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Türk - Yunan dostluğu 

Meclis^ munzam dostluk 
paktının tasdikine dair 

lâyihayı ittifakla kabul etti 
Hariciye Vekilinin nutku çok 
alkışlandı. Söz alan hatipler 

hükümeti tebrik ettiler 

B. TevTık Rüştü 
Araş 

General Kâzım Kütahya mebusu B. B. Fazıl Ahmed 
Sevüktekin Mefamed Somer A j ^ ç 

Ankara 1 (A.A.) — Bugün Fikret 
Sılaym başkanlığmda yapılan Büjrük 
Millet Meclisi içtimamda mzname-
de bulunan maddelerin müzakeresi
ni müteaklb; Türk - Yunan dostluk 
ve bitaraflık uzlaşma; ve hakem mu-
ahedenamesi ile samimî anlaşma 
munzam muahedenamesinin tasdiki-
•*ıe ait kanunun müzakeresine geçU-
miştir. 

-Bu münasebetle söz alan Hariciye 
Vekili B. Tevfik Rüştü Araş sürekli 

alkışlar ve tasvib seslerile karşılanan 
şu beyanatta bulunmuştur: 

— Yüksek tasvibinize hükümetin 
arzettiği Türk - Yunan muahedesi 
daha evvelce yapümış olan ve meri 
bulunan muahedelerin bir zamimesi 
ve iki komşu ve kardeş memlekette 
durmadan şuurla ve istekle inkişaf 
eden beraberlik temayüllerinin tescili 
ve tabiî bir neticesidir. Muhteviyatı
nı herkes bUiyor. Çünkü Balkan kon-

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Halayda kanlı 
çarpışmalar oluyor 

Yaralı Türkler, Fransız hastaneleri 
kabul etmediğinden Dortgola geldiler 
Eti Türklerden bir heyet Hataydaki faciaları hükü
metimize anlatmak üzere bugün Ankaraya geliyor 

Adana 1 (Hususî muhabirimizden) — Hatay tam bir anarşi içindedir. Dün 
Vft bugün kanh çaıpışmalar olmuştur. Dün üç Türk öldürülmüştü. Bugünkü 
çarpışmalarda da iki Türk, İki Arap ölmüştür. Örfî idare resmen ilân edilmiş 
*e seçim beş gün müddetle tehir olunmuştur. 
Adana 1(A.A.)— Hatayda vukua gelen hâdiselerde bigünah olarak yaralanan 

î^rkleri, Fransızlann emrinde bulunan Antakya hastanesi kabul etmediğin-
ûen, yarah Türkler Dörtyola gelmişlerdir. Bunlar Adana memleket hastane
sine getirilerek tedavi altma ahnacaklardır. 

Adana 1 (A.A.) — Hataydaki faciaları bizzat hükümetimize anlatmak için 
Eti Türklerden Abdülhami Hayyan'm reisliğinde beş kişiden mürekkep bir 
heyet dün şehrimize gelmiş ve Ankaraya hareket etmiştir. 

Istanbulun imarı işi 

B. Prost bazı güçlüklerin 
izalesini istiyor 

*stîmlâk yapılmazdan evvel yol inşa edilme
mesini, katı istikameti tayin edilmemiş 

Sokaklarda inşaata izin verilmemesini istiyor 
B. Prost şehrin tafsilât plân

larını tanzim etmezden evvel imar 
"akımından gözüne çarpan bazı mâ-
hileri Belediye reisliğine bildirmiştir. B. 
Prost'un düşünceierini şöylece hülâ-
^ etmek kabildir: 

1 — İmar plânı mucibince şehıın 
*okak ve caddelerinden bir kısmı ge-
l̂ isliyecek, birçok yeni caddeler açıla-
''T̂ '̂ ır. Bunun için geniş mikyasta is

timlâkler yapüacaktır. B. Prost, is
timlâkler yapılmazdan evvel seyrüse
fer hareketlerini ıslah etmek dü-
şüncesile, yeni yol inşasmı doğru bul
mamakta ve şehrin imar plânım tatbik 
etmek bakımından mahzurlu görmek
tedir. Halbuki belediye iki senede ik
mal edilmek üzere beş yüz bin liralık 
bir yol projesi hazırlamıştır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Ciimhurrdsliği için ahnan yatm iki görfinOjil 

Başvekil 
B u a k ş a m A n k a r a y a h a r e k e t 

e d e c e k 

Şehrimizde bulunan Başvekil B. Ce
lâl Bayar dün de öğle yemeğini Pera-
palasta yemiş, saat 13,30 da Dolma-
bahçe sarayma giderek Atatürke mü
lâki olmuştur. 

