
KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 20681 
AKŞAM istanbul hayvanları koruma cemiyeti 

Ni^anta; Şaifnlg&r sokak Na 84 
Telefon: 49189 

Fnkaranın hayranlarına mahsus parasu 
muayene ve tedavi pazardan maada hez gün 

laat 9 - 12 ve akşamlan 5 - • 

Sene 20 — No. 7018 — Fiati her yerde 5 kuruş PAZARTESİ 2 Mayıs 1938 Telefon: 20565 (Başmuharrir) — 20765 (Yazı işleri) — 20497 (Müdür) — 20681 (İdare) 

Başvekil ve Hariciye Vekili 
on biri sekiz geçe geliyorlar 
Yunanîstanda gördükleri kardeşçe 

kabulden çok mütehassis olmuşlardır 
Başvekil ve Hariciye Vekili dün Selânikte tezahüratla 

karşılandılar, Atatürkün doğduğu evi ziyaret ettiler 
Başvekil Celâl Bayar ve Hariciye 

Vekili Dr. Arasın bu sabah saat do-
^zda hususî trenle İstanbula gel-
öieleri bekleniyordu. Erkenden is
teyen ve civan dolmuştu. Fakat 
bindikleri tren yolda yapılan tezahü-
l^t dolayısile geciktiğinden Başvekil 
ê Hariciye vekili saat on biri sekiz 

geçe geleceklerdir. 
Celâl Bayar ve Dr. Araş Trakyada 

balk tarafından tezahüratla selâm-
lanmışiardır. Bugün İstanbulda isti-
Ĵ ahat edeceklerdir. Akşam Ankaraya 
hareket etmeleri muhtemeldir. 

S e l â n i k t e k i z i y a r e t l e r 
Selanik 1 — Başvekil ve Hariciye 

Vekili refakatlerindeki zevat ile bir
likte bu sabah saat 9 da Selâniğe gel
diler. 

İstasyon müthiş kalabahktı. Umu-
^ vali, kumandanlar, konsoloslar 
6̂ binlerce halk toplanmıştı. Baş

bakan ve Hariciye Vekili istasyon 
peronunda selâm vaziyetinde duran 
fslîerî kıtayı teftiş ettüer. Selanik 
konsolosu Türk kolonisini kendileri
me takdim etti. Umumî valinin ve 
konsolosun bayanları bayan Celâl 
dayara birer buket verdiler. İstasyon 
t̂rafıAı doldurmuş olan halk bu me

rasim esnasmda sürekli alkışlarda 
bulunuyordu. İstasyondan çıkıldığı 
Vakit meydanda ihtiram safı teşkü 
^tmiş olan iş bölüklerinin ve gençlik 
eşkiiâtmm zitolarile ve ellerini öne 
°ğru uzatarak selâm verdikleri gö-

fj^üyordu. Başvekilimiz, Hariciye Ve-
felimi; 2, önlerinden geçerek hem on-

A türkün Selânikteki evi (plâk konduğa ĝ ün yapılan merasim 
mttıusebetile çekilen resim) 

lan hem de az ötede bir yığm teşkil 
eden halk kütlesini selâmladılar. Mey
dan alkış «Zito Türkiye» ve «Zito Ke
mal Atatürk» seslerile çınlıyordu. 
Merasim sırasile tertib edilmiş olan 
otomobillere binen Başbakan, Hari
ciye bakanı, bayanlar ve heyet âzası 
yanlannda umumî vali, kolordu ko-
mutaiu, belediye reisi olduğu halde 
doğruca Atatürkün evini ziyarete git
tiler. 

Bütün güzergâhı ve bilhassa Ata
türkün evi civarım ve etrafım hmca-

hmç doldurmuş olan halk kütlesi 
kalpten taşan büyük heyecanla ve 
sürekU alkışlarla misafirleri ağırh-
yordu. 

Evin üzerinde yer almış olan Şehir 
müzikası Türk ve Yunan millî marş
larım çaldı. Başbakan ve Dış işleri 
Bakam evin bilaistisna her tarafım 
ayn ayn durarak tedkik ederek ziya
ret ettiler. Bu esnada bütün etrafta
ki sokaklardan bitmek tükenmek bil-
miyen alkış sesleri yükselmekte de
vam ediyordu. (Devamı 10 cu salıifede) 

Dünkü güreş ve maçlar 
Tekirdağlı isveçli Negrini yendi 

Kara Ali berabere kaldı 
^alatasaray Beşiktaşı 2-1 yendi. Ankarada Fenerbahçe 

•̂5 berabere kaldı. Izmirde Oçok Harbiyeyi 7-4 yendi 

Zevksizliklerimiz 

Tekirdağh Hüseyin - Ncgrin güreşile dünkü Beşiktaş • Galatasaray 
maçmdan iki enstantane 

(TafsUât spor sahifemizde) 

Millî iktisadiyatımızın ifadesi öUm 
rakamlar cihetinden bariz terakkiler 
gösteriyoruz. Bari cins, keyfiyet, zevk 
noktasından da inkişafımız ayni tem-
poda olsa... İnsan bunu ne kadar isti' 
yor ve gözünü tırmalıyan her gusto-
suzluk karşısında nasıl sinirleniyor:. 

On birlik sigara paketlerinin kutu
su; İstanbul Ziraat bankasının tezyi
natından olan ay yıldızın zarafetsiz-
liği; Bursa İş bankasının kapısındaki 
turuncu boya; her bayram sokaklara 
kurduğumuz eciş bücüş taklar; Bele
diyenin her binaya astırmağı mec
burî tuttuğu için en muhteşem tezyi-
natü kapılara bile takılan o kötü kır
mızı tahta lâvhalar; acemi bir pasta-
ctnm elinden çıkmışa benziyen kırrru-
ziU yeşilli erkek çorapları; iman ta
savvur edilen İstanbulda inşasına 
hâlâ devam edilen apartımanlar... 

Zvekimizde de bir inkişaf olsa... 

Pazartesi konuşmaları: 

Krîteryum meselesi 
Yazan: Hasan - Âli YÜCEL 

Altıncı sahifemizde okuyunuz 

N ü f u s k â ğ ı d l a r ı y e n i l e n e c e k 
Bu sene halkın elindeki nüfus kâ-

ğıdlarile cüzdanlar yenilenecektir. Bu 
münasebetle nüfus kütükleri de yeni
den tanzim edilecektir. Bu suretle ye
ni bir nüfus tahriri yapılmış olacak-

^''- '̂  11111 KOTOPWİ^ 

istanbul tarafında 
açılacak yeni caddeler 
Turizm bakımından ehemmiyeti 

olan üç cadde daha açılacak 

Tamamen meydana çıkarılacak olan Bozdoğan kemeri 

B. Prost şehrin İstanbul cihetinde 
açacaiğı büyük caddelerin istikamet
lerini tayin ederken büyük tarihî âbi
delerle mühim mevkileri başlangıç ve 
münteha noktası olarak kabul etmiş
tir. Bu yollardan bir kısmı şehrin nak-
lij^t üıtiyaçlarmı temin edeceği gi
bi, bir kısım yollar da: turizm bakı-
mmdan ehemmiyetleri düşünülerek 
tanzim edilmiştir. 

Bu mütalâa ile açüacak yollann 
güzergâhuıda tarihî eserlerle güzel, 
yeşil sahalann bulunmasma da dik
kat edilmiştir. 

B. Prost nâzım plânmda; bu nokta
lan tebarüz ettirmektedir. Aşağıda 
izah ettiğimiz yollar bu noktai naza
ra göre çizilmiştir: 

1 — Sultan Selim ve Fethiye cami
leri önünden geçecek yol. 

Başlangıç noktası Sultan Selim ca
misi olan bu yol, münhasıran bir tu
rist yolu olarak çizilmiştir. Bu cadde
nin istilsameti, Fethiye camisinden 
sonra biri Haliçte, diğeri de Edime-
kapıda nihayet bulmak üzere İM kıs
ma aynlacaktır. Bu yolun muhtelif 

kısımları güzel manzalralan ihtiva 
edecektir. 

2 — Atatürk köprüsünün Unkapa-
m cihetinden Fethiye ve Fatih cami
leri arasmda bir yol daha açılacaktır. 

Bu yol, Cibalinin üstünden geçerek 
Fatih camisinin Kairadeniz medrese
leri önüne kadar gelecektir. Yol, Fa
tihe doğru ilerlerken yokuşlu olacak-
tir. 

3 — Şehzade camisi ile Fatih cami
sini biribirine bağlıyacak ola yol. 
Bu yol, Fatihle Şehzadebaşı arasında 
bugünkü Fatih belediye dairesi ve 
itfaiye müdürlüğü binası arkasına 
tesadüf eden Valans (Bozdoğan) ke
merini takip edecektir. Kemer, her 
taraftan görülebilecek şekilde meyda;-
na çıkanlacaktır. Kemerin iki tarafı 
da geniş ve yeşil bir saha ile aynla-
caktır. Bu yeşU saha Ue kemerin ara
smda iki tarafta birer geniş şose bu-
lımacaktır. Bu suretle bu yol ajmi is
tikameti takip etmek suretile iki 
kolda üerliyecektir. 

(Devamı 10 uncu salıifede) 
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Kaç ysışmdasm bakayım küçük?.. 
Evde 12, sinemada 171... 

(Sinema yasalından mmtlJi 
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1 IHuı Oeceki ve Bu Sabahki Haberler 
Dünya politikasının idaresi Hitlerden 

\ Çember layn 'e geçmiş 
Amerika mahafiline göre Londrada Alman-

yanm satvetine faik ve Avrupa sulbünü 
koruyacak bir ittifak vücuda getirilmiştir 

Nevyork 1 — Yan resmî mahafil 
ve gazeteler Londradaki konuşma
ların neticesi hakkında memnuniyet 
göstermektedir. Siyasî mahafüe göre, 
Londrada Almanyanm satvetine faik 
ve Avrupa sulhunu hakikaten koru
yacak askerî ve iktisadî bir ittifak 
vücuda getirilmiştir. 

Nevyork Taymis diyor ki: «Fran-
siz ve İngiliz nazırlan Veresay mua:-
hedesindenberi dünyanın en mühim 
vesikası olan bir vesikayı tasdik et
mişlerdir. Bu vesika kolektif emniyet 
sistemine nihayet vermekte, ittifak
lar sistemine artık dönülmiyecek su
rette avdet edildiğini göstermektedir. 

Fransa son harptenberi aradığı şe
yi elde etmiştir. Fransa şimdiye ka
dar sırf kendi emniyeti için merkezî 
Avrupada bir çok devletlerle anlaşma
lar yapmışb. Şimdi İngiltere de Fran-
sanm emniyetini aman altına almış
tır.» 

Bir kısım mahafil İngiliz - Fransız 
anlaşmasının faydalanni teslim et
mekle beraber sulhun ve beynelmilel 
nizamın adalet ve ahlâka istinad edil
mek suretile tesisine aid ümidlerin 
boşa gitmesine teessüf ediyor. 

Maruf bir zat Avrupa ve hattâ dün
ya politikasının idaresinin iki gün 
içinde Hitlerin elinden Çemberlay-
nm eline geçtiğini söylemektedir. Si
yasî mahafil, Amerika politikasmın 
da realizme doğru meyletmesi lâzım 
geldiğini söylüyor. 
Henleîn partisinin nümayişi 

Hiherec 1 (A.A.) — Heinlein partisi 
bugün bir mayıs bayramı münasebe-
tile büyük nümayişler tertip etmiştir. 

Partinin şefleri sıra ile nutuklar 
söylemişlerdir, öğleye kadar hiç bir 
hadise kaydedilmemiş ve polis müda

hale etmek mecburiyetinde kalma
mıştır . ^ 

Çekoslovakyanın vaziyeti 
Paris 1 — Fransa ve îngilterenin 

Çekoslovakyaya müracî^tle Alman 
ekalliyetine karşı kabil olduğu kadar 
geniş müsaadatta bulunmasmı tav
siye etmeleri bekleniyor. Fakat Fran
sa hiç bir zaman B. Reinlein'in iste
diği gibi Çekoslovakyanm Sovyet 
Rusya Ue ittifakını bozmasını kabul 
edemiyecektir. s, 

Bdçikamn evvelce yaptığı gibi Çe
koslovakyanm da siyasetinde bazı 
değişiklik yapması ihtimali kabildir. 
Fakat bunun için Almanyanm temi
nat vermesi lâzımdır. Almanya hiç 
bir toninata yainaşmadığmdan vazi
yet değişmiyecektir. 
B. Benes'in telgrafı hakkında 
Alman mahafilinin mütalâasî 

Berlin 1 (A.A.) — Siyasî mahfUler 
Çek Cümhurreisi Benes'in 1 Mayıs 
münasebetile Hitlere gönderdiği tel
graf hakkmda ihtiyatlı bir lisan kul
lanmaktadırlar. 

Bu mahfiller, meselenin Berlinde 
memnuniyetle kairşüanan beynelmilel 
bir nezaket eserinden ibaret olduğu
nu beyan etmekle iktifa eylemekte- -
dirler. 
Bir Alman gazetesi ne diyor? 

Bertin I (A.A.) — Essen'de çıkan 
ve Goeringle sıkı bir alâkası olan 
Nazional Zeitung gazetesi Çek mese
lesinin ancak Prı^da halledilebüece-
ğinl kaydettikten sonra şöyle demek
tedir: 

«Bu meselenin İngiltere ile Alman
ya arasmda giküşülmesinin sebebi 
anlaşılamıyor. îngUtere tarafmdan 
yapılacak tahkikat ve kullanılacak 
nüfuz ancak Prağda müessir olabilir. > 

Kaybolan tayyare 
parçalannuş bulundu 
Arnavudluğun R<Mna orta 

elçisi de ölenler arasındadır 
Romu 1 (A_A.) — Tiran ile Bren-

dizi arasmda kaybolan tayyaıre par
çalanmış o larak bulunmuştur. Bu 
ayyarenin saat 13 e doğru Formia civa
rında bir dağm tepesine çarparak 
parçalandığı anlaşılmıştır. Tayyare 
enkazını çobanlar görmüş ve hükü
mete haber vennişlerdir. Tayyarede 
Arnavutluğun Roma orta elçisi Ca
fer Villâ diğer sekiz ecnebi yolcu, beş 
İtalyan ve beş kişilik de tayyare mü
rettebatı bıüunuyardu. Bunlann hep
si ölmüştür. Cesedler yanmış ve jar-
çalanmış olduğundan teşhisleri pek 
güç olacaktır. 

tzmirin bazı kazalarında 
çekirge çıktı 

İannir (Akşam) — İzmir vilâyeti
nin Ödemiş, Tire, Bayındır ve Tor
balı kazalarile Çiğli köylerinde çekir
ge çıkmış, mücadeleye başlanmıştır. 

Bu yıl alınacak mücadele tedbir
leri sayesinde çekirgelerin mahsulle
re zaıar vermesinin önüne geçile
cektir. 

Beynelmilel mülteciler 
komitesi 

Vaşington 1 (A.A.> — B. Rüzvelt, 
beynelmilel mülteciler komitesinin 
Amerikan âzahğma, Taytoru tayin et-
tniştir. Taylor İtalyaya gidecektir. 
•; Nazır muavini Summer Velles ko-
jnitonln haziranda toplanacağım ü-
teJd ettiğini fakat bu içtimain nere-
ide yapılacağını bilmediğini söylemiş
tir. 
k*- İsviçrenin komitenin kendi toprak-
lannda toplanmasını kabul etmediği 
İçin Amerikanın başka bir yer ara
makta olduğu bu münasebetle hatır-

Filistinde yeni 
çarpışmalar 

Tedhişçiler bir polis karako
luna hücum ettiler, 6 polis öldü 

Ka<}ns 1 (A.A.) — Bu sabah Tulke-
rin civarında bir sejryar jandarma 
karakoluna tethişçiler tarafmdan ya
pılan şiddetli bir hücum esnasında 
altı Arab poUs memuru öldürülmüş
tür. Muhacimler de ağır zayiat ver
mişlerdir. 

Belgrad ilkbahar panayırı 
açıldı 

Belgrad 1 (A-A.) — Beynelmilel 
Belgrad ilkbahar panayiıî^ bu sabah 
açılmıştır. 

Şanghayıla sulkasd 
Bîr Japon kamyonuna 

bomba atıldı 
Şanghay 2 (A.A.) — Bir Japon as

kerî kamyonuna bir el bombası atıl
mıştır. Bomba kamyona isabet etme
miş ve fakat civarda bulunan altı 
Çinli ile bir İngiliz polisini yarala
mıştır. Sulkasdciler hiç bir iz bırak
madan savuşmuşlardır. 

Şanghay 2 (A.A.) — Askerî Japon 
kamyonuna karşı yapılan suikasd 
üzerine süngülü Japon askerleri Nan-
kln Groadı altı saat bilfiil işgal et
mişlerdir. Bu hadise derin bir heye
can uyandırmıştır. 

Yugoslav hükümet naibi 
prens Pol tümgeneral oldu 

Belgrad 1 (A.A.) — Saltanat niya
betinin bir kararnamesi ile ve harbi
ye ve bahriye Nazırlannm teklifi ü-
zerine naibi hükümet prensi Pol, 

Memurların 
mezuniyetleri 

Maliye Vekâleti alâkadarla-
, ra yeni bir emir gönderdi 
' Ankara 1 (Telefonla) — Memur
lara verilecek senelik mezuniyetlere 
aid tebliğlerde mezuniyetlerinin is
timal edileceği zamaiı tayin edilmiş 
olmasma rağmen bazı memurların 
bu mezuniyetleri tayin edilen zaman
dan çok sonra kullandıklan görül
mektedir. 

Maliye Vekâletinden alâkadarlara 
gönderilen emre göre, bundan scmra 
mezuniyet emirlerinde mezuniyet 
tarihleri sarahaten zikredilen me
murlar mezuniyetlerini o tarihten, 
sarahat olmıyanlar da kendilerine 
tebligat yapıldığı tarihten İtibairen 
kullanacakl sırdır. 

Aksi şekilde hareket edenler hakr 
kmda vazifeden izinsiz aynlmış mua
melesi yapılacaktır. 

it Maliyede tayinler 
Ankara 1 (Telefonla) — İstanbul 

tedldkl itiraz komis3^>nu hesab mü
tehassısı B. Cevad mezkûr komisyon 
raportörlüğüne, eski hesab mütehas-
sıslanndan B. Talât İstanbul hesab 
mütehassıslığına. Milli Müdafaa Ve
kâleti deniz muhasebesi müdürü B. 
Rüştü Kocaeli defterdarlığma, on 
Iklnd tümen muhasebecisi B. Hakkı 
Çoruh muhasebe müdürlüğüne, Ço
ruh muhasebe müdürü B. Remzi de 
B. Hakkırun yerine ta3rin edümişler-
dir. 

Sovystler birllil harp 
tebliliBsi karsısında 

Izvestiya gazetesi ^tehlike 
bariz bir şekil aldı, kuvve

timiz düşmanı ezmeğe 
kâfidir,, diyor 

Moskova 1 (A.A.) — İzvestiya gaze
tesi, başmakalesinde diyor ki: 
Son zamanlarda harb tehHkesi ve 

bilhassa Sovyet birliğine karşı harb 
tehlikeleri pek bariz bir şekil almış
tır. Memleketimizin işçileri pek âlâ 
bilirier ki, bir taarruz takdirinde Sor-
yetlerbirliği her şeyden evvel kendi . 
kuvvetlerine güvenmek mecburiye
tindedir ve yine pekâlâ bilirler ki, bu 
kuvvetler düşmanı ezmeğe kâfidir. 
Ordu ve donanma Sovyet memleketi 
hürriyet ve istiklâlinin katiyen emin 
müdafii bulunuyoriar. Onlarm kud-
detleri vatanı müdaiaaya azmetmiş 
bulunan Sovyet mületinin azmile bir 
kat daha artmaktadır. Faşistler Sov-
yetlerlnrliğini bütün dünya köylü ve 
İşçüerinin şahsmda malik bulundu
ğu bir çok müttefiklerde mahrum 
etmeğe muvaffak olamıyacaklar ve 
harbe ve faşistliğe karşı baş gösteren 
hareketi durduramıyacaklardır. Sov-
yetlerbirliği halkı beynelmilel vazi
felerine sadık kalarak bütün işçiler 
arajsmda kardeşlik bağlarım ve mu
habbetini her ne suretle olursa olsun 
kuvvetlendireceklerdir. 

Küçük itilâf 
konseyi 

Sinayadaki toplantıda görn-
şülecek meseleler 

Belgrad 1 — Samuprava gazetesi, 
Romanyada Sinayada toplanacak o-
lan küçük itilâf konseyi hakkında di
yor ki: 

«Konsey son toplantısmı eylülde 
yapmıştı. Şimdi, o zamandan beri ce
reyan eden hâdiselerin tesiri altında 
İçtima ediyor. Küçük itilâf mümes
silleri yeni hâdiseleri büyük bir dik
katle gözden geçireceklerdir. 

Üç memleketin Hariciye Nazırla-
n , rüznamedeki meseleleri sulhu ko
ruma hisslle tedkik edeceklerdir. Bu 
meseleler şunlardır: 

Küçük İtilâfın İtaljran İmparatorluğu 
karşKindaki müşterek hattı hareketi, A-
vusturyanın beynelmilel Tuna komisyo
nundan aynlması sebebile Tmıa meselesi, 
küçük itilâfm Macaristan ve diğer komşu 
devletlerle olan münasebatı. 

Bilhassa Macaristan İle münase
betler, bu içtima esnasında dikkatle 
gözden geçirilecektir. Müsbet bir hal 
sureti bulımabüeceğini ümid ediyo-

Heinlein dün yeni 
bir nutul̂  söyledi 

**Hedefimiz tam müsavat elde etmektir, isteklerimiz 
Çekoslovakyanm mülkî tamamiyetini 

tehlikeye koymaz,, diyor 
Prag 2 — Südet Almanları reisi B. 

Höilein mühim bir nutuk söylemiş
tir. Nutkunda demiştir ki: 

^Çekoslovak mületinin tesirlere ka
pılmayarak makul hareket edeceğini 
ümid ediyorum. Hükümet millete, 
sulh ve adalet içinde yalamayı bu
günkü kin havası içinde yaşamağa 
tercih edip etmediğini sormaltdtr. 

Südetlerin istekleri kabul edilemi-
yecek şeyler değildir. Hedefimiz tam 
müsavat elde etmektir. Demokrat 
devletler bunlann kabulü için Çek 
hükümeti nezdinde teşebbüste bu-
lunmabdırlar. Bugünkü vaziyet Sen 
Jermen muahedesinin imzası esna
sındaki vaidlere ve kanunu esasiye 
mugayirdir. 

Südetlerin istekleri Çekoslovakya
nm mülkî tamamiyetini tehlikeye 
koymuyor. Almanya üe Çekoslovak
ya arasında elbirliği yapmak pek 
âlâ kabildir. Çek hükümeti bu husuf
ta dûşiincelertni bildirmelidir. 

Allah ve millet karcısında mesuU-
yetimi bilerek söz söylüyorum. Doğ
ru dava müdafaa edenler hiç bir şey
den korkmazlar.» 
Bir İngiliz gazetesi «Çekler 
Almanya ile anlaşmalıdırlar» 

diyor 
Londra 2 (A.A.) — Observer gaze

tesi, sulhun anahtarı admı verdiği 

Çekoslovakya meselesini tedkik ede
rek diyor ki: 

«Çekoslovakyanm dahilî parçalan
masının artık önüne geçilemez. Çe
koslovakya mefhumu bir ekseriyet 
teşkil eden diğer milletlere tahak
kümden ba.şka bir şey değildir. BU 
mületlerden üç buçuk milyonunu da 
Almanlar teşkü ediyor. Çekler, gü
nün birinde her halde Almanya ile 
birleşecek olanSüdet Almanlannı il
hak etmekle bü3rük biı* hata işledi
ler. Çekler ya Almanya ile anlaşa
caklar ve yahut ta Südet Almanlîv-
nnı istedikleri yolu intihabda ser-
bes bırakacaklardır. Bu işin başka 
çıkar yolu yoktur. Çekosolvakya bu
günkü vaziyetinde kuvvetle artık tu
tunamaz.» 

Observer Çekoslovakya meselesin
de Fransa ile İngiltere arasında mev-
cud noktai nazar ihtüâfını tedkilt 
ederek şöyle yazıjror: 

«İngUtere Çekoslovakyada, Çekle
rin tahakkümünü gaı-anti ederse bit
tabi Fransız dostlaıımız bundan 
memnun olurlar. Fakat İngütere boy* 
le bir oyuna gelemez. Çünkü Çek
lerle Almanlar arasında bir uzlaşma 
olmayınca devamlı hiç bir şey yapı
lamaz. Yegâne hal çaresi Çekoslovak
ya devletini İsviçre şeklinrfe tadil et
mekten ibarettir.» 

1 Mayıs 
Polonyanın bir çok şehirlerin
de hâdiseler oldu ölenler ve 

yaralananlar var 
Varşova 1 (A.A.) — Bir mayıs do-

layısiie Polonyalım bir çok şehirle
rinde Maı-ksistlerle sağcılar arasında 
hadisler olmuştuı*. Bir kişi ölmüş ve 
bir çok kişiler yaralanmıştır. 

