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Ba1vekilimiz bu gece Belgradda 
parlak tezahiiratla kar1llanacak 

B. Celi) Bayar diyor ki: "Bu seferki 
seyahatimiz ~ok enteresand1r,, ·: .. 

Vreme gazetesi: ''·Dort Balkan devletinin vahdetini 
ve kuvvetini gosteren Balkan konf eransindan sonra 
vukubulan bu zigaret tam zamaninda olugor,, digor 
B~ekil B. Celfil Bayar refaka

tinde Hariciye Vekill B. R~tii Aras 
oldugu halde diln gecc saat 22 de 
Belgrada miitcvecclhen hareket et
~tir. 

B. Cclat Bayar, diln ogleye kadar 
oteldc istirahat ederek bir tars.fa. ¢t
manu~. ogle ycmegini Perapalasda ye
mi~tir. Vali ve beledlye reisl B. Mu
hiddin Ustundag B~ekill otelde zi
yaret etmi~tir. 

Ba~vekil saat on be~te, refakatin
de Hariciye Vekill ve istanbul vallal 
oldugu halde otelden ~~ ve oto
mobille istanbulda blr gezlnti yap
nu~t1r. Saat on yediye dogru gene o
tomobille Bogazl~inde Bilyilkdereye 
kadar git~ vc ge~ vakit otele avdet 
etmi§tir. Ba§vekil B. Celli Bayar ve 
!-iarfciye Vekili B. Tevfik R~tii Aras 
saat 21.40 da otomobille Perapalasdan 
aynlnu§ ve 21,50 de Sirkeci ganna gel
mi§lerdir. Bn§vekil ve Hariciye Vekili 
merasim salonunda kalabalik zevat 
tarafmdan kar§1hmm1§tir. B. Celfil Ba
yar merasim salonundan gara ~
tlktan sonra askeri tefti~ e~ ve: 

- Nas1lsm1z? 
Diye sormu~tur. Asker hep bir agiz

dan ~u cevab1 vermt~tir: 
- Sagol... 
Banda yilriiyi.i~ mar~m ~alrru~ as

ker vc polis milfrezesi selam resml
ni yapmi§hr. Milteakiben kendlsi
ne tahsis edilcn vagona giren B~ve
kil istasyonda birikml~ olan kalaba
llk halk tarafmdan §iddetle alkI§lan
m1~tir. Tren saat tam 10 da B~e
klli te~yi edenlerln siirekli alkl~lan 
arasmda hareket etmi~tir. 

Diin ak§am Ba§vekili ~yi edenler 
arasmda Balkan antanti ve Kil~ilk 
antanta dahil memleketler konsolos
lan, Maliye Veklli B. Fuad Agrah, 
do~u vilayetleri umumi milfetti§i B. 
Tahsin Uzer, Trnkya umumi milfet
ti~i B. Kaz1m Dlrik, ~ehrimizde bu
lunan saylavlar, vali ve belediye rei
si B. Muhlddin iistiindag, Istanbul 
kumandnm general Halis, merkez 
kumandam general ihsan, diger ge
ncraller, belediye ve parti erkam, po
lis mildilril B. Salih Ktll~, iiniversi
te rektOrii, tiniversite profesorleri, 
yiiksek tahsil gen~ligi bulunuyordu. 
Ayrica ~ok kalaballk halk da vardl. 

(Dcvnm1 5 inci sahifede) 

izmir gazetelerinde okuyoruz: Siv
ri.sinek miicadelesi iqin hararetle ~a
l~zyorlarmz~. Bir program takip edi· 
yorlarmz$. itdlyanlann usulilnil tak
lid ederek bir iki sene i.t;inde bir tek 
sivrisinek bzrakmiyacaklarm~. 

istanbulda bu milcadele daha evvel 
bll$ladzydz; Anadolu yakasmda epey
ce milsbct neticcler de elde ettik. Fa· 
kat. «bir tek sivrisinek 'lnrakmamak» 
derecesinde muvaf fak olamadik ki, 
aStl bu Uizmulz. Ve bu kabildir. Dijjer 
cthetten, Istanbul yakasmda eskisine 
layasla kanadli hGfarat arttz. 

Madem ki miicadcleye bll$lama mev-
81.mi ~imdidir, vakit kaybetmiyere"ic 
azimle ugrQ.$alzm ve bir iki sene zar
f mda sinegin de, sivrisinegin de kOk· 
lerine kibrit suyu ekelim. 

Ba§Vekil Belgrada hareketinden evvel lstasjonda askert kJtaf\ teftlf edlyor 

Ba$vekilil1 Avala 
. ajans1na beyanat1 
''Dost ve muttefik Yugoslav milletine 
Atatiirk'iin ve biitiin Tiirk milletinin 

selamlar1n1 gotiirmege gidiyorum,, 
latanbul 8 (A.A.) - Ba1vekil B. Celal Bayar, Avala 

ajana1 muhabirini kabul ederek kendiaine §U beyanatta 
bulunmu1tur: 

Miittefik memleketin miimtaz devlet adami, Bafvekil 
B. Stoyadinovi~,in ~ok miicamelekarane olan ziyaretini 
iade etmek makaadile arkada1rm Dr. Aras ile Yugoslav· 

1 ya'ya gitmekle bilhassa bahtiyarrm. 
Memleketinize, biitiin dost Ve miittefik millete Selim 

Atatiirk,iin ve biitiin Tiirk milletinin dostane ve muhlisa· 
ne aelamrnr gotiirmeie gidiyorum. 

Doktor Aras ile beraber naibi hiikumet prens Pol' a 
tekrimatimrzi arzedecegimizden ve krallrgin niyabet 
meclisinin ekselans azalart ile tanr§acagimrzdan dalayi 
daha 1imdiden mahzuziyet duymaktayim. 

Selim Atatiirk ile olan biraderane dostluiu Balkan 
antantrmrzrn bir temel tafrnr te1kil eden, dostlugumuzun 
ve ittif akrmrzrn esasr olan kahraman kralin liyakatli va· 
risi kral Piyer'in memleketine gitmekle ne derece mesud 
oldugumu size soylememe hacet yoktur. 

Sizin vesatetinizle biitiin asil Yugoslav milletine en 
muhliaane selamlarrmt gonderiyorum. 

Hitler diin Romada askeri 
· manevralarda bulundu 
Berlinden Jurnal oazetesine ~ildirildigine gore . 

Almanlar, ltalya ile bir mukavele imzas1n1 istiyorlar 
Antavaren 8 (A.A.) - italya krall

le prens do Piyemon, B. Hitler ve B. 
Mussolini Flirbara'da endaht talimle· 
rile birlikte yap1lan muazzam bir ha
va gc~id resminde hazir bulunduktan 
sonra Saint Marinella'ya gitmi§lerdir. 

(Devanu 5 inci sahifede) 

PAZARTESi KONU~MALARI 

Edebiyabm1zda tenkid 

Yazan: Hasan - All YVCEL 

Bugiin altmc1 sahifede 

Bilyilk Selin Cubuk barajm1 ziyarBti - ' 

• 

• 

-
BftyO.k ~ Atatilrkttn evvelki gtln Ankarada b1r gezinti yaptiklanru ve 

CUbUk barajma kadar glderek buradakl yenl in§aat1 g0zden ge~irdiklerini yaz
~tik. Yukanda, Atatilrk barajda mudiirlU.k odasmda istirahat ederken 
g<irlinilyor. .. 

T aksim k1§las1 yaz 
:sonunda y1kt1r1lacak 
Ba§vekil diin §ehirde yapt1gi gezinti 

esnas1nda imar plan1 ile de me§gul oldu 
Tiyatrosu, sinemas1, salonlan bulunacak olan sergi 

b~nas1n1 belediye ve emlik bankas1 beraber yapbracak 

Taksfm kt~ .-

B~ekil B. CeW Bayar re!akatinde 
Hariciye Vekill B. Tevfik R~tii Aras, 
Vall ve Belediye reisi B. Muhiddin 
~stiindag oldugu halde diln ~hrin 
Istanbul ve Beyoglu semtlerinde yap
ttgi otomobil gezintisinde bilhassa 

imar pl9.nile mewu Olm.Uf 'fe mahal· 
lerinde yapt1gi tedkiklerde ~hrin 
alac&.gt miistakbel ~ekil etrafmda B. 
Muhlddin Ustilildagdan izahat al
~ti.r. 

{Deva.mt 4 iincii sahlfecle) 
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- Avrupahlar yl!megi fevkalAde n~'e ile fiyorlar mo~! ... 
- Orada lokantalar bedava Illl? ... 
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l .. Diin Geceki ve Ba Sabahki Baberler 

T oprak mahsulleri ofisi 17 
milyon sermayeli olacak 

Ofis IUzum oorecegi yerlerde un ve ekmek fabrika-
1ar1 kuracak, un ve mamulleri ticaretile uorasacak 

Silolar ofise ge~iyor. Ham afyon, afyon ve morfin 
satJ~ ve imali monopolu ofise b1rakilmaktad1r 

Ankara 9 (Telefonla) - Merkezi 
Ankarada olmak uzere, hububat vc 
sanayune silo1ar vc uyu§lurucu mad
delere milteallik biltiin i~eli idare 
etmek iizere kurulmas1 kararla¢m
lan toprak mahsullerl ofisi hakkm
daki kanun projesi bugiinlerde Ka
mutaya sevk edilecektir. 

Projeye gore ofisin bugdaya aid 
vazifeleri arasmda i~ ve d~ piyasa
larda ahm sat1m yapmU:, sfuiim pa-
zarlan arayip bulmalt, buiday fiat
lerinin mustehlik halk1 tazyik edecek 
dcrccede ytikselmesine meydan ver
m mek, ic piyasalan tanzim ic.in is
tihlak yerlerinde muayyen fiatlerle 

bugday satmak, aiakadarlarla dogru
dan dogruya temas ederek bugday1 
mahdud nevilere irca etmek ve tfcari 
maksadlara gore standard tiplere 
varabilmek tcin tedbirler a1mak glbl 
belli b~h meseleler vardir. 

Ofis liizum gorecegi yerlerde un ve 
ekmek fabrikalan tc i edecek, yahud 
satin ahp ~Ietecek ve her ttirlii un \'C 

mamulleri ticaretile m~gul olacakbr. 
Yeni kanunla silolar ofise devredil

melltedir. Bundan ba§ka ham afyon 
ve afyon ile modin satl§ ve lmall 

1aenGpo1u ayni ofise b1ralalmaktad1r. 
Olis morfin imali i~in Ankarada bir 
fabrika kuracaktir. Sennaycsi 17 mil· 
yon lira olarak tesbit edilmi§tir. 

Hatayda taarruzlar 
devam ediyor 

Yeni hadiseler oldu, Tiirk aleghtari 
bazz kimseler silahlanzgorlar 

Antal;:ya 7 (A.A.) - Anadolu jan
smm hususi muhabiri bildirlyor: 

Antakyada ~1kan Yenigiln gazete
sinin diinkii arapca niishasi ile is
kcndc1unda c1kan Vahdet gazetesl
nin bir ilavesinde delege Garo ile 
b~onsolosumuzun Ankaradan don
rneleriylc alflkadar olarak idare me
mut Ian arasmda milhim degi~klik
ler j ap1Iacagi bildirilmekte idi ve 
a1apca Elurubc gazetcsi hemen bir 
ilave ~1kararak. bu haberi tekzib et
rni~ti. 

Yeniguniin bu sabah ~1kan tiirk~e 
nushasmda umumi af ilan edilecegi 
b~onsolosun beyanatma atf en ve 
Has~n Cebbare ile kaymakamm degi
~ecegi ve nahiye miidurlerinin kami
Jen azledilccegi de istihbaratma at
fen bildirilmesi ilzcrine, Yenigiin ga
zetesi delege Garo tarafmdan kapa
tllm1~tir. 

Delege, ara~a Elurube gazetesini 
de kapatmaktadJr. Yenigiln kapatll
makla beraber verdigi haberle1in tek
zip edilmemesi dikkate Iay1ktir. 

Yenigiinun yerine, yanndan itiba
ren imtiyaz1 evvelden almnui; olan 
Hatay yolu gazctesi ~lkacaktir. 

Antakya 7 (A.A.) - Anadolu ajan
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Filistinde miihim I 
farpz~malar 

Nablusta iki bomba 
patlad1 

Kudii 8 (A.A.) - Filistinin merke
zinde bir~ok milsademeler olmu§tur. 
Bu havalide askerl Iota.at, miisellflh 
~etelere kar§I harekata devam etmek
tedirler. 

Karkur yakininde bir~ok tedhi§~
ler, askeri kltaat ile yapnu§ olduklan 
blr musademe csnasmda yaralanm1§
lard1r. 

Nablusta iki bomba atilnu§t1r. 
Tulukerim mmtakasmda miihim bir 

silfill deposu meydana ~lkar1lnu~tir. 

B. Stoyadinovi~ Belgrada 
dondu 

Belgrad 8 (A.A.) - Ba§vekil ve Ha
rictye nazm B. Stoyadinovi~, Sinaya 
kfi~uk itilaf konferansmdan buraya 
donmu tilr. 

Aksekide dolu 
.Akseki (Aki;am) - May1sm altmc1 

gilnii saat on dorde dogru buraya fm
d1k bilyukliigunde dolu yagm1~t.Ir. 
Dolu 8-9 dakika siirmui; ve meyva 
aga~la11na zarar venni~tfr. 

Diin bildirdigim Aktepe vakasmda 
olen ild jandarmarun Tiirk olduklan 
anh1§Ilm1§t1r. Bunlann kimler tara!m
dan olduriildilkleri heniiz m~huldiir. 

Bu vakadanberi yeni muhim bir hu
dise kaydedilmemi§Ur. 

Dag, lor, ova, goziln eri~bildigi yere 
kadar, gokiln, sulann aga~lann, km 
gelincik tarlalarile ye§il bugday saha
lanmn renkledigi ve ~mdi Tiirkten 
b~ka unsurlarla mcskun olan baz1 
koylerin bile en zarif Tiirk isimlerlle 
~\nld1gi bu gilzel Tiirk iilkesinde 
nisbi ve forse bir siikiin hi.ikfun siir
mektedir. 

Bununla beraber tazyik hareket1c
rinin dogurdugu heyecan ve sab1rs1z
hk, mahsus bir ~kilde goriilmekte ve 
Tiirk alcyhtarlanmn baz1 kimseler1 
silflhlad1klari israrla saylenmektedir. 

Zab1ta, silfi.h t.a§mmasma kar~1 §id
detli bir milcadele a~ml§ gorilnilyor. 
~ehir ve kdy kaptlanndan giren vc 
~1kanlann iistleri aranmaktadJr. ~h
rin milhim baz1 mevkilcri miifrezeler
Ie tutulmu§tur. Bu milnasebetle baz1 
§iddet hareketleri haber verilmekte
dir. 

Tilrkler, hfi.kfunetin alacagi tedblr
lerl heyecanla f akat silkun ''e vakar1a 
beklemektedir. 

Erzincandaki 
su baskznz 

~ehrin bir k1sm1ni biitiin 
aular kaplad1 

Erzincan (Ak§am) - Son yagmur
lar iizerine Firatm ve baz1 derelerin 
ta§tlgm1 bildirmi§tim. Bu arada Vas
kert deresinden §Chre sular gelml§Ur. 
Sular Horan mahallesi oniinden, pos
ta yolunu takiben §ehre inmi~, ~ar~1-
Yl ikiye bolerek akmaga ba§lami§t1r. 
Belediye muvakkat kopriiler kurdu
rarak bir taraftan diger tarafa ge~
megi temin etmistir. 

Sular §ehrin batismda Ulular ve 
Harabedi koylerinin arazislni de kap
lam1st1r. 

Sular ertesi giinii ~ekilmege ba§la~ 
Illl§t1r. Fakat daglarda heni.iz c;ok kar 
oldugundan yeni su baskmmdan kor
kulmaktad1r . 

Vaskert ~aymm §ehri kaplamasma 
mani o1mak i~in ~are aran1yor. HilkQ-
metin bu hususta yardlm1 beklenmek
tedir. 

Go~menler 
T uzladaki kampta yeni 

binalar yap1lacak 
Bu sene go~en nakliyatma hazi

randa b~anacaktir. Yalruz, ge~en 

seneden kalan 1600 g~menin bu ay 
f~nde Romanyadan nakli takarriir 
etmi~ ve Nazim vapuru kiralannu~tir. 
Vapur mayism ytrmisinde buradan 
hareket ederek Romanyaya gidecek 
ve haziranm ilk haftasmda g~men
leri <;anakkaleye ~1karacaktir. Bu 
g~menler ge~en seneki nakliyatm 
son kafilesidir. 

Bu sene gethilecek g~menlerin 
klsm1 Azam1 Anadoluda iskan edile
cektir. Bu milnasebetle tuzla g~men 
kampmm bugilnkU yan seyyar hal
den biran evvel kurtulmasma ~al1~1l
maktad1r. Kamp bugiin ~adirlardan 
milrkekeptir. Halbukf go~men kamp
lannm her tiirlii Slhhi ~rtlan haiz 
sabit binalardan rnilte~ekkll olmas1 
kabetmektedir. Esascn g~men nak
llya~ daha ~ok seneler devam edece
• .. t TYllada in~aat yap1lmas1 za
rurt liSrillmil~tiir. 

Bu husustaki hazirllklann ikmali 
Kocaeli vildyetine bildirllmi~tir. PHin
lar haz1r oldugundan pek yakmda 
fn~aata b~lnnacakbr. Kamp asgari 
100,000 liraya ~acagmdan i~atm 
senelere takslmi suretile ikmali zaru
ri gorillmektedir. Bu sene aynlan tah
sisatla in~atm bir losnu bitirilecek 
ve gclecek sene ikmaline <;ab~lacak
tir. 

Kad1n meselesi 
O<;: arkada$ birbirinl 

yaralad1 
Baklrkoyiinde ~akir, Orban ve 

Hakk1 isimlerinde ii~ arkadal? blr ka
dln mesclcsinden ag1z milnazaasma 
tutu~~lardu;. Qok g~meden kav
ga k1z1~1~ ve i.i<; arkada~ bu;aklarm1 
~ekerck birbirlerinin iizerlnc hiicum 
etmi~lerdir. Net1cede her il~il de muh
telif ycrlerinden ag1rca yaralan~tir. 

Hakki ile 1?akirin yaralan ag-trd1r. 
Yarahlar hastaneye ka1dln1Im~lard1r. 
Polls hadisc tizcrine tahkikata ba~la
nu~tir. 

Bahardan istifade 
Diin kirlar ve Kag1dhane 

~ok kalabahkh 
Yagmurlardan ve mevsimsiz soguk

Jardan sonra dlin latif bir bahar ha
YasI hiikiim siirmil§tiir. Termometrc 
ak§ama kadar 21 - 22 derccc idi. Bu 
sebeple bir~ok kimseler paltosuz, par
dosl.isilz gezmi§tir. 

Pazar olmak dolayisile havamn gii
zelliginden istif ade etmek icin bir~ok 
kimseler Bogaza, Adalara, Kad1koyil
ne ve Anadolu tarafma gitmf§ti. ~~Ii, 
Hiirriyetiebecliye tepesi ve bilhassa Me
cidiyekoy clvan milthi~ kalabahkt1. 

Diin Kflg1dhanede de ~ok kalabahk 
vardl. Havanm fenahg1 ve ~all§ma gU
nune raslamas1 yilzilnden Hid1rellez 
eglencesini dune birakanlar sabahtnn 
ak§arna kadar Kag1dhanede, dere ke
narmda eglenml§Ierdir. 

B. Prost bugiin geliyor 
B. Prost'un bugiinlerde ~eluimize 

gelecegini yazm1~tik. 
Venedikte bulunan B. Prost'tan be

lediyeyc gelen bir te1grafa gore mil
~ehass1sm bugiin gelmesi muhtemel
dir. 

B. Prost ~imdi tatbikat planuu ha~ 
mllyacaktir. Belediye imar miidilr
ltigti tarafmdan hazn lanan mevzii 
tafsilat krokile1i ik'lllal edil~itir. 

'.Miitehass1s, bundan bai;ka Kad1-
koy ve Uski.idarla Bogazi~inin nAztm 
plfullanm da hazirllyacaktir. 

lzmitliler 19 mayisa 
haz1rlan1yorlar 

izmit 8 (Telefonla) - 19 mayis 
gen~Uk bayram1 i<;in hazirhklara de~ 
vam ediliyor. Halkevinde valinin .rl
yasetinde toplanan komisyon progra
mm mtikemmcl olmasi le.in kararlar 
alm1§tlr. 0 g\in idman yurdu - Akyc
§il taklmlan arasmda bir de maQ ya
p1lacakt.:Ir. 

. .,., 
Romada sOylenen 
nutuklar1n akisleri 

Roma mahafiline gore gorii~iilen meseleler 
heniiz kati bir hal ~ekli almam1~t1r 

Roma 8 - Diin a~amki zlyafette 
irad edilen nutuklar hakkmda siya
st mahafilin kanaati ~udur: B. Hit
ler ve Mussolini kar~1h.kh dostluk ve 
tesanut sozleri soylemekle iktifa et· 
~ler, Romada gorii~Ulen meseleler
den bahsetmemi§lerdir. Bunun ma
na.s1 bu meselele1in henilz kati bir 
hal f?ekll almadJgi ve italya ile Al
manya arasmda gorii~melere devam 
edilccegidir. Halledilecek meselelerin 
b~mda, Avusturyanm Almanya tf· 
rafmdan ilhak1 i.izerine ortaya ~1kan 
slyasi ve ekonomik meseleler gelir. 

B. Mussolininln, ttalyanm Alman
yaya kar~1 sars1lmaz dostlugundan 
bahseden sozlerf ve herkes i~in daha 
mtiessir bir sulh ve adalet tcminah 
verebilecek yeni bir beynelmilel te~
rild mesai slstemi ihdasi imkanlan 
hakkmdaki imas1 bilhassa ehemmi
yetle ka~1lanm1~tir. 

B. Hitlerln, Avusturyamn ilhkru. 
neticesinde italyan efkan umumlye
slnde hasll olan endi~ ortadan kal
dmnaga matuf sozlerl de memnuni
yeUe kar~1lanm1~tir. B. Hitlerin nut
ku bin bu kadar sencdenberi ~fmal 
Cermenligi ile italyan Romhhg1 ara
smda mevcut ihtilafa kati nihayet 
vermek istedigi lntibarm b1rakm1§tir. 

B. Hitlerin nutku, bilhassa Alman 
milletine Almanya ile italya arasm
daki Alp hududlanmn dokunulm:;i.z 
addetmesini tavsiye eden siyasi va
siyetnamesi italyan mabfillerinde 
memnuniyet uyandlrm~t1r. 

Alman gazetelerinin 
makaleleri 

Berlin 8 (A.A.) - Alman matbuat2, 
Hitler ile Mussolini arasmda teati 
edilen nutuklardan biiyiik bir heye
canla bahsetmektedir. Gazeteler, Ro
ma - Berlin mihverinin saglamhgm
dan uzun uzadlya bahsediyorlar. 

Volki~er Beobahter, diyor ki: cBu 
nutuklar lki memleket arasmdaki 

milcadelc devresine kati surette ni
hayet venni§tir. Hltler ile Mussolini, 
bilti.in nesillerin hatalarm1 tamir et
mek cesaretini gosterrni~Ierdir. Bu
nun neticesi olarak Sen Jermen mu
ahedesi y1k1lm1~tir.> 

Bu gazete, bu nutuklarm Amerika 
Harbiye Nazm Vudring'in otoriter 
devletlere kar~1 yapt1g1 beyanata bir 
cevap te~kil ettigini ilave eylemekte
dir. 

Berliner Tageblatt gazetesi §tiyle 
yaz1yor: cDw;e ile Fuhrer sars1lmaz 
bir dostluk ilft.n etmi~lerdir. Alp hu
dudlan taan-uzdan masundur.» 

Giornale d'1talia'n1n bir 
makalesi 

Roma 8 - Giornale d'italia, B. 
Hitler ve Mussolini'nin dtin ak~am 
soylcdikleri nutuklar hakkmda bir 
bW?makale yazm1~tir. Bu maktllede 
diyor ki: 

«Diln a~am soylcnen nutuklar, 
B. Hitlerln italyayi zlyaretinin uyan
d1rd1g1 hisleri aksettirmekte, iki mUs
tesna adamm ve onlarm adcd, irade 
ve vesait itibarile satvetll olan mil
letlcrinin telakisinde milndcmic:; bu
lunnn siyasi cevherl biitiin di.myaya 
gostermektedir. Bu nutuklar iki ~e

fin ve milletlerinin di.i~uncelerini bii
yuk bir vuzuh ile aydmtatm~hr. Bu 
iki millet yeni hayat ve medeniyet 
tarzlan ibda1 ve dUnyadaki adilfl.ne 
imkanlar d '1ilinde terakkt ir;in r;a
l~ma k istiyor. 

Bu iki millet, kendilerinin yeni ve 
daha ileri olan medeniyet ~ekillc1ini 
hala kendisini gostermekte ol an ec
nebl tecavUzlerinin tehdldine kar~ 
miidafaay1 da kendilerine gaye edin
mi~lerdir. Bu sebebden dolay1 iki mil
tin, inkilfiplanmn bizzat esas1 dola
y1sile, diger milletlerc kar~1 hie; bir 
temas vc tei;riki mesai yolunu kapat
maksizm beraberce yiirilmekte be
dihi bir hayati rnenfaatleri vard1r.:t> 

Milletler Cemiyeti kon
seyi bugiin toplan1yor 

Ruznamede gorii~iilmesi laz1m 
gelen muhim meseleler var 

Cenevre 9 - Milletler Cemiyeti 
konseyi bugiln toplanacakhr. Bu 
toplanbda bulunmak uzere konsey
de aza bulunan devletlerin delegeleri 
ve milzakereyi takl1> i~in diger dev
letlerin murahhaslan Cenevreye gel
~1erdir. ingiliz, Frans1z Hariciye 
nazirlan da Cenevrcye gelmi~lerdir. 

Gorii~illecek meseleler arasmda en 
milhimmi Habe~istamn italya tara
fmdan ilhakmm tanmmasma yol 
a~acak bit' ~ekil bulmaktir. 

Paris 7 - Mllletler Cemiyeti kon
seyinin toplantismda; ~u meseleler 
gorii~illecektlr: 

1 - Paktm tadili ($ili hiikumeti 
Milletler Cemiyetine dahil olm1yan 
rnlllet1erin de !ikirle1inin almmasm1 
istiyor, aksi takdirde Cemiyetten ~e· 
ldlecegini bildiriyor.) 

2 - Habe~ meselesi. 
3 - <;in meselesi ve Qin murahha

smm yard1m talebi. 
4 - ispanya meselesi ve Harlciye 

Nazm Delva'yonun ademi mOdahale
nin tedk1ki istcgi. 

5 - tsvi~renin tam bitarafl1ga av
det talebl. 

lngiliz Hariciye Naz1r1n1n 
konu~malar1 

Cenevre 8 (A.A.) - ingiltere Ha
riciye Nazm Lord Halifaks, buraya 
gelmii;tir. Nazir, ogleden evvel B. 
Avenol ile gorii~m~ti.ir. Ogleden son
ra Milletler Cemiyeti konseyinin ba
Zl azasile, bilhassa Londradaki ~iii 

sefiri B. Edvards ile gorii~mek ta
savvurundadlr 

Konseyin ilk l~tima1 yann saat 11 
de akdedilecek ve bilhassa ruzname
nin tesbltine hasrolunacaktir. 