Başvekü dün bazı tedkiklerde bu
lunmuş, bu arada Riyaseticümhur 
makamı için alınan yeni yatı gezmiş
tir.-

Akşam üzeri otele avdet eden Baş
vekü B. Celâl Bayar, dün Ankaraya 
hareketini tehir etmiştir. Ağlebi ihti
mal bu akşamki eksprese bağlanan 
hususî vagonla Ankaraya dönecektir. 

Evlenmede ya$ haddi 
F e v k a l â d e a h v a l d e 15 y a ş ı n ı 

b i t i r e n e r k e k l e 14 y a ş ı n ı i k m a l 
e d e n k a d ı n e v l e n e b i l e c e k l e r 

Ankara 1 (Telefonla) — Medenî 
kanunumuzun evlenmede yaş had
lerinden bahseden maddesinin de
ğiştirileceğini bildirmiştim. Bu mak-
sadla hazırlanan kanun projesi bu
gün meclise verilmiştir. Projenin 
metni şöyledir. 

«Türk kanunu medenîsinin 88 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: Erkek 17, kadm 15 yaşmı 
ikmaJ etmedikçe evlenemez. Şu ka
dar ki fevkalâde ahvalde ve pek mü
him bir sebebe mebni 15 yaşım ik
mal etmiş olan bir erkek veya 14 ya
şım bitirmiş olan bir kadımn evlen
mesine müsaade edüir. Karardsm ön
ce ana, baba ve vasinin dinlenmesi 
şarttır.» 

Kurtlu yemiş ve 
mim haysiyet 

Belediye, bozuk yemişlerin satılma
sına mani oiacakmtş... Bunu hileli, 
mahlut, muzır gıda maddelerile mü
cadelenin ilk adımı telâkki ediyoruz... 
Kurtlu yemiş, sırf ucuzdur diye, fa
kirin biçareliğinden istifade edilerek 
sürülemiyecek... Arkadan da daha 
mürekkep, daha çapraşık hilelerle 
mücadele gelmelidir, gelecektir. 

Önümüzdki seneler, çok istihsal, iyi 
nakliyat, iyi muhafaza sayesinde, zen
gin, faJdr bütün millet işportadaki 
bozuk mallar fiatine, bu toprağın em
salsiz nimetlerini bol bol, kana kana 
yemeyi umuyoruz... Kurtlu, çürük, 
bozuk, hileli malın satümasım, yalnız 
halkımızın sıhhati noktasından değü, 
mHU seviyemiz, insani haysiyetimin 
bakımından da artık havsalamız alor 
maz! 

•mııiHiıuııı ı ı ı ı ı ınıınıı ı ı ••nıııtııııııııııııınnuntnıınıınnıiHHiMa 

KARİKATÜR 
(KARIKATtJR) mecmuası bugün nefla 

renUl tablolarla süslü 24 sahifellk favk-
al&de yaz sayısı çıkardı. Bugün heu hald* 
bir (KARİKATÜR) mecmuan alınıı. 

Cümhurreisliği için 
alınan yat geldi 

Atatürk dün, Dolmabahçe önünde 
demirliyen yatı gezdiler 

Atatürk, Başvekü Oe birlikte yatı görmeğe giderken 

Cümhurreisliği için satm alınan Sa-
varona: yatı dün sabah çekmece açık-
lanna gelmiş ve Florya önlerinde de
mirlemiştir. Yat Almanyadan burar 
ya Said kaptanm ve Türk mürettebar 
tm idaresinde gelmiştir. 

Yat Hamburgda Blum und Vass 
tezgâhlannda yapümıştır. Tonu 4800, nan yatı gezmişlerdir . 

boyu 106, eni 16 metredir. Üç bin b ^ -
gir kuvvetinde olan makineleri altı 
buhar türbininden mürekkeptir. Sür
ati saatte 21 mildir. Yat iki bacalı TO 
çok zariftir. 

Atatürk dün Başvekü Ue birlikta 
Dolmabahçe önlerinde demirli bulu-

M u v a z e n e i u m u m i y e k a n u n u 
m e r i y e t e sairdi 

Ankara 1 (Telefonla) — 1938 malî 
yı\y müvazenei umumiye İcanunu 
bugünkü resmî gazete üe neşredilmiş 
ve meriyete girmiştir. 

