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''Hataylı ve Türkiyeli vatandaş 
Hükômete tam bir itimatla bağlan,, 

' • 

' 

• 
Başvt~l ile Hariciye ve Dahiliye Vekillerimiz Mecliste Hatay müza. 

knelerini takip ederlerken ... 

150 DökDerr 
a ffedöDüyorr 
Listede adı bulunanların 
memlekete dönmelerine 

müsaade olunacak 
Cumhuriyetin ıs inci yıldönilmil mu .. 

na1ebetiyle umumi bir af ilin edilece • 

linden ve bil arada ''yüz ellilikler,, lis. 
tMl ıirlail Jııe•h•nl"laruı..JatikW aaah.. 
kemelerlnce •e lr!arei mahauulwca 
mahkam edilenlerin affa tibi tutulacalıc

larından bahsolunmuıtu. Adliye Veka· 

letince affa dair bir kanun projesi ha. 
-.rıantJığt da dolapn rivayetler arasın-

dır. Projeye göre, "ytls ellililder,, liate
sinde adları bulunanlar ve balen sağ o
lanlar memlekete dönebilecekler, fakat 
on ~ mildkietço devl~t ~metinde 
lnallanııımyacaklardır. 

.. Son Poata,, arkadllıfl1DUm haber 
verdiiine ıöre, hanrlanan proje Mil. 
let Meclisine verilmittir. Adliye encll
meninde müzakeresinden sonra umumt 
heyete sevkcdilcccktir. 

Alikante bombardımanında 

Franko tayyareleri 

Hatayı k urtarmak için 

Hakkın bütün 
imkinlarını kullanacağız 

Hakkın lmkAnlarının lllAsa mabkdm olduğuna her kesi 
inandırmak lstlyenler varsa 

Kendimizi kuvvete 
teşvik edilmiş 

müracaata 
..,, 

sayacagız 
Antakya, 28 (A.A.) - Anadolu ajan-

sı muhabiri bildiriyor: 

Ak~ saat yirmiden sonra şehirler 

arasında otomobil, kamyon ve araba ile 

gelip gitmeyi yasak eden ve Hataydaki 

bütün gazeteleri kapatan bir kararın de

lege Garo taraf mdan imza edildiği öğ

renilmi~tir. 

İskenderun, 28 - Reyhaniyede bir ha
dise daha olmuştur. 

Jandannalar, bazı mahallelerde arama 
yapmak istemişler ve birçok evleri kor
don altına almışlardır.Bu arada, Türkler 
den Tevfik ve Süleymanın evleri de ablo 
ka edilmiş, zorla içeri girmek istenmiş
tir. Erkekleri evde olmadığı için kadın
lar kapıyı açmamı~lar ve kocalannm gel 

mesini beklemelerini jandarmalardan rLı 
ca etmişlerdir. Fakat, bu rica süngü ile 
mukabele görmüş, kapılar göğüslenerek 
evlere girilmiştir. 

Jandarmalar, sözde arama yapmışlar 
ve kadınlara en çirkin tecavüzlerde bu
lunmuşlardır. 

Bu hadise, Garonun iştirakile yapılan 
_... Devamı 8 incide 

Hava 
halkın 

bütçesine 
yardır111 
lirayı buldu 

geçen sene 5 343 925 
temin etti 

47 Milyon 
Türk hava kurumu 

lira gelir 
Piy ango 
hasılatı 

1,5 Milyon 
kadar 

lira 185 kadın ve 75 
çocuk öldürdüler 

Fransa ve lngllltı re
nln sllkftne llne 

ispanya şaşıyor 
~ 

Allkartte, 28 ,(A.A.), - Franko tayya- --. 

Ankara, 28 (A.A.) - Türk hav.:ı. 

kurumu genel merkez heyeti bugün 
saat 16 da Sinop mebusu Cıevdet Ke-

1 rim lnoedaymın başkanlığında altı 

1 aylık toplantısını yaptı. 
l Merkezi idare heyetinin çalı§ma ra 
' poru ve murakiplerin raporu okuna
f rak tasvip olundu. Bilanço ile 938-39 
( bütçesi tetkik ve tasdik edildi. Türk

hlertnin bombardımanı, zayiatının tes
bh olunan en 10n bil~çosuna göre 185 i 
-~ ve 76 1 ~ olmak üzere 300 ki~i 
llına, ,. 1000 k.lolden fazla da yaralan· -.... 
lıpaayanm oolaaı 
Patta. ıı. (A.A.) - ispanya bürük el-

1111 Pranaa •• ln&iltere harici)'e neza
lttlertne flirilm notanın metnini neşret
"'hadlıi'. 

8VleloD il~ bu notasında. Fran 
• .. ı111nt1n tarafından §Ubatta hüka
~nen tarp tanJ neıdlnde açık ,ehir· 
~ bcxnbtrdmıanına bir nihayet vtril
illlttl bahsinde yapılan ıe,ebbCl!tln neti
_., hakkındı maltlmat lWmekte ve 
~lnta fle fngilterenin son Aflkant..e bom 
d ıtrdnnanı karşrsmda sükGt etmetjırj~n 

0laYt hayretini bildirmektedir. 

SQvarDDerlmlzUli\l yeni zaferi : 

85 müsabık arasında 

Saim Pulatkan 
bi rinciliği kazandı 

kuşu kamplarında vazife görürken 
aehit düşen amatör gençlerin miras
çılarına 1500, malftl kalanlara 750 li
ra net olarak tazminat verilmesi de 

_.- Devamı .J ilncllde 

Bir sandal 
içindeki dört dellkanhyla beıraber 

sırroldu! 
Aumkapı sahillerindeki bu 

esrarlı hadise etrafında 
polis ehemmiyei(e 
tahkikat yapıyor 

Yaz geldi. Yazın gelişi demek, de- feci bir an'ane halini almış !Julunu. 
niz kazalarının ve facialarının da baş. yor. 

1 
laması demektir. lstanbulun, efsanevi Nedense, denizle diz dize oturan İs. 
bir adak gibi, her yıl müteaddid hem· tanbullu, onunla bir türlü anlaşamı -

..-: Yazısı 8 incids aerisini Marma.raya kurban vermesi .-: Devamı 8 incide 
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d(;adisefet.. likirlec - lç Bakanın 
son nutku 

münasebetile 
-2-

Yazan: Nizamettin Nazif 
••Amme hizmetleri hiçbir kapi· 
talin lıtiımar edemiyeceği bir 
.abadır - Şükrü Kaya,, 

Parti genel sekreteri ve iç bakanı 
Şüktü Kaya tarafından iç bakanlık 
bütçesinin müzakcnsi münasebetile 
göylenen nutuk, büt:.in gayeleri vatan
datın refahına matuf olan rejimin mü· 
bim prensiplerinden birini en kati, en 
Umit verici ve alkışlanmağa en layık 
§ek ilde if adelendirmiJ bulunuyor: 

'Amme hizmetleri hiç bir kapita
lin ( ı) istismar edemiyeccği bir saha
dır. Ne bir elektrik, ne bir tramvay, 
ne bir vapur, ne bir otobüs §irketi fer
din elinde kalamaz. Bunlar belediye 
hudutları içinde iseler belediyeye, bele 
diye hudutları dı~mda bulunup ta mü
teaddit belediyeleri alakadar ediyorlar
sa dPvlctln eline geçmelidirler.,. 

Parti Genel Sekreteri Şükrü Kaya 
nrn, her Türk ıehir ve kasabası için bJ 
yük vaadlerle dolu bir müjde addedile
bilecek olan bu sözlerini, İstanbul için 
ıu tarzda anlamak kabildir: 

"Elektrik §irketi artık ferdi bir i1-
tismar mevzuu değildir. İstanbul tram
vayları ve tünel mutlaka elimize geçe
cektir. Şirketi hayriye ve muhtelif 
l•Gl.llU'OiS 1:211,Y.C:U \.ıU\UU utuousıer, en 
yakın zamanda belediyenin malı olacak 
tır.,, 

iatanbullunun buna sevinmesinden 
"daha tabii bir ıey olamaz. Zira Şükrü 
Kayanın da gayet -vazih bir tarzda i
lbe ettiği gibi; 

"Devlet iıletmesinde devlet, beledi
ye işletmesinde belediye, kar cihetini 
bir tarafa bırakıp her §eyde olduğu gi
bi yalnız ınilletin menfaatini cnditc e
dinerek çahpr.,. 

Nakil vasıtalan bir ıehirde günlilk 
hayRtın, bir memleketle ekonominin 
'Ye milli mndafsanın belkemiiıldir. E
lektrik ve ıu iae, medent ihtiyaçtan 
hergUn bir parça daha artan vatan
da§lanmızın, refah vasıtası, ve enerji 
balmnmdan da her gün aayı11 bir par
sa dab kabaran endüstrimizin canıdır. 
Belkemiiimizi ve canımızı ister yaban
cı olsun ister yerli, hiçbir ferdi lstls
marrn keyif ve menfaatine terkedeme
yb. Bu sahalar ancak çok geri, medeni 
ve insani vasıflardan mahrum memle
ketlerde ferdi istismarlara terkedilebi
lir. İJini trkmna koymuı bir ferdin vc-
3'1 yolunu bulmuş blrknc entrikacı kafa· 

darın, harlı kliklerin keselerini doldur
mak için Tilrkiyede vatanda§, refahın
dan, aıedent ihtiyaÇıanndan ve refahın 
en mühim vasıtası olan hayat ucuzlu
ğundan mahrum edilemez. Elektrik 
tirketi her yıl milyonlar kazandığı hal 
de çok iptidai olan tesisatını asla te
kemmül ettirmeğe yanaJmamı§tır. 100 
mumluk bir ampul, İstanbulda bir yağ 
kandilinden farksız 11ık _vermektedir. 
Buna mukabil, yabancı ıirketin, her ay 
orta halli bir aileden aldığı ücret Gar· 
bt Avropada küçük bir atelyenin kul
landığı enerjiye mukabil verdiği ücre
te yakındı. 

Bu ıehir, kilovatı 14-25 kuru~ ara
sında tediye etti. Oyle bir devlrd ki 
yeryUzUnlln bazı memleketlerinde !lir 
kilovat azami beı paraya satılmakta
dır l 

Elektrik fimdi devletin malı&r. Pek 
yakın zamanda kilovat fiyatının en 
u yan yarıya indiğini göret.:eğiz. 

Tramvay yann Türk ıehrinin malı 
olacak. Anbalann güzelleştiğini, ço
faldığmı, ıilratlendiğini v~ ücretlerin 
dSrtte bfre indiğin g8receğiz. 
otobOs. işletmesi yarın tamamen bclc
diycleıtlrilecek. OtobUslerın bollaJtığı-

HAAF.R - Aksam P<>•tıl• 
===--====--~======= 

Johor sultanı 
aradıQını buldu 

Dcırot:ı Lamur'un aşkını unutmak için bir lıngDDlz 
danstlzUe evıenDyoır 

Johor sultanına meşhur sinema yıl
dızı Doroti Umura Aşık olduğunu, e
nunla evlenebilmek için bütün serveüal 
fedaya ve karısını boşamağa hazır 00. 

lunduğumı yazmıştık. Ancak, yıldum 

evli olu~. zavallı sultanın emellerine bJr 
set çekmişti. 

Haftalardanberi Dorotiye benziyen bir 
kız bulmak için didinen maiyeti, nihayet 

ona istediğini temin etmişlerdir. Sultan 

şimdi bir lngiliı dansözile evlenmek için 

hazırlanıyor. 

Bu Lidya Hil admı ta§Jyan 24 yqmda 
çok güzel bir kızdır. Johor sultanı onun-

la Londrada tan~tır. Sultanın. nipn 
hediyesi olarak verdiği eJmasm kıymeti 

~B"ı k4ltdı,, layyarıyll -,ollanatt u
oallı M iş H illa 

Kaçırılmak istenen 
milyoner kimdir ? 

Lord Na/ ild de uykuyu unutmuş! 
Ajans telgraflannın haber verdiği ıi 

bi, tngilterenin en zengin adamı s:ıyı
lan lord Nafild (Nuffield) bayducLr 
tarafından kaçırılmak: tehlikesini at
latmıgtır. Bugün gelen İngiliz gazetele 
ri, hadisenin tafsilatını §Öyle yazıyor
lar: 

LOrd, Oksfordda.ki yazıhanesinde o-
turuyormuı. Saat akşamın 15 ıı ile 7si a 
rasında. Lord, İ§lerini bitirmig, memur· 
lan gittikten sonra koltuğuna uzanarak 
cığara içmektedir. Biraz sonra da evi· 
ne gidecek ... 

Bu sırada kapının önilnde büyük bir 
otomobil duruyor. Otomobilde bir ıoför 
var, iki de adam. Bu iki adam hemen o
tomobilden atlıyorlar, içeriye giriyor
lar ve lord Nafildin karpaına çıkarak, 
tabancalan ellerinde: 

- Bizimle beraber relin l diyorlar. 
Lord, birdenbire heyecana kapılnu

yor, ıoğukkanlıhğını muhafa.ıa ediyor 
ve haydudlan: 

- Ne iıtiyorsunu.z 1 Buraya ne hakla 
girdiniz gibi sözlerle kal"flbyor. 

Haydudlar tabancaJannı adama daha 
fazla yaklaıtrrarak tehdide bqlıyorlar. 
Fakat lord, üzerinde hiç bir ailih bu
lunmadığı halde, haydudlann etraftan 
duyulmurnda., korkarak ateç edemlye
ı.:eklerini bildiği için, gitmemekte ayak 
direyor. 

Bu sırada, yazıhanede en son kalan 
bir arkada§ı, yaııdald odadadır. Hay
dudlann tehdidini, Jord Nafıldin a<sde-

. .• / ! : 1 • • ı ' 

Etüd için hırsızhk 
1:. lR hırsız yakalanmıştır. H!kim Re
&;;. §İdin önCindedir. Kendisini milda· 
faa ederek hiç olmazsa muhakemesinin 
serbest yapılabilmesini temin için tevkif 
edilmekten kurtulmaya çalışacaktır. 
Bakınız kendisini ne kadar komilc bir 

şekilde müdafaa ediyor ve suçunu nasıl 
itiraf ediyor. Bu gülünç müdafaayı bera
berce okuyalım: 

- Ben vaktile Zaman isimli bir gaze
tede amatör olarak çalıştım. Son zaman-

nı, güzelleştiğini ve ..• ücretlerin ucuz-
ladığını göreceğiz. • 

Amme hlımellerinl ferdi istismarlnr
dnn kurtaran ve asla rerdl lsllsmarlara 
terkotmiyen rejim, bUtiln enerjisini n 
tandaşm refahına hasretmi~ olduğunu 

isbat eder. 

rini duyarak ha.diseyi anlıyor ve derhal 
telefonu açıyor, polise haber veriyor. 

Bir iki dakika içinde on iki kadar po
liale dart otomobil retiyor. Binayı mu
hasara altına alıyorlar ve içeriye gire
rek, iki haydudu tevkif ediyorlar. 

Hldlıle derhal Obfordda n Londra 
da duyuluyor. Fakat, Lordun it haya
tmdaJd itibarına halel gelmemesi için, 
bu haberin fazla dal budc.Jc salmaması
na çalıphyor. Polis h!disc hakkında 
reamen bir teY söylcmemiıtir. Fakı?.t, 

haydudlarm yakında mahkemeye çıkan 
lacaklan &nlafihyor. 

Lord Nafild de hadiseye fazla ehem
miyet vermiyor gibi görünmektedir. Bu 
meseleyi mevzuubahs edenlere, sadece: 

- Evet, demektedir. İşte öyle iki a
dam geldi, beni kaçırmak b:tedi. .• 

Lord Nafild, lngilterede büyı:.ik sa
nayi müesseselerinde sermayesi olan bir 
milyonerdir. Son senelerde, bundan ev
velki hava nazmnın mllthit bir rakibi 
olarak ııöhret aldı. Hava nazın ker...:: 
phsi arkadatı olduğu halde siyasetini 
tenlrid ediyor, bilhass11, İngiliz fabrika
lannda yapmak mllmkün ikf'n, hariçten 
tayyare almmak istenmesine hücum e
diyordu. 

Hava nezart'tine Kingsbey Vud ge
lince, ilk iti lord Nafild ile görüımek 
ve fikirlerinden istifade etmek olmuıı
tur. Milyoner, İngilteredeki hava sana
yii !abrikalarmın, orduya Hirumu olan 

tayyareleri en kro;a bir mllddet zarfrn-.... 
} tarda bazı gazetecıler dilencılerin haya- ) 

tını tetkik için bu kılığa giriyor ve rö
portajlar yapıyorlar. Ben de bir etüd 
yapmak isledim. Düşündüm. Hırsızlığa 
karar verdim. Bir akşam bu gaye ile kim
seler yokken, ( ... ) idarehanesine gittim. 
Oradaki daktilo makinesini çaldım. Son
ra götürüp 14 liraya sattmı. Aldığını 

parayı da, saklaması için bir arkadaşa 
bıraktım. Sonra da polise teslim olarak 
h&diseyi anlattım ve: ''Haydi, dedim, 
beni tevkif edin. Maksadım sadece bir e
tüd yapmaktan ibaret.., 

Hakim, tevkif kararını venni~. Bence 
bu amatör hırsız HAkim Reşide etüdünü 
hapishanede tamamlamasına imkan ha
zırladığı için teşekküre borçludur. Bil
mem bu ahllld vazifeyi yaptı mı? 

* Çöp 9'on"resl ve 
belediye 

Nizamettin NAZiF 1 
(1) "Yerli ve yabancı ferdi teıebbü ... 

Gaıetıler haber veriyorlar: 

T E?\-fMUZDA Pariste yapılacak çöp 

ler,, manasına. kongresine ı,tirak edec$miz, bey-

200 bin frank tutmaktadır. Diğer hedi
yelerin kıymeti ise 900 bin frankm. 

Dorotinin ~iğini bilen okuyucu

larımız, yeni dansözün aşkı uğruna feda 
edilen kadını, Johor sultanının kamını, 
elbet merak etmi§lerdir Mis Hills, bura

daki resimde de görüldüğü gibi, Doroti 
le yapılacak bir mukayesede hiçde fena 

rıot alnuyacak bir kadındır. Johor sulta-
1u, Dorotiye olduğu gibi, vaktile bir bar

da varyete yapan bu lskoçyalı dansöze 
de derhal abayı yakını§ ve onu karılığı
na kabul etmişti. 

Sultan, evlilik ~ mtlmldln oldu
'lu kadar sQratle koparmak ve İngiliz 
dansözünüe ba~lanmak için, talisiz Mis 
Hills'in "boş klğıdmı,. tayyareyle yolla
m~I 

Kaçırılmak f sten en lord 

da yetiıttrebilmeleri için nasıl çalı§ma 
lan lbımgeldiği hakkında bir progr:ı::. 
hazırlamıı ve bu program hava nezare
ti ile sanayi m:ieasc!:cleri araaında gö
rütülmilıtür. 

Lord Nafild, on ya§Jtldanberi haya· 
tını kazanmağa mecbur kalmıı ve bu 
ya§& gelinceye kadar muhtelif iı yap
mı§tır. Hattl, on yaıındanberi çok ça
bşmağa mecbur olduğu için, uyku u
yumasını unuttuğu, o .zamandanberi 
gilnde, ancak bir, iki saat uyuduğu söy
lenir. 

~ 
neJmHel federasyona bildirilmiştir. 

HükQ.m vermekte sarurmı ki kimse be
nim gibi tereddüt etmiyecektir: Çöp 

mevzuu üzerinde belediyemizden daha 

sahibi salahiyet hiçbir belediye mevcut 

olmadığına bakılınca, göğsümüzü gere 
gere i~tirak edebil~imi.ı y~~ kon

gre, çöp kQngresi olabilir. 

~ 

Arslan gUkremeslnl 

basllrao gOrUltU 

Ş OFOR klAkson çalamaz, şehirde 
gürültü olmasın diye. Satıcı bağı-

ramaz: Şehir süktlıietini ihlal etmesin 
diye. 

Şehri gürültüye boğmamak, şehre uya. 

nıkken, uyuyor manzarası Yermek ~r 
sakinlerinin istedikleri şeı dir. 

29 MAYIS-1938 
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CUMHUHIYBT 

Asri mezarlık mEselesi p EYAlll Safa ar)cadaıımız IJCl%11JOI': 

.. Ortada bir iddia var. Fakat, gazeteler· 
de çıkan haberler, şQphe altında kaJan
ların lehinde veya aleyhinde bir sara
hııttcn mahrumdur. Devlet ŞQrası veya 
Temyiz mahkemesi, en aon bfikmilnil ve
rinceye kadar, şilpbenin, içi yıldınmJarla 
dolu kara bulutu, BelBedlyenln çatısı lls 
tünden ayrılmıyacak ve tahminlerin ba
m rllzgarlle dıı~ılmıyacaktır. 

İmparatorluk tarihinin biltnn bir lnkı· 
raz devri sulls!lmal ve rOşvet bikAyelerile 
dolup taştılı için, İstanbul balkı yolsuz
luk iddialarına pek çabuk inanır. Böyle 
bir haber gazetelerde bir kere intişar eı. 
miş olduktan sonra, balkın taribl bir fU
urla koyulaşan fQpbeslnl derhal lilecet 
bir sarahate ihtiyaç vardır. 

Şimdilik hlllnen fey fundan ibarettir: 
Mezarlık arsası kıymetinden pek Osttın blı: 
fiyatla Belediyeye satılmııtır. Bunda n 
linin ve Daimi Encnmen ualannın ne ıt
bl mesullyel hisseleri olabilir? Arsayı sa
tanın himaye edilmiş oldutu iddiasını tev
sik eden deliller nelerdir? ithamın esaıını 
teşkil eden bu noktalar karanlıktı kalıyor. 
DBTıya adı brıfan insanlar masum ise

ler, onlan umumi fQpbe kartıınnda daha 
fazla bekletmemek, deAllseler, tehrln, deT 
lelin n rejimin malını. canını ve terefinf 
onlann eline daha fazla teallm etmemek 
167.ımgellr. 