Lenberde dört bomba patlamış ve 
kırk kişi yaralanmıştır. 

Pire ve Parisde 
Atina 1 (A-A.) — Pirede tertip 

olunan 1 mayıs tezahürlerine takri
ben yüz bin işçi iştirak etmiştir. 

Başvekil Mataksas söylediği nu
tukta otoriter hükümetin Yunanisr 
tam kargaşalıklardan kurtarmış ol-
duğımu kaydeylemiştir. 

Paris 1 (A-A.) — Bir mayıs günü 
sükûnet içinde geçmiştir. Bugün 
yalnız Aksiyon Fransez gazetesi çı
kabilmiştir. Bazı mühim şehirlerin 
belediy* dairelerinde bütün işler dur
muştur. Parisde umumi hizmetler an-
zaya uğramamıştır. 

Berlindeki tezahürat 
Beriin 1 — 1 Mayıs ba3rramı müna

sebetile büyük tezahürat yapılmıştır. 
150 bin Hitlerci genç Olimpiyad sta
dına giderek Hitler, Göbels ve Von 
Şirah'm nutıiklannı dinlemiştir. B. 
Hitler nutkunda demiştir ki: 

«Cenabı hak sistematik bir terbiye
nin neticesi olarak dahilde ittihad 
eden nasyonal sosyalistleri mükâfat
landırdı, Böylece büyük bir Almanya 
vücude geldi.» 

Macaristanda 
Nazi düşmanı polis şefi 

tekaüd edildi 
Budapeşte 1 (A.A.) — 67 yaşmda 

olan polis şefi İmre Hetenyi bugünden 
itibaren tekaüde sevkedilmiştir. 

İmre Hetenyi müfrit sağ cenahcı-
lara ve bilhassa nasyonal sosyalistle
re karşı gösterdiği şiddetle tanınmış 
İdi. Bunlar kendisim şahsî düşmanla
rı addetmekte idiler. 

Vilâyet ve belediyenin 15 yıl 
içinde gördüğü işler 

Cumhuriyetin on beşinci yıldönü
mü münasebetile on beş sene içinde 
vilâyet ve belediyenin yaptığı işlere 
dair bir eser neşredilecektir. Bu ese
rin yazılıp basılması için vilâyet ve 
belediye bütçeleruıe beşer bin liralık 
tahsisat konulmuştur. Eserin hazır-

B. Hitler Ramaya 
gidiyor 

Yeni anlaşma yapılmıya-
cak^ fakat bütün meseleler 

gözden geçirilecek 
Londra 1 — Berlinden bUdiriliyor: 

«B. Hitlerin Komayı ziyareti esnasm-
da bir muahede akdi veya anlaşma 
yapılması müzakere edilmiyecektir. 
Neşredilen bir tebliğde bu nokta kay-
dedüdikten sonra 936 Berhtesgaden 
protokolünün İtalyan - Alman müna-
sebatımn nasıl inkişaf edeceğini va-
zih bir şekilde gösterdiği, bu sebepl* 
yeni anlaşmaya lüzum olmadığı kay
dedilmektedir.» 

Sunday Times gazetesinin muhabiri 
diyor ki: «Bu tebliğin neşrine sebel» 
B. Hitlere birçok zevatın refakat et
mesi üzerine ortaya çıkan şayialardır. 
B. Hitlere, Roma seyahatinde, birkaç 
nazır, parti râsleri, hariciye erkânı, 
generaller refakat edecektir. 

Romada yeni bir anlaşma görüşül
memekle beraber İspanya ve Akdeniz 
vaziyeti, îngüiz - Îtal3ran anlaşmaa, 
Fransız - İngiliz anlaşması gözden ge
çirilecektir. Maamafih bir karar ve-
rilmiyecektir. 

Milletler Cemiyeti 
Cenevre 1 (A.A.) — İngiliz - Fran

sız itUâfımn, içtima tarihi 9 mayo 
olarak tesbit edilmiş olan Milletler 
Cemiyeti konseyinin mesaisini geniş 
mikyasta kolaylaştıracağı söyleniyor. 
İngiliz ve Fransız hükümetlerinin ge
rek Habeşistan meselesine gerek İs
panyadaki dahilî harbe müteallik o-
larak aynı hattı hareketi kabul et
miş olduklan kaydedilmektedir. 

Muğlada şiddetli bir 
zelzele duyuldu 

Muğla 1 (A.A.) — Dün gece şehri
mizde oldukça şiddetli bir zelzele his
sedilmiştir. Darbe amuden gelmiştir. 

Saat iki, 30 da bir, ve iki dakika 
sonra; da ikinci ve şiddetli bir zelze
le daha kaydedilmiştir. Hasar yok
tur. I 

ÖLÜM 
Eski İstanbul mebusu Hacı Arif dün 

vefat etmiştir. Cenazesi yarmki saU 
günü saat on buçukta Ayaspaşada 
Park Otel karşısında Park palas apar-
tımanınm 5 numaralı dairesinden kal' 
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AKŞAMDAN AKŞAMA>< 

Bakın şu 
âlimlerin işine! 

Gazetelerde okudum: 
Âlimin biri, keşfettiği mühim bir 

icadı, sır olarak mezara götürmüş, ö-
lürken etrafındakilere demiş ki: 

- - Gökyüzünde ne kadar tayyare 
varsa hepsiıü birden yere indirmenin, 
düşürüp parçalamanın çaresini bul
dum. Lâkin söylemiyeceğim! 

Bu zata: 
— Allah gani gani rahmet eylesin! 

Mekâm cennet olsun!., - diyebiliyor 
musunuz? 

Ben, kendi hesabıma, hayır I., diye-
miyeceğimî 

Yok hayır! Semaları bir şehrayin 
gibi süsliyen medeniyet melâikelerinin 
»uknatise yakalanmış demir zerreleri 
halinde kara toprak üzerine olmuş in
cir gibi patır patır dökülmelerini kim
se istemez!.. Fakat bakahm, tatbikat 
sahasında tayyareler medeniyet melâ-
ikesi mi, yoksa felâket zebanisi midir? 
Herhalde, tecrübe gösteriyor ki, bu 
icaddan en fazla harp ilâhi şekline gi
ren İblisi habis istifade etti. Öyle ki, 
büyük şehirlerin seması, çelik ağlar 
içine alınarak, -heyhat taş değU- bir 
tonluk yangın bombası atan Ebabil 
kuşlarından korunmak isteniyor... Fa-
İtat tayyareler, stratosferlere kadar 
yükselerek gene o şeytanî hünerlerini 
gösterebilecekledir; çelik ağlan bile 
parçalamak çaresini bulacaklardır. Zi-
J"a, meşhurdur ki, ötedenberi mermi 
ile zırh arasında daimi bir yarış var. 
Zırh kahnlaştıkça, sağlamlaştıkça 
merminin de tesiri ona göre fazlalaş
tığı için nihaî galebe gene mermide 
^hyor . 

Halbuki, şu âlimin dediği şayed blöf 
âeğil idise, düşünün ki, bu sefer, tay
yare, hücumun bizzat kendisine tev
cih ettiği bir hedef halini ahyordu. Bu 
takdirde muharebe zuhur edince, han-
& filo o meçhul âletin bulunduğu top
rakların semasına yükselebilir?.. Oh, 
rahat edecektik... Fakat -başka tabir 
bulamıyorum- cahil, nadan âlim! sak
lamış en mükemmel keşfini... 

*** 

Göçen gün matbaamıza şöyle bir 
^e t getirUip teklif olunmuş: 

Müessesenin her odasına bir kutu 
konuyor. Bu cihaz, dahilî telefon va
zifesini görmekten başka, müdür, ken
di bürosunda oturduğu sırada, her is
tediği odanın düğmesini açıp orada-
küere belli etmeksizin konuşulanları 
dinliyebUiyor. Ancak kulak kulağa fı-
^ıldaşmak lâzım ki, insan sözlerinin işi-
tilmediğinden emin olsun! 

Vay geldi tembel memurların başı
na... 

Insamn: 
~~ Oh, ne iyi oldu! Lâklâkıyat ede-

^»iyecekler! - diyeceği geliyor. 
Fakat her icad mutlaka kötülüğe 

5 '^"^^anıldığına göre, ister misiniz fi
lânca memlekette bir diktatör zuhur 
etsin: 

Her evde konuşulanı dinliyeceğim, 
" tesisat mecburî olsun! - fermam-

*»ı buyursun 

işte o zaman öksürme, tıksırma ha-
••aççı geliyor... 

Ah, bu âlimler... Ne ucube şeyler!... 
yiyi kötüden tefrik hassasmdan ne 

*adar mahrumlar... Buldukları şey-
*i" arasında neyi saklamak, neyi 

Jaş etmek lâzım olduğunu bir türlü 

A K Ş A M 

ŞSHtR gABgRIjPüt 

kest iremiyorlar... 
(Vâ-Nû) 

Haydarpaşa geçidi 
inşaata bu 
sene içinde 
başlanacak 

Haydarpaşa geçid yerinde yapılacak 
köprü için Devlet Demiryollan idaresi 
ile Belediye arasında bir anlaşma ol
duğunu yazmıştık. Yapılan keşfe göre 
köprü, 400 bin liraya mal olacaktır. 
Bu masrafın üçte birine belediye işti
rak edecektir. Bu suretle belediye 133 
bin küsur lira sarfedecektir. 

Belediye 939 senesinden itibaren 
senede 50 bin lira tahsisat ayıracaktır. 
Maamafih, Devlet Demiryollanmn 938 
senesi bütçesine tahsisat konduğun
dan inşaata yakında başlanacaktur. 

Bir kadın tramvaydan inerken 
muvazenesini kaybederek 

düştü 
Fatihte oturan bayan Emine; Be-

yazıdda elektrik şirketi önündeki du
rakta tramvaydan inerken muvazene
sini kaybederek düşmüş, dizinden ya
ralanmıştır. 

Konservatuar 
İst imlâk bitiyor, bu sene 

inşaata b a ş l a n a c a k 
Belediye, bu sene içinde konserva

tuar binasınm inşasına behemehal 
başlıyacaktır. Şimdiye kadar inşaata 
başlanmaması, yapılan istimlâkin bit
memesinden, binanın projesini yapan 
Alman mimarlan Pölzig'in vefatından 
ve projede bazı değişiklikler yapılması 
icap etmesinden ileri gelmişti. Şimdi 
bu sebepler ortadan kalkmıştır. Esasen 
evvelki senelerde bütçeye konan tah
sisat da mevcuttur. 

İnşaat 939 senesi içinde de devam 
edeceğinden belediyenin gelecek sene-
ki inşaat için daha 150 bin liralık ta
ahhüde girişmesine 938 bütçesile sa
lâhiyet verilmiştir. 

K a l b sektes inden iki ö l ü m 
Dün sabahleyin erkenden Küçük-

pazarda bir duvar dibinden geçmek
te olan biri, beyaz sakallı bir adanun 
boylu boyuna yerde cansız yatmakta 
olduğımu görmüş, zabıtayı haberdar 
etmiştir. 

Polis memurları bu adamın bulun
duğu yere gelmişler, belediye dokto
runu da çağırarak cesedi muayene et
mişlerdir. Belediye doktoru ölümün 
kalp sektesinden olduğımu bildirmiş
tir. Cesedin pejmürde olan üstü başı 
aranmış ise de hüviyetini meydana 
çıkaracak bir şey bulunamamıştır. 
Sarışm, beyaz sakallı, orta boylu, pej
mürde kıyafetli kasketli ve 60 yaşla
rında olan bu adamın hüviyeti araştı
rılmaktadır. 
Kasımpaşada DenizyoUanmn havuz

lar idaresinde işçilik eden Osman, 
Bahriye caddesinden geçerken ecza-
hanenin önünde birdenbire fenalaş-
mış, olduğu yere düşüp ölmüştür. 

Hâdiseye polis el koymuş, cesed, 
doktor tarafından muayene edilerek 
ölümün kalb sektesinden vukua gel
diği tesbit edilmiş ve ailesine veril
miştir. 

Haklı şikâyetler 
Türkçeye hürmet! 

Günlerden beri devam eden soğuk 
ve fırtınadan sonra bugün birdenbire 
açılan havanın letafetinden istifade 
etmek üzere öğle tatilinden bilisti
fade Gülhane parkına gittim. Par
kın içine girince her yol ve geçidin 
başına asılmış bir çok lâvhalar na
zarı dikkatimi celbettl. Merak ederek 
bunlardan bir tanesini okuyayım de
dim, hayretten donakaldım. 

Umumî bahçelerin muhafazasma 
dair olan bu talimatname l&vhalan-
nm İçinde tertib hatalarmdan sarfı
nazar öyle lisan, şive ve nahiv hata
ları vardı ki bunları okuyunca temiz 
tttrkçemize karşı yapılmış bir haka
ret karşısında kalmaktan mütevellid 
bir iç sızısı duymamak mümkün ol
muyordu. Bunlardan bir kaç tanesi -
nl yazıyorum: 

[Bahçeler umuma mahsus bir 
mahal olduğu için halkı rahatsıa 
edecek bahçenin tertibat, tezjd-
nat, sairesine? zarar verecek aşa
ğıdaki hal ve hareketler cezayı 
muciptir: , 

Kuçuk çocıücln yalmz bırak
mak. 

Otumubü, Moturlu, Motursvz 
bisikletle gezmek. 

Kanepelerden başka yerde 
otormak. 

Satıcı, dilenci girmek (Bımu 
yukarıdaki ifa:de ile birbirini tut
madığını göstermek için yazıyo
rum.) ilâh....] 

Talimatname şekli verilerek herke
sin okuması için umuma açık bir 
yerde teşhir olunan bu gülünç İftv-
halann ya Türk lisanında yjızdınl-
ması veya ortadan kaldmlması için 
İcabeden makamın nazan dikkatinin 
celbedilmesini istemek hakkımızdır. 

S. K. 

Bir kadının 
kolları yandı 

Ocak yanında benzinle eldi
venlerini temizlerken benzin 

parladı 
Dün, Kadıköyde feci bir kaza olmuş

tur. Mühürdar caddesinde oturan 28 
yaşlarında bayan Mevhibe mutfağln 
bir kenarına koyduğu gazocağmı yak
mış, üzerine de yemek tenceresini 
oturtmuştur. Bayan Mevhibe bu sıra
da bir kâse içine benzin koyarak eldi
venlerini temizlemeğe başlamıştır. Fa
kat bu işi gazocağının yam başmda 
yapmakta bulunduğu için, bir aralık 
benzin kızışarak iştial etmiş ve genç 
kadm iki el ve kollarından tehlikeli 
şekilde yanıklar almıştır. 

Hâidise polise bildirilmiş, bayan Mev
hibe tedavi altına alınmıştır. 

Bir t r a m v a y ve bir otomobi l 
iki k i ş iye çarptı 

Kadıköyden Bostancıya gitmekte 
olan vatman Mehmedin idaresindeki 
tramvay Suadiyede altmış yaşlannda 
Ali Rıza isminde birine çarparak ya
ralamıştır. 

Ali Rıza Haydarpaşa hastanesine 
yatınUnıştır. Şoför Hikmetin idaresin
deki taksi Asmalımescidde dört yaşm-
da Nezihe isminde bir kıza çarparak 
yaralamıştır. 

Balık ihracı 
— * - I - - - n — 

Fazla çıkan 
balıklar 

dondurulacak 
Boğazda ve Marmarada senenin mu

ayyen z£unanlarında torik veya pala
mut akım olur. O kadar çok balık çı
kar ki bunlardan bir kısmım denize 
dökmek lâzım gelir. îktisad vekâleti 
fazla çıkan balıklarm muhafazası ve 
ihracı için tedkikler yapmak üzere ba
lıkçılar şubesi müdürü B. Kemali ts-
tanbula göndermiştir. 

B. Kemal vali ve belediye reisinin 
refakatinde mezbahaya gitmiş, mez-
bahanm soğuk hava deposunda don
muş baUk tecrübeleri yapmağa başla
mıştır. Bu tecrübelere mezbahamn so
ğuk hava depoları mütehassısı B. Mus
tafa iştirak etmektedir. Tecrübeler he
nüz devam ediyor. Maamafih, şimdiye 
kadar çok müsaid neticeler alınmıştır. 
Tecrübelerin vereceği neticelere göre 
balıklar dondurulup ihraç edilecektir. 
Balık tecrübesinden sonra donmuş et 
tecrübesi de yapılacaktır. 

Hamallık işi 
D e v l e t demiryo l lar ı m ü h i m 

ucuz luk t emin e d e c e k 
Devlet demiryolları dokuzuncu işlet

me müdürlüğü kanunun kendisine 
verdiği haktan istifade ile Sirkecide 
trenlerle gidip gelen eşyaya aid hama
liye işlerini üzerine almağa karar ver
miştir. Dokuzuncu işletme muvakkat 
bir zaman için yevmiye ile çalıştıraca
ğı hamallara bu işi gördürecek ve iler
de tahmil, tahliye işlerini bir müteah
hide verecektir. 

Dokuzuncu işletmenin bu karan 
marşandiz trenlerinde hamallık işleri
nin daha muntazam görülmesini te
min edecektir. İdare bu işi 15 mayıstan 
itibaren üzerine alacaktır. Bu mak-
sadla a3mi tarihte tatbik mevkiine 
konmak üzere çok ucuz bir 3rük tari
fesi hazırlanmıştır. 

Sirkecide kısmen başıboş bırakılmış 
olan hamaliye yüzünden beher tonuna 
80-90 kuruş ücret alınan eşyaya yeni 
tarifede azamî 25 kuruş ücret konmuş
tur. Ayni şekilde beher vagon eşyadan 
alınan 900 kuruş hamaliye ücreti de 
yeıü tarifede azamî 300 kuruşa indirü-
miştir. Vagondan mavnaya ve mavna
dan vagona tahmil, tahliye ücreti ola
rak da yukarıdaki fiatlerin ahnması 
kararlaştırılmıştır. 

B a k ı r k ö y d e bir res im sergisi 
açıldı 

Bakırköy Halkevi ar şubesi tarafm-
dan dün bir resim sergisi açılmıştır. 
Sergide ev mensuplarından resimle 
uğraşanlann eserleri teşhir edilmiş, 
gerek serginin tanzim işi, gerek eser
ler ziyaretçiler tarafından takdir edil
miştir. 

Bir t r a m v a y y o l d a n çıktı 
Bir Şişli - Fatih tramvayı Sirkeci 

istasyonu önündeki makasta yoldan 
çıknuş ve bu sırada süratlice gitmek
te olduğu için 12 metre kadar parke 
taşlar üzerinde sürüklenmiştir. Şirket 
tarafmdan aünan tertibat ile bir müd
det sonra tramvay yoluna koyulmuş
tur. 

SahlfeS 

ISTANBUL HAYATI 

Dördü de sporcu! 
Tramvayda, arka tarafta yüksek 

sesle bir münakaşa başladı: 
— Hadi be. Sporcuları benim kadar 

tamyamazsın. Sen spora başlıyalı kaç 
sene oldu ki?.. 

— Şuna bak hele. Klübe hep bera
ber girmedik mi? Ben senden daha es
ki sporcuyum. Bir sıksam suyımu çı
karırım. 

Daha kalın bir ses: 
— Hey bana bakınız. Artık canım» 

sıkmağa başladınız ha. Şimdi çenele
rinize birer kroşe yumruk çakarsam 
ikinizi de sererim yere: 

Boğuk bir ses: 
— İkisi de martaval atıyorlar be. 

Şeytan diyor ki, bir kolunla şunlann 
ikisini birden kucakla, tramvaydan 
aşağı fırlat. 

Münakaşa gittikçe hararetleniyor
du. Bu müthiş sporcuları merak et
tim, döndüm. Son kanepenin arkasına 
sıralanmışlardı. Dördü de on yedi il© 
on sekiz arasmda. Tipleri de birbirle
rinden farksız. Avurtlar çökmüş, çe
ne kemikleri fırlamış. Benizler uçuk, 
gözler daha şimdiden fersizleşmiş. İn
cecik boyunlannda gırtlak boğumlan 
sayüıyor. Açık yakah gömleklerinin 
altından köprücük kemikleri f u-lanıış. 
Kadid gibi yumruklarım sıkarak mfl-
nakaşayı alevlendirirken arada bir de 
Duğlasvarî belli belirsiz bıyıklarım 
yokluyorlar. 

Bir aralık münakaşa pek kızışmıştı. 
Yanlarından geçen bUetçi seslendi: 

— Kavga etmiyelim. Kimse ayır
maz ha. 

Dördü birden cevab verdUer: 
— Merak etme oğlum. Biz sporcu

yuz. Kavganın usulünü biliriz. 
Biri ötekilere döndü: 
— Hadi dışarıya çıkalım be. 
Tramvaym kapışım hızla çekti, 

açılmadı. İki eUle zorladı, gene nafile^ 
Arkadaşı gülerek atıldı: 
Bir kapıyı açamıyorsun, öyle spor

culuk olmaz. 
O da dişlerini sıkarak kapıya asıldı. 

Üçüncü, dördüncü de kuvvetlerini d©* 
nedUer. Kollarım gererek zorlarken o-
muzlan pamuklu, belleri kemerli ce
ketlerinin içinde yumruk kadar gövde
leri bükülüyor, kapı bir türlü açılmı
yordu. 

Biri yorgun argın soluyarak seslen
di: 

— BUetçi. Kapı bozulmuş galiba. 
Açılmıyor. 

BUetçi güldü: 
— Siz sporcusunuz amma, kapıyı 

açamıyorsunuz. 
Diyerek bir kolulile kapıyı çekip aç

tı. Dördü de soluya soluya sahanhğa 
çıktüar ve hemen sigaraları yaktılar. 
Dumanlan derin derin çekip ciğerleri
nin tâ uçlarma kadar indirdikten son
ra vapur bacası gibi salıveriyorlardı. 
İçim sızhyarak baktım. Ve düşündüm. 
Bu zehirlenmiş spordan ne beklenebi-
ür?. 

Cemal Refik 
" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • • • • • • • • • • 

Hesap meselesinden kanlı 
kavga 

Sirkecide oturan Mustafa ile, hamal 
Murtazamn bir hesap meselesinden 
aralan açıhnıştır. Dün Murtaza Ue 
Mustafa Tahtakalede karşılaşmışlar 
hesap meselesini tekrar tazelemişler
dir. Münakaşa az zamanda büjrümüş, 
Murtaza bıçağını çekerek Mustafayı 
müteaddid yerlerinden yaralamıştır. 
Mustafanm istimdadma yetişen zabı
ta memurları carih hamaU yakala
mışlar, jrarahyı da hastaneye naklet-
mişlerdlr. 

Bay Amcaya göre... 

m\ 

— Geçen hafta, İsmet Paşa enstitü
sünde Ukbahar, yaz modelleri teşhir 
*aüdi bay Amca... 

Hem de canü mankenlerin üstün-
del. 

... Fakat bunlar yalnız bayanlara 
gösterildi... 

... Biz bayların böyle güzel eserleri 
görmeğe hakkımız yok mu?.. 

B. A. — Üzülmejrin bayım, çok geç
mez, hepsini bayanlaruuzm üstünde 
görürsünüz!.. 



Sahiffe 4 

iktisadî ve malî hafta 
ga^mgm^MMMMMSMUijLfJ^—^.jnamm 90^gsa0B»0S0Si0i!0m 

Son siyasî hadiselerin borsalarda tesiri - İngiliz 
blItçBSI • Ankara borsasında vaziyet 

Herkesin neticesini merakla bekle
diği tngiliz - Fransız devlet ricalinin 
görüşmeleri bu hafta nihayet buldu. 
Fransız Başvekili ile Hariciye Nazın 
büyük bir itminan ve istirahat! kalb 

"̂ le Parise avdet ettiler. Malûm olduğu 
üzere Fransa;, Çekoslovakyanm mül
kî tamamlyetlnl tekeffül etmiş bulu
nuyordu. Almanya ise Avtısturyayı il
hak ettikten sonra, Çekoslovakyadaki 
Sud^tes Almanlan ile meskûn arazi-
3̂  de ele geçirmek fırsatmı gözetiyor
du. 

Böyle bir vassiyet neticesinde Al
manya, Çekoslovakya üzerine hücum 
etse, Fransanm, yardıma koşması icab 
edecek mi, etmlyecek mi meselesi 
Fransızlan çok düşündürüyordu. Yar
dıma koşmaSalar, müttefiklerine iha
net etmiş olacaklardı; koşsalar, Fran
sanm içinde çırpındığı içtimai ve ik
tisadî şerait içinde, bu ihaneti bizzat 
kendilerine karşı işlemiş bulunacak
lardı. Sonra, İngilterenin, meseleyi 
nasıl telâkki edeceği malûm değildi. 
Zira İngilterenin de, Fransayı Al-
manyaya karşı müdafaa etmek husu
sunda taahhüdü varsa da, bu taah-
hüd, ancak Fransanm sebebiyet ver-
miyeceği bir tecavüz halinde muteber 
olacaktı. îşte bu meseleler hakkında 
görüşmek üzere, Fransız ricali Lon-
draya gittiler ve bir hal sureti karar
laştırarak memleketlerine döndüler. 