Adanada şeker fabrikası 
açılacak 

Adana 1 (Telefcoüa) — Millî balnk»* 
lanmız biflgemiade bir şeker fabrikan 
açacaklardır. Bu hususta etüdloe 
başlsınmıştır. 

HllinmiHIIIMINMI 

Hâdiselerden gazete sahifelerine geçen intibalco" 

HlL l f KÜTÜPHANE 
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Sahife 2 a K ş A Bi 2 Haziran 1933 

Dün Creceki ve B u Sabahk i Haberler J 
Siyasî af pazartesi Mec
liste müzakere edilecek 

Refik Hal id : " Yasa Atatürk, beni gurlıette de 
güğsümil kabartarak yaşatan Atatürk,, diyor 

Ankara 2 — Adliye encümeni siya-
d af lâyihasının tedkikini bitirmiş ve 
bazı tadillerle kabul etmiştir. Mazba
ta muharriri, encümenin mazbatasını 
hazırlamağa başlamıştır. Af lâyihası 
pazartesi günü Meclis heyeti umumi-
yesinde müzakere edilecektir. Meclis
te hararetli müzakereler cereyan ede
ceği ve bir çok hatiblerin söz alacağı 
tahmin edilmektedir. 

Refik Hal id in ihtisasları 
Mecliste müzakere edilmek üzere 

bulunan siyasî af kanunundan istifa
de edecek olanlardan biri de Refik Ha
lid Karakayış'dır. Tan refikimiz, Haleb-
de bulunan Refik Halide bir telgraf 
çekerek memlekete dönüş intibalarıni 
sormuştur. Refik Halidin, refikimizin 
bu sualine verdiği cevab aynen şudur: 

«Dönüş sevincim katmerlidir. 
Sevgili yurdumu ne halde bıraktım? 

Nasıl bir harika ile karşılaşacağım. 
Dumanı yaslı tüten bir fabrika ba-

cası tanırdım: Zeytinburnu.. 
Ankarada tek bina Taşhandı. 
Bankalarda dilimiz ötmez, şirketler

de sözümüz sökmezdi. 
Trende türkçemi rumlaştırmâdan 

biletçiye meram anlatamazdım. 
Tokatlıyanda frcnkçe söylemezsem 

farsona dilediğimi kolayca yaptıra
mazdım. 

Plajlarımızda yüzen yabancılara 
kıyıdan korkarak bakar, Avrupadan 
dönerken hudutta şapkamı pencere
den atardım. 

Memlekette toprağın kurusu bizim, 
yaşı elindi. 

Bıraktığım haldeki bu vatan yeri
ne istiklâl ve mucize ülkesine kavuş
maktan duyduğum heyecan içinde şu 
yaşımda ağlar güler ilân bebeklerine 
döndüm. 

Mütemadiyen tekrarladığım söz: 
Yaşa Atatürk, beni gurbette de göğsü
mü kabartarak yaşatan Atatürk.» 

Türk - Alman 
ticaret muahedesi 

B. N u m a n M e n e m e n c i o ğ l u -
nun reis l iğ inde bir h e y e t 

B e r l i n e gnldecek 

Ankara 1 (A.A.) — Almanya ile ye
niden bir ticaret muahedesini müzake
re ve akdetmek üzere Berline hazira
nın son haftasında bir Türk heyetinin 
gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 

Bu heyet Hariciye kâtibi umumisi 
büyük elçi B. Numan Menemencioğlu-
nun riyaseti altında bulunacaktır. He
yet şimdiden istihzararata başlamıştır. 

İktisad Vekâ le t in in bir 
tamimi 

Ankara 1 (Telefonla) — İthalleri 
mukabil ihraç şartına tabi tutulmuş 
olan bazı maddelere aid muamelele
rin yeniden teşkil edilen takas heyet
leri tarafından görülüp görülemiye-
ceği hususunda tereddüde düşüldü
ğü İktisad Vekâletine yapılan müra-
caatten anlaşılmaktadır. İktisad Ve
kâleti bu tereddüdü önlemek üzere 
alâkadarlara yaptığı bir tamimde bu 
muamelelerin bâzı kayıtlara riayet 
edilmek şartile yeni teşkil edilen ta
kas heyetleri tarafından tedvir edil
mesi lâzım geldiğini bildirmiştir. 

M a l u l e n t ekaüd o lanlar 
hakkında bir tefsir 

Ankara 1 (Telefonla) — Eski hü
kümlere göre malulen tekaüd olup 
da 1683 sayılı tekaüd kanımunun 
25 inci maddesinden istifade eden ze
vatın ayni kanunun 30 uncu mad
desinden istifade edip edemiyecekle-
rinin tefsir yolu ile halli hükümetçe 
Meclisten istenmiştir. 