Sabırsızhfımıı, hem masum olması lhU· 
mali bulunan insanlar, hem de aldatılmıt 
olması ihtimali bulunan halk hesabına

dır. 
Bürokrasi kaplumba~asını afır y1lr0yil

şilne terkeıtersek netice gecikebilir. Ba 
dav:ıdı taraflardan birini ve en bilyüğünQ 
teşkil eden halkın gecikmiyecek bir sara• 
hale ihliyncı 't'ar.,, 

AKŞAM' da 

Cinayet kurbanları 

D IKKATLER ıatuna muharrir, adll11e 
vekilinin meclisteki aözlerinden 

ıöule bir netice 'ıkarıuor: 
"1937 yılında Türkiyede 2594 adam 

61dürntm0ş. 
Demek her llç bocuk saatte bir eau b· 

yısrorual Günde )'edf adam 6ld0ri1Ulyor. 
Ban m9111leketlerde blç clu19f obGtl, 

dtye uJ.uruz. perue .. u 1>t:vlyc.re kendim1.U 
yilkselllnek yepyeni bir norus artımı 
membaına kavu,muş olacatıs. Zira yalnız 
ölenleri deAll, öldilrenleri ve ailelerini de 
hesaba katarsak, TOrklyede saat ba,ına 
bir nQfus cinayete kurban tidi:ror demek
tir.., 

Hastabakıcılar 
define arıyorlar 

lngilterede bir manastır haatahaııe

sindcki hem§ireler define aramağa ko
yulmutlardır. Zanneclildiğine göre. 
hastahanenin avlusunda bilyUk bir de-
fine gömülücKir. Fakat, ne kadar derin
likte ve hangi kö§ede olduğunu bilini
yorlar. Yalnız, geceleri, hutalar uyur. 
ken, kendi uykutanndan feda ederek, 
aabaha kadar, topraklan kuıyorlar. 

Manastır bin senelik bir binadır ve 
tarihte ismi geçmektedir. Kral I inci 
Çarlı ile ıekizi.ı1.:i Hanri zamanında bu· 
rası çok mcıhı:rdu ve oraya o uman· 
larda altın gömüldüğü rivayet edilmek
tedir. 

Hastabakıcdar bu defineyi bulurlar
aa yine hast.thaneye sarfedeceklcriııl 
söylüyor far. . ..... __ 

f Böyle olduğu halde, arkasına ve ön~ 
ne birer kırmızı plAka takan otomobil· 
Jerin çalacakları kla.kson bu &Wdlnıe'i 
bozmaz. lşte bir mantığın neticai ki bit" 
na kimse kolaylıkla akıl erdiremez. 

Haberin sayfalarını karı§tmrken .AJIO 
Allo sütununda ~ satırlar gözüme ilİt" 
ti: 

Almanyada ]yana liniomituinM,,. 
/azla gürültü yapan makine üztrinde tel• 
/tikler yapılm'§ ve bun"" rNOtosiklll ol
dufu anlaşılmıştır. Ses ~4en ôletletll 

yapılan tecrübelerde motosilılet ıürüUİİ' 
sünün aslan kükremesinden da/Ja kut1'" 
vetü oldulu ortaya çıkm'§tır. 

Sokaklarımızda motosikletlerin .,rtJ1 
vızır işlediğine bakarak üniversitenin~ 
ruldığına hülanedeceğimiz geliyor.. ~ 
takdirde klaksonu meneden bel~Y~ .. 
bir tek motosikletin seferine ıenilıı~ :,.~ 
mezdi. Oi~er taraftan keşfin Y 16 

bakarak bu men'i bekliyebiliriı. 



ru d .. 
aa., cigata ~ ...................... 
Yine yenilik 

D ÜNKÜ Kurun'da. Hasan Kum. 
çayı, "Edebiyatta yenilik" ad

lı: yazısında, Abdülhak Hamid'in: 
"Daima gördüğümüz gibi yazmakta ne 
terakki olabilir? Biraz da dUşündüğü
rnüz gibi yazmalıyız ... ,, sözünü zikret.. 
tikten sonra diyordu ki: 

"Zannediyorum ki Hamid bu sözü 
ile: "Dalına başkalarmm ~arını 
taklid etmekte ne fayda olabilir? Bir 
az kendi gördüğümüz ve düşündüğü
m.üz gibi yazmalıyız,, demek istese ge. 
rektlr. Çünkü yenilik ve yenilik için
de güzellik ancak görüleni ve dti§ünü
leni yazmakla mümkün olabilir." 

Hamid'in sözünü, Hasan Kumçayı. 
nm verdiği manada anlamak da şüp
hesiz kabildir; fakat ben, şairin "te. 
rakld,, kelimesini de kullandığını dil· 
şünerek, ona başka bir mana. vermeği 
tercih edeceğim: "GördüğilınUzü, gö
zümüzün önünde olanı tasvir etmek 
mi? Niçin? ... Şairin, edibin bir vazi. · 
fesi de insan oğlunun Uerlemesine, da.
ima bir halde kalmayıp imk!inlan ta.. 
hakkuk ettirmeye çalışmasma liizniet 
değil midir? H~r şiir, her yazı in· 
sanları daha. iyiye, daha doğruya, da
ha güzele davet etmelidir. Şair; edib, 
sanatkar gördüğünü tasvir ile kalma. 
malı, bu alemden daha mükemmel bir 
alem tasavvur edip onu, dil§ütidüğünü 
anlat.m.alıdır ki terakki kabil olsun. 
Yoksa. hep ayni hal sürüklenir, gi
der.,, 

Bir sözün böyle birkaç mana.ya çe. 
kilebi1mesini, ne yalan söyliyeyini? 
severim .. Böylece H1n:ıid'in sözünden: 
.. Sanat hakiki hayatın bir tasviri ol
malıdır,, diyenler de, ''Yok, sanatkar 
hakiki hayata esir olmayıp hulyasmı, 
rüya.smı söylemelidir., diyenler "de 
kuvvet alabilirler. 

Hasan Kumçayı'na teşekküre mec. 
burum:· benim: "Yeniye hürmet,, ya.
zmıın bir parçasını da almış; Hfunid'in 
sözüntı zikretmekle de beni tasvib et. 
tiğlni gösteriyor. Son gilnlerde bu sa
natta. yenilik meselesi ibİrçok muhar. 
rırıenn kaıemını ışgal ediyor: yeniye 
hücum edenler, yeni yollar aramak is
tiyenlere hayat hakkı vermiyenler oL 
auğu gibi her yeni hamleyi müdafaa 
etmek istiyenler de var. Bazıları da, 
ycni'yi, gilzel olinak şartiyle kabule 
ha.zır olduklarını söylüyorlar. İlk ba· 
kışta bunlar haklı gibi gözükürler; fa. 
kat ''görünüşe aldanmamalıdır,,: 

Yeni'yi güzel olmak şa.rtiyle kabul
de pek o kadar mana yoktur; çünkil 
güzellik bir takdir meselesi, bir peşin. 
hükümdür. Biz buglln, mesela Ome
l'os'un destanlaruu gtizel buluyoruz. 
?\!için? Çün.kU onları güzel diye oku. 
duk, bizdeki güzellik tellliisi onları 
'\le onlar gibi eserleri okuyarak teşek
kiil etti. Zaten ''klassik edebiyat,, 
ta.biri de, bir manada, "insanda güzel. 
lik fikrini teşkil eden eserler demek 
değil midir? O halde yeni, gerçekten 
Yeni olan hiçbir sanat eseri, meydan& 
!eldiği zamanda, gü...-.eZ değildir; son
l'adan gUzel olur, yani kendisindeki 
Yeni telakkiy~ bir pe§i.nlıükünı olarak 
kabul ettirirse. Her yeni sa.n.8.t eseri 
bir "teklif" tir. Zame.nm belki kabul, 
belkı de reddedeceği bir teklif ... 
. Zaman neye kabul ediyor? neye reel. 
clediyor? Bunu iyice kestiremed.iği
tı:'ıiz için hiç de vazıh Ôlımyan. bir se. 
heb gösteriyoruz: "kabul ettiklerinde 
~~erı bir kıymet vardır.,, diyoruz. 
~at bu be~ kıymet nedir? neye 

~ır eserde var da ötekinde yok? Bun· :r birer muammadır. İşte bunun için 
'P..;r Yeniyi serbest bırakmalıyız; beL 
~ h~iyetıerini zamana "beşeri kıy
d et dıye kabul ettirecek kuvveti var. 
~r. Bizim göremediğimizi, sezemedi-
~4l'tlizi .,,..,.... b'J' .. b'Ur b1 ~ ....... ,an seze ı ır, gore ı ; ı. 

,,.rı:ıb kabul edemediğimizi ıa.man tas.. 
1 edebilir. 

..._____ NuruJlaJı ATAÇ 

Fraosa'nın yeni 
bir zırhlısı 

tr"~aris, 28 (A. A.) - Fransan.m yap. 

1:1 en. son sistem St.razburg zırhlm 
Bhazıtanda hizmete girecektir. 

- ~-,. ~~··- --. ----...... -- ......... ----~ 
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200 Bin ton 
hurda demir 

Limanın temizlenme· 
slle elde edilecek 
Memlekette mevcut hurda demir mik 

tan tesbit edilmektedir. Bu arada li· 
manlara emirli bulunan ve batnuJ olan 
eski gemi tekneleri de birer birer sa
tılmaktadır. Yaprlan tetkikler netice 
sinde İstanbul limanındaki hurda demir 
miktanrun iki yüz bin tondan fazla ol· 
duğu anlaşılmakta.dır. 

Rllk\imet bu hlfrda demirleri yeni 
demir endüstrimizde kullanacaktır. Bu
nun için Halictp bulunan ve yan yarıya 
batmı§ olan eski teltnclerin çıkarılma
sı i§ine yeni sene bütçesinden veril~ek 
tahsisat ile önümüzdeki aylar içinde 
başlanacaktır. 

Eski teknelerin buradan çıkarılması 
Halicin temizleı::ımes.i için kuvvetli bir 
vesile teşkil etmektedir .. Hükiimetin bu 
radaki harap ve batnuş tekneleri çıkar
mak için faaliyete geçmesi üzerine 
liman idaresi de buranın temizl~nmesi 
için tertibat alacaktır. 

İstanbul limanı için yeni iki temizle
me tarağı alınması programa konul
mu§tur. Fakat bunlann satın alınması 
veya yeniden yaptınlması uzun zama
na mütevakkif bulunmaktadır. Bunun 
için, bahriyye ait tarak ve deniz tica
ret mUdüdüğünün tarağı bir ay Ha
lici temizleme işine tahsis olunacaklar
dır. 

Haliçten ve Boğaziçinden çıkanla

cak batımı gemilerin bir yerde toplan
ması ve orada parçalanıp kırılması dü
·,unülmektedir. Bunun için, dün ala.ka
dar dairelerin mümessillerinden mü
rekkep bir heyet liman civann~fa tet
kiklerd.e bulunmuşlardır. 

Valde hanının 
yıkılması işi 

Eminönü meydanmm açılması ıçın 

iıtimWc edümi§ olan Valide ıh.anının 

yıkılması siiratle Herlemektedir. 
Evvelce bu hanın ancak iki a-ıda yı

kılabileceği tahmin olunuyordu. Fakat 
bu tahminlerin yanlış olduğu bugünkü 
vaziyetle anlaşılmıştır. Çünkü hanın 
iiçte ikisi yıkılmı§tJr. 

Belediye, i~ böyle süratle yürüdü
itünll görerek bu sahada isliml~k iş· 

lerini de biran evvel neri.:elendirmek i
çin tedbir alnuıtır. Diğer taraftan yı
kılan binanın enkazını süratle taşıma
&ı ve yanan adliye sarayının olduğu gi
bi enkazın kalmaması için elinde bu
lunan bUtün vasıta]arr l)u işe tahcls et· 
mektedir. 

Valide hanından sonra istimlak edi
lerek yıkılacak olan karşı sıra binalar
daki kiracılara tebligat yapıimııtır. 

Kömür mıntakası 
Kuruc;eşme 

olmıyacak mı ? 
Alakadar bazı makamlar Yeni

kapı cihetini ileri sürdüler 
İstanbul limanında körıi.ir mmta.kasr f kömür mıntakası için Kuruçeşmenin 

olarak Kuruçeşmenin seçildiği yazıl- intihabı bazı alakadar makamlarca iti
mıştı. Filhakika liman idaresi bu karar razı mucip olmaktadır. Bunlar kömür 
üzerine Londra.daki Kip müessesesine 1i mmtakasr olarak §ehrin Yenikapıdan 
manm yeni kömür tesisat ve teşkilatı itibaren olan koy kısmıpda bir yer in
üzerinde icap eden projeleri yaptırmış- tihabım ileri sürmekte~irler. Bu s~

retle eskidenberi kömür mıntakasr içın 
devam eden münakaşalar resmi makam 
lar ar~şmda yeniden tazelenmiş bulu-

tır. 

Denizbank kurulduktan sonra kömür 
mıntakasına ait inşaat işin.in yeniden 

tetki~ine karar verilmiş~ir. ~ fen 
heyeti bu işle devamlı bır şekilde ?1e~
gul olmaktadır. Çünkü, İstanbul lıma
nmın ihyası programının en .~ühim k~s 
mmı bu kömür mmtakasmı tesis işi 

teşkil etmektedir. 
Fakat, dJ.n haber aldığımıza göre, 

Küçük san'at erb.a~ı ı· 
ve kazanç vergısı 
Küçük sanat erbabı, kazanç kan~· 

nunda ötcdenberi tefsire bağlı olan b1r 
noktanın bu mali senede tasrihi için ma 
liye vekaletine müracaat etmişlerdir. 

Mesele şudur: Kazanç vergisi kanu
nunda, kilçtik sanayi işlerinde imalat· 
hane olarak bir kısrm gösterilmiştir. Bu 
kısım, esnaftan bir derece yukan ve 
beş beygirden aşağı kudret ve on ame
leden aşağı işçi ile çalışarak muamc~e 

vergisinden muaf olarak küçük sanayi 
erbabından da bir derece aşağı bir sınıf 
teşkil etmektedir. Fakat kanunda bu sı-. 
nıflann vergi hadleri başka başkadır. 

Mesela: bir marango~ ile marangoz i
malathanesinin vergileri biribirinden 
çok farklı ve ikincinin birinciye naza. 
ran kazanç verglsJ daha çok yüksektir. 

Halbuki kanunda imalathanenin mahi
yeti ve iş hacmi hakkında hiçbir tarif 
yapılmamıştır. Bu vaziyette, bu husus 
kazanç tahakkuk memurlarının kanaat 
ve ictihadile tayin ve tesbit edilmekte
dir. Bunda da mıntakalara ve memurla
ra göre bir ~ok değişmeler olması tabi! 
bulunmaktadır. hte maliye veka.J.ctin
den bu •.:ihetin kanunun ruhuna uygun 
bir şekilde tasrihi istenmektedir. 

ırcuıı tcıro amcaa 
ırDDli'll ÇOCUitYI 

ve kaıırosu 

nuyor. 
Diğer taraftan şehir: mimarı Porst da 

kömür mıntakasının Kuruçeşmcde te
sis edilmesi hakkında kati bir mütalea 
dermeyan etmemiştir. Prost, bugün· 
lerde Kuruçeşme ile diğer sahil mrnta· 
katarını bu maksatla tetkik edecektir. 

Biraz geç oldu ama ... 

Susuz kalan 
mahalleler 
Yakında suya 
kavu~ııcak 

§ehrin en susuz mıntakasını teşkil 

eden ve geçen sene tifo sal&rnı esna:ıın· 
da belediye tarafından çeşmcl~rinin su 

yu kesilen, kuyuları kapatılan Fatih ka· 
zasmın Horhor mahallesi ve civarında 

ki mahallelere su vermek •üzere Edime
kapıdaki terşih havuzundan itibaren 
boru döşcnmeğe başlanmıştır. Bu boru
ların daha faydalı olabilmesi için Edirne-

hpımn mahalleler: arasıncl~n geçiril
mektedir. 

' 

Veni konulan elek

trik IAmbaları 

Belediyenin yeni programla §Ch· 

rin karanlıkta kalan yerlerine dikilme
sine karar verdiği 2000 elektrik lamba-

sının dikilmesi ameliyesi ikmal edilmiş
tir. Bu elektrik lambalan hlç elektrik 
olmıyan yerlere dikildiği gibi elektrik 
lambalan da pek seyrek olan yerlerde 
de aralara konulmuştur. 

-Tatno ve 
çocuklarımız 

Dünden itibaren orta okullar ve liıe
ler yaz tatiline başladılar. ~n ımıflamı 
imtihanlara girecek çoculdan ile tem. 
belliklcri yüzünden engellerle kar§ıla· 
şanları istisna edereek, bugün on bin· 
terce Türk çocuğu, sabahtan aktama 
kadar i§sizdir. 

Ben tatili, bacaklarım uzatıp sırtüs
tü yatmak, azami net•e ve §etaret için
de plajlarda, kırlarda, çayırlarlda: gezip 
eğlenmek diye anlamıyorum. Tatilde 
gelecek ders yılına hazırlanmağı da 
pek medrese işi buluyorum. Tatil, ço
cuğun ders çerçevesinin dı§mda okuma 
devri ve yurdunu tanımak için , g~zip 
dolaşma zamanlandır. 

Harita üzerinden ve coğrafya kita· 
hından yurdu tanımakla iktifa etmek 
yarım iştir. 

Tatil günlerinde çocuklarımıza mem· 
lekctimizi gezdirip tanıttırmalıyız. 

Devlet Demiryollan bu yurd gezintilc. 

ri için azami kolaylıklar göstermekte· 
dir. Fakat, çok acı bir hakikat olarak 
kaydetmek isterim ki, talebelerinin b> 

şmda bir memleket seyahaünden zevk 
alacak öğretmeni göremiyoruz. Hatta,· 
tatil aylarında kendi başına seyahate 
çıkan öğretmenlerimiz de parmak il,e 
gösterilmektedir. · 

Çocuklarımıza gelince, eline küçük 
bir çanta alıp trene yahut vapura atla
yan, bir ary, bir buçuk ay, hatta ~n, on 
beş güncük kendi başına geıeb~lecek 

bir cesareti gösterenler acaba kaç tane. 
dir? Kaç çocuk babası oğluna böyle bir 
memleket gezintisi hazırlayacak ter-
biyeye sahiptir. . 
· Yurdunu kitaplardan öğrenen genç_· 

leri, masallarda dünya güzelinin resim-

lerine aşık elem bahtsızlva benntiri~. 
Yurdunun köşesini bucağını gezip do. 
laşmıyan, yurdunun dört bir bucağın_· 
dan S\l içmiyen vatandaşın memleket 
işlerinde yüksek sesle konuşmağa hak
kı yoktur. Çocuğunu tatil aylarıı;da 
yurd gezintilerine 'göndenniyen hali, 
vakti yerinde baba, memleket hesabma 
kötUlUk yapan insandır. Oğullanmı.zı. 
onlara verdiğimiz terbiyenin aalametine 
güve~erek tatil aylann'da yu~dumu~n 
seçeceğimiz bir . parçasını gormek ıçın 
yola çıkarmaktan korkınamalıyu. 

R. ·Ekrem K9ÇU 

TDtOn satışla~ı 
devam ediyor . 

Son gilnlerde memleketimizde tü-
tün satışları 'iyi bir vaziyete girmiştir. 
Gerek Karadeniz, germe Marmaranın 
Bursa mıntakasında tUtün iyi fiyatlarla 
satılmaktadtr. Satı§lartn böyle devamlı 
surette iyi gitmesinde mahsulün keyfi
yetçe güzel olmasmm tesiri bulund~ğu 
gibi Alman f abrikalan hesabına venlen 
yeni aiparişler de amil olmu§tur. 

na u Zirhlr 26 bin 500 tonilatoluktur. 
?ll : ~15 metre YO genişliği de 31 
llı;. dır. Silrati 30 mildir. Zırhlr 330 a; 1nı_e~relik sekiz. daha kalibrelik 50, 
llıU ll'ıılırnctrelik 16 tayyare topu ile 

rl" :ehhezdir. Gemide dört tan~e~d~e_LL_~..fJ~~~aı~ 
?'h7. ·~--

Diğer taraftan Tunus ve Lebiıtaıı 

rejileri de piyasamızdan tütün almak 
üzere faaliyete geçmişlerdi.r. Tunus re
jisine satılan ilk parti ttitün sevkedil
miştir. Pek 'yakında Lehistan rejisin
den de bir heyet §ehrimiz~ gelerek bu 
rada tütün muayene edeı.;ek ve mezkUr 
reji için bir miktar tütün sabn almak Ü• 

zere tücearlarLı müzakerelerde buluna. .. 
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Hava 
halkın 

bütçesine 
lÇERDE: 
• Karadeniz limanlarını ziyarete giden 

Hamidiye mektep gemisi dün seferinden 
dönmüşliir. Yakında Akdenize çıkacaktır. 

DIŞARDA: 

• Stokholmda bulunan Polonya harictye 
nazın Bek dün öğle üzeri Yeliaht tarafm
dan kabul edilmiş ve akşam şerefine bfl· 

yardınıı 
• Cumhuriyetin on beşinci yıldönüroü 

münasebetile son beş sene zarfında yapı
lan işler hakkında murassaı maltlmat gön
derilmesi dahiliye vekAletinden aliikadıı.r 
dairelere bildirilmlştJr. 

yük bir ziyafet verilmiştir. Bek, dün aııe 47 Mı· iyon 
den sonra Polonyaya dönmek Dzere Stok· 
holtndan hareket etmiştir. 

• ltalya hava müsteşarı general Valle Tu•• rk hava kurumu 
geçen sene Romanya hava nazırının yap. 

lirayı 
geçen sene 

buldu 
5343925 

• Haziran maaşı tevziatında memur 
Iaı: yeni muvazene vergisi tadill 
tındpn istifade ederek ayıklarını yüzde iki 
nisbetinde fazla alacaklardır. 

tıAı ziyareti iade etmek ilzere 5 buiranda ı • ı • 
Bn:;::n!:~e::~~:rdusu genel kurmay 1 ra g e 1 r temin etti 

• Hamallara yeknasak elbise giymeleri 
için belediyece verilen mühletin temmuz 
başlangıcında sona ereceği bildirilmiştir. 

• Dün İstanbul altıncı, dokuzuncu ve o
nuncu ilkmektep talebelerinden birer grup 
Yeşilköye giderek hava meydanı tesisatını 
gezmişlerdir. Bir kısım talebe tayyareler
le uçmuşlardır. 

• Şehir içindeki arsalarda bulunan fislü 
açık kuyulann kapattırılmasına devam e
dilmektedir. Böyle kuyular bilhassa Kadı
köyünde çoktur. Sahipleri on beş giln i
çinde bu kuyulann ağzını örtmedikleri 
takdirde belediye bunları toprakla doldu
racaktır. 

• TramYay durak yerlerinin yeniden tes 
bfUne belediye lüzum görmüştür. Tetkik
ler yapılmaktadır. 

• Bakırköy ha1kevi köycfilük kolu bu
liln için kazaya civar Mahmutbey ve yeni 
Bosna köylerine bir gezinti tertip etmiş
lir. 

• Yarbay Mehcnciyef Bulgaristanın An
kara sefareti askeri ataşeliğine tayin ed11-
i!iAi al!kadarlara bi!dirilmtşlir. 

• Geçen hafta içinde gümrük muhafaza 
leşldlAtı 67 kaçakçı, 468 kilo gümrük ka
,taJı, 800 gram uyuşturucu madde, 360 
<Jefter cısara kAğıdı, 41 Türk lirası ve 21 
kaçakçı hayvanı ele geçirmiştir. 