Konsey toplant1smm cuma ak~anu 
veya en ~ok cumartesiye kadar tem
did olunacag1 tahmin edilmektedir. 

Stokholm 8 (A.A.) - Letonya Ha
rlciye Nazm Munters Cenevreye git
mek ilzere buradan aynlm1~tir. isve~ 
Hariciye Nazm Sandler de Ccnev
reye hareket eylemii;tir. 

iki Hariciye Nazmnm bitarafl1k 
meselesile Milletler Cemiyeti i~lerinl 
gorii~tilkleri tahmln ediliyor. 

Paris 8 (A.A.) - B. Bonne, Cenev
reye hareket etmi~tir. 

Yugoslavyaya giden 
gazetecilerimiz 

Bclgrad 8 (A.A.) - Buraya gelmi~ 
o1an Ti.irk gazetecilerden miirckkeb bir 
grup, dtin §ereflerine Spriski Krah'de 
rnatbuat btirosu tarafmdan verilen og
le ziyaf etinde hazir bulunmU§lard1r. 

Bu ziyafette Avala ajanSI mildtini 
B. Yovanovi~ ile Yugoslav matbuatmin 
bir~ok miimessilleri hazrr bulunuyor
lardt. 

Ziyafetten sonra Tilrk gazetecUeri, 
crMuhtelif asirlarda italyan portresl 
sergisi» ni ziyaret etmi~lerdir. 

Yunan krahn1n seyahati 
Atina 8 (A.A.) - Kral, memlcket 

i~inde ~1ktigi scyahatm ilk mcrhalest 
olmak ilzere Kondriotis torpidosu ile 
Golos'a gelffi§itir. ~ehir b~tan ha~.\ 
donatllmI§tlr. Halk krall muazzam te
zahuratla kar§1lam1§t1r. 
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AKSAMDAN AK~AMA\f 

Heniiz ismi konulm1yan 
bir dolandu1c1hk 

Diinkii niishamlzda bir manitacilik 
vakas1 yazihydI; gozunuze ili~m.ilf 
olacak. Bunu okuyunca dostlardan 
biri giiliim.sedi ve ~ macerasllll an· 
lath: 

••• 
Vaktile blr diikkamm vard1. Onti.ne blr 

tskemle at1p oturduk ve gazeteye ge!(mif 
blr dolnndrnclhk vakas1m yiiksek sesle o
kuyan bir arkada§uniz1 dinledik. HAdlse 
o gun ahaliyi o derece alll.kadar etmi~ti kl 
rolda be!J on k4i de durarak, aynl k1raate 
kulak mJsafiri oldular. Nlhayet ben: 

- Amma enayiler var! - dedlm. - Na
Sll kamyorlar ! 

Arkada§lardan birl: 
- Biiyiik soyleme! - diye miidahale et-

t1. - Senl de kandmrlar ! 
Gillilmsedlm: 
- Bende o g0z var mi? 
Ak§ama yakmd1; bu sefer,.diikkli.nmun 

onii.nde yalruz oturuyordutn. Biraz otede, 
~1"§8.fh bir kadmla iki ki§inin konu11tultu
nu farkettim. Kadtn sa.f, bon tavrrll.
Elindc blr saat tutuyor: 

- Merhum kocam on altma. alIIll§tl. 
Vallahl be!J liradan al}ag1 vennem! 

- Bir lira, hamm, blr lira! - dlyen 1kl 
erkegin k1llgma bnktun: S1f1r numa.ra. 
kiilhanbeyi! Dolandmc1 olduklan iizerle
rinden ak1yor ... 

Derhal ha.k§111asllg1m tuttu. Miidahale 
ettim: 

- insaf edin be!... Kadm1 enayl buldu
nuz, boguntuya ml gctlriyorsunuz? 

ic;lerinden biri omuzlanm kaldird1: 
- Biz iyillk olsun dlye gene bir lira ver

dik, be agabeycigim ! ... Paran varsa sen 
al... Bu saatte nereye satacak? ... Qar!Jl ka
pand1 kapanacak neredeyse ... Hele bu ko-

. cakari oraya va.nncaya kadar ... 
Be§ llray1 verdim. Fakat i!(in i!(in ken

dimin de klr edece~iml samyordum. Blr 
de ertesi giin kuyumcuya gotilrdiim ki: 

- Aman beyim! Bunlardan blzde de 
dolu... Bir buc;uk Uraya satlyoruz... Altm 
de~ildlr ! - demesin mi? 

Fena ha.lde kibrlme dokundu. Polis mii
diiriyetindeki ahbaplarima hayli mahcu
ba.ne giderek §ikayet ettim. Bir dosya. a.-
91p bu tarzda i§leri yapanlarm fotograt
lanm gosterdiler. Me~er ikl killhanbeyle 
o bOn ha.tun kumpanya de~ miymi!J? Bi
zlm be~ lira. bulundu aroma, gerck polis
dekl dostlann, gerek yanlarmda. biiyiik 
soz soyled.lg-im konukomljunun alaymdan 
uzun milddet kurtulamadlm. .• 

••• 
Fakat cinsleri tescil edilmemi!f ne 

dolandmcihklar var... Meseta, ikindi 
1izeri bay yokken evin kap1S1 ~ahm
yor ... Kasketli bir adam ... Koltugun
da bir iki top k~ ... HrrsIZlama et
rafa bakarak: 

- Bayan! Ka~ak ~yam var. Halls 
ingiliz mah. Giimriiksiiz ge~irdik de 
evden eve do~ak satiyorum. 

Tabii baz1 kirnselerde gozler husla 
parhyor; ciirme i!ltirak havesi uya· 
myor: 

- Ka~ bakahm? 
- Yinni dort lira. 
f$ayed cvvelce bu tan; ah~veru; ya

p1lm1~sa: 

- Sekiz lfra versem olmaz rru? 
Vur a~gi tut yukan dokuza uyu· 

~luyor. Fakat kuma!i yerli mahdtr 
ve diikkantarda ayru par~a yedi bu
~uk liraya! .... Mii~teri fazla savmk 
olursa tabii 24 teklifi ~da 15, 
hatta 20 diyecek... O cibet te bru,ka ..• 

IIIrSizhgm tiirlii tilrliisu var: Ma· 
nitac1bk, d1zd1zc1bk, ~emsiyecilik, 

ilh ... Her halde bu da mevcud dolan· 
dmcthklar arasmda miinasib bir f. 
simle tasnif edilmeli, takibata ugra
mahdt.r. (VA. - Ntl.) 

.........................•.•••••..•.......•••• , 
Bir kachn sokag1 aeyrederken 

pencereden diittii 
Kadtkoyiinde Yeldegirm.eni cadde

sinde 74 numarada oturan Sofi ev
velki gti.n evin dordtincli katmdan 
sokagi seyrederken mtivazenestni 
kaybet~ ve ~ag1 dii?mii?tiir. Sofi 
yaralarum~ ve hastaneye kaldml
mi~tir. 

- tstasyo~ memurlugu iyi, hO§ am
ma bay Amca .•. 

Yeni bir meydan 
Barbarosun 

tiirbesi mey<!ana 
fzkar1/zgor 

Be~ikt~ta Barl:\aros Hayreddin'in 
rtirbesi civannm a!(tlarak tilrbenin 
meydana 91kanlacaguu yaznu~hk. B. 
Prost bu hususta tedltikler yapar
ken evvela tramvay caddesinin vazi
yetile alAkadar olmW? ve Karakoy
den Bogaza dogru uzayan caddenin 
dar klsim.Ianrun geni$letilmesini mii
nasib gormu~tilr. 

Bu cadde k1smen 25, klsmen 30 
metre geni~liginde olacakt1r. Tiirbe
nin bulundugu yerde caddenin ge
~ligi behemehal 25 metreyi bula
caktrr. 

Bu milnascbetle tilrbenin ontinde
ki Be~ikt~ muhaf1z1 Hasan pa$anm 
ttirbesi, polis ka.rakolu binas1 kald1-
rilaca.k, Be¢.kt~ vapur iskelesine gl
den yol on dort bu9uk metre geni$U
ginde 0Iacakt1r. Bu yolun kenann
da ve iskelenin Bogaz tarafmda.ki 
k1srmnda otomobillerin dw·masma 
mahsus meydan yapllacaktrr. 

Barbaros ttirbesi ile deniz kenai
nndaki sahada 15 metre gen~ligtn
de bir nhtun ve n.htumn iizerinde 
bir deniz miizesi yapllacaktrr. Burs.
Iara agaylar dikilecektir. Y1placak: is
tin1lak i~in 150 bin Iiraya ihtlya~ gO
rillmektedir. 

Tifoya kar~1 
Hiikumet ve belediye 

hekimliklerinde her 
isteyene a11 yapdacak 

Esnaftan bB.§ka mektep talebesinin 
de mecburi tifo ~isma tabi tutulduk· 
Ianru ve ~mm tatbikine b~landlgJ.
m yaznu9tlk. 

Alman tedbirlerle tifo vakalarrmn 
ge~en seneki kadar (,(Ogalmlyacagi 
muhakkak gorilli.iyor. 

Tifo M,Ismm alti ayll.k muafiyeti 
vardlr. Alh ay sonra yeniden M,l yap
t1rmak lazlllldir. Halkatan arzu eden
lerin M,Ilanmasm1 tern.in etmek iizere 
huktl.met ve belediye hek:imliklerinde 
daimJ surette tifo a.c;1s1 yaptlmas1 mu· 
vaflk gorillmii?ti.ir. ileride Iiizum his
sedillrse yeni M,l merkezleri de ihdas 
edilecektir. 

Sab1kah iki kad1n lnrs1z 
yakaland1 

Evvelki ~am muhtelif yerlerde 
lursizllk yapan iki kadln yakalan
nu9t1r. 19 - 20 y~lannda olan hl.r
s1zlar Fatihte oturan Yakubun evine 
girerek oteberi ~¥ar ve ya.kar
lanmadan ka~maga muvaffak ol
mu9lardtr. 

Kadm hirs1zlar, bundan sonra ay
ni mahallede oturan Anenin evine 
girmi¥er ve oradan ancak sabun ~ 
lab~lerdir. En sonra Darii~afaka 
caddesinde Gillizann evine giren 
lurs1zlar bu evde yakayi eleverml~er
dir. 

Yapllan tahkikat sonunda bunla
nn Ayfie ve Fatma isimlerinde ikl 
sab1kast oldugu anlM,1l~1tll'. 

Alt!JAM 

E 

Hak/1 ~ikayet/er 
Nafile yere agir paket

lerle taban teptim 

Bu mcktubu size evlmden S1Ca~ m
ea~a. yaz1yorum. 

.Ak.!jam ilzeri, hele iklnci mevki 
tramvaylarmm, ne derece kalaba.bk 
oldugu malfun. Elimde blr k~ p¥et, 
kendi durak yerlmde inmek istedlm; 
faka.t buna muvaffak olamadun. D1-
§andan l~eriye do~ru bir halk teha.
cUm ii oldu. Ben, oldugum yerde kal
chm. Araba hareket etti. Nlha.yet ote
ki lstasyonda. iti!Je kakl!Ja, yalvara ya
kara. indim ve gerisin geri taban tep
tim. 

Tra.mvaydan atlamamn mennedil
dilti gibl !JU sa.klm ll.detler de art1k sey
riiseferce katl surette yasak edilse: 

1 - inenlerin arkas1 kesllmeden 
tramvaya miliileri almak. 

2 - Her iki kap1dan birden inip 
bl.nmemek ... 

Arka ka.p1 istisnas1z herkesln bin
mesine ve on kap1 inmesine tahsis e
dillrse, biitti.n bu mii!Jkilllerln, §ikll.
yetlerin oniine gec;ilir; her!jey lntiza.
mma girer. Dti.nyantn her medenl 
memleketinde earl olan bu tarn •t~ 
bik etmek ic;ln ne bekll,yoruz? ,,.,~ 

Bir c;ok 11eyler ic;in: ·~ 
- Para yok! - deniyor. 
Bu, para.yla da de~. 

lhracat maddeleri 
Siiriimii artbrmak i~in 

tedkikler yap1hyor 

~ maddelerimizin hari~ piy&
sala.rda silriimtinii arttmnak ic;in ye
niden essah ~ekilde tedkiklere ~
aln~tir. Tedkikler; istanbul, izmir 
ve Mersin olmak iizere ti~ koldan ya
p11maktadtr. 

Ttirkofis te9kilati bu mevzu iize
rindeki ~all$malanru tevsi ediyor. 
Ofisin istanbul ~ubesi ihracat~1 ta
cilerle temas halindedir. Tacirler 
ofise davet edilerek slk slk toplanti
lar yap1lma.ktadir. 

~imcliya kadar barsak, yumurta, 
fmdlk ve zahire gibJ maddelerlm.izin 
ihrac1 iizerinde i~ yapan taclrlerle 
dort toplanti yap1larak mevzuu bahis 
mesele etrafmda gorii~lm~, tacir
lerin fikirleri almnu9t1r. Dil.nya pi
yasalannda klsa zamanlarda ragbeti 
artan Tiirk ihray maddelerinin siirii
miinii daha fazla c;ogaltmak ic;in ne
ler yapmak laz1mdJ.r? 

ikinci bir m ilhim mesele de muh
telif ihr~ maddelerimize yeniden 
mahrec;ler bulmakt1r. Bu mevzular 
uzerinde tacirler dti~iindilklerini alA.
kadarlara soylemi~lerdir. Bunlar bi
rer rapor halinde bir taraftan An· 
karaya arzedilmektedir. 

Uziim, incir gibi ihrac maddeleri
mlz i9in ayni mevzular uzerinde iz
rnirde ve pamuk ic;in de Mersinde 
ted.kikat yap1lmakta, tacirlerin di
lekleri tesbit edilmektedlr. 

Til.rkofis, istanbul ~besi bu hafta 
icinde de diger bazi ~ maddele
rimiz fizerinde i9 yapan taicrleri top
hyarak mtitalialanru alacak, bu su
retle istanbuldaki tedkikler bitecek
tir. Diger yerlerden de raporlar t&
mamen geldikten sonra lb~ mad
delerimizin siiriimiinii arttmna.k ve 
yeni mahregler bulmak iizerinde ne 
~ekllde calt91Imasi icab edecegt tes
bit olunacakt1r. 

Ba~ A.me a ya. srore ••• 

... Bazan horozlarla beraber kalk-1 · ... Bazan gece yar11an ... 
mak ... 

Asf alt sokaklar 
Temmuz iptida
sznda in~aata 

ba§lanacak 
Belediye, tramvay ~ebekesinin g~

medigi ana caddelerle meydanlann 
asfalt olarak in~as1 i~in bir yol pro
granu hazirlrum~t1. Bu program mu
cibince, Yenicamide asfalt yaptlan 
caddeden b~ka i~ bankasmm yanm
daki sebil ko$esinden Yerli mallar pa
zanna, Yenipostaneye dogru olan 
sokaklar, Ankara, Bab1ali caddelerl, 
Divanyolu, Belediye binasmm onii 
(Fuadp~a tiirbesine kadar) asfalt 
olarak yapllacakt1r. Yalmz Bab1ali ve 
Ankara caddelerinin yoku~ klsm1 mo
zaik olarak in~a edilecektir. Bunlar
dan b~ka ~ehrin diger cadde ve mey
danlan da asfalt olarak in$a edile
cektir. 

in~a edilecek a.sf alt cad de ve mey-. 
danlar be~ yilz bin liraya malolaca.k
tir. Belecliye 938 but~esile 325 bin li
rallk klsmrm miiteahhide iahle cde
cektir. Fakat bu sene i~inde ancak 
iki yiiz bin lira11k yol yapllacag1 tah· 
min edilmektedir. 

Yollarm in$as1 i~in ke~if planlan 
hazir oldugunda.n, in9aat haziran , 
l<;inde ihale edilecek ve temmuz ba
~mda da dehal in$aata b~lanacaktll'. 

Temizlik mllcadelesi , 
Hanlarla bekar odalar1n1n 

kontroluna bu hafta 
ba1lan1yor 

Sihhiye Vekaletinden gelen bir 
emir i.izerine, hanlarla bekar odalan
mn s1kl bir surette slhhi muayene ve 
kontrola tabi tutulacaguu yazm~t1k. 
Belediye, bu haftadan itibaren istan
bulun biittin ha.nlarm1, pansiyon ve 
bekar odalanm muayeneye b~hya

cakt1r. Muayene ve tedkikler, beledi
ye hekimlerile belediye zab1ta memur
lan tarafmdan yap:t.lacaktir. Ha.nlar
la bekAr odalarmda gorillen noksan
lar derhal ikmal ettirilecek, ikamete 
miisaid ohmyan binalarda yatip kalk
ma yasak eclilmek iizere zab1t varaka
s1 tutulacaktll'. Bu kabil binalar a.n
cak depo ve antrepo olarak kullarula
bilecektir. 

Bisikletl~ ge~en bir ~ocuk 
batka bir ~ocuga ~arparak 

yaralad1 
Bisikletle Fatihte Fevzip~a cad

desinden ge~mekte olan Zeki ismin
de bir ~ocuk, altt y~lannda ismail 
isminde diger bir <;ocuga garparak 
yaralanmasma sebeb olmu~tur. Zeki 
yakalanrru~ ve tahkikata b~lan
nu~trr. 

Bir hamal mavnadan eiya 
~ikarirken diiterek yaraland1 

Ha.sir iskelesinde hamal Silleyman 
evvelki giin mavnadan e~ya ~Ikanr
ken ayagi takllarak iskeleye d~~
ti.ir. Silleyman ayag1ru mavnarun 
kenanndan · kurtaramacfigmd.an bi
lek kemigl km.lnu~ ve tedavi i~in 
hastaneye kalclinlmI~t1r. 

••• Bazan da. yemek vakti ~ b~mda 
bulunmak felAketi var!... • 

Sahife 3 

ISTANBUL HAYATI 

Hepsi miitehass1s I 
Bir yenle bir otomobil veya tram· 

vay kazasJ. nu oldu? Derhal etrahm, 
gittik~e kahnla§an bir kalabahk hal
kas1 sarar. Scyircilerin hepsi doktor, 
~fOr, vatman kesilirler. Vaka etrafm
da miitalealanm beyan ederler. Ma
halle arasmda bir yangm nu ~Ikt1? 
Hemen sokaklar dolar. Herkes itfaiye 
mutehasSISI, SU miihendisi, idare funj. 
ri oluverir. Eger bunla.rdan her biri
nm f ikirlerine gore harekete kalk.1§11-
sa maazallah, §ehir ba§tan bll.§a cayir 
cayir yanar ve, gene onlanil agulan 
kapanmaz. 
G~en giin Eminonilnden g~iyor

dum. Yalonda tarlhe karJ§mak iizere 
olan Valide hamrun avlusundan kaz. 
ma sesleri duydum, parmakhkh kap1-
ya dogru sokuldum. Etrala gene bir 
siirii miitehasSIS toplanm•:i, her kafa
dan bir ses ~tloyordu. Kasketinin viz. 
yeri sag k:ulagnun iizerine sar~, 
lSlak ceketinin yakalan kallak, sa~1 
sakalma ~~ ihtiyar bir tarih 
miitehaSSIS1 derd yamyor: 

- Ananuzdan dogdugumuz zaman 
bu ham burada bulduk. Bu kadar es
ki bir bina tarihe g~~tir. Bunu 
yikmasalar da, a~tlacak meydamn 
ortasmdll fildi$i gibi dursa nasll olur? 

t>teden bir delikanh cevap verdi: 
- Qok giizel olur amca! Tlpla. se-

nin agnndaki d~lere benzer. • 
Klr b1yikh, ~apraz bala~h bir adam 

duvarlan gozden g~irerek homurda· 
ruyor: 

- Ham yikmasmJ bilemezler vesse
lam. Evvela temellcri kazip meydana 
~lkannalt. Ondan sonra temel ta§llllD 
birini §oyle ~ektigin gibi biitiin han, 
giirrrr diye ... 

Soziinii tamambyadI. 6ted.en muzi. 
bin biri hayklrdI: 

- Aman bayun. T~1 ya~ ~ek, ban 
tepene ytlnlacak. 

Adam sapsan kesilerek korku i~in
de geriye SlfradJ:: 

- Hay Allah miistalam versin. Ben 
de sahiden ban ~okiiyor sand1m. Ve 
la.kin sOziimii de geriye aldnn. Demin 
bu tehlikeyi dil§iineme~tim. 

KO§ecle toplanan bir ka~ ~in or
tasmda bir delikanb anlat1yordu: 

- Birisi riiyasmda gorm~. Bu ha
nm altmda altm defineleri var~. 
Haru ytlap altmlan ~tkannca bunun 
yerine yeniden ban yapacakl~. 

Ka1'§1smdaki acaib klyaf etli adam 
soze attldJ:, Yumrugunu alnma vura
ra.k: 

- Ah, dedi. Benne aptal adanum? .. 
0 riiyayi hen gonn~ttim. Bir gece 
uyurken kral Kostantin odama geldi: 
Oglum goziinii aQ, bu hamn altmda 
defineler vardll'. Kim bulup ~tkarirsa 
helil olsun ... dedi. 0 zaman hen bu
na, ~eytan riiyas1dlr diye aid~ etme
dirn. Ve likin ~e dosta da anlat~
tun. Herhalde §uncli ham yiktiranlar 
bwm duymll§ olacaklar. Bizim riiya 
onlara yaradI. 

Pejmiirde kJyaletli biri s0yleniyor~ 
- Ytkmamah azizim. Ne giizel bi

na ... Eger hen; s0zii ge~er, kuvvet sa
hibi bir adam olsam, bu hana el uza
tanlan cezaya ~arptmrdun. 

Otcden bir ses: 
- Bu kala sende oldugu i~in oyle 

bir adam ola~sm ya ... 
Cemal Refik 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1stanbul miiftiiliigiinden: 
Mayism on ikinci pel'liembe gtinu 

Rebiillevvel ayuun on ikisine miisa
di! olmakla ontimilzdeki 9ar~ba 
giinii ~ami (per$embe gecesi) 
Mevlidi nebevt oldugu ilA.n olunur. 

B. A. - Oyle amma, her ugurlama, 
her kar§Ilama merasiminde haz1r bu
lunmak saadeti de var! .• 



Sahlie 4 

-- a i1li 

Iktisadi ve mali hafta 
Frankin sukutu ve Avrupa borsalannda vaziyet 

Memleketimizde esham ve tahvilat vaziyeti 
I lindeki sefiri mister Wilsondan bir 

rapor istemi~tir. 
Haftamn milhim haclisesi, irangm 

beklenilmiyen bir tarzda yeniden in
giliz lirasma nazaran yirmi puan 
kadar sukutudur. Fransiz ricalinin 
Londra seyahatinde yalruz siyasi me
seleler konU-?uldugu zannolunuyor
du. Halbuki Va~ngtondan tcre~uh 
eden haberlere gore yalmz siyasi de
gil, ayni zamanda Frans1z fran~nu1 
Wbeti hak.kmda da mtizakereler ce
reyan et~ ve hatta bu arada Ame
rika Bh·l~k devletle1i hazinesinin 
noktai nazan da sorulmu~tur. Buna 
neden liizum gorill~~? ... Gorillmi.il? j 
~unkii ge~en sene Ingiltere, Fransa 
ve Amerika Birle~ devletleri arasm.
da akdolunan ve accord tripartite 
ismi verilen mukaveleye gore bu 
devletlerden her biri kambiyo ser
bestisini muhafaza etmekle beraber 
mint paralanrun lnymetini yiikselt
mek veya indirmek hususunda ala
caklan her tedbili digerlerine bildir
mek ve onlann muvafakatini almak 
taahhiidilnde bulunmu~ard1; bu da, 
para k1ymetlerinin tahavviilil neti
cesinde yekdigeri aleyhinde dumping 
yapmamak, yani bir mernleketin pa
rasi dil~iiriiliirken diger iki memlc
ket zaranna istihsalat ve ihracat 
noktai nazanndan miitefevvik bir 
vaziyet ihdas etmemek zaruretinden 
Uert geliyordu. 

Fransanm milli parasm1 d~tirmc
si, ~phesiz ki kasdi degildi. Bu hal, 
ge~en sene Blum kabineslnin i<;ti
mat, iktisadi ve mall sahada tuttugu 
sakim siyasetin tabli neticesi olarak 
meydana gel~ bulunuyordu. Bu
nun boyle olacagiru iki kere iki dort 
eder gibi bilyiik maliyecller ve bu 
meyanda Le Temps gazetesinin mali 
muharrhi Frederic Jenny her fll'
.satta yaz1yordu. Ne ~are ki Blum, 
parti gayretke~Hginl memleketin u
mumi menfaatinden fultiin tutarak 
memleketi u~uruma siirilldedi. 

~imcliki Daladier kabinesi Fransa
run yaralanru sarmakla me~guldur 

ve bu hakikati bildikle1i i~inclir ki, 
1ngiltere ve Amerika hillillmetleri, 
frangm yeniden dti~tirillmesini ken
di aleyhlerine tevcih edilmi~ bir ha
reket tela:kki etmiyerek yeni vaziyeti 
kabul etmi~lerdir. Bir ingiliz liras1 
bugtin 180 frank ediyor; frangm 
bu fiatte tesbit eclilecegi soyleniyor. 
Fakat bu ka~mc1 tesbittir? Fransa
nm i~timat sahada gir~tigi taahhud
ler, sonra silahlanma program.mm 
lstilzarn ettigi azim masarif, frangi 
bu fiatte tutabilecek midir? Bunu 
kimse ~imdiden kestiremez. 

• •• 
Qekoslonkya hadisesi ingiltere-

nin siyasi ve iktisadi mahafilini elan 
~ok dil~tindilrtir. Fransa ingil
tere gor~melerinden sonra, ingiliz 
gazeteleri biraz sert lisan kullanm.a
fa ba~Iarru~lardlr. Taymis gazetesi
nin ilg gun evvel inti~r eden nils
hasmm Berlinde musadere edllmesi 
manidardlr. 

Almanlann yeniden t ebellilr eden 
Drang nach Osten siyasetine bir ce
vab olmak ilzere ingiltere ile Fran
sa, (:ekoslovakya ve alelumum Twla 
devletleri ile iktisad1 milnasebetle
rini takviyeye karar ve~lerdir. 

Berlinde milnte~ir Nacht Ausgabe 
gazetesi bu projeye ~iddetle hticum 
ederek Qekoslovakyanm iktisaden Al
manyamn elinde bulundugunu ya-
21yor. 

Filhrer'in ~u s1rada Romayi ziya
retl de yiireklere pek f erahhk vere
cek mahiyette telftldti edilmiyor. 