Türkiye - Lehistan konso los 
luk mukave le s i 

Ankara 1 (Telefonla) — Hüküme
timizle Lehistan hükümeti arasmda 
25 mart 927 de Ankarada imzalanan 
konsolosluk mukavelesinin tadUine 
mütedair olarak 19 kânunusani 938 
de Ankarada imzalanan protokolün 
tasdikine aid kanun lâyihası Meclise 
verilmiştir. 

Frans ız Har ic iye Nazîr î 
sef irimizi kabul ett i 

Paris 1 (A.A.) — Fransa Hariciye 
Nazırı Bonnet bugün İngiltere büyük 
elçisUe Türkiye büyük elçisini kabul 
etmiştir. 

Defterdar lar aras ında naki l 
Ankara 1 (Telefonla) — Çankırı 

defterdaıı B. Pertevin Rize, Rize def-
terdan B. Sadığın Kastamonu, Kas
tamonu defterdarı B. Ziverin Çankırı 
defterdarlıklarına naklen tayinleri 

Frankocülar Valans'ı 
tehdid ediyorlar 

Röytor ajansına göre ilk 
müdafaa hattını aşmağa 

muvaffak olmuşlar 
Saragos 1 (A.A. )— Reuter ajansı 

muhabirinden: Terüel nuntakasında-
ki frankist kıtaat, halihazırda Yalan
sın ilk müdafaa hattı addedilmekte o-
lan son derece müstahkem mıntakayı 
aşmışlardır. Bu kıtaat, Sagunte şehri
ne doğru ilerlemektedirler. 

Salamanka 1 (A.A.) — Resmî bir 
tebliğ, Terüel cephesinde Moskerla mın-
takasmda Frankistlerin bağteten Sob-
radosa; tepesi ile Limares'den Demo-
raya giden yolun şimalinde kâin bütün 
dağlan zaptetmiş ve düşmanı iyice yer
leşmiş olduğu mevzilerden çıkarmış ve 
acele ricate icbar etmiş olduklarını bil
dirmektedir. 

Frankistlerin ileri hareketleri diğer 
mmtakalarda da devam etmiştir.' 
Kastellon cephesinde Frankistler, Ma-
cia-dö-Tarreva dağlarını tamamile ele 
geçirmişlerdir. 

Frankistler, birçok esir elde etmişler
dir. Düşmanın zayiatı pek fazladır. 

D e v l e t daire ler i a r a s m d a çı
k a c a k iht i lâf larm hal l i 

Ankara 1 (Telefonla) — Müvaze-
nei umumiyeye dahil müesseseler ile 
mülhak veya hususî bütçlerle idare 
edilen daireler aramda çıkan her tür
lü ihtilâfların teşkil edilecek hakem 
heyetleri vasıtasile hallini istihdaf 
eden bir kanun projesi hazırlanmış 
ve Meclise verilmiştir . 

Bu projeye göre müvazenei umu
miyeye dahil devlet daireleri arasm
da çıkacak ihtilâflar İcra Vekilleri 
heyeti arasından seçilecek Vekiller 
tarafmdan mülhak bütçelerle idare 
edilen daireler arasında veya bunlar
dan biri Ue umumî bütçeye dahil mü
esseselerden biri arasmda çıkacak 
İhtilâflar Başvekâlet müsteşarı tara-
fındaiı hallolunacaktır. 

Mahalli ideıreler veya sermayesinin 
tamamı devlete veya idarei hususi-
yelere aid teşekküller arasında çıka
cak ihtilâflar mahallerinin en yük
sek dereceli hâkim veya reisleri tara
fından hallolunacaktır. 

B a s m birl iği kanununun 
e n c ü m e n d e tedkiki bit iyor 
Ankara 2 — Adliye encümeni Basın 

birliği kanununun tedkikini bu akşa
ma kadar bitirecektir. Gazete ve mec
mua sahiblerile yazı, istihbar, tashih 
ve resim işlerinde para ile müstemir-
ren çalışanlar, Basm birliğine âza ol
madıkça bu işleri yapamıyacaktır. 
Matbuat kanununda yazılı evsafı haiz 
bulunmak birliğe âza olmak için kâ-

Dört yerde 
zelzele oldu 

Nüfusça z a y i a t v e k a y d e 
d e ğ e r haşarat yoktur 

İstanbıa 1 (A.A.) — Bu gece birisi 
saat 19 u 56 dakika 12 saniye geçe, 
diğeri saat 20 yi 4 dakika 18 saniye 
geçe, üçüncüsü de 21 i 35 dakika 50 
saniye geçe olmak üzere üç zelzele 
kaydedilmiştir. 