Hal sureti şudur: Sud^tes Alman-
larma muhtariyet verilmesi için İn
giltere ve Fransa, Çekoslovakya hü
kümeti nezdinde müştereken teşeb
büste bulunacaklar; bundan ba:şka, 
İngiltere, Almanyaya, Çekoslovakya-
ya karşı hasmane emeller beslemedi
ği hakkında verdiği temina:tı hatırlat
makla beraber, şayet Almanya, Çekos-
lovakyaya karşı cebrî bir harekette 
bulunacak olursa, giriştiği taahhüd 
iktizası olarak, bir Alman - Fransız 
İhtilâfına müdahale edeceğini Berli-
ne bildirecektir. 

Fransa, müttefiğ^ Çekoslovakyayı 
fedakârlığa icbar ediyor demektir, fa
kat umumî sulhu korumak noktai na
zarından bunu çok görmemelidir; 
çünkü bütün Avrupa hiç olmazsa dört 
beş sene rahat nefes alacak, düşünce
sini iktisadî kalkınma üzerine teksif 
edebilecektir. 

**• 

İngiltere devleti malî tarihinde ilk 
defa olarak bir milyan aşkın bir büt
çeyi parlâmentonun tasvibine arzet-
miştir. Bütçenin hakikî miktan bir 
milyar yüz milyon Sterlin (yani bizim 
paramızla takriben yedi milyar lira). 
Fakat bu miktaı-a, hususî bütçe ile 
İdare olunan posta ve telgraf masarifi 
dahil değildi. Bundan başka 90 milyon 
kadar fevkalâde harp masarifi, bir o 
kadar da gene fevkalâde idare masa
rifi için sarfedileceği tahmin ediliyor 
ki neticede yekûn hayli kabarmış bu
lunacaktır. 

1100 milyon Sterlin, senelik mUlî 
varidatın dörtte biri demektir. Bu, ak
la durgımluk veren miktan elde et
mek İçin istikraza başvurmıyacağmı 
Maliye Nazın Slr John Simon söyle
miştir; yalnız İncome - tax denUen 
Irad vergisini (ki gayet elâstikiyetli 
bir vergidir) yüzde 25 ten yüzde 27 bu
çuğa çıkarmakla: iktifa edecektir. 
Harbi umumîden evvel îngüteredo 
Irad vergisi yüzde altı nisbetinde idi. 
Bu suretle dört buçuk mislini bulmuş 
oluyor. 

Nazan dikkati celbeden bir hâdise: 
İngilterenin büyük küçük, muvafık 
veya muhalif bütün parti ve gazetele
rinden hiçbiri bütçe aleyhine söz söy
lememiş, hepsi de iasvib etmişlerdir. 
Tlmee gazetesi, bütçe erkammm ha
riçte bırakacağı intiba hakkmda şöy
le diyor: «Bu inüba pek derin olacak-
Ur; çünkü dünya anlıyacaktır ki İn
giltere her türlü vaziyet ve ihtimalle
ri karşılamağa hazırdır.» 

• ** 

Fransa Başvekili, İktisadî kalkınma 
hakkında kabinenin hazu-ladığı plâ
nı hafta zarfmda matbuat mümessil
lerine bildirmiştir. Plânda kabinenin 
İstihdaf ettiği gaye her şeyden ervel 
isiihsaJâtı arttırmak ve bunun için bir 
takım majıiaJan ortadan kaldırmak

tır. (Bu manialardan maksad Blum 
kabinesi zamanında kabul edilen 40 
saatlik haftadan vazgeçmektir, 
amma bu husus açıktan açığa itiraf 
edümiyor.) Hükümet, para üzerine 
takyidat vazetmiyeceğini bir kere da
ha temin etmekle beraber, bilhassa 
turizme ve müstemlekât servetlerini 
kıymetlendirmeğe gayret edeceğini 
ilâve etmiştir. 

Piyasalar: Çekoslovakya meselesi
nin yukanda izah olunduğu şekilde 
hallolunmak ihtimalleri Avrupa bor
salarına müsald surette tesir icra et
miştir. İngiltere bütçe erkamınm neş
ri de Stock Exchange üzerine fena bir 
tesir bırakacağı zannolunurken bilâ
kis esham ve tahvilât yükselmiştir. 

Amerika borsası elan ıttıradsızdır. Haf
ta zarfmda Fransız frangı iki puanlık 
muvakat bir sukut kaydetmiş ise de 
umumiyetle esham ve tahvilât sağ
lamdır; Fransız - İtalyan müzakerele
rinin neticelenmesi üzerine fiatlerin 
daha da yükselmesi beklenilmektedir. 

Memleketimizde esham ve 
tahvilât vaziyeti 

Ankara borsasında yüzde yedi bu
çuk faizli Türk borcu tahvili geçen 
haftaya: nlsbetle 20 kuruş kadar bir 
tereffü Ue 19,75 lirada kapanmıştır. 
Bu fiat üzerine İstanbulda da tek tük 
muamele cereyan etmiştir. Zaten bor
sa bulunmıyan yerde esham ve tahvi
lât üzerine muamele yapılamıyacağı-
na dair kanunda bir kayıd bulunma-
dığmdan, İstanbulda da bu gibi alış
verişlere - Ankarada tesbit edilen fi-
atler üzerine - imkân hasıl oluyor. 

Dahilî istikrazlanmızdan Ergani 
95, Sivas - Erzurum 96,50 kuruşta kal
mıştır. 

Anadolu grupunda cüzî bir tereffü 
vardır. 

Hisseler: 24,05 lira. 
Tahviller: 40 lira, 
Mümessiller 40,55 lira etmektedir. 
Merkez bankası 98,50 de yarım lira 

kazaiumştır. Heyeti umumiye toplan
tısında 937 senesi için 632 kuruş te
mettü hisssesi tevzii kabul olunmuş
tur. 

Endüstiyel kâğıdlarımızdan Aslan 
Çimento yanm lira daha yükselerek 
12,20 lirada kaldı. Diğer kâğıdlarm 
nominal fiati şmılardır: Tramvay 
11,25. Umum sigorta 11,15, İttihadı 
milli 21,25, Terkos 6,15, Bomonti 8, 
Ittihad Değirmencilik 12,60, Omnium 
1, Şark Ecza deposu 2,25 lira. 

Gayn mübadil bonoları üzerine 
19,25 kuruştan muamele yapüdı. 

Mısır Kredi fonsiyelerinin fiati: 
1903 tertib': 108 Ura, 
1911 tertibi: 98 lira, 
Türk altmmm fiati 1034 kuruşta! 

dej^memiftir. 

Boğaziçi lisesinde müsamere 
Dün, Boğaziçi lisesinde bir müsa

mere verilmiştir. 1937 - 1938 ders yılı 
bitimi dolayıslle verilen bu müsame-
rede İstiklâl marşınm çalmmasmı 
müteakip Gazan isimli üç perdelik bir 
operet temsU edilmiş ve bu temsUde 
üzerlerine muhtelif roller almış olan 
gençler cidden muvaffak olmuşlardır. 
Liseden bu sene mezun olacak gençle
re muvaffakiyetler temennî ederiz. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

9M»U: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkovlç, 
Yüksekkaldmmda Vlnkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoglun-
da Bartıut, Eminönü: Mehmed Kâ-
om, Fatih: Şehzadeba§ında Asaf, 
Karagümrük: Mehmed Arif, Bakır
köy, Merkez, Sanyer: Osman, Aksa
ray: Nuri, Beşiktaş: Vldln, Fener: 
Vitall, Kumkapı: LftleUde Haydar, 
Kûçükpazar: Hikmet Cemil, Samat-
ya: Yedlkulede Teoftlos, Alemdar: 
Ankara caddasinde Arif Neget, Şeh
remini: AhmAd Hamdl, Kadıköy: Al-
tıyolda Merkez, Üsküdar: Sellmly*, 
Heybeliaıla: Halk, Büyükada: Şinasl 
Rıza. 

Her cece açık eczaneler: Tarabya, 
TsnticfiT, Smlrg&n, RumellMsan. Or-
takıl^, Amavutköy, Bebek. Beykos. 
Pafababçe re Anadoluhlsanndakl ec
zaneler her cee« açıktır. 

ŞAM 

2 Mayıs 938 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plftk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı; 17: İnkılâb tarihi 
dersi: Üniversiteden naklen: MahmudEsad 
Bozkurt, 18,30: Plâkla dans musikisi 19,15: 
Çocuklara masal: Bayan Nine, 19,55: Bor
sa haberleri, 20: Rıfat ve arkadaşları t a 
rafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza 
taraf ından arabca söylev, 21: Fasıl Saz 
Heyeti: İbrahim ve arkadaşları taraf ın
dan, (Saat a y a n ) , 21,45; ORKESTRA; 1 -
Berliyoz: Benvenuto selini uvertür, 2 -
Severak: La buvat a müzik, 3 - Musorski: 
Larm, 4 - Berje; La fot de roz, 22,15 : 
Ajans haberleri, 22,30; Plâkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22,50; Son h a 
berler ve ertesi günün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı; 12,30; Kar ı 
şık plâk neşriyatı, 12,50; Plâk; Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 13,15; Dahilî ve 
haricî haberler. 

Akşam neşriyatı; 18,30; Karışık plâk 
neşriyatı, 18,50; İngilizce dersi (Azime 
İpek), 19,15; Türk musikisi ve halk şar
kıları (Servet Adnan ve arkadaşları) , 20; 
Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15; 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Halûk 
Recai ve arkadaşları) , 21; Spor konuşma
sı; (Nizameddin Kırşan) , 21,15; Stüdyo 
salon orkestrası; 1 - Hippmann; Alt 
Wien, 2 - Robert Leuschner; Der Fröh-
liche Wald, 3 - Side; Strauzzel, 4 -
Mihaly Erdelyi; Un ter Sternen Küss' mich, 
5 - Lüllng: İndische Süite, 22; Ajans ha 
berleri, 22,15; Yarınki program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 güzel plâklar — Danzig 
20,10 Brezilya muzikası — Deutschl. S. 
20,10 hafif muzika — Königsberg 20,10 
konser — Leipzig 20,10 İspanyol muzika
sı — Münih 20,10 13 orkestranm Iştirâki-
le mayıs dansları — Stuttg. 20,15 orkes
t ra — Athlone 20,30 salon muzikası — 
Bükreş 21 orkestra — Hilversum II 20 sa
lon muzikası — Limoges 20,30 konser — 
Milano 20,40 konser — Monte Ceneri 20,30 
konser — Oslo 20,55 konser — Prag 
20,20 operet havalan — Reval 20 orkes
t ra — Stokholm 20,30 askerî muzika — 
Sofya 20,45 konser. 

Saat 21 de 
Berlin 20 «Muzika Düşmanı» operet — 

Deutschl. S. 21 orkestra — Hambg. 21,25 
orkestra ve piyano — Königsberg 21 kon
sere devam — Leipzig 21,30 ballet — 
Münih 21 dansa devam — Viyana 21 
marşlar — Athlone 21,20 akordeon — 
Bari 21,25 Yunanca neşriyat — Belgrad 
21 opera — Brüksel 21 operet — Budap. 
21 Don Pasquale operası — Bükreş 21 
konsere devam — Florans 21,30 Orkes
t ra — Hilversum 11 21,40 orkestra — 
Hamburg 21,15 orkestra — Lyubliana 21 
konser — Lille 21^0 orkestra — Limoges 
21,30 orkestra — Londra 21 - 22,15 Flüte 
enchante^ operası — Marsilya 21,30 or
kestra — Monte Ceneri 21 salon muzika
sı — Oslo 21 konsere devam — Rad. Paris 
21,30 - 23,30 «Pas ur la bauche» operet — 
Prag 21,05 «İnadçı» opera komik — Reval 
21,30 - 23,30 «Pas sur la bauche^ operet — 
kası — Stokholm 21 askerî muzikaya de
vam — Rad. Toulouse 21,45 konser — 
Varşova 21 konser — Sofya 21,40 konser. 

Saat 22 de 
Berlin 22 İtalyan muzikası (plâkla) — 

Deutschl. S. 22,15 salon muzikası — Ham
burg 22,15 valsler — Kolonya 22 halk m u 
zikası, mandolin ve akordeon — Leipzig 
22 ballete devam — Münih 22,20 konser — 
Saabr. 22 opera muzikası— Stuttg. 22 or
kestra — Belgrad 22 operaya devam — 
Brüksel 22 operete devam — Budap. 22 
operaya devam — Bükreş 22,45 Rumen 
orkestrası — Droitviç 22,35 salon müzika
l i — Florans 22 konsere devam, 22,45 vi
yolonsel — Hilversum n 22 konsere de
vam — Kopenhag 22,30 orkestra — Lille 
ve Limoges 22 konsere devam — Milano 
22 senfon. konse (Berlin filharmon. or
kestrası Furtvengler'in idaresinde) — 
Marsilya 22 konsere devam — Nls 22,30 
piyano — Oslo 22 konsere devam — Rad. 
Paris 22 operete devam — Paris P. T. T. 
22,30 salon muzikası — Bratislava 22,25 
salon muzikası — Reval 22 konsere de 
vam — Riga 22,15 konser ve hafif muzi
ka — Roma 22 Miranda operası — St ras -
burg 22,30 piyano — Rad. Toulouse 22 
konser, 22,20 akorden — Varşava 22 konser. 

Saat 23 de 
Breslav 23,20 solistler — Deutschl. S. 

23,30 solistle — Königsberg 23,40 dans — 
Diğer Alman Istasyonlan Kolonyadan 
naklen 23,30 - 1 gece ve dans muzikası — 
Belgrad 23 operaya devam — Brüksel I I 
25,10 - 24 cazband — Budap. 23,20 or
kestra — Bükreş 23 konsere devam — 
Droitviç 23,10 konser — Florans 23 viyo
lonsele devam — Hilversum I 23,50 sa
lon muzikası — Lyubliana 23,15 dans — 
Lemberg 23,10 - 2 dans — Londra 23,25 
dans — Lüksemburg 23,20 Belçika muzi
kası — Milano 23 konsere devam — Oslo 

. 23.19 konser — Rad. Paris 23 operete de -
1 vam — Roma 23 operaya devam — Var

şova 23,10 - 2 dans. 
Saat 24 den itibaren 

Alman Istasyonlan 1 e kadar program
l a t m a devam— Budap. 24,35 cazband — 
Droitviç 24,15 dans — Florans 24 dansa 
devam — Hilversum I 24,40 konser — 
Kopenhag 24 - 1,15 dans — Rad. Toulouse 
24 konser — Frankf. ve Stat tg. 1 - 2 ye 
kadar gece konseri. 

Parasız maç seyretmek 
istiyen 4 gencin marifeti 
Sadullaiı, Beşiktaş stad bekçisi Saiâhaddini sol 

memesi aitından bıçakiâ ağır yaraiadı 
Dün, Beşiktaş Şeref stadında kan-

U bir vaka olmuştur. Beşiktaş - Ga
latasaray maçını parasız seyretmek 
istiyen dört genç, stad bekçisi Sa-
lâhaddin ile kavgaya tutuşmuşlar ve 
bu kavga Salâhaddinin bıçakla ağır 
surette yaralanmasile neticelenmiştir. 

Hâdise şöyle olmuştur: SaduUah 
adında bir genç üç arkadaşile bir
likte bir sandalla denizden stad sa
hiline gelmişler ve buradan usulca
cık içeri girmek istemişlerdir. Bun
ları gören bekçi Salâhaddin ileriden 
koşarak gelmiş ve bu dört gençten 
biletlerini göstermelerini istemiştir. 
Sadullah: 

— Biletimiz yok. Bırak girelim 
oyunu seyredelim, demiştir. Bu ko
nuşma esnasında SaduUahm üç ar
kadaşı bekçinin yanmdan birer biret 
ilerliyerek kalabalık araşma karış
mak istemişlerdir. Salâhaddin bu va
ziyet karşısında Sadullah ile konuş
maktan ve münakaşadan vazgeçerek 
üç genci geri çevirmek istemiştir. 
Fakat bu arada Sadullah bekçinin 
üzerine atılmış ve bıçağını sol me
mesi altına saplamıştır. 

Bekçi Salâhaddinin kanlar içinde 
yere yuvarlandığını gören Sadullah 
ve üç arkadaşı vaka yerinden uzak
laşmak için sandallarına koşmağa 
başlamışlardır. Salâhaddin can acı-
sile yerden kalkarak SaduUahm ve 
arkadaşlarının arkasından bir kaç 
taş savurmuşsa da fazla kan zayi et
tiğinden olduğu yere gene yıkılnuş-
tu-. 

Salâhaddinin kendilerine taş attı
ğını gören Sadullah ve arkadaşları 

Bekçi Salâhad^... _,^. 

geri dönerek Saiâhaddini dövmeğe 
başlamışlardır. Bu kavga bir müddet 
sonra seyirciler tarafından görül
müş ve bir kısım seyirci hâdise yeri
ne doğru koşmağa ve: 

— Adam öldürüyorlar... 
Diye bağırmağa başlamışlardır. 

Vakadan bu suretle haberdar olan 
polisler vaka mahalline yetişmiş ve Sa

dullah ile üç arkadaşını kaçmak is
terlerken yakalaınışlardır. Sadullah, 
bekçi Saiâhaddini yaraladığı bıçağı-
m denize fırlatmıştır. 

Scdâhaddin ağır yaralı olarak has
taneye kaldırılmış ve tedavi altına 
almmıstır. Tahkikata devam ediliyor. 

TEŞEKKÜR 
Merhum Di*. Ziya oğlu Cünyet Dinç-

menin tutulmuş olduğu hastalıktan 
ölümü dolayıslle acılarımızı paylaş
mak ve azaltmak için evimize gelen 
cenaze töreninde bulunan telgraf, 
mektupla taziye eden dostlarımıza bü
tün aUemizin minnet ve şükranını ga
zetenizle arzederiz. 

Validesi: Sabiha Dinemen 
Kardeşi: Haldun Dinçmen 

ŞEHZADEBAŞI •/•URAN TİYATROSU 
Halk sanatkân Naşld 
ve arkadaşlan Miçe 
Pençef varyetesi 
Şehirliye köylü gelin 
komedi 3 perde 

Dans, Solo, düet. 
Halk gecesi her yer 20 
paredi 10 localar 100 K. 

Pazartesi; Kadıköy Sü
reyya. Salı: Pangaltı: 
Kurtuluş. Çarşamba: Be
şiktaş Suat Park. Per

şembe ; Bakırköy 
Sinemalarında 

3 Yıldız 
Üç Yıldız 

3 Yıldız 
En son yeni operet 

CEMAL SAHIR 
Bu senenin büyük te-

'̂ ^̂  — ̂  maşa hâdisesi olarak 
Aşk resmi geçidi 

Büyük Paramonnt o-
peretini temsil ediyor. 
Dekorlar, elbiseler, 

sahne tertibatı tama-
mile yenidir. 30 artist, 

20 Müzisyen ve yeni primadonna 
İf Üsküdaı Halkevinden; 3/5/938 salı 

günü saat 20,30 da Üsküdar Halkevi salo
nunda Doçent Dr. Lûtfi Orhan tarafmdan 
idrar taşları mevzulu bir konferans veri
lecektir. Salon herkese açıktır. 

f— GUNUN ADAMI —> 
I HEİNZ RÜHMANN — THEO LİNGEN — HANS MOZER I 

Lçarşamba akşamı A^f^^^*/^ sinemasında J 
Asrî hayatm çerçevesi içinde bir ask sahifesi 

SEVİŞTİĞİMİZ ZAMANLAR 
«KADIN ASLA UNUTMAZ» filminin unutulmaz yıldızı 

MARGARET SULLAVAN'ın 
JAMES STEWART ile beraber çevirdiği Fransızca sözlü büyük 

bir film. Bu Çarşamba akşamı. 

SÜMER sinemasında 
Yarın akşam: F R A N S I Z Tiyatrosunda 

MÜNİR NURETTİN KONSERİ 
Çok zengin program 

Biletler tiyatro fidelerinde satılmaktadır. 

)sunaa •••% 

NSERİİ 
mmmmmmmmam 

lÜTetcn: 

Bu akşam: S A K A R Y A Sinemasında — 
Müstesna bir zarafet havası arasında büyük bir aşk ve casusluk filmi 

S O N S E Y A H A T 
Fransızca sözlü emsalsiz bir film. Baş rollerde : 

Unutulmaz CONRAD VEİDT ve dllbM- Hİnd yıldızı: TtVİANE LEİGH 
FARAMOUNT JURNAL de tngüiz • İtalyan muahedesinin imzan merasimi. Yerlerinizi evvelden 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M aldınmz. Telefon: 41341. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

•^ 
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ÖsmiDr v@ ^ellok mss@l@sa 
Halihazırda bütün dünyayı işgal 

eden büyük iktisadî işlerden biri de 
beynelmilel demir ve çelik meselesi
dir. Çelik ve demir istihsali işleri İn
giltere ve Almanya müstesna olarak, 
ber tarafta fenadır. Geçen ayların is
tihsal miktarı bunu isbat ediyor. 

Dünyanın en büyük çelik müstah
sili memleket Şimalî Amerika Mütte-
hid hükümetleridir. 

G€çen martta 1,760,000 ton çelik is
tihsal edilmiştir. Halbuki bir sene ev-
êl ayni ay içinde 5,300,000 ton istih

sal edilmişti. 
Belçikanın çelik istihsali geçen s»-

î̂ eki aylarda çok parlak idi. Meselft 
temmuzda 356,000 ton istihsal edU-
'̂̂ Şti. Halbuki bu sene kânunusani

ce 223,000 ve şubatta 170,000 ton İs
tihsal edilmiştir. 

Lüksemburg hükümetinin çelik Is-
J^sali geçen temmuzda 237,000 toa 
^^^ geçen kânunusanide 132,000 to

na inmiştir. FransadaM çelik istihsali 
geçen teşrinievvelde 705,000 ton iken 
geçen ay 623 bin tona düşmüştür. 

İstihsalin azalması cihan piyasasm-
daki talebin azlığmdan ileri geliyor. 
Talebin azlığı ise Amerikanın geçen 
sene hadden fazla ihracat yapmış ol
masından ve piyasanm yüklü bulun
masından ileri gelmektedir. 

Evvelce Amerika senede bir milyon 
ton çelik ihraç ederken geçen sene üç 
milyon ton ihraç etmljjtir. Ayni zar 
manda İngiltere de çelik ihracatım 
bir milyon yedi yüz elli binden iki mil
yon tona çıkarmıştır. Amerika çeliği
nin ucuz olması, Avrupa çeliklerini 
müteessir etmiştir. Dünya çelik mese
lesinin halli için Avrupa ve Amerikan 
çelik müstahsillerinin ihracat işlerin
de uzlaşmalanndan balşka çare yok
tur. Avrupalı müstahsiller kendi ara-
lannda şimdiden uyıışmuş bulunu
yorlar. 

Nezle misiniz? 
Nevyorkta yirmi ikinci tıp kongresi 

toplandı. Kongreye bin yüz doktor iş-
ırak etti. Bostonun tanınmış profesör-

'eriaden doktor bay ArU V. Buk, nezle 
^kkında mufassal bir rapor okudu. 
Bu rapora göre, herkes senede mu

hakkak iki kere nezle olurmuş. Mek-
**^ gelmlyen talebenin, işine devam 
^emiyen amelenin, vazifesi başında 
''lunıuıyan memurların yüzde ellisi 

•»ezleye yakalandıkları için evlerinden 
S«ama2larmış. Doktorların iddialarına 
•nazaran da, nezle tedavisi mümkün 
"'»uyan bir hastalıkmış. 

Profesör bay Arli V. Buk raporunda 
öiyor ki: 

İlâç almayın I 
— Binlerce nezlelide tecrübe ettim. 

Gargaranın, damlanın, merhemin, bu-
ğu'nun nezleye hiç bir tesiri yoktur. 

Çok defa bu yolda tedavilerin aksi 
tesirini gördüm, nezle eksilip hafifll-
yecek yerde şiddetlendi. 

Nezlenin bir tek tedavisi vardır. Bu 
tedavi de iki bin sene evvel Hipokratm 
tavsiye ettiği tedavidir: Nezle olımca 
yatağa girmeli, vücudu sıcak tutmalı, 
on paralık ilâç almamah. 

Profesör Bukım, Harvard üniversite
sinde tedavi ettiği 1676 nezleli basta, 
bu suretle tedavi görerek kırk sekiz 
saatte nezleden kurtulmuştur. 

içmiş annnna sarhoş değilnnlş L 
ingiltere zabıtası ile hiç şaka olmaz; amma İngUtere halkı da zabıta ile şa-

'^^ etmez. 
Geçen hafta liverpul ceza mahkemesinde dikkate şayan bir dava görüldü. 
Bir akşam, Liverpul, tecimerlerinden bay Jan Doyleyi zabıta memurları 

çeviriyorlar ve diyorlar ki: 
— Sarhoşsvmuz, otomobil kullanacak halde değilsiniz, merkeze bu

hurunuz ! 
Zabıtanın davetine icabet gerektir. Bay Doyle merkeze gidiyor ve merkea 

"Memuruna: 
7- Beni haksız yere yolumdan alakoydular, ben sarhoş değUim! diyor. 
Ingiiterede bir insamn sarhoş olup olmadığını anlamak için basit usul-

vardır. İngilizler için bir adamm ağzı alkol kokması sarhoş olduğlına delâ-
etmez. 