• •• 
Almanya ve Avusturyadaki yahu

dilerin, ister Alman tebaasmdan ol
sun, lster ecnebl tebaasmdan olsun, 
servetlerinin kamllen musaderesine 
karar verilmi~tir. Zaptedilen bu ser
vetlere mukabil ashabma hazine Js
tikraz tahvilAtl verilecek ve bu su
retle yab.udller Almanya devletinin 
rcntierleri olacakhr. Yalmz Amerika 
Birle~ik devletleri hilkumeti kendi 
tebaasmdan olan yahudilerin Alman
yadaki mallannm musaderesine ko
lay kolay muvarakat etmiyecege 
benziyor. Amerlka, bu babda bir hatti 
hareket takib edebiln1ek ilzcre, Ber-

Piyasalar: N~esizlik umumidir. 
Ger~i Fransada esham ve tahvilat fi
atleri yiikse~ ise de bu yiikseli~ 
zahiridir, frangm intrinsique (deru
ni) lnymeti nazan itibara almacak 
olursa, teref!ii degil, bilakis sukut 
varchr. Nevyork ve Londra borsalan 
da zay1f, Amsterdam mtitereddiddir; 
Avrupa borsalan meyamnda yalruz 
Briiksel biraz faaliyet gostermi~, fi
atler saglaml~m~t1r. 

Memleketimizde egham v~ 
tahvilat vaziyeti 

Ankara menkul klymetler ve kam
biyo borsasmdan son teblig olunan 
yiizde yedi bu<;uk fa.i.zli Tilrk borcu 
fiati 19,70 liradlr. istanbulda da: haf
ta zarfmda bu ugitlar iizerine 19,65 
19,70 arasmda: muameleler yaptldl. 

tkramiyeli Ergani tahvilat1 95, S1-
vas - Erzurum tahvilati da 96.75 ku
ru~ta kalm1~lardir. 

Merkez bankas1 hisse senedleri 91,50 
lira.ya d~m~tiir. Fakat bunun sebe
bi 632 kuru~luk 7 numaral1 kuponun 
kesilmi$ olmasidlr. 

Anadolu ~mendifcr kagitlarmda 
bir degi~iklik yoktur. Son kapam~ fi
atleri ~unlardir: 

Hisse senedleri: 24,05 lira, 
Tahviller: 40 lira, 
Miimessil seneCiler: 40,50 lira'. 
Endtistrlyel k.ag1tlanm1zdan Asian 

Qimento bu s1rada ci.izi olmakla bera
ber, bir hayli temevvtic ediyor; son 
muamele 11,80 lira iizerinde vuku bul
du. ~irket 180 kuru§ hissei temettii 
tevzi edecektir. 

Evvelki giln fevkalade surette i~ti
maa davet olunan Bomonti aksiyo
nerleri, msab1 milza.kerenin te~ekktil 

edememesi yiizi.inden dagilrm~lardlr. 
i~tima gelecek a.ya talik edilmi~r. 
~i.rketin devam1 faaliyet veya. tasfi
yesi mevzuubahis olacaktir. ~irket bu 
sene 60 kuru~ hissei temettii tevzilne 
karar vermi~tir. Hisse senedle1inin 
son fiaii 7,40 liradll'. 

Diger baz1 fiatler: Terkos 6,15 lira, 
ittihad Degirmencilik 12,60 lira, ~ark 
1,03 lira, Telefon 8,15 lira, Omnium 
0,98 lira, ~ark Ecza 2,45 lira, Gayn
mubadil bonola:n 20, Tiirk altmi 1034 
kuru~tu. 

Misu· K.redi Fonsiyelelinin fiati 
~unlardlr: 

1903 tertibi: 106,50 lira, 
1911 tertibi: 98 lira. 

Yeni telefon 
numaralar1m1z 

OazetemizJn t~lefon 

deg"l§lkllk oldugu l~in 
Ian okuyucular1mmn 
zedlyoruz: 

numaralannda 
yen! numara
dikkatine ar-

Ba~nbarrir Z0565 
Yan i§leri 20765 
idare, ilin ve abone 20681 
Ak~am matbaas1 (:.\liidiir) 20497 

~·---------------' 
Bu~ 

No~t~i eczaneler 
el.Ill: Osmanbeyde ~ark Merkez, 

Tak.&lm: istiklll caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoghl: Tiinelde Matkovi~, 
Yiiksekkaldmmda Vinkopulo, Oala
ta : To~ular caddesinde Merkez, 
Kasllllpa§a: Miieyyed, Haskoy: A.seo, 
Emlnonii: Sallh Necatl, Fatlh: Ham
dJ, Karagfimriik: Ahmed Suad, Ba
Jorkoy: Istanbul, Sanyer: Nurl, Ak
saray: Etem Pertev, Be§ikta§: Suley
man Receb, Fener: Emllyadl, Kum
kap1: Belkis, Kiii;iikpazr: Yorgl, Sa
matya: Kocamustafapaf}ada R1dvan , 
Alemdar: Dlvanyolunda Esad. f;ehre
mtnl: Topkap1da Nlz1m, Kadlkoy: 
pa.zaryolunda R1fat Muhtar, Modada 
Alladdin, tl'skudar: iskele ba§mda 
Merkez, Heybellada: Halk, Btiytikada: 
~lnasl RlZB.. 

Her gece Mlk eczaneler: Tarabya, 
Yen.lkoy, Em.lrgAn, Rumellhtsan, Or
ta.koy, Arna.vutk<Sy, Bebek, Beykoz, 
Pa.ta.bahce ve Anadoluhlsanndaki ec
zar.eler her gece aclktrr. 

§EBZADEBA$J TURAN TllATROSU 
Halk sanaUn Na.tid ve 

arlr.ada.tlan 
Mice - Pencet varyetesi 

Kendi Dil,en Atlamaz 
Komedl 3 perde. Halk 
gecesl. Loca.la.r: 100, her
yer: 20, pa.red! : 10 
12 may1s per~embe aqam1 
Bami;ye& Yilceses uuel'i 

AK$AM 

9 l\layIS 938 Pazartesi 
istanbul - O~le n~riyat1: 12,30: Plakla 

Tiirk musiklsl, 12,50 : Havadis, 13,05: 
Plak.la Ti.irk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plak ne§riyat1, 14: SON. 

Ak§am n~riyati : 18.30: Spor ve genc;-
11k bayram1: Kon ferans: Agah Srrr1. 
Eminonii Halkevl Ba§kal1I, 18,45: Pfakla 
dans mu:,1kisi, 19,15: <;ocuklara masal: 
Bayan Nine, 10,55: Borsa baberlcri. 20: 
R1fat. ve arkada§lar1 ta.rafm da n Tiirk mu
Sikisi ve balk §arkllan, 20,45: Hava ra
poru, 20,48: Omer R1za tarafmdan a rabca. 
s0ylev, 21 : Fas1l Saz Heyetl : ibrahim ve 
arkada§lan refakatlle, 21,45 : ORKESTRA: 
1 - Betoven: Koryolan. 2 - Qaykovsky: 
Romans, 3 - Linke : Eleji, 4 - Skrabine: 
Preliit, 22,15 : Ajans haberleri, 22 ,30: 
Pliikla sololar, opera ve operet pari;alan, 
22,50: Son haberler ve ertesi giiniin prog
ram1, 23: SON. 

Ankara - Ogle ne§riyat1: 12,3() : Kart
§lk plak neisriya.ti, 12,50: Plak: Tiirk mu
siki.si ve halk ~arkllan, 13,15: Dahili ve 
harlci haberler. 

Ak§am ne~riyat1: 18.30: Kar1~1k plak 
ne~iyati, 18,50: ingilizce ders (Azime 
ipekl , 19,15: Turk musikisi ve hall< ~ark1-
lan (Servet Adnan ve arkada§lanl, 20: 
Saat ayan ve Arapi;a ne§riyat. 2.0,15: 
Tiirk musik:isi ve halk §ark1la.n CHlkmet 
Riza ve arkada§lan). 21: Kon!erans: 
(Hayri Aksoy: Hukuk Fakilltesi talebesin
den) , 21,15: Stiidyo salon orkestras1 : 1 -
Grieg: Peer Gynt - Suite 1 {3. Anitras 
Tanz>. 2 - Grieg : Peer Gynt - Suite 2 (1. 
Der Brautraub) , 3 - Grieg: Peer Gynt -
Suite 1 (1. Morgenstimmung), 4 - Orieg: 
Peer Gynt - Suite 2 (3. Peer - Gynts 
Heimkehr~. 22 : Ajans haberleri, 22,15: 
Yarmki program. 

Avrupa Lo;tasyonlar1 
Saat :?O de 

Berlin 20.10 konsere devam - Breslav 
20,10 operet havalan - Danzig 20,10 sa
lon muzikas1 - Deutsch!. S. 20,10 kon
ser - Frank!. 20,10 konser - Kolonya 
20,10 g\izel pla.klar - Konigsberg 20,10 
konser - Miinih 20,10 dans - Viyana 
20,10 Breslavdan nakll - Athlone 20 or
kestra - Berom. 20,55 orkestra -
Budap. II 20 konser - Bi.ikreis 20,15 or
kestra - Droitvi.; 20 konser - Umdra 
20,30 orkestra - Milano 20,40 orkestra -
Reva! 20,10 piyano - Sofya 20 senfon. 
muzikaya de"Vam - Stokholm 20,30 kon
ser - Rad. Toulouse 20,45 muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 gitara, mandolin ve armo

nlk - Breslav 21 operet havalanna de
vam - Danzig 21 Berlinden nakil -
Deutshl. S. 21 orkestra - Frankf. 21 
konsere devam - Kolonya 21 orkestra -
Konigsberg 21 konsere devam - Leipzig 
21 konser - Miinih 21 dansa devam -
Viyana 21 Breslavdan nakll - Athlone 
21 ,30 keman ve piyano - Bari 21.15 Yu
nanca ne.triyat. - Belgrad 21,30 Peer 
Gynt - Berom. 21 orkc~traya devam -
Briiksel 21.30 orkestrn - Briiksel 11 21 
orkestra - Budap. II 21,25 orkestra -
Biikre§ 21,15 orkestra - Hilvers. II 21,55 
dans - Kopenhag 21 senfon. konser -
Kovno 21 senfon konser - Lyubliana 21 
orkestra - Lille ve Limoges 21,30 kon
ser - Londra 21,40 Elektra operas1 -
Lyon 21 ,30 orkestra - Ostrovo 21,40 or
kestra - Marsilya 21,30 konser - Midland 
21,30 plyano - Rad. Paris 21,30 Flute 
enchantee operas1 - So!ya 21 konsere 
devam - Sottens 21 salon muzikaSI 
Var!Jo•·a 21 muzlka. 

Saa& 22 de 
Danzig 22 orkestra - Deutschl. S. 22 

orkestraya devam - Frankt. 22 konser -
Hambg. 22 konser - Kolonya 22 opera 
havalan - Leipzig 22 konsere devam -
Miinlh 22,20 salon muzikas1 - Saarbr. 22 
konser - stuttg. 22 giizel plaklar - Vl
ya.na 22 opera konserl - Belgrad 22 Peer 
Gynte devam - Bordo 22 keman ve pl
yano - Briiksel 22 orkestraya devam -
Btiiksel II 22 hafif muzika - Budap. II 
22 konsere devam - Bukre§ 22 salon mu
zikas1, 22,45 Rumen orkestras1 - Droitvit; 
22,35 salon muzlb.s1 - Florans 22,05 as
keri muzika - Hilvers. II 22,40 hafif mu
zlka - Lille ve Limoges 22 konsere de
vam - Londra 22 operaya devam - Lyon 
orkestra - Milano 22 senfon. konser -
Rad. Paris 22 operaya devam - Prag 
22,30 salon muzikas1 - Roma 22 Simon 
Boccanegnt opcrasi - Stokholm 22 tak- • 

Taksim . k1~las1 
(Ba~ taraf1 1 inci sahifede) 

Beyoglu serntinde yap1lan tedkik 
gezintisinde daimi sergi ye1i ve bi
nas1 iizel'inde B~vekille Vali ara
smda gorli~meler olmu~tur. Ba~vekil 
bu hususta da mahallinde tedkikler 
yapm1~t1r. Neticede daimi sergi yeri 
ve binas1 meselesi sureti katiyede 
halledilmi~tir. B~vekil B. Celal Ba
yar dtin gece Belgrada hareketinden 
evvel kendisini te~yi denler arasmda 
bulunan Milli Sanayi birligi katibi 
umum1si B. Halit Gillerytize: 

- Daimi sergi binas1 i~in size mil
sait, gil.zcl bir yer buldum, demi~tir. 

T a ksim k11las1 yikbrilacak 
Belediyenin, B. Prost tarafmdan ha

zirlanan irnar plarunm tatbikine sar
fedilmek tizere be~ milyon lirallk bir 
istikraz akdedecegini diln yazm1~tik. 
Bu para ile hemen yaptlacak i~ler ara· 
smda Taksim stadyomunun bulundu
gu Taksim kl~lasmm istimlakile bu
rada bir sergi binas1 in~as1 ve Taksim 
rneydanmm tanzimi vardir. 

B. Prostun plamna gore, kl~a ile 
yanmdaki garaj, Taksim meydamn
daki elektrik sergisi, Camhko~k ve 
bu adada bulunan sair gazino ve kah-

. veler tamamile istimlak edilecektir. 
Taksim k1~las1, kar~1smdaki eski Ta
limhane meydanr ile birlikte, me~m
tiyetin iptidalarmda bir Frans1z 9irke
tine satllm1~ti. Tapu kayitlan iizerin
de yap1lan tedkiklere gfu'e, kl~la ve 
m~temilatmm be~ yiiz ki.isur bin li
raya istirnlaki kabil olacaktir. 
Ki~Iamn arka tarafmda bugi.in 

imalathane, garaj, depo gibi kullan1-
lan baz1 binalarm vergi kay1tlanna 
tesadilf edilememi~tir. Bu par~alar 
da dahil oldugu halde, kl~la ile btitiln 
mil9temilatmm nihayet alb yilz bin 
liraya istimlak edilmesi mfunktindilr. 

Tahmin edilen bu klymet elde bu
lunan :istimlak kanununun hiikilm
lerine gore hesap edilmektedir. ~
lamn sahibi olan Emlak ~irketi, Bele
diyenin istimlak kararmdan evvel kl~
la ile m~temilatm1 y1ktmp buras1111 
tapu marifetile ifraz ettirirse, burada
ki arsalara yeniden klymet konaca
gmdan, ileride bu sahanm istimlald 
belediyeye da11a fazlaya maiolacaktir. 
Bu sebeple bir an evvel istimlak i~ine 
b~lanmak isteniyor. 

Belediyenin yapacag1 istikraz mua
melesi neticelendikten soma bu hu
susta derhal faaliyete b~lanacaktir. 
Muhatap yalruz Emlak ~irketi oldu
guna gore. istimlak hususunda teblige 
aid kanuni merasim daha k.lsa bir za
manda tamamlanaca.ktir. Bu bakrm
dan, istimlak muamelesinin - istimlak 
bedeli yiizilnden muhakemeye intikal 
etse bile - birkac; ay ic;inde ilanal edi
lerek yaz sonunda kl~la ile mti9temi
latmm y1ktmlmasma ba!?lanacag1 
tahmin ediliyor. 

Taksim kl~as1 ile mii9temilatmm 
sahasmda yap1lacak sergi binasmm 
pla.ru da B. Pl'Ost tarafmdan haz1rla
nacaktir. Sergi binas1 geni~ ve guzel 
olaa:cak, tiyatro, sinema, istirahat 
salonlanm da ihtiva edecektir. Bilyiik 
balolar burada verilebilecektir. 

istimlilk muamelesi neticelendik-
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K1r~ehir f elaket
zedelerine yardzm 

Ilk olarak 1000 ev 
yaphrilacak 

iskan umum mtidi.iri.i, Krr~ehil 
zelzelesi ielaketzedelcrinin vaziyetini 
tedkik etmek ve bnnlann iska.m i-?
lerile me$gul olmak i.izerc Klr~ehire 
gitmi~tir. 

Felaketzedeler iein hiikfunet, mec
listen 500,000 lirahk tahsisat iste
mi~ti. Meclis tasdik eder etmez bu 
para ile derhal inl?aata ba.\)lanmak 
tizere hazirliklar yap1lmaktadir. 

Klr\)ehirde 6,000 ev yikllrru~br. 

Bunlarm ycrine, 500,000 liradan b~

ka ileride aynlacak diger tahsisat
larla yeni evler yap1lacakhr. Bel1er 
evin 500 liraya g1kacag1 hesab edil
mi~tir. ~u vaziyete gore ilk planda 
1,000 cv yap1lacag1 anla{nlmaktadir. 

Bu 1,000 evin meydana getirilme
sinden sonra da in~ta peyderpey 
devam edilecektir. Felaketzedelere bir 
taraftan <;ad1rlar gonderilmektedir. 

istanbuldnn da Kirl?ehire 250 r;a • 
drr gonderilmi$tir. Klz1laya ait olan bu 
~achrlar goGmenler i<;in iskan mii
dilrliigii emrinde bt~lunuyoxdu. Bu 
sene gtx;menler i~in :istanbulda ~a· 
du-a ltizum olmda1gindan bunlar 
Klr~ehire gonderilmi~tir. 

Orman f akiiltesi 
talebesi 

Aydm ve Anta lya havalisine 
giden kafile lzmirde ted

k ikler yapb 

izmir (Ak$am) - Aydm ve Antal
ya havalisinde tedkikler yapacak olan 
Orman faki.iltesi ii~iincii sm1f talebe
leri, profesorlelile bil'likte izmire gel
diler. Orman b~rntihendisi ve arka· 
d~lan, Ziraat mektebi mtidli.ril ve 
muallimleri tarafmdan ka~tland1lar 
ve Bumova Ziraat mektebine misafir 
edildi1er. 

Evvela izmirin parklan gezildi. Bu 
parklar ~ehrin giizelligi hususunda 
btiyiik bir rol oynamaktadir. Bumo
vadaki nebati hastahklar enstitilsii 
ve Kaq;iyaka orman fidanhg1 gezil
di. Meslek bakmnndan bu son ziya
ret <;ok faydall oldu. 15 hektar geni~
liginde olan orman fidanllg1 motOr
lii tulumbalar tarafmdan sulanmak
tadir. Fidanl1kta ~ok muhtelif Garn 
nevileri, Gladi~ya, Okalipttis ve saire 
vardlr. 

Fidanhktan parklara, rniiesseselere 
fidan veriliyor. Kadifekale ic;in 2000 
<;am fidan1 verilrni~ ve iyi netice alm
m1~tir. Buras1 memleketimizin en mli
kemmel fidanhklanndan biridir. Bu· 
rada talebeye bir ~ay ziyafeti ve1ildi, 
mesleki konu~malar yap1ldl. Kafile 
izrnirden Denizliye hareket etti. 

...•......•.............•••.......••.......... , 
ten sonra sergi binas1, k.Ismen beledi
ye, k1smen de Emlak bankas1 biitc;e
lerinden ayrtlacak tahsisat iize1ine 
her iki mtiessese tarafmdan in~a edi· 
lecektir. 

lid - Rad. Toulouse 22,15 akordeon. ================================= 
Sa.at 23 de 

Berlin 23,30 guzel plaklar - Deutsch!. s. 
23,30 konser - Hambg. 23,30 konser -
Vlyana 23,20 gece konseri - Diger Alman 
ista.syonlari Kolonyada.n naklen 23.30 - 1 
eP;lence ve dans - Briiksel 23 ,30 caz
band - Budap. 23 salon muzikas1 -
Droltvi~ 23,15 salon muzikas1, 23,55 - 1 
dans - Florans 23 dans - Hllvers. II 
23,40 konser - Lyubliana 23,15 operet 
havalan - Londra 23 operaya devam, 
23,55 dans - Lilksemburg 23,20 konser -
Milano 23 konsere devam - Oslo 23,15 
ispanyol muzlkas1 - Rad. Paris 23,30 a 
ka.dar opera - Bratlalava 23,35 konser -
Roma 23 operaya devam - Stokholm 
23 15 Fransiz muzlkas1 - Rad. Toulowie 
2a'.1s ham muzlka - Va~va 23 orkestra. 

Saat 24 den ltibaren 
Alman iStasyonlan 24 Kolonyadan nak

le devam - Budap. 24,05 cazband -
Droltvic; 1 e kadar dans - Hilvers. I 
24,45 hafif muzlka. - Kopenhag 24,15 
dans - Londra 24 dansa devam - Roma 
24 opera.ya. devam - Rad. Toulouse 24 
aalon muzika.sI, 24,15 kabe.re, 24,35 as
t.erl muzlka. - Berlin ve Deutschl. 6. 2-l 
konser - Kolonya 1 - 4 gece mUZ.lkas1 
oradan naklen Berlln, Breslav, Hambg., 
Konigsberg, Leipzig, Mti.nih, Saarbr. ve Vl
yana - Stuttg. 1 - 4 gece kon.seri -
Deutsch!.. S. 1 - 4 Btuttg. tan nak.ll. 

Pazartesl: Kadlk.oy su
reyya. Bah : Pangaltl 
KurtulU§. Ca.rvamba: Be
t lkta.t Suad Park. Per
tembe: B&klrltey Mlltl-

yad1 sinemalannda 
Yeni operet 

· • J(admlardan Blktuu 

Bu aksam SAKA RY A Sinemas1nda-
SiNCLAiR, LEWiS'in me~hur romanmdan iktib~s edilen 

Kadm 
MARY ASTOR - RUTH CHATI'ERTON ve WALTER HUSTON 

tarafmdan fevkalade bir tarzda temsil edilen ve asri vakayii musavver olan 
Frans1zca sozli.i gayet gtizel bil' film. 

ilaveten: PARAMOUNT JURNAL. Yerlerinizi evvelden aldmmz. 
' Tele!on: 41341 

Eminonii Kaymakam ve 8. ~· Miidiirliigiinden: 
Umumi menfaat namma telefon ~ebekesinin tevsii i~in Daimi Enciimence 

istimlakine karar verilen Tahtekalede Rlzapa§a arsas1 dahilinde 61,70,71 parsel 
sayl11 arsalar istimldk olunacagmdan allkadarlara tebligat maka~a kaim ol-
mak iizere ilan olunur. (2637) 

Cocuk Esirgeme kurumu genel merkezinden: 

Sinema koltugu gaptzrilacak 
Ankarada yaptumakta oldugumuz sinema icin 600-700 koltuk yaptmlacak

tlr. eeraiti 6grenmek isteyenlerin 10 gtin zarfmda genel merkez muhasebe mu-
dftrliigune milracaat etmeleri. (2616) 

lnhis a rlar umum mUdUrlUg Unden: 
Pulathane ve tzmirdeki 'l'ftt\in depolan ~aatm1 kontrol etmek iizere iki 

mimar veya. milhendisin musait §eraitle istihdamma lilzum gorillmti§ti.ir. Talip 
olanlann in§aat §Ubesine mtiracaat ederek ehliyet ve hilviyetlerini mi.i§'ir ve-
saiki tevdi etmeleri. .(2518). 



Maltepe lisesinde merasim 
Liseyi bitirenlerin mektepten 

ayr1l1$ toreni dU_n yap1ld1 -

Petrol ara1tirmasi devam 
ediyor, tiirk petrolUnii 

yakinda yakabilecek miyiz? 

l."ukandn: Mektep mUdilrll nutuk !rad ecllyor, me&U.D talebe lstildAl JDa11lDl 
&Oylilyor. A~gida: General Balis mektebl iyi derece ile bitirenlere hediyelerinl 

verlyor, talebe namma nutuk 

MaUepe askerl Usesini bu sene biU
renlerin mektepten aynll§ tOrenl dun 
yap1lm1§t.ir. Torende istanbul kuman
dam korgeneral Balis B1yiktay, U1m-

gcneral Osman Tuf an, :lstanbul mer
kez kumandam general ihsan Dgaz, 

general Eyiib Snbri, §ehrlmizde bulu
nan kara ve deniz kuvvetlerimize mcn-
sup erkan ve subaylarla diploma al.an 
gen(tle.rin aileleri, haz1r bulunm~tur. 

Merasime saat 14,30 da evvela kor
general Halls B1yiktaym, mektebin 
avlusunda dizilml~ talebey:l teft~le 

b~lannu~t1r. Bunu miiteakib istiklA.l 
mar§1 soylenmi§tir. 

Bundan sonra mektep mildilrii kur
may albay Adil Alpay bir nutuk soy
lemi§ ve mektebl bitiren gen~lere mu-

vaffaklyetler temennt etmi§tir. 
Bundan sonra son suuf talebelcrin

den Murad bir nutuk s0ylemi.§, doku
zuncu Slnl!tan AlAeddin de mektebi 
bitlren agabeylerine muvaffaklyet te
menn.J etmi§tlr. 

Liseyi birincilikle bltiren Sarni 00· 
nill, ve iklncillkle bitlren Biirhaned
din iyigilne birer altm saat, ii~fincli 
Refet Tamyildlza altm kalem, tftrk~e 
edebiyatla famsizca, almancadan b1-
rinci gelenlere blrer lftgat, bando §efl 
:;;ant Borana bir milrekkepli kalem ve
rilrn~tir. 

Miikafntlar verllcllkten sonra Malte
pe mal"§l soylenm~, talebe bir g~id 
resmi ve spor hareketleri yapml§tlr. 
Miiteakiben davetliler bilfeye davet 
edilml§lerdir. 

Hitler diin Roinada askeri 
manevralarda bulundu 

(Bq taraf1 1 incl sahifecle) 
Orada Cevita civannda pek anzah bir 
mmtakada muhim bir ptyade manev
ras1 yapilm1§t1r. 

Roma 8 {A.A.) - Asked manevra
lardan sonra B. Hitler, Kral - impara
tor ta.rafmdan saint - Marinella'da 
deniz kenarmda bir villada §Crefine 
verilen ogle yemeginde haz1r bulun
mU§tur. Bu yemekte aynca '\'eliaht, 
B. Mussolini, italyan hi.ikfuneti azas1, 
yilksek genera.Her ile B. Hitlel'in mai
yetindeki Alman naz1rlan da ibulw1 · 
mu§tur. 

Saat 14 de, ikl devlet relsl, retakat· 
lerindeki zevat He, halkm alln§lan ara· 
smda Romaya donmil§lerdir. 

Og'l.eden sonra B. Hitler, italyanm 
Berlin bilyiik el~isi B. AtU:>liko'nun 
misafiri olarak bir ~y ziyafetinde bu· 
lunmU§ ve bunu milteakib Kolize'yl 
gezm~tlr. 

Roma 8 (A.A.) - B. Hitler ve Mus· 
solini saat 19,45 de anlarmda Alman 
ve italyan naz1rlari oldugu halde, fo
nun Mussoliniye gitml§ler 1:e orada 
fa§ist gencllginin muazzam tezahi.irle· 
rini scyretmi§lerdir. Ak§arn Madama 
.saraymda bilyiik bir ziyaf et yerilmi9 
ve Roma biltiln gece havai fi~eklerle 
aydmlanmi§t.ir. 

Tam anla§ma 
Paris 8 _, Jounml gazetesl Berlin 

muhnbirinden aldlgi i:;u telgraf1 n~
rediyor: 

< Burada temin edildigine gore 
orta Avrupa ve Balkanlar hakkmda 
Ramada yap1ln.n konu~malarda tam 
bir anl~ma. olmu~tur. Airnanlar ital
ya He bir mukavele imza cdilmesini 
fstiyorlar. Bu mukavele bir ittifak 
mahiyetinde degil, son ingiliz - ital-

yan anla~mas1 ~eklinde olacaktir.• 
O uvre gazetesl diyor ki: c:B. Hit

ler Alman ve italynn erkfl.m harbiye
~eri arasmda daimt temas1 temin et
mi~tir.> 

Petit Parisien: «B. Mussolini iti
dalkar bir rol oynamaktadlr. B. Mus
solini ingiltere 11e yap1lan ve Fransa 
ile akdedilecek olan anl~mayi teh
likeye du~iirmek istememl§tir.» diyor. 