• Karagümrük, Nişantaşı ve Üsküdar 
orta okullarının inşaatı yakında bitecektir. 
Onümüzdeki hafta Küçükmustafapaşada 
;yeni bir ilkokul binasının temel atma me
rasimi yapılacaktır. 

• Ankarada açılan sanat okulları ser
gisine gitmek isliyen sanat okulları öğret
menlerine 6 hazirana kadar mezuniyet 
Yerilmiştir. 

• İktisat fakültesi talebeleri büyük bir 
memleket seyııbaU terlip etmişlerdir. 
Trenlerde yüzde cm tenzilalla seyahat e
(!llecek, uğranılan yerlerde hükllmetin mi
safiri olarak kalınacaktır .. 

• ı:rıtııcanaa yenı ısrasyon cadileSlnth 
açılması için belediyece 75 ev ve arsa is
UmlAk cdilmi,tir. Bir buçuk kilometre u
zunluğundaki bu yolun açılmasına ba,ıan
mıştır. 

başkanı general Villönen, refakatinde beş _. Btqtara/ı ı incid• bir karşılaştırma. yapılmca, aradaki 
hava generali oldu#u halde bugün İngiliz kabul edildikten sonra başkan, Türk fazlalığın 588.159 lira olduğu anlaşı
genel kurmayının daveti üzerine, Londra· hava kurumunun ilk kuruluş yılla.. lır. Milli müdafaa. vekMeti hava büt
ya hareket edecektir. Heye~ lngilterede rmda teşekkül ve taazzuv halinde bir çesine yapılan yardımın yekfuıu da 
bazı mektepleri ve muhtelif bava karar- iane müessesesi olduğu, para topla- 46.995.215 lirayı bulmuştur. 
gAhlannı gezecektir. mak suretile askeri hava kuvveUeri- Çalışına sahMı günden güne geniş 

• Fransız hariciye nazırı Bonne diin 
Romanya elçisini kabul etmi~ ve bu ı~rlJş· ne yardım ettiği ve fakat iki Uç se- lemekte olan ve Konyada. da bir §U.-

mede kral Karolün Fransayı son ziyareti nedenberi te§kilitmı tekemmfil etti- be açarak, yedi vilayet merkezinde 
esnasında imzalanan anlaşmalar neticesin· ren kurumun yeni bir faaliyet saha... faaliyette bulunan Türkkuşunun bu 
de Fran$anın Romanyaya yapaca~ı tesli- sma. girerek ve yalnız spor cephesin- seneki kamplarına iştirak etmek isti
h~t me,·zuubahs olunmuştur. de kalımyarak millt mUdafaa. bakı- yen gençlerin sayıst 365 dir. Bu genç 

• tran veliahlile Mısır kralı Farukun mmdan sistemll ve esaslı bir program !erin içinde 31 bayan vardır. Türkku
kardeşi prenses Fevziyenin nişanlanmala- la havacılık hevesini bütün milfote şunun öğretmen kadrosu henüz iste
n dolayısiJe ıranda halk şenlikleri başla-
mı,tır. Gazeteler başmakalelerini bu me- ya.yan, taze, kuvveUi, bol eleman ye- nildiği kadar kuvveUenmediği için, 
sut hadiseye tahsis etmekle ve tran ne Mı tiştirir bir hale girmiş bulunduğunu, bu sene lnönünde ancak 154 talebe
sır arasındaki tarihi merbutiyetf kaydet· ayn ayrı kaydettikten sonra, bu il!- ye başlangıç ve tek!ınül uçuşları yap 
mektedir. ldşa.flt neticeyi kazandıran gani •e tırılabilecek, öğretmen ihtiyacmI kar 

• Mareşal de Bono ile mareşal Grazia duygulu milletimizin yüksek kalbini şılamak için, de g~en sene (c) bre-
nh·e "bir şükran eseri olmak üıere,, ha hürmeUe anarak iyi ve vukuflu çalıı vesi almış olan talebeden 53 kişi yük 
yatlarının sonuna kadar şark! Afrikada malarmdan dol&"l1T merkez idare heyE>- k lk ı .. · d ...... 1 
iken almakta oldu klan başkumandanlık '.J • se ye en uçuş arı uzenn en ~J§-
maaşlarının tediyesine İtalyan hükö.rnetin· tine ve başkanına teşekkür edilmiştir. tınlacaktır. 
ce karar verilmiştir. Merkez idare heyetinin raporu, Ergazi motörlü kampında da lisele· 

• Lilvanya ajansı neşrettiği bir notto, Türk hava kurumunun 1937 - 38 büt- rln sonuncu ve 1 l inci aınıflarile yük
Litvanyada bulunmakta olan prens Tru- çe yılım, feyizli ve verimli çal!Şltla sek mekteplerden 33 talebe yeti1tirile· 
betskoinin Litvanyada kralhk tesis etmek devrelerimizden biri olarak tebarilz cektir. Bu vaziyete göre bu yaz 
fikrinde olduğuna dair ban ecnebi gazete- etmektedir. Büyük davayı artık iyice Türkku§u kamplarmda 240 gent.:imiz 
lcrinde çıkan şayiaları katl olarak tekzip kavramış olan asil ve uyanık mille- toplanmış olacaktır. Motörlü kampı· 
eylemektedir. 

• Belçika başvekili Spaak, perşembe timizin günden güne artan azim ve mızda 7 56 saatlik uçu§ yapıhmıtır. Mo 
günü için parlamento hariciye encümeni· gayretile, bir yandan gelir, 930 dan- törlü okulun teknik dershanesi kurul
nl toplantıya çağırmı~hr. Oğrenlldillne beri elde edemediğimiz bir rakama. var 
göre, encümen Franko hükfımeti ile Belçf. Dlllı bir yandan da. Tilrk gençliğinin 
kanın münasebe!leri meselesini müzakere havacılık aşkt bu sene, kurumumuzu 
eyliyecektir. bntün müracaaU&r1 tatmin edememek 

• Belçika mebusan meclisi, Buhran res- zaruretinde bırakacak derecede geniş 
minin yeniden konulması hakkındaki ka· 

mak üzeredir. 
Harbiye mektebinin havacı sınıfına 1 

aynlanlar bu sene de planör çalıımala· 
nna devam etmitlerdir. Gazi terbiye 
enstitüsü beden ıubcsinden 50 talebe-

nun projesi ile ithalat resimlerinin faz- lemJı ve kökleşmiştir. 
lalaştırılması hakkındaki kanun projesini Tahsil çağındaki çocukla.nmıt.da.n Prens B i be s k o 
38 muhalif ve 3 müstenkif reye karşı 122 başlıya.ra.k her smıf halk kütlelerine 
reyle kabul etmiştir. Bu resimlerin senede kadar yayılan bu canlı hareketin, 
700 milyon frank ~tirece~i tahmin olun- ka.Da,tlı cUmhuriyK neel~ kJs8. bir ~ 
makhulır. - - • · de oaH..+· k esel • 

• Alnı 1'i hilrQlfıetr ıtomünist tahrikl.tı zaman ıçm y~ırme m esme. · 
aleyhind:ki üç sonteşrin 1936 tarihli ka· büyUk Şefin verdikleri ehemmiyetten 
rarnameyi devlete muzir bütün propagan- kuvvet a.lmasr, miIU Rava.cılığmı:ızm 
aa harekellerine teşmil etmişUr. istikbali için en sağlam t.eminattir. 

Başvekilimiz 
tarafından 

kabul edildi 

--------------------------- Son bir yıllık gelir 5.343.925 lira-

Afyon istihsalôtının 
tahdidi konferansı 

dır. 

Bu pa.ra.n.m 1.612.103 lirası piyan
go aidatıdır. Geçen seneki vaziyetle 

Sovyet radyolarında 

Beynelmilel Hava federasyonu reisi 
Prens Bibeskonun evvelki gün bir sa. 
atlik tavi>kkuftan sonra tayyareaiyle 
Ankaraya hareket ettiği malfundur, 

Prens, Ankarada Hava Kurumu erki
m tarafından kar~ılanmıştır. Prens, ha.
va kurumunu ziyaret etmi!, pilot mek· 

tebini gezmiş, paraşüt kulesini tetkik 
etmiştir. Prens, Romanyadan talebe 

Yapılacak mukavelenin umumi mahiyette 
olmasını ve buna bütllo alAkadarlarıo 

iştirak etmesini istedik 
(:enevre, 28 (A. A.) - Anadolu a- J 

jansmm hususi muhabirinden: f 

Afyon ziraatini tahldid konferzınsı - ' 
ıu hazırlamak üzre toplanan ihzad Af
yon komitesi içtimalanna devam edi
yor. 

Heyetimizin reisi N. S~dak her han
Iİ §ekilde bir tahdid mevzuu bahsolun
ca timdiye kadar Afyon isti!1sal etmi-

yen memleketlerin mukavele ile tayin 
edilecek bir tarihten sonra yenibaştan 
afyon elde etmeğe başlamamalarmın e
saılı bir şart olarak şimdiden tesbit e
ldilmesini istenmiştir. 

Mukaveleye gerek müstahsil ve ge
rekse müstehlik alakadar bütün dev
letlerin ittiraki etrafında münakaşa ce
reyan ederken heyetimiz böyle bir mu
kavele umumi olmadıkça ve bütün ala
kadar devletler tarafından imza ve tas
dik edilmedikçe filen hükümsüz kalaca
ğını ve binaenaleyh meriyete giremi
yeceğini söylemiştir. Buna itiraz eden 
m,uraıhhaslar olmuş ise 'de heyetimiz 

ltalya 
ve boğazlar 
mukavelesi 

Roma, 28 (Radyo) - Nazırlar 

meclisi bugün başvekil Musolininin 
bqkanlığmda toplanmış ve muhtelif 
meseleleri müzakere ederek karar ver. 
tniştir. 

Bu arada, 1falyanın Montrö ve Bo. 
ğa.zıar mukavelesine iştiraki tasdik e
Ciibniştir. 

Türkiye için hayatı ehemiyeti haiz o
lan bu noktada musır olduğunu, müı. 
tahsil devletlerce kabul ve tatbik edil· 
nıiyecek bir mukavele ile hükumetimi
zin aUkadar olamıyacağmı şimdiden 

beyana mecbur olduğunu söylemiştir. 
Komite bu beyanat üzerine TUrkiye 
noktai nazarına göre bir formül bu
lunarak projeye ilave edilmesini kabul 
etmiştir. 

Beş devlet arasında 

Bitarafhk 
beyannamesi 
Dün Stokholmde 

imza edllid 
Stokholm, 28 (A.A.). - Danimarka, 

Finllndiya, lzlanda, Norveç ve Isveç 
mümessilleri, dün hariciye nezaretinde 
bir bitaraflık beyannamesi imzalamışlar
dır. 

Bu beyanname, 1912 de Danimarka, 
Norveç ve tsveç arasında imzalarunı§ o
lan bitaraflık paktının esas htik.Umle
rini ihtiva eylemekte ve bu hükümlerin 
bütün fil<itlerle istişare edilmeden evvel 
değiştirilemiyeceğini bildirmektedir. 

Beyannamede, ayrıca 1907 L8.hey 
prensipleri de mevcuttur. 1912 paktına 

ilaveten askeri tayyarelerin bitaraf erazi 
üzerinde uçmaları ve radyoların kulla
nılması meseleleri hakkında yeni hü
kümler konulmuştur. 

Bu bitarafuk beyannamesi ikid devlet. 
ler tarafmdan tasdik olunacak ve bunu 
müteakip meriyete girecektir. 

Türkiye gecesi 
Bu akşam bUyUk 

bir konser veriliyor 
Moskova, 28 (A. A.) - 29 mayısta 

Türkiye saati ile 18,30 dan 19,15 e ka
dar Türkiye için neşredilecek olan 
radyo - konserin programı şudur: 

Grieg'in keman ve piyano için sona.
ti: enternasyoiıa.ı müsabakalarda bi • 
rinciJiği kazanan viyolonist Oystriab 
ve piyanist Oborin tarafından. 

Çaykovskinin Masepa. operasından 
bir arya, utvgel1 Onigin,, operasından 
Oniegin "ryozusu ve bir romans: cilnl.. 
huriyet yüksek artisti Bariton Nort • 
zov tarafından. 

Glinkanm "Cayır kuşu,, romanst U. 
zerinde Platonovun variyasyonu: Sov
yeUer birliği yüksek artisti Brasova 
ve flütist Platonov ta.rafından. 

Alfa.biev'in türkçe "billbül,, U: ayni 
artistrer tarafmdan. 

Ça.ykovskinin "GüriiltUlü balo,, su. 
Nortzov tarafından ve Dragomijski -
nln valsi: Brasova. tara.fmdan. 

Türkiye saati ile ayni gi1n saat 18 
de Türkiye için konserin teknik pro • 
vası yapılacaktır. Program şudur: 

Kraysler'in "Çin tambureni,, ve 
Sensanusm .. Ronda kaprisiozo" su. 
Aytriah tarafından: Rim.ski _ Korza
kov'un, ''Mayıs gecesi,, operasından 
Levko şarkısı ile "Sadko'' operasmdan 
''Hindli tUccar,, şarkısı: Kozlovski ta. 
rafından. 

Çaykovskinin serenad valsi: Gau -
kun idaresinde orkestra ta.rafından. 

Bu konserler, 19-76 metrede "RV 
96° ve 24/88 metrede ''ItV 59" Mos. 
kova. radyoları ve 1210 metrede Kiev, 
Simferopol, Orova.n ve Tiflis radyo
Ia.n tarafmda.n neşredilecektir. 

göndermek arzusunu izhar etmek sure. 
tiyle pilot mektebimizi çok beğendiğini 
anlatmıştır. 

Öğleden sonra Hariciye Vekilimizin 
ziyaretinde bulunmuı ve saat 16 da da 
Başvekil Celal Bayar taraf mdan kabul 
edilmiıtir. Prens yeni bir hava hattı: 

ihdası için Nafıa Vekaletiyle temaslar
da bulunmaktadır. 

--<>-
Bir aylık çocuk 

neden lHdll ? 
Şehremini, Seyid Ömer mahallesi, 

Mecid bey sokağında oturan Eskişe
hirli Vedianru ya.nmdaki tahminen bir 
aylık bir çocuğun evvelki giln öldüğü 
ve doktor raporu ile defin kft.ğtdı al. 
mada.n cesedin ortadan kaybolduğu 

polise haber verilmiştir. 

Bunun üzerine tahkikata başlanmış, 
Vedia çocuğu 20 gün kadar evvel Sul
taı:ıahmette bir kadından aldığını söy. 
lemiş ve çocuk hakkında şu ifadeyi 
vermiştir: 

''- Gece uykudan uyanıp çocu
ğu ölü olarak bulunca korktum. Hiç 
kimseye haber vermeden ölüsünü Sul
tanselim camii arkasındaki eski bir su 
mahzenine bıraktnn.,, 

Polisler ölü çocuğu, kadının göster. 
diği mahzenden çıkarmışlar ve nöbet
çi belediye doktoruna. muayene ettir. 
mişlerdir. Ölüm, doktor tara.fmda.n. 
şüpheli görülmüş ve ceset tıbbı adliye 
gönderilmiştir. 

Tutuşan zift 
Bu tıabah saat 8,30 da Haseki has.. 

tanesinin pavyonlarından birinin önü 
asfalt yapılırken zift tutuşmuş, yeti -
şen itfaiye taraf mda.n büyük bir za • 

rar vermeden söndürülmilQtür. 

ye haftanın dört gününde pltnöretilttC 
deni verilmektedir. 

Geçen sene motörlii turimı breveei 
alan gençler için İstanbul, Adana, Ü· 
mire ikişer tayyare gönderilmit ve an· 
trenmanlan yaptmlmıgtır. 

Modelcilik için Almanyadan mahe
mesi getirilen laboratuvar, muva.fAla· 
yetle çalışmaktadır. 

Ankaradaki planör atelyuinde 12 
başlangıç planörü yapılımJ ve 21 pli· 
nör tamirden ge~mi§tir. önümU.Zdeki 
yıl içinde 150 plınir yaptmlmaıı için 
hazırlıklar tamamlanmak üzeredir. 

Ankara ve İ%m.ir paraşUt kulelerin· 
den 2317 atlaYif yapılmrıtır. 

MotörlU tayyare mektebi ile etimea· 
ut ve Inönii kamplarındaki inıaat ta· 
marn.lanmış ve muvakkat tesellümlerl 
;,rapılmıştır. Motörlil mektep 166.784, 
ergazi tesisatı 45077 ve İnönü tesisat' 
68676 lira masrafla vücuda ge!mittir. 

Son altı ay içinde 89 ıube wpekter
Ier tarafından teftig edilmi§tir. §ube1e
rin iş çerçe'lfesi günden güne geniıle· 
mekte olduğu için teftig kadrosunun 
kuvvetlendirilmesine zaruret huri el • 
muş ve kadroya 1 O iepekter muavini 
ilave edilmi§tir. 

Son altı ay içinde türkkutu kUtüpbaor 
nesi yelken uçuş-ı bava seyrlacferi, pll· 
nörcü yetiştirilmesi, planör ve motör· 
1ü planör yapmak için kılavuz adn& 
dört eser kazanmııttr• 

10 seneye mahk1l.m 
olan 

o manya 
faşist lideri 

Hakkındaki hftkmll 
temyiz etti 

Bükr 28 (A.A.) - Eski demir mu-eş, . :.ı 

hafızlar reisi Kodreanu, bakkmdakt hilk· 
mü temyiz etmiştir. Bu temyiz talebi 
hükmün esasına ait olmayıp usulü mu
hakemeye aittir. Hüküm divamharpçe 

verildiğinden esas temyiz edilemez. Kod 
reanu, ithama esas olan dosyanın awka· 
tına gösterilmediğini ve sonra müdafaa 
§ahidi olarak gösterdiği birçok klımele
rin dinlenmediğini ileri sürmektedir. 

General 
Mariçin 

ihtisaslar• 
Ankara, 28 (A. A.) - Bu aym ~ 

yedisindenberi memleketlmiıde bulUJS
makta olan dost ve müttefik Yuıo'" 
1avyanın ha;biye ve bahriye nazırı or
general Mariç ile refikası memleketle
rine dönmek üz.ere lbu sabah Ttlrki,. 
topraklarından ayrılmıe bulunma.ktJ" 
dırlar. 

De\•let merkezinde üç gün .sUretı )
kametten sonra memleketimizin nıub" 
telif şehirlerini ve buralardaki nıU"" 
~eleri ziyaret ve tetkik etmi§ bul~ 
nan general Mariç bu sabah ~ 
den geçerken heryerde olduğu gı'bl 1"J 
hudud şehrinde de fevkalMe t;e.zabtl
ratla ve askeri merasimle ka.retJJ.!I" 
mı§tır. 

Müttefik memleket kara ve ~ 
kuvveUerinin değerli şefi Türki~f.. 
terketmek üzere bulundukları esrı....
kendilerine iyi yolculukl~teınenııi ~ 
den ''Anadolu ajansı,, Edirne ınuJıa.b .. 
rine beyanatta buluna.rak, gtinlerd: 
beri misafır olarak bulunduğu TUr .O 
yede hal km kendisine k&r§I gösteril tıs'" 
iyi kabulden ve halkın sevgi teztb dd
lerinden son derece mtltehaııels ~
ğuma w iki memleket a.rasnıda t:>t· 
cut dostluk ve bağlılık hislerinJil e i, 
diyycn yaşıyacağma bir kere da;11;~. 
nanmış bulunduğunu kaydeyl.e~.1":_-, 
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Şiknyeller, temennller: 

Heşiktaş Köylçl 
halkı şlkftyetçl 

Bir okuyucumuz ya.z:ıyor: 
Be§ikta§ Köyiçinde oturuyorum. E. 

vimizin civarında bir un fabrika~n ı 
vardır. Bu fabrikanın bacası kısa ol
duğu için içerde öğQtülen unların ke. 
pekleri V\l tozları bütün mahalleyi bir 
bulut halinde kaplamaktadır. Bu yüz
den bütUn mahalle halkı kapı J)f"..ncıe

re açamaz olduk. Birkaç defa beledi. 
yeye şiklyet ettik. Fakat bu şjklyeti. 
.ınir.e her nedense ehemmiyet verilme
di. Halbuki belediyenin böyle yol!Uz. 
luklarm önUne geçmesi ve halkm ra
hatmı korumRst icab etmez mi? 

HaPk açın 

Ucuz radyo 
Yerli ucuz tip radyo 
iman dDşUoOIOyor 
Öğrendiğimize göre, hükClmet 30 ,. 

ğustoıta Ankarada faaliyete ıcçecek o
lan ve dünyanın en kuvvetli radyo ls
taayonlann.dan biri bulunan ye:.' .adyo 
merkezinden sonra yeni bir Fogra
mın tatbikine giri~c:cektir. t.hcrinr•: 
tetkik ve hazırlıklar yapılan ~ir prc_:
ram, Ankara istasyonunun kuruln-
ve bunu takiben lstanbulda da kuı 
ması mukarrer bulunan büyük istasr.)
nun f a.aliyete geçmesı.ne ait prograr . .ı 
tamamlryacak mahiyette t ulunmakta
dır. 

Bu progra~. yeni istasyonların n ·ş-
riyatından, bu ne~rfyatla yapılacık-

prcıpagandadan, halkın öğrenmesi lü
zumlu görülecek ıeylerden haberdar o:
maları ve birçok ahvalde radyodan istı
f ade edilmesi için köylere k&dar radyo 
m~•.:., .. ı.rini:ı tevziini istirA"f etmek· 
tedfr. Halen ba mevm Ozerlnde Narla 
vek'i' ;:tmce tetkikler devam etmekte
dir. Halka radyo makineıini en ucı -a 
mal edecek her tlirlU imkAn ve vasıta
lar gözönünde bulundurulmakta.:. .. B.J 
arada yerli ve halka mahsuı bir adyo 
tipi imali üzerinde ehemmiyetle duru:
maktadır. Bu §ekil muvaffakiyct için ~;ı 
muvaftie rol olarak ~örUJUyor. 
Ii •r k · ' ""' bir radyo malı.iyeıi tevTi
indcn evvel ~en birçok k<'ylerimizin 
r.1evcut öulunan radyo calônelerinden 
oporlllrlerle evlere radyo verilmesi 
ıı~':'' ':: gözönünde bı•lundurul:nakta· 
dır. 
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IME~~~I 
Turistik mıntaka kurmaOa uOr•••n bir memle

kette dikkat edllecek mOhlm bir nokta 

ıstanbul şehrine 
hıyanet ediliyor! 