I ler 
let 

Çerkez memuru ile hükümet doktoru bay Doyleye: 
, "]-- Bir ayağımzı kaldırınız, tek ayak üstü durarak belinizi öne d<^ru 
*^ünüz, kolunuzu uzatınız, kımıldam adan beş dakika dunmuz! diyor. 

Bay Doyle tarif edilen şekUde dınruyor. Bundan sonra bay Doylenin bar 
"' ^^ dolu bir bardak su kojmyorlar: 

— Yirmi adım yürüyünüz! diyorlar. 
Bay Doyle suyu dölcmeden, bardağı devirmeden yirmi adım yürüyor. Dc*-

f raporunu yazıyor: 
•— Bay Doyle belki bir iki viski içmiştir anama, sarhoş değildir! 
Bu rapor üzerine bay Doyle, fuzulî yere tevkif edildiği için, kendisiıü 

f laan çevü-en iki memur aleyhine dava açıyor. 

^ası 
Hâkimler bay Doyleye hak veriyorlar ve ild zabıta memunmu 90 İngiliz 

para cezasına mahkûm ediyorlar. 

Kadın saçından balık ağı 
•toTidra aktıaryomunun meşhur 

^^^ mütehasstslanndan bay Vinall, 
dünlerde Şap denizinde balık avtna 

Çzfcacofc. 
j, ^ Vinall, Londra akuaryomunda-

'î^îde balık çeşidlerini çoğaltmak 
l^sadile bu seyahatin güçlüğüne 
^^^^tyor; Şap denizinde öyle çeşid 
•^ J'^hr vardır ki, bugüne kadar tw 

P ft^tç bir akuaryoma konamor 
'^hr, 
^ ^ ^iolıklar 15 müimetre boyunda-
^^^: fakat renkleri fevkalâde parlaJc-
^' ^da zümrüd, yakut, zeberced gU 
ğj^^^^^^- Bay Vinal bu manzaraca 

•-^y^oimadtğtnı söylüyor. 

Bu küçük, güzel renkU balıklarm 
bugüne kadar tutulamamalanntn 
sebebi açıkgöz oluşlanndandtr. Par
lak renkli bu balıklar, hiç bir ağa, ne 
kadar ince olursa olsun, sokulmamak^ 
tadır. 

Bay Vinall sırf bu açıkgöz balıklan 
yakalıyabümek için, kadın saçlarından 
ağlar ördürmüştür. Balıkçılık müte
hassısı, saçtan örülen bu ağlan baJik-
lann göremoiyeceğine kanidir... Tut
mağa muvaffak olursa, Şap denizi bor 
lıklarmı suyu tsıtümtf ve elektrikle 
aydınlanmış hususî akuaryomlarda 
teşhir edecektir. 

•^fansada millî müdafaa 
^andığı idare meclisi 

ıkmcı reisliği 
liy^*^ 1 (A.A.) — Âyân meclisi mar 

, Obe,^^^^^^ mazbata mtıharriri B. 
t Gardey, muhtariyeti haiz milli 

b ^ ^ ^ sandığı idare meclisinin sa^ 
lç^7 celsesinde mezkûr sandığın 1-

1 reisliğüıe intüıab edilmiştû:. 

j?*^«ada y e n i m a l î p r o j e l e r 
b i n ^ 1 (A.A.) — B. Marşando, kar 
^end'^ pazartesi günkü İçtimamda 
î üs *^^ ie r i tarafmdan hazırlanr 
j ^ . * °ian malî projeleri tevdi edecekr 

A d a p a z a n n d a i l k o k u l l a r m 
yı l s o n u m ü s a m e r e l e r i b a ş l a d ı 

Adapazannda ilkokullarm yü sonu 
müsamereleri başladı. Adapazannda 
yedi ilkokul vardır. Her yıl olduğu gi
bi bu yıl da okullar sırasile talebe mü-
samerelerine başlamışlardır. İlk müsa-
mereyi bu hafta ild gece olmak üzere 
Sabihahanım okulu vermiştir. Bun
dan sonra sırasile okullar her hafta 
cumartesi ve pazar günü akşamlan 
Halkevi salonunda müsamerelerlnl 
vermeğe devam edeceklerdir. İlkokul
larda okuyan bu yavrulann yaptıklar 
rı müsamereler talebe velileri ve halk 
tarafından derin bir sempati ile kar-
güanmakta ve takip edilmektedir. 

Aile geçimsizliklerinin 
sebepleri hakkında bay 

ne diyor, bayan ne diyor? 
En ehemmiyetsiz bildiğimiz şeyler, 

akla gelmiyen hareketler, insanm 
hayatında hazan çok büjrük rol ojmar, 
Evülik hayatmda bunların geçimsizli
ğe sebebiyet verdikleri görülür. Hattâ 
bu yüzden senelerdenberi beraber ya-
sadıklan halde, aynlanlar olmuştur. 
Halbuki hüsnüniyet, aıüayış ve bil
hassa karakter sahibi olan kimseler 
bu gibi fenalıkların önünü alabilirler. 

Yeni ve esld evli birçok zevatla aile 
geçimsizliği mevzuu etrafında görüş
tüm. Aile saadetini ihlâl edecek sebep
leri tesbit ettim. 

Bay diyor ki: 
1 — Eskiden, yani evlendiğimizin ilk 

senelerinde, karım yiyeceğim meyv-a-
lann kabuklarım kendi elile soyardı. 
Şimdi yalmz kendi yiyecekleri onu alâ
kadar ediyor. 

2 — Saçlan dağınık, burnu parlar 
bir halde karşıma çıkar. 

3 — Mütemadiyen ve uzun uzadı-
ya rahatsız olduğundan bahseder. 

4 — Sokağa çıkacağı için çok zaman 
bana sahanda yumurta yedirir. Çün
kü bu yemeği hazırlamak kolaydır. 

5 — Her akşam sinemaya gidelim di
ye kafamm etini yer, fakat ben ona 
kırk yılda bir, gel futbol maçına gi
delim desem, mırıldamr. 

6 — Her hangi bir tekUfini, red değil, 
münakaşa etmiye kalksam, sesi yedi 
mahalleden duyulur. 

7 — En acele ettiğün bir sırada, ma
nasız yere, telefonu işgal eder. İhtar et-

Bir muharririmiz evli 
birçok çiftlerle görüşe
rek aile geçimsizlikle
rinin sebeplerini sor
muştur. Bu hususta îki 
tarafın gösterdikleri se
bepleri bu yazıda oku
yacaksınız. 

sem, zararlı gene ben çıkarım. 
8 — Yorgun t>ir halde eve geldiğim 

günler, oturur bana komşuyu çekişti
rir, dedikodulanna iştirak etmemi is
ter. 

9 — Pipomun kokusundan nefret 
eder. 

10 — Kendisini öptüğüm zaman, yü
züm, göztım boya içerisinde kalır. 

Fakat, tek çan dinleyen, tek ses du
yar derler, bu meşhur bir darbı mesel
dir. 

Bayan diyor ki: 
1 — Bazan gece yarısından sonra ya

takta doğrulur, t>enim rahatsız olaca
ğımı düşünmiyerek, lâmbayı yakar bir 
sigara tellendirerek kitap okur. 

2 — Salonu süsliyen nefis halıların, 
sigrralarmın külüne mahsus olmadığı
nı düşünmeye dahi lüzum görmez. 

3 — Hiç bir senei devriyemi ve bay
ramlarımı tebrik etmeyi ihmal etaüy»-
rek evimize gelen kuzenim Celâlden 
nefret eder. 

4 — Eskiden, eve gelirken bana çi
çek getirirdi. Şündi kendine bir puro 
almajn tercih ediyor. 

5 — Bir tarafa çılomyacağımua, 
kimsenin gelmiyeceğini bahane ederdt 
bazı pazarları bir karış sakalla evde 
dolaşır. 

6 — Pantalon askısı kullamr. Bea 
de buna son derece sinirlenirim. 

7 — Berü, okşaması için yanma so
kulunca, benden bir şey mi istiyorsun, 
sevgilim?., der. 

8 — Küçüktenberi yanımdan ayır
madığım ihtiyar kedim Pomponu bl» 
gün olsun okşamamıştır, 

9 — Bütün aile resimlerimi imha eW 
memi ister. 

10 — Tino Rossinin yeni bir plâğını 
çalarsam lütfen tebessüm eder. Fakat 
radyoda söylenen bir gün evvelki har 
va raporunu sonuna kadar dinlememi 
ister. 

Bu yazdıklarımı okuduktan sonra» 
gerek, bay, gerekse bayamn şikâyetle
rinde ımutulmuş bir madde daha ba« 
lursanız, ilâve edebilirsiniz. Her halds 
bundan on sene sonra yapmayı tasav
vur ettiğîm, ayni mevzu üzerinda 
İkinci bir ankette, bu defakine naza
ran büyük bir değişiklik görebileceği^ 
niz kanaatindejnm. 

KâmiranÇ^aU 

İKTİSADİ JVIESELELEB 

İhracat işleri kakkında 
yeni bir kararname 

Geçen hafta içinde tktisad vekâleti 
tarafından çıkarılan ihracat işlerin© 
müteallik yeni bir kararname piyasa
da büyük bir ehemmiyetle karşılan
mıştır. Bu kararnameye göre, FUistin, 
Suriye, Amerika gibi kliring haricin
de kalan ve serbes dövizle alışveriş 
olan memleketlerden şu maddeler ta
kas suretile gelecektir: Pamuk ipliği, 
bakır, kalay, ham deri, çuval, jüt ip
liği, Jüt mensucatı, kauçuk, kobra (De. 
riciUkte kullamlan bir madde)... 

Buraya yazdığımız maddelerin bir 
kısnum koloıü eşyası teşkil etmektedir. 
Ekserisi kolonUerden ithal ediliyordu. 
Şimdi bu maddeleri satm almak için, 
yün, tiftik, hah, uıcir vermek mecbu
riyetindeyiz. Yani takas suretile ala
cağız. Şimdiye kadar pamuk ipliği 
Amerikadan serbes döviz suretile daha 
kolay şerait altmda ithal ediliyordu. 
Bakır, kalay, ham deri de bu şeraite 
tâbi idi. Bundan somra bu mallan al
mak için, yün, tiftik, hah satmak lâ
zımdır. Takas suretile ithalât pahaU-
ya mal olduğu için, pamuk ipliği, ba
kır, kalay, ham deri, kauçuk ta bize 
daha pahahya mal olacaktır. Fakat 
buna mukabU yün, tiftik, tacir, haU 
gibi maddelerimizta takas usullerlle 
ihracım arttırmak kabU olacaktır. 

Ortada iki hâdise var. Biri yukarıda 
ismi geçen ihraç maddelerimizi sat
mak içm bulıman bir çare, diğer hâr 
dişe de, bazı mallar üzerinde pahahlık 
olmasıdır. Eğer son kararname muci
bince, bazı ihraç maddelerimizta ta
kas suretUe flıracatmı arttırmak, mem-
lekettmize daha çok gelir getirirse, ve 
bu gelh-, ithal edilen bazı maddelerin 
pahahhğuu unutturacak kadar çok o-
lursa, karamamenta iyi tesir yapacağı
na şüphe yoktur. — H. A, 

E d i r n e d e K ı r k p m a r «rüreşler i 
Edime (Akşam) — Her yıl Edbv 

nenta Sarayiçtade yüzlerce pehUvv 
nm iştiraklle yapılmakta olan (Kırte> 
pmar) güreşleri bu yü da 6 mayısta 
başhyarak S gün devam edecektir. Bu 
bayrama iştirak içta Istanbuldan btaı 
tenezzüh treni tahrik ettiıüecekür. 

Çocuk Esirgeme E:urumunu faydar 
landıracak edan bu panayır dolayısile 
baarlıklaza fimdiden hA^ı^nıgtıiL 

KartaVın imarı için 
bir plan yaptırılacak 

Kasabaya su gfetirtiliyor - Plajda tesisat 
yapılacak - Tenvirat işi halledildi 

Kartal, (Hususî muhabirimizden) — 
Kartal kaymakamı ve belediye reisi B. 
Bahir Öztarak, kazanm ihtiyaçlarile 
pek yakmdan alâkadar oluyor. B. Ba
hir, belediye işlerini ele aldıktan son
ra, belediyeciliğe çok büyük ehemmi
yet vermiş, bilhassa halkın gıdasına ta
allûk eden maddelerm temizjiğme, u-
cuzluğıma, hile kanştmlmaksızm sa
tılmasına dikkat etmeğe başlamıştır. 
Bıkı teftişler yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Kartal belediyesi, 
kasabamn iman içta geniş bir çalışma 
programüe işe girişnaıiştir. Bu maksad-
la bir plân tanzimtae tatiyaç görül
müştür. Zaten belediye kanunu da l>ir 
imar plânımn tanzimine lüzum gös-
termelctedir. Fakat plân yapılmadan 
evvel, kasabanın mükemmel bir hari
tasının yapılması lâzımdır. Kartal be
lediyesi, daimî encümen kararile Kar
tal haritasuun tanzimini ihale etmiş
tir. Haritarun tanzimine yakmda baş
lanacaktır. Harita bittikten sonra Kar
tal imar plâm tanzim edilecektir. Kaı^ 
tal imar plânımn hangi mütehassısa 
havale edileceği henüz belli değildir. 
Belki de İstanbul plânım yapan B. 
Prost ile Kartal belediyesi de bhr mu
kavele yapacaktır. Bu hususta Dahi
liye vekâlettaden gelecek emre göre 
hareket edUecektir. 

îmar plânile Kartalm İstanbul için 
güzel bir sayfiye yeri olması temta 
edUecektir. Kartal sahilinde çok gü-
«el bir kumsal olduğu halde şimdiye 
kadar burası ihmal edilmiştir. Kartal 
belediyesi, burada tesisat yaptıracalo-
tır. Bu sene hemen İnşaata başlanar 
çaktır. Kartalda birkaç sene evvel rıhr 
tun yapılmıştı. Belediye, buraya ağaç
lar dlkmif ve muhtelif ctasten çiçekleıv 
le burasım güzel bir bahçe haltae ge
tirmiştir. 

Kartalm vapur Iskelesinta önü gay^ 
rl muntanm bir takım dükkâıüarla 
ki4;>anmiftı, buradaki dükkânlar İs
timlâk edilerek burası güzel bir mey
dan haline getirilecektir. Burada bir 
de sebM ve meyra hftll inşa edllecelt-

Belediye, ayni eamanda Kartalm su 
İşini ûfk bagarmafta karat yermijftirk 

Kartal kasabasmm Maltepe istikama» 
tinde bulıman Aydos dağmda çok gü
zel bir memba suyu vardır. 

Vesaitsizlikten dolayı bu sudan is
tifade edüemiyordu. Son zamaıüarda 
yapılan araştırmalar neticestade Ay
dos dağmda şimdiye kadar biltaen 
memba sularından daha başka tatlı 
memba suları bulunmuştur. Bütün bu 
sular, borularla bir depoda toplattınl-
mıştır. Yakında buradan kasabaya ge
tirilecektir. Kasabamn muhtelif yer
lerinde yeniden bazı çeşmeler yapıla
caktır. Ancak, su işlerinm tamamile 
ıslaiu içta l)elediyenin varidatı k&fl 
gelmediğtaden belediyeler bankasın
dan istUcraz yapılacaktır. 

Kaymakam ve Ijelediye reisi B, Ba
hir, Kartalda umumî tenviraUn da 
noksan olduğunu göz önüne alarak 
yeniden otuz elektrUc lâmbası tesid 
içta elektrik şirketUe bir anlaşma y ı ^ 
nuştır. Lâmbalarm konmasına başlan^ 
mıştur. 

Nisan içtima devrestae başlasran 
Kartal belediye meclisi, 938 senesi va
ridat ve masraf bütçelerini, belediye
ler bankasından yapılacak istikraz iş
lerini plaj ve iskele meydamnda yapı
lacak istimlâk işiıü görüşmüştür. 

Geçenlerde bir gazete Kartalda bir 
et buhranmdan bahsediyordu. Kartal 
belediyesi, halkm ihtiyacım gözönüne 
alarak icap eden tedbirleri almıjftır. 
Bütün kasap dükkânlarmda"" her clna 
ve neviden mebzul surette et vsardUÂ 
Et, yalnız kasaba halkı tarafmdan de
ğil, adalardan ve diğer civar mahal
lerden gelenler tarafından da -esklal 
gibi- satm almmaktadır. 

Nafiz Eralp 

Avrupaya tahsile gönderile
cek hâkimler 

İzmir (Akşam) — İzmir ticarel 
mahkemesi âzasmdan B. Feyzi Ualur 
nun AdUye Vekâleti tarafmdan tah-
siltae devam etmek üzere, Brülcsele 
gönderilmesi muvafık görülmüştür. 
Vekâletten emri de g e l m i ş . Vekjt-
let, daha 17 adliyecimizi Avrupamn 
muhtelif yerierinde tahsile göndef»-
mektedir. 
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PAZARTESI KONUŞMALARI! 

Kriteryum meselesi 
Matbuat âlemine yeni doğan (İn

san) 1 alâka ile karşıladım. Türk rö-
nesansı davasına temas eden yazılar
dan, Sabahaddin Eyüboğlunun ma
kalesi üstünde durara;k (İnsan) la 
ilk dostça konuşmamı yapmak isti
yorum. Eyüboğlımun makalesi, bir
çok ana meselelere işaret ediyor; on-
la,nn hal tarzlarını ve neticelerini bi
ze veriyor. Şimdilik bunlardan biri 
üzerinde yazışmaya imkân görüyo
rum. Meseleleri dağıtmadan incele
mek için, sanırım, böylesi daha doğ
ru olacaktır. 

' Makalenin adı (Yeni Türk sanat
kârı, yahut, Frenkten Türke dönüş) 
tür. Davasının ilk kısmına, yani Frenk
ten Türke dönüşe ben de inanıyorum. 
Bu noktada muharririn fikirlerile be
raberim. Fakat dönüş meselesinde da
vayı gayrı şahsî aldığını söyledikten 
sonra bu idraki tipik bir şahsiyete ir
ca ederken verdiği şu hükmü burada 
münakaşa etmek istiyorum. Eyüboğ-
lu diyor ki: 
I «Bence yeni Türk sanatım... En iyi 
temsil eden Türk, Yahya Kemaldir. 
Onun şiirde yaptığını her Türk san
atkârının kendi dünyasında yapması 
icab ettiğine ve Türk sanat tenkidi
nin onu bir kriter sayabileceğine ka
niim.» 
I Üstad Yahya Kemal Beyatlının şii
rimize yeni bir ses, yeni bir hava ge
tirdiğine, yeni bir ufuk açtığına şüp
he yoktur. Fakat umumî bir sanat mi
yarı olabileceğine beni inandırmıyan 
sebepler olduğu kanaatindeyim. Esa
sen sanat âleminde böyle şaşmaz, de
ğişmez bir kriter olur mu, bilmiyo
rum. Farzedelim ki olsun. Aziz şairi
miz böyle bir ölçü ola:rak kabul edile-
büir mi? Her halde tedkike değer bir 
meseledir. 

I On, on beş senedenberi edebiyat 
âlemimizde iki şöhret vardır ki etraf
larında biribirine uymaz hükümlerin 
vücude getirdiği bir münakaşa çem
beri içinde kalmış şiddetli akisler, hat
tâ gürültüler doğurmuştur: Ahmed 
Haşim ve Yahya Kemal. Bu iki ölmez 
şair hakkında birçok fikir ve edebiyat 
adamlarımız, zaman zaman biribiri-
nin zıddı hükümler verdikleri gibi, 
kendileri de biribiri hakkmda ayni te-
zadlara düşmüşlerdir. Bu hükümler 
şöyle şemalandırılabilir: «... en bü
yük şairimiz», «... in şiir ve sanattan 
nasibi yoktur». Bu noktaların yerine 
her iki ismi koyabilirsiniz. Çünkü her 
ikisi için böyle hükümler verildiği çok 
görülmüştür. 

' Tafdil eda:tları, fikir ve muhakeme 
âleminde ekseriya reaksiyonlar doğu
rur. Onun için yapılmış olan bu te-
zadların manası yok zannedilm emeli
dir. Hele sanatkârlar, ihtiraslı ve ga-
leyanlı adamlar oldukları için, onlar
daki akıl süzgecinin delikleri biraz faz
laca geniştir. Seçme ve eleme yapmağa 
a;z imkân bulurlar ve biribirine uymaz 
fikirleri o geniş deliklerden kaçınve-
rirler. Ben onları böyle olmakta ve 
böyle yapmakta mazur görürüm. Asıl 
mazur görmediklerim, sanatkârlık 
davasında olmayıp onlar hakkında 
fikir \e kanaat söylemek istiyenler ve 
kendini bu işi yapmağa salahiyetli gö
renlerdir. Bitaraf sıfatını verebilece
ğimiz münekkide olan ihtiyacımızı, 
işte bu noktada aramalıyız kanaatin-
dejam. 

Şimdi, Eyüboğlunun yukarıdaki 
hükmüne dönebiliriz. Bunu etraflı 
tedkik edebilmek için Yahya Kemal'i 
bütün cephelerile göz önüne alalım. 
Aziz şairi ben, yazan ve söyliyen Yah
ya Kemal olmak üzere iki çehrede gö
rüyorum. Birincisi ne kadar cimri ise 
ikincisi o kadar cömerddir. Onun 
içmdir ki söyliyen Yahya Kemal, ya
zandan daha tesirli ve daha verimli 
oldu. 

Avrupa:dan döndükten sonra İs
tanbul Türkocağmda ve o zamanm fi
kir, sanat âleminde Yahya Kemal, 
bir kutup halinde idi. Gerek akranla-
n, gerek kendinden küçükleri onda 
ince bir estet ruhu buldular ve tesiri 
altmda kaJdılar. Yahya Kemal, bu ba
kımdan Mallarme'ye benzer. Bir fark
la: Mallarme, evinin sokağı bile meş
hur olacak kadar sabit, toplanma ge
cesi ve saati ezberimizde kalacak ka

dar mevkut bir sanatkârdı. Halbuki 
bizim şairimiz Ocakta, Üniversitede, 
kahve ve lokantada, aile meclislerin
de sohbetine kavuşabileceğiniz gezi
ci bir insandır. Her an kendisine tesa
düf edilebilir; gündüz veya; gece... 
Yahya Kemal, gayrı mevkuttur ve 
onun için kendisine «bizim nomad 
Mallarme'mizdir» diyebiliriz. 

Sözleri bir nükte çağlayam gibi içi
nize akan Yahya Kemal, ikna etmek
ten çok telkin eder. Her büyük şair gi

bi telkin ediciliği kadar kendisi de telkin 
alıcıdır. Frenkten bize dönerken dost
larına ve etrafına kuvvetli tesirler ya
pan Yahya Kemali, Nedimin ve Ka-
nunî'ye kadar olan Osmanlı sanatmm 
telkini altında görürüz. Şerf - âbâd, 
Bir Saki, Sene 1140, Abdülhak Hami
de gazel, Mahurdan gazel, İthaf gibi 
manzumeleri, yeni hisler ve fikirleri 
ihtiva ettiği halde niçin eski şekiller 
içinde yaratmıştır? 

Bu manzumelerin dili ve şekli Yah
ya: Kemalindir diyebilir miyiz? Saba
haddin Eyüboğlu, iddiasında ısrar ede
bilir mi ki, bu manzumeler, söyleyiş ve 
estetik bakımından bugünkü ve ya
rınki Türk şiirinin miyarıdır, proto
tipidir? Eğer ısrar ederse, ilk acı ceva
bı bizzat şairimizin kendinden işitece
ğine şüphem yoktur: 

Lisanı şivei Şirazdan numune idi 
Acemperestii Rumun imâle devrinde... 
Yahya Kemal, bizim fikir ve sa

at hayatımızda - gene hiç şüphe yok 
ki - bir merhaledir, bir dönüm yeridir. 
Fakat edebiyatımız orada durmamış, 
orada kalmamıştır. Bilhassa Türk şii
ri, Yahya Kemaldenberi çok başka bir 
sabah rengi ve ondan aynlmış, kop
muş bir baharın ha:vası içinde filizlen
mektedir. Yeniler için onun yaptığı
nı değil, bilâkis onun yapmadığını 
yapmak lâzımdır. Başka türlü orijinal 
sanat nasıl doğar? Ve orijinal olmı-
yanda sanat arahabilir mi? 