Berlin 8 - Boersen Zeitung gaze
tesi yazd1g1 bir makalede diyor ki: 
«Orta A vrupa ve Balkan devletlerl 
Almanya ile pekala anla~bilirler. 

Bu anla¥Tia bu havalideki milletlerin 
ne lstiklaline, ne de ~eref ve haysiye
tine halel vermez. > 

Haydarpa§a lisesinden 150 
talebenin lzmitte gezisi 

izmit 8 (Telefonla) - Hayda~a 
lisesinden 150 ki~ilik bir talebe grupu 
'\'e l O kadar muallim, mckteb mudiiril 
B. Saff etin ba§kanllgmda bugiin saat 
11 de buraya. gcldiler. istasyonda vi-
16.yct namma Halkcvi ve spor ba§kant, 
agirceza reisi ve kalabalik bir halk 
tarafmdan kar§ilandilar ve Atatiirk 
amtma gittiler. Mekteb miidilrii lise
ler namma an1ta. bir ~lenk koydu. 
Talebeler ogle yemegini Belcdiye bah
~esinde yedikten sonra Slnarun eserl 
olan Yenicuma camisini, bundan son
ra da mektepleri gezdiler. 

Misafir talebelerle izmit muhteliti 
arasmda bir mac yap1Idl. Haydarpa
§ahlar 4 - o galib geldiler. 

Talebeler ak§am istasyonda vali B. 
Hamid Oskay tarntmdan ugurland1-
lar. 

Petrol ara§tlr- tur ve olam1yacak-
mas1 bily1lk <aali- Memleketimizde petrol ara§brmas1 hakk1nda sala- br diyebilmeden ev
yetle devam ed.i- h. b• vel, Tilrkiye i~inde 
yor. Birc;ok ldmse- 1yettar Ir zat miihim beyanatta bulunmu§tur. Bu jeolojik etiidlt-rl? 

ler bu mUnascbet- zat.1n beyanabntn hulasas1 §Udur: Petroliin bulun- milsaid addedilmi4 
le fU suall soru- d ... I b sahalarda yap1lan 
yorlar: Tilrk pet- ugunu an atan irinci hadise erazinin jeolojik jeolojik etildlerle 

rol\1nil ne zaman vas1fland1r. T opraklarim1zda bu vas1flar vardtr milsaidligi, ileride 
yakabilecegiz?.. tesblt edilecek diger 

Ulus refikimiz ..,---·-------------------------~·bir~ok mmtakalarda 
bu hususta maden tedkik ve arama aym sahada yap1lmas1 laz1m gelen son· miiteaddid sondajlann yap1lmas1 ve 
enstitiisil umum mildtirlle gorii§mii~- da}lardan bir kls.tn.l petrole rasllyabi- blitiin bu saha ve mmtakalarm birer 
till'. Refildmiz bu milH\kat neticesin- lecegi gibi, bir ~ogunun da kuru kald1- birer yoklanmas1 laz1md1r. ~unkti te-
de ~u malt1mati veriyor: gi vakidir. Halbuki, !kuyulardan han- sadilf ihtimalleli daima vard1r. Fakat 

Petroliin bir yerde mevcudiyeti hu- gisinin kuru kahp kalnuyacagm1 evvel- bilyi.ik tesadilfi.in hangl noktada o1ab!-
sunda yilrilti.ilen ihtimal ve faraziye- den sezmek ve binaenaleyh bo~ yere lecegini, bulma milhletini, bulunabile-
ler, erazinin jeolojik bir taklm vas1f- sondaj yapmaktan mutlak bir suret- eek petroliin miktar ve ehemmiyetinl 
lanna istinad eder. te ka(tinmak kabil degildir. onceden kestirip bunlar hakkmda her· 

Jeolojik taramalar ve tetkiklerle tek- Petrol balmnmdan gayet miisait je- hangi bir tahmin ve hiikfunde bulun· 
tonik, strilktilr ve stratigrafi ve ema- olojik bilnyeye malik olan Irak, Teksas mak fennen ve ilmen imkA.ns1zdlr. 
re bakllnlarmdan mil.said addedilen gibi birinci derecedcki mmtakalarda 
sahalar tesbit ve tahdlt edilir. Petroli.in bile sondajlann petrol bulma ihtimaU Dilnya petrol i§lerinin tarih!;esl gas. 
bu gibl sahalarda aranmas1 1Azlmd1r, u9te bir ila dokuzda bir arasmda oynar. tcriyor ki, pek nadir bazI istisnalar 
~tlnldl ancak buralarda bulunabilir. Memleketimiz bu illkeler dcrccesinde bertarat edilirse, petTOl hazinelerinin 
Fa'kat boyle milsait karakterleri arze- fevkalade bir biinye arzetmemekle be- ke§fi ~ok zaman, gayet uzun, !;etin, ve 
aen sahalann petrolil behemehal ihti- raber, italya, Almanya, Macaristnn, ~ok masraf11 ameliyelerin icrnsm1 icab 
va etmesi de mutlak bir kaide degil- ~imali Afrika gibi ti~i.incii derecedekl ettiriyor. 
dir, bir tesadiiftiir. Petrolii ihtiva edi- mmtakalardan ~ok tistiin telft.kki edil- Ciimhuriyet rejiminln en biiyilk §e. 

yorsa dahi, hangi noktalarda, ne ka- melidir. Bu u~iincii derecedeki yerler- reflerinden biri de bu i¥erin ehemml· 
dar zamanda ve ne miktarda bulu- de petrol bulma ihtimali yilzde bire yetini takdir ederek ba~nlrnaSI i~in 
nabilecegini kestirmek maddeten V(} kadar indigi ha1de, buralarda da fast- icap eden maddi ve manevi milzahere-
fennen imkatl&zd1r. las1z sondajlarla ugra§1ld1g1ru gorti.- tini esirgememi§ olma&dtr. 

Jeoloji ilmi ve bugiinkii fen, mlisaict yor ve ~itiyoruz. Ba~1m1zdaki biiyiiklerlmize ne kadar 
addedllcbilecek; sahalann tesbitinden Binaenaleyh, Tilrkiyede petrol bul- milt~ekkir olsak gene azdlr, ciinkil 
ba§ka blr §eyi temlne muktedir degil- mak imkft.ru her dalm vard1r ve bu im- Tiirkiye topraklarmda modern icabla-
dir. Tahdit eclilen bu sahalarda petrol kan oldugu i~fndir ki, jeo1ojik etiidlerle m uygun, teknik ve llmi prensiplcre 
olup olmadlguun anh1§1lmas1, ancak sondaj i§lerlne milstemirren devam et- dayanarak i§ gormek zaruretini ilk de-
sondajlann, hem de pek cok sondajla- mektcyiz. 1'a takdir etmi~ bulunan Ciimhuriyet 
nn yap1lmaslyle milmktindtir. Qilnkii Memleketimizde petrol hazinesi yok- rejimi ve Cilmhuriyet hiikumetidir.l> 

FIKRA• 

Hak ve nezaket 
Vatand~hgin ilk ~rb, dil ve duy

gu birligidir: Tiirkiye'de dogan ya
hud ycrl~en, Tiirklye'de kazanan, 
yiyip i~n herkesten tiirk~e kon~
magi beklemekten daha tabit ne ola
billr? Esasen hilr ve hft.kim idaremiz
deki yenl ~rtlar, bunu tablt de kll
nu~hr. Bizdcn olnuyanlar bile, biz· 
den gorilnmek it;in boyle yapacnk
.Jardlr: Qtinldi artlk Tiirkiye'de, esld. 
zamanlann aksine, menf aat'in dili da 
turk~edir. 

Bu ba.5ka blr mesele! Bir de pek 
ya.km dostlanm1zdan birln.iq bizzat 
~di oldugu ~u vakay1 dlnleyiniz: 
Tramvayda blr yolcu yabanc1 blr 11-
sanla bllet 1sterken, bir b~ka yolcu 
kendisinl agirca blr ihtarla turk~e 
konu~maga davet ediyor. Fak.at 
adamca.giz istanbul'u ~oyle bir de 
tramvayla devretmek istiyen blr ec
nebidir. ~~1p kal1yorl 

Herkes ahlA.k, A.det Yeya milliyet 
polisligi yapmak gayretke~liglnde bu
lunursa, ooyle karg~ahklann i~ln
den ~ikllmaz. Turlzm bOlgesl yap
mak istedigimlz istanbule. gelecek 
seyyahlardan ilk ~art olarak mlikem
mel tiirk~e ogrenmegi mi taleb ed&
ceglz? 

Tilrk vatanda~hgmm yilksek ve 
e~iz itiban, onun, ~unun bunun ta.
rafmdan sokak rnilnaka~alanna mev
-zu ed.llmcslne mahal verllmlyecek 
kadar iistiin ve aslldir. Biz bu §erefl 
rasgele herkese zorlamak de~, bllA.
k:is, istiyenin ona rn.yik olup olmadl
guu tedkik etmek mevkiindeyiz. 

Munferid olduk~a ehemmiyeti ol
nuyan bu hadiseler toplandlklan, ve 
bahusus, taklld meyli uyandlrdlklan 
za.man hayli zarar verlrler. 

Fatay (Ulus) 

ek mDhlm: 

Ba~vekilimiz bu gece Belgradda parlak 
tezahUratla kar~1lanacak 

(Bq tnraf1 1 inci sahifede) 

Unlversite namma bir tib talebesl 
B~vekile ugurlu seyahatler temen
nisinde buhmmu~, BW?vekil te~ek'ltiir
le mukabele etmi~tir. 

Batvekilin ajansa beyanab 
istanbul 8 (A.A.) - B3-?Vekil B. 

Cclal Bayar Belgrada hareketinden 
evvel Anadolu ajansma ~ag1daki 
beyanatta bulunm~ard1r: 

« - Balkanlt ~imal miittefikimiz 
Yugoslavyanm biiyiik devlet adanu 
Ba ·vddl doktor Stoyadinovi~irt kly
metli hatiralan ?.ihnimi7.de menku' 
olan ziyarctini iade etmek iizere 11.i
riciye Ve.kill Dr. AraslA beraber bu 
ak~ Belgrnda hareket ediyorum. 

Dost ve miittefik memlekete ~efi· 
miz Atatiirkiln \ 'C 1.'iirkiyeuin candan. 
sevgi ve selamlanru goti.innek benim 
i~in cidden biiyiik bir saadettir. Yu-
goslavya tahtmm ~ok degerli naibi 
altes prens Pola saygilarmuz1 sun
mak fll'Satuu buln1aktan ~ok sc\ini
yorum. 

Memleketimizi biribirine baghyan 
~k saglam ve snminti dostluk \'e it
tifak milnasclJat1 irtnde in~f eden 
siyaset muayyen ve mukarrer hattt 
ba.rcketimizin ~anesidir. Balkan 
antantt miittefikimiz Yugoslavyarun 
dlihU oldugu Kii~iik antantm son 
t~tima eaen konse)i mukarreratmm 
ge~nlerde Ankarada toplanan Bal
kan antantt konseyinin muknrr~ra

tmn ne derece uydugu goz oniind" 
tutulacak olursa ild memleketin si· 

yasetlerinin :ne kadnr llemnhenk oldugu 
bir defa daha gijriilmii~ olur. Bu se
ferld seyal1atimjz ~ok t>nteresan ve 
anla~ yolnnda bir ~ok rnemleket.. 
ferln sarf ettikleri f aaliyet ve te.ati 
ettikleri ziyareUcr zamnnma tcsadiif 
ediyor. Tabiatile Hariciye Vekilbnizle 
Belgratta bulundugumuz miiddet 
zarfmda milttefikimlz Yugoslavyanm 
~ok klym.etll hiikiimet ~efi dostumuz 
B. Stoyadinovi~le miiteamll usulil· 

detini Balka1tlarda sulh ve mesal 
tt§rikini \ 'C alelumum lrnm~lan
nuzJa dost~a ge~inmekte gormckle ya
rnlmad1f'tm1zi scnelerdenberl devam 
edegeh11cl..-te olan vaka}i ~ok be!ig 
olarak isbat ctm~ bulunmaktadrr. 

Bu seyahatimiz de giindcn giine 
Jnnvetlcnen sarsibnaz Yugoslavya· 
Tiirkiye dostluk ve ittifaknun yenl 
bir tezahiirii olacaguu kaydetmelde 
~k bahtiyanm.• 
Batvekil bu gece Belgradda 

Betgrnd 9 (Sureti rnahsusnda giden 
mtiharririmizden) - Ba§vekil B. Ce· 
18.l Bayar §erefine Belgrad raddelerl, 
resmi binalar S1rp ve Tiirk bayrakla
rile ba§tan ba§a donablml§tlr. Ba§ve
kili hududdan al.arak Belgrada getl
recek olan hususi tren diin ak§am 
hududa hareket etmi§tir. Sefirimlz B. 
Ali Haydar, Ba§vekili kar§ilnmak i~in 
bu sabah Semplon ekspresile hududa 
gitm~tir. B. Celal Baynr bugiin saat 
15,30 da Yugoslav hududunn ''aracak 
ve gece saat 22 de de Belgradn gele. 
cektir. 

Burada i;1kan Vreme gazetesi Ba~
vekilin ziyareti miinasebetile yazd1gt 
~ok hararetli bir makalede czcumla 
diyor ki~ 

uDort Balkan de\1etinin \'ahdetint 
ve kuvvctini gol)ieren Ankarndaki Cat• 
kan konferansmdan sonra \'Uln1 bufan 
bu ziyaret tam zamamnda oluyor. n. 
Celal Bayar Belgrad seyahatinde \'9 

Blgradda ikameti csnasmda Yugos· 
lav mllletinin Biiyiik Atatiirke \'e onun 
kard~ millctine ,., mcmleketinc knr
~· besledigi hnraretJi hisleri bizzat mil· 
§ahede edecektir. Tiirkiye ile Yugos
Ja\•yanm ideali mii§terektir. Yani Bal
kan sulhiiniin muhafazaSidtr. Bclgrnd 
§Chri biiyiik ve lruvvctli Tiirkiyenin 
miimcssili B. Celal Bayar1 sclamln
makla bahtiyard1r.,, 

Sual naSJ.l sorulur, cevap naml verlllr. 
Terciime nas1l yapwr. imIA, filller 

siihuletle nasil ogrenilir. Bunlan 
30 senelik 

·• miiz ~bile diinya ahvalini bir kere 
· FRANSIZCA 

Gazete, mii.tevelfa. kral Aleksan
dnn M arsilyada katlt esnasmda 
T ii.rk."iyenin Belgrada bir telgraf 9e
kerek cr.Seferoerlfk ilan etmege liizum 
var muhr» diye sorm:u~ oimasmi. Yu .. 
goslavlann h~ bir zaman unutmi
yacaklanni ve Yugoslavyamn Tilrkf· 
yeye karf' bilyilk bir ~flkran borcu 
bulundugunu fldve ediyor, 

Usan mil.teli. Prof. Anjel'in bususl 
dersanesinde Q#renirsiniz. K6pri10&P.

£mln0ntl Hall. 

gozden ge¢ttceglz, bu dn ziynretiml
ze aynca bir laymet vennektcdir. 

Dai.ma ahcnktar yiiriiycn 'Slynsetl
Jnizde meml~~tim.lzln -,efali ye saa· 
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P AZARTESl KONUSMALARI: 

Edebiyat1m1zda tenkid 
Bizde tenkid kelimesile c;.ok geni~ 

bir edebi c;.all§maya i§aret olunur. Etu
de litteraire, essai gibi yeni say1Iabile
celt nevileri de biz tenkid ile ifade ede
riz. Onun ic;.indir ki hududsuz maual.1. 
ve saliliiyeti henilz tayin edilmemi~ 
olan bu terim, arada sirada nilkseden 
milnak~alara mevzu olur. Bu yazi§
malarm faydas1 oldugu muhakkakt1r. 
Son mlinak~alann kendinden once
kilere nisbetle daha ag1r b~h, dahn ol
gun olu§u bunun delilidir. 

Edebi tenkid, ilk manasile memle
ketteki edebiyat efkan umumiyesinin 
tfadesi olmaktir. Herhangi bir eser 1n
ti§ar ettigi vakit, okuyucusu ne kadar 
az olursa olsun, hakkmda iyi fena hii
kilm veren bir zlimre te§ekkill ediyor 
demektir. Milnekkid, bu zi.imrenin l~iu
den fikrini meydana koymak vaziiesi
ni i.istilne aland1r. Bu itibarla mlinek
kid, cvvela okuyuculardan biridir. Yal
mz bilerek, anhyarak ve ba§kalarmm 
da i§tirak edebilecegi hiikiimlere vara
cak surette okur. iyi kari olm1yan bir 
ldmsenin isabetli mtinekkid olmasmu 
imkan yoktur. 

Tenkid ile ugra§anlann gok oldugu 
yerlerde milnekkidler daima biribirinin 
kontrolcusu olurlar. Ayni cscr hakkm
da ba§ka ba§ka prensiplerden ylirliye
rek bilsbiitiin ayn hiiktimlere vanldtg-I 
da olagandir. Fnkat ehemmiyctli cihet, 
dogrudan dogruya neticeler ve hiikiim
lerde degil, onlara eri§inceye kadar yti· 
ri.iti.ilen muhakemeler, ileri si.irUlen 
delillerdedir. Her okuyucu e1inde v~ 
onlindeki eseri §ahsi intibalar halindc 
kendine gore bir k1ymete baglar. O 
cserden ((ho§land1m veya ho§lanma
d1mn diyebilir. Fakat bunlarm sebep
lerini izah i~in her zaman geni§ bir 
mukaycse imkanma sahip olamaz ve 
bu hususta dayanabilecek deliller bu
lamaz. Miinekkid muhakemelerinde 
karie yard1m eden insandlr. 

Mtinekkidi olm1yan bir cdebiyat, ef
kan umumiyesi olm1yan blr memlc
ket gibidir. Bizde §ah1s ve cser bakt
mmdan havasmm artik t~ekkill et
mesi tabii, hatta zarurt say1lacak bir 
edebiyat vard1r. Gerek cser sahibi, ge
rek okuyucu bu hususta fikir soyliyen
leri aramaga ba§lam1§tir. Tenkid ma
kalesi yazan meslekta§lanmm hii; bk 
yaz1sma raslamad1m ki, etrafta miis
bet, menfi bir alaka uyandmnam1§ ol
sun. Baz1 mecmualan arada, s1rada 
tengid yazilan ne§rcdiyor diye aray1p 
nJanlara i;ok tesadilf etmi§imdir. 

Tenkid makalelerinde, okuyan!art 
rahats1z eden en miihlm nokta, mil
nekkidin §ahsi duygulanna kenctinl 
vermi§ olmas1d1r. Sevglnin dogurdugu 
lfrat hayranlik, nefretin verdigi miii'
rit tiksinti okuyucunun derhal miinek
kide emniyetini yok cdiyor. Miinekkid 
dersc ki 'Medhcttim, begenirler.n veya 
~zemmettim, begenmezlern. Kendini al
dat1r. Qiinkii a§m medh okuyucuda 
B§In zero gibi tersine bir tesir yap1-
yor. Goge <;1kanlam tutmuyor, yere 
batmlam himayesi altma ahyor. 

Artik bir mutearife halindcclir kl. 
sanat eseri incc, dikkatli bir ol~il ile vii
cude gelir. Bu ti.irlil eserler hakkmda 
fikir soylemek daha Ol~illi.i olmagi icap 
ettirmez mi? Hislerine zebun, muayyen 
mesleklerin veya mekteplerln mensu
bu olanlarm Ol~lilil kalmalarma pel~ 
az imkan vard1r. Okuyucu, miinekkid
de boyle bir koku sezdigi zaman, ona 
hie; bir suretle emniyet edemez. Halbu
ki edebi tenkid, edebiyatm fetva emin
ligi gibi bir §eydir. 

Buraya kadar anlattig1miz tenkid 
i§ini bugi.inkii cserler, edebi meseleler 
ve miinekkidlerimizi gozonilnde tuta
rak mU.talaa etmi§ bulunuyorum. Ha!
buki kendileri olmli§, eserleri berhayat; 
yanut eserleri de kendileri gibi fena
ya intikal etmi§ biitiin klymetlerimiz 
hakkmda hi.ikilm vermek zamam gel
mi§ ve gcgmi§tir bile. ((Fuzuli'nin ede
bi k1ymeti nedir? Eseri nc soyliiyor, 
felscfesi, dlinyayi gorli§il nedir?Jl gibi 
meselelerle 11Fikretin hayat telikkisi 
nedir, milliyet ve insaniyeti nas1l an
lami§tir, din ve Allah hakkmdaki nok
tai nazan ncdir, sanatmm k1ymeti ne
den ibarettir?n gibi sualler bugi.in bi
le cevaps1zdirlar. 

Bu suallerin cevaplan, §imdiye ka
dar bizde ah§1ld1g1 gibi, bir cdcbiyat ta
rihi davasmdan ba§ka bir§ey olamaz 
zannedilir. i§in hakikati boyle degil
dir. Edebiyat tarihi eser ve miiessiri 
zaman silsilesi icerisine yerle§tirip ted
kik cder. Halbuki btiti.in sanat eserleri 
gibi cdebiyat mahsullerinin de bizatihi 
k1ymetleri vard1r. Bu k1ymetler zaman 
icinde, §U veya bu ictimai muhitte te
kevviin edi§lerinin haricindc bir tedki
kc mevzu olmalldlrlar. Yunus Emrc
nin tevelliid ve vcfat tarihi, mezarlam::.
dan hangisinin kendisine dogru olarak 
aid bulundugu, bilmem hangi bilylik 
mutasaVVIflardan ilham almt§ oldugu, 
as1l Yunusun mahiyetini anlamak igin 
kafi degHdir ve nitekim bu cihetlcrin 
tcdkiki bize Yunusu anlatamam1§t1r. 

istorik ve sosyolojik metodlardan 
ba§ka psikolojik vc estetik yollardan 
biiyilk sanatkarlanmm tammaga ve 
tamtrnaga ba§lamak rnecburlyetlnde 
bulundugumuz kanaatindeyim. Bun
lar herhangi bir romam i;ari;abuk oku
yuverlp iki si.itunluk bir tenkid maka
lcsi §eklinde yaz1lamazlar. Boyle yaz1-
lamad1klan gibi sanatkarm ruhuna 
kuvvetli bir sempati ilc baglanmak 
cehdine katlanm1yan, ancak onun d1§ 
hayatma aid vesikalan toplamakla ik
tifa eden alimane ve iiniversiter cah§
ma ile de tcdkik olunamazlar. 

Bizim Zweig, Gundolf, Maurois, E. 
Jaloux ... gibi mlidekkiklere ihtiyacumz 
vard1r. Onlar, bilyi.ik edebi §ahsiyetleri 
ycniden yaratircasma yaziyorlar ve o
kuyanlar da yazd1klan insanlarla be
raber dogup beraber biiyliyorlar. Bu 
ti.irlii eserler, ba§ll ba§ma bir edebiyat
tir. Fuzuli, Hamid, Fikrct, Ha§im, Yah
ya Kemal, Mehmed Akif boyle yazil
rnal1dir. Ancak bu tilrlii yazilarla on
lan anlamt§ ve anlatmak imkaruru ka-

MAZiNiN YOKO AL TINDA ..• 
A~k ve macera roman1 

Nakleden: (Va-Nu) 
Siirdilgil ba§ dondilriicli Ia van ta ko

kusile, dckoltc sabahhgi ile, hayata 
gozlerini yeni a!(an bu delikanhy1, 
ii.deta sarho§a c;.evirmi§ti. Ona oyle 
bakmi§, oyle sokulmU§tU ki, nihayet, 
istedigi neticeye vas1I olmu§tU. 

Fakat koyde, arzusu gibi g0rii§emi
yordu. <;ocugun gekingenligi, kendisi
nin evli olU§U, bir~ok maniler yarat1-
yordu. 

Sonra At1f istanbula inmi§ti. Ara
dan yedl ay gecmi~ti. 

O kadar miiddet onu gormemegc na
s1l tahammlil ettigine ~imdi hayret 
ediyordu. 

VerdiE;;>i. adresin ontinde araba dur
du. Ev sahibesi, kcndi eski adamla
nndand1. 

- Misafirim geldi mi? 
- Henilz gelmedi efendim. 
Hemen bir odaya girdi. inccden in

ceye tuvaletini yeniledi. 0 mrada kap1 
~lmd1 ve At1f gorilndil. Memduha, 
pi.ime§C, onu kar§1lad1. Biiytik bir l§ti
yakla boynuna sanlarak, adeta susuz
lugunu giderircesine cipmege ba§lad1: 

- Yavrum! <;ocugwnt Giizelim ... 

Tefrika No. S ___ ,.., 

<;ok §likilr seni gorebildim ... Aman ne 
kadar ozlemi§tim bilsen ... 

Gen!( erkek bu co§kunluga lakayid
ca mukabele etti. Bu kadar s1ma§1khk
tan bizar olmu§a benziyordu. Kadm 
onu kollan arasmdan koyuvermiyor, 
bir soz soylemesine vakit b1rakm1yor
du. Yalmz bir arahk geriledi ve sevgi
lisini ba§tan a§ag-I, hayran hayran 
silzdil: 

Atif, uzun boylu, esmer, gayet zarif 
endaml1 bir gen~ti. tyi bir terzinin ma
kasmdan ~I.kma Iacivcrd elbisesi i~in
de o kadar kibar, o kadar giizel gori.i
nliyordu ki, gonill vermemek kabil de
gildi. Geni§ bir aim lize1inden arkaya 
taranm1~ muntazam ve giir sa~Iar; bol 
kirpikli zeki bakl§lar, kestane gozler; 
bi~imli dudaklari tizerine k1vnlan In
ce, zarif bir b1ylk ... 

Yirmi ii!; y~lannda olan bu delikan· 
h, cldden gi.izel bir erkekti. Atif kendi
ni toplamaga vaklt bulmadan, Memdu
ha gene ona adeta hfrcum etml§ ve 
onu opmege, opmcge ba§lanu§tI. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . ... . .... 

Yorgun, fakat henilz sevi§meie kan-l 

-- ~ .. __:::;.~ . 
- ---------
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H1d1rellez ve ~ingeneler 

T opkap1 dt§tndaki ~ingeneler 3 giin 
3 gece siiren bir diigiin yapblar 

Be~ ~iftin evlenmesi, yeni gelinlerle gilveylerin1
, 

oyunlar1 - Kuzularm merasimle furuna gOtilrillil!l,ii 
mcfirellez gilnti gazetelerde §oyle 

bir havadis goziime ~arptI: 
cBugiln Hldrellczin birinci giinii

diir. Bir ~ok kimseler k1rlara dokillilp 
egleneceklerdir. Topkap1 harlcindeki 
i;ingenler de muhte~em bir di.ig\ine 
haz1rlanm1~lardlr. Bu dtigiln c;.engi 
eglenceleri arasmda tig gi.in, tig gece 
devam cdecektir. c;eriba{imm neza
reti altmda davetliler eglendirilecek
lerdi.r. Di.igtine Sulukule ~ingeneleri 
de davet edilmislerdir.~ 

Bu habeli ok~yunca gidip gingene 
dligi.inilnil gormege karar verdim. 
Fakat yalmz ben mi? ... Daha bi.r gok 
merakll gazeteci. arkad~lar yola ~Ik
m1!jlar. Topkap1da kar~11~ttk, hep 
beraber bir arabaya bindik. 