Bunlann üçünün de ayni merkez
den geldiği ve birinci ile üçüncünün 
oldukça şiddetli olduğu, merkez üst
lerinin İstanbulun şarkmda ve 390 
kilometre mesafede bulunduğu tah
min edilmektedir. 

A y a n c ı k t a 
Ayancık 1 (Akşam) — Dün gece 

yirmide, yirmi bir buçukta ve yirmi 
ikide olmak üzere üç hafif zelzele 
olmuştur. Nüfusça zayiat ve maddî 
hasar yoktur. 

Çankır ıda 
Ankara 1 (A.A.) — Dün saat 20 ye 

üç kala olan ilk zelzeleyi takiben bu
gün saat 8 e kadar 14 zelzele daha 
oldu. Zelzelenin şehirde yaptığı kor
kudan halk geceyi açık yerlerde geçir
di. Zelzele ufkî olduğundan, kayde 
değer haşarat yoktur. Zelzele vilâyet 
dahilinde 40 yerde hissedilmiştir. 

K a s t a m o n u d a 
Kastamonu 1 (A.A.) — Dün sat 19 

buçuktan itibaren muhtelif fasılalar
la bii'incileri hafif, ikincileri oldukça 
şiddetli olmak üzere dört defa yer 
sarsıntısı olmuştur. 

Genel tatiller 
T a t i l c u m a y a r a s l a r s a 

cumartes i günü d e resmî tati l 
g ü n ü s a y ı l a c a k 

Ankara 1 (Telefonla) — Ulusal 
bajrram ve genel tatiller hakkındaki 
kanımun ikinci maddesine, (19 ma
yıs gençlik ve spor bayramı) fıkrası-
nm ilâvesi ve genel tatil günleri cu
ma gününe tesadüf ettiği takdirde 
müteakip cumartesi gününün de res
mî tatilden sayılması ha:kkında bir 
kanun lâyihası hazırlanmış ve Mecli
se verilmiştir . 

Orman kanunu 
K o r u m a eratı , askerî erat gibi 

m a a ş a l a c a k l a r 
Ankara 1 (Telefonla) — Orman 

koruma teşküâtı kanununun 14 üncü 
maddesini tadilen hazırlanan kanun 
projesi Büyük Millet Meclisine veril
miştir. Bu projeye göre orman koru
ma eratı talimgahta bulımduklan 
müddet zarfında her türlü masrafla
rı Onnan Umum Müdürlüğü bütçe
sinden verilmek üzere askerî erat 
gibi maaş alacaklar iskân, ilbas ve 
iaşe edileceklerdir. 

Talimgahtan ayrılıp orman koru
ma vazifelerine dahil oldukları gün
den itibaren iskân ve Ubaslanndan 
başka çavuşlara on beş, onbaşılara 
10 eratlara beş lira maaş ve iaşeleri 
için beherine maktuan ve peşinen 
sekiz lira tayın bedeli verilecektir. 

Yer l i ürünler a n o n i m şirketi 
Ankara 1 (Telefonla) — Ziraat 

bankası tarafından 16 Mayıs 1936 
tarihinde kurulan ve şimdiye kadar 
bir limidet şirket halinde idare edi-' 
len yerli ürünler şirketi anonim şir
keti haline ifrağ edUmiştir. Şirketin 
sermayesi 100,000 liraya çıkanlmıştır. 

Hariciye Vekili geliyor 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 

Araş, İstanbula gelmek üzere dün ak
şam Ankaradan hareket etmiştir. Ve
kil bugün 11,30 trenile İstanbula ge
lecek ve Başvekil B. Celâl Bayarla gö
rüşecektir. 

Maari f Veki l in in Şarkta 
tedkik seyahat i 

Ankara 2 — Maarif Vekili B. Saffet 
Ankan bu ay nihayetinde Şark vilâ
yetlerinde bir tedkik seyahati yapa
caktır. Vekilin refakatinde vekâlet er
kânından mürekkeb bir heyet bulu
nacaktır. Vekil, Vanda kurulacak üni
versite hakkında mahallinde tedkikler 

Son dakilca, 
Alman hududundaki Çek 

askerleri geri çekildi 
Egger kahvehanelerinden birinde iki Almanın 

yaralanmasile neticelenen bir hadise çıktı 
Prag 2 — Çek hükümeti, son za

manlarda Alman hududuna gönder
miş olduğu askerlerden bir kısmını 
geri çekmiş ve ahiren silâh altına çağ-
nlmış olan teknisyenlerden bir kısım-
nı terhis etmiştir. 