Yazanı Nlzamettın Nazif 
Turizm i§lerine e -
hemmiyet wrenle
re iki tavsiyede bu
lunmak isterim: 
1 - Avrupa t.ks • 
presinin geldiği sa
atte Sirkeci garın

da bulunmaları. 
2 - Bir yolcu gemi 
si yana§tığı zaman 
Galata nhtrmmda 
bulunmalan 
Bu iki yerde göre
cekleri ~y. sanırım 
ki kendilerini bir 
parça düşündilre -
cektir. 

let kafilesine kan,
tırmayı kabule~ 

li ancak iflas etme
li göze alması ve 
sahibinin intihara 
karar vermesile ka
bil olabilir. 

.. Acaba ne görecek
ler?,, diye merak e
denler bulunur ta • 
bil. Eh... Bunlara 
da meeelemi%i iJah 

Sirkeci ıarnda bir banlift lrtni boşal111ttn 

Ve §Ophesi.z ki bu 
oteller, asla, kendi 
adlarım böyle trat
lan uzaım§, gözleri 
çapaklı tnsanlann 
yakalarında ve kol
lamxla dolaştır -
mak taraftan de • 
fildir. Böyleleri • 
ne kendilerini tem 
sil ettirmez. Onla • 
nn kavaslan, me • 
murlan ve tercü • 
manian temil ıa. 

edelim: yırtık, kasketlerinin kenarlan yallı, 

Avrupa ekspresi lstanbulun Sirkeci traşlan bir karış uzamış. gözleri çapaklı 
adlı garına, sabahın çok erken bir saatin- bir kafile. bedbahta yaklaşmıyor mu? 
de gelir. Bu saatte koca gar bomboştur. 
Bir iki polis, Uç be§ hamal, bir iki demir
yolu memuru, sekiz on otel kavası, bir ı. 
ki tercilman, akrabalanru veya misafir· 
lerini bekliyen üç beş İstanbullu ve ha
zan dört beş gazeteci, bir iki fotolrafçı. 

Eler ekspresten inenler hep bizden ol
salar, mesele yok. Bunlar Sirkeci pnnın. 
banlly6 trenleri geldili zaman nasıl dol
dulunu. dolu vagonlardan peronlara at
layan vatand~arm ne temtı kıyafetli 

olduklarım, g{lniln muhtelif saatlerinde 
bu gann 1\1 tehlrdeki canlılığı, neşeyi, 
hayat seviyesini ne mükemmel bir tarz. 
da temsil ettilini bilirler. Binaenaleyh 
bunlar için gözlerine wran manzaranın 

en ufak bir fevkalAdeltfi yoktur. 

Fakat... lstanbula Y'ni gelen ve bel· 
ki de hayatında bir defa daha bu şe.irin 
semtine u~raması mukadder olmıyan bir 
seyyah dll~OnünQı. Bu adam, tren BU
yükçekmeceye yaklaşırken uyanmı§, Ye
şilköyden kalkarken yıkanmı§, giyinmiş, 
>-emek vagonuna geçmi§, çayını içerken 
pencereden geçtiği yerleri seyre başlamıs
tır. Tabit içinde bir tecessfuı vardır. ••Na
sıl bir yer bu geldiğim yer? .. gibilerden. 
VP. gene pek tabii olarak Samatyadan 
"bilitibar,. o teneke mahalleler, o pis . 
sokaklar gözlerine bata bata canını sık
nu,tır. Velhasıl adamca~ Sirkeci gan· 
na indiği zaman zaten suratım buru~tur
ma.P başlamıştır. Gann boşluğu ve ö
lill~ bu adamı bir parça daha çileden 
çıkartacak klfi bir sebeb iken, bir de ne 
görüyoruz? üstleri başlan pis. çoraplan 

Vallahı, zevkine bir parça dü~ün, ba
kacağı yer hakkında bir parça titiJ olan 
bir insan, bu kafileye biran bakma~a 
tahammül etmesi için kendisine on bin 
lira teklif etseler kabul etmez. Bunlar, 
yukarıda, gann sabah bilAnçosunu ya
parken "sekiz on otel kavası ve bir iki 
terdlman,, diye zikrettilim vatandqlar
dır. 

Neden bu vatandqlarm bu derece ber
bat bir kıyafetleri var? 

Istanbulda oteller ifl~s halinde midir? 
lstanbulda hayat bir çorp veya bir ji· 

let bı~ alaımyacak d~ pahalı ve- .. 
ya bu eehir vatandqlarma trq ol
mak imklnmı veremiyecek derecede ıQ. 
ğürt mü? 

Hani insanın elini cebine atıp; 
- Al birader §U on kuruşu! 
Deyiv~ geliyor. 

isin garibi bu adamlardan kiminin ya. 
ka5mda kiminin §apkasında, kiminin ko
lundaki bandrolda §ehrlmizin en pahalı, 
"Lüks.. otellerinin finnalanru taşunala
mhr. 

Bazılannİn seyyahlara la§ın bir porta
kalı dört liraya kadar yedirdilini hatır
ladı~rrnız bu büyük oteller,, kendi firma
lamım bu berbat kıyafetlere kanşnasına 
nasıl tahammOl edebiliyorlar? 

Bir bily{lk otel için bu murdar kavas 
ve tercüman kıyafetleri kadar, fena rek· 
l~ yapacak ba~ bir vasıta 
bulunabilir mi? 

Bir bOyiik otelin kendi adını bu sefa-

yafetll insanlardır. 
İyi para kannan insanlardır. 

O halde nasıl oluyor bu İ§? Madem ki 
otelci ve seyyah milesaesesi temiJ 1aya. 
fetll memur kullanıyor, neden prlar 
böyle aceze güruhu ile doluyor? Acaba 
asıl memurlar gelmiyorlar da yerlerine 
~alarmı mı gönderiyorlar? 
Hayır. Gtne kendileri gidiyorlar. Gün

lük hayatlarında pyet temiz kıyafetle do 
laşan bu insanlar, seyyahlarla münase
betleri olduğu kıyafetlerini kascien bu 
hale solanaktadırlar. 

Daha uzun konupnadan sebebini söy
liyelim: 

"Kendilerine aandırarak seyyahlardan 
bahşi~ koparmak iç!n." 

• • * 
Turing işlerinde resmi veya yarıresmt 

bir mesuliyetleri olanlan bu İ§in önüne 
silratle geçmeğe davet ederinu 

Seyyahlar. garlarmuzda ve nhtımla
nrruzda eski Vırangel mültecilerini ha
tırlatan bu kafileleri artık görmemelidir
ler. 

Bunun 5n0ne geçmik i~in en kolay çare 
~ur': 

"Bir vapur veya ekspres geldl~i zaman, 
belediye memurları acentalardan. otel
lerden gelen kavas, terdlman ve rehber
leri tepeden tırnap kadar kıy af et ve te
mizlik muayenesinden geçirmelidirler •• 

Tırnakları.dişleri pis.saçları yağlı, yakalan 
pis, üstleri ba,lan eski püskü, yırtık ve 
traş olmamış olanlar İ§ten derhal mene
"dilmelidir. Tekerrüründe ise mutlaka 
ceza verilmelidir: 

Zira bu basit bir ihmal ve basit bir ka
bahat değil, bir hiyanettir. İstanbul şeh
rine ve turing gayretlerimize hiyanet. 

Nizamettin NAZiF 

Aşk mektupları neye 
yarar? 

DQşes Dökent saçnarı
nın blçlmınn değiştirdi 

M gşHUR lngiliz muharriri Bernar Şov bir gün 
AYDftaynla beraberdi. Yanlarında Bernar Şov'un 

vaktiyle sevdiği bir kadm vardı. 
LONDRA'nın hatt ;bUtün lngilterenin kibar Alemi

ne mensup şık kadınlar heyecan içindedir. Niçin 
mi? Çoktanberi kibar llemlnde görllnmiyen İngiltere kra
lmm kardeşi dük dö Kmt'in r.evcesi dQşes dö Kent Londra 
ttyatrolarmm birisine gitmiştir. Fakat kibar muhitinde bu 
heyecanı uyandıran dil§e!ln tiyatroya gitmesi değil, MÇ

lannm biçimidir. DUşes tiyatroya şapkasız olarak git. 
migtir. Saçtan erkek saçma yakm bir kısalıkta kesilmi§ ve 
pek u ondUielidir. 

Sofrada muharrir kadma: 
- Siı.e vaktiyle bir aşk mektubu yazmıştmı. Değil mi? 

l> ' !edi. 
den.J;j için §Ik bir elbl!e. PantalonUh 

1 l>an ınavtsi renginde zırhları vardır. 
iten talon beyaz ve ceket mavidir. 
Be:yı kler biri birine uyuyor ve bu elbi
Yor.e VUcud ince, endamlı görUnU.. ....._______ _________________ ~ 

Kadm cevab verdi: 

- Evet Ustadım... Bunları itina ile !akladım. 

Bunun llı.erine Bernar Şov: 

- Tavsiye ederim madam, cevabını vermiştir, onlan 
derhal satınız. Artık meşhur adam oldum. Mektuplarım 
çok para eder ... . 

Alemdar Sineması Kadın, Nevyorklu tanınmı~ bir artist olan Mistre8 0-
11 ergün iki film gUst Belmon'dur. Tavsiyeye hararetle teşekkUr etmi§, fa-

l - s kat mektuplan elden çıkarmamıştır. Yalnız, para urı olan 
• •ratoga 

- Lo aamntıdll bu mektuplardan istifade etmeyi de ihmal etme-
reı • Hardı Jllndlstanda 

.., (TUrkte Sözlü) mJ§, muharririn mektuplarını açtığı bir !!ergide te§hire 
~-----~=~=~~--.J ba.şlamıı .ve bu yilıden yUz bin franga yakm para kazan. 

mı§tır. 

Düşes d3 Kent Ingiliz krallığının en şık giyinen kadı. 
ru olarak tanmm11tır. Bu yeni saç modasmm derhal bU
tUn lngilterede taklid edileceğine ve kısa bir aman içer
sinde bUtün dünyaya yayılacağına hiç kimse eUphe etmi
yor. Bu moda berberlerin de işine gelecektir. ÇUnkü on. 
dülbyon makinelerinin kullanılmaaına ihtiyaç kalmıyaca. 
ğı gibi fazla emek ve zahmet Mrfma ihtiyaç göstermiyor. 

Moda gazeteleri fse dQ§esin moda dUnyasmda ihtilAI 
koparan bu tuvaletten vazgeçeceği fikrindedirler. Bu gaze. 
telere göre, dilşes, çehresine çok yakışan bu saç biçimin!, 
meşhur İngiliz rewımxna resmini yaptırmak lSjin kabul 
etmıoUr. 

1'ddl 
Yugoslav bası
nının tarihi 
Sırp lıUklA.linde ve Yugos
lav kraJhğmın kuruluşunda 
"matbaa,,nan rolü 

Yazan; Şekip Gündüz 
Baıvekli Bayarın Atine ve Belgrad 

seyahatlerinde tanınmıt gazetecileri
mizden bir kaçı da bulundu. Gerek A. 
tinada, ıerek Belgradda bu arkadql._ 
nmısa cidden bUyük bir .amimiyet 
ıösterildi. Her iki müttefikimizin pay
tahtlarında, gazeteler Türk milleti hak
kında çok kıymetli yazılar neırettilcr. 
Direktörümüz bu güzel seyahatten av
detinde bana bir küçük kitap hedyie et. 
ti. lki gün evvel bunu okuyacak za
man bulabildim: 

Yugoslav basını, Svetislav Şwnareviç 
adlı bir muharrir tarafından, kıymetli 

vesikalara dayanılarak yazılmış kü
çük bir eser. 

Dostumuz ve müttefikimiz Yugos
lavya efkirı umumiyesini yaratan ve 
bu efkln umumlyeye ullhiyetle ter
cüman olan matbuatın kısa bir tarihi. 
Bu eseri okuduktan .oma bir eksifimi 
tamamladıtımı sanır gibi oldum. 

DUtUnUnilz bir kere .. Dostumuz ve 
müttefikimiz Yugoslavya bugünkil 
kudretli devrine ulapa.zııJan önce Sır. 
biıtan krallığı idi. Bu krallıkla çok ıı
Ja mllnasebetlerimiz olmuı, harbetmiı, 
yanyana yaıamıştık. 

Ondan u evvel Sırp prensliği impa
ratorlufumuzda kah cofraiya. k1h ht
kimiyet hudutları içinde bulunmuıtu. 

Daha önce Sırplar reayanuz ara11nda 
bulunmuılar ve Yıldmm Beyazıt dev
rinde, imparatorluğumuzun akrabalan 
ve mUttefiklerl olıwak cöze vunnu1-
lardı. Ve bu milletin efklnuıpumiyesi
nl kuran ve yap.tan kudret hakkında 

benim hemen hemen hiç bir fikrim yok
tu. Fransız, İngiliz, Amerikan ve Al· 
man matbuatı etrafmda çok geniı ma· 
JQmata aahip mUnevverlerimizdcn, 
hattı topunun bu mevzu üzerinde bir 
h~li yaya bulunduklarını çekinmeden 
söylemek mümkündUr. Binaenaleyh 
Svetislıv Şumareviç'in eıerini iki ma. 
kalede hWlsa etmekle kendilerine fay· 
dalı olabilecefimi ve Balkan münev
verlerinin biribirini anlamaaıru doğru 

bulan mUtterek dUtUncemize unun 
hareket etmiı olacağımı sandım. 

• • • 
ilk matbaalar 
Şumareviç diyor ki; 

''Matbaanın keıfedildiği günlerde Yu
gotlavlar çok elim tartlar içine diit • 
mUı bulunuyorlardı. On befinci asnn 
aon yarımmd• Türkler Balkanları bat
tan bap iıtill ctmit bulunuyorlardı. 

Giltemberg'in Mayanı'ta incili tab'et· 
tiği günlerde Türkler fatanbulu ve Tu
na üzerindeki Smederevo'yu zaptedi
yorlar ve o tarihte Balkanların en 
kuvvetli sayıları iki devletini, Bizanı • 
la Sırbiıtaru ortadan kaldırıyorlardı. 

Zeta ve Dalmaçya gibi bir iki noktadan 
baıka her tarafta Sırp milleti için acı 

bir esaret devri baJlıyordu. 
Buna rağmen Zeta voyvoda1t Jorji 

Kımoyeviç 1492 yılında ilk Yugoılav 
matbaasını tesis etmiıtir. (•) Bu mat
baada 1493 den 1495 e kadar dört ki
tap baaılmıı ... 

Şumareviç, kıymetli bir aanı'tklr ol
duğunu s8ylediği ilk Yugotlav mat
baacısıru da bize ıöyle takdim ediyor: 

''Bu Makariye adlı, Karadağlı bir ke. 
ıişti.,, 

F<ııkat, ketit Zeta matbaasında çok 
kalmamıı. bu dört kitabı bastıktan son
ra sırra kadem baımıJ. Acaba ne ol· 
muı7 Zetadaki Yugoelav prensi mat
baayı tehlikeli mi glSnneğe bıtlıımıı? 

Muharrir buna dair bir fikir vermiyor. 
Yalnız matbaacı Keşişin macerasmı kı

saca f(Syle hiklye ediyor: 
••1495 den sonra Makariye ortad:f!l 

kayboldu. Onun izini ancak 1507 de 
bulabiliyoruz. Keıit Romanyaya gitmiş, 
Karpat dağlan eteğinde, Vlabya'nın 

büyük ıehri otan Tırgoviıtada ilk Ru· 
men matbaasını tesis etmiıtir. 

Slav lilinin, bUtUn Ortodoks kilise'e
rfnde, on yedinci asra kadar kullanı'dı· 
dıfı malOmdur. 

O tarihte ortoldoks Rumenlerin kilise 
W- Devamı 8 incide 

Şekip CUNDUZ 
(•) Pariıte ilk matbaanm teaiıindea 

1İrmİ iki ,,. IOlll"a. 
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CA.SU 
Yazan: Ş. Rober Düına -5- Çeviren: F. K. 

Fransız lıudut karakoluna ünif or
mamla fakat silô.lısız teslim aldum 

- Merak etme. Buradan izinli ola. 
rak gideceksin. Fransızlar için a)TI 
bir hüviyetin olacak, ona göre sana 
evrak vereceğiz. İsmini bile tayin et
tik: Rigel... 

- Yani sürgü! 
- Evet. Bu isim sana vazifen es. 

nasında ağzını tutman icab ettiğini 

hatırlatacak. Her şey anlaşıldı, muta
bıkız, değil mi? 

- Evet kumandan. Ne zaman hare. 
ket ediyorum? 

- Bir haftaya kadar. Bu müddet 
zarfında evrakın hazırlanacak ve sa -
na yapacağın işler öğretilecek. Bu işle 
ben meşgul olacağım. Her akşam saat 
tam sekizde bu yazıhaneye gel, dersi. 
ni burada vereceğim. Bu günden baş
lıyoruz. Anlaııldı mı? 

- Evet kumandan. 
- Sakın konuştuklarımızdan kim • 

seye bir şey söyleme. Artık gidebilir
sin onbaşı. 

Hemen odama koştum. Sevinçten 
kanatıanmıştım. Cczair beni korkutu. 
yordu ama, Lizete kavuşmak saadeti 
bana bunu da unutturuyordu. Zaten . 
geri dönmem artık mevzubahs ola -
mazdı. Söz vermiştim. Cezair, çöl ha. 
yatı, hırsızlık ve saıre beni korkutsa 
da korkutmasa da ben gidecektim. 
Çünkü her şeyden evvel Li.zet beni 
bekliyordu. Onu bulmak için cehenne
me bile giderdim. 

Dokuz gün sonra Almanyayı terket. 
tim ve Forbahda Fransız hudud ka -
rakoluna Unüormamla, fakat silahsız 
olarak teslim oldum. 

Mektupla kendisine haber verdiğim 
Lizet Nansiden gelerek heni orada 
bekliyecekti. Kendisinden firarımı o. 
radaki hudud karakoluna bildirmesi -
ni rica etmiştim. Filhakika Lizet rL 
camı yerine getirmiş olacaktı ki kara
koldaki sivil komiser beni gülümsiye. 
rek karşıladı, yazıhanesine aldı ve çe
kildi... Lızet de oradaydı. 

Lizet bir fikrisabitle mütemadiyen 
söyleniyordu: 

- Benim için kaçtın ha? Benim i. 
sin vatanım terkettin, kaçtın ha? 
Konuşamıyorduk; öpüşmeden vakit 

yoktu. Bu işime de geliyordu zaten ... 
Ona ne söyliyecektim? Hakikati mi? 
Alman askeri istihbarat teşkilatmm 
bir ajanı olduğwnil mu? Bunu söyle -
memek üreccahtr. Onu aldatmak gU. 
cilme gidiyordu ama doğruyu söyle -
mek de işime gelmiyordu. Lakin ne ya. 
lan söylemeli? 
Kapı vuruluyordu: 

- Zabıt varakasını tanzim edece • 
ğiz. Sonra ibol bol görüıürsünüz. 

Lizetin kollarından kurtulup kapıyı 
açtım. Sivil komiser bir piyade yüzba
şısıyla içeri girdi. İkisi de bana çok 
nazikane muamele ediyorlardı. Lizetin 
evvelden zemini hazırladığı belliydi. 
Zabit bana fransızca hita.b etti: 

- Kaçtınız ha? Şunu bize anlatsa. 
nıza ... Bir cigara içmez misiniz! Bu -
yurun şöyle oturup hikayenizi anlatın. 

- Talimatun an~ldı değil mi on. 
başı1 

- Evet kımuından. 
- Yüzbaşım, ne anlatayım bilmem 

ki... 
- Benim sual sormamı tercih edi. 

yorsunuz g~" 
- Evet ytlZba.Şmı. Böyle daha mü

nasip olmaz mı'! 

Yüzbaşı, Kasseldeki garnimn hak.. 
kında birçok sual sordu. Bunlara ko -
!aylıkla cevab verdim. Çünkü beni hiz-

mete almış olan Alman zabiti bu hu.. 
susta bana talimat vermişti. Bu cihet. 

ten rahattım, lakin çok büyük bir 
müşkülün beni beklediği muhakkaktı: 
Lizet ismimi herhalde söylemişti. Hal 
buki elimdeki evrak sahte bir isim, 
Rigel ismi Ü.zerine hazırlanmıştı. Bu 
değişikliği nasıl izah edecektim? 

Yüzbaşı beni isticvab ederken evra
kımı tetkik eden komiserin arasıra göz 
ucuyla beni süzmesi onun işin farkı. 
na vardığını anlatıyordu. 

Lizete haber vermek ve onun hudu
da gelmesini istemekle büyük bir ha
ta işlemiştim. Şimdi ne yapacaktım? 

Bir aralık komiser söze karışarak 
bana sordu: 

- Kaç senedir Rayşverde hizmet e. 

LIDUw:ı4111rn•&JiDll - · 

diyorsunuz 1 
- Yedi senedenberi ... 
-Tuhaf şey! Halbuki hüviyet cüz.. 

danmız gıcır gıcır yeni. Siz de bunu 
tuhaf bulmuyor musunuz? 

- Hiç tuhaf değil. Çilnkü bunun ne
den ileri geldiğini biliyorum ve sebebi 
ni size izah edeceğim. 

- Fena olmaz. Benim de sizden is
tiyeceğim epey izahat var, meselA ... 

SözilnU kestlın: 
- Meseli askerlik evrakımın neden 

Rigel ismine yazılı olduğunu soracaksı
mz değil mi? İsmim Hartstayn olduğu
na göre bunun sebebi ne diye merak e
diyorsunuz. Bunların hepsinin cevabını ... 
yann verecegım. 

- Hayır şimdi ... 
- Müsaadenizle yann ... O zaman her 

§eyi tafsilMile anlatının. Şimdi çok yor
gun ve heyecanlıyım; korkanın ki .•• 

Komiser masaya bir yumruk wrarak 
bağırdı: 

- Sizin keyfinizi bekliyecek değiliz. 
Bizi emrinize mi tabi sanıyorsunuz? 

-Fakat ... 
Yüzbaşı i§e müdahale etti. İşin inada 

bindiğini, bu vaziyette ısrarın iyi netice 
vermiyeceğini anlamıştı. Manalı manalı 

göz kırparak: 
- Israr etmeyiniz, dedi. Çok yorgun 

görünüyor. Yarına kadar kendisini rahat 
bırakalım. Kaçacak değil ya ... Şu sırada 
kaçmağı aklına bile getirmediği muhak
kak; çünkü kendisini bekliyen var. 
Ayağa kalkıp kapıyı açmıştı. 

-Madam ... 
Lbet, yüzbaşının ça~şı fuerine oda-

ya girdi. Yüzbaşı rntife etti: \ 
- Bu adamı size teslim ediyoruz. Göz

den ayırmayınız, mesulü sizsiniz. Kabul 
ediyor musunuz? 