Al'aba surlarm d1~ma ~1ktlktan bir 
mtiddet sonra kesilmi~, yilziillnli~ ku
zularm tepsiler icinde I!lerasimle f1-
fma nakledildiklcrini gordi.ik. 

Kuzu tepsilerini s1rf erkeklerden 
milrekkeb bir grup ta~1yor ve ken
dilerine ~algicllar refakat ediyordu. 

Araba bizi yanm saatte dligiln 
meydanma gotlirdii. <;ingenelcr ~a

d1rlanm hafif meyilli bir eraziye 
kurmuslard1. Yilzden fazla c;achr gO
ze <;arp.1yordu. Bizi ilk istikbal eden 
~adirlara baglI iri goban kopekleri 
oldu. Her i;admn kenannda ipinin 
tizerine boyluboyunca uzanm1~ bir 
kopek vardi. Biz ~ad1ra yakl~bki;a 
yerleiinden f1rhyor, tizerlmlze dogru 
havhyorlardi. 

Bir rnctreye yakln boyda bir c;in
gene ~ocugu ko~up yammiza gelme
seydi, belki de bu ~oban kopekleri 
hafif rilzgarla yik1IacakI gibi goril
nen ~d1rlan yamm1za kadar suriik
liyeceklerdi. Gelen c;ocuk, kopeklere 
~Jngenece bir ~eyler soyliyerek on
lan teskin etti ve bizi ~adlrlarm or
tasma kadar getirm.ege muvaffa.k 
oldu. 

Kopeklerin havlamalanna all~bk
lan ic;.in once bunu gayct tabit kar~
l1yan i;ingencler ~ehirdcn misafir 
geldigini bizi gormek suretile ogre
nincc bir alemdir ba§lad1. Kmah sac;
lar1 darmadagm1k, cad1 timsali ihti
yar bir cingene kans1 hemen yerin
den f1rhyarak biraz otcdeki ~admn
dan yamn yumru ~a~1r legeninl 

•••t1•iun iuun1nnn1111111111111n111n111nnu111111n1111111tUJu1111t1tl8-

zanm1§ olacag1z. Bu nevi etiidler sa
yesinde pek gok edebi k1ymetlerirniz 
yeniden hayat bulacak ve toprak altm
dan ~1kanlm1§ antik eserler halinde 
gozlcrimizin onlinde, ya~1yan birer ma
nevi varhk olarak bclircceklerdir. 

Hasan - Ali YOCEL 

mamI§ olan Memduha glizcl delikanll
nfu ba§Im gogsilne dayad1; kollarile 
sard1. 

- Yaramaz 1;ocuk! Ni~in mektupla
nma ccvap vermezsin? Nic;.in s1k s1k is
tanbula ini§Icrlmden istifade etmek 
istemezsin?. 

Delikanh, hafif~e ka§larm1 catti. Dil
§ilndtiklerini dobra dobra soylemek is
tiyordu: Hayatmm her glinilni.i vakfe
decek kadar Memduhay1 benimseme
mi§ oldugunu, ancak arand1g1 i<;in ara
da s1rada davetlerc icabet ettigini fa
kat kendisinden on lki YB§ bliyilk olan 
bu evli kad1nla devaml1 bir miinasebet 
tesis etmek istemedigini soylemek, du
daklanmn ucuna kadar geliyordu. Fa
kat kendini zaptederek, §U diplomat~a 
cevab1 verdi: 

- <;ok me§guli.im ... 0 kadar ~alI§
maga mecburum ki, seni gormek zcv
kinden kendimi mahrum b1rak1yorum. 

- <;a11§mam anllyorum ... Fakat el
bet serbes zamanlarm da var ... istifa
de ederek bugi.inkil gibi gelebilirsin. 

- Bugi.inler miistesna ... c;unkil sta
j1m1 bitirdim, yeni bir i§e girmek iize
reyim ... Aradaki fas1Iay1 tatil telakkl 
ediyorum ... 

-A ... Demek i§e gireceksin .. Buldu
gun vazife iyi ml? .. Mevkiine gore mi'? 

Sade bu sual aradaki c;.ag farkm1 gos· 
terlyordu. Zira §ayed Memduha Atifla 
y~1CI Olsaydl bu tarz bir§ey aklmdan 
ge~emezdl. Bu kadar 5<lll~fik» di.i§Un~ 

• kaptl ve sol elile tempo tu tup sag ell-
le legenin ortasma giim gUm vur;ma.. 

ga b~adl. Kadm bir taraftan ca
llyor, blr taraftan da agzuu ya.ya 
ya.ya ~lo soylilyordu. 

Biltiln gadirdakiler harekete geldller. 
9ocuk, gen~. YB.§11 ne kadar ~lngene 

varsa etrafumzi aldl. ~imdi ~~1r 
legenleri gittik~e ~ogahyor ve bir ta
raftan da gene cingene klzlan ~ 
kir ~aklr oynuyorlardl. Hie bir ~ey 
konu~madan bu Alem 15 dakika ka
dar siirdil. Biraz sonra anladlk kl, 
boyle fevkalade dligilnlere gelen nii
safirler i;alg1 ile kaq1Iarurlanm~. Bir 
~ingene kans1 ozi.ir diledi: 

- Kusura bakmayasm1z sakm. 
Qalg1lanm1z yok degil aroma, siz er
ken geldiniz. Daha her 11eyl toparlt
yamadlk. Erkeklerimiz bir yandan 
oteberi tedarikile ugra§lyorlar. 

Bir bal}kas1 kan~ti: 
- Siz erken gelmediniz baycegiz

lerim, biz ge~ kaldJk. cCilmbilll> de
digin l}imdiye kadar b~Iama11yd1. 

- Gelinlcri gorebilir miyiz? Si.is-
lendiler mi? 

<;ingenelerden biri uzaktaki cad.Ir
lara dogru avazt ~lkbgi kadar ba,,.. 
g1rdJ: 

- Fatma klz, Hfui~, Gilltim Ay~e, 
Safinaz, incinazzz... Gelin lazlar. 
istanbuldan mun~erler gelmi§. Oy
nayiverin misafirlere ... 

ihtiyar bir ~lngene kadm1 otekini 
susturdu: 

- Bozma a.detimizi klzl <;erib8$ 
duymasm; alimallah seni kap1dl~n 
yapar diyardan ... 

Sonra bize dondli: 
- Oturun ~oyle tepecige bayla

nm. ~imdi gelir erkeklerimiz de b~
lanz cilmbii~e. Kuzular gevremi~tir 
elbet ... 

Qadrrlar arasmda bize gosterilen 

ancak erkege nazaran ya§I ilerlemi§ ka
dmlara mahsustur. 

Delikanlmm cevab1m beklemeden, 
aklma b~ka bir fikir geldigi i~in sor
du: 

- Madem ki §imdi tatilsin, demek 
birkac;. zaman koye geleceksin? Oh, ne 
iyil Ne esviniyorum! 

Delikanlmm ka§lan daha fazla catil
dl. Koy de de bu kadm ona net es ald1r
m1yacak kadar miisallat olacak rm aca
ba? Bilhassa orada, o dar muhitin 19in
de, mii§kill vaziyette kalmak istemi
yordu. 

Milphem bir cevap verdi: 
- Bilmiyorum ... Belki ... Ne yapa

cagim1 heni.iz kararla§tlrmad1m. Ba
bamla konu§mam laz1m!. 

- Fakat her halde mutlaka gelecek
s1n, degil mi? 

-Belk!. 
• - Oyleyse s1k s1k goril§ilriiz. 

- Oras1 kilglik yerdir. Tabiatile b!
ribirimize birgok sef er I er raslanz. 

Bu Iakay1d cevap, Mcmduhanm 
co~kunlugunu sondilrmedi. Yalruz §1-
kayet eder gibi: 

- Hain ~ocukl Ne garip bir tarzda 
bunlan soyliiyorsun! .. Ben yabanc1lar 
arasmda sokaktaki tesadliflerden bah
setmiyorum .. Gizlice evime gelmeni 
kasdcdiyorum. 

Tekrar, delikanlmm boynuna sar1l
d1. Onu opmege ba§lad1 . 

At1f, biiti.in delikanhhgma ragmen, 

yere giderken cmgenece n1nnl seslerl 
duyuluyordu: 

Lala, karvahtra 
Ragduktele kala 
Lala kara Zala kara 
V ayyy vayyy vayyy 

Qimenlerin lizerine oturduktan '. 
sonra bizi yalmz b1rakmak istemiyea 
misafirperver bir ~ingene lozma 
ninnlnin manasm1 sordum: 

- Sizinklne benzer be karagozliimll 
dlye cevab vermekle iktif a etti. 

Biz 01~ya otura11 heniiz bell daki
ka bile olmami~tI ki, yava~ yava~ et
rafmuzda gingene kalaballgmm ~ 
gald1gm1 gordlik. Boyunlarmda ballii 
la tesbihi aSih geng i;ingene kizlan, 
yal.1.nayak, yan g1plak r;ocuklar bi
raz otcde yer almi~ bizi seyrediyor
Iard1. Qocuklar bugiiniln ~erefine 

rastikla slislenmi~ler, k~lanm siyah 
kalm bir ay §ekline soktuktan son
ra burun koklerinde gene rastlkla b~ 
daire ~iznli~lerdi. 

Bizi ag1rllyan ciI:gene kadlm iza
hat verdi: 

- Ne yapa11m beylerim. Seneden 
seneye boylece susliiyoruz klzanlan 
i~te ... Biz de en eski entarilerimizl 
taklyo111z sirtmuza, oldu gitti. 

- Diln gece de eglenti var nnydl? 
- Yoook.. iic;. giln ii~ gece climb~ 

olacag1 icin di.in gece herkes hanesl· 
ne (I) c;.ekildi, keyfine baktI. : 

Bu esnada: uzaktan davul zurna: 
sesleri gelmege ba~ladl. Biraz sonra 
da kar~1ki tepede bir kalaba11k gorun- · 
du ve etraf1mizdaki ~oluk ~ocuk ~in
geneler: 

- Cilmbti~ b~l1yorl. .• 
Diye bgn~arak ~il yavrusu gibl dat-

glld1lar. ' 
(Devamt 10 uncu sahifede) 

Necmi l\lehmed 

kendini mudafaa mevkiindc kalmi§tl. 
- Koye geleyim de o zaman gori.i§il

rliz. Fakat §UilU bil ki, ne bahasma o
lursa olsun, dedikodu c;.I.kmasm1 iste
mem. Qi.inki.i annemin kulagma boy
le bir havadis gidecek olursa ytiregine 
iner. 

Bu cevap kadlm nevmid etmedi. 
- Camm! Geceleri gizllce gelirsin ... 

Biliyorsun ya, kocam, ekseriya, seyaha• 
te gider. i§leri. dolayisile pek i;ok gece
ler evde bulunmaz. 

Gene; mlihendis bi.isbiitlin soguk blr 
tav1rla: 

- Bakal1m! -dedi. - Qok gi.ivenme ..• 
ben, konu kom§unun g0zetmelerinden 
pek korkanm ... 

Mcrnduha da bu tehlikeyi biliyordu. 
Onca, civardakilerin dikkatini celbet
meden goril§menin de ~aresi yok degll
di. Eren.koytinden biraz otede, annesin
den kalma, bah~e i~inde kii~ilciik, bo§ 
bir evi vard1. Onu hi~ kiraya vermez
di. Kendi keyflne tahsis etmi§ti. Dost
lanm orada kabul edcrdi. Fakat deli· 
kanliya burasm1 teklif etmek cesare· 
tini henilz gosteremiyordu. Boyle blr 
ycrden bahsederek onun §liphcs1ni u
yandmnaktan korkuyordu. 

Atifa hak verlr gibi gorilnerek: 
- Pekalfl.! - dcdi. - istedigin gibi ha

rcket edcrsin. Fakat unutma ki gilze
lim, benim en btiyi.ik saadctim seni sik 
Sik gormek olacaktir. 

(Arkas1 var)' 
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Hollivudda garip lokantalar N'AedNAE Mo L l.rlk.AS. 
Kundu a lokantas1nda her§ey, masalar, 

su bardaklar1 kundura §eklinde ! ... 
Minara lokantasznda garsonlar ~egh kzgafetinde ... 

Ortada masu gok, gere diz ~okerek gemek genigor 

Hollivud hapishanesi tarz1nda lokanta, 
hususi zindana at1lan ~iftler! 

Amerikarun en acaip yerleri lokan- -
talan, gazinolan ve barlandlr. Lokan
talarm, barlann ve gazinolann en ga
ri pleri de yeni dilnyarun bilyiilt Okya.
nus sahillerindeki §Chirlerindedir. Los 
Anceleste, Hollivutta, San-Diyegoda. .• 

1 

Bir gi.in bilyilk Bahrlmuhit sahilinde 
otobfi:sle dolB.iirken koskocaman el
ma §eklinde bir blna gordiim. Kap1sm
da bir silril en lilks cinslnden otomobll 
durm~tu. Sordum: 

- Bu nedir? 
Cevap vcrdiler: 
- Qalgtl1 lokanta ..• 
Hakika ten bu elma §eklindeld bins.

nm her tarafmda levhalar vardl: o-EI
mamn i~inde elma §arab1 i~iniz» <tEl• 
ma ii;lnde bilyiik elma dansmi oyna
ym1z» ... 

1lerledik. Bu sef er kocaman bir §a}r ~ 
ka §Cklinde bir bina kar§lllllZa ~IktJ. 
Ayncn bir mOlon ~apka ..• 

Mlnant lokantasl 

Gene kap1smm oni.inde bir takim 
otomobiller .. Gene sordum: 

- Bu nedir? 
Cevap verdller: 
- Qalgih lokanta ... 
l?apkanm, yani blnarun dahilinde 

bir levha: ({~apkarun iginde ogle yeme
ginizi yiyiniz ... » 

iler1edik ... Bu sefer onilmilze mu
azzam bir kundura c1kt1. Yani kundu
ra §eklinde bir blna ... Bu sefer sorma- . 
dun. Bu da otckiler gibi ~algill bir kah
ve idi. Otobilsten indik. Bu muazzam 
kunduranm kap1smdan i~ri girdik. 
Amerika111ann garip §ey merakl hak
kmda gazetelerde gordiigilm yazllan 
okuduk~a kendi kendime: .ca.mm bu 
dereccde olmaz. Bu kadan da miibalA· 
ga .. » derdim. Fakat goziimle gordi.ik
ten sonra gazetelerin bu hususta u 
bile yazdlklanm anladlm. 

Kunduradan lokantarun ii;inde bu
tiln masalar tersine ~evrilmi§ birer 
kundura halinde ... Oniintize getirilen 
ycmeklerin tabaklan tamamile kundu 
ra §eklinde ... Sigara tablaruz kundu
ra ... Su bardagm1z camdan kundura ..• 
Tatll makarnmda yediginiz pasta kun
dura §ekllnde ... Hant nerede ise, bura
da kunduranm h~lamasllll, lozartma
SJm, yahnisini, kompostosunu yap1p 
oni.iniize siirecekler!.. 

Bu kunduralann i~lnde Amerlkah
la.i; sonsuz bir zevkie yernek yiyorlar, 
bira, §arap, viski i~lyorlardl ... 

NaSil zevk duymasmlar? .. Garip bir 
Jokantada bulunuyorlar ve garip bir 

yemek yiyorlar ... Zevk duymak i~in bu 
kafi... Amma lokantanm yemekleri fe
na irni§ ... Yemek fiatleri pek tuzlu im~ .. 
ne zaran var? Garip bir yer, garip ye
mckler ya ... 

Minare lokantasi 
B~ kunduralar iginde biz! slkmtl 

ba.ih~1 i~in kendimizl ~anya attik. 
'10-80 achm ileride deniz kenannda, 
ki.i~iik bir tepede beyaz bir cami lle 
~ll~tlk. Bu, Holllvudda k~ 
itlkan ikincl camiydi. 

Blrinln cam1 ~ekllnde bir meza.rllk 
oldugunu a'nl~tim. Bu ne idi? ••• 
:Yammdakilere sordum. 

- Hollivudun en kibar lokantala
nnda'n birldir ... dedller, yllcllzlar bu
rada yemek yerler ... 

Lokantarun ilzerinde garip bir yaz1 
lle ismi goze ~arp1yordu uMinara» ... her 
halde «Mlnare» olacak ..• 

Merak bu ya ..• Karnuruz tok olma
sma ragmen hig olmazsa birer kahve 
igmek ilzere tekrar lgeri daldlk. Zaten 
buraya ni~in g~tik? Mera.kb, a.ca.
Ip, yerlere girip r:Ikmak, gorilp yaz· 
mak i~ degll mi? ..• 

Blkmet Ferldun BoIDvud 
hapisbanesi Iokantasinda 

«Minara» Iokantasmm i~inde biittin 
garsonlar birer «§eyh» klyafetinde idi. 
~lannda acaip san.klar ... Fa.kat or
tada masaya, lskemleye benzer blr§eY 
yok ..• Bir de 1~ salona baktun. Kahke.
hBilll gtl~ zaptettim ... Meger burada 
oark usulii yemek yenirmi§ ... 

Bir alay gen~ kadm, erkekler yere dJz 
~okm:~ler .•. Onlerinde birer sini ... Giln-

~ $apka bi~lmi nde lokanta 

dilz olmasma ragmen s1nilerin ilzerle
rinde ikl§er mum yamyor... Sankll 
garsonJar kendilertne hinnet ediyorlar. 
Ga.rsonlardan biri bir tabak yemek go
tilriip, mil§terilerin ontindeki siniye 
brraktlktan sonra miibaiagalI bir tarz
da yerden 10-15 temenna allyor, sonra 
el pen~e divan duruyor. Bu tiyatro gl
bl vaziyeti gordiikten soma insarun 
kahkahalarla giilecegi geliyor ... Fakat 
mii§teriler bu vaziyet, bu dekor kar§1-
smda nerede lse zevklerinden bay1la
caklar ... Ahbaplar sofradan sofraya 
sesleniyorlar: 

- Arabistanda yemek elle yeniliyor ... 
Sen de oyle ye ... 

- Tabit, tabiL. 
Ve c;atallar, b1gaklar bir tarafa brra

klhp bfiyi.ik bir zevk i~inde elle yemek 
yiyorlar ... Ne garip bir yemek ... Ne bu
yilk bir zevk! ... 

Lokantarun minaresine i;lkmak, bu
radan etra!J. seyrederek birer sandvic; 
yemek i~in avuc dolusu para veriyor-
Iar ..• 

Los Anceleste, Hollivudda, San-Dl
yegoda bun1ar gibi en acaip bi~imde, 
en garib §ekilde lokantalara raslarsiruZ. 

Gec;enlerde Hollivudda yeni bir lo
kanta ~Ild1. !smi «A~ gozlii timsah .. » ... 
Bu upuzun, kocarnan bir timsah ... 

Hollivut hapishanesj 
Fakat bunlann en garibi me§hui.' 

o:Hollivud haplshaneshidir. Evet Hol
llvud hapishanesi... 

Buras1 oyle bir yerdir ki, diinyamn 
hig bir ko§esinde bu tarzda bir hapis
bane daha bulamazSllllz. cHollivud 
bapishaneshnin bir ad.I da <cZevk ha
pishancsi»dir. 

Bu hapishaneye girmek t~in. bura
da bir miiddet mahpus kalmak i<;in 
yilz binlerce erkek can atar. Ve civar
d~ki §ehirlerden SJrf bu hapishaneye 
ginnek ii;in gelenler vardlr. 

Hollivud sokaklanndan gec;erken bu 
cc~ollivud hapishanesh levhasm1 gd
runce §a§Irmi§tim. Qi.inkii burasi ha
pishaneden ba§ka her§eye benziyordu. 
Kap1smda iki mayolu geni; kJz durmU§· 
tu. Bunlann ellerinde demirden ha
kild iki kelep~e vardl. 

i~erl girdik. Masalar bir takun demir 
parmakhklarla aynlml§... Burasi ay
nen Amerikarun me§hur Alkatraz ha
plshanesi tarzmda yapllinI§ ... Hizmet 
eden biltiin geng klzlar gardiyan lnva
tettnde ... Bellerinde birer deste an~
.tar. Anahtarlann bepsi de el kadar 
biiyUk... Fakat her ne bikmetse bti
ttin gardiyan lnzlar en klsa mayola
nru giymil}ler .. . 

Garip itkenceler ! 
Fakat bu giizel gardiyanlar da son 

aerece zalim §ey1er ... Mahpuslara deh
~~tli zuliim ediyorlar ... Mesela bir gar
diyan klzm zulfun olsun diye geng bir 
erkegin tatll tatll sa~lanru kan§tird1-
im1, sa~lanru ~ektig~ni gozilmle gor
dttm. Hani mahpus erkekler de gardi-

( Devarru 9 uncu sahif ede) 
Hikmet Feridun Es 

Gelirken Ballkpazanna. ugrayip tez
gA.h bB.il yaplllL'i, yilz dirhemll~ de 
cebine koym~. 

Kolu gene yaka1adl: 
- Vakit g~irmiyell.m, bir par~ol 

bulayunl 
irf an o kadar sersem Id, soruyor: 
- Par~olla nereye gidecegiz? 
- Koy dilgilnilne gitmiyor muyuz? 

Buradan Bulgurlu, yaya:n c;ekilmez. 
Sen hig korkma, paramiz bol boluna 
ycter; idare edecek benim. Her zaman 
papaz pilav yemez. 66 kuru~ otuz pa
rayi torbaya koyup boynumdan gog
siimi.in ic;ine salla:ndlrdlm. 

. Bulgurluya gitmege diinden fitllgl
nln sebebi var. 

Gece Etyemeze vanr varmaz Yor
gancmm evini tava! etmi~, ic;eriyi din
lemi~, gozetlemi~. Hasibe yok. o ha1de 
o da bu taraflarda. Bulgurluda koy 
dilgi.inil olur da k~mr InI siirtilk? 

~imdiki meranu b~ka. Hasibeyi gO
riir gormez, ~atarak bir bel~ g1kara
cak. Dayak yemege, kafa goo f eda et
mege razi. Karakolluk oldular nu, 
orada korudaki diinkii kepazeli.kle
rini, alAmeleinnas rakl ic;~nl, nAra
lar basI~lDl SOyJiyecek. irfan da ~a
hidlik etti mi, kaltak siirgiine silriil
dii gitti. iki ~ahiclle adam as1yor1ar. 

Para§ola bindiler, yolu tuttular. 

Bulgurludaki koy diigiiniinde •• 
!stanbul civarlannda, koy diigi.inii 

yaptlan yerlerin bru;;llcalan Bulgurlu, 
Merdivenkoyii, i~erenkoyii, Yakac1k, 
Dudullu'dur. 

Koy diiguni.i mevsimi de ya ilkba
har, kirazm dallan bastigi zaman; 
yahut ta sonbahar, c;a~lann arka
s1 kesilip yapmcaklar kiitiiklerde pem
bel~irken ... 

Koy dilgiinii pazar giini.inden bB.i
lar. Davetc;iler, hepsi erkek, okilz ara
balarma dolarlar. Suratlan yeni ti
~. enseleri acem ensesi, b~annda 
yan fes, sai;Jarmda, b1yiklannda, ilst
lerinde ka1emis yag1, tefarik l~van
tasl. .. 

Davul zurna1arla, kO<;eklerle dave
te c;1karlar. 

Bulgurlulular Biiyilk ve Kil~iik 

<;amlicaJllan, Bagla.rb~m1, Topanell
oglunu, Va1debagllll, Nuhkuyusunu, 
Kuzguncuk, Beylebeyi srrtlarlll1 do
l~rrlar. 

Merdivenkoyliller GOztepeyi, Fener
yolunu, K.Iz1ltopragi, Kuyub~lnl. ge
zerler. 

!~erenkoylillerin sahas1 Erenkoyii, 
Kozyatag1, Bolbedros (~imdiki ~~
klnbakkal), Bostanc1. Yakac1kl1larm 
da Soganl1, Matlepe, Kartal, Pendik ... 

Dilgiln sahibinin vakti hali yerin
de ise, kesenin agZllll ai;nu~. derncgl
ne ~ konduracak.sa daha uzaklara 
kadar da kol sa1ar. 

Davete ~Iktlan o pazar giinil okiiz 
araba1an kO§klerln, cvlerin, ~ar§I, istas 
yon gibl ka1abal1k yerlerin onilnde 
dururlar. Davul zurna1ar koc;ek ha
vasma giri~lr. Almlan kakilllti, b1y1k
lar1 yoluk, kenan smna sac;ak etekli, 
parmaklan zilli koc;ekler, ~1k1r da ~1-
klr oynarlar. Miirtivvete endaze ol
maz. Gonillden kopan "c;eyrekler, iki
likler, kurnJ?lar, onluklar yap1~tinhr. 

.. 

K~kler biiyiik p~a k~kleri ise bah
<;esine girerler. Pencerelerden Mecidi
yeJer, c;eyrek llralan a tllir. 

Ondeki okiiz arabasma kurulrn~
lardan en kelle kulakl1s1 temennah1 
~akar: 

- Fa1a:nca yerde diiguniirnilz var, 
buyurun! 

AJay, gene davul zornalarla, kO<;ek
lerle, haydi b~ka kap1ya ... 

Pazartesi, gelln ~eyizlerinin giive
yin evine geli§ giinii ... 

Onde gene davul zurna ve k~ekler; 
ardmdan boy boy adam ... Tepele1in
de, klrm1z1, pembe, mavi gaz boyama
larma sanl:rru~ degirmi sini iistiinde 
kapakh balar sahanlar; bi.iyilklil, ku
~iiklil tencereler; helvahane, rnangal, 
c;am~1r ligeni, hela ibrigi, ~inko bat
ya, y~il boyall sandlk, bir taklm ya
tak, a1aturka gergef, gember kas
nak ... 

Koy delikanlllan da etrafta; alti
patlarlan, kapsollulan havaya s1kan 
slkana ... 

Sall giinil, giivey kese sabun siire
cek, ara:nacak, taranacak. Hamama 
giderken gene davul zurna ve ko~ek
ler onde, delikanh ortada, arkasmda 
onu yiloyacak tellak, t1ra~ edecek 
berber ... 

Harnarndan ~Ilnp t1r~ iskernlesine 
oturunca, berber aga: kayi~1 ya1ay1p 
yalayip, usturayi siiriip silriip per
dahlann arkasm1 keslnclye ve (saat
ler olsun) deyinciye kadar kahve ka
pISmm ontinde ~a1gi ve oyun berde-
vam ... 

Qar~arnba, diigiini.in en cafcat11 
gi.inil... Pehllvan giirr;;~ri, at yan~la
n, davetlilerden hediyelerin sokiin 
cdi~i, ak~anu da klna gecesl... 

Meydamn etrafmda ~epec;evre halk; 
~ergl ~ingenelerinden, ah~1 yamagi, 
bah~1van g1rag1, arabac1 ispirlerinden 
tut ta kupalarma, faytonlanna ku
rulrou~ haruendilere, beyfendilere, 
ldra araba1arlle gelmi~ hatunlara, ta
zelere, efcndilere ka:dar her <;~id ki~l. 