Bazı noktalarda fikir aynlığım ol
sa bile sanatına ve şahsına; ne kadar 
saygılı olduğumu kendisinin de tak
dir edeceğine emjn olduğum aziz şa
irimiz, sözlerine ve eserlerine bakar
sak, Frenkten dönüşünde yalmz Os
manlı devrinin sanatını duymuş gö
rünür. Onun için olacak ki, Ziya 
Gökalp, kendisine şöyle demişti: 

Harabîsin, harabati değilsin 
Kökün mazidedir, âti değilsin. 
Dostum Eyüboğlunun makalesi ba

şına aldığı cavabmda Yahya: Kemal 
şu mısralarla ona mukabele etmişti: 

Ne harabi, ne harabatiyim, 
Kökü mazide olan âtiyim. 
Hangisi doğru? Aradan hemen he

men bir çeyrek asır geçti. Bakıyorum, 
olgunluk devrine geldikten sonra Fa
ruk Nafiz Çamlıbelde, Nazımda, Ne
cip Fazıl Kısakürekte, şairimizin en 
yakın tilmizi Ahmed Hamdi Tanpı-
narda; Cahid Sıtkı, Mühib, Behçet Ke
mal, Orhan ve şimdi isimlerini ha
tırlamadığım daha yeni şairlerimizde 
ne fon, ne form itibarile Yahya Ke
malden bir şey bulamıyorum. 

Eğer Yahya Kemal, şiirmiz ve sa
natımız için bir kriter ise bu isimleri
ni saydıklarımı - ona benzemedikleri 
için - şair saymamak icab eder. Kıy
metli dostum Eyüboğlu, böyle bir 
hükme taraftar mıdır? 

Hasan - Âli YÜCEL 

AKŞAM 
lAbone ücretleril 

Türkiye Ecnebi 
SENELtK 1400 kurug 2700 kuruş 
6 ATLIK 750 > 1450 > 
5 AYLIK 400 > 800 > 
1 AFLIK 150 » — » 

Posta Ittihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, altı ayligı 1000, ttç 
aylığı 1000 kuruttur. 

Adres tebdili İçin yirmi be| 
kuruşluk pul göndermek İftzımdır. 

Rebiülvvel Z — Ruzukasım 176 
6 Imıak CttB*! 0|1« Ikıadi Akfim Yıtıı 

E. 7^9 9,51 5,06 8,58 12,00 1,45 
Va. 3,04 4,56 12,11 16.03 19,07 20,50 

İdarehane: Babı&li civan 
Acımusluk So. 

No. 13 

Garip bir hayat sigortası 
Müşterilere her sabah radyo 
ile beden terbiyesi yaptırılır 
Müşterilerden biri hastalanınca 

doktor, hastabakıcı, ilâçlar 
derhal evine 

gönderilir 

Metropoliten '«irketinin çalıştıfi ~^ 
binalirdan biri 

Amerikada rakamlar mâna ifade 
eder.Nevyorktaki Metropoliten hayat 
sigortası şirketinin nasıl çalıştığını 
anlıyabilmek için rakamlara müraca-
atten başka çare yoktur. Üç muazzam 
gratsiyele yerleşmiş olan Metropoliten 
şirketi 15 bin memur ve 30 bin sigor
tacı çalıştınr. Sigorta bedellerinin ye
kûnu 20 milyar dolardır. Gündelik de
vir muamelesi ise 12 milyon dolatdır. 
Bir sene zarfında şirket 100 milyon 
mektup ahr, kütüphanesinde 100 bin 
cild kitap vardır. Yalnız idare merke
zinde 102 tabip çalışır, 150 memuru 
birden ihtiva edecek kadar genişlik
te büro odalan vairdır. 

Bu rakamlan öğrendikten sonra 
şirketin teşkilâtından başka mucize
ler de beklenebileceğine hiç şüphe 
yoktur. Bu mucizelerden birisi şirket 
memurlarına öle yemeklerinin mec-
canen verilmesidir. Bu yemeklerin lis
tesi inceden inceye düşünülerek mu
ayyen kalorilere göre tanzim olunur. 
Bu suretle memurlarm çalışma ka
biliyetleri arttınlır. Şirket 150 bin ki
şinin öğle yemeği için sarf ettiği pa
rayı memurlarm fazla iş görmelerile 
telâfi ediyor. 

Metropoliten şirketinin reisi mister 
Eker altmışını geçkin nazik tavırlı 

bir zattır. Eker, on dört yaşmda İken 
postacı sıfatile şirkete İntisab etmiş
tir. Bugün şirketin yetmiş asansörün
den biri yalnız ona tahsis edilmiştir. 
Beş kâtibe her an emrine amade bu
lunur, senelik varidatı da 150 bin do
lardır. Kısa boylu, cevval, gözlüklü ve 
güler yüzlü ola:n bu zatin hakikatte 
çelikten bir kalbe ve buzdan hislere 
malik olduğu söylenir. 

Şirkette mühim bir rol oynıyan ve 
şirkete en ziyade para tasarruf etti
ren bir şahsiyet te mister Morleydlr. 
Bu adanun vazifesi «ölüm nâzımlığı» 
yapmaktır. Morley sabah saat yediye 
çeyrek kala Metropoliten binalarının 
kule tepesine çıkar, orada kendisini 
bekhyen bir piyanistin elini sıkar ve 
tam saat yedide sigorta müşterilerini, 
haireketlerini radyoda işittikleri piya
noya uydurarak beden terbiyesi yap
mağa davet eder. Bu radyo istasyonu 
Metropoliten şirketinin malıdır; mis
ter Morley sigortalüara her sabah be
den terbiyesi yaptırarak hayatlarmı 
mümkün olduğu kadar uzatmağa ça
lışır. Sigortalüar ne kadar geç ölür
lerse şirket te o nisbette fazla para 
tahsil etmiş oluyor. Onun için mister 
Morley şirketin «ölüm nâzım» ıdır. 

Bir sigortalımn hastalanması şirket 
nazarmda: bir müşterinin azalmağa 
namzed olması suretinde telâkki edi
lir, bu sebepten dolayı derhal hastaya 
bir doktor, bir hastabakıcı hemşire, 
ilâçlar, velhasü hastayı çabuk iyi et
mek için ne lazımsa hepsini gönderir. 
Çünkü fedakârlıklar, hasta öldüğü za
man ödenecek prime nisbetle hiçbir 
şey değUdir. Metropoliten hayat si
gorta şirketinin bu «sıhhî yardun teş
kilâtı» o kadar mükemmeldir ki Ame
rikada Ford otomobilleri derecesinde 
şöhret kazanmıştır. 

Metropoliten şirketi Amerikalüarm 
tasarruf sandığıdır. Amerikada içti-
timaî sigortalar mevcud olmaması yü
zünden, bu müessese tasavvur olvma-
mıyacak derecede inkişaf etmiş ve bü
tün Amerikaya yayılmıştır. Şirket, 
bir hayat ve memat spekülâsyonuna 
istinad ettiği için, yalnz bugünkü mev
cudiyetini muhafaza etmiyor, ayni 
zamanda gittikçe de büyüyor. 

Hiçbir kazanç fırsatmı kaçırmıyan 
bu sigorta şirketin kendi müessesesi 
dahilinde de iş yapmasma hayret et-

Şirketln reisi B. Eker 

memek lâzım gelir. Her memur şahsı
na aid hastalık ve ölüm primlerini 
maaşından şirkete ödemeğe mecbur* 

dur. Çünkü şirket hastalık ve ölüm hâr 
diselerinde memurları için beyhudfl 
masrafa girmek istemez. Bu sebepteö 
dolayı memurlarmın sıhhatini koru
mak için hatır ve hayale gelmedik te* 
birleri almakta kusur etmez. Meselâ 
fotoelektrik hücreler ziyayı daimî biT 
kontrol altında bulundurur. Bu höc-
reler hava karardığı zaman otomotill 
surette elektrik lâmbalarını yakar, M' 
va açümca gene kendiliğinden lâm-. 
baları söndürür. Bu suretle memurla-
rmm gözleri korunmuş olur. BundaB 
başk havayı tasfiye eden âletler müte
madiyen faaliyet halindedir. Duvar* 
lara gürültü boğan âletler yerleştiril
miştir. Bunlar memurlarm asabini 
korumağa' mahsus olan âletlerdir. 
Şirket binaları dahilinde bulunan ve 
binlerce kişiyi ihtiva edecek kadar ge* 
niş olan iki cimnastik salonunda mc* 
murlar beden terbiyesi yaparak zin
deliklerini muhaifaza ederler. BütüO 
bu tertibatın memurlara hayır işle* 
mekle hiç alâkası yoktur. O tesisat so* 
ğukkanlılıkla hesap yapan AmerikaO 
sermaiyedanmn kafasından doğm* 
şeylerden ibarettir. 

Sıtma mücadelesi 
Adapazarında esaslı bir 

faaliyete başlanıyor 
Adapazarı (Akşam) — Adapazarın

da yaz gelince sıtma başlar. Bu derdi 
ehemmiyetle ele alan belediye ve sıtma 
mücadele heyetinin müşterek karar ve 
hareketlerile Adapazarı halkma sözlü 
ve yazılı iaân yapılarak halkın ve her 
evin şimdiden mücadele hazırlıkları
na katılmasının kendi menfaatleri ica
bı olduğu bildirilmiştir. En kısa bir 
zaman içinde her ev su birikintisi, lâ
ğım, çukur gibi yerleri kurutacak ve
ya kapatacaktır. Ayni zamanda her ev 
iki kilo mazot alarak evinin bir köşe
sinde hazır bulunduracak, memur
lar evleri dolaşmağa başlajonca, çu
kurları kapatılmış görecek, ve her evin 
tedarik etmiş olduğu mazotu hazır bu
larak, evin münasip görüleceği yerle
rine dökecektir. 

İlân edilmiş hususları yapmıyanlar 
hakkmda takibat yapılacaktır. 

Sıtma mücadele heyetile belediye
mizin şehrin sağlığım korumaya yara
yan bu faydalı hareketi halk arasında 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Karamanda peynir yapılma
sına başlandı 

Karaman (Akşam) — Bu yıl süt 
beş kuruştan satılıyor. Peynirlerin'': 
Balkan peynirlerinden daha iyi şe
kilde yapılması için hususî peynir 
ustası getirilmiştir. Kaı-amanda üç 
yerde peynir yapılmağa başlanacaktır. 

Bursa belediye bütçesi 
Et ve su tarifelerinde mühim 

değişiklii< yapıldı 
Bursa (Akşam) — Nisan devresi iç-

timalarım yapan Bursa belediye mec
lisi, son toplantısını da yaparak da
ğılmıştır. Bu devrede umumî belediye 
bütçesi ile diğer mülhak bütçeler ted
kik ve kabul edilmiştir. Yeni bütçe 
440.135 liradır. Bu mikdârm yüzde 
yirmi dokuzunu maaş ve ücretler teş
kil etmektedir. Kırk dört bin lira bor
ca, elli bin lira da devlet ve belediye 
bankalanmn hisse ve taksitlerine ay-
nlmıştır. 

Yeni bütçe, eskisinden kırk bin lira 
kadar fazladır. Bu fazlahğı çöp, ışık 
vergilerinin akar farkı, pazar ve pa
nayır İşlerinm artması, gazhane istih
lâk resminin yükselmesi ve şerefiyele
rin getireceği varidat temin etmekte
dir. 

Yeni bütçede bir turizm şubesi ih
das edilmiş ve şehrin seyyah işlerine 
verdiği ehemmiyet bu suretle belirtil
miştir. 

Şehir plânı, stadyom, istimlâk, yol 
ve kaldırımlar, lâğım, su ve köprü gibi 
imar işleri için 85.000 lira ayrılmıştır. 
Bütçenin mühim bir kısmım yardım 
ve hayır işleri teşkil etmektedir. Has
tane, yoksulevi ve acezeye yardım için 

konan tahsisatın yekûnu elli bin lira' 
yi geçmektedir. Bundan başka, yeni' 
den yapılacak olan Halkevi binasın» 
da on iki bin liralık bir yardım tefrü* 
edilmiştir. 

Açüdığı kısa bir müddet zarfmd» 
büjoik varlık gösteren (Müzik evi) ö** 
üç bin liralık bir masraf bütçesile kuv
vetlendirilmiştir: 

Bütçenin mühim taraflarından biT̂  
de, et ve su tarifelerinde yapılan şekü 
değişikliğidir. Şimdiye kadar kesilnuî 
etin kilosundan karantina ücretÜ* 
birlikte zebhiye resmi olarak ahna** 
yedi kuruşa mukabU, yeni bir tari^ 
esası kabul edilmiş ve mezbaha re*" 
minin baskülde canlı hayvan üzerim** 
den kilo başına alınması kararlaştırıp 
mıştır. Tarifeye göre koyun, kuzu, ^ 
ğır ve danadan yüz para; keçi, oğia^ 
manda, malak ve deveden altmış pa** 
resim alınacaktır. 

Memba suları tarifesinde de hal* 
lehine tadilât yapılmış ve müesseselö* 
re konulan su saatlerinin düzgün Ç** 
lışmadığı anlaşılarak bunlar kaldın^' 
mıştır. Yerine üç senelik sarfiyatı̂ * 
vasatCıi alınarak maktu bir mikta* 
konulmuştur. 
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Amerikada konferans haftası 
ve garip konferanslar 

Konferanslardan bir kaçının mevzuunu yazıyoruz: 
Sigara nasıl bırakılır?, Kaynanalarla İyi geçinmenin sırları, Beş 
parasız evlenmek kabildir, Yalancılığı tedavi usulleri, Huysuz 
bir komşu nasıl yola getirilir?, Alışveriş etmek İnce bir İlimdir, 
Kadınlar çirkinleşiyorsunuz. Karı koca kavgalarının nasıl önüne 

geçilir?. Koca buhranı ve evlenememlş kızlar, musiki nasıl 
dinlenir?, Kocanızı nasıl karşılamalısınız I 
HoUivud, Mart ' 

Bir haftadanberi bütün Kalifomi-
yada, Los Anceleste, San Fransisko-
da, HoUivudda, San Diyegoda radyo 
lair ayni haberi veriyorlar: 

— Bu hafta Kalifomiyada «Konfe
rans haftasıdır»... Her belediye en 
meraklı dinlenecek konferans veren
ler için büyük bir mükâfat ayırmıştır. 

Burada «Konferans haftası» na bü
yük bir ehemmiyet veriliyor. Zaten 
Amerika denilince birçoklaimın aklı
na bir konferanslar memleketi gelir. 
Amerikalüar konferansa, bilhassa 
konferans vermeğe bayüırlar: Geçen
lerde bir mektubumda, Los Anceleste, 
HoUivudda bir parkm içinde her adım
da bir konferans verene rasgelindiği-
hi yazmıştım. 

Kaliforniyanm konferans haftası 
olması dolayısile Los Anceles ve Hollİ--
vud sokaklarında konferansçüardan 
geçilmiyor. Halk bu sokaklan doldu
ran, hepsi de acaip acaip kıyafetlerde 
konferansçılann hangisini dlnliyeceğl-
hi aşınyor. Amerikanlar bilhassa kon-» 
feranslarmda kuru ve can sıkıcı bir 
takım lâflardan ziyade, meraklı, ga-
^̂ P, orijinal şeyler söylemeğe son dere» 
ce gayret ederler. Çünkü en merakh, 
en orijinal konferansı veren mükâfatı 
kazanacaktır. 

Konferans haftasmm başmda rad
yoda meşhur konferansçılann söyK-
yecekleri mevzulann listeleri okımdu-
Bunlan dinlerken hayretten hayrete 
düştüm. İçlerinde ne acaip, ne orijlr 
ûal konferanslar vardı. ' 

İşte radyodan aynen not ettiğini 
konferans mavzularmdan birkaçı:: 
«Sigara nasıl bıraküır?>, «Kayna* 
Ualarla İ3ri geçinmenin sırlan», «Beş 
parasız evlenmek kabUdir. İzahı», 
«Yalancılık bir hastalıktır, tedavi usut 
^6ri>, <Huysuz bir komşu nasıl yola 
getirilir?», <Alışveriş etmek ince bir 
*^dir, İzahı..», «Dünya kadınları. 
Çirkinleşiyorsunuz!», «Kan koca kav-
Ealannm önüne naSU geçilir?», «Yer
yüzünde koca buhranı, evlenememiş 
^ a r . . » «Musiki nasü dinlenilir?», 
•*Kocamzı nasü karşüamalısmız?». 

Daha neler, neler... Hattâ radyoda 
okunan konferans listesinde şöyle bir 
ûaevzu da vardı: «Evinize genç hizmet
çi almalı mısınız? almamaU mısı-
*»2;?>.., 

Tabiî bunlarm yanmda dünya siya-
^tine, ilme, sanata, tiyatroya, ferme, 
jÇtimaî hayata dair çok ağır mevzu-
^ da var. Fakat halkın en hoşuna 
Elden bu biraz evvel isimlerini sırala-
^ S ^ konferanslar., bunlar hakika-
* ^ zevkle dinlerür ve eğleıülir. 

. S i g a r a n a s ı l b ı r a k ı l ı r ? 
Konferans haftasmm İlk gününde 

«Sigara nasü bırakılır?» admdaki kon-
^ransa gittun... Konferası veren de 
Jfûerikanm meşhur doktoriarmdan 
Wri... 

Doktor, sigarayı bırakmak için şun-
^*n tavsiye ediyordu: 

iradesi en kuvvetli insanm bile 
^ d e n sigara paketiıü alsanız ve ken
e m e : «Bu andan itibaren artık siga-
^ içmiyeceksin!» deseniz, acaba kar-
^ z d a k i zat dehşetli bir tiryaki ise d-
Saa^yı bu-akabUir mi? Ben zannetmi-
yonun... İnsanlar kendilerine mene-
«üen şeylere karşı daima haristirler, 
^ u n içüı bir tiryakiye: «Artık bu 
*^dan itibaren katiyen sigara içmiye-' 
^ksln» derseniz, adam bir saat, iki saJ-
«tahammül eder. Sonra: 

•j-r" ^^ benün işim değU... diyerek 
«l^af slgaruj-s S£:d:rj-.:.- sigarayı 
^denbire burakanlalr çoktur. Fakat 
^ ^ olunuz bunlar ne kadar «EsM-
^^ ben sigara tiryakisi idim» deseler 

Kalifomiyaâa konferans haftasmda sokaklarda g6rfilen konferansçılar 

faanm aymız. HaMkl bir sigara tirya

kisinin böyle birdenbire sigarayı bı
rakmasına imkân yoktur. Eğer haMkî 
tiryaki olsaydı, sigarayı bir dakikada 
yerdip bir kararla bırakamazdL 

Ben size sigarajn ilmî usullerle bı-
raimanm yoUarmı anlatacağım. Be
nim usulüm şudur: Günde İki paket 
sigara içtiğinizi tasavvur edelim... 
Ben size katiyen sigarayı birdenbire 
bırakmanızı tavsiye edecek değüim. 
Bilâkis gene sık sık sigara içeceksiniz. 
Bu suretle sigarayı sizin için bir 
«memnu meyva» haline sokmıyaca-
ğım. Ve sizin de ona karşı bir ihtirası
nız ohmyacak... 

Günde iki paket sigara mı içiyorsu
nuz? Ve sigarayı bırakmak niyetinde 
inisiniz? Öyle ise hemen bir sigara ya
kıp keyfinize bakımz... Sigaranızı 
yaktığınızdan itibaren benim usulü
mü tatbike başlamış oluyorsunuz, 
şimdi bu içtiğimiz sigara bitti değil 
mi?... Size ikinci, üçüncü, dördüncü, 
beşüıci, onuncu, hattâ bir günde yir
minci sigarayı içmenize de müsaade 
edeceğim. Fakat bir şartla... Sigara
nız yaıup söndükten sonra canınız 
İkinci bir sigara İstediği zaman yarım 
saatçik sabredeceksiniz. Yanm saat 
sonra ikinci sigarayı içebilirsiniz. İkin
ci sigara da bitti mi? Bir daha cam-
nız sigara isteyince gene yanm saat 
sabredeceksiniz. Yanm saat sonra 
sigara içeceksiniz. 

Görüyorsunuz ya, ne basit bir usul. 
Her canınız sigara İstediği zaman ya)-
nm saat sabır... Bir İnsan, kuvvetli 
bir tiryaki bir hafta, bir ay, büsbütün 
HgâîS içmememe taBaînmÛI edem«z 
amma... Yanm saiıt sabredebilir... 
İnsan, karm son derece aç olduğu, çok 
susadığı zaman bile yemek yemeden, 
BU içmeden yanm saat sabredebilir. 

Yanm saat sigaraya sabretmek te me
sele değüdir. 

Amma dikkat ediniz. Bir sigarayı iç
tikten yanm saat sonra ikincisini ya
kacaksınız demiyorum. İkinci sigara
yı İçmeği canınız istediği dakikadan 
itibaren yanm saat bekliyeceksiniz. 
Maamafih farzedelim ki üst üste si
gara içiyorsunuz. Bir sigarayı söndü
rür söndürmez gene başka birini yak
mak canmız istedi dcğU mi?.. Yanm 
saat sonra bir tanesini dalıa yakarsı
nız. 

Her yanm saatte bir sigara içseniz, 
18 saat uyanık kaldığınızı farzedelim, 
günde 36 sigara içeceksiniz... Yaıü iki 
paketten biraz eksik... Saatte 2-3 pa
ket sigara içen bir adam günde 36 si
gara içse hiç sarsılmaz, başmda bir 
sersemlik hissetmez... 

Yanm saatte bir sigara usulüne 2 
ay devam ediniz Göreceksiniz, 36 si
gara size kâfi gelecektir. İki ay sonra 
sigaralarm arasmdaki fasüayı bir sa
ate çikanmz. Birdenbire içtiğiıüz si
gara yanyanya düşecektir. Bu usule 
de dört ay devam... Ondan sonra si
garalarm arasmı iki saate çıkaiınız... 
Bir de bakıyorsunuz ki günde yalnız 
9 sigara içiyorsıınuz... Bu günde 9 
sigaraya kendinizi alıştırırsanız raı-
dan sonra ayni usulle yirmi dört sa
atte 2-3 sigaraya kadar inersiniz...» 
, (Devarru 10 uncu sahifede) 
'i^ Hikmet Feridun Es 

^a 
Yazan: Sermed Muhtar AIus Tefrüîa No. 41 

N A N E M O L L A 

YanııM BlislıaııiKda 
Marlene Dietrich ile 

mülakat 

\ 

Büyük Çamlıca tepesi, Bastıbaca-
ğm dediği gibi şapkah erkekler ve 
kadınlarla dolu. Hepsinin ellerinde 
dürbünler, bazılannda kitab, harita 
marita, etraifa baka baka frenkçe ko
nuşuyorlar. Bunlar karşınm banker
leri yahut ecnebi seyyahlar olacak... 

Tepenin Alemdağı tarafmdaki ya-
maçlannda, yemekle gelmiş, tektük 
kümeler var, fakat hiç biri göz tuta
cak şeyler değU. Yanlannda, renkli 
çözmelerden tenteli öküz arabalan; 
ötelerde kırlara salınmış öküzler, 
mandalar... 

Bunlar, Bulgurlu'nun, Merdiven 
köyünün, Dudullu'nun köylüleri. 

Tepe de tepe, dünya ayak altmda. 
Bir bak, bir de (oh!) çekerek nefes 
al, ömrün on 3nl arttı gitti. 

Tufan, biraz evvel göklere çıkardı
ğı bu yerde dut yemiş bulbul. 

—, Vapurdaki o kör olası poyraz... 
Pavrika... diye tutturup gene tin tin 
gitti. 

İrfan yalnızdı. Bir taşm üstüne 
oturdu; etrafı seyre daldı. Güneş 
ufka epice yaklaşmış, ziyalan tu-
runçlaşnuş. Marmara bir göl dur
gunluğunda. İstanbul, açıkh koyulu 
erguvan renginde. 

Ayasofya, Sultanahmed, Süleyma-
niye, Fatih, Sultanselim camilerinin 
minareleri nazlı nazlı semaya süzü
lüyor.. Edimekapı camiinin dört kö
şe gövdesi ve sipsivri minaresi; ya
nmda surlar; tâ nerelere kadar uza
nan mezarlığm selvUeri; Abdülmen-
nan paşanın yattığı yer... 

İrfat, gözleri orada, babasına fati
hayı okudu ve göğsünü sıvazladı. 
XKalk mezanndan da oğlunun hali
ni gör!) diye mınldandı. 

Doyulur panorama değil M. Güneş 
vuran Eyüb sırtlan, hasad vaktinde-
ki buğday tarlalan gibi kızılımsı sa-
n... Halicin üstünde pembe bir sis. 
Limanda dumanlan havalananruyan 
vapurlar, yelkenleri porsumuş mav
nalar... 

Galata, Fındıklı, Beşiktaş mor göl
geler içinde. Yukanlan, Beyoğlunu, 
Maçkayı, Yıldızı leylâkî bir sis bü
rümüş. 

Dolmahahçe sarayının önünde 
zırhh firkateynler, korvetler; hünkâ
ra mahsus (Sultaniye), (İstanbul) 
sefineleri; gazaba uğnyanlan sür
günlere taşıyan iki bsıcalı (İzzeddin), 
(Talia), (Fuad), (Pertevpiyale) va-
purlan. Hepsinin lâciverd akisleri su
ya vuruyor.. 