Lizetle ben, ikimiz birden, cevap ver
dik: 

- Teşekkür ederiz yüzbaşı .. 
Bizi gene yalnız bıraktılar. Zabitin çı

karken komiserin kolunu tutuğunu ve 
lnılağma bir §eyler fısıldadığını far ket
tim. Lizet vasıtasile beni söyletmek iste
diği anlaşılıyordu. 

Lizetle beraber, hudut karakolunun 
odasında geçirdiğim iki saati hiç unuta
mam. Bu iki saat, bana hayatımın isti
kametini değiştirdi. 

Lizetten hakikati saklıyamazdım. Be
ni Kasselde hakiki ismimle tanımıştı, ye
ni bir isim almağa neden lüzum gördüğü
mü ona nasıl izah edebilirdim? Lizet 
çok kurnaz bir kadındı, denne çatma bir 
yalanla onu kandıraınazdım. 

( Deuamı var) 
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Yazan: M. s. 
Capon Mehmet, argolu bir dille, 

cinayetinin sebebini anlatıyor 
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Hapishanelerde bazı mahkQmlaır 

vardır; demirbaş eşya gibi, daima ha
pishane kovuşlannda görünür. Yılın 

iki ayım dıtarda on ayını muhakak i
çerde geçirirler. Hapishanelere gire
çıka, mahkeme karşısında sorguya çe
kile çekile, ceza yiye yiye, ceza kanu
nunun hemen bütün malddelerini su 
gibi bilirler. İçeri bir suçlu girdi mi, 
hemen ıenu karşılarına alıp bir 10rgu 
hakimi gibi sorguya çekerler, tonra 
yiyeceği cezayı söylerler. 

Capon Mehmet te, böyleydi. O da, 
ötekiler gibi kanunt müeyyideleri bi
lir. Suçunıın nev'ine göre cezayı tah
min ederdi. Ben kaç kere pbidi ol
dum, tahminlerinde pek ender yanılır, 
7 buçuk yıl derse, maznun ya o ceza
yı yer, yahut S yıla mahkil.m olurdu. 
adi ıuçlaı:lda, hele yankeakilik, hırsız
lık, manitacılık, dızdızcılık gibi vaka
larda hiç aldanmaz, kaç ay dene, ıuç
lu o kadar aya mahkum olurdu. 

FİL tşt 

Adli ıstılahları çetrefil bir tekilde 
söyler, keyfi olduğu zaman, tıpkı bir 
müddeiumumi gibi uzun mütalealar 
!dermeyan ederek, bir takım adli tabir
ler arasında: ''Falan ve falanın suçla
rı şuhudun phadeti, zabıt varakası ve 
mahallinde yapılan keıif varakasının 

münderecatı ile ımertebei ıubuta var
dığından ceza kanununun falanca mad
desi mucibince, falan fıkranın, filin zcy 
line tevfikan tayini cezalarını talep e
derim,, diye.rek ıaklabanlrklar ederdi. 
~ lltehme4 .,._ taM'r'lere de kar 

tılik b\llmuıtu. Mcse;; ''fiili ıeniğ,, e, 
"fil işi,, , ''izale! bikir,. e, ''inzali bi
kir,, , "fiili livata,, ya "fili lavota,, :t~ 
bı adli raporuna ''aletli vapur,, derdi. 

KARAKAŞLI TAZE 

Capon Mehmetle iyiden iyiye ahbap 
olmuştum, Bir gün, mahkumiyetinin 
sebebini sordum. Evveli söylemek is
temedi, ısrar ettim, zorladım, nihayet 
söyletebildim: 

- Va11ah Billah Beyağabeycim, de
di, ben bu cinayeti erkeklik izzetinef
sini k.crumak için yaptım. Fakat gel
gelelim, işi tasarlamadım, plan kur
madım, bela kendi kendine ıgeldi. 

Ben Beşiktaıta kahve işletiyordum 

kardeşim .. Kahvenin karşısında cum
balı ufak bir ev ve bu evde de kara
kaşlı, karagözlü, çapkın bakışlı, kıvır
ktvır bir kadın oturuyordu. Bilsen a
ğabeycim ne §eker, ne yosma bir ıey
di bu! ... 

Eh serde komşuluk vaı ' arurra U.. 
fes aralığından, lkapı arJcumdan. fil1n 
gözgöze gelmeğe bafladık. Birbirimize 
güldük, göz kırptık. Atna fitna derken 
işi pişirdik, mercimeği fınna verdik se
nin anlıyacağın .• 

Artık geceleri kahveyi kapattıktan 

sonra dul kadının evine damlamaya 
başladım. Kadın da gönlilmil ıxdıkla

maya başlaıdı, hani niklhlamayı -:t;Ue 
aklımdan geçiriyordum, çilnkil içimde 
kötülük yoktu efendime eöyleyim. •• 

Meğerse, kahveme gelen ubıblılar
dan (Ayı Nuri) dalgayı çümıı. .. Ben 
de amma aptahnıJmı delil mi? !naa
nın böyle işlerde blru dikkatli olmut, 
eve filan ıgiderken, etrafı kollmw. 11-
zımdır. Halbuki itini tonundan bir ldS
tiilük çıkacağım hiç hatmma ıetirme
dim. Etrafı ldiklzlemeden dalıyordum 

eve... Bu da neden u.na .ıtyleyim mi 
ağabeycim; körlükten... MalOm al .. , 
Sevda adamın gözünü kör edırmif, 

derler, ne kadar doğru.., Ben de kar. 
olınuştum eevdadan... ı 

SUSTALIYI DAYANDIM BAR· 

SAKLARINI DÖKÜVERDİM 1 

, 

Bir gece tam dükldnr kapattım, ın-
ıilimin evine doğru ilerlerken 'Ayı Nu
ri yanıma yaklaftı: GUlerek 80fdu: -

- Nereye böyle?.. ı 

- Şöyle bir llmelif çevirecefim, 
- Beraber çevirelim. 

- Olmu. Benim itimi ftt'. _ . 

- Ben senin itinin farkmdayBll. 
Yalnız olmaz bu iş!.. Biz de antr,abmt 

- Anlıyacak bir ıey yok. 
- Vul Varı .... 
- Kafamı kızdırma!.-. :Vana una 

ne? .. 

- Nasıl bana ne!.. Ben ~e çimlen-
meliyim hanım göbei1°denr .. 

- Neden çimlenecebin ulan! 
- Hanını göbeğinden!.. 
- Ben mahallebiciye gitmiyorum. 
- Canım uzun etme .. Ben her tefi 

biliyorum, dedim al Ben de an1amlır 
yıml 

- Neden? 
Eliyle sevgilimin evini gösterdi: 
- Oradakinden r.. , 
Kan beynime çıktı. Fena halde içer• 

ledim. Şöyle biraz da (Asor = rakı)'. 
yutmuştum, kafam hafıf dumanlıydı. 

Se::t bir sesle yüzüne haykırdım: 
- Palamarı çöz buradan!.. Gec• 

l ,·akti baııau belaya eolm:ıa, var itin• 
~it r •• 

(Deoomı wr) 

·-· Y ıAZAN: · ONORE DO .BALZAK 

ailesi Avrupa'ca öyle tanınmış değil ki herkes, adı buram 1"r" 
ram maceraperestlik kokan D()valye dö l'Estorad'a allka giSll
tcrsin ! 

.. Bu . ten~_ih. bana, hiç kimseye, belki annemize bile açmamız 
munas:p gorillmiyecek intibalarımwn hangileri olduğunu his
ısettirdı. Kadmlann süküt ve riya Alemlerinin nekadar geniş 
ol?uğunu bi.r bakışta kavradım. Vallahi, meralciğim, biz iki
mız, maEumıyetimizin verdiği arsızhğımızla, gözü oldukça açık 
birer dedikoducu sayılabiliriz. Dudaklara götürülen bir parmak, 
bir söz, bir bakış insana neler öğretiyor! Bir anda son derece 
çekingen oluverdim. Demek ki dansın verdigi o tabir bahtiyar. 
lığı söylemek de bir suç! !çimden: "Ya sevgilerimizi, kinleri
mizi söylesek ne olacak!,, dedim. Yatağıma mahzun mahzun 
yattım. Samımi ve şen mizacımın, kibarlar Aleminin sert ka. 
nunları ile ilk çarpışmasından duyduğum acı kalbimde hal~ 
bütün şiddetini muhafaza ediyor. Beyaz yünümUn parcalan, 
yolun dikenlerine takıldı kaldı. Allaha ısmarladık, meleğim. 

Çeviren : INuıruııaın 
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Madam de l'Estorad'dan kalan malların yılda getlrdifi blJI 
iki yüz frank, baronun biriktirdiği para ile birleşince, ~ 
alayının fıkara neferinin eline, Provans'ta. mühim ayılaC:: 
bir servet, yani iki yüz elli bin frank kadar bir eey geçti; ç
ti çubuğu da ayrı. L'Estorad baba, gövalye'ye ka~ 
bir gün evvel, eski sahibinin hayli kötü idare ettiği güz.el ~ 
toprağı da satınalmış; onu bir gün elde edeceğini bildifi t._-
fidanlıkta mahsus yetiştirdiği on bin dut ağacını oraya ~ 

biricik oğlunu Buonaparte'nin pençesinden sıyıramamış; asker 
toplandığı zaman kurtarmış ama 1813 de, orduya, hassa alayı 
asilzadeleri arasına göndermeye mecbur olmuş; Leipzig muha
rebesinden sonra da ihtiyar baron oğlundan haber alamamış. 

V Mösyö dö l'Esorad'ın 1814 de gidip gördüğü mösyö dö Monrivo, 
Rene dö Molwmlı'dan Lııiz d.ö Şoliyö'ye onu Rusların düşerken gözüyle gördüğünü söylemiş. Ma -

llktcşrin dam dö l'Estorad, Rusya'da onu boşuna arattıktan sonra kede-M EKTUBUNU okurken, hele senin geçireceğin hayatla be. rinden ölmUş. Dini bütün bir ihtiyar olan baron, tıpkı bizim 
nim geçireceğim hayatı karşılaştırınca bilsen neler duy- Blua'dayken yaptığımız gibi, Allah'dan ümidini kesmemiş; o 

dum! Sen, ne parlak bir filemde yaşıyacaksın! ben ise şaşaasız ümidle oğlunu rüyalarında görmüş; oğlu için gelirin~ biriktir. 
ömrümü ne ıssız, ne sakin bir yerde sürükliyeceğim! miş; oğlunun, rahmetli madam dö l'Estorad'ın akrabasından 

Mokomb ııatosunu sana tekrar anlatacak değilim, vaktiyle kalan miraslardaki hisselerine göz kulak olmuş. Hi_ç kimse, o 
söylemediğim yeri mi kadı? ~'lnastırdan döndüğüm gün oda. ihtiyarla alay etmek ceasretini gösterememiş. Nihayet anlıya. 
mı, hemen hemen bıraktığım gibi buldum; fakat Jemenos va- bildim: beni hiç beklemediğim bir zamanda mair;lstırdan alma-
disinin o ulvi manzarasına, çocukluğumda meğer görmeden larının sebebi meğer o oğulun, hiç beklenmedik bir zamanda 
bakmışım, onu şimdi anladım... çıkagelmesiyıniş! Biz hayalimiz atını oradan oraya koştunıp 

Dönüşümden on beş gün sonra babamla annem, iki ağabeyi. dururken kim derdi ki benim varacağım koca. Rusya'dan, Le. 
mi beraber alıp, beni komşularımızdan birinin, mösyö dö hlstan'dan Alamanya'dan ağır ağır yilrUyerek geliyormuş! ... 
l'Estorad adında ihtiyar bir asilzadenin evine yemeğe götür. Çilesi ancak Berlin'de dolmuş, orada Fransız elçisi onun 
diller. Gayet zengin bir adam! Taşrada insanın nasıl zengin memleketine dönmMini kolaylaştırmıı. Yılda on bin frank ge-

~. ~ 
Baron, oğlunu bulunca bu sefer de onun mUrllvvetinl 4' 

meyi, ona bir asilzade kızı bulmayı aklına koymue. Rene 
Mokomb'ı, drahoma lstemeden kendine gelin etmek ve ona. ~ 
bası ile anasının mirasından kalacak hisseyi de almayıp o ~ 
'rayı da kıza kendi servetinden vermek niyetinde olduğunu .ZS~ 
leyince babamla annem, ihtiyarın teklifini benim tarafmıdaJl .. -d. 

bul etmişler. Küçük ağ"°abeyim Jan dö Mokomb da, rllıd;ıF. 
ispat eder etmez, mirasın üçte biri tutarında bir meblA~. yr 
olarak aldığına dair bir sened verdi. Buonaparte efen~eJe
digan Medeni Kanun'un hilkümlerinden, Provans'm aail .,tJ.o 
ri yakalarını işte böylelikle kurtarıyorlar; yoksa o kanUllı ~ 
zade kızlarının yarısının evlenmesine müsaade ederse yarı~ 
manastırda rahibe edecek. Bu hususta. kulağıma çaımanl leı" 
anladığıma göre, Fransız asilzadeleri bu mühim ıneee 
Uzerinde bir türlü uzlaşamıyorlarmış (1). (Devamı-~ .. 

(1) Napolyon'dan evuel bütün miras, en büyük oğula ~ 
dı. Asilz.ade aileleri, bu hilelere ~rarak yine aervet j,. 
cvladkırı arasında parralanmamasını temine çal1f'&yorıar._.-rll 
zadeler, Birinci NapoW<m'dcm Mı> böJiltJ iatih/a/14 ~ · 

olduğunu bilinin: arumı tart kull~~ıralıt.....Ebı.Jihün.r'.. __ lirlLkilı:illk.Jılr-Ercnwa&..Jl.lil' zad.esl._olııı.n..ıll&ıG..da" -1!lır.tonad!'D...~----'~...ı......,z..-ı....u.~-~~~----~----__... 



Taksim stadında yapı Dan mi BiT küme maçında ADt:o· klüp şampiyonasının 
•• dömDfDnaD maçında 

Uçoku dün Beykoz Süleymaniyeyi 

etti Bu~ü~ !ev~~.~~Lnbulspor 
Galatasaray 

3-1 mağlôp 
Sarı kırmızılıların. üstün ve hAkim oyunlarına 

göre daha iyi bir netice almaları icap ederdi 
Milli klline §8.IDpiyonasındaki son 

iki ma.çmı yapmak üzere şehrimize 

gelmiş olan, İzmir şampiyonu lJçok 
takımı, dün, Galatasarayla karşıla§tı 
ve, kolaylıkla. tahmin edildiği veçhile 
mağhib oldu. 

Maamafih, derhal şunu söylemek 1-
cab eder ki, Galatasara.ym kazandığı 
bu 3-1 lik galibiyet, sarı kırmızılılar 
için hiç de muvaffakıyet sayılamıya • ' 
cağı gibi, iki ta.kını arasındaki bariz 
klh farkım da. göstermekten çok u
zaktır. 

Filhakika, son derece zayıf bir mil
daf aa. karşısında oynıyan Galatasa. 
raylı muhacimler, bir buçuk saatlik 
maç mUddetince, rakip kale önünden 
kat'iyyen ayrılmadılarsa da, gerek Ü
çok kalecisinin şay{Ulı hayret talii, ge
rekse Galatasaray muhacimlerinin gol 
atmakta gösterdikleri beceriksizlik 
ve gevşeklik neticesinde, ezici hakimi. 
yetlerini fazla golle ifade edemedi • 
ler. 

Bila müballiğa söylemeliyiz ki, sarı 
kırmızılı muhacimler, yalnız ilk dev
rede, y{ll'lm düzüne değilse bile, asgari 
muhakkak dört gol kaçırdılar. 

Kaçan bu bir sürü Galatasaray go. 
IUne mukabil, cidden güzel oynıyan 
Üçok muhacimleri, yaptıkları topu to
pu Uç dört akının birisinde, L11tfinin 
yerinde bulunmamasından ve Ustelik 
Suaviyle Sacidin anlB.§8.mamalarmdan 
IAyıkiyle istüade ederek, • Saidin aya. 
~ .. ..macm ilk ve takmılarmm yc
glııe golllnU kazandılar. 

Galatasaraylılarsa, sağdan ve sol • 
dan, Necdetle Bülendin, mUtemadiyen 
alıp, kolaylıkla rakip kalenin yanma 
indirdikleri toptan ancak yirmi be • 
şinci dakikada istifade edebildiler. Sü
leyınan geriden aldığı topu, harikula
de bir sıyrılıs neticesinde, kafasiyle 
rakip müdafiin üzerinden 8.§ırdıktan 
sonra kaleye yaklaştı ve yakından 

çektiği plase şütü, Uçok kalecisi an. 
cak kale içinde tutabildiği için, kur • 
tarmış sayılmadı ve böylelikle, sarı 
kırmızılılar, büyük bir sayı farkıyla 
kazanabilecekleri ilk devreyi sadece 
berabere bitirdiler. 

İkinci devre Galatasaray muhacim 
hattı, değişmiş bir vaziyette sahaya 

ır"Iktı: sağ iç Süleyman sol açığa ( ! ) sol 
açık Bülcnd orta muhacim mevkiine, 
orta muh<> cim Gihı rıüz de sağ içe geç. 
tiler. Galata.sarayın - gol çıkarama -
Ynıca takımda tadilat yapmak §eklin
deki • kötü hastalığı kendisini derhal 
g6sterdi. Akınlar ve hakimiyet gev. 
ledi, top ortalarda dolaşmaya başladı. 
:Eıı1.ı olmadıkları yerlere konan mu • 
hacimler fena oynamakta biribirleri
le Yarışa giriştiler. Ve bu karmakan
~k oyun kısa bir müddet devam et-

... Derken bir tadilat daha: sağ içe 
ieçnıi§ olan orta muhacim Gündüz. .. 
lol &çığa ( !) geçti. Gayet tabii ola. 
raıc, kısa bir müddet sonra bu şeklin 
~ i~ Yaramadığı görüldü ve belki de 
d r ıkl gole mal olan bu on beş yirmi 
h akfkaJık tecrübe akabinde, muhacim 
attı ilk devredeki tabii şeklini alın. 
~ Galatasaraylılar tekrar rakib kale. 

&bloka ettiler ve kaçan bir sürü fır
~~ ar~ında, birisi Süleymamn, diğe
k e GundüzUn ayağıyla iki gol daha 
aza.ndılar 
~ . 
~ sırada • o zamana kadar oyunu, 

~ı Yukan, tabii bir şekilde idare e. 
tu~ hakem Basri . garib bir illete tu. 1 
lid u Ve, tarafeyn oyuncularını - ip
taı a~ mekteplerinde teneffüse çıkan 
sık: ler gibi, ikişer ikişer - dışarıya 
~ya başladı. 

ha~er bu cidden "orijinal,, buluş, 
lhti~rnln aklına daha evvel gelseydi, 
lettd at sonlara doğru, sahada iki ka-

en başka kimse kalmıyacaktı. 

lzmir kalecisi muhakkıakbir golü kurtarıyor., 

Tabii kalelerinden çıkıp biribirlerine 
temas etmemek şartiyle ... 

Fakat, bir buçuk saat nihayetinde 
çalınması mecburi olan düdük bizi 
bu temaşadan mahrum etti .. 

Gilndüz top peşinde 

Takımlar ve oyuncular 
Yukarda da söylemiş olduğumuz 

veçhile, Galatasarayın, kendisine nis. 
peten bir hayli zayıf olan rakibine 
karşı aldığı bu 3.1 lik galibiyet hiç 
de iyi bir muvaffakıyet sayılamaz. 

San kırmızılıların dün, Üçok'u asgari 
altı sayı farkla yenmeleri laznndı. Da
ha doğı-usu oyunun tarzı cereyanı bu 
farkı icab ettirirdi. 

Sacide fazla iş dü§IIlemekle beraber, 
oyunun ilk dakikalarında havadan a
tılan sıkı bir şütü tutuş tarzı, bu can· 
baz kadar çevik ve müstait kalecinin, 
çalıştığı takdirde, rakipsiz olacağım 
göstermeye kafidir. 

Lütfi bu defa nedense aksadı. Sa -
limse, kendisine bas harikulade ener. 
jisiyle çalışarak, arkadaşının uf akte. 
fek hatalarını da kapatmağa muvaf
fak oldu. 

Bir müddettenberi oynamadıkları 

için idmansız olan Suaviyle Adnan ve 
topu kontrol kabiliyetini tekamül et
tirmesi lizımgelen Mustaf adan müte -
şekki! muavin hattı çok bozuktu. Mu. 
f!amn eksikliği kendisini bir hayli his. 
set tirdi. 

Memleketin rakipsiz sağ açığı olan 
Necdet, bermutad topu her kapışmda 
rakip kaleye güzel inişler yaptıysa da, 
bir iki defa, topu gayet müsait vazi
yetlerde bulunan arkadaşlarına geçir
meyi ihmal etti. 

Şüphesiz, topa hakim ve ince bir o
yuncu olan Süleyman, kale yakınla • 
nnda, kat'i neticeyi bir türlü ala.mı. 
yor. 

Jdmansızlığını kendisi hissettiği gi. 
bi bize de hissettiren Gündüz ilk oyu
nuna nispeten daha iyi idi ve idmanı
m tamaladıktan sonra, bütün rakip 

takımlar için cidden tehlikeli, golcü 
ve harikulade bir merkez muhacim o
lacaktır. 

Eşfak muhakkak ki, idmanlı oldu. 
ğu zamanlar, çok iyi bir oyuncudur 
ve daima muhacim hattında oynatıl. 
dığı takdirde, Galatasaraym faaliyet. 
lerinde çok müessir olacaktır. 

Gündüzün avdeti üzerine, asıl yeri 
olan sol açığa geçen Bülend, ayağına 
geçen topları kolaylıkla rakip kaleye 
indirebilen seri ve çok iyi bir sol açık
tır ve çok daha iyi olacağı şüphesiz
dir. Yalnız, kaleye yaklaştıktan son
ra, şilt mU atması yoksa pas mı ver. 
mesi lizımgeldiğini tayin eaemiyor ve 
paslarını pek de iyi vermiyor. Bu ci. 
hete dikkat ettiği takdirde, takımına 
bir hayli gol kazandıracaktır. 

Netice olarak 5unu söyliyelim ki, bir 
türlü, devamlt bir şekilde yanyana 
oynamak fırsatını bulamıyan Galata. 
saraylılar, son zamanlarda, ferdi kabi
liyet itibariyle, memleketin en kuvvet
li on biri haline gelmiştir. Bu itibar
ladır ki gelecek hafta karşılaşacakları 
tadı ki gelecek hafta karşıla§acakları 
talihsizliğe duçar olmazlarsa • mağlu
biyete uğratmaları çok, hem de pek 
~0k muhtemeldir. 

.,.. 