Meydanm bir kenannda zeytinya
g1, su kazanlan, gifte davul zurna. 
Pehlivanlar kap1~m~lar, Odiilil ala
cagiz diye heiak oluyorlar. Oyunla:nn 
begen begendigmi seyret: 

Boyunduruk, gogils ~aprazi, p~a 

kasnag1, kol kapma, ba1dlr paUatma, 
kaz kanad1, tirpa:n ... 

Giine~ seyircilerin beyninde. Gozler~ 
kmmzi boncuk gibi olm~; ~ehreler 
lozarnu~. morar~; ter pa~a1ardan 
ak1yor. Kupalann, faytonlann, tcn
telilerin ilstleri ate~ kesildiginden, 
i~eridekiler fmnda gibi. .. 

~akaklarlll1, gogus1erini, bileklcrini 
klral Sularile ogan ogana. Suculan 
~agmp bardaklan tepelerinden ~a1-
tan bo~altana. Mendillerini isle.tip 
enselerine koya:n koyana ..• 

Zeytin yagt.le toz topraktan mahh1t 
!;amurlara bulannu~. her taraflann
dan kanlar s1zan iki peblivan, gozi.inil 
S!;IP ka'pamadan, tepsiyi uzabyor, s1-
v1rya parsa ... 

Derken efendim, bir karg~allk, iti
~p kak1~ma, bag1rtllar: 

- At yan~1 ba.~hyor!. .. Yan~ b~
llyor! ... 

:<Arkas1 var), 
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Be§ikta§ - Giine§ ma~1 
golsiiz berabere bitti 

Ogunun ilcinci dftlresi sert oynandi 

• 

Dilnkil ~ Jilt --.-. 
Giin~le B~iktq tak1m1an, i:Uln 

milll giimedeld ikincl maclanm yap. 
t1lar ve maalesef futbolden ziyade blr 
kor dov~ilnii andlran, tekrnell b~ 
oyundan sonra s1fll' slf ll'a berabere 
kald1lar. 

Dlinkii oyunun bu ~ekilde cereyan 
etmesinin b~hca lki funlli ~unlardlr:: 

1 - Be~ikt~ takmu, mag1Ubiy8' 
ih timali kar~1smda derhal seUtg• 
b~hyor. iki senedir, bilhassa Giln&f 
tak1m1 kar~1smda kemali serbestl 
ile tatbik ettikleri bu tamn hl9 blr 
~kilde onilne g~ilmedi~lni gorm&o 
Ieri ilzerine lstedikleri kadar sert oy. 
nama:kta hie bir mahzur gormiiyor .. 
Jar! 

Diln iyl bir hakemin idaresi altm· 
da Nurl, Hakk1 ve Fuadm sahada kal
malanna imkan yoktu. Fakat ne ~
re ki, futbol sahalarumzda bu ~eld.1-
deki hareketlerin oniine ge~ece,k hlo 
bir tedblr ohnadlg1 i~in bilhassa ikin
ci devrede ltizumundan !azla sert ve 
tekmeli bir mac seyrettik. 

T. S. K. klt.ip idarecilerilc ufra§acak 
yerde bu sakat oyunun onilne g~

melidir. Futbolil.miiziln ilerliyebllme
sl IQ.in evvela tekmenin sahalannuz· . 
dan d1~a'r1 attlmas1 lazund1r. 

2 - Dilnkii m~m lonc1 blr ~eldlde 
cercyan etmesinin ~hca limill ha
kemdi. Futbol sahasmm ilk ceza sil.z· 
ge~i olan hakemin, goziinfin oniinde 
cereyan eden gayrt nlzamt oyunu 
lfikayd bir ~ekilde seyretmesi pek 
tabil olarak oyunculara cesaret ve
riyordu. Bir QOk ma~lannda ~ok iyi 
hakemllklelini gordilgilmiiz Adnan 
Akm, diin BC§ikta§m set oyununa o 
kadar musamaha cttl k1 hayretle kar
~lnd1g-tm1Z1 ilftve cdeceglz. 

Oyun 
Fenerbah~c - Galatasaray m~mm 

yerine Alhlar - Galatasaray m~1-
nm konm~ olmas1 ve duhullye fiat
lerin1n yi.Iksetilmesi yiiztinden stad
yomda anca'k dort bin kadar seyircl 
vardI. 
Be~k~ talrum sahayn :?ere!, ~

ref ve Hilseyinden mahrurn olarak ~u 
~ekilde c1kn11~t.t: 

Mehmed Ali - Nurl, Fa.ruk - Rlf at, 
O.mlan, Feyzi - Hayatl, Hakkl, NaZllll, 
Muzaffer, Fuat. · 
Gun~ talmmnda da Arlkarada sa

katlanan Re~e:d yoktu: 
C1had - Fe.ruk, 1brahim • Yusuf, 

P.iza, Omer - Salahaddin, Niyazi, 
r !elih, Murad, Rebii. 

Hakem: Adnan Akm. 
Oyunun ilk on dakikas1 B~ik~m 

c tada:n yapbgi akmlarla gc~ti. Bu 
a· ada Hakkmm Faruga yaptig1 kas
d 1 favuldan b~ka hi~ bir hadise ol-
r. ad1. Bundan sonra, Gilne~, Niyazi-

n ge1iden toplay1p ytirilttfigi.i akm-
1 rla, B ~lkt~ kalesine inmege b~-
1 d1. Top yerden oynand1gi zaman 
Cune~ daima ~ni cenah degi~tirerek 
n'<m yaptigi i~in bu inf~ler tehllkclt 
o.uyordu. Bilhassa devrenin ortala
nnda Melihin bir vole §t.itiini.i Meh
mcd All ant bir el hareketi lie berta
raf etmege muvaffak oldu. Bir k~ 
tehlikeli !}iitiinii de diln ~ok giizel bir 

Betlld8f • Gtlnet ma91D4aki 
bldlselerden blr l.ntlba 

m~ ~lkaran Be~tq kalecl.si kur· 
tardt. 

Devrenin sonla'rllla do~ru, Murad 
miisait va.zlyette yakala.Wgi topu 
hafifge ko90ye plAse etU. Bunu Meh· 
med All gtir.cl blr blonjonla tuttu. 
Silratle yet~en Mellh, Mehmed All
nin onilndeld topa vurdu. Bu dali>e 
i.izerine Be~ikt~ kaleci.sl bir mil.ddet 
kenarda tedavi cdildi. 

Bu andan itibaren B~ikt~ mil· 
daf aas1, on sekiz pas ~izgisi i¢nde 
dalhl istediklerl gtbl sert oynamaga 
b~ladllar. Birinci devre bu sinlr ger
ginligi ve sert oyun tcinde berabere 
netlcclcndi. 

ildnci devreye c1ktld1gt zaman 
Hakla ha! hattmda oynuyordu. Bu 
devrede maalesef f utbol seyretmek 
kabll olamadl. Olin~ muhacimlerl 
ayaklannda top tutamadJ.kla.'n lcin 
biltUn yiik mudafaamn uzerine yilk· 
lennrl~ti. Bek hattmda yalruz kalan 
Giine~li mildafi Faruk ve kaleci Cl· 
had, haf hattmm da yardun1 ile, ka
le oniinde s1la~an Be~kt~ tazyi.kini 
onlemege muvaffak oluyorlardl. 

Bu devrede de Muradm demarke 
kahp silratle silriikledigt bir akmda 
top Niyazinin pelt mil.sait bir vazlyet- . 
te ayagma geldi. Fakat Niyazi bu
firsatI, ~ii til d1~an atmak suretllB 
ka~1rd1. Bir kaQ tehlikell alam da 
Mehmed Ali rnuvaffakiyetle durdurdu. 
Oyun bir kor dovil~ti halinde slfi.r s1!rr 
berabere neticelend.i. 

~as1l oynad1Jar 
Giine~ tak1m1, birinci devrede to

pu yere indlrdigi 2ama:n daima oyu
na hakimdi. Fakat top havaya. kalk
t1gi zaman Gilne~ rniidafaas1 m~ldl 
vaziyetlere girlyordu. 

Cihad ve Faruk Giine~ ta:kumrun 
en iyi oyuncular1 idi. ibrahimin kar
{iismda Hayatiden b~ka bir forverd 
olsayd1 Gilne~ m~kil vaziyete d~ 
bilirdi. 
Gun~ mtidafnasmda: ha! hatt.t 

b~ta Riza olmak tizere iyi blr oyun 
t:1kard1. Hilcum hattl eline g~en 
milteaddid flrsatlardan istlfade ede
medigi i~in kaba'hatbdlr. Bu hatta, 
Niynzi birinci devrede gilzel blr oyun 
oynadl. Dlgerleri durgun Ve celdngen 
bir mac Qika...rdllar. Yalniz Murad 

AK~AM 
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! Bu da, gOz tinUnde i 
: tufulacak bir noktad1r ! 

Binicilerin misali, oteki 
sporlar1 da kurtarabilir 

Mussolini altm kupasm1 vazli
nln elinden kazanacak kadar bti- 11 

ytik blr muvaffalayet gosteren, ,I 

btiyilk bir zaf er kazanan binici ~ 
subaylarmuz i~in ne l!zimsa ya- \ 
Zlldl, saylendL Hattl ecnebl mem
leketlerde bile ... 

Bunlar, o kahramanlann halt 
etttjl en glizel zafer ~elenkleri
dJr. 

Ben onlarla. blrllkte, bundan 
alb, yedi sene evvel, zannederim 
k1 memleket d~a yaptlklan ilk 
seyahatte bulunm~tum. Bu ka
dar 1asa. blr zamanda bu beynel
mllel zaferi knza.nmak icin ne ka
dar aznnla, ne kad.ar imanla ~a
ll~~ oldukla.nru ben cok iyi tak
dlr ed.1yorum. 

Bununla beraber, bu parlak 
netlcede, onlann miitcvazi, fakat J 

muntazam ~~1~lan kadar, ba§
ka bir ftnill daha var gibi geliyor 

I 

bana: Tilrk spor kurumunun 
1dare ~umulil d1~da kalnu~ ol
mak mazhariyeti I 

Ahmed Bahtlyar 
_.... 

0 Mayis 1938 

Istanbul atletizm bayram1 
OUn Bebekte Rober Kolej sahas1nda yap1lan 
musabakalarda bir cok iyi dereceler elde edildi 
Diin Bebekte Rober Kolej sahn.sm

da istanbul atletizm bayram1 milsa
bakalan yaplldl. Kolej pi.stinln ~ok iyi 
olmamasma ragmen diln bazt ya~
larda ve atma, atlamalarda gilzel de
receler elde edild.l. Bilhassa mevslm 
b9.§1D.da elde edilen bu derecelerden 
A~in gi.illeyi 13,74 metre firlatmasi, 
yi.iksekte Pulatm 1.85 atlamasi, diger 
iki atletin de 1,80 le ikincl olmas1; iiQ 
adlmda Silreyyarun 13,81 le birinci 
olmaSI §ayaru dikkattir. 

Teknik neticeler: 
100 METRE: 1 - irfan, 2 - Seyvan, 

3 • Nazmi. Derece 11 s. 6/10 
200 l\mTRE: 1 - trf an, 2 - Baloglu, 

3 - Mehmed. Derece 23 S. 1/10 
400 l\IETRE: 1 - Cemal, 2 - Galib -

3 - zare. Derece 53 S. 2/10 
800 METRE: 1 - Galib (Ankara), 

2 • Galib (Arfit), 3 • K. Besim. Derece 
2 D. 3 S. 6/10 

1500 METRE: 1 - Receb, 2 - Manisa, 
S - Ibrahim. Derece 4 D. 19 S. 2/ 10 

3000 METRE: 1 - Artan, 2 - Musta
fa (Ankara), 3 - Hiiseyin. Dcrece 9 D. 
22 s. 

llO MANiALI: 1 - Falk, 2 - Vasrt. 
3 - Yavru. Derece 16 S. 2/10 

UZUN ATLMIA: 1 - Nevzad, 2 - Se
mih Liitfi (Ankara), 3 - ~ahab. Dere. 
ce 6,Sl M. 

U(_; ADIM: 1 - Stireyya, 2 - Pulad, 
3 - Halid. Derece 13,81 M. 

YVKSEK ATLAI\IA: 1 - Pulad 1,85 
M. 2 - Siireyya 1,80 M., 3 • Yerfi (An· 
kara) 1,80 M . 

&,IRIKLA YtJKSEK ATI..AMA: 1 • 
Haydar, 2 - Muhiddin. 3 - Munir. ne.. 
rece 3,20 M. 

GtJLLE: 1 • Ate§, 2 - Veysi, 3 - Sok· 
rat. Derece 13,74 M. 

DiSK: 1 • Veysi, 2 - Yusuf (Ankara)', 
3 - Hezenc;oglu. Derece 41,31 M. 

Bu mtisabakada Yusuf 37,04 metre. 
lik bir ati§Ia Ankara rekorunu ~ 
t1r. 

CiRiD: 1 -Necdet, 2 - ~rif, 3 - Aziz. 
Derece 49, 41 M. 

Diin elde edilen dcreceler g6steriyor 
ki muntazam bir c;alI~ma ile klsa bil' 
zamanda atletizmimizde btiyiik bir 
terakki elde edilebilecektir. 

Gayri federeler aras1nda 
Bursada profesyonel Gaiataspor Eseyan'•, Arna-

1 
vudkoy Kurtulu§u yendi 

K1rkp1nar oures1eri 
dlln bitti 

gores ~r Dil.n sabah Taksim stadlnda gayri 
Birinci gelen pehlivanlara 
albn saatler hediye edildi 

f edereler arasmda Apoyematini ku· 
Miilayim Negrini yendi, Kara pas1 macJanna devam edlldi. ilk m~ Edime 8 (Husust muhabirimiz· 

Ali ile Serman berabere Qalataspor ile Eseyan arasmda oy- den) - UQ giindenberi devam eden 
kald1lar nand1. tik 90 dakika 1 - 1 berabere Klrkpmar gure~eri bugiln bitti. is-

Bursa 8 (Telefonla) - Sabctlar 
mevkiinde yap1lan profesyonel serbes 
pehlivan giire§lerl bugiln ~ok kalaba· 
l1lc bir seyircl kafilesi kar§ismda ya· 
ptldl. KOQ Ahmedle Silesenll Mustafa 
ve Urfall Hiiscyin ile Bnnd1rrnah Ah
med arasmda yap1lan gtire§ten sonra 
rtnge ag1r Slkletten Millayim ile Neg
rin ~tllar. Bu gi.ire$ daha ziyade bir 
bogu§mayi andmyordu. Birka~ se!er 
iki.si blrden ringten ~ariya yuvarlan
d1lar . .ilk kar§1l9.§ma sonunda Miila· 
yim blr ~elme ile Negrtni ring d~ma 
attt ve Negrin puan say1lmc1ya ka
dar yerden kalkamad1gi i~in maglUb 
nddedildi. 

Son gilre§ Kara AU :ile Amcrlkall 
$eman arasmda id.l. Cok zevkll ve 
heyecanll olan bu gi.ire§i halk mtitead 
did defalar alln~Iad1. G~ berabere 
bittl. --- - -.·--- - -- -- -~-

Puanlar 
Dilnkil rnaQlardan sonra milli 

ldimede puan vaziyeti: 
O. 0. B. B. A. Y. P. 

Giine~ 12 11 1 0 33 7 35 
Ucok 11 6 o 5 26 24 23 
M. Gilcil 13 4 2 7 21 31 23 
B~ik~ 10 5 2 3 20 9 22 
G. Snray 9 6 0 3 14 16 21 
Harbiye 11 4 1 6 15 17 20 

I 

Alsancak 11 4 0 7 12 28 16 • 

l Hi.ikmen ~agl~blyeUer 2 - O hk · 
netioeler gib1 nazan Uibara alm
maktadlr. 

~ ~~ - - . ~!"' - =~ . -. .?.!•< ?!!, 

blttlkten sonra temdidin ilk 15 dakl- tanbuldan 1msust trenle 450 ki~i ile 
kasmda bir gol yapan Galataspor Trakyarun muhtelif yer1ertnden ge-
2 - 1 kazandl. ikinel m~ Arnavud- len binlerce seyirci ontinde yapJ.lan 
koyle Kurtulu~ arasmda yaplldl. Bl·• gilre~lere 100 pehlivan i~tirak ettl. 
rincl devrenin 19 uncu daldkasmda Giire~Ierin neticesinde destcde Klrk· 
saga~lklan vasitasile blr gol yapan larelinden Mehnied, Edimeden Sabrl 
Amavudkoy mac1 1 - 0 kazandl. birincl, ortada Uzunkopri.iden Meh-

med birinci, K.lrklarelinden Yakup 
Altilar muhteliti Galatasarayi lkinci, b~altmda Hayatl birinci, bilyUk 

2 - 1 yendi ortada Tekirdagll Kil9i.i.k Silleyman 
Dun Taksim stadmda Giin~ - Be- birincl oldular. Ba..wehllvanltk mil-

i?ikt~ rnilli kilme macmdan evvel sabakalannda ise Alifi peseden Te. 
Galatasaray - Alt1 kliib muhtelitl kirdagll Hilseyin birinci, Molla Meh-
arasmda yap1lan ma~ muhtelitin med iklnci oldular. Gilre~lerin sonun-
2 - l galibiyetle neticelendi. B. Ah- da isUklal mar~1 ~almarak bayrama. 
med Ademin idare cttigl oyuna. ta- nihayet verildi. Bundan sonra balk 
Iamlar ~ ~ekilde Qlkblar: partisi namma B. :?evket bir soylev 

Muhtelit: Salm ~ Samlh, Bahadlr, vererek gtir~n irki sporumuz oldu· 
Sadeddin, Hayri, Dani~ - Muh~em, gunu, Atatilrkiln gtir~e yakm aIA-
Hilseyin, Kemal, Ha'ydar, 1lhan. kasm11 pehlivanlara Dahlliye VekiU 

Galatasaray: Necmi - ~efik, Adnan- ~likril. Kaymm se1:1mlarm1 soyllye-
Hicrt, Zeki, Celftl - Yusuf, Silleyman, rek birlncJ Ve lkincilere miiWatlari 
Biilend, l?evkct, Danyal. olan altm saatleri verildl. Bundan 

Birinci devrede hA.kim oyruyan Ga- sonra. bayram.a. (Y~ Atatil.rk) 
latasaraylllar devre ortalannda Sii.- sesleri arasmda nihayet verildi. 
Ieyman vas1taslle yegftne gollerin1 
yaptilar. iklncl devrenin ilk on be., 
dakikasmda muhtelit talam forverdl 
cok giizel oyn1yarak Muhf.e9em ve 
Haydar vas1tasile gollerinl yapti. 

Oyun bundan sonra monoton bir 
cereya.n alarak zevkslz bir ~kilde 
devam etti. Neticede sayi vaziyeti 
degi~meden Galatasaray yenildl. Muh
telit taklmda biltiin oyuncular can
la b~la ~al1~ muvaffak oldular. 
Buna mukabil Galatasaray talo.Illl 
kleci Necml mustesna fena oynacb.
lar. 

Bursada bisiklet yarif lari 
Bursa 8 (Telefonla) - Sekiz sert 

iizerine tertib edilen ve iki aydanberl 
dcvam eden bisiklet kO§ularmm so
nuncusu bugun 25 kilometre iizerin
de yap1ld1. Neticede Beklr birinci, Ke
mal ikinci, Faruk U.9tincli geldiler. 

Barutgiicii aahaamda bet 
ma~ yap1ld1 

Bugiin Barutgi.i.cii sahasmda il~ bln· 
den fazla seytrei kat'§tSUld& ~ 1DB9 

yap1l.ml§br : 
ikinci devrede lyi idl. 
Be~ikt~ talammda Mehmed All V oleybol 

ve solbek Faruk gillel oynachlar. Nu- Diln Galatasaray kUlbtlnde tertlb 

Balarkoy Rum gen~ talam1 4 - 1 ee
yoglu Yeniyol takmum, Pera A. takl
tnl, Balarkoy Rum A. talamm1 6 - O, 
Barutgilcii birinci gene takrml, Be~ 
lu Yeniyol A. talmruru 2 - 1 ycnm.lfler· 
dir. Galatasaray lisesi B. talmru, Ba
rutglicft B. takmu ile 3 - 3, gene Qa1a.. 
tasaray lisesl A. takuru, Barutg(icil 
A. taknru ile 2 - 2 berabere kalllll§lar
dlr. 

rt, iyi bir hakemle sahada kalamazd!. edilen voleybol turnuasma devam edll-
Haf battmda. Feyzi lyi bir oyun oynadl.. Ini§tlr. Netlcede Galat.asaray, Davud-

Osman ve Rlfat da saldn ve 1y1 ldl- p~yt; Maltepe, Mecldiyek6y\1, Ada-
ler. lliicum hattmda Hayat1 fena, Mu- larspor. Anadoluhi.sa.n; Qengelk6y, Ak· 
zaffer ve Na'Zlln vasat ldiler. sarayi, Vefa, Sanatlan yenm~lercllr. 

Cumartesl gilnU turnuaya devam edl-
B~ikl~m en iyi ve enerjik oyun- lecek ve saa.t i.lcte Ba.klrkoy _ oalata-

cusu ola.n Hakla, sinlrleninceye kadar. saray; 3,45 de Adalarspor - Davudpqa. 
1y1 oynadl. Fakat ondan sonra bo- 4,so da <;engelkoy • Qellkkol kar§lla-
Etlldu. Fuat eger ikincl devreda tek- ~acaklardlr. 
me vurmak: pe~inde dol~lmay<h -----
Be~ikt~ ta.laml, o tazy1k 1¢nde belld Alsancak Harbiye ldman 
gol atablllrd1. Y urdunu 2 - 1 yendi 

Ya.ztm1zt bitirmeden sahadald in· l\nkara 8 (Telefonla) - eehr1mll-
tlbatm natamam olUfU!la da ~ ae bulunan tzmlrln Alsancak takmll 
ed~. Seyirciler istedlkleri £8.Dl&n. bugiin ildncl ke.roil~ Harbtye 
saharun i~~ ~lkabll1yorlardl. 1dman Yurdu Ue Y,aptJ, .ve J - 1 D-lfJ) 

UWI Y~ geldL_ 

Bisiklet 
istanbul b1rincls1ni tayln edecex 

olen serl bisiklet y~annm yedin
c1.s1 Mecldtyekoy - Bendler arasmda 
yaplldl. Neticede Sfileymanlyeden 
Agop l 00 kilomctreyi saatte vasa.U 
29,5 k:llometre katederek 3 D. 2S s. di 
birlncl olm~ur. Silleymaniyeden 
HaraIAmbo ild.nci, Feneryilmazdan 
Tarkun il~ililcil gelml§.lerdir. 
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Ramizle beraber Kad1koy vapu
runda oturuyorduk. Vapurun kalk
masma ild, ti~ dakika vardI. Bir ara
hk vapurun bizim oturdugumuz list 
kat salonuna gen~. giizel, ~k blr ka
chnla, zayif bir delikanh girdi. Et
rata bakmmalnrmdan oturacak mil
nasib bir yer arad1klan anla~hyordu. 

Fakat Ram1z giizel, gen~ kadmla 
yanmdaki zayif erkegi goriince evve
ll laplornuzi, sonra sapsan kesildi. 
Arkada§1rna yava~~ sordum: 

- Ne oluyorsun yahu? 
....._ Sonra anlatmm ... dedi. 
Gen~ kadmla zayi! delikan11 da 

Ramizi gormii~lerdl. ikisi de arka
da.;nma Adeta alay ediyorlanm~ gibl 
baktilar, yan1mizdan ge~tiler. cLiiks 
mevkb denllen kil~uk salona otur
dular. Onlar uzakla~bktan sonra Ra
miz hiddetle: 

- SahtekAr hert!J... di ye mml-
dan<b. 

Hayretle sordum: 
- Kirn bu sahtekflr helif? 
- Demin gordui0n SI ska herif ... 

Bani gen~ kadlmn yamndaki... Ka
dmm da gen~, giizel, ~lk olmasma 
bakrna... Deh~tli zekft f1karas1d1r. 
Fakat o yamndaki herif bana oyle 
bir oyun oynad1 ki sorma blrader .. . 
Hayahmda bOyle ~ey b~ma gelme
mi~ti. 

Vapur iskeleden aynhrken arka
dru;nm da hikAyesine ba~lad1: 

- O demln kadmm yanmda gor
dilgiln adanun lsml Ahmeddir. Bun
dan 1 O sene evvel gayet canclger ar
kad~tik. Bir yaz sayfiyelerden bi
rinde beraber bir yer kiralanu~tik. 
Biiyiik bir ko~un, bir boliigunii tut
rn~tuk. 

Oturdugumzu say!iyede gayet gii
zel lazlar vardl. Ko~ke ta~nd1gtmi
zm ikinci giinii idJ. Hi~ unutmam 
pencerenin yanmda kitab okuyor
du.m. Bir de k~i ko~kiin balko
nuna gozilin ili~ti. Aman!... Talif 
edilmiyecek derecede giizel 18 - 19 
y&flannda bir k1z ... 0 ne agiz? 0 ne 
dudaklar? 0 ne gozler?. Ko~klerimiz 
birbirine ~k yakm oldugu i~in onun 
giizelliginl biitiin incellgine kadar 
gorebiliyordum. Art1k bugiinden son
ra benlm i~m gtlciim, pencerenln 
kenannda k~1dakl giizel kom~uyu 
seyretmektl. 

Fakat aksllige bak ki ona d1~an
da hi~ raslam1yordurn. Sayfiyede onu 
bana taru~t1racak blr ahbab1m filan 
da yoktu. Bu son derecede gilzel 
gen~ k1zla nas1l tam~cak, nas1l ah
bab olacaktim? 

Aras1ra bu Ahmed de pencerenin 
kenanna geliyor, kar~1daki gilzel 
kom~uya gOzlelini dikiyordu. Adeta 
gi.izel ko~umu Ahmedden klskan
maga ba~lanu~tim. Hele onun zaman 
zaman: 

- Gene kar~1kl ko~iln balkonu
na gun~ dogmu~. .. di ye giiliimse
mesine bayagz sinlrleniyordurn. Ya-.ali 
yav~ kar~1ki kom~umuz hakkmda 
epi rnaltimat ta toplam1~tik. Guzel 
kom~u gayet zengin bir e.danun bi
ricik klz1 idi. Babasmm pek ziyade 
paras1 vardi. Ahmed bunlan i~ttik
ten sonra gen~ Jr1zm ismini cDevlet
ku~u> koydu. Art1k o balkona (;I

kmca: 
- Gene l:ar~1ki balkona gi.ine-tl 

dogru ... demlyordu. 
- Devletku~u kar~1daki balkona 

konmu~! . .. di ye mmldamyordu. 
Fal:at ben giizel kom~umun para

smda, pulunda degildirn. Beni en zi
yade me~gul eden ~y onun kii~iiciik 
lomuz1 agzi, ~1k renk iri gBzlerl, 
boyuposu idJ. Kendislle ahbab ol
rnak ii;in elimden geldigi kadar gay
ret ediyordum. Fakat biitiin i;ah~
malanm bofa ~1k1yordu. 