Boğaziçinin Rumeli kıyısmdaki ya-
blar, pembeli, mavüi, eflâtunlu, ya
nardöner renge boyanmış; korulan 
neftî. Anaüolu kıjosmm yalüarma, 
tirşe korularma da altm yaldızı yağ
mış gibi... 

İrfan, bu dekor karşısmda aşkı 
maskı. Küçüğü müçüğü tamamUe 
unutmuştu. Hep, geçmiş zamanlar 
hayalinde... Ne günlermiş o gün
ler?... 

Heygidi karşıki Kuruçeşme... On, 
on bir yaşlannda iken, bir gün ko
nağa gelen merhum büyük amcası, 
paşanın gönlünü etmiş, bunu Kuru-
çeşmedeki yalısına götürmüştü. Ta
biî dadısı ve lalası da beraber... İki 
üç gece orada kalmışlardı. 

Ezan vakitleri, sabah kararüıklan, 
çıkır çıkır çıknk sesleri; çapa atan, 
çapa çeken yelkenliler. Kim bilir 
nerelerden geUrler, karşılannda ge
celeyip nerelere giderlerdi?.. 

Hava karardı mı hepsinin direkle
rinde birer fener. Gece oldu mu ki
minde Karadeniz ağzı türküler; ki
minde kemane Ue oynak havalar, 
oyuıüar. 

Daha ortalık zifirî iken bir ağız 
kalabaUğı, bir şamata, gene o çıknk 
çıkırtılan. Sabahleyin, yelkenlilerin 
hiç biri yerinde yok... 

Güneş yükseldikten sonra, yatak
tan kalkıp pencere önüne geldin mi, 
yalılarm önünde kaç tane balıkçı ka
yığı. Ağlan rıhtımlara yaymışlar, 
işportalardan, sepetlerden kırmızı 
kırmızı barbunyalar taşıyor. 

Balıkçılar kapı kapı dolaşıyorlar; 
Balıkhaneden kaçak olarak, barbun-
3ralan bedavasına, okkasım kuruşa, 
ikiliğe satıyorlar. 

Sonra, civarın bütün çocuklan ora
da. Denize atlıyan athyana, yüzen 
yüzene, itişe kakışa şakalaşan şaka-
laşana... 

İrfan: (Rıhtıma çıkayım, onlan 
yakından göreyim) diye yalvarmış, 
dadısı: (Ayağm kayıp düşüverirsen... 
Deniz kenan rutubetlidir, üşürsen...), 
diyerek önce razı olmamışken daya-
mıyarak (hadi!) demiş, lalasile in
mişti aşağı... 

O gece ateşler içinde, müthiş bir 
boğaz ağnsı. Şaban ağa konağa ko
şup kupayı getirerek Koskaya dön
müşlerdi. Bir haftadan ziyade yat
mıştı. 

İrfan, bunlan düşünürken: (Ne 
çürük, hastalıklı şeymişim. Sahi na-
nemollaymışım) diyordu. 

Şimdi de gözleri Vaniköyüne iliş
ti. Orada da bir çocukluk hatırası 
var. Arkadaşı Fahrinin annesi Şa-
hende hammm evi Vaniköyündeydi. 
Kadın konağa her gelişinde, kutu 
gibi evciğindeki hayatım masal gibi 
söylerdi. 

Kocası dairede, oğlu da Çengelkö-
yündeki mahalle mektebinde iken, 
pişirip kotarma, süip süpürme, çar 
maşır, ütü gibi işlerini bitirdikten 
sonraki meşguliyetlerini anlatırdı. 
İplerde kuruttuğu tütün balıklan, 
çirozlar; fıçüara bastığı salamura sar-
dalyalar, hamsiler; şişelere kurdu
ğu pathcan, hiyar, biber turşulan... 

Küçücük bahçeciğindeki sardun-
yalan, karanfilleri, şebboylan, gölge
deki ortancalan... İki ağaç erikçiği; 
biri elma iriliğinde bardak eriği, öbü
rü mayhoş mürdüm. İki ağaç ta ki-
razcığı. Fidam Sapancadan gelme; 
hem bal gibi, hem de kütür kütür... 

Sonra, miniminicik kümesciğinde-
ki nadide tavuklar: Tepeli Fizanlar, 
simsiyah Hacıkadmlar, bodur ispenç-
1er; Gereze, Denizli horozlan... 

Ya kedüeri. Tam beş tane, hepsi 
de birbirinden güzel ve isimleri de 
uygun: Mercan, Sarman, Mestan, 
Elvan, Toraman... 

Gene o Kuruçeşmeye gittiği sene 
veya ertesi sene olacak. (Şahende 
hanımın evini, gidip bir görsek dadı-
cığım!) diye çok yalvarmış, o evve
lâ sed çektikten sonra gene yüreği 
dayanamamış, paşadan bir geceli
ğine izin almışlar ve Vaniköyüne git
mişlerdi. 

Şahende hanımın evini o kadar 
sevmişti ki (paşa babam da gelse, 
hep burada otur sak!) diye zıpzıp 
zıplamıştı. Kadmm dediği kadar var
mış. İplerdeki, fıçılardaki balıklara, 
şişelerdeki turşulara, bahçedeki erik
lere, kirazlara, kümesteki tavuklara, 
horozlai-a, tahtaboştaki kedilere ba
yılmıştı. 

Hele oranm mehtabh gecesi. Bey
lerbeyi, Çengelköyü tarafından gelip 
ileriye giden sandallar; içlerinde saz
lar, şarkılar, gazeller. Vakit gecikip 
burüar ortadan çekildikten sonra, de
nizde iniltiye benziyen bağırtılar: 

— Açık gel!... 
KıUca çıkmış balıkçüan sesleri. 
Zavallıcık rahatsızlandığından o 

gece uyuyamamış, bımları duymuş
tu. Fahri mektebden gelince, arka-
daşmı alıp bahçeye fırhyarak erik, 
kiraz ağaçlarmm üstünde, avuç avug 
atıştıra atıştıra tabağı doldururken, 
îrfancık ta imrene imrene aşağıdan 
bakarken, dadısı yetişmişti yanla
rına: 

— Aman Fahriciğim, o ahşık de« 
ğUdir, ona verme sakm!... Hazmı ba« 
tidir, diyerek erikten hiç tattırma
mış, yalnız bir kaç kiraz vermişti. 
Onlann da suyunu yutacak, posası-
m çıkaracak. 

— Kiraz da dokunur. Kiraz (beni 
yiyenin boynunu kendi sapıma çevt« 
ririm) dermiş deyip, oğlancığı elin
den tutup eve sokuvemüşti. Halbuki 
o, içeri ginükten sonra Fahriıün gl». 
lice verdiği eriklerden kirazlardan 
yemiş, biraz sonra kann ağnsmdaa 
kıvranmağa bajşlamıştı. 

Kızmağa hiç lüzum yok, Nanemolp 
la diye adı çıkması haksız mı?. 

Beyoğluna bakarken, Küçük aklı
na geliverdi... O şimdi orada. Uzun 
uzun zahmetlere katlamp buralara 
mı gelecek? Hıdrellez gezintisine çı
kacaksa Kâğıdhaneye gider. Dalave
reci Şaşımn sözüne uyup bu dağ 
başlarına gelmek abdaUık değil do 
ne? 

Küçük, zihnine girince bu canım 
yerlere dağ başlan diyordu. İçinin 
ferahladığını, biraz hoh dc?diğini 

I unutmuştu. (Arkası var) 
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Galatasaray Beşiktaşı 
2 -1 mağlûp etti 

Oyun birinci devrede durgun ve 
zevksizdi, ikinci devrede 
heyecanlı ve güzel oldu 

Galatasaray Beşiktaş ( 2 - 1 ) yen
di. Beşiktaş Idübünde bir haftadır 
devam eden ihtilâf, evvelce de haber 
verdiğimiz suretle anlatma ile neti
celenmiş, Hakkı ile Hüsnü takıma 
girmişlerdi. Beşiktaş klübü içindeki 
sarsmtmın maçın neticesi üzerinde 
büyük tesiri olduğunu kabul etmek 
doğru olamaz. Çünkü Beşiktaş takı
mı bilhassa iMnd devrede bütün gay
ret ve hızile oynadı. Fakat aşağıda 
saydığım hatalar takımm mağlûbi
yetini intaç etti: 

Bunlardan birincisi müdafaa hat
larının, karşılanndaki hücum hattı
na lâzım gelen ehemmiyeti verme
meleri ve küçük görmeleridir. Tec
rübeli iki oyuncu olan Hüsnü ile Nu
ri bilhassa birinci devrede çok lâka -̂
yıd oynadılar. İkinci devrede bu lâ-
kaydı birinci golü yedikleri ana kal-
dar devam etti. Golü yijonce de sd-
nirlendUer. Ve sert oynamağa baışlar 
dılar. Bu sertlik takıma: sirayet ettL 
Ve oyunları bozuldu. 

Eğer rakiplerim küçük görmemiş 
olsalardı, ' yedikİMi gole bu derece 
sinirlenmezlerdi. Asabiyet futbolde 
en büyük hatadır. Kızan takım dai
ma kaybetmeğe mahkûmdur. Nite
kim, dün daha ojomun bitmesine 
yirmi da^dka olduğu halde Beşiktaş 
takımı bu yüzden kendini toparlıya-
madı. Yoksa Beşiktaş ikinci devre
de bilhassa hâkim oynuyordu. Bu hâ
kim oyunla kendüerini kaybetmese-
lerdi, belki neticeyi değiştirebilirlerdi. 

Bunlardan başka, Beşiktaş hücum 
hattı, Galaitasarayı mütemadiyen 
ortadan zorladı. Galatasaray müda
fileri kaJe önünde toplanmışlardL 
Lütfi, daima kısa mesabelerde topa 
hâkim olduğu için ustaUğile, Mehme^ 
Salim de sürati ve enerjisi ile Hakkı 
ve Şerefe göz açtırmıyorlardı. Beşik
taş ortadan muvaffak olamadığını 
görünce hücumu açıklairla yapmalı 
ve bilhassa daha ilk dakikalarda id-
mansızlığı belli olan Lütfinin tara
fından işlemeli idi. Beşiktaşm tecrtl-
beli oyunculan bunu da düşüneme
diler, 

Galatasaray takımı, Be^ktaşm da 
durgun olduğu birinci devreyi gol 
yemeden atlatmca ikind devrede 
emniyetle ojmamağa başladı. 

Müdafaanın canla başla oynıya-
rak Ha3ikı ve Şerefe ftrsat vermeme
si, hücum hattmda da Hâşimin, ikin
ci devredeki güzd idaresi ve yakala
dığı üç fırsattan ikisini gole çevir
mesi üe maçı kazanmağa muvaffak 
oldu. 

OYUN 
Malçm birinci devresi, çok durgun 

ağır ve zevksiz bir şeküde oynandL 
İlk on beş dakika top ortalarda ve 
havada dolaştı. İlk ciddi t eh l ik^ 
Galatasaray kalesi atlattı, Sacid, di
ne gelen bir topu kaçırdı. Şeref boş 
kale karşısında topu dışan attı. Bu 
arada Sacidin Şerefin ayağmı yakala-
•nası hakemin gözünden kaçtı. 

Buna mukabil, Beşiktaş kalesi de 
ssaslı bir tehlike geçirdi: Bülendden 
gelen topu Hâşim, Eşfakm önüne jru-
varladL O da t<^u köşeye plase etti. 
Mehmed Ali bunu güzel bir plonjonle 
yakaladı. 

Birinci devre, karşılıklı akınlarla 
va zevksiz bir oyunla sıfır sıfıra be
raberce bitti. 

Oyun ikinci kısımda birind der-
renin aksine güzel, heyecanlı ve ha
rekeli oldu. 

Beşiktaş yavaş yavaş ağır basma
ğa başlamıştı. Fakat Sacid, Lütfl ve 
Mehmed Satim müsellesi bu akmlan 

durdurmağa muvaffak oluyor, hü
cum hattı seyrek olmakla beraber 
Hâşimin yürüttüğü akınlarla Beşik
taş kalesine iniyordu. 

Yirminci dakikaya doğru Necdete, 
Beşiktaş haf hattmda; bir favul yap-
tüar. Musa sıkı bir sütle topu Beşik
taş kalesi önüne gönderdi. Beşiktaş 
müdafileri topu karşüamak için ha
reket etmediler, Mehmed Ali de yerin
den kıpırdamadı. Hâşim aradan sıy
rılarak düşen topu güzel bir plase 
ile ağlara gönderdi. 

Beşiktaş, beklemediği bu golden 
sonra bir kaç hırçm akm yaptı. Bun
ları yine Galatasaray müdafaası dur
durmağa muvaffak oldu. 

Yirmi altıncı dakikada, Haşim Bü-
lendi güzel bir pasla İleri sürdü. Topu 
onsekiz pas içinde tekrar ayağma ge
çirdi. Hüsnüyü bertaraf ettikten son
ra güzel bir sütle ağlara gönderdi. 

Beşiktaş oyunculan üstüste yedik
leri bu iki golden sonra asabîleştiler. 
Hâkimiyetleri artmakla beraber te
sirli olamıyorlardı. Bu asabiyet sert
likle neticelenmeğe başlamıştı. Bil
hassa kendisinden bu şekilde hare
ketler beklemediğimiz Eşref, Salime 
tekme vurmağa uğraşıyordu. 

Oyunun son daMkasmda Hakkı, 
bütün Galatasaray müdafaasmı sü
rükledi ve Beşiktaş adetâ zoria tek 
golünü atmağa muvaffak oldu. 

İkinci devrenin gollerden başka şa^ 
yam dikkat hadiseleri, Suavinin sa
katlanarak sağaçığa geçmesi ve onun 
yerine Eşfakm hafbek, Necdetin sağiç 
oynamalan ve Şerefin attığı bir golü, 
tam bir isabetle hakemin ofsayd ver
miş olmasıdır. 

NASHi OYNADILAR: 
Galatasaray: Sacit, birinci devrede 

topu kaçırması müstesna, mükem
meldi. Lütfi uzun zamandanberi maç 
yapmadığı İçin, bilhassa oyun açık 
oynandığı zaman aksıyordu. Fakat 
sıkışık ainlarda ustahğı sayesinde mu
vaffak oluyordu. Mehmed Salim her 
zaman olduğu gibi mükemmel bir 
enerji Ue oynadı. Haf hattınm her 
üç oyuncusu ve sonradan solhaf oy-
nıyan Eşfak müdafaada İyi, hücum
da noksan idUer. 

Hücum hattı ilk devdere hareket
siz ve fena oynadı. İkinci devrede 
Hâşimin harekete gelmesi sayesinde 
bu hat kısmen muvaffak oldu. Yalnız 
Necdet umduğumuz ve beklediğimiz 
oyunu çıkaramadı. 

Beşiktaş takımında Mehmed Ali, 
birinci goldeki tereddüdü müstesna 
iyi oynadı. Hüsnü ve Nurinin tenkit
lerini yukarıda yaptık. Haf hattında 
Feyzi her zamankinden iyi oynadı. 
Rifat da zararsız bir maç çıkardL 
Yalmz Faruk haf hattma henüz alı
şamadı. Takımdaki yerinin solhaf 
değil, solbek olduğunu zannediyoruo. 

Hücum hattmda iki açık işletilme
di. Top kendüerine geldiği zaman da 
güzd bir oyun çıkaramadılar. Muzaf
fer neticesiz bir enerji sarfetti. Şeref 
ve Hakkı topu fazla çiğnedikleri İçin 
muvaffak olmuş sayılamazlar. 

Hakem Adnan Akmm idaresi gü
zeldi. 

Galatasaray: Sacid - Mehmed Sa^ 
Um, Lûtfl - Musa, Mustafa, Suavl -
Necdet, Eşfak, Mehmed Yılmam Ha
şim, Bülend. 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Hüsnü, 
Nuri - Rifat, Feyzi, Faruk - Hayatî, 
Muzaffer, Hakkı, Şeref, Eşref. 

JJlvi Yenai 

# 
Puanlar 

Dünkü maçlardan sonra puan 
vaziyeti: 

G. 
11 
6 
5 

fS 

B. M. A. Y. P, 
O O 83 7 33 
0 5 26 24 23 
1 8 ^ 9 20 

8 2 7 18 29 21 
4 1 5 15 16 19 
5 O 3 12 16 18 
3 O 6 9 25 12 

Hükmen galibiyetler 2 -
neticeler gibi nazan itibare 
mistir 

Güneş 
Üçok 
Beşürltş 
M. GücU 
Harbiye 
G. Saray 
Alsancak 

O. 
11 
11 

12 
10 
8 
9 25 12 

O ük i 

An karadaki maç 
Fenerliler Ankaralılarla 

5 - 5 berabere kaldı 
Ankara 1 (Telefonla) — Fener

bahçe takımı ikinci karşılaşmasım 
bugün yine Gençler birliği - Anka-
ragücü muhteliti ile Şehir stadmda, 
tribünleri dolduran 25 bine yakın bir 
seyirci önünde yaptı. 

Fenerliler gayet güzel bir oyun 
gösterdiler. Birinci devre 4 - 0 bitti. 
Gollerden ikisini Yaşar, diğer ikisini 
de Şaban ve Fikret yaptılar. 

İkinci devrede harekete geçen An
karalılardan Keşfi penaltıdan bir 
gol yaptı. Ankatalüar bu golün 
verdiği hızla Fener kalesi önlerine 
kadar sokuldular ve sokuluşları ikin-
d galü yaptırdı. 

Fenerlüer, Ankaralüann İki go
lünden sonra seri akmlara başladı
lar. Rıza beşinci golü yaptı. 

Bugün çok zevkli bir maç seyre-
dildL Ankaralüar akınlal-a geçerek 
gollerini beşe çıkardüar ve maç da 
5 - 5 berabere bitti. 

Izmirdeki maç 
üçok, Harblyeyl 

7 - 4 yendi 
tzmir 1 (Telefonla) —. Harbiye -

tJçok takımları bugün kalabalık bir 
Beĵ rci kütlesi karşısmda çok heye-
canh bir maç yaptılar. İlk devrede 
Üçoklular üç gol yuptılar. İkinci dev
rede oyun çok faada kızıştı ve 
Üçuklulann 4 - 7 galibiyetüe netice
lendi. ÜçoMular çok hâkim oynadı
lar, hattâ İki penaltı da kaçırdılar. 
Bunlar da laçınlmanuş olsaydı Üçok 
9 gol yapmış olacaktı. 

İstanbul atletizm bayramı 
seçmeleri 

İstanbul atletizm seçmeleri dün 
Rober Kolej sahasmda yapılmıştur. 
216 atletin iştirak düğl seçmdera 
atletizm monitörü Naili Maran ne
zaret etmiştir. Birinci sınıf hakemler 
önünde yapılan seçmeler tam bir in
tizam aJtmda cereyan etmiştir. Final 
müsabaka^sı 8 mayıs p>azar günü yar 
pılacaktır. Henüz final müsabakalar 
rmm hangi sahada yapılacağı tesbit 
edilmemiştir. 

Dünkü güreşlerde Tekirdağlı İsveçli 
Negrini yendi, Kara AH berabere kaldı 
Dün Taksim stadında ım>fesyonal 

serbes güreş müsabakaları yapılmış
tır. İlk güreş Kara Ali Ue Amerikalı 
Şerman arasında idi. Amerikalı Şer-
man mütemadiyen kaçtığmdan Kaxm 
Ali tuş yapamadı ve iki devre sonun
da berabere ilân edüdiler. İkinci gü
reş Tekirdağlı ile İsveçli Negıln arar 
smda oldu. TekirdağU daha birinci 
dakikada Negrinin sırtım yere getir
di. Fakat Hakem heyeti galibiyetin 
çok kısa bir zamanda odluğunu 
ileri sürerek halkm bundan memnun 
kalmıyacağına karar vererek güreşe 
devam edilmesine karar verdi. Neti
cede ikinci devrenin üçüncü dakika-
smda TekirdağU tekrar tuş yaparak 
kazandı. Güreşlerde organizasyon 
çok fena idi. Güreşten başka bir enstantan* 

Gayri federeler arasında 
Şişli, Perayı 1 - O yendi 

Gayri federeler arasmda tertip edi
len Apoye Matini kupasına dün Tak
sim stadmda Şişli - Pera maçı ile 
başlandı. Altı binden fazla seyirci
nin takib ettiği maça takımlar şu 
kadrolarla çıktılar: 

Şişli: Armenalc - Alber, Martayan -
Agob, Nubar, Arşevir - Suldur, Sa
vaş, Vehap, Mikrob, Diran. 

Pera: Koço - Velâstradi, Hıristo -
Çiçoviç, Etyen, Civelek - Mesinezl, 
Culafi, Budun, Bambino, Çaços. 

Hakem Adnan Akm. Oyun çok seri 
başladı. Pera ilk dakikalarda kazan
dığı hâkimiyeti yavaş yavaş rakibine 
bırakmağa başladı. Vehabm mükem
mel bir şeküde idare ettiği Şişli for-
verti Pera kalesini uzun müddet sıkış
tırdıktan sonra nihayet 40 mcı da
kikada Savaş kalecinin uzaklaştıra-
madığı topu kaparak Şişliye galibi
yeti kazandıran günün yegâne golü
nü yaptı. İkinci devrede Perahlar hâ
kim osmadılar. Buna rağmen Pera 
kalesi çok tehlike geçirdi. Vehabm 
bir kaç tehlikeli akım şanssızlık ve 
müdafüerin hatalı hareketleri yüzün
den netice vermedi. Peralılar da f or-
vertlerinin beceriksizliği yüzünden hâ-
küniyetlerlnden istifade edemediler. 
Maç da 1 - O Şişlinin galibiyeti ila 
neticelendi. 

NASIL OYNADILAR? 
Şişli takımı bermütad enerjik oy

nadı. Kaleci Ermenak, santrhaf Nu
bar, Vehab, Diran takunm en iyi 
fiyunculan idi. Bilhassa Vehab âıü ve 
isabetli şütlerUe nazan dikkati cd-
betti. Bugün için muhakkak milli tal
kımımızda yeri olan Vdıabın profes-
yond ilân edilmesi çok yazıktır. 
Bu oyuncunun t ^ r a r amatör olması 

futbolumuz için büyük bir kazanç 
olacaktır. 

Peralılar eskiden alıştığımız teknik 
oyunlarmı gösteremediler. Oyuncular 
daima biribirine girdi, hiç birisi ds 
vasatm üstüne çıkmalıdır. Hakem 
Adnan Akınuı idaresi güzeldi. 

T. Kuyaş 

A l t ı l a r m u h t e l i t i e k s i k G ü n e ş 
t a k ı m ı n ı 2 - 0 y e n d i 

Dün Beşiktaş stadmda) Galatasa
ray - Beşikta.'j mUlî küme maçmdan 
evvel yapılan Altılar muhteliti - Gü
neş maçı 2 - 0 Altüann galibiyetüe 
neticelendi. Ahmed Ademin idare et
tiği maça takımlar şu kadrolarla çık-
tüar: 

Muhtelit: Saim (İ.S.) - Samüı 
(t. S.), Bahadu: (B.) - Kemal (B.), 
Hayri (İ.S.), Sadettin (B.) - Muhte
şem (V.), Hüseym (V.), Şahap (B.), 
Haydar (T.), Daniş (Sül.). 

Güneş: Canbalz - İbrahim, İbrahim-. 
Yusuf, İsmail, Muzaffer - Abdurrah-
man, Abdullah, Necdet, Niyazi, İhsan. 
Güneş takıramda biıind smıf oyun-

culann dörtte üçü yok. Birinci dev
re her iki takım da bariz birer gol 
fırsatı de geçiremeden 0 - 0 berabere 
bitti. 

İkind devre bidayette GüneşlUer 
bir penaltı ka^andılarsa da Necdetin 
çektiği zayif bir sütü kaleci Salm 
güzel bir plonjonla tuttu. Oyun bun
dan sonra yavaş yavaş Altüann hâ
kimiyeti altına girdi. 25 inci dakikada 
Muhteşem, 30 uncu dakikada Hayda-
nn yaptığı gollerle maç 2 - 0 Altüa
nn Idüne bitti. Eksik Güneş takımı 
çok bozuk oynadı. Altü£uxian kaled 
Saim, müdafi Samih muvaffak oldu
lar. 

Bisiklet 
İstanbul birincisini tayin edecek 

olan seri hisikld; yanşlannm altıncı
sı dün Büyükdere Ue Mecidiye köyü 
arasında yapılmıştır. Neticede 70 ki
lometrelik mesafeyi âüleymanlyedaa 
Haralambo 2 saat 8 dakikada kato-
derek birinıd olmuştur. Yanf 1 mayu 
bayramı dolayısile kırları dolduraa 
binlerce halk tartıfındaıı taJdb edil
miştir. 

Hususî maçlar 
Barutgücü ikind takım - Tdcaüdlav 

maçım (2-0) gençler teajîanmıŞlardurı 
Barutgücü genç takımı - Muradiye 

Şerefspor B. takımı maçında Baıûl 
ğttcü 2 - 0 galip gelmiştir. 