Gündüz hcnd.bol oliluğu.ndan sayılmı. 
yan ikinci goliı böyle yapmıştı 

Üçok takımına gelince, kuvvetli bir 
rakip karşısında - tabii şartlar içinde -
aldığı bu netice, iyi bir muvaffakıyet 

sayılabilir. iyi bir muhacim hattına 
malik olan bu takmıın, maateessüf mü. 
daf aa hattı zayıftır. Bu zaafı giderdi
ği takdirde, güzel muvaffakıyetler ka. 

zanabilir. Takımın en iyi oyuncusu 
hiç şüphesiz Saiddi. Fakat diğer oyun
cular da, çok çalıştılar ve vazifelerini 
lftyıkıyla gördüler. Eğer Üçok kalecisi, 

' maçtan sonra cilrmümeşhud kanunu • 
nun tatbikmı icab ettirecek müsteh. 
cen bir jest yapmayıp, bazı seyircilere 
''yuha.'' §eklindeki çirkin naraları at-

final için karşılaşacaklar 
Altı klilp p.mpiyonasının dömi final 

maçı, dün Taksim stadında, milli kü· 
me maçından evvel, oynandı. 

Hakem izzet Apak'm idaresinde 
takımlar sahaya şöyle çıktılar: 

BEYKOZ: 
Safa, Bahadır, Kemal, Sadettin, Şa· 

hap, Muıtafa, Galip, Kazım, Cahit, 
Turhan, Muzaffer. 

SOLEYMANlYE: 
Daniı, Davut, Natık, Orhan, Muvaf

fak, Süreyya, İbrahim, Rauf, tbrahim, 
Burhan, Nedret. 

Saat 15,10 da, kızgın bir gilneşin al
tında oyun baıladr .... 

İlk akmlarda iki takım da birbiri!te 
muvazi bir oyun çıkanyorlardr. 

Beşinci dakika, kötü bir tesadüf ne· 
ticesi, Beykozdan Kemal ile, Süleyma
niyeden Nedret hava.dan gelen topa 
kafa vurmak için yerlerinden fırladı

lar ve havada kafa kafaya vuruştular .• 
İkisi taşların üzerine yığıldı ve oyun
dan çıkarak .derhal hastahaneye götü
rülmeleri t.:ap etti. 

Bu beklenmiyen kazadan sonra ta
kımlar, devrenin sonuna kadaı: oyuna 
onar kişi olarak devam ettiler ... 

Karşılıklı hücumların birinde, Bey
koz bir sayı yapmağa muvaffak oldu 
ve birinci kısmı 1-0 galip bitirdi. 

lzmir 'lro.lcci.cıinin b<t~Tro b~r kurtarışı 

Dünya kupası 
maçında 

/ngiltere: 4 
Fransa : 2 

iki gün evvel, Pariste dünyanın en 
mühim maçlarından biri oynandı. 

Dünya kupası için Fransa ile İngilte
re milli takımları karşılaştılar. Maç 
4-2 lngilterenin galebesile bitti. 

Baştanbaşa heyecan içinde oynanan 
ve fevkalade güzel bir futbol maçı 

olan bu karşılaşmanın bütün tafsilft

tmı, yarınki nüshamızda okuyucuları
mıza bildireceğiz. 

tırmasaydı, kendisini de oyunundan 
dolayı methcdecektik. 

tzmir şampiyonunu dünkü oyunun. 
dan ve milli kümedeki dördüncillilğiln· 
den dolayı tebrik ederiz. 

Yukarda da söylemiş olduğumuz 

veçhile, oyunu uzun bir müddet he -
men hemen hatasız idare eden ve an.. 
cak Galatasaray lehine bariz bir pe
naltıyı görmiyen hakem Basri ise, so. 
nunda nedense birdenbire ambale ol-
du. A. F. 

İkinci kısımda, pansımanlarr ve bi
rer de tetanos aşısı yapılmıt olan yara: 
lı oyuncular ikinci kısımda hastahane
den döndüler ve oyuna iştirak etmek 
istedilerse de, bu vaziyette oynamala
n doğru olmryacağından, takım kap
tanları, kendilerini saha haricinde bı

raktılar ... 

Fakat devrenin 15 inci dakikasında 
Beykozlu Kemal, her §eye ve bütün na· 
sihatlara rağmen oyuna ittirak etti. 

10 kişilik rakip karşısın.da 11 kiti 
kalan Beykoz, derhal daha hakim oy· 
namağa başladı ve 24 ve 35 inci daki
kalarda birbiri arkasına iki gol daha 
yapmağa muvaffak oldu. 

Süleymaniye ise buna ancak bir gol
le mukabele edebildi. 

Süleymaniye muhacimleri tarafından 
atılan sıkı bir ı1üt kalct.:inin ellerine çar 
parak, kalenin içine düştü. Kaleci to
pu tekrar kapıp uzaklaştırdı ama, top 
bir an için kaleden içeri girmiıti. Tabii 
gol sayıldı. 

Son dakikalarda Süleymaniyeli Sü
reyya ile Beykozlu Kazım birbirlerile 
kavga etmeğe kalktıklanndan hakem 
ikisini de dışarıya çıkardı ve maç ta 
böylece 2-1 Beykozun galibiyetile ne
ticelendi. 

Beykoz takımı, bugün gene Taksim 
stadında millı küme maçından evvel, 
İstanbul sporla altı klüp turnuvasının 
final maçını oynıyacaktır. 

Fenerbahçe bugiln 
Romen takımlle 

karşı taşıyor 

Fenerbahçe takmıı, bugün şehrimi. 
ze gelen Romanyanın kral kupası fi. 
nalisti Tamşvar takımıyla ilk oyunu
nu kendi stadında yapacaktır. 

Çoktanberi sahada görmediğimiz 

Fenerbahçeliler Ankaradan şehrimize 
gelen müdafi Yaşarı da aralarına ala
rak kuvvetli bir şekilde çıkacaklardır .. 

Saat 16 da yapılacak olan bu karşı. 
18.§mayı hakem Adnan Akın idare e
decektir. 

Rumen takımı ikinci kaJ'§ılaşmasmı 
Taksim stadında gayrif ederelerin en 
kuvvetlilerinden olan Pera ile yapa. 
caktır. 

-0-

Demlrsporon bir 
tavzihi 

Dcmirspor umumi katipliğinden: 
Muhterem gazetenizin muhtelif nUs. 

halarmda 19 mayıs 938 de Bakırköy 
Halkevi namına Barutgücil kışla mey
danında Barutgücü futbol takımıyla 
yaptığımız maç hakkında muhtelif ya. 
zılar intişar etti. Bunlarla bir gUna. i
lişiğimiz olmadığı ve neticeyi tam ve 
emin bir hüsnüniyetle alikadar heyet 
ve efkarı umumiyeye bıraktığımızı 

bildirmenizi daimi saygıla.nmızla ri. 
ca ederiz. 

Dcmirspor mnumi katipliği 

S milyon kilometre 
uçuş! 

Berlin, ,(A.A.): - 15 hava limanından 
Alman uçuşuna başlanmıştır. Bu uçuş
ların meanuu üç milyon kilometreyi 
aşan bir mesafeyi bulacaktır. Uçup 300 
tayyare iştirak etmiştir. 28 mayısa kadar 
devam edecek olan bu müsabaka Viyana. 
da nihayete erecektir. 
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Süvarilerimiz varşo
vada da birincilik 

kazandılar · 

Şangnayda 
ko~era çıktı 

Bir günde 18 kolera 
vakası kaydedildi 
Hankov, 28 (A.A.) - Çin menabiln

den öğrenildiğine göre, Çin kıtalan, ge
çen hafta bidayetinde general Doihara 
kumandasındaki Japon kıtaları taratm
dan Lunghai demiryol üzerınde Haifen
gin şarkında zaptedilen Lanfent şehrini 
dün istirdat etmi~tir. 

Başturlltı ı tncıae 

Varşova 29 (Hususi) - Sü\•arilcrl. 
miz, Varıovada dün başlıyan müsaba
kalarda da yüzümüzü ağarttılar. Türk 
adının ecnebi ve dost diyarlardu bir de
fa daha anılmasına fırsat verdiler. 

Süvarilerlmiz, Varıovaya ayak bas
tıkları anda, Romada kazandıklan bü
yük muvffakıyetin takdirlerini tcpla-

. nuya ba§latnı§ bulunuyoilardı. Dün ya
pılan ba~angıç müsabakasında 85 at 
arasında birinciliği alan Saim Pulat&an, 
Türk süvarilerinin Roma muvaffakıyet. 
lerine bir· yenisini daha ilave etmi§ ol
du. Böylece, Varşova halkının candan 
takdirlerini, candan alkışlarını toplaya
rak temsil ettiği büyük Türk milletinin 
binicilikteki kudretini isbat etti. 

Müsabakaya, Lehistan, Türkiye, Bcl
sika, Almanya, Fransa ve Romanya e. 
kipleri iştirak etmişti. Binicilerin atları 
mecmuu, söylediğimiz gibi 85 di. 

Milsabakanın yapudığı yer, daha er
kenden, çok büyük bir insan kc.labalı
ğiyle çalkanmıya ba§lamıştı. Seyirciler 
arasmda Polonya devlet erkan:yle, 
muhtelif rUtbedeki generallar, Varşova 
sefirimiz Ferid ve sefarethane erkanı, 

kibar muhite mensup bir çok zevat ve 
bilhassa kadınlar göte çarpıyordu. 

Müsabakalara başlanmadan önce, mü 
aabakalara i~tirak eden devletlerin milli 
mar~ları çalındı. Her milli :nar~ta, o 
devletin ekibi sahaya çıkıyor ve bu su. 
retle takdim merasimi de yapılmış olu
yordu. Türk süvarileri sabada, görün • 
düğU sırada başlıyan el ~akırtılarmı, 

istiklal mar§ı bastrrdı .. !sti!dil marşı 

Bir sandal 
_.. BaılaraJı 1 indde 

yor: Sekiz yüz oın nüfusun belki ya. 
.rısı yüzmek bilpıez. ''Deniz kadın gi
bidir, ona inanmak olmaz!,, dlisturu. 
ııu deni7.e açılırken hatırına getireni. 
miz heoıende yok cenebilir. 
Kumkapı sahillerinde, içindekilerle 

beraber sır olan bir sandal, bizi, gali
ba meveimin ilk deniz faciasiyle kar. 
şılaştınyor. Hfidise şudur: 

Bayan Vahide isminde gen~ bir kı· 
zm bir "'Sandalı· vardır. Bayan, denize 
Aşıktır. Hele kürek sporuna bayılır. 

İstanbul sahillerinde bir sandalı 
muhafaza etmek meseledir. Onun için, 
genç kız, Kumkapıda Mahmut ismin. 
de bir kayıkçıyla 'anlaşmıştır: Mah -
mut., sandala bakacak, fakat genç kı
zın gezmiyeceği saat ve günlerde ken. 
di kesesi hesabına onu kiraya \'erebi
lecektir. 
· Salı akşamı, dört delikanlı, yamı 

ilk gmel gecesinde bir deniz eaf ası 
yapmak istiyorlar. Tesadüf, karşıları. 
na Mahmudu çıkarıyor. Pazarlıkta 

çabuk uyuşuyorlar. Ve, "Engin", f. 
çJndeki dört delikanlı ile enginlere a
çılıyor ... 

Gidiş o gidiş ... 
Geceyarısı geçiyor: sandal yok. 
Saat iki: kayıkçı Mahmud, endişe l. 

çinde, sahilde kakılmış kalmıştır; ka
ranlık denizi, ufukları gözlüyor .• 

Saat 4: sandal yok ... 

Mahmut, §afak söker sökmez, san. 
dal :ıaliibi bayan Vnhideyi uykusun • 
dan uyandırıyor ve hadiseyi lıater ve
riyor. Kumkapı polisine başvuruluyor. 

Hatıra gelen iki ihtimal var: 
1 - Sandal, akıntıların ve dalgala. 

nn tesiriyle Marmaraya silrllkleamiş
tir. Ya ıssız ve uzak bir sahilde baş.. 
tankarıL etmiş, yahut da, içindekiler. 
le beraber denizin dibini bulmuı;ıtur ... 

2 - Dört delikanlı, bir kız kadar 
cicilibicili sandalı gözlerine kestir
mişler ve oıiu kaçırmışlardır ... 

Polisl her iki ihtimali gözönUnde 
tutarak harekete geçiyor. 

Sandalın slirUklenmesi mUmkün bu. 
Junan sahUJer zabıtaSı hadiseden ma
Inmattar ediliyor. 

Fakat.. şu saate kadar hiçbir iz ele 
geçmı, de~ildir. 

"'Engin'' le enginlerde deniz safa.. 
m yapan dört delfüanlı boğuldu mu? 

Yoksa, alelade bir hırsızlık vakası 
k~ısmda mıyız? 

bittiği sırada da yeniden ba§lıyan al. 
kıı tufanı silvarlierimu aahacfan uz:ak
laşıncıya kadar devam etti. Varıcva 

halkı, bu coşkun tezahüratla Türk sü
varilerinin şahsında, Türkiyeyi ıellm. 

lıyorou. 

Milsabakalar baıtadı. Saim Pulatkan 
•'Ok,. isimli atiyle 85 milsabık arasın

da hiç bir hatasız minialan atladı. Bu 
ıuretle birinciliği kazandı. Bu müsaba
kada Tegmen Avni "Rilzgar,. iyle al. 
tıncı, Ihsan Atal 14 üncü, Eyüp ön
cü on beşinci, Aıtegmen Kudret ''Ka. 
sırga,. siyle 16 ıncı geldiler. 

Parkdru hatasız olarak ancak on 
beş hayvan bitirebildi. Bunlann beti 
TUrktü. Dereceleri müsavi görüldüğü 

için bu on beş hayvan arasında ve ma
nileri yükseltmek suretiyle yapılan 

ikinci müsabaka.da Saim ''Ok,. ile tek
rar hatasız ve parkUril en seri yapmak 
suretiyle birinciliği aldı. İkinci Alman, 
üsüncü Belçikalı, dördüncü Fransız, 

beşinci Romanyalı oldu. 

Birincilik kupası Türk bayrağının a. 
fer direğine çekilmeaite beraber mera
simle verildi. 

Bir birincilik vıc iyi derece ile ilk 
günün müsabakalarını bitiren süvarilc-

rimiz sahadan ayrılrrken halkın cotkun 
alkışiyle karıtlaştılar. Bugün ''kudret 

müsabakası,, yapılacak, puartcai günU 
istirahat edilecektir. 

Müsabakalar ayın betinde bitml' o
lacakur. Varıovalılar, ekibimizin ittl
rak edecekleri müsabakalarda derece a
lacaklarına emin bulunmalrtadrrlr. 

kayboldu 
işte bu belll değil ..• 
Tahkikat ve araştırma devam edi. 

yor. 

iki zeızeıe 
daha oldu 

İstanbul, 28 (A. A.) - Rasathane
den tebliğ edilmi§tlr: 

Bu gece, biri saat 23 U 26 dakika 6 
saniye geçe saat 2 yi 5 d:ıkika !59 sani. 
ye ge~c ve merkez üstü !stanbuldan 
570 kilometre mesafede olmak üzere 
iki zelz.ele kaydedilmiştir. 
Çangırıda 
Çankırı, 28 (A· A.) - Gce saat iki

yi on geçe biribirl UstUne iki hafif zel. 
zele oldu. Hasarat yoktur. 

Yoguslavyada 
Belgrad, 28 (A. A.) - Belgrad ra. 

sathanesi aletleri diln gece 22,30 da 
merkezi takribfın 380 kllometre cenu
bu garbide şiddetli bir ı.el7.ele kaydet. 
miştlr. Zelzele merkezinin Yugoslav • 
ya - Arnavutluk hududunda lşkodra 

gölU civarı olduğu tahmin edilmekte. 
dir. 

ispanya harbi 
IDlf"" ilaştaratı l incide 

Bir bombztrdıman daha 
Valensiya, 29 (A.A.) - Franko tayya

releri bu sabah Valensiyayı ve Grao mın
takasını bombardıman etml§tir. 

Harp vaziyeti 
Barselona, 28 (A.A.) - Cumhuriyet

çiler Balekuer köprü ba,ına, Fragamn 
cenubundaki Seros köprü basına tekrar 
taarruza başlamışlardır. 

En mühim hare.ket Seros önünde ol
muş ve Cumhuriyetçiler Sedrenin ~rk 
sahiline ilerlemişlerdir. 

Balekuer etrafındaki muhare'1e1erde l· 
stler bilhassa Valleokonada geri çekil· 

Çin resmt tebliği: 
"Honan eyaletinin §3Tkmda Hsuçvun 

100 mil garbinde Kaifo ile Kveteh ara
sında 80 kilometrelik bir cephe üzerinde 
Lunghai demiryolu düsman krtalanndan 
tamarnile tecrit edilmiş ve pa..'73.r günün
den itibaren Kalfeng K\'eteh arasındaki 
dt".miryolu nakliyatına yenide-n başlan

mıştır.,. 

ŞırnSl'hRyda kolera 
Şanghay, 28 (A.A.) - Çin mahafilln
de söylendiğine göre, Hsuçeuda aldığı 
yaraların iyileşmesi üzerine gene-ral Li
Çung cepheye dönerek Çin kıtalannm 
kumandasını yeniden ele almıştır. 

Dün burada kolera salgını baş göster
ml§ ve 18 vaka kaydedilmiştir. 

Çekoslovakya da 

Atman 
akalliyetle ri 

ihtilafı 
Had safhasını 

kaybediyor 
Pra.g, 29 (A. A.) - Siya.st Çek 

mahfellerinde söylendiğine göre bu • 
gün Hodı.a ile Peters ve Kund isimle. 
rindeki iki Sildet mebusu arasında ce
reyan eden mUzakereler neticesinde 
vaziyette bir salfilı hfuul olmuştur. 

Emin bir menbadan öğrenildiğine 

göre iki mebus Henlayn'm partinin ta
leblerlni tasrih eden ~hst mektupla
rını hA.mlldiler. 

Müşahitler iki taraf arasındaki mU. 
zakerelere devam edilmekte olduğunu 
ve akoam Henlayn partisinin mes'ul 
mahfellerinde artık "mütekaddfm 
p.rtla.rdan,, bahsedilmediğini beyan 
etmektedirler. Parti zimamdarları so. 
kollarla millt muhafızların si!Ahlan a
lındığı için hUkftmet taraf mdan veri
len temlnatm k!fi addedildiğini söy. 
lemektedlrler. 

Berlinln tavsiyesi 

Berlin, 28 (A.A.) - Havas muha~ 
biri bildiriyor: 

Çekoslovakyadaki Almanlar mese
lesi yeni bir safhaya gireceğe benzi
yor. 
Alınan haberlere göre, Henlayn bir 

kaç güne kadar SUdetlerin idare muh 
tariyetlerinln tatbiki suretine dair 
aarih bir program neeredecektir. 

Diğer taraftan Berlinin Henlayne 
itidal tavsiyesinde bulunduğu söyleni
yor. Bazı cf ddt emarelere göre, vak
tile Avueturya ile yapılmış olan 11 
temmuz 1936 anlaemuına benzer bir 
anla.vmıya doğru gidilmektedir. 

ÇEKOSLOVAKYA ALMANYAYI 
PROTESTO E'1Tl 

Prag, 28 (A.A.) - Çekoslovakya
nın Berlin elçisi, Alman tayyareleri
nin Çekoslovak arazisine tecavilzlerl 
meeeleshıi Berlfn hUkfuneti nezdinde 
protesto etmek Uzere talimat almıstır. 

ALMA~"LARIN PROTEm'OSU 
Prag, 28 (A.A.) - Pragdaki Al

man elçisi, Çekoslovak tayyarelerinin 
hududu tecavüz etmeleri meselesi 
hakkında hariciye nazm Kroftaya 
mutedil bir lisanla yazılmış bir pro
testo mektubu vermiştir. Kendisine, 
bu hmmsta derin tetkikat yapılacağı 
cevabı verilmi§tir. 

m~~~~;,i~~:~~:=::;::·~il- r·~::Er::~::::;ı 
dirildığine göre, Fransanm Brest lima. 1 Hergiln ~ğlerlen sonra saat 3 ten 71 
nında hükCımetçilerin bir tahtelbahirini 11 Y' kadar Beledi}'e, Binhirdirek Nuri 1 
kaçırma~ t~ebbüs ettikten sonra Fran- 1 conker sokakta Aslaner apartıman Iİ 
sadan tardcdılen Frankocu general Tron No. 8· 10 H 
kozo Pirene cephesindeki son muhare- J ._mımaıwwr.11 ==::JIJ 
belerde ölmilştür. 1 
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Hatay davamız 
_.. JJaıtaratı J lncld• 

tecavüz Mdisesı uzerıne ba§konsolosu
muzun Reyhaniyeye gidişine bir kaşlık 
sayılıyor. 

Jandarmalar, diğer birçok mahalleler
de de evleri kanunsuz §ekilde araştrmrş
lardu. 

Türk listesine yazılmak istiyenleri me
netmek için iş, şakavet derecesine vardı
nlmıştır. Listeye yazılmak üzere sıra bek 
lemekte olanlardan bir Türk, Usbacılar 

tarafından, ortada hiçbir ~beb yokken 
ağır surette yaralanmıştır. Zavallı Türk 
çocuğu orada bulunan asker ve milislerin 
önünde bu akibete sürüklendiği halde 
kimse mütecaviılere kar§ı sesini çıkar
mamıs. katiller ellerini kollarım sallrya
rak çekilip gitmişlerdir.Yaralı bir müd 
det sonra Türkler tarafından kaldırıl 

mıştır. 

Hergün tekerrür etmekte olan bu f ecı 
vakalar, Hataydaki Türklerin ne büyük 
bir tehlıke içinde bulunduklannı vazı. 

han göstermektedir. 

"U'us,, un mUhim bir 
makalesi 
Ulus gazetesi Büyük Millet Meclisin

de Hataya dair cereyan eden müzakere
ler dolayıslle ççk mühim bir makale neş
retmiştir. Falih Rıfkı Atay imzasını ta
§ıyan bu makalede ezcümle şöyle denil
mektedir: 

''Hatay bizim için nasıl milll bir dava 
ise, onun bugünkü hali milli ıstırabımız. 
dır. Ana yurdun yanıbasında, on binler
ce Türkün her türlü insanlık haklarının 
çiğnendiğini görüyoruz: Sancak müte 
madi bir tazyik ve tethiş karanlığı için
de bunaltılmıştır. Facianın hikAyelerini 
dinleyipte isyan etmemek mümkün mü
dür? Aleme hürriyet dersi ve a~kı ver
diklerini iddia edenlerin Hatay Tilrklü
ğüne affetmedikleri cinayet, hürriyetle
rini istemek, muahedelerle verilmiş olan 
hürriyetlerini istE.mck değil midir? Fa
kat bunlan tekrar etmekten ne çıkar? 
Şu anda Hatay Türklüğü, maddl manevi 
en fed işkenceler içinde kıvranıp duru-

Almanya 
ve Triyeste 

Avusturyaya verilen 
Serbest liman hakkı 

Al manyaya 
devredl 1m1 yor 

Berlin, 28 (A.A.) - Almımya Ha -
riciye nazırı Ribbcntrop ile İtalyan 

bUyük elçisi, bugün Berlinde bi: seri 
ticari anlaşma imzalamışlardır. 