Nihayet karar ve.rdim. Ne olursa 
olsun kar~dakl gtizcl ko~uma bir 
mektub yazacak, tc;imi dokecektim. 

Aksi gibl ooyle ~ mektublan yaz
mak ta hi~ ellmden gelrnez. Fakat 
~aresiz yazmak 1Az1m. Oturdum. Onii
me bir tomar kagit ald1m. Sevgili
me yazacag1m mektuba nas1I b~b
yacag1mi bir ti.irlil kestiremiyordum. 

Akbma evveHi: cSan papatyam!.> 
kelimelcri geldi. <;unku gilzel kom
fumuzun sac;la11 sapsan idi. 

Fakat cSnn papatyam tabirini 
de biraz tuhaf buldum. Biraz sonra 
akhrna cinazlI kanaryam) kelimesi 
geldl. Bu daha rniinasibdi. Boyle 

b~ladnn. 

Hi~ unutmam rnel:tubumda ~oyle 
de bir cilmlc vard1: cBenim nazh ka
naryam, c1v1ltilanm yalondan dinle
rnek, yakmdan i~itrnek i~in ~1ldmyo
rum. Seni ne zaman ve nerede din
leyebllirim? . .. > 

VakJa, yazd1g1m cilmlcler pek a.di 
~eylerdi amma daha iyisini bulrnarna. 
irnkAn yoktu. Bunun i~in aklima ge
leni yazrnaga b~lad1m. Dilnyada 
bn.na bu kadar zor gelen bir 1~ ol
mad1. Sabah saatin sekizinden ba~
ladlm. Mektubu ar..cak ogleden son
ra bitirmck kabil oldu. Bir buguk pa
ket sigara i~tim. 

Niheyet mektub t3.lllamlanmi~t1. 

Oturdurn, temize c;ektim. Mektubun 
rnilsveddesini de masamm ilze1inde 
b1raktim, sokaga c;1ktim. Niyetim 
hava karardJg1 zaman mektubu scv
gilirnin aJ~ak baJkonuna atmakb. 

Hava karrumaga b~lad1g1 zaman 
bilyiik blr heyecan lc;inde ko~kiin 
Oniine geldim. Scvgilim balkonda 
oturm~. odasmm pencerelerinden 
Sizan elektrlk i~1gmda kitab okuyor
du. Hemen mektubu ayaklannm di
binc f1rlattim, uzakJ.a_,hm. Eve gel
digim zaman heyecandan bay1Iacak 
bir halde idim. 

ic;ert girer gfrmez hemen odama 
ko§tum. Biraz sonra Ahmed odama 
girdi. 

Bakbm Ahmedde tuhaf bir hal 
var. Nihayet: 

- Karde~im... dedi, ben bir i~ 
yaptim amrna bilmem danlacak m1-
Sin? 

- Ne yaptm? 
- Ah sorma ... dedi, ben fena hal-

de a~gim Ramizcigim. Sevgillme bir 
~ mektubu yazrnaga karar vermi~
tirn. Bugiin o kada:r ug~t1m, yaza
madlm. Bir arahk mektubluk kag1d 
almak i~in senin odana girm~itim. 
Bakt.lrn. Masanm Uze1inde bir a~k 
mektubu miisveddesi duruyor. Sen 
yazm1~m... Ehhhh... Aram1zda ya
banc1hk yok ya .. . Mektubu okudum. 
Mektub cbenim nazh kanaryam) di
Ye ba.~hyordu. <;ok ho~uma gitti. Be
nirn de sevgilim kanarya kadar sa
ndlr. 

Oturdum, senin rnektubunu ay
nen kopye ettim. Hemen gotilrUp 
sevgilime verdim. Danlmadm ya .. . 

Bu i§e biraz ca.mm s1kllm1§ti. Fakat 
Ahmede: 

- Yok dedim, ne danlacag1m ... Fa
kat ben mektuburnda sevgilimin sac;
lanm, dudaklarm1, gozlerini ayn ay
n tarif etnli~tim. Mektubu aynen 
kopye ctti isen bu tarifler senin sev
glline uydu mu? 

Ahmed frenkgomlegi dilgmesi ka
dar kiic;iik gozlerini silzerek: 

- Mektubunda tarif ettigin gene; 
laz aynen benim sevgilim... Aynen ... 
Onun i~in ben de senin mektubu
nun kelimesine blie dokunmad1m. 

Giildiim: 
- Tuhaf bir tesadiif... Sevgilin 

kirn bakay1m? ... 
Ahmed: 
- Senden sakhyacak degilim ya ... 

Kra~1ki balkondaki k1z ... 
Demez mi? Yerimden s1i;radm1: 
_, Ne? .. Benim yazd1g1m rnektubu 

aynen kopye ederek kar~daki gen~ 
klza m1 verdin? 

Ahmed: 
- Oyle ya, dedi, ne kIZJyorsun? 

Aram1zda yabanc1l1k mi var? Ne ~1-

kar bundan? ... 
- Allah senin milstahaklm versin 

emi? Tiiiiil... Ne zaman verdin 
mektubu? 

- Ogleyin ... Balkona ~1kmI$11. Ab
verdim. Gilldii, ald1. Ahmed bunla
n soylerken az daha hiddetimden 
deli olacaktim. Dil~iin blrader. Aynt 
loza, iki ki~i tarafmdan yaz1lmI~, 

ciimlesi cilmlesine ayni iki mektub ... 
Hem de Ahmed kendi mektubunu 
benden evvel gene; loza vermi~U. Ben 
abdal, ak~1 iistii rnektubu gen~ k1-
zm balkonuna atnu~tim. 

Ertesi gilnti Ahmede gene; klzdan 
cevab geldi. Ahmed sevgilisinin mek
tubunu benim yammda okGdu. Mek
tubda dcniliyordu ki: 

cMektubunuz c;ok gilzel. ('!ok ho
~uma gitti. Fakat size tuhaf bir ~ey 
soyliyecegim. Her halde bana yazd1-
gm1z mektubun milsveddesini masa
mzm iizerinde unutmu~ olacaksm1z 
ki ko~eki a.rkada~m1z bunu aynen 

· Hollivudda garip 
lokantalar 

(Ba~ taraf1 7 nci sahifede) 
yanlar kendilcrine zuliim yapsmlar di
ye ~anak tutuyorlar ... Hollivud hapis
hanesinde garip bir usul de var. Bura
ya gelen Iokantadan iki saatten once 
~lkam1yor. Hapis rnilddeti en a§ag1 iki 
saa t... Bu mtiddet dolmadan masamz
dan kalkmaga davrandm1z m1? He· 
men giizel gardiyanlar yolunuzu ke
sfyorlar: 

- Gidemezsini... diyorlar... Miid
detiniz d0Jmad1. .. 

Bazen Iokantaya yani hapishaneye 
gene bir cift giriyor. O zaman ser gar· 
diyan olan en giizel k1z maiyetine ba
gmyor: 

- Bu gen~ c;iftin kabaha tlan pek 
bilyilktilr ... Bunlar1 hususi bir zindana 
hapsediniz .. . 

Bunun ilzerine gen<; <;ift lokantada 
hususi bir odaya kapat11Iyor ve kam-
Ian da §Jklr §lkll' kllidleniyor. • 

Neden sonra hususi zindana hapse
dilen ciftler dansetmek icin odalarm
dan c;1kt1klan zaman bir de bak1yorsu
nuz ki, delikanlmm yiizilnde dudak bo· 
yas1 izleri .. Allah Allah ... 

Bu boyalar aa zavalll mahpusun 
yilztine nas1l gel mi~? .. 

Lokantada sigara, ~ikolata satan 
klzlar bagmyor: 

- Sigara ... <;ikolata ... Giizcl kelep
~eler ... Hapishane hatirasi.. 

Evet burada telden kelep<;e de sati. 
J1yor ... isteyenler hapishanenin hususi 
localannda demir parmakhklar ara
smda resim 1,;1kart1yorlar .. Tabii bu ha
plshanenin sahipleri milyon kazaru
yorlar. Eger garip §eyler bulmada ka
blliyetiniz varsa Amerikada pek az za
man 1cinde kasamz1 dolduracagm1za 
§ilphe etmeyiniz ... 

Hikmet Feridun E! 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor. 

NEVROZiN 
Varken ISt.Jrap 

~ekilir mi ? 

Ba,, di1 agrilan 
ve ii~iltmekden miitevellit 
biltlin agn, s1z1, sancilarla 
nezleye, romatizrnaya kar~1 

NEVROZiN 
k~elerini alm1z. 

1cabmda (Unde 3 ka~ 
almabilir. 

tSIUiNE DiKKAT. 
Taklitlerindt'n salorumz ve Nev
roiin yerine ba~ka bir rnarka ve

rirlerse ~ddetle reddediniz. 

kopye etmi~. Ayni gilnu arkada~1mz 
bu sizden kopye ettigi mektubu be
nim balkonuma atti. Fakat ben o 
kadar budala bir loz degilim. Boyle 
giizel bir mektubun ancak sizin ka
lem.inizden ~1kacagm1 derhal anla
d1m ... ~tinkii dnsanlann yilzil kal
binin aynas1d1r> derler. Ben de si
zin yiiziiniizden ne kadar ince blr 
ruhunuz oldugunu hemen kavrad1m. 
Bu mektubu sizin yazd1gm1z1 ve arka
da§mizm da sizden kopye ettigini an
Iamamak ic;in budala olmak laz1mdir.,> 

i~tc azizim... Biraz sonra Ahmed 
de bu zengin, giizel klzla bu suretle 
evlendi ve 11devlet ku~ul)nu ba§ma kon-
durdu. .(Bir yilda) 

Sah1fe 9 

KAPTAN PA3A GELiYOR 
TarihT Deniz Romani 

Yazan: lsk~nder F. Sertclll Tcfrika No. 224 ___ , 

Hekimba~1 giilerek Kap::an pa§aya: "Bu ya§tan sonra 
~i~ek koklamak tehlikelidir, devletlim,, dedi 

Kaptan pa§a o gece Yah ko§kiln
den ayrilmad1. Fakat, Adilcyi de ya
mna ~agmnam1~t1. Adile bu vaziyet
ten de §ilpheyc dil§mil~tii. Kill<; Ali 
p~ Adilcye dii~kiinliik gostermi
yordu. 

Hattfi. bir sabah: 
- P~ac1g1m, beni nedcn istanbu

la getirdiniz? Burada bir odaya 
hapsetmek J~in mi? 

Demi~ti. Klhi; Ali pa.~a o sabah ha
kikati soylemege mecbur oldu: 

- Ben seferde iken padi~aha Zilh
re isminde bir klz takdim etmi~er. 
HilnkAr ~imdi gonlilnil ona verml~. 
Bu vaziyet kar~srnda seni saraya 
goturmeyi dogru bulmad1m. Fakat, 
c;ok eminim ki, yakmda Murad Ziih
reyi terk edecektir. O zaman seni 
saraya gotil1mek firsah elde edilmi~ 
olacaktir. 

Adile Giray bu izahattan da mem
nun olmad1: 

- Ziihrcyi terk edecegini nereden 
biliyorsunuz? 

Diye sordu. Klh1t Ali p~a bo~ bu
lundu: 

- Padi!?ah bir dalda durmaz, yav
rum! Diln sevdigini bugiln unutur. 
Zilhre de unutulmaga mahkumdur. 

Ve sonra birden kendini tophya
rak Have etti: 

- Fakat, seni goriirse, kolay kolay 
aynlarnaz senden. Qiinki.i sen c;ok 
zeki ve c;ok gilzel bir k1zsm ! 

- Ziihre giizel degil mi? 
- Gilzel olrnasa, padi~ah1 teshir 

edemezdi. o$iiphe yok ki c;ok glizel 
bir k1z. Fakat, Murad gibi ele avu
ca s1gm1yan bir htikilmdan. Zlihre 
gibi ilclisini goremiyen bir k1z na
s1l idare cdebilir? Nas1l oyalar? Hal
buki sen bak1~larmla, gO!ii~ler:in ve 
bulu~lannla ve bilhassa bir erkegi 
kolayca teshir edebilecek tath sozle
rinle derhal onun kalbine girebilir-
sin! 

• •• 
« Devletlim, arbk, ~icrek kok-

lamaktan vazge~iniz ! » 
Giinler ge~tikc;e Adilc Giraym iz

tirab1 artiyordu. 
ikbal, hammma ko~kte ne duyar

sa haber veriyordu. 
Klh~ Ali pa~a da nihayet Adilcye 

gozkoymu~tu. Ak~amlan onu kar
~1sma almadan yemek yiyemiyor, 
onun sesini duymadan uyuyam1yor
du. 

K1l1~ Ali p~nm yahsmda otuz· 
dan f azla gozdesi vard1. Adile bunla
nn b~mda geliyordu. Zeka ve gil
zellikte hepsinden iistiindil. Kaptan 
~m gozdeleri Adileyi gozden dti
~ii1mek i~n neler yapmiyorlard1! 

Bir gun kaptan p~ya: 
- Devletlim, bu k1z pencereden dc

nize baklyor ve kay1kla gelfp g~en
lere gorilniiyor. 

Derni~erdi. Kaptan pa~a ii;in bir 
zorluk mu vard1? Derhal emir verdi. 
0 gilnden itibaren kap1 agaSI , kay1kla
nn elli metre uzaktan ge~meleri ic;in 
denizin 'iistiine rnantarlJ i~aretler 

koydurmu~tu. 

Adilenin pencereden denize bak
rnamast i~in pencerelere kalm killm 
perdeler takll~t1. Bu perdeler giln
dilz de kapah duracakti. 
Klskan~1k neler yaptumazd1 ki... 

Bunlar da yetmemi§ gibi, Adilenin o<ia
sm1 deniz ilstilnden bah~e tarafma 
nakletmi~lerdt. 

~imdi de: 
-.. Adile bahi;1vanlara goz ediyor ... 
Diye iftira atlyorlarch. Kaptan pa-

~: 

- Bah1,;1vanlardan pencereyc ba
kan olursa, goziinil oyanm. 

Demi~tl. Kaptan p~anm g0zdesi
ne i~mar etmek kimin haddi idJ? 
Ondan herkes Allahtan korkar gibi 
korkard1. 

Bir giin hekimb~ Feyzullah efen
di kayikla Yal1 k~ilniin oniinden 
g~iyordu. Klh~ Ali p~a penccreden 
gordil, seslendi. Feyzullah ef cndi 
sahile c;Ikti. 

- 'Uskildara gidecegim, dedi, Ay
~ sultamn ~ocuga hasta iln~. 

Kaptan p~, hckimb~1yi ~ok se
vcrdi: 

- Hele biraz islirahat ct, bir ser-
bet ic; bakallm. • 

Diyerck Feyzullah efendiyf oturttu: 
- Hiinkar hala Ztihrcsinden vaz

gecmedi mi? 
- Aman devletllm, b1rakm vaz

g~mesin I Onunla oyalamyor. Biz de 
biraz rahat ediyoruz. 

Bu s1rada i~ei·iye gene; ve gi.izel bir 
klz girdi... ElinCle giimil~ tepsi i<;lnde 
Jki bardak ~erbet vardi. 

Feyzullah efendi gen~ k1zm yiizti
ne bakh: 

-; insanm gozleri kam~1yor bu 
gUzellik k~smda ... 

Diyerek gilliimsedi. 
Kap tan p~a ~erbeti ic;ti: 
- Ben onu bu sefer Kefeden ge

tirdirn. Nas1l, ~ok giizel, degil mi? 
- Gilzelligini ifade etmek i'¥in 

cgiizel> kelimesi kafi degildir, dcv
letlim ! 0 , bir melek kadar giizel ... 

Adile Giray tepsiyi al1p ~kt1ktan 
sonra, K1hc; Ali pru;;a saka1m1 s1vaz
hyarak: 

- Ben omrtimde bu kadar ncfis, 
bu kadar ba.~ondlirucii bir ~'¥ek 
koklamam1~llm, Feyzullah efendi! 
~cdi. Ona bakt1k~a i~im ac;1hyor. 
Adeta genc;le~iyorum. 

Feyzullah efendi ~akayi scverdi: 
- Devletlim! Arhk, c;i~ek kokla

rnaktan vazge~iniz! Gerc;i bunlann 
tern~aSI ho~tur amma, bu y~tan 
sonra biraz da tehlikelidir. 

- Ben, soframda bir giizel kadm 
bulunmazsa, yemek yiyemem, Fcy
zulla11 efendi! Onlar, benim i~tah ila
c1mdll'. Gilzele bakmayi Allah bile 
gilnah saynuyor. Adile kar~1mda 

oturdugu zaman biltiln kederler:imi, 
izt1rablanm1 unutuyorurn. Derhal 
n~m geliyor. 

- Sade kar~1mzda otursa. iy1 
amma, dizinize yatarak size ~arab 

ikram ederlerse, o zaman i~ degi~ir. 
Yi.ireginiz c;arpmaga b~ai·t Maliim 
ya, bu y~tan sonra yilrek ~arpmt1-
lan hay1r alarneti degildir. 

- Adam sen de. Atm oliimii arpa
dan olsun. Benim babam ytiz otu2 
y~mda Oldii. Dedem yilz kirk sekiz 
y~mda iken dagdan Sirtmda odun 
ta§Irm1~. Bizim ailerniz ~ok ya§ar. Bi
zc (\Olmez Ogullan ! derlerdi. Ben dc
demin ve babamm y~ma gore dahn 
gene; say1lmm. ic;imde eglenmek, 
ne§eli ya§amak arzusu var. immn 
kendJ kendine bu ai-zuyu nasil vc 
ni~n sondiirmeli? 

- Allah afiyet versin, devletliml 
in§allah siz de dedeniz gibi c;ok ya~ar, 
vatana, devlete daha bilyiik hizmet
ler gdrilrsilniiz! 

Feyzullah efendi biraz sonra tek
rar kay1gma binerek Yah kO§kilnden 
aynlm1~h. 

Bu konu~madan da anla§ihyordu 
ki, sultan Murad cZlihre> sini terk 
etse bile, kaptan pa~ Adile Kirayi 
kolay kolay elinden kac;1rm1yacakti. 

• •• 
«Harem pencerelerine bakar-
1an1z gozlerinizi oyar1m! » 
K1h~ Ali pa~nm gdzdeleri ne yap

t.Ilorsa, Adile Gil ayi gozden du~Gre

mediler. 
Adilenin deniz iistilndeki odas1 

ai·ka bah~e tarafma nakledildikten 
sonra da ~ekememezlikler devam ettl. 
Adilenin hizmet~isl ikbal her gun: 

_ Hammc1gim, size bir fenahk 
yapacaklanndan korkuyorum! 

Diye soylenirdi. 
Bir gun cariyeler birle~tiler: 
- Bu kadm k&}ke geldi geleli pa· 

p efcndirniz bize iltifat etmiyor. 
Onun bah~1vanlarla gfuliil eglendir
digini soyliyelim. 

Diycrek agzzbirligi yaptilar ve 
kaptan pa~ya ooyle bir yalan uy
durdular. 

(Arkas1 \'ar) 

B1ZANS KAPILARINDA 

D/$1 KORSAN 
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H1drellez ve 
~ingeneler 

AK$ A Ill NE$ RiY AT/I .. _E_m_n _, y_e_t_s_a_n_d_•_9_• _1,_a._n_1 a_r_•_I 

A~AM okuyuculan bu giizel ve faydah kitaplar1 Taksltll Emlik S&tl,I 
-BQ.ftarafi 6 111ca ltlhffede-

Meydamn tam ortasma f1nnda Ja
zart1lilll§ on kuzu S11'81a.imuf ve yi.izU 
mtitecaviz ~adlr sekezaesl 'kuzulann et
rafmda yer alml§lardl. Kll' sofrasmm 
tam ortasmdaki semlzce kuzunun ba
fllla ~eriba.§1 lle ailesl ve ~lngenelerin 
diier ileri gelenleri otunnU§lar, ~g1-
c1 heyeti de kal'§llanna alml§lardl. Her
kesln ellnde bir kupa ve Ollilnde de ki
loluk rak1 §i§eleri vanh. Baz1tan da ku
palanna kti~uk testilerden §81'8P dol
duruyorlardi. 

YOZDE 20 iskonto ile alabilirler 8 EMT t ct N st Mmi; 

13eyogv lunda ~ahkulu mahallesinde KU- DOrt bu,.uk katta ..1.-.1 blr oda- 7500 
F Al K SABRI DURAN11 n eserlerl ~iikhendek ;,kagmda Kuledibi mey- h altm~ blr ~~:b1r map. 

dam karflSlllda eski 2, 4, 4, 4, mtik. 6 zasi olan terkos ve elektrok tesl-

Ceriba§1 emretti: 
- Haydi ~ocuklar, 
<;algi ile beraber -~-~ ~ 

91ngene lazlanndan u birine ayak 
uydurarak soframn ~mda oynu
yorlar, hazmm el calglya i§ti
rak ediyordu. Biru S>ll{a da dellkan
War ayaklanchlar ~ ~ltter ~lfter oy
namaga ba.Jlachlar. 

<;ok ge~meden eglenti lozl§b ve ih
tiyarlara da gen~llk siryet etti. tiJlm· 
di artlk herkea oynuyor, 'berkea &OyUl
yor, ba.gmyor, ~almyordu. Bu btyle 
on dakikadan fazla silrdil ve Jasa blr 
istirahat1 miitealdp yenl gellnler gO
rilndiller. 

En onde Hiirif, •lk••dan Fatma 
lazla Gilliim Ane 'ft oifl takiben de 
Safinazla tnclnaz apr ~ meydana 
geldiler. Yqll bir ~inJe• kanS1 yerin
den kalkarak hepsirtf ayn ayn opta ve 
~gicllara bir gaz eUlkten soma k1z
lara ellerini ~rrpti. Boyunlannda bakla 
tesbihi aSlh yaruk yilzlii yeni gelinler, 
Jrulaklanrun arkasmdan gogttslerine 
dogru U7.8lWl orillil ~limm mtlann
dan &§Irdlktan sonra davetlllerin 0-
nilnde agu $ oynam&ga batladJlar. 

Hepsi de ellerini ba§lan iizertnde 
birle§tlrip parmaklaruu ayni mman
da p.klat1yorlard1. Bafka tablrl olma
dli\ i~ln mazur gorlllsiin, gObek ~1-
kalama sanatini bu derece blrlbirine 
uyarak azaml muvaffaluyetle beceren 
~lngeneler azdl. 

Oelinler yomtmad.an yanm saate ya
lan oynadllar. Sonra evvell Safinaz ge
ne oyuna devam ederek davetlller ara
smda ge~ ef1n1 buldu ve onu Geperek 
oyuna kaldlrdl. Mutealdben ma ile tn
clnaz, Gillum Ane, Fatma Jaz ve Hllr:ff 
birer birer Safinazl taklid ettiler. Dil
liin adamakllh klzl§nult1. Yeni gelin
lerle giiveyler siyah benekll mendtlle
rln ucundan tutarak karphkl1 oynu
yorlardl. Kadm bazen cllve yaparalc: 
ka~1yor, erkek kophyor, bazen erkek 
danhyor, kachn yalvanyor, neticede ba
n§Iyorlardl. ~ingeneler bu oyunlarla 
galiba evlillk hayatmda bqlanna gele
ceklerl ~imddien blrlblrlne anlat1vor
lardl. 

Kemanla biribirlerine ilAm qt et.
meleri de gorillecek ,ey dotrusu. Oe
Jinlerle g'liveylerin ellerinde blrer ke
man; blrl ¢Ip, &Oyleytp IWlduktan 
aonra Obfuii cevap verlyor. Nihayet ko
DU§ID& bitiyor ve el ele oyuna devam 
ediyorlar. 

<;ingenelerin bu 1ar Alemi ilc giln, 
Q~ gece ayni hlzla devam etti. Bilhassa 
diin havanrn ~ gilze1 ve tatu mttna
aebetlle davetsiz miaaflrlerin de fazla 
olmam onlan blr kat daha netelendlr
di ve bu seneki hldlrellez Istanbul ~ln· 
genelerine yenlden bet ~ift kazanchrdl. 

NecmJ Jlehmed 

Ev kadmlanl 
BIUJlor musunuz T1lrlc nlerl

nm en aon modall nedlr1 
KavancR, kavancR ~ N fife, 

f1fe prob dolu kiler aahfbl ol
mak. TevekkeU atala.nmaz: cK£. 
lerli2 n, tatsu vuva• dememifler. 
Ulusal Bkonoml ve Arttuma Kurumu 

Bursada ( Akpm) 1n 
sabf yeri 

Nereden geliyoruz? 40 Yeryiizil OOkyiiz(l 150 

1stanbuldan Londraya fl- Bir Tiirk k1Z1run Amerlka 
leple bir yolculuk 75 yolculugu 75 
Cocuklara cotrafya laraat- C'ilceler ve devler memleke-
lerl 50 tinde Gilllivcr'in seyahat-
Cofrafyada ilk adim 50 lerl '15 

En tan1nm1$ muharrirlerln 
gUzel romanlan 

l[unq 

Kil~Uk ilAntar VA - NO' 75 
KlVU'Clk p&f& Sermed Muhtar 75 
Dell SelAmi tzzet 30 

Yah ~plam Biirhan Cahid 30 
Bu perdenln arkaamda Z. I 40 

OOgtin gecesl Bilrhan Cahld 100 
Stlmer K1Z1 tskender Fahreddln 125 
Alyad.an bir gilnef doguyor tskender Fahreddin 80 

Penbe m&flahh ha.mm Sermed Muhtar 70 
B1r kadm ~ti SelAml tzzet 20 
Devier kaldl • Halid Fahri '15 
.Afk ftrtmasi 

.. 
Muazzez Tahsin 50 

Dipsiz kuyu VA - Ntl 25 
Penbe pirlanta > > 25 
fid cinayet gecesl Hikmet Ferldun 25 
Karacaahmedin esran VA - Ntl 25 
ltardq katill > > 25 

Me1hur ARSEN LOPEN serisi 
Seri tamamlanm1fbr. Resimli 6 biiyiik cild

Her cildin fiati: 80 kuru1 

Muhtelif eserlerln listesl 

Bdebl hatlralar 
FaZJI Ahmed 

istlkW sayqa D8lll oldu? 
smema JJ]dn'•n 
lttihad Ye TerakJd tarlhinde 
esrar perdesi 
italyadan Amerlkaya nasd 
u~tular? 
Kad.m asker olursa 
Tarih otrentyorum 
Arzm merkezlne aeyahat 
Don~t 

o/o 20 isllonto lmponu 

Bu kopunu keslp cAK$AM 
matbaasl kitap serviline. getlrlr 
veya g6nderlrseniz bu llstedeld 
flaUer iizerlnden me yil7.de 20 
lskonto yapilacaktir. 

PETROL 

Kmut 

Hilaeytn Ca.hid 80 
[Klymetu edibln m.uhtellf 
eserlerl] 80 

IL. EJeyti '° 
(AJbQm 8DJl nllmlll 100 

M.Ragip IM 

M.Saff~ U 

Necdet Rilftd IO 
Ahmed Ret1k 30 
Jill vem 25 
M. Cervantes , 25 

.&qAM DefrlJAtl tenl Jeded 
cAJaµ)h matbaall - latanbu1 
Mua.Wm Ahmed Hal1d ki~ 

Desi - Ankara cad.dell, !atanbul 
Para vmu tMktvp ~ '°"' 

ta pulu ktJbul edlllr. 