E g g e r d e bir hâd i se 
Prag 2 — Hükümet Egger kahveha

nelerinden birinde vuku bulan hâdise 
hakkında resmî bir tebliğ neşretmiş-
tir. Tebliğe' göre 35 Almandan mü
rekkeb bir grup, bir kahvehanede otu
rurken başka bir masada küçük bir 
zabit, bir Alman sosyal demokratile 
beraber oturuyordu. 

Küçük zabit orkestradan bir halk 
havası çalınmasını istemiş ve iki grup 
arasında başlıyan münakaşa arbedeye 
dönmüştür. 

Küçük zabit kendisini tehlikede gö
rerek tabancasını boşaltmış ve kur
şunlardan iki Alman yaralanmıştır. 

Küçük zabit derhal tevkif ve as
kerî makamata teslim edilmiştir. 

A l m a n gaze te l er in in 
hücumlar ı 

Berlin 2 — Alman gazeteleri, Çekos-
lovakyada vuku bulan yeni hâdiseder: 
dolayı, Prag hükümetine şiddetle 
hücum etmekte ve bu tecavüzlerin bir 
gün hesabı sorulacağını kaydetmek
tedir. 

Alman gazeteleri, bu hâdiseyi altı 
sütunluk serlâvhalar ile yazıyorlar. 
Verdikleri tafsilâta göre hâdisenin 
müsebbip ve mesulü Çek küçükzabitl-
dir. Kendisi hiç bir tecavüze uğra
madığı halde Alman şarkılannı me-
nederek Çek şarkılannı çaldıiTnak 
istemiş, sonra tabancaSmı çekerek 
altı kurşun sıkmıştır. İki kurşun iki 
kişi yaralamış dört kurşun da boşa 
gitmiştir. 

H e n l a y n tekrar L o n d r a y a 
g i t m i y e c e k 

Prag 2 — Südet partisinin bir teb
liğine göre, B. Henlayn yakında, tek
rar Londraya gideceğini tekzib edi
yor. 

Amerika, Tokyoya bir 
protesto notası verdi 

Amerikan tebaasinın avdetine müsaade edilmesini^ 
vazıyed edilen topraklann derhal iadesini istiyor 
Vaşington 2 — Amerika hükümeti, 

Tokyo hükümetine bir protesto no
tası vermiştir. Nevyork hükümeti, 
bu notasında. Cinde işgal edilmiş 
olan şehirlere Amerikan tebaasının 
avdetine müsaade edilmemesini. Ame

rikan tebaasına aid araziye vazıyed 
edilerek askerî tayyare meydanlan 
haline ifrağ edilmesini protesto et
mekte, Amerika tebaasımn işgal edil
miş şehirlere avdetine müsaade edil
mesini, vazıyed edilen arazinin de 
derhal iadesini taleb etmektedir. 

Orman yangını 
Boğaz köyünde bir 

orman yanıyor 
Ramiden ileride Boğazköy ve Pi-

rinççiköy isimleri verilen iki köy ara
smda dün mühim bir orman yangını 
olmuştur. İki köy arasındaki orman 
dün saat on beşe doğru tutuşmuş, 
İstanbul ancak on dokuz buçuğa doğ
ru haber almıştır. 

Bu haber üzerine İstanbul itfaiye 
grupu yangını söndürmek üzere git
miş ise de yol bulamadığı cihetle ge
ri dönmüştür. 

Dün üçte başlıyan yangının dün 
gece de devîîm ettiği söylenmektedir. 
Ormanın mühim bir' kısmı yanmış
tır. 

Gene dün akşam üzeri Çengelköy-
de Hasip paşa; çifliği civarında fun
dalık tutuşmuş ve 500 metre murab-
baı fundalık yandıktan sonra söndü-
rülebilmiştir. 

F i n l a n d i y a t icaret mümess i l i 
A n k a r a d a 

Ankara 2 (Telefonla) — Finlandi-
yadan bir ticaret mümessili gelmiş
tir. Mümessil, Türkiye - Finlandiya 
ticaret muahedesüûn tadilleri etra
fında hükümetimizle temas edecek
tir. Finlandiyamn bizde 600 bin lira-
hk kadar bloke parası vardır. Bu pa-
ranm mal alınmak suretile ödenmesi 
çareleri aranacaktır. Bu arada Finlan
diyamn memleketimizden mühim mik-
darda buğday satın alacağı haber ve
rilmektedir. 