Bu anlaşmalar, Almanya ile İtalya 

arasında mevcut ticc:ıret ve turizm an
laşmaları Avusturyaya da teşmil eyle
mekde ve ayrıca triyeste limanının va
ziyetini de tesbit etmektedir. 

A vusturyaya bahşedilen serbest li
man hakkından Almanya istifade edc
miyecck fakat buna mukabil Tiryeıte 

limanında AlmMya için huıusx tercih 
kayıtlannı havi tarifeler tatbik oluna
caktır. 

Bu hususta ne~redilen rasmi teblig, 
bugUn imzalanan anlaşmalar ite Avus
turyanrn Alrr.anyaya ilhr•krndan doğan 
bir seri meselenin hallcdilmi! bulundu
ğunu bildirmektedir. 

Me!<sikah 
asi general 

Henüz memleketten 
dışarı çıkmadı 

San - Antonio, (Teksas) 29 (A. A.) 
- Asi general Sedlllo kaçarken So. 
mevchr'de durmuş ve radyo vasıtasi. 
le Amcriknn matbuatına beyanatta 
bulunmuştur. 

General, isyan birkaç aydanberi ha
zırlanmakta ol<:luğu için federal kıta. 
larla birkaç sene çarpıeacak vaziyet· 
te bubnduğunu si5ylemiş ve hükumet 
darbesinin muvnffakıyctsizliğini fe -
deral kıt'alarla çnrpışmak ietemiyen 
San • Lui'de Potosi halkına atfetmi§
tir. 

Sedillonun dost1arı generalin Teksaa 
hududundan kaçmağa teşebbüs ede • 
ceğini zannetmektedirler. 

Generalin kızı ile ailesinden bazı 

kimselerin Teksuta bulundukları ma
lCımdur. 

gözler ve kalpler bize dönmü~. Ve 
hepsinin acı sualini i~tir gibi oluyoruz: 
••- Hani ahidleriniz? Hanı anla§m3ları
nız? 1921 de. vaidlerinizle, bizi mücade
leden vazgeçiren sizler değil misiniz? Bu 
günleri görmek için mi size inandık?,, 

Tevfik RilştO Aras ve hatipler bu SU· 

le cevap verdiler: "Ne sizi, ne de ahid
lerirnizi unutmadık. Sizi kurtarmağı va
adcden, ;1ütün cihanla boğuşarak, hepi
mizi kurtarmış olandır.,. 

llaff1ydaH ltdlıiş siyasetinden mes'ul 
olması ldzım geltn Fransamn Sınlye 

ltomistri kont dö Martel 

yor. Hepsinin bir tek ümidi \Cır; bütün 
Dışbakanımızın bir daha ilan ettiği 

üzere Hatay, Türkiye için miuı bir davtl 
dır. Binaenaleyh Türkiyenin tekmil millt 
davaları gibi hallolunmak mukadderdir. 
Biz banş ve uzlaşma usullerini sonuna 
kadar tecrübe etmekle aldanmış ol.mryo
ruz: Bilakis bu tecrübe ile bize vakit 
kaybettirdiklerini veya meseleyi kAğıt 
üstünde müzminleştirece.klerini zanne
denlerdir ki aldanmışlardır, aldanmakta
dırlar. içinde yaşadığımız zaman tarihi, 
Hatay davasının, dünya tarafından bize 
hak verilerek, halledilmiş olduğunu kay
dedecektir. Evvela hakkın bütün kuvvet .. 
]erini ve imk!nlannı kullanacağız. Bu 
kuvvet ve irnkfu1lann mutlaka ifl~s et
meğe mahkQm olduğuna herkesi inan
dırmakta menfaati olanlar varsa, ne ya
palım.? 

Hiçbir ihtimal, bizi, inkırnbm vaıife 
ve şeref davasmİ yar!cla bırakrna~a sev
kedemeı. :Vatanda, ve Hataylı Türkler, 
tam bir itimatla, hükfunete bağlansın

lar.,. 

1.-etAil 
Vugıosnav basn
nanı n taırnınn 
Sırp istiklftlinde ve Yugos· 
1av kralhğınm kuruluşunda 
"malbaa,,nm rolU 

_... ~t&ratı & incide 

k!tapltırı da Slavca yazılırdı. Bu mat
baanın açılrşından ıonra, Türklerden 
kaçan (? 1) (*ılı) Sırp - Bizans kültürü -
nUn Rumen prenaleri tarafından himaye 
edildiğini görliyoru%.,, 

Bu ilk matbaalardan sonra Sırplar, 

ancak 16 ıncı asrrda batka matbaalar 
teaiı edebiliyorlar. Bu yeni müessese
lerin ikisi Venedikte kuruluyor ve di· 
ğerlcri de tşkodra, Göric:c, Belgrad, 

Miletevo, Kırakova, Gıraçanika'da. 
• Muharrir, bu matbaalann ekserisinin 
manaatırlarda yapıl11Uf clduğunu aöy .. 

ltiyor. 
Neden? Acaba Türklerin kllltür hUr· 

riyetl vermemelerinden mi? 
Hayır, ortodoks kilisesi milli gizli 

çab§malann kararglhı halini alıyor da 
ondan. 

(ikinci makale yarın) 

(O) Sırp tarihinin ba hatadan artık 
tahlis edilmcıi laznndrr. Biz çok ıiddet• 
1i harp dtik. Fakat Balkanlılar, keneli· 
lerine her zaman kültür hürriyeti bd· 
tettiğimizi inkir edemezler. 

DOKTOR 
Necaettin Atasagun 
Her gllo ubahlan •elr:ia buçul• 

ıkşamlan 17 den 20 ye IEadaı LIJe 
lJ •ayyare ıpartmanla.n llriııci dair' 

17 numarada baıtalanıu kabul edel· 
Cumartesi günleri 14 den ZO 1e ~ 
dar haatalanru para ~. Kurun. 1-1• 
bcr olruyuculanm dalrupoıı aıuJtl· 

r. 1 'f 
,,·•I ıJ,'I 
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Bu akşam, bahçenin etrafı ağaçlarla 
çevrilmiş geniş yolu üzerinde dalgala. 
nan bu beyazlık nereden geliyor?. 

Beyaz bir elbiseyi, bir §emsiyeyi ve 
bir çehreyi görür "ibi oluyorum. 

Nimet .... 
Uzun ac:.nelerdenberi kaybolan bu 

hayali, kararmağa başlıyan çayırların nada mimarlık namına hiç bir kıymet 
kokusu mu uyandırdı, yoksa kuru ot yok .. Fakat yemye§il çayırlar arasında 
yığınlarına çarpa çarpa yüzümü okşa- o kadar hoş görünüyor ki .. 
yan ıhk :rüzgar mı?. Amcam bu evin c~rafrnda güzel bir 

Nimet Mualla... park ve şirin bir bahçe yaptırmış. Bu 
Bu ismin beş hecesi, kafamda ne ka- uğurda da parasının mühim bir kısmını 

lda:- tatlı bir kainat yaratıyor J yemi§, bitirmi, .. Öldüğü vakit . kansı 
tık defa Nimeti gördüğüm uman on - yani yengem - ya kocasının hatırasına 

üç yaıındaydım. O yıl mektep tatilimi sadık kalmayı istemesinden yahut ta 
Değirmenderedeki çiftliğinde oturan koskoca bir ev sahibi olmak zevkini bı. 
yengemin evinde geçiriyordum. Bura1t rakamamasından, gelirine. n21zaran çok 
çok geniş bir evdi .. Bana k~a konak genit olan bu satmadı. Vergisini 
gibi görünen bir ev. • vermek, bir aürü bahçivan beslemek, 

Amczrm burayı manzarasının gü- çiçek yetiştirmek yüztinden iflas etti. 

zelliğine vurularak almııtıı E.~sik~id~ein~~~~i~m~e~ti~niD~t~ğirmendereye geliıi bü-
galil~a bir çiftlik eviymiş .. Bir~ ı-·r~aç sene evveldi. Ycn-
av mevsimlerini burada geçi -:.., G ihtişamını 

sonra bir sayfiye gibi ku . A .. , a -
mıı. Seneler geçtikçe ~- ,.~.. BAYER 
mı§. ~ii , .- ~ E 

Oyle ki on rıı..~TI ~ .., R 

Bu adrımtarın çatışmasını seyretmek, 
bayram yerinde gezmek kadar hoşuma 
giderdi. Bahçrvanın yanından bir adım 
bile aynlmazdım. Onların biçtikleri ot· 
tar üzerinde yuvarlanır, el arabasının 

üzerine çıkar, ve bazan da çılgınca bir 
zevkin esiri olarak yüzükoyun yere ya-

tar ve çıplak kollarımdan birini tarh· 
ların taze bellenmiş topraklarına so-
kardım. · 

Fakat en ziyade hoşuma giden bah
çenin sulanmNıı idi. Uzun siyah yılan-

lar gibi yollar üzerinde lavnlan boru· 
lara, hortumların uçundan fışkıran 

demet halindeki sulara bakmağa bayı· 

lırdrm. Sonra da ıslak çimenler üzerin
de çıplak ayaklanmla koşardrm. 

.... ,._ .,.;inleri elbiselerimi iste. 

Şemsiyeli kız 
M. E. 

W?' 

olan perşembelerin hasretini haUl. çe
kerim. 

• * • 
Nimetin, bi:>:im evde ilk göründüğü 

gün böyle bir perşembe akşanu' idi. 

Babasaı amcamın eski bir dostuydu. 

Uzun yıllar tiyatroların birinde reji
sörlük ettikten sonra, kulislerin tozun. 
dan, dumanından kurtulmak için kaç
mıı. Değirmenıderede ufacık bir eve 
yerleşmişti. O, burada, güller arasında 
ömrünün son günlerini rahat gcçirece. 
ğini umuyordu. 

Nimet benden ancak bir kaç yaJ bü
yüktü; fakat benim gibi bir lbacakaıra 
kocaman kız gibi görünüyordu. Çok 
esmer, fidan boylu bir kızdı, elbiseleri 
ba~mdaki kordelfidan, ayağındaki is
karpinlere kadar bembeyaz!dr. Gözlerin· 
de sıcakkanlı İspanyol kadmlannm a

J-;- kIVIlcmı var gibiydi. Ki. 

u;==r • = 7 

,_ 
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gibi ıslak hortumlanıı kenarmda top • 
]anan su birikintilerinden sakına uta
na yürüyordu. 

Bcmi otlar içine yuvarlanmış, aaçl&
rı karmakanıık, eli yüzU aimaiyah bit 
halde görUnce gözlermden bir alev geç. 
ti. O dakikada pialiğimin ve çirkinli· 
ğimin farkına vardım. Fakat bu yüz
den utanmı§ değildim. Ona hayran hay
ran bakıyor ve okuduğum romanları 

hatırlıyordum. Şimdi Nimet, esmer 
derisi, ateıten gözleri ve dalgalı saçla· 
riyle bana ma.:era romanlarında oku. 
duğum çılgın ruhlu prensesleri hatır .. 
latıyordu. 

Nimet yanıma kadar geldi. KüçülC 
bir çocuğa söz söyliycn bir kadm ec!Ui
le bana yengemin ovde olup olmaCJığıni 
aordu. Ona yengemin bahç~nin ilcriain
de olduğunu söyledim. 

Onun yavaı yanı uzaklaştıfmı cör .. 
düm. Yolun dönemecinde gö%den kay .. 
bolunca bir sıçrayııta ycrlıtiden fırta.. 

dun ve ona doğru koştum. Fakat bir
denbire pis kıyafetimden utanacak dur
dum. 

Jik bin3ST ~ 
Arr.b:l 

Buna rağmen, Nimeti tekrar görmu 
için çılıın bir arı1ı besliyordum. Der· 
hat odama çıktım ve alelacele tuvalet 