NIZA/11 

SiliNDiR MAKiNiSTi ARANIYOR 
Bibi Vlllptl •ehlHndeld .... IDpatlarlmlSda ~ .... Jir

ml 7ol sllfndlr maklnlaUne lhtJlaf wardlr. t.teklDerln ebllye& ft"lrelen ft 

bomenlslerile beraber, Ymlcaml - It Randa lnpat Tirk Limited flrbMae 
mflracUtlan. 

Sandalyalar, Karyolalar, Portmantolar 
Velllllre mobilyaJar 

w~Alh p.meteal YI cAQAll Dlf
rlJ&tb Bunada mOnhaman Ai&Ulrt 
caddell Okullar PUlt.nnda atllmat
tadlr. dKIJA.lh abonelerlDe huad 
temlllt JapWr. 8ah1bl Ba1 Blada 
mtlracaat. FABRiKA FiATINA SATILIYOR 

-·A•k•ba-m•Q•
9
•
9

•
59

•
5
•
9
•
19
•r•i • Asrt Mobilya Maiazasc Ahmed Feyzi 

Ankar,da her dild• ldtap. ... tdanbul, Rnapap JOkufu No. M. Tel 13'17 

zete. mecmua Ye 1ar-v.,a -- t -tanbul IDhisarlar ba1miidiirliiX.9;nden 
olarak AKBA mG-•el.We ba- IS 25 u 
labiliniDiz. 1-:er dilde kitap, mec. Biltmil Mayta 1938 aonunda bltecek Olan llil.skirat satiCllanmn ruhat tez. 
mua aipariti kabul edilir. I.tubal bre1ertnln Jmlleme muameleslne 18/5/938 tarihinde bqlanarat 6/6/938 pa-
1azeteleri ~in ilia. blMal, ahone artlll •tpmma kadar devam edllecektir. Ruhlat tezkerelertnl tecdlt etmek la-
kaydcdilir· Undenocld 7UI " he- teyen a'1ellarm. t&ytn olunan gQn1erde ea1d testere ve kunturauartyle berablr 
eap makinelerinla Ankara ..:ateel. blrer de fotolraflanm aJarak Kabatattak1 fnblprlar bat mUdOrlqGne mtlra-

Parker dolm• 1r.a1-·.w. Aabrada caat etme1erl ft 'l llulrall um tarlblDdm m telkere1eriDl ~ 19-
eabt yeridir. T.W.0: J377. IEla"*'-llM_..IUP'__. ....... ~ • .(1111). 

yeni 2, 4, 6, 8, 10 No. h. satrm havi kArgir u~ evin tama-

'Oskiidarda Debbqlar mahallesinde 
Camii~erif sokagmda eski 24 mil. yent 
30No.11 
Galatada Klll~alipqa Kemanket ma
hallesinde Medrese sokag'mda eski 12 
ill 23 yeni 18, (No. taj 18), 11/1, 11/2, 
11/3, 11/4) No. h 
'Oskiidarda Hayreddln~VU§ mahalle
slnde Cetme sokagmda eski 6 yeni 4 
No.h 

ml. 

iki katta dort odal1 ah§&p blr 
evin tamam1. 

Maam~temllAt kArg1r salhane 
(halen ilstilnde dort od8S1 olan 
bir kahvehane ile demlrhanenln 
tamam1. 
KArgir bir dilkkln (iistilnde il~ 
oclasl vardlr) 

Beylerbeyinde Biirhanlye mahallesinde 459,65 metre murabbal blr arsa-
eski Rasimaga yeni Abdullah ata so- run tamam1. 
kagmda eski 12 milk. yeni 12/ 5 No. h. 

IOO 

soo 
1 - Artt1rma 12/ 5/ 938 tarihine d*n per§embe gilnil saat on befte yapt

lacak ve gayrimenkuller en ~ok bedel verenlerin tistilnde kalacaktir. 
2 - Artt1rmaya gir.ne ki~ln muhammen klymetln % 10 u nisbetinde pey 

ak~esi yatirmak lAzundlr. 
3 - Artt1rma bedelinin dortte bir\.Pe§ln ve gerl kalam sekiz senede sekiz 

miisavi taksitte Odenir. Taksitler % 5 faize tAbidir. 
4 - Taksitler Odeninciye kadar gayrimenkul Sanchta blrincl derecede ipo-

tekll kallr. (2001) 

Beyoglu Vak1flar DirektOrlugQ llanlar1 
Muhammen k1ymeti 
Lira Kr. Metro Sa. 
1990 20 497 55 

Ayas Pap.da Camii§erif sokagmda 43, 45 No. lu valnf arsamn t:amam1. 
Yukanda yazih gayrimenkulun millkiyeti Pe§in para ile sat1f1 5/5/938 tarl

hinden itibaren 15 giln milddetle a¢c artirmaya ~lkanlml§tir. 
ihalesi 20/5/ 938 cuma gilnii saat 15 de komlsyonda yapllacalJndan tallp

lerinln yilzde yedi bu~uk pey paralarile &karat ve mahldlA.t kalemine milracaa.t 
eylemeleri. (2598) 

inhisarlar U. Mudii.r/iigunden: 
1 - tdaremizin camaltl tuzJasmdan prtnamesl muciblnce ekslltwp artti-

rllmak ilzere: 
A - Karadentz ambarlan tcln 
B - Akdeniz ve Adalar denizi Anb. i~in 
C - Marmara Denizi ve tstanbul Anb. i~ln 

23.000 Ton 
16.000 • 
15.000 • 
54.000 

Jd cem•an M.000 ton tuwn nakU pazarhk uaullyle ekslltmeye konm\Jftur. 
n - Pazarhk 16/V; 938 tarihine rastlayan pazartesi gilnil saat 14 de Ka

bata§da Ievazim ve miibayaat §Ubesindeki ahm komisyonunda yapllacakttr. 
Ill - §artnameler parasiz olarak hergiln tnhisarlar U. M. Levazun ve md

bayaat 1ubesiyle tzmtr, Ankara Bqmild ilrliiklerinden almablllr. 
IV - tsteklilerln pazarhk i~in tayln edilen giin ve saatte % 7 ,5 giivenme 

paralariyle blrlikte yukarda ad1 g~en komisyona gelmeleri ilin olunur. (2439) 

* I - idaremizin fiJemslpqada bulunan her ikl tiitiin i§leme evlerine prtna-
mesi mucibince yap1lacak elektrlkle l§ler (S1REN Diidilt'il) saat teslsati i§i pa
zarhk usuliyle eksiltmeye konulm~tur . 

n - siREN Dildilgu testsatmm ana saatine raptedllecek yedi ad.et saat 
dahll olmak ilzere Heyeti umumiyenln ke§if bedell 863,20 Ura ve muvakkat te
minat1 64.74 liradlr. 

m - Pazarllk 25/V / 938 tarihlne rastlayan ~ba gilnil saat 14 de Ka
batqta levazim ve miibayaat 1ubeslndeki ahm komlsyonunda yap1lacaktlr. 

IV - ~nameler pal'8SlZ olarak her giln s<>zo. ~en fllbeden almabllir. 
V - Eksiltmeye i§tlrak etmek isteyenlerin fiatmz tekliflerlni tetkik ed.ilmek 

iizere eksiltme gilnilnden blr ha!ta evvel tiitiln fabrikalar 1Ubesine vermelerl 
IA.zundlr. 

VI - isteklllerin pazarllk i~in tayln edilen giin ve saatte % 7,5 giivenme 
paralarlyle blrllkte yukanda ad.I ~en komlsyona gelmeleri ilAn olunur. (2579 

K1rklarell lsk&n mUdUrlUCIUnden: 
VilAyet ~vresinde iskA.n edilen g~menlere tevzi edilmek mere 1011 bat 

~ 0Jdlz(l ~ pazarbkla milbayaa edilecettlr. 
Eladltme 12/Mayia/1938 peqembe giinil saat 14 de Vlllyet iskAn Mildilr

lillftnde toplanacat :lskln kOJnisyonu huzurunda yapJ.lacaktJr. 
Taliplerln % 7,5 muvakkat teminatlariyle ve Ticaret odalan vesikalariyle 

birlitte yukanda yazJb giin ve saatte kQ1Jlisyona milracaat etmeleri. ijartname-
ler para.az verlllr. (2642) 

Istanbul Defterdar11a1ndan: 
Lira Kf. 

Arnavutkoyilnde: Yenlset sokaimda kl1n ve eald 13, yenl 8 saylh olan 
mn 9/80 payi. 607 50 
BeJollunda: Kamerhatun ma.haJJesinln IJahln sotaiJnda kllD ve es-
kl 25. yent Tl saylh ve 63 numarataJh olan evin 1/3 payi. 300 00 

Yukanda yazth maJtar 7 /6/ 938 sah giinO saat 15 f8 Jmdar pazarhkla satila
caktlr. Satlf bedellne mukabll istlkrazl dahili tahvlll 1le % 6 fa1zli haztne tah
vlllerl de kabul olunur. Tallplerln % 7,5 pey ak~ muayyen milddetten ev
vel yatirarak bu mtlddet i~inde haftamn cuma ve sah gilnleri saat 15 de Def
terdarhk :Mllll Emllk Mildilrlilii.lnde mtltefekkil &atlf komlsyonuna milracaat 
Ian. (M.) (2651) 

M. M. v. Hava mUste$ar11a1ndan: 
Bava Milstef&rblm gOstereceli yerde ~tmlmak ilzere 210-185 lira flo

retlo bir mtmar aJmac8ktlr.1steklllertn &§&l\da yazJb evraklarlle Ankarada IL 
IL Vekllett Bava milltep.rhtma, :!stanbulda Bava aktarma anhan mddQrlfi
ldne milracaat etmelerl. Talip faz1a ~ takdlrcle moan lmtthantna tab& 
tutulacaklan llln olunur. 

1 - Tttrk olmak. 
2 - Mtmarhk dlplom&Slm haiz bullmmak. 
s _ Askerllllnl bitlrmit ve diler veklletlerle llllai otmamat, 
4 - Ecnebl kadm lle evil bulunm amak. 
I _ Salllk durumu Jertncle olmat. 
e - ROmO blzmet ve hillllilh&l vesltalanm blml1 buJ1mmat. 
7 ~ Do ..set ftllka fo&olrafl. (2508)4 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Galatacla Tahir han 3 iineil kat 
Td: '4991 - Z - 3 

Svens!ta Orient Llnlen Gothenbarr 
Gothenburg, Stokholm, Oslo, D:mtztg, 

C dynla Copenhag Abo Reul ve b1Ut1n 
Baltllr: llmanlan prlr: n Karadenlz ~h· 
ca l1manlar1 arasmda JI S{inde blr azlmd 
re avdet l~n muntazam ~talar. 

Odynta - Dant.zig - Oothenburr n Oalo-
!ta.n belr:lenen vapurla.r. 

Got.land vapuru 9 mayisa dogru. 
Bardeland vapuru 15 mayisa dogru. 
lliorland vapuru 25 mayu;a dogru. 
Yabnda lsta."lbuldan Hamburs Roter• 

d&m - Kopenhag, Odynta Gothenberl, 
Dantzlg - Stolr:holm, n O&ot llmanla.n 
lcln harclr:et edecelr: vapurlar. 

OotJnnd vapuru 9 mayisa dogru. 
Bardeland vapuru 15 mayisa dogru. 
Norland yapuru 25 mayisa do~. 
J'Ula tar.nu lcln Oal&ta'da Tahlr ha.n 

I Gncft :tatta lr:J.ln acentalltma mtlracaat.. 
Tel: "4ggl - ll - I 

Kimyager muavini 
Anadolu ~imentolan 
TURK ANOsii\I ~iRKETi..,"DEN: 

Kartalda'lr:l Clmento FabrtkamIZda 
1stlhdam edllmek iizere askerll~lnl 
yapmlf faal ve gen~ blr 'kimyager 
muavlnl almacakt1r. Tallb olanlann 
ves1kalarlle birHkte sabahlan :fabrl-

•••• kaya miiracaaUan. •••• 
\----------------------------------

Do kt or 

HORHORUNI 
(Nakletti) 

Sirkeci tramvay caddesinde Viyana 
oteli yamnda bastalanm her &iin 

-- kabol eder. Telefon: 24131 _ ... 

i.938 
Matbuat Almanao1 
C I K T I! 

Kii.tilphanenizin ~ gilul eserldir. 
1937 yilllllll tarihi, en m~hur 

muha'rrirlerin makaleleri - Gftn
delik, haftallk ayllk gazete ve 
mecrnualarda lslmlerini gordii· 
guniiz biitiin muharrirlerin re
lbnlerl, fstatlstikler - Faydall bil
gller. 

Fiab 50 kuru~tur 
Biit\in kita~llardan arayum 

Toptan sat~ yerl: tstanbul 
BASIN KURUMU - Taklim 

SAC BOYALARI JUVANTiN 
KUMRAL 

SiYAH 
Sa~lara rayet tabii surette is· 

tenilcn rengi ,·erir. Ter ve yI· 

kanmakla kat'iyyen ~lkmaz. 

Biitiiu diinya sergilerinde SJhhl ev-

1af1 haiz sa9 boyalan arasmda bi· 

rinci gelmi~tir. Sa~lan ve cildi 

kat'iyyen tahri~ etmeden istenilen renkte boyayan 
yerine sthhi sa~ boyaland1r. 

iNGiLtZ KANZUK ECZANESI 

BEl:'oGl,U • fSTANBUL 

I Haricl Askeri K1t'ati l1_!1nlan I 
Askeri Okullara Talebe Ahn1yor 

1 - 938 - 939 y1ll i~in istanbulda bulunan Kuleli ve Maltepe Askeri Lise
leri ile Bursa Askerl Lisesi, Kmkkalcde bulunan Askeri Sanat Lisesi ve Konya, 
Erzincan Askert Orta Okullanna talebe almacnktir. Kayd1 kabul §artlari hak
londa rnalftrnat Askerlik §UbeJerinde ''e OkulJarda vard1r. 

2 - Kayd1 kabul i~in miiracaat zamam l / Haziran/ 938 ile 25/Temmuz/938 
arasmdacbr. 

Talebe hangi okula girmek istiyo• bir dilek~e ile dogrudan dogruya o 
okul miidi.iri.ine milracaat edecektir. Dllek!;eyc iki !otograf ile bir tane 6 ku
I'U§luk posta pulu ili§tirilmi~ bulunmal1 ve mensup oldugu Askerlik §Ubesi, 
Babasmm ad1 ve meslegi Ue kcnc!i ad1, okudugu okulun ismiyle hangi sm1fta 
bulundugu, yabanc1 dil okuyorsa hangisini okudugu ve okulundaki kayit nu
mar8Sl, boyu, ya§l, aprhgi ve oturdugu yerin adresi vazih olarak yaZilmal1dir. 

3 - Mekteplerin bulundugn ~ehirler haricinden milracaat edecek talebe
ler ayr1ca ikinci bir dilek~e ile de Askerlik §Ubelerine ba~vuracaklard1r. Asker
lilt §Ubeleri s1hhi muayeneleriyle lUzumlu kayd1 kabul kag1tlanm tamamlatti
racaklar ve 1 Temmuzda talebenin girecegi okul miidiiriine yalruz kag\tlanru 
gonderecekler ve talebeler mektep rnildilrleri tarafindan ~agrilrnad1k~a mek-
tebc gonderilmiyecektir. • 

4 - Okullar yatil1 ve paraSJzdir. Talebenin ia~sinden b~ka giydirilmesi, 
techizatI, okul tarafmdan temin edilir. Ve her ay bir miktar da ma.a~ verl
lir. cr830» 024441> 
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Daha gen~ goriiniiyorum! .. 
cUyarur uyanmaZ, hemen el aynanu 
ahyor.. Ve kii~iik btlrU"1kluklammn 

tamamen zan olunciya ka

• . . . 

Bayan Leylinm hakikl 
fotograf1 

cAncak bir baf ta siiren bir te
daviclen sonra bu derecc gilzel· 
leftinne p~yorum. Biitiin arka
daf)arun b0y1e daha ren~ ,.c daha 
&iizel roriinmem j~in nelcr yap· 
tiimu soruyorlar ve f8yani hay· 
ret blr ¥ldl aJan tenim i~in iltl
fat ediyorlar.» 

Yalruz bir hafta zarfmda bin
lerce kachn, cazip blr tene kavut
m~, blr ~ y~ gen~le~ ve 
biltiin burtlfUklu.klan kaybolrn~
tur. Alimler, buru~mkluklann: 

ihtiyarlad1gumzda cildin besleyi

ci ve ihya edici bazt unsurlanm 

kaybebneden ileri geldigini ke~
f etmi~erdir. 

Bu klymetli unsurlan cilde ia
de ediniz. Yeniden gen!(le~ecek ve 
tazele~cektir. i~te; Viyana tlni
versitesi profes0ril Dr. Stejskal'in 
k~fi bu aerece ehemmiyetll ve 
cazlptlr. Gen~ hayvanlardan is-

dar cfulden giine eri;Jip 
byboldufunu kemali bay· 

retie goriiyordum! .. » 

Bayan Leylanan ya1m:r 
bir haftahk tedaviden 
sonra ahnm11 ve ret01 

gormeml1 haklki fotograf1 

tihsale muvaffak oldugu ve 
cBioceb tabir ettigi bu canh hii
ceyreler hulasaSJ, ~mdi pembe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuttur. Ak~amlan yat
mazdan evvel tatbik ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi besliyc
cek ve g~ngle~tirecektir. Bir haf

ta zarfmda biitfui buru~uklukla
nruz kaybolacak we 10 ya{! daha 
gen~ gariineceksiniz. Giindilz i~in 
.< Yagsiz ) beyaz rengindeki 
cTokalon• k\eJnini kullan1mz. 
Bir ka~ gun zarfmda siyah ben
leri eritir, a~1k mesameleri sik

l~tmr ve en ~irkin ve en esmer 
bir cildi yumu~atlp beyazlat1r. 

Bayanlarm nazan dikkatine: 
Satm aldlgm1z Tokalon kremi vazolarmm btiyiik bir loymett 

vanbr. OnJan bayilnize iade ettiginizde beheri i~in 5 kurus ala-. 
cak, ayni zamanda laymettar milkafatlan bulunan Tokalon mii· 
sabakasana ~tirak haklam veren blr bilet takdim edecektir. 

TUrk Hava Kurumuna enspektor 
muavinleri ahnacak 

Tiirk Hava kurumu i~in 150 lira ayllk ve seyahatlerde 5 lira yevmiye veril
mek ilzere imtihanla enspektor muavinleri almacaktlr. Aranllan vas1flar §Ull
lardlr: 

A - Memurin kanununuu 4 ncil maddeslndeki vasinar1 haiz olmak. 
B - Ya~ 35 ten yukan olmamak. 
C - Yiiksek mektep mezunu olmak <1mtilkiye ve Yiiksek ticaret ve iktisad 

mektebi mezunlar1 tercih edilir. 
Q - Fili askerligmi yapm1§ olmak. 
D - Tap11acak tahkikat neticesinde ahlflk ve seciyesi miisait bulunmak .• 
tstenilen vesikalar §unlarcbr: 
A - Niifus ciizdaru veya tasdikli kopyas1. 
B - Kendi el yaZISiyle tercurneihal hillisa.81 canemuriyette bulunanlar 

i~in resmi vesikalar.» 
C - Tahsil ve askerlik ,·esikaSJ. 
<; - Tilrkiyenin her tarafmda yolculuga rniitehammll olduguna ve has

tallkll olmacbgma dair tam te§ekkilllii hiikurnet hastanesinden almacak foto
grafll rapor. 

imtihan program1: 
A - Ticart hesap, faiz, iskonto, faizli earl hesaplar, 
B - Ticar! usulii defteri. 
C - Hukukl bilgiler. 
C -Tahrir 
imtihan 20/mayis/938 tarihinde saat on be§te Ankarada Tiirk Hava ku- · 

rumu merkezinde, 1stanbulda, izmirde Tiirk Hava kurumu §ubesinde yaz1b 
olarak yapllacaktir. 

tstekliler yukanda yazib vesikalarla birlikte bir dilek~ ile hemen Anka
rada Tiirk Hava kurumu ba.,itanhima milracaat etmelert. cr2526D 

Devlet Demiryollar1 ve Llmanlara lfletme 
Umum ldaresl llAnlar1 

Muhamrnen bedeli 2375 Ura olan 9SOO kilo sllr§of yagi 16/5/1938 pazartesl 
gilnil saat 10,30 on bu<;ukta Haydarp~ada gar binas1 i<;indeki satmalma ko
misyonu tarafmdan a~1k eksiltme ile satin almacaktir. 

Bu i§e girmek istiyenlerin kanunun tayin ettigi vesaik ve 178 lira 13 km"U§· 
Iuk muvakkat teminatlarile birllkte eksiltme gilni.i saatine kadar komisyona 
milracaatlari lazimcbr. Bu j~e aid tartnarneler Haydarpa§'lda satmalma ko-

misyonu tarafmdan parasiz C'latak dai 1blmaktadir. (2488) 
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YUKSEK CEKM• KUDR•TI 

• 
KAYMADAN UZUN MESAFI! 

f YA19MASI 

• 
HAV"LELI E$YAYA 

DAYAN MASI 

• 
HI«; PATLAMA TEHLiKl!SI 

OLMAMASI 

• 
YANLARIN .CAR .. INTILARA 

KAR$1 MASUNIYETi 

• 
gibi hususiyetlerile KAMYON 

ve OTO BOS ler ic;:in iDEAL 
bir LASTiKDiR 

.Turklye Vekill Umum1s1 
TUrk Amer.Jkan Ticaret Ltd. $ti. 

S1rket1, Nur Han, 1k1nci kat, Telgr : FIRESTON£-lstanblli 

BILE N KAZANIR 
Saym bayanlammzdan samimt ricanuz; saghklanm yuvalanmn saadetini 

(ayhk temizJik) lerinde daima 

ve Bagi kullanarak sigorta etmelidlr. Medeniyetin dev adunlan kar§l
smda eski usullere baglanrnak, terakkiye y{iz ~evirmek, gelecek tehlike
Iere nza g0stermek demektir. Bilgili Bayanlar tarafmdan §ilkranlarla 
kaf§Ilanan (FEMiL) sizleri iizi.icii m~akkatlerden kurtanr, rahim 
hastahklarmdan korur. Clldinizin taravetinl artmr. Viicuda tam bir 
serbestiyet verir, en ince elbiseleriniz altmda sezilmez. 
Evde, vazifede, seyahatte, mektebde, ynzllkta seve seve kullanacaguuz 
bu gayet sthhl, pratik FEMiL ve BAGLARI her eczane ve biiyiik ttca
rethanelerde hizmetinize amadedir. 

--------------- 938 Modell 

KARY OLA 
ve iNGiLiZ, AMERiKAN, viYANA 

sistemi (.":ELiK SOMYELERt bllhassa. 
KROME. NiKELE ve muhtelif renk
lerde MADENI MOBLELER Fabrika 

salonlannda te~ edil~tir. 

Mallar saglam ve metin, fiatlar ~ok ucuzdur. 
HALiL SEZER Karyola ve madent ~a fabrikas1 

SalkmtsOgud Demirkap1 caddesi "l Tel. 21632 

. P. T. T. Levaz1m mudOrlugOnden 
1 - !dare iht1yac1 i4;in 43 ton 3 M/M, 61 ton 4 M/M, 1 ton 1,5 M/M kl ce

man 105 . ton balor tel kapall zarfla eksiltmeye konm~tur. 
2 - Muhammen bedel 105,000, Muvakkat teminat 6500 lira olup eksiltmesi 

23/ Mayis/ 938 pazartesi giinii saat 15 de Ankarada P. T. T. Umum Mildilrliik 
binasmdaki satmalma komisyonunda yap1lacakt1r. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu kanuni 
vesaikle beraber milteahhitlik vesikasm1 ve teklif mektubunu muhtevi kapall 
sar!larrm o giin saat 14 e kadar mezk:Or komisyona vereceklerdir. 

4 - ~artnameler, Ankarada P. T. T. Levazun istanbul Beyoglunda P. T. T. 
Ayniyat tmbe mildiirlilgilnden 525 kurus bedelle verillr. (1851) 

Sahib! Necm~ SadU Vmuml Mfri711t mildtiril ~kn Bade 
Akpmlle&r• 

Mideniz bozuk, d.iliniz pash 

KA BIZ 

tecriibe ediniz. MIDE ve barsak
lan yormadan ve ah§tlrmadan 
ishal eder ve temizler. 
Haz1m11zhg1, mide ektilik, 
titkinlik ve yanmalar1n1 

GfDERIR. 
1't,1ha ve s1hhatlnlzi diizeltir. i~U

mesi gayet lltlf; teslrl kolay ve mil
leyyimdlr. Son derece teksif edllml§ 
blr tuz olmak.la milmasU hi~ bir mU.
tahzarla klyaa kabul etmez. Mazon 

isml, Horoz marka.sma dikkat. 
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Bahar kadar r aravetli; GUnkU: 

lrullamyor. 

RADYOLiN 
D~eri ~fuilmekten korur ve 

gfulef gibi parlatlr. 

RADYOLiN 
Dif etlerinde bulunan mikroplan 

ta.mamen imha eder .. 

RADYOLiN 
Blitiln agza slhhat, letafet ve 

cazibe verir • 

Sab'all, ogle ve aktam her yemekten aonra -
Daima Radyolin 

BOTUN AGRllARI DiNDiRIR 

YEN KONTR • P Ltd. § 

KU:~::;EM Ku R uF·sm EM LE 
,~ Ul$Ii ~yapllan KELEBEK marb 

KONTR • PL AKLAR 
~arpdma, ~atlama, kabarma ve 

saire gibi fli!:bir anza gostermez. 

Kontr • Pliklar bu gibl anzalara 
~1 garantl Ile sabhr. 

KIZIL, KAYIN., KARAAGAC'dan mamul 
Kontr-pUikJar stok olarak her zaman mevcuddur. 

Sail$ yerleri: 
tstanbulda : R'C§TO MUHA'I OGLU, Mahmudpqa Kiirk~ti Han No. 28. 

iSAK PiLAFiDis, Galata Mahmudiye caddesi No. 21 
Ankarada : VEHBi KO(( 'ficarethanesi. 
izmirde : KARI, HORNFELD 

iHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRi i~MAN. » 
§ADAN MAHMUD KOKNER. 

Samsunda : GtgMEN OGLU KARDE~LER. 
Umwni satq yeri: ista.;b11l, Sirkeci, MUhilrdarzade Han No. 3 

YENi KONTR-PLAK Ltd. ~irketi. Tel. 22401 

Egzema ve en muannit cild yaralanndan kurtulmak i~in 

kullaJUmz. Binlerce hastayi kurtarml§ttr. Eczanelerden isteyinjs. 

Zengin olmak i~in 
Mutlaka 

MALOL CEMAL 
gi§eslnden 

Bir bilet aJ.mams kifidir. 
Adres: Istanbul i§ Bankasi kar
§Ismda No. 15. Tel. 22954 

Za;rl - istanbul tthallt gilm.ril#iinlln 

24/12/ 37 tarlh ve 342111/8456 No. 11 ma.k· 
buzu zayi ettliimden, yen1alnl ~
iundan eakislnln hilkmu yoktur. 

lak• ..... 