Balatada cinayet 
Bîr amele arkadaşını 

tabanca ile ensesinden 
vurdu 

Ç e k o s l o v a k y a b i z d e n tütün 
a l a c a k 

Ankara 2 (Telefonla) — Çekoslo
vakya rejisi namma bir heyet tütün 
satın almak üzere yakında buraya 
gelecek, buradan İzmire ve Samsuna 

Dün gece Galatada tabanca ile bir 
cinayet işlenmiştir. Fırınlarda işçilik 
eden Mehmed ve Muhiddin isimlerin
de iki genç, bir müddettenberi bir 
para meselesinden dolayı kavgalı bu
lunuyorlardı. Dün gece, biraz keyif 
olan Mehmed, Galatada kalafat ye
rinden geçmekte iken, Muhiddinin 
önünden doğru ilerlemekte olduğunu 
görmüş ve sessizce onu takibe başla
mıştır. 

Muhiddinin tenha bir yere saptı-
ğmı gören Mehmed, tabancasmı çek
miş ve Muhiddinin ensesine yaklaş
tırarak ateş etmiştir. 

Neye uğradığmı şaşıran Muhiddin, 
kanlar içinde olduğu yere yılolmış, 
sUâh sesine koşan polis ve bekçiler 
Mehmedi elinde tabancaSile yakala
mışlar, Muhiddini de ölüm halind© 
hastaneye kaldırmışlardır. 

Mehmed cürmünü itiraf etmiştir. 
Muhiddinin sıhhî vaziyeti tehlikeli
dir. _ _ _ _ _ _ 

A n k a r a d a İ spanyo l t icaret 
mümess i l l er i 

Ankara 2 (Telefonla) — General 
Franko ile Valensiya hükümetleri» 
iki memleketi alâkadar edeu ticaret 
meseleleri etrafında temastit bulun
mak üzere buraya ayn ayrı iki ticaret 
mümessili göndermişlerdir. Valensi
ya hükümetinin mümessili Otto, dün
den itibaren İktisad Vekâletile te
maslara girişmiştir. 

B. V e d a d N e d i m 
Ankara 2 — Sabık Matbuat müdü

rü B. Vedad Nedim, Türkofis turizm 
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AKŞAMDAN AKŞAMA< 

Modern mobilye aile 
muhabbetine zararlımıdır? 

Yeni sanatlann Almanhada uğradık-
lan takibat hakkında Nadir Nadinin 
enteresan bir makalesi intişar etti. Dai
mi karilerim bu sütımda ayni mevzua 
benim de temas ettiğimi hatırhyacak-
lardır. 

Fransızlar: «Modemizm Alman 
i)-d'atidir, elhazer!» diyorlar. Almanlar 
î e, genç sanatkârlanna: «Bu, Alman 
clmıyan bir ırkm sakit ceninidir, ken
dimizi koruyalım!» tavsiyesinde bulu
nuyorlar... Hasılı her iki taraf da, ka
bahat haline gelen bu samur kürkü sır
tına almıyor! - diye bildirmiştim. - di
ğer taraftan da Rusların Meyerholdlan 
filân iş başmdan alarak fütürizm ve 
er.ısalini baltaladıkları malûm... 

Nadir Nadi, Alman telâkkisini uzun 
uzadıya anlatıyor, (tcmal ediyorum:) 

— Alman nazariyecileri diyorlar ki, 
en dokuzuncu asnn sonlarına doğru çı-
' anlan bu nazariyeler, Yahudi ırkının 
fseridir. Fransız inkılâbı neticesinde 
tloğan «insanın haklan» mefhumu se-
initik ırkı da kültür sahasma karıştır
dığı için böyle sapıtık sanat cereyan
ları çıktı. Ve bunlar inkişaf imkânım 
bulamadan tereddi etti. 