Bakırköy takımı İle Sparta Rum 
takımı karşılaşmışlar. Bakutefiylüler 
haaımlarmı 7 - 8 yenmişlerdir. 

Bakırköyspor -. Alemdar Oençler-
blrllği maçını Bakırköyspo): 8 - 0 ka
zanmıştır. 

Eskrim 
Dün Beyoğlu Halkevinde 18 de ts-

Itanbul flöre şampiyonasına başlanr 
mıştır. 11 kişinin iştirak ettiği müsa
bakalara çarşamba günü devam edi
lerek birind tayin edneodEtir . 

Endbol 
Dün Beşiktaş stadında futbol maç-

larmdan evvel Kuleli ask«'* lisesi Ue 
Alman lisesi arasında yapüan end-
bd maçı 1 9 - 3 KuleU takımı kazan
mıştır. 

Btanlfllı tcoşndan Mr emrtuntBini 
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- Naciye ile Mahmud Anadolunun 
küçük bir kasabasında tanışmışlar, 
nişanlanmışlar ve evlenmişlerdi. 
Mahmud genç bir mühendisti. Uzun 
müddet Avrupada okuduktan sonra 
memlekete dönmüştü. Anadoluda şi
mendifer inşaatında çalışıyordu. Ye
ni evliler bir müddet sonra İstanbu-
la döndüler. 

Samimî arkadaşlan Naciyeye soru
yorlardı: 

— Mesud musun Naciye?... 
Genç kadın ince kaşlarını kaldıra

rak cevab veriyordu: 
— Bilmem ki... İnsan ruhu, bil

hassa kadın ruhu çok garibdir. Ko
cam çok iyi adam. Genç, ijri kazanı
yor. Fakat meşhur bir şair: «Evli-
lücte - pek az olmak şaritle - kıskanç
lık lâzımdır. Bir paı-çacık kıskanç
lık, evlilik çorbasının tuzudur. Ona 
lezzet verir.» demiş... Ben buna ina
nıyorum. İşte bizim hayatımızda bu 
bir tutam tuz eksik... Size ben garib 
bir şey söyliyeyim mi? Evlendik ev
lendi ben bir dakika bile Mahmudu 
kıskandığımı bilmem... Çünkü Mah-
nıud dünyadan elini, eteğini çekmiş 
bir adam... O işinden ve benden baş
ka hiç bir şey düşünmez. Onu dün
yanın en güzel kadınile yapayalnız 
bıraksam şöyle başım kaldırıp ta bir 
kerecik olsun karşısındakinin yüzü
ne bakmaz. Sonra hayatımızda eğ
lence diye bir şey yoktur. Ne kadar 
ısrar ettim. Onu geçen haftaki ba
loya götüremedim. 

Hayatımız gayet sakin, sessiz, he
yecansız geçiyor. İşte ben evlilikte-
^ bu yeknasak hayatı anlıyamıyo-
"̂mn. Bir karı koca niçin iki âşık gi

bi yaşamasm? Niçin evlilerin haya
lı da âşıklannki gibi heyecanla eğ
lenceler İle geçmesin?.. Ben kocamı 
bir âşık gibi biraz da kıskanarak 
sevmek istiyorum. Muhakkak ki bü
tün kadınlar kocalarmm sadık ol-
nıasım isterler. Fakat dikkat edin 
kadmlann çoğu biraz çapkınca er
keklerden hoşlanırlar. Hiç değilse 
kocalanmn, kendilerile evlenmeden 
evvel epice çapkın biı- adam olduğu
nu aı-zu ederler. Halbuki ben emi-
lUm ki Mahmud bekârlığında da böy
le saf, kendi halinde bir çocuktu. 
Onun ben bekârlığında da bir kere
cik olsun bara filân gittiğini zannet-
nıem. 

Arkadaşlan Naciyeye: 
— Aman Naciye bu da derd mi?.. 

Kiocanin böyle bir adam olması da
na iyi ya... Derlerken o gülüyor: 

-— Anlamıyorsunuz, diyordu, be-
^nı İçimi anlamıyorsunuz... 

Nihayet tstanbula meşhur bir ti -
yatro artisti kadın geldi. Beyoğlun-
daki büyük barlardan birinde meş
hur artist Klotild bir kaç gece numa-
^ a r yapacaktı. Bardaki masalar da-
"a bir kaç gün evvelinden satıl
mıştı. 

Naciye kocasına: 
•^ Ne olur Mahmudcuğum?.. Bu 

Meşhur artisti göımeğe bara gide
n i - . Bilirein ya onun filimlerini ne 
^ a r severim... Hem de biraz eğlen
miş olurz camm... Bir kadının da bir 
^ musikiye, dansa, eğlenceye, heye
cana ihtiyacı vardır... diye rica etti. 

Mahmud- karıstmn ricalaıım kıra-
'̂̂ adı. Razı oldu: 
— Ben bari smokinimi giyeyim... 

dedi. 
Naciye içinden gülüyordu. Koca-

^^1 şimdiye kadar smokinle hiç 
görmemişti. Anadoluda, işinde çalı-
Ç̂ rken kravat bağlamağa bile üşenen 
^*^mud smokinin içinde kim bilir 
^e tuhaf olacaktır. Bir müddet son-
^ Naciye aynanın karşısında hazır-
^ r k e n Mahmud, giydiği smo-
^ e içeri girdi. Fakat Naciye hay
retler içinde kalmıştı. Mahmudun, 
"mokinle ne kadar zarif bir hali var-
5̂ - Siyah kravatmı bile ne güzel 
sağlamıştı. Adeta filimlerdekl Ame-
^^^^ ]önprömyelerine benzemişti. 
^*ciye balolarda bir çok erkeklerin 
i r i n d e smokinin, frağm âdeta ak-
* f̂cnı, iğreti durduğunu, başkası-
^ n elbisesini giymiş gibi bir hal al
ıklarını bilirdi. Halbuki Mahmudun 
i r i n d e smokin sanki bir elbise 
«değilmiş te, ke idi vücudunun derisi 
^ Ş gibi tabi! duruyordu. 

Naciye hayretini saklıyamadı: 
— lîocacığım... dedi. doğı-usu se

nin bu derece şık bir erkek olduğu
nu bilmiyordum. 

Mahmud güldü: 
— Bekârlığımdan beri ilk defa 

smokin giyiyorum... dedi. 
Evden çıktılar. Bindikleri otomo

bil bann önünde durdu. İçeri girdi
ler. 

Barda paltolannı alan zenci, Mah
mudu görünce: 

— Efeiidim sizi kaybettik... diye 
ona aşinalık etti. Naciye şaşırmıştı. 
Bu bardaki zenci kocasını nereden 
tamyordu. Salona girdiler. Bir ma
saya oturdular. 

Avrupadan gelen meşhur artist 
Klotild numaralarını yapmağa baş
lamıştı. Hakikaten güzel kadındı. Her 
numaj'asmdan sonra dehşetli alkış-
lamyo.-du. Artist numaralanm bitir
dikten sonra sahneden, halkın ara
şma indi. Gözlerile oturacak bir ma
sa a.nyor gibi idi. Avnıpalı arstistin 
gözü Mahmuda ilişince : 

— Mahmud!... Gözlerime inana
mıyorum... Sen misin?... diye âdeta 
mübalâğalı bir heyecanla koştu. 
Mahmudun elini tuttu: 

— Mahmud, hâlâ Paristeki eski 
genç talebesin... Yüzün hiç değişme
miş... Seni gördüğüme ne kadar 
memnunum... diyordu. 

N?x;Iye hayretten küçük dilini yu
tacaktı. O kendi halindeki, o işinden 
Ve kerdisinden başka bir şey düşün-
mlyen babayani Mahmud, bu Av
rupadan yeni gelen meşhur artisti 
bu kadar heyecana dünürsün ha... 

Klotild, Mahmudu gördükten son
ra âdeta etı-afmı unutmuş gibi idi, 

Genç mühendis, artiste: 
— Size kannu takdim edeyim... 

dedi. 
Klotild o zaman kendine geldi: 
— Evlendin mi Mahmud?.. diye 

sorduktan sonra P''Mİ Naciyeye 
uzattı: 

— Teşen-üf ettim... Memnun ol
dum madam... dedi. 

Kan koca güzel artiste masalann-
da oturmasını rica ettiler. Klotild 
çok neşeli bir kadındı. Onlartn masa-
lanna oturdu. 

Fakat Mahmudu tanıyan yalnız 
Klotildden ibaret değildi. Bardaki 
bir çok kadınlar onlann masalanmn 
yamndan geçerken Mahmuda selâm 
veriyorlar, aşinalık ediyorlardı. 

Biraz sonra cazband başlamıştı. 
Kloytild Mahmuda sordu: 

— Ne o Mahmud?.. Senin eski dans 
çılgınlığın geçti mi? Artık dans ta 
mı etmiyorsun?... Hayretimden ba
yılacağım... 

Mahmud gülümsedi: 

— Çoktanberi dans etmiyorum. 
Naciye de: 
—( Hakikaten, dedi, tuhaf değil 

mi?... Ben Mahmudun dans ettiğini 
bile bilmiyonım... 

Klotüd: 
-^ Aman efendim, dedi, o bir şiir 

gibi dans eder... Onun dansı meş
hurdur. 

Naciye kocasma: 
— Haydi öyle ise dans edelim... 

dedi. 
Mahmud evvelâ kansile dans etti. 

Naciye kocasımn bu kadar güzel 
dans etmesine hayrette kalmıştı. 

MasaJanna döndüler. îknici dans 
havası başladığı zaman KlotUd o 
neşeli tavrile: 

— Ah, dedi, benim de canım dans 
etmek istiyor... 

Naciye kocasına: 
— Matmazeli dansa davet etse

ne... dedi. 
Mahmudla Klotild dansa kalktı

lar. Naciye onlan uzaktan seyredi
yordu. Hakikaten ikisi bir şiir gibi 
dans ediyorlardı. Bardaki projek
törler onların üzerine çevrUmişti. Ntt-
ciye işte ne zamandanberi istediği 
evlilik çorbasının tuzu olan kıskanç
lığı acı axı kalbinde hissetmişti. Bi
raz sonra onlarm masasına Mahmu
dun eski bir bekârlık arkadaşı gel
di. Ferdi... Mahmud, Ferdiyi kansı-
na ve Klotilde takdim etti. Ferdi bi
raz sarhoştu. Biraz da patavatsız bir 
adamdı. Naciyeye: 

— Sizi tebrik ederim, diyordu. Dün
yanın en uçan çapkın adamından 
gayet iyi bir ev erkeği çıkarmışısı
nız... Mahmudun haline hayret edi-
yomm doğrusu... Darısı bizim ba-
şmuza... dedi. 

O gece bardan dönerlerken Mah
mud: 

— Karıcığım, dedi, bazı insanlar 
evlilik hayatını, âşıkların hayatma 
benzetmek isterler. Birbirlerini bi
raz da kıskanarak sevmek arzu eder
ler. Birbirine benziyen, sakin, ses
siz, muntazam evlilik hayatından 
hoşlanmıyanlar da vardır... Hattâ 
kocasının çapkın bir erkek olması
nı istiyen kadınlar da vardır... Son
ra bir çokları evlendikleri halde hâ
lâ ba:'dan, danstan elini, eteğini çek
mek istemezler... 

Naciye kocasımn sözünü kesti: 
—i Ben öyle düşünmüyorum Mah

mud... dedi, ben sakin, sessiz, mun
tazam bir evlilik hayatı isterim... Er
kenden yatmalıyım, erkenden 
kalkmalıyım ve kocamı zerre 
kadar kıskanmamalıyım. Öyle bar 
eğlenceleri bekârlann olsun... Hem 
kocacığım... Tekrar Anadoluya ne 
zaman gideceğiz?... (Bir yıldız) 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 
Dikkat 

ediniz 
Bu ilk tehlike alâmetlerini görür görmez derhal 

NEVROZ İN 
ALMAK LÂZIMDIR. 

NEVROZİN soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasma mâni 
olmakla beraber -bütün ıztıraplan da dindirir. 

îcabmda günde 3 kaşe alınabilir. 
İsmine dikkat, Taklidlerinden sakmmız. 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

^ Tazan: İskender F. SertelU Tefrika No. 216 - » -

Üçüncü Murad, Zühreyi görünce kasırgayı unutmuştu. 
Çerkeş dilberi on dördünü tamamlamış bir içimsu idi.. 

o gün, bu tesadüf; üçüncü Mura
dın hayatında saadet ve felâketin bir 
anda birleştiği acı bir vakanın ha-
tırasmı taşıyordu. Murad, ortada 
hizmet eden cariyelerden birine göz-
koymu§, yanına çağırmıştı. 

Bu kız, Osman kâhyanın yalısına 
geleli henüz bir yıl bile olmamıştı. 
Çok sevimli, çok sehhar bakışlı bir 
Çerkeş güzeliydi. On beş yaşında 
kadar vardı. Saçlan mısır püskülü 
gibi san ve parlaktı. Gözlerinde in
sanı kendine çeken kuvvetli bir ca
zibe vardı. Ya edası., yürüyüşü... 
Bel büküşleri.. Dudağının ucüe gü
lüşleri... İşte Murad bunlara bayıl
mıştı. Bir aralık: 

— Kız senin adın ne? 
Diye sordu. 
Çerkeş dilberi bir lâle gibi boynu

nu bükerek cevab verdi: 
— Zühre... 
Murad gülmeğe başladı: 
— Çok güzel. Kim koydu bu adı 

sana? 
— Kâhya efendi... 
— Aferin Osmana. Zevki selim sa

hibi imiş. Evvelâ seni buluşu, sonra 
sana bu adı verişi. 

Murad sözünü tamamlamadan, 
Zühreyi yanma oturttu, okşamağa 
başladı. 

Öteki cariyeler, hünkârın halvet 
olmak istediğini anlayınca, birer bi
rer çekilip gittiler. Darüssaade ağa-
sile Osmanın ağası Cafer kapıda 
bekliyorlardı. 

Murad bir aralık: 
— Kız sen bir içim suya benzi-

yorsun! dedi. Bugün denizde geçir
diğimiz felâketten sonra, bir maidei 
semaviye gibi, Alalh mı gönderdi se
ni gökten? 

Zühre gülümsedi, bir şey söyliye-
medi. 

Bu sırada Paşakapısma haber sa
larak, Osman kâhyayı aratmağa baş-
lanuşlai'dı. Padişahın, büyük bir 
ölüm tehlikesi atlatarak, bin müş
külâtla sahile çıkabildiği haberi der
hal Üsküdara yayılmıştı. 

Padişahın böyle bir tesadüfle Os
man kâhyanın evine uğraması, Os-
manı sevindiiTnişti. Bu haberi alın
ca yalıya koştu. 

— Efendimize geçmiş olsun. 
Diyeceğim, dedi. Fakat, darüssaa

de ağası padişahın geçt^tüği felâket
ten sonra biraz istirahat etmek iste
diğini söyledi, yanma bırakmadı. 

Üçüncü Murad, denizde çok kork
tuğu halde, Zühre ona bütün iztı-
rablannı, bütün kederlerini unut
turmuştu. 

Şehzade Mehmedi - yağmur dinin
ce - Mihrimah sultanın sarayına gö
türmüşler, orada elbisesini değiştir
mişlerdi. 

Fırtınadan sonra halk sokaklara 
dökülmüş, padişahı görmek için bek-
leşiyordu. Halbuki, Murad, Osman 
kâhyanın yalısında yeni bir âleme 
dalmıştı. «Billur kadehlerle şarab 
içerek, güzellikte (Hoşeda) sini göl
gede bırakan yeni mahbubesinin is
mi kadar parlak gözlerine bakıp 
mestoluyor» du. 

Zühre, Muradın sonsuz iltifatına 
ancak masumanp ezilip bükülüşleri-
le mukabele ediyor, bir şey söyle
mekten çekiniyordu. Murad: 

— Sesini duymak istiyomm, Züh
re ! 

Diyerek Çerkeş dilberini dizinin 
dibine oturtmuştu. 

Zühre, padişaha yaklaştıkça sıkı
lıyor, pembe yanakları büsbütün kı
zarıyor, üçüncü Murada söyliyecek 
söz bulamıyordu. 

Haremağasının bir aralık tepsi 
içinde getirdiği şarabdan Murad ken
di elile kadehleri doldurdu. Bir kade
hini Zühreye uzatarak: 

—I Bir yudumda içeceksin! dedi. 
Zühre emre itaate alışmıştı. Zehir 

olsa içecekti. Önüne bakarak barda
ğı bir yudumda midesine boşalttı. 

Murad yeni dildadesini fazla sık-
madL 

Gülerek sordu: 
— Nerelisin sen? 
— Adapazannda büyüdüm. Kü

çükken gelmişim oraya. 
— Anan baban vaı- mı? 
— Var. 
— Neredeler onlar? 
— Adapazannda. 
— Ne iş görürler? 
— Çifçidirler... 
— Servetleri var mı? 
— Olsaydı beni satarlar mıydı? 

Biricik kızlarıydım. 
— Demek seni para ile sattılar, öy

le mi? 
— Evet. 
Dedi. Murad genç kızın anasına 

babasına hasret çektiğini bakışların
dan anlamıştı. 

— Üzülme, dedi, onları hemen İ»-
tanbula getirteceğim. Yakında ana
na, babana kavuşacaksın! 

Zühre birdenbire sevinçle başını 
kaldırdı. İçi titriyor, gözleri gülüyor
du. 

Murad bir kadeh şarab daha içti. 
— Haydi, sen de iç bakalım! 
Zühre ikinci kadehi de bir yudum

da içti. 
Gözleri birdenbire dumanlandı. 
Murad: 
—i Seni kim satın aldı? 
Diye sordu. Zühre sıkılarak sevab 

verdi: 
— Esirci bir kadın... 
— Kaç lira verdiler? 
— Babama iki yüz altm vermişler. 

Fakat, beni Osman kâıhyaya dört yü» 
altına sattılar ve hemen Üsküda
ra [1] getirdiler. 

— Bir misli fazlasile ha! 
Sonra kendi kendine rmnldandı: 
— Halamın kâhyası da ağzının 

tadını bilenlerdenmiş... Pekâlâ, Züh
re! Ben de seni Osmandan satın 
alacağım. Ve bütün aüenl Adapaza-
nndan İstanbula getirteceğim. 

Zühre sevincinden çıldıracaktı. 
Osman kâhyanın kıskanç cariyele

rinden kurtularak padişah sarayına 
gidecekti. Orada rahat edeceğini sa-
myordu. öyle ya, p>adişah gözdesi ol
mak ta yarı kraliçe olmak demekti. 
Kim bilir? Belki de günün birinde 
hasekiler sırasına geçecekti. 

Murad o gün geç vakte kadar Os
man kâhyanın yalısmda kaldı. 

Yalıdan ayrılırken, Osman kâh 
yaya: 

— Zühreyi yann erkenden saraya 
gönder. Bedelini hazine emininden 
alırsın! 

Dedi. Osman kâhya başına gele
ceği önceden tahmin etmişti. Mura
dın göz koyduğu bir kadını onun 
elinde kim alabilirdi? 

— Aman şevketlim, dedi kulunu
zun bir hediyesini kabul bU3rurmak-
la Osmanı ihya etmiş olursunz! 
Zühre ancak siz şevketlime lâyık bir 
çiçekti. Onu ben koklamağa kıya
mamıştım. 

Üçüncü Murad saltanat kayığına 
atladı. Şehzade Mehmed o gece Mih
rimah sultanın yanında kalmıştı. 
Murad sarayına döndüğü zaman su
lar kaı-armış, hünkâr iskelesindeki 
meşaleler çoktan yanmıştı. 

(Arkası var) 

[1] Rumlar eskiden tJsküdara Chrjso-
polis derlerdi. Sebebi de akşamlan gurub 
eden güneşin altm ziyalarile panl parıl 
yanması idi. Gurub Üsküdardan görün
düğü kadar hiç bir yerden bu derece gü
zel görünmezdi. Latinler Skütarl diyor
lardı. Bir Skütari de Amavudlukta vardı. 
Türkler ikisini birbirinden ayırd etmek 
için birinciye, yani İstanbuldakine Üskü
dar, ikinciye de tçkodra derlerdi. Türkler 
tstanbulu almazdan önce de tJsküdara 
gelir giderlerdi. Hattâ Orhan bey, Bizans 
imparatoru Kantakuzinos'un kızı Teodora 
ile evlendikten sonra dört oğlu ile bera
ber tJsküdara gelmiş ve Bizans imparato
ru tarafmdan kendilerine parlak bir zi
yafet verilmişti. 

Yakında 
î BİZANS KAPILARINDA 

DİŞİ KORSAN 
V* »f îv<m^nM 
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Başvekil SeJânikten hareket etti Yaz geldi 

Yunan matbuat müsteşamıın Tttrk gazeteciler şerefine irerdiği dyafette 
bulunanlardan bir grup 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Selanik Belediye reisinin 

beyanatı 
Evin ziyareti esnasında Selanik 

Belediye reisi Başbakanımıza aşağı
daki beyanatta bulundu: 

« — Atatürkün evini en ijri şekilde 
muha;faza etmek Selanik için bir şe
ref meselesidir. Biz evin plânım evin 
tamirinden sonra alacağı şekle göre 
tanzim etmek istiyoruz. Lâzım gelir
se etrafında meydanlar .açacağız. 
Onun için evin yeni şekli hakkmda 
tanzim edilecek plânın bize de gön
derilmesini rica ederim.» 

Gezintiler 
Başbakan gösterilen bu derin alâ

kadan dolayı hem kendisinin, hem 
Türk hükümetinin teşekkürlerini re
ise bildirdikten sonra heyet yeniden 
otomobillere binerek Türk konsolos
luğuna gitti. Yolda geçerlpîn yeni 
tamir edilmekte olan Ayadimitri ki
lisesi önünde durarak içini gezdi. 
Kilisenin eskidenberi iyi muhafaza 
edilmiş olan mozayikleri hakkında 
Vekillerimize malûmat verildi. 

Başbakan ve Dış işleri bakam kon-
Boloslukta bir müddet kaldıktan son
ra şehri gezmeğe çıktılar. Yalılar bo
yundan geçerek Küçük Karaburuna 
kadar gittiler. Alatini köşkü civarm-
dan geri döndüler. Kral Birinci Jor-
jun heykeli önünde bir iki dsıkika 
durduktan sonra Beyazkale önünden 
ve rıhtımdan geçerek Kale kahvele
rine ve oradan Çavuş manastırına 
çıktılar. 

Başrahibin hitabesi 
Başbakanı ve Hariciye Vekilimizi 

burada istikbal eden başrahib ken
dilerini izaz ettikten sonra ayrılır
ken dost doğru kalbinden gelen bir 
heyecanın titrek sesile başbalcana 
dedi ki: 

«— Ulu Tanrı, iki memleketi idare 
eden ricali, her iki millet tarafmdan 
temenni edilmekte bulunan birleş
meğe ermeleri için sarfettikleri gay
retlerde kendi ilhamına mazhar et
sin. Ve onları bu doğru yolda takdis 
etsin.» 

Başrahibin bu güzel duygusundan 
mütehassis olan Başbakan bu sözle
rinden dolayı teşekkür ederek izhar 
etmiş olduğu arzu yolunda kanaatle, 
emniyetle yürünmekte olduğunu iki 
milletin de işaret ettikleri bu yolda 
hareket eden ricalin daima kuvvetle 
ilerliyeceğinden ve milletlerinin iti
madına yardımım güvendiğinden 
emin bulunduğunu söyledi. 

Oradan istasyona inildi. İstikbal 
esnasında yapılan aynı merasimle ve 
aynı zevat tarafmdan teşyi olundu. 

Başbakanunız ve Hariciye Vekili
miz saat 11 de ahalinin sürekli alkış
lan arasmda Selânikten hareket et
tiler. 

Trenimiz yarın sabah 9 da Sirke
cide olacaktır. 

Tam muvaffak bir ziyaret 
• Atina (A.A.) — Başvekile refakat 
eden hususî muhabirimizden: Türk-
Yunan dostluğunun derinliğini teşkil 
eden halk dostluğu, son ziyaret esna-
smda her vesile ile her adımda ve bin 
bir şekilde kendini göstermiştir. 

Bu tezahür son derece samimidir, 
hakikidir, candandır. Bunım ilk bir 
«ebebirü Başvekilimizin şahsan en 

sempatik bir adam olmasmda arame^ 
İldir. Celâl Basrar, vakur ve mültefit 
çehresile bütün Yunanlıları kendine 
celbetmiştir. En demokrat bir devlet 
adamı gibi yolu üstünde herkese ilti
fatlarda bulunmuş, önünden geçtikle
rinin bilâtefrik elini sıkarak dostlu
ğunu göstermiştir. Bunlar Yıman mil
leti üzerinde tesir bırakan jestlerdir. 

Hariciye Vekilimiz ise Yunanista-
mn en çok tamdığı ve sevdiği bir si
madır. Dr. Araş Türk - Yunan dost
luğunu büyük şefimizin yüksek direk
tifleri altmda, ilk kuranlardan biri
dir ki bu dostluğun muhtelif safha
larında daima faal bir rol aynamış-
tır. 