( Lütfeıı ;sayfayı çeviriııi.3) 
'1. ~: 'h•lc elinde bir §Cm· 

_.._ __ .~:! I \r, hir kadın 
~~~===-====iiiil!!!!E!!!m!!!!!--

YhN fTb:SliMAT 
iLMü~ABERLE~iMIZ 
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tno~lcdiye vergi ve resimleri kanunun un 10 uncu maddesine göre alman oto. 
){~ ka.nıyon, kamyonet ve otobfuıleri n plaka resmi umumt meclisçe 3 lira 50 
l1tııUr olarak tesbit edilmiş olduğu alft.kadarla.rm maHlmu olmak üzere nan o. 

~t~rnağaç pay mahalli ahırlarında bir sene zarfında. birikecek gUbrelerin 
trltı.dan ası açık arttırmaya konulmuşsa da belli ihale gUnUnde giren bulunmadı. 
llıtıı ed·~~tırma 6-6-938 pazartesi günU ne uzatilmıstır. Buna 300 lira bedel tah· 
~o. lı ~ nııştir. Şarbıamesi levazım mUd ürlUğUnde g5rUlebUir. İstekliler 2490 
?tı.ektub·~nunaa yazılı vesika ve 22 lira 50 kuruoluk ilk teminat makbuz veya. 
hdırıa/ e beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Da.fmt EncUmende bulunma. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

oı, Doktoru ,, 

Necati PAKŞi 
Haatalanru bergün sabah aaat 

10 dan akıam 19 a kadar kabul eder. 

Sah ve cuma &\inleri saat 14 ten 
ta e kadar parasızdır. 

Adres: Karaköy Tünel meydam 
TerHne caddesi b3şmda No. 1/2 

Kırahk hane t>()K't'<>H çıPKU'r 
Odıı, ~~ncıda Adalara karşı geniş 7 ilik kullanılabilen bir kÖ§k kiralıktır. 1 Cildiye •• Zühreviye mütehaum 
rtılıhte1~fon, 2 dönUm bağı ile 3 dönüm Taliplerin Tel. (4688 de Bay Ri!a- Beyoğlu Yerli Mallar . P~an 

llleyVnsı olan sırasında 3 bö- ta veya. Bostancı Kasaplar No. 27 ye u:· nda Po· soka~ kö§taınde 
müracaatları. - 1 Mevmenet apartmıanı. .. el: •3353 

1 ·~ -- -~ • 
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Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 77 Haziran 938 dedir. 

1 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 
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yapmağa ba§ladrm. Bir taraftan yıka • 
nırkeıı, bir taraftan da bahçeyi gözet
liyordum. Yengemin ve kızın eve doğru 
geldiklerini gördüm. 

H a : ı r 1 a n m a m bitmeden 

görsJü. öfkesi, §efkatinden daha çok· 
tu. Beni kolumdan tuttu, eve kadar •il· 
rükledi 'Ve bir lokma yemek vermeden 
yatak odama götürdü. 

lşte Nimetle karşılaımam böyle olduı 
• • • 

lstanbul Radyosll Yaldl 8&ball o~ llda4I ~ r- ....... 
2, 38 12,11 16,10 19,32 21.28 2,20 

evvel Nimet gider korkusiyle o kadM 
acele ediyordum ki ilk elime geçen el· 
biseyi sırtıma geçirdim. Bu, cuma gün
leri giydiğim beyaz clbiteydi. 

Bu suretle süslenip, bahçede görün. 
ıdüfilm vakit yengem §aşırdı, kaldı : 

- Ne oluyor, Muamm.er, dedi, nere
ye ıidiyorsun? Çıldırdın mı?. 

Nimet alay eder gbi bana baktı; yen. 
gem beni azarlamakta devam ediyordu: 

- Nasıl .. Cumalık elbiseni yıkanma
dan mı giydin?. 

Nimetin kahkahalarla güleceğini 
tandnn. Fakat kız dudaklarını rsırdı ve 
çok ciddi bir tavırla: 

- Yeğeninizin beni karşılamak için 
'cumalık elbiselerini giymesi çok hoşu
ma ıgitti, dedi. 

UtancııDdan kendi kendime: "Yer 
yarılsa içerisine girsem,, diyordum. 
Birdenbire bu kadar alayct olan Nimet. 
tm nefret ettim. Bir yandan nefret e
Cliyor, diğer taraftan da yengemin onu 
ikindi çayına alıkoymasını, bu guret
le parkta onunla oyun oynayabilmemi
zi temenni ediyordum. Fakat biraz son-
1'8, kıs izin aldı ve insafsız yengem onu 
alıkoymak için bir ketime bile söyleme. 
cu. 

O gider gitmez, kocaman bir bahçe 
~aiıide yalnız, kimsesiz ve ümitsiz 
kaldım. Bir dakika evvel, pek parlak ' 
balduium güneı birdenbire donukla§ -
mrJU. Bahçcvanların yaptıkları artık 

'beni aUkadar etmiyordu. Cumalık el
'btıelerimin içinde somurtkan bir çeh
ro ile elma ağaçlarının altına doğru yol
landım. Beyaz elbiselerimin kirlenece. 
'iini dütünmeden otlar üzerine uzan
Cbm ve daldım. 

:Aktam oluyordu. Yemek vakti çok
tan gelmi§ olduğu halde ben hala ye. 
rln:ıden kımıldam:yordum. Yengem ve 
blmıctçi beni bir çok aradıktan sonra 
bulabildiler. Yengem göz yaJları içeri· 
tdnde kalan suratımı ve ba§tan a§3ğı çi
men yeşiline boyanmt~ pantalonumu 

.... ı:sturu. 
nu denize açılırken hatırına getireni. 
miz henıende yok cenebiJir. 
Kumkapı sahillerinde, içindekilerle 

beraber sır olan bir sandal, bizi, gali
ba mev!imin ilk deniz faciasiyle kar. 
şılaştınyor. Hadise şudur: 

Bayaa Vahide isminde gen~ bir kı
zın bir 13llndalr va-rdır. Bayan, denize 
~şıktır. Hele kürek sporuna bayılır. 

İstanbul sahillerinde bir sandalı 
muhafaza etmek meseledir. Onun için, 
genç kız, Kumkapıda Mahmut ismin. 
de bir kayıkçıyla "anlaşmıştır: Mah • 
mut, sandala bakacak, fakat genç kı
z.ın gezmiyeceği saat ve gUnlerdc ken. 
di kesesi hesabına onu kiraya ''erebi· 
lecektir. 
· Sah akşamı, dört delikanlı, yazın 

ilk güzel gecesinde bir deniz eafası 
yapmak istiyorlar. Tesadüf, karşıları. 
na Mahmudu çıkarıyor. Pazarlıkta 

çabuk uyuşuyorlar. Ve, "Engin", i. 
çindeki dört delikanlı ile enginlere a
çılı)•or ... 

Gidiş o gidiş ... 
Gece yarısı g~iyor: sandal yok. 
Saat iki: kayı"kçı Mahmud, endişe 1. 

çinde, sahilde kakılmı§ kalmıştır; ka
ranlık denizi, ufukları gözlüyor .. 

Saat 4: sandal yok ... 

Mahmut, şafak söker sökmez, san. 
dal zaliibi bayan Vahideyi uykusun • 
dan uyandırıyor ve hadiseyi lıal:er ve. 
rlyor. Kumkapı polisine başvuruluyor. 

Hatıra gelen iki ihtimal var: 

Bu tatiıde, onu bir çok defalar dahı 
görmek mukaddermi§ .• 

Ertesi hafta o gene bize geldi. O gö. 
rünür görünmez sanki bahçe aydınlan
dı, hortumlurdan f ı§laran su, bir donan· 
ma gecesinde gökyUzUnil aydmlatan 
havai fi§eklcr kadar IJlklandı. 

Bu defa yengem misafirini çaya alı· 
koyfdu. Beraber, yanyana çay içtik. 

Nimet, zeki, ateıli, alaycı bir krtdı. 
En ciddi şeylerden bile bir oyun, bir 
eğlence mevzuu çıkarıyordu. 
Çaylarımızı bitirirken, yengem birçok 

nasihatlerden ısonra bizi ihtiyar da
dımın nezareti altında yalnız bıraktı. 

Dadımın mutfakta görülecek bir çok iı. 
leri vardı. O da Nimetin ağırbatlılığma 
güvenerek işinin başına gitmekte bir 
mahzur görmedi. Bu auretle bahçede 
o, ve ben yalnız kaldık. 

Baıbaşa kalınca, Nimet bana: 
- Hangi münasebetsiz §eytana uy· 

dunuz da ge~en hafta beni görür gör· 
mez cumalık elbisenizi giydiniz, ide· 
di. 

Utancımdan kulaklarıma kadar kı. 
zardrm. 

O, dudaklarından tuhaf bir gülii§, de
vam etti: 

- Islak otlar üzerinde çıplak ayakla 
koşmak o kadar tatlı olur ki .. 

- Fakat bu yasaktır. 
- Daha iyi ya •• ''Yapmau dedikleri 

şeyi yapmağa bayılmm. 

Bu açık itiraf beni çıldırttı. 
Bir 'dakika içerisinde kunduralarımr· 

zı, ço::aplarınuzı çıkardık. Ve ikimiz 
birden henüz sulanmı§ çimenler üzerin
de koşmağa b2lı§ladık. Şimdi bir deli ıi
bi koşan, gülen, haykıran, beni yere a
tan, yüzümü ctlar içerisine sokmak 
i!iin benimle Sdeta güreıen bu Jnzm, 
bahçe yolunda gördüğüm ıemsiycli ve 
kibar kılıklı kızla hiç müna,.~"w' 

tu.B d'" - ..gtf. •• u uşunct-:-· 
.. t .,... ara.ştırm& devam edL 

iki ze zeıe 
daha oldu 

İstanbul, 28 (A. A.) - Rasathane
den tebliğ edilmiştir: 

Bu gece, biri saat 23 U 26 dakika 6 
saniye geçe saat 2 yi 5 dakika 59 sanf. 
ye geçe ve merkez UstU l.stanbuldan 
570 kilometre mcsn.f ede olmak üzere 
iki zelzele kaydedilmiştir. 
Çaııgırada 
Çankırı, 28 (A. A.) - Gee saat iki· 

yi on geçe biribiri UstUne iki hafif zel. 
zele oldu. Hıısarat yoktur. 

Yoguslavyada 
Belgrad, 28 (A. A.) - Belgrad ra. 

sathanesi füet!eri diln gece 22,30 da 
merkezi takriben 380 kilometre cenu
bu garbide şiddetli bir zelzele kaydet. 
miştir. Zelzele merkezinin Yugoslav -
ya - Arnavutluk hududunda İşkodra 

gölü civarı olduğu tahmin edilmekte. 
dir. 

ispanya harbi 
o.r Baştararı ı tnctde 

Bir bombardıman daha 
Valensıya, 29 (A.A.) - Franko tayya. 

releri bu sabah Valensiyayı ve Grao mın
takasmı bombardıman etml~tir. 

Harp vaziyeti 
Barselona, 28 (A.A.) - Cumhuriyet· 

çiler Balekuer köprü başına, Fraganın 
cenubundaki Seros köprü başma tekrar 
taarruza başlamı~lardır. 

1 - Sandal, akıntıların ve dalgala. ' 
rm tesiriyle Marmaraya silrUklenmiŞ· 
tir. Ya ıssız ve uzak bir sahilde baş. 
tankara etmi§, yahut da, içindekiler. 
le beraber deni:r.in dibini bulmuştur ... 

2 - Dört delikanlı, bir kız kadar 
cicilibicili sandalı gözlerine kestir
mişler ve onu kaçırmışlardır ... 

En mühim hareket Setos önünde ol. 
muş ve Cumhuriyetçiler Sedrenin şark 
sahiline ilerlemişlerdir. 

29 MAYIS - 1038 PAZAR 

17 Tak.sim stadından naklen, İzmir Üç
ok - Be.,şikta~ futbol maçL 18,30 plAkla 
dans musikisi, 19,15 konferans, Prof. Sa
lih Murat (Radyo öeraleri), 20 Nihal ve 
arkada~lan tarafından TOrk musiklsi ve 
halk prktlan, 20,45 hava raporu, 20,48 

Ömer Rıza tarafından arapça saylev, 21 

Cemal Kimi! ve arkadaıları tarafından 

Türk musikisi ve halk oarkıları, .<saat aya
rı)', 21,•5 orkestra, 22,15 ajans haberlerf 
22,30 plA.kla sololar, opera ve operet par
çaları, 22,50 son haberler, ve ertesi günün 
proıram1, 23 son. 

ŞEHZADEBAŞI 

TURAN TiYATROSU 
Halk San'atkftn Naşft 

ve arkodnşlan 
\lice Pencef nryetesf 
Bugfin gQndQı saat 
15 da ÇİFTE KERA
MET Gece saat 20,30 
rla KUDRET HEL -
VASi 

DANS, SOLO, DÜET, 
VARYETE 

lerime yakın bulmaktan doğan sevin. 
cimi ona söylediğim zaman: 

- Ya, dc'di, demek beni ıgösteriıi se
ver, yapmacıktan hoılanır bir kız san· 
dınız!. 

Yengem geldiği vakit, biz dizlerimize 
kadar sular içerisine girmi~, biribiri~ 

mizin ıuratına çamur atıyorduk. Ni
metin elbisesinin beyara benzer yeri 
kahnam.ııtr. Ben de çamur içinde idim. 
yengem, her vakitki gibi bağırdı. Beni 

1 

me~e~ da~ le~li ya~ırmak~a ~~hdit 
etti. Nımetı de hır hayl .. .: nil.d"ği 

. .. ~ .--. ogre ı ne 
ıonra evın ..... ,,.,,... ,.,. 

0 
.... v ııu mebus Heıilayn'ın partinin ta-

leblerinl tasrih eden phst mektupla-
rını htımildiler. 

Müşahitler iki taraf arasmda.ki mU • 
zakerclere devam edilmekte olduğunu 
ve akşam Henlayn partisinin mes'ul 
mah!ellerinde artık "mütekaddlm 
§arllardan,, bahsedilmediğini beyan 
etmektedirler. Parti zimamdarları so. 
kollarla milli muha!ızla.rm silahlan a
lındığı için hUkQmet taraf mdan veri
len teminatm kAfl addedildiğini söy. 
lemektedirler. 

Berlinfn tavsiyesi 

Berlin, 28 (A.A.) - Havas muha
biri bildiriyor: 

Çekoslovakyadaki Almanlar mese
lesi yeni bir safhaya gireceğe benzi
yor. 
Alınan haberlere göre, Henlayn bir 

kaç güne kadar Sildetlerin idare muh 
tariyetlerinin tatbiki suretine dair 
sarih bir program neşredecektir. 

Diğer taraftan Berlinin Henlayne 
itidal tavsiyesinde bulunduğu söyleni· 
yor. Bazı clddt emarelere g8re, vak
tilc Avusturya ile yapılmış olan 11 
temmuz 1936 anlaemasına benzer bir 
anlaşmıya doğru gidilmektedir. 

ÇEKOSLOVAKYA ALMANYAYI 
PROTESTO ETTİ 

Prag, 28 (A.A.) - Çekoslovakya
nın Berlln elçisi, Alman tayyareleri
nin Çekoslovak arazisine tecavillleri 
meselesin! Berlin hUk(imetl nez.dinde 
protesto etmek Uzcre talimat almı§tır. 

ALMA1''LARIN PROTESTOSU 
Prag, 28 (A.A.) - Pragdaki Al

man elçisi, Çekoslovak tayyarelerinin 
hududu tecavUz etmeleri meselesi 
hakkında hariciye nazm Kroftaya 
mutedil bir lisanla yazılmış bir pro
testo mektubu vermiştir. Kendisine, 
bu hmıusta derin tetkikat yapılacağı 
cevabı verilmiştir. 

Polisl her iki ihtimali gözönilnde 
tutarak harekete geçiyor. 

Sandalın sUrUklenmesi mUmkün bu. 
lunan sahiller zabıta.Sı hadiseden ma
lfunattar ediliyor. 

Fakat .. şu saate kadar hiçbir iz ele 
geçmiş dc:{ildlr. 

Balekuer etrafındaki muhare"'clerde l· 
siler bilhassa V alleokonada geri çekil
mek mecburiyetinde kalmışlardır. lmmmliiliitii ••••• :.::::•:: •••tt:m:::::::::n::::: 

Tahlelbıthir kaçıran ızenernl • : l l>r lrfa u Kayar i 
Barselona. 28 (A.A.) - Resmen bil- Röntken Mütehassısı ' 

dirildığinc göre, Fransanm Brest Jima. ı HergQn l\ğlerlen sonra saat 3 ten 7 U=: 

nında hilkOmetçilerin bir tahtelbahirını "~ Y' kadar Belediye. Binhırdirek Nuri 
.. Engin" le enginlerde deniz safa. 

eı yapan dört delil;anlı boğuldu mu? 
Yoksa, alelfide bir hırsızlık vakası 

kqısmda mıyız? 

kaçırmağa teşebbüs ettikten sonra Fran- 1 eonJ<er sokakta A~laner apartıman 
sadan tardedilen Frankocu general Tron No. 8-10 f: 
kozo Pirene cephesindeki son muhare- l4:.m::mm .. ı&t1w::aıı •==::Jij 
belerde ölmüştür. 1 

Linumlu Telefonlar 
Yangın: 
İstanbul fçfn: 24222, Beyofılu fçfn: ''6'4, Kadık5y fçfn: 80020. Uıld!du 

tein: 60625. 
Yeşilk5y, Bakırköy, Bebek, Tarabya, Bllyiikdere,Fcnerbnbçe, Kandilli, Ereıh 

k51, Kartal, BQy(lkada, Heybeli, Barsu, Kınalı, için: Telefon muhabere mema.ı 
runa yansın demek klfidir. 

Rami ltfalyeai: 22711 
Deniz " • 36 • .20 
Beyazıt kulesi: 21996. Galata yangın kulesi: 40060. 
Sıhhl lmdad: 44998. MOddelmnumlllk: 22290. Emniyet mOdOrliilQ: 243&2. • 
Elektrik SirketJ: BeyolJu: '4801 • htanbul: 24378. 
Sular: İdaresi: Beyoillu: 44783. Beşiktaş: •0938. Cibaıt: 20222. Nuruoama.. 

niye: 21708. Uskndar. Kadıkôy: 60773. 
Havagazt: İstanbul: 24378. Kadık5y: "0790. Beyoğlu: 44642. 

T aft6i Otomobili l•temek için , 
Beyolla clheU: 49084. Bebek ciheti: 36. 101. Kadıkôy clbeU: 8CM'7. 

Denizyollan 1 

İstanbul acentellAf: 22740. Karaköy: 42362. 
~ludanyaya: Pazar, SaJı, Perşembe. Cuma gilnlert saat 8,SO C!a Tophane 

rıhtımından. 
Karabigaya: Salı 'fe Cuma 8{inleri saat 19 da Tophane nhtımından kalku 

Te Tekirdağ. Milrerte, Erdek, Şarköy iskelelerine uğn7arak Kanıhtpya nnr. 
Akdeniz postası: Yarın sefer yapılmıyacakbr. 

Karadeniz postası: Yarın sefer yapılmıyacaktır. 

M';zeler 
Ayuofya. Roma • Bizans. Yunan eserleri ve Cfnlll F:öşk, Askerl Mftıe ., 

sarnıçlar, Ticaret ve Sanayi Müzesi, Sıhht Müze: 
(Bu müıeler hergün saat 10 dan 16 ya kadar açıktır.) 
Türk ve hIAm eserleri müzesi: Pazartesiden ba~ka bersan saat 10 dan ıs,.. 

kadar ve Cuma günleri 16 dan ı 7 ye kadar açıktır. · 
Topkapı Mllzcsl: Hergün uat 13 den 18 ya kadar açıktır. 

Memleket Dışı DenÜ; Seferleri 
Romanya npurlan: Cumartesi günleri 13 de K5stenceye; Sah ,On1erl 18 (!411 

Pire, Beyrut, lskendcriye. . 
İtalyan vaparlan: CUma gQnlerl saat 10 da Pire, Brendlzf, Venedik, Trlyute. 

~vrupa Hattı · · 
Sirkeci lstasron MQdürlilğü Telefon 23079 
Semplon ekspresi bergün Sirkeciden saat 22 de kalkar ve ATJ'Upadan ıeleDf 

saat 7,25 te Sirkeciye muvasalat eder. 
Konvansiyonel 20,30 da kalkar, 10,22 de ıelir. 
Edirne postası: Herııün saat 8,50 de hareket eder. 19,33 de gellt 

Anadolu Hattı · 
Hergün h:ıreket eden ~imendiferler: 
Saat 8 de Konya, 9 da Ankara, 15,15 de Dfyarbakıt' •e Samsun, 15,SO ~· 

Eski,ehlr, 19,10 da. Ankara ekspresi, 20 de Adapaıan. 
Bu trenlerden saat 9 da har .. k,.~. • i Ankara muhtelit( Pazartesi, C•11ambe 

n Cuma günleri Hal,.~ .,.,. i ....... kJu- ~ · r etmektedir. 
MONAT\}~ .,,i'\ayet, hürriyetle- hak v~ •. 
t - • ·., muahedelerle verilmiş olan dedecektır. • luıbiliyelinde 2 adet bas· 

hürrıyetlcrini iskmck değil midir? Fa· lerini \'e imkı.• r:llnü saat 2 de İdare. 
kat bunları tekrar etmekten ne çıkar? kuvvet ve imk!riı..: 
Su anda Hatay Türklü~ rnaddt manevt meğe mahkQm oldug~Ri_r beton armf 
;n fed i~kenceler içinde kıvranrp duru- drrtnakta menfaati olanla'? ~!'~lltbmterf 

.. 11 a aş· 
palnn.? 

Almanya 
ve Triyeste 
A vusturyaya verilen 

Serbest liman hakkı 
A l manyaya 

devredl 1m1 yor 
Berlin, 28 (A.A.) - Almı:mya Ha -

riciye nazırı Ribbentrop ile İtalyan 

büyük elçisi, bugün Berlinde bir seri 
ticari anlaşma imzalamışlardır. 

Bu anlaşmalar, Almanya ile İtalya 
arasında mevcut ticuret ve turizm an
laşmaları Avuaturyaya da te§mil eyle
mekde ve ayrıca triyeste limanının va
ziyetini de tesbit etmektedir. 

Avusturyaya bahşedilen serbest li
man hakkından Almanya istifade ede
miyecek fakat buna mukabil Tiryeıte 

limanında AlmMya için hususx tercih 
kayıtlannı havi tarifeler tatbik oluna· 
caktır. 

Bu hususta nc~reı..1i1cn rasmi t,.blig. 
bugi.ln imzalanan anlaşmalar ile Avus
turyanın Almanyaya ilhrıkmdan doğan 
bir ecri meselenin halledilmi§ bulundu
ğunu bildirmektedir. 

Me!<sikah 
asi general 

Henüz memleketten 
dışarı çıkmadı 

San • Antonio, (Tcksııs) 29 (A. A.) 
- Ast general Sedillo kaçarken So. 
mevchr'de durmuş ve radyo vasıtasi. 
le Amerikan matbuatına beyanatta 
bulunmuştur. 

General, isyan birkaç aydanberl ha
zırlanmakta olr.luğu için federal kıta. 
larla birkaç sene çarpışacak vaziyet
te bulunduğunu söylemiş ve hilkümet 
darbesinin muvnffakıyetsizliğini fe -
deral kıt'alnrla çnrpıemak istemiyen 
San • Lui'de Potosi halkına atfetmiş
tir. 

Sedfllonun dost1ıırı generalin Teksas 
hududundan kaçmağa te~ebbüs ede • 
ceğinf zannetmektedirler . 

Generalin kızı ile ailesinden bazı 

kimselerin Teksasta bulundukları ma
lCundur, 

Hiçbir ihtimal, bizi, inkılftbm ' ..._ 
ve şeref davasını yanda bırakrnaJta St 

kedemez. Vatanda, ve Hataylı Türkler, 
tam bir itimatla, hükfunete bağlansın

lar.,. 

1~Ailt 
VYgıosnaıv baso

n on o n ta rr n ın n 
Sırp istikUilinde ve Yugos· 
lav krallığmm kuruluşunda 
"mnlbııa,,mn rotil 

_.. Baştarafı 15 incide 

kitaplDl"l da Slavca yazılırdı. Bu mat
baanın açılışından ıonra, TUrklerden 
kaçan (? 1) (**) Sırp - Bizans kültUril • 
nUn Rumen prensleri tarafından himaye 
edildiğini görüyoruz.,, 

Bu ilk matbaalardan sonra Sırplar, 

ancak 16 ıncı asırda baıka matbaalar 
tesis edebiliyorlar. Bu yeni müessese
lerin ikisi Vencdikte kuruluyor ve di· 
ğerlerl de t~kodra, Görice, Belgraıd. 

Mileıcvo, Kırakova, Gıraçanika'da. 

• Muharrir, bu matbaaların ekserisinin 
manastırlarda yapılrmı clduğunu söy • 

lUyor. 
Neden? Acaba TUrklcrln kültür hUr

riyeti vermemelerinden mi? 
Hayır, ortodoks kilisesi milli gizli 

çalışmaların karargahı halini alıyor da 
ondan. 

(lkinei makale yarın) 

(U) Sırp tarihinin bu hatadan artık 
tahlis edilmesi lamndu·. Biz çok ıiddet· 
li harp ~ttik. Fakat Balkanlılar, keneli• 
lerine her zaman kültür hürriyeti balı· 
tettiğimizi inkAr edemezler. 

DO KTO~ 
Necaettin Atasa;un 
Her gfln sabahlan •ekiı buçul• 

ık~amlan t 7 den 20 fe luldaı Ll)e 
d . t 

U •ayyare apartmanları lkiııci aır 

17 numarada bastalanru kabul edCJ· 
Cumartesi gilnlerl 14 den 20 ye !lJ 
dar hastalamu parıı ı. Kurun. H• 

ka' ber olruyuculanru dalrupnn oıu ,, .. , .,,.~ 
'l q.,..ı .. ..,, •• ,.v .. nr - irr r . 1 ıf rt" 

s 



1 Emniyet sandığı tuloları 1 
Sahllk kıymetli 

mücevherler 
Holümüzde teşhir edilen gayet kıymetli mticevherlerden mürekkep kollekal-

yonlan behemehal görünüz. (3037) 

•'"". ~ 

Çünkü ASPİRİN senerercfenoerf 

her türlü soğukalgtnhklarına ve ağ· 

r11ara karşı tesiri şaşmaz bir ilAç 

olduğunu isbat efmjştir. 

• • A 5 p 1 R 1 N in tesirinden emin olmak Jçfn 

lütfen markasına dikkat ediniz. 

YbN fT[SLiMAT 
iLMü~ABE~LEQiMIZ 

• •···. . · ',• ',.•r : • , • • • , 

1$~nbul . Beledi) esi · ·ııan·Jarı 
.. ' 

KABIZLIK 
HAZIMSIZLIK 

Mi DE 
şı,klnllk ve yanmalarını 

ciderir. Afısdaki kokuyu, tatsızlığı ve dilinizdeki paalı
ltğı deff''ier-. Mide ve barsaklan alıgtırmaz. tıtihanm ve 
aıhhatinUI düzeltir. 
Son derece tebil cdilmlt bir tu% olmakla mlloabih fstm
Htcri ve taklitleri israrla redtlediniz. 

- - -------

F AZiL Çil iLACI' 
Y{i,~PEKl ÇIL VE StVlLCELERl, BA YAl\TLARJN D0GUM LEKELERINI ( ZALE EDER.CiLDi BESLER VE 

FEVKı\LAOF. TF.:RAVET VERiR. 

i 1 K T i D A R ...__. 
ve BEL GEVŞIEKLIGINE KAR ŞU 

HORMOBiN 
·- febıeuerı Y.er eczanede ar••mız. ~ PHta kutu•u 1255 Harmallln ı -· 

~ ~lcdlye vergi ve resimleri kanunun un 10 uncu ma.ddesine göre alman oto. 
lt 0bıı , kamyon, kamyonet ve otobfuslerln pl~ka resmi umumt meclisçe 3 lira. 50 

1 'Uıış olarak tesbit edilmiş olduğu aIAkadarla.rm malftmu olms.k üzere il~ o. ıjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"-----------------------
ltııur. Dlf Doktoru ., 

~ karaağaç pay mahalli ahırlarında bir sene r.arfmda birikecek gilbrelerin 
~ tılınası açık arttırmaya konulmuşsa da belli ihale günUnde giren bulunmadı. 
~an arttırma 6-6-938 pazartesi günü ne uza.tılm.ı§tır. Buna 300 lira bedel tah
~ edilmiştir. Şartnamesi levazım mtid UrlUğlinde görlllebilir. İstekliler 2490 
~· h kanunda ya.zılI vesika ve 22 lira 50 ku.rn§luk ilk temina.t makbuz veya 
lıd ktubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Dafmt EncUmende bulunma. 
~ (3169) 

Necati PAKŞi 
HastaJanıu bergün aabah 1aar 

10 dan ak13m 19 a kadar kabul eder. 

Salı ve cuma günleri saat 14 ten 
18 e kadar parasızdır. 

Adres: Karaköy Tünel meydam 
Ter11ne caddesi baımda No. 1/2 

Kırahk hane "t>OK'l'<JH çı PKU'r • 
8cı~ncıda Adalara karşı geniş 7 liik kullanılabilen bir köşk kiralıktır. 1 Cildiye •• Zühreviye mütehassısı 1 

Oda, telefon, 2 dönüm bağı ile 3 dönüm Taliplerin Tel. 44688 de Bay Ri!a.- Beyoğlu Yerli Mallar Pazın 
~llhteıft ıneyvası olan sırasında. 3 bö- ta veya Bostancı Kasaplar No. 27 ye 1 r:· nda Po· aokağı k5ıeainde 

müracaatları. - · j Mevmenet apartmıam. Tel: ı.3353 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 

2. nci keşide 11 Haziran 938 dedir. 
Büyük ikramiye 45.000 Liradır. 

-·-~ "' tı " •••• ı''l , •• . 1 1 1' 
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Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

Nevrozi 
Varken ıstırap 

çekilir mi? 
ea, ' dlf aarlları 

ve üşütmekten mütevellit 
bütün ağrı, sızı, sancılarla 

nezleye, romatizmaya karşı 

NEVROZiN 
kaşelerini alınız 

İcabında günde 3 kaşe 
alınabilir. 1 

tSMtNE DtKKA T. 
Taklitlerinden sakınınız. 

ve Nevrozin yerine başka 1 
bir marka verenleri şiddetle 

reddediniz. 

Çok ucuz fiyatla 

satılık kUşk 

.. 
• 

.,.. .. • 
~ • 

,. ~ • 
• - • 

"' • - "' 
• .. 

Kuzguncuk Nakkas tepesinde yırmı 

~inci ilkokul karşısındaki 27 numara· 
lı nezareti f evkaladeyi havi çamlıklı ve 

,193S. . . 
bol yemis a~raçlan bulunan k~k yazlık 
veya yazlı kışlı olarak kiralıktır. Gör-

mek istiyen1er içindeki sahiplerine mü
racaat etsinler. 

........................... 
lloklor 

Hafız Cemal 
LOKMAN HEKiM 

Dahiliye l\lütehassısı 

Pazardan başka günlerde öğleden 

sonra saat (2,5 tan 6 ya) kadar 
istanbuda Divanyound:ı (104) nu
maralı hususi kabinesnde hastalarını 
kabul der. Salı, cumartesi günleri 
sabah ''9,5 - 12,, saatleri hakiki 

fukaraya mahsustur. Muayenehane 
ve ev telefonu: 22398 • 

............................. 

/ 
I 
~ 

BOURL~ 
BiRADERLER 

Avcılara Müjde: 
Barut Fiatları Ucuzladı 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere Kara Av Barutu ıatıı 
fiyatlarında aşağıda yazılı tenzilat yapılmııtır. 

Kara Av Barutları inhisar bayileri tarafından memleketin her tarafında aıağı. 
daki fiyatlarda satılacaktır: 

Birinci nevi 
Av Barutu 500 

: : 250 
ikinci nevi 

'Av 
• . 

Barutu 
• . 

500 
250 
100 

Gramlık ı<utu 
• • 

Gramlı1' 
. . 
• 
• . 

• . 
1'utu 

·ı 

• . 

Eski fiyat .Yeni fiyat 

içinde ••• 
Kuruı '/(uruş 

115 ·110 
60 ' 55 

" 
.. d 
ıçm e. ••· 95 90 

': ' 50 '45 
22.50 18 

) 

l 

29 MAYIS - 1938 

·-- Her akşam 

J 

TAKSiM 
Belediye Bahçesinde 
Memleketin en çok sevilen 30 kişilik muazzam saz heyeti bir arada 

Keman= Nubar, Necati, Cevdet. 
Piyano: Şefik, Y orgi. 
Kemençe= Sotiri, Alako. 
Kanun: Ahmet, İsmail. 
Klarnet: Ramazan, Şükrü, Şeref~ 
Cünbüt: Cemal, Abdi, Şevket. 
Ney ve Darbuka: Nihat, Hasan Tansin 

Okuyucular: Ağyazar, Yaşar, Celfil, Hamit, Yahya, Mustafa, 
Bayan okuyucular: Mahmure Şenses, Afitab, Radife, Süzan, Ay(Ja, DOr· 

dane, Birsen 
BESTEKAR TANBURl SALAHADDiN PINAR 

Telefon: 43703 