Buraya yalnız muahede akdetmek, 
yalmz general Metaksasa ziyaretini 
iade etmek için değU, aym zamanda 
dostluk bağlanm bir kat daha sıka
rak iki milleti kabüse bir kat daha 
birbirine yakin yapmak için gelmiş 
olan Türk devlet adamlanmn ahali
ce bu kadar sempatize edilmesi şüp
he yok muvaffakiyetin en başlı âmil
lerinden birini teşkil eder. Bu itibar
la Atina seyahatine tam muvaffak 
bir ziyaret ismini verebiliriz. 

Türk gazeteciler 
Olimpiyaya flittiler 

Bugün Atin aya dönecekler 
oradan Selâniğe geçerek 

iki gün kalacaklar 
Atina 1 (Hususî muhabirimiz

den) — Türk gazeteciler yanlarmda 
Elen refikleri olduğu halde bugün 
payitaht Nazın B. Kocas'm daveti 
üzerine Olimpiyaya gittUer. Seyahat, 
tabiatm çok güzel ve doyulmaz man-
zaralan arasında yedi saat sürdü. 
Gazeteciler bütün istasyonlarda elle
rinde Türk ve Yunan bayraklan bu
lunan on binlerce halk tarafından 
hararetle alkışlandılar. Her istasyon
da Belediye reisleri ve halk hatipleri 
nutuklar irad ederek Türk - Yunan 

•dostluğunım ebedîliğinden, iki mille-
tin her sahada beraber jrürüyecekle-
rinden bahsederek hararetli ve sami
mî tezahüratta bulımdular. İstas
yonlarda gazetecüerin kompartıman
larına müteaddid çiçek buketleri atı
lıyordu. Salonlar birer çiçek sergi
sinden farksız kalmıştır. Türk gaze-
tecüer yolda gördükleri hüsnü ka
bulden ve samimî tezahürattan pek 
mütehassis olmuşlardır. 

Türk gazeteciler bu geceyi ve yan-
m B. Kocas'm misafiri olarak Olim-
piyada geçirecekler yarm akşam (bu
gün) Atinaya döneceklerdir. Salı gü
nü Selâniğe gidecek olan gazeteciler 
iki gün Selânikte kaldıktan sonra 
Beldgrada geçeceklerdir. 

Olimpiya Belediye reisi kardeş Türk 
mületinin gazetecilerini mukaddes 
Olimpiya topraklannda selâmlamak 
saadetine nail olduğundan bahsede
rek Atatürke, Başvekil B. Celâl Ba-
yara, Dahiliye Veküi ve Parti genel 
sekreteri B. Şükrü Kayaya şükran 
telgraftan çekmiştir. 

Olimpiya muharipler cemiyeti re
isi de, kahraman Türk muhariplerine 
selâmlarım bildirmelerini gazeteci
lerden rica etmiştir. 

MecidiyekSjrfl clvannm flflnkfl 
tstanbula birden yaz geldi, dün ter

mometre 27 dereceye kadar çıktı... 
Dün bütün gün hava hafif bulutlu 
geçti. Fakat hava lodos olduğu için 
faaia sıcak vardı. 

Havanm sıcak olması, pazar ve 1 
mayıs münasebetile dün kırlara bü
yük bir rağbet vardı. Boğaziçi, Ada-

vadyetinden iki sabne 
1ar, Kadıköy ve Anadolu yakası müt
hiş kalabal^tı. Bilhassa: Hürriyetiebe-
dlye tepesi ve Mecidiyeköjrü civan in
sandan geçUemiyecek bir hale gelmiş
ti. Tramvaylar, otobüsler, otomobiller 
buralara mütemadiyen insan taşımış
lardır. Kırlara gidenler geç vakte ka
dar eğlenmişlerdlr. 

Karısını öldüren 
genç kunduracı 

Cinayete sebep para mesele
sinden karı koca arasmda 

çıkan kavgadır 
Beyoğlunda kımduracılık eden bir 

musevi gencinin, kansmı bıçakla ya-
rahyarak öldürdüğünü dün kaydet
miştik. Zabıtaca yapılan tahkikata 
göre bu kanlı aile faciasınm tafsilâtı 
şöyledir: 

Tepebaşmda Asmalımescidde Me
zarlık sokağmda 50 No. h apartıma-
mn en üst katmda oturan yirmi bir 
yaşlarmda Muiz Yeniçarşıda bir kun
duracı yanında çalışmaktadır. Muiz, 
bundan bir seneye yakm bir zaman 
evvel on sekiz yaşlarmda Koroni il
minde bir genç kızla tamşmış ve bu
nunla evlenmiştir. Muizln kazancı 
pek yerinde olmadığı için geçimsizlik 
ilk zamanlardan itibaren kendini gös
termeğe başlamış, kısa bir zamanda 
had şekli bulmuştur. 

Evvelki akşam haftabaşı olduğu için 
Muiz saat sekiz buçuğa doğru eve gel
miş ve genç kansınm henüz yemek 
pişirmediğîni görmüştür. Muiz, buntm 
sebebim sorunca; Koroni para olma
dığım bundan dolayı bir şey alama
dığım söylemiştir. 

Bu ilk sözleri müteakip, genç ka-
dm, Muizden haftahğımn hesabını 
sormağa kalkışmış, Mulzin mukabil 
sualleri, kan kocanın arasım büsbü
tün gerginleştirmiştir. Nihayet hırsa 
kapüan Muiz, masa üzerinde bulunan 
ekmek bıçağım alarak kadma hücum 
etmiş ve bu esnada da sağ kasığına 
bir darbe yerleştirmiştir. Bu yarayı 
alan Koroni feryada başlaymca; apar-
tımanda oturan diğer şahıslar, zabı
tayı haberdar etmişler, kısa bir zaman 
sonra cankurtaran otomobili getiril
miştir. Yarah kadm, Beyoğlu hasta
nesine götürülmek üzere iken yolda 
ölmüştür. 

Bu kanlı hâdiseden emniyet direk
törlüğü nöbetçi müdürü B. Tevflk, 
nöbetçi müddeiumumisi B. Necati 
haberdar edilmişler, lâzım gelen kanu
nî takibata girişmişlerdir. 

Katil Muiz, vakayı müteakip kaç
mış olduğu akrabasmdan birinin evin
de yakalanmıştır. 

Kars, Sarıkamış 
Iğdırda elektrik 
U ç vilâyet namına tstanbulda 

pazarlık yapıldı 
Kars, Sankamış ve Iğdır'm elektrik

le tenvir edilmelerini temin etmek üze
re Kars vilâyeti İstanbul vilâyetine mü
racaat ederek şehrimizdeki elektrik 
tesisatı müesseselerile Kars vilâyeti 
namma pazarhğa girişmesini temenni 
etmiştir. Bu müracaat üzerine İstan
bul daimî encümeni son içtimaında 
Kars vilâyeti umumî meclisine izafe
ten bu üç şehrin 460 bin liraya çıka
cak olan elektrik tesisatımn taliplerle 
pazarlığım yapmıştır. Bu pazarlığın 
neticesi Kars vUâyetine bildirilecektir. 

Kars vilâyeti tarafmdan hazırlanan 
tesisat şartnamesine göre Kars şehri
nin elektriği kars çayından cereyan 
almak suretile idroelektrik cihazile ya
ni su cereyanile temin edilecektir. 

Sarı Kamış ve İğdır elektrikleri de 
lokomobil yani motörle temin edile
cektir. Ayni zamanda Sankamışta İğ
dır pamuklarından yağ, sabun küspe 
çıktıktan sonra meydana gelecek cü
ruf yakılarak linjrit yapılacaktır. Bu 
suretle bir taraftan üç mühim şehir 
elektrikle tenvir edileceği gibi doğu vi
lâyetlerimizin mahrukat ihtiyacı da 
temin edüecektir. • 

İstanbul tarafında açıla
cak yeni caddeler 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Yolun iki tarafmda da binalar bu
lunacaktır. Fakat bu binalar, yolım 
tam önünde bulunmıyacak, binalar 
biribirlerinden ayrı olmakla; beraber, 
şose ile binalar arası da geniş bir bah
çe ile ayrılacaktır. Gerek binalar ara-
smdaki mesafe, gerek bu bahçelerin 
genişlik dereceleri bilâhare tatbikat 
plânUe tesbit edilecektir. Ancak, bu 
yolun güzergâhım teşkil edecek olan 
istikamette bugün mevcud binalann 
vaziyeti, yolun yukanda kaydtetiği-
mlz istikametine uygun değilse mü
tehassıs tarafmdan ileride hazırlana
cak bu mahallenin imar plânı, yolun 
karakteristik vaziyetine uydurulacak
tır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Numunesi mucibince 70X100 eb'admda 400 top ince beyaz PARŞÖMEN 

kâadı pazarlıkla satın almacaktır. 
II — Pazarlık 9/V/1938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ka-

bataşta Levazım ve mübayaaî şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Numuneler her gün sözü geçen şubeden görülebilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2303) 

Amerikada 
konferans haftası 

(Baş tarafı yedinci sahifede) 
Konferansçı alkışlar arasında kcnı̂  

feransmı bitirir bitirmez, hemen siga
ra paketini çıkardı. Sigaranm birini 
içip söndürmeden ötekini yaktı... 

Başka konferanslar 
Bu konferanstan çıktık. Biraz ile

ride Hindli kıyafetinde bir adam, vür 
cudün bütün ıztıraplara nasü taham
mül edebileceğini, Hind fakirlerinin 
esrarını konferans şeklinde anlatı
yordu. Daha ileride kırmızı derili ka
bile reislerinden birinin karısı, elin
de bir bayrak «Kırmızı derili kadınlar 
nasıl evlenirler?» diye bir konferans 
anlatıyordu. 

Şöyle yüksekçe bir yere çıkmış bir 
adam, anlattığı şeylerle etrafmdaM-
leri kahkahadan kınp geçiriyor... Kar 
labalığa yaklaşarak birine sordum: 

— Konferansm mevzuu nedir? 
— Kaynanalarla iyi geçinmenin sır

lan... 
Adamcağız, konferansını bitir^ 

dikten scmra kalabalığa bağırdı: 
— Ey ahali... içinizde bir gazeteci 

varsa, kendisinden pek rica ederim, 
ka'ynanalar hakkmda söylediğim bazı 
şiddetli cümleleri yazmasm... Yoksa 
kaynanam beni içeri almaz. 

Fakat asü meraklı konferans gayet 
zayıf bir kadmm söylediği idi. Molly 
Evans ismindeki bu kadm avaz avaz 
bağmyordu: 

— kadınlar... Kadınlar... Kendini
ze geliniz, gün geçtikçe çirkinleşiyor
sunuz. Erkekler gün geçtikçe güzelle
şiyor. Halbuki sis güzelliğiniz sayesin
de hayatm birçok yüklerini erkeklerin 
omuzlarına yükletiyor, kendiniz bir 
lüks eşya gibi evlerde rahat ediyordu
nuz... Güzelliğinizi, en büyük serma
yelerinizden birini de kaybederseniz 
haliniz ne olacak?... 

Bu konferans haftasmda Kalifor
niya sokakları en meraklı ve en acaip 
zamanım yaşıyor. 

Hikmet Feridun Es 

Bir hastabakıcı; 
Bu-Biocel-li 
Ciidunsuru 

Bir mucize gibi 
teni güzelleştirdi 

dedi 

Tesiri âdeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün zarfında yüzümdeki küçük 
çizgi ve bmnışukluklann kaybol
duğunu gördüm ve iki üç hafta 
sonra kendimi âdeta on yaş genç-
leşmiş buldum. Bir doktor de
mişti ki, «Biocel» cevheri bir Vi
yana üniversitesi profesörünün 
büyük keşfidir. Bu cevher, şimdi 
penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul-
lamnız. Sabahlan da beyaz ren
gindeki Tokalon kremini sürü
nüz. İki kremin tesiri ile en es
mer ve çirkin bir tene bUe yeni 
bir canhlık ve gençlik verir. Cü-
di beyazlatıp tazeleştlrir ve bû 
tün buruşukluklardan kurtarır. 

Bayanların 
nazarı dikkatine 

Satm aldığmız Tokalon kremi va-
zolannın büyük bir kıymeti vardır. 
Onları haylinize iade ettiğinizde beheri 
için 5 kuruş alacak, a3ml zamanda 
kıymettar mükâfatlan bulıman To
kalon müsabakasına iştirak hakkını 
veren bir bUet takdim edilecektir. 
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Romanya Seyrisefain 
İdaresi 

Hareket edecek yapurUr: 
Alba Julia vapuru 3 mayıs salı saat 

18 de (Selanik, Pire, İzmir, Malta ve Mar
silya) ya. 

Romania vapuru 4 mayıs çarşamba 
saat 9 da (Pire, İskenderiye, Hayfa ve 
Beyrut) a. 

Tenzilâtlı fiatlerle Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
ve Warszawa İçin doğru biletler, bütün 
Romnya için eşyayı ticariye sevklyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
limanlan için, Türk - Rumen itil&fı mu
cibince Şarl ve Merkezi Avrupa İçin ten-
«Ufttlı fiatlerle sevkiyat. 
J^zla tafsilât İçin Galate Yolcu lalonn 
karçısmda Tahlr bey hanında İatanbul 
umumi acentalığına müracaat. 

Telefon: 49449 - 49450 

II 

A N N E L E R 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için 
ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Çocuğu 
hırçmlatan sebeplerden birisi de apış 
aralannm ter ve saireden pişerek kı-
zararak çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
İtibarla günde iki defa çocuğu 

P E R T E V 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralaymız. Ne âdi tuvalet pud
ralan ve ne de çok itina ile hazırlan
mış pahalı pudralar 

P E R T E V 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa yav-
( rularm cildlerini ve ifrazatı nazan iti

bara alınarak yapılmıştır. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan ba^ka günlerde öğleden sonra 

Mat (2,5 tan 6 ya) kadar İstanbulda Di-
TaByolnnda (104) numaralı hususi kabi
nesinde hastalarmı kabul eder. Sak, ca-
martesl rünleri sabah «9,5 • 12ı> hakiki 
fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve tr 
tetofon: 22398 — 21044 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Semti ve mahallesi Cadde veya sokağı No. su Cinsi Muhammen aylığı 

Lira kuruş 
Bahçekapıda 4 üncü vakıf hanın zemin katında 58 Mağaza 140 
Bahçekapıda 4 üncü vakıf hanın zemin katında 60 Mağaza 140 

Yukanda yazılı mağazalar 940 senesi Mayıs nihayetine kadar kiraya veril
mek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İstekliler lO/Myıs/938 salı günü saat 
on beşe kadar pey paralarile beraber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmü
dürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine gelmeleri. (2364) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Muhammen Bedeli 

l i ra Kuruş 
Yerebatanda eski Üskübî yeni Alemdar mahallesinin eski Hilâli Ab 
mer yeni Yerebatan caddesinde eski 32 yeni 60 No. lı 83,50 metre 
murabbaı arsanın tamamı (Beher metre murabbaı): 11 50 
Kadıköyünde Caferağa mahallesinin Yoğurtçu çeşmesi caddesinde 
5 No. lu dükkânın yarı payı: 
A3mı mahalle ve sokakta 9 No. lı dükkânın yarı payı: 
Beyoğlunda Parmakkapıda kâtip Mustafa çelebi mahallesinin Bü
yük Parmakkapı ve istiklâl caddelerine cephesi olan köşe başında 
altında üç dükkânı bulunan 2, 4,105 No. lı kagir evin onda bir payı. 
Pangaltıda Feriköy birinci kısım mahallesinin Tay ve Derebaşı so
kaklarının birleştiği köşede 14,:̂  No. lu evin yan payı: 
Samatyada eski İmrahor yeni Abd? Çelebi mahallesinin eski toprak 
yeni Çamçak sokağında eski 26 yeni 25 No. lı ahşap evin tamamı: 150 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı gayrimenkuller hizalarındaki bedeller 
üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı satılacaktır. İsteklilerin tediye şeraiti 
ile diğer şartlannı öğrenmek istiyenlerin 9 5/938 pazartesi günü saat on dört
te jrüzde 7,5 pey akçalarüe makbuzlarile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan 
komsiyona gelmeleri. (M.) (2311) 

11 

500 
300 

640 

920 

Nafia Vekâlet inden: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Malatyada Sürgü Regülâtörü tevsii inşaatı üe 

Regülâtörden itibaren takriben 12,200 metre uzunluğundaki sürgü kanılının ik
mali ve imalâtı sınaiyesi, keşif bedeli 128.600 liradır. 

2 — Eksiltme 24, Mayıs; 933 tarihine rastlayan sah günü saat 15 de Na
fıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapah 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Baymdırlık işleri ge
nel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri 6 lira 43 kuruş mukabilmde sular 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeğe girebilmei için isteklilerin 7680 
liralık muvakkat teminat vermesi, 50.000 liralık Nafıa Su işlerini veya buna mu
adil Nafıa işlerini teahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil Nafıa işle
rini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa vekâletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâ
zımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. (2416) 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
vesaire mobilyalar 

FABRİKA FiATINA SATILIYOR 
Asrî Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi ^ 

İstanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66. Tel. 23407 

Kumbör* biri 

ÇfZâ/f 

TÜRKİYE 
CU/AHV RİYETİ 

EIDfl(ir.BANKRSI 

I :f ı1: M1114 
SAÇ BOYALARI JUVANTİN 

KUMRAL 
SİYAH 

, Saçlara gayet tabii surette b-

tenilen rmgi verir. Ter ye yı

kanmakla kat'iyyen çıkmaz. 

Bütün dünya sergilerinde sıhhi ev-

•afı haiz saç boyalan arasında bi

rinci gelmiştir. Saçları ve cildi 

kat'iyjen tahriş etmeden istenilen renkte boyayan 
yegâne sıhhi saç boyalarıdır. 

İ N G İ L t Z K A N Z U K E C Z A N E S t 
BEYOĞLU . İSTANBUL 

Saç bakımı, cüzeDiğin en birinci şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. 

TÜRK HAVA KURUMU 
2 5 C l T E R T İ P 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci keşide 1 l/Mayİ8/938 dedir. 
Büjrük ikramiye: 40,000 liradır.. Bundan başka: 

15,000,12.000,10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve 
10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak et
mek suretile siz de talünizi deneyiniz... 

mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmm 

İKTİSAT VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanvm hükümlerine tevfikan Türkiyede ça

lışmağa izinli bulıman ecnebi şirketlerinden (Kompazıi Nasional Belj dö 
Transport Maritim-Compagnie Nationale Belge de Transports Maritünes) şir
keti Türkiye Umvımî vekili bu defa müracaatla, şirketin merkezince verilen ka
rar üzerine Türkiyedeki faaliyetine nihayet verdiğini bildirmiş ve lâzmıgelen 
vesaiki vermiştir. 

Bu şiritetle al&kası olanların mezkûr firketin Türkiye umumi vekili bulunan İstan
bulda Oalatada Karamustafa paja caddesinde 131 sayüı Kuto hanmda mukim Laurent 
Reboul ve şerikine ve icabmda İktisad Vekâletine müracaatları Uân olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif 
dört gurup tezgâhlar ayrı ayrı ihale edilmek şartiyle 9/6/938 perşembe günü 
saat 15 den itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasmda 
satm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenler aşağıda gösterilen muvakkat teminat ile kanu
nim tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikalarım ve tekliflerini ay-
m gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmaktadır. 
' , (2293) 

Sıra No. 

1 
2 
3 
4 

Tezgâhın cinsi Miktar 
Adet 

Muhtelif Frezeler 9 
Freze tezgâhı 2 
Demirhane tezgâhlan 8 
Revelver tornalar 8 

Muhammen Muvakkat 
bedel Lira teminat lira 

55.000 
SO.OOO 

125.000 
65.000 

4.000 
2.250 
7.500 
4.500 

Beykoz malmüdûrlüğünden 
1 — M. Şevketpaşa İle Bozhane köyleri arasındaki jose üzerinde bir tarafı 

yol diğer tarafı Paşadere sırt yolu ve arslanm kuyusu ve Millî Emlâk çahlığı 
ile mahdut üç buçuk dönüm miktarmdakl arazi toprak çıkarmak için üç sene 
müddetle kiraya verilecektir. 

2 Tahmin edilen senelik kira bedeli 50 liradır. 
3 — Açık arttırma 9/5/938 pazartesi günü saat 11 de Beykoz Malmüdürlü-

ğünde yapılacaktır. 
4 Taliplerin artırmaya iştirak edebilmeleri için muvakkat teminat bedeli 

olan 11 lira 25 kuruşu mezkûr saatten evvel Beykoz Malsandığına yatırmış ol-
malan lâzımdır. (2334) 
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Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri 
Yalnız bir tüb kullandıktan sonra ^yîıaya bakınız! 

RADYOLiN'in 

rARE ZAHİRÎ 

ile oldurunuz. 
Macunu ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevî fa
releri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri katidir. Fareler kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve 
herhang-i bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutusu 1 0 , dört misli 2 5 , ikisi bir arada 3 0 kuruştur. 
g^ Mideniz bozuk, diliniz paslı ^ ^ 

K A B I Z 
çekiyorsanız siz de on binlerce kişi gibi 

tecrübe ediniz. MİDE ve barsak-
lan yormadan ve alıştırmadan 
ishal eder ve temizler. 
H a z ı m s ı z l ı ğ ı , m i d e e k ş i l i k , 

ş i ş k i n l i k v e y a n m a l a r ı n ı 
GİDERİR. 

İştiha ve sıhhatinizi düzeltir. İçil
mesi gayet lâtLt; tesiri kolay ve mü-
leyylmdir. Son derece teksif edUmlj 
bir tuz olmakla mümasil hiç bir müs-
tahzarla kıyas kabul etmez. Mazon 

ismi, Horoz markasına dikkat. 

• i Zengin olmak için M 
Mutlaka 

MALÛL CEMAL 
gişesinden 

Bir bilet almanız kâfidir. 
Adres: İstanbul İş Bankası kar-
şısmda No. 15. Tel. 22954 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satif 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dilüş ve yazı makineleri, Ko
dak (otograf makine ve levazımı 

saire bulunur. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi ne.şriyat müdürü Şevket Rado 

FAZIL 
,ÇİL İLÂCI 

GEBE BAYANLARIN 
Siyah lekelerini, yüzdeki çil ve sivil

celeri izale eder, cildi besler 

Eski H A Y D E N , yeni 
B A K E R 

mağazalarım 
ziyaret ediniz. Emsali arasmda en 
mükemmel olan bu mağazada 
muhtelif mobUjralann en zengin 
çeşitlerini bulacaksınız. SALON, 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA-
NI her yerden eyi ve ucuz fiyatlar
la tedarik edebilirsiniz. 

UZAK ŞARKDAN 
getirtilen nadide çaylar: 

«POELAU LAUT» vapurile Sey-
lândarl çiçek Seylân çayı. 

«TAWALİ» vapurile Cavadan 
Altınbaş ve Akkuyruk çaylan. 

«MANAAR» vapurile Hindistan-
dan Hindiye ve Darceling çaylan. 

«GALİLEA» vapurile Cinden 
Lapsang ve Popof çaylan. 

Yukandaki taze mahsul, nefis 
çaylar mahallerinden sureti hu-
susiyede alınmış ve doğrudan 
doğruya isimleri yazılı vapurlarla 
ticarethanelerimize gelmiştir. Fi-
atleri müsaiddir. Bu çaylardan 
yapılmış kutu ve paketlerimizi 
bakkallardan arayımz. Toptan 
alacaklara mühim iskonto. 

ALBAYRAK 
Musta fa Nez ih ve 

m a h d u m u 
ÇAY TİCARETHANELERİ 
İstanbul: Tahmisönü No. 74 

Bahçekapı 4 cü Vakıf Han kar
şısı 71. Telefon: 20947 - 20939. 

Telgıaf adresi: 
ALBAYRAK - İstanbul 

D D â m 
MR. Ralph Henry posenberg, ailevi sebep
ler dolayısile soy adı olan Rosenberg'l 
usulü dairesinde tebdil ve valdesinin soy 
adı olan «Atkins» i soy adı olarak kabul 
ettiğinden bundan böyle Ralph Henry 
Atkins olarak tesmiye edileceğini beyan 
eyler. 

mükemmeliyeti hakkında en son ve 
en doğru sözü size o söyiiyecektir. 

Bembeyaz, pınl pml parlıyan dişler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli dif 
etleri, temiz bir dil, mikropsuz bir ağız... tjfte Radyolinin eseri{ 

ile sabah, öğle ve aksanı her yemekten sonra muntazaman 
dişlerinizi fırçala3rınız. 

Yeni kumaşlar 

Yeni'çeşftltM' 

Yeni^fiatler 

ELBİSELERİMİ 

4 L İRADAN 

B A S L I Y A N 

K U M A Ş L A R I N D A N 

Y A P T I R I Y O R U M 

İr Tecrübe Kâfidir! 
B A S U R MEMELERİN İ 

REKTA PATI 
İLE TEDAVİ EDİNİZ ! 