Tabiî modemizmi başka sebeplerle 
de izah kabildir: 

— İnsanlar fen sahasında sayısız 
icadlarda bulunduktan bir asırda sa
natta da mütemadi yenilikler aradılar. 
Yalnız mevzu tenevvüile iktifa etmiye-
rek boyuna şekU değişiklikleri araştır
dılar. Moda nasıl acaiplikler arzediyor-
sa, sanat da etti... Bu, bir züpp^ikti; 
geldi geçti... Hem şimdi artık icad sal-
guu da eski hızında devam etmiyor... 
Nisbeten bir istikrar devrindeyiz... Hat
tâ bir bakıma milletler muhafazakâr
lığa, kısmen de eski müşküllerin ben
zerlerine doğru gidiyorlar... Onun için, 
delişmen sanat cereyanları da, aklın 
niantığın kabul etmiyeceği şekilleri 
yokladıktan sonra makulât vadisine ye
l d e n döndü!.. Yalnız, modemizm, kıs-
^cn mimarîde, kısmen mobUyecilikte 
kaldı... 

İlh ilh... 
Her kafadan bir ses çıkabilir, malûm 

•ttüfrit cereyanlar bu söylediklerim
den başka da bin bir tarzda izah olu
nabilir. 

Bugün asıl anlatmak istediğim şu 
•ftüşahedemdir: 

Asnmızda kimsenin evinde otura-
•ııamasına, bilhassa modemler sınıfın
dan olup da yeni evlenenlerin gözleri-
• ^ ekseriyetle sokakta olmasma sebep, 
kübik eşyadır!! 

IVIalûm ya, bu çeşid mobilyelerde esas 
'̂ lan düz çizgiler, basit renkler ve bir
kaç toparlak... Girintisi çıkmtısı yok... 
Öu da, ruha bıkkınlık veriyor... İnsan 
^ıtık o yeknesaklık içinde oturamaz 
hale geliyor... Gözü buradan knrtul-
'nakta oluyor! 

Farzedlniz ki, sahranm ortasında 
'̂ U' istasyon memurusunuz... Tabiatın 

ê cemiyetin türlü türlü şekilleri, renk-
'eri, hareketleri olan muhitlere doğru 
•TÜıunuz kayar... Parlak iki demir yo
landa, duvar badanası gibi sahradan, 
iki toparlak işaretten bıkarsınız, agi-
deyim, kaçayım!» dersiniz... Modem 
^ a h bir ev de, hissiyat üzerinde ayni 
'̂ yunu oynuyor... Yallah evden dışan... 

İyi ve sağlam bir aUe ancak eski ter
tip ve asırlann imtihamndan geçmiş gi> 
•"ift ivicach eşyası olan bir dekor için
de kurulabilir diye bir fanteziyi zihnim
de yarattım ve buna yavaş yavaş ken
dim de kani oldum... 

Modemizmin en ı^yade mobilyecUlk-

Sıkı kontrol 
Bazı lokantalar 

muvakkaten 
kapatıldı 

Eminönü kaymakamlığı, kendi mm-
takasmda bulunan esnafı temizlik 
bakımmdan sıkı surette kontrol et
meğe başlamıştır. Son zamanlarda 
127 kişi muhtelif sebeplerden dolayı 
para cezasına çarptınlmıştır. Bu ce
zalar bir llraî ile yirmi lira arasmda-
dır. 

Bunlardan başka bazı ahçı dükkân-
lan, lokanta ve saire hakkmda da 
muvakkat sed kararlan verilmiştir. 
Seddedilenler arasmda tanınmış bir 
lokanta da vardır. 

İş b a n k a s ı u m u m m ü d ü r ü d ü n 
b a n k a ş u b e s i n d e m e ş g u l o l d u 

iş bankası umum müdürü B. Mu
ammer Eriş dün öğleden sonra İş ban
kası İstanbul şubesine gelerek bir 
müddet meşgul olmuştur. B. Muam
mer Eriş bu akşamki trenle Ankaral-
ya gidecektî .̂ 

Elektrik şirketi 
D ü n t e s e l l ü m m u a m e l e s i n e 

b a ş l a n d ı 

Hükümetçe satın alman Elektrik 
şirketinin devir ve teslim muamelesi
ne başlanmıştır. Dün evvelâ şirketin 
sUâhtarağadaki fabrikasmdan işe baş^ 
lanmıştır. Tesellüm muamelesini jra-
pan Nafia Vekâleti teftiş heyeti reisi 
B. Şefiğin riyasetindeki heyet grup
lara aynlmıştır. Tesellüm işi şebeke 
üzerinde, depolarda, atelyelerde grup 
grup devam edecek ve kısa zamanda 
bitirilecektir. 

Nafia Vekâleti imtiyazlı şirketlar 
başmüfettişi B. Süruri dün Silâhtar-
ağa fabrikasmda: meşgul olmuştur. 

E l a r a b a l a r ı h a k k ı n d a k i 
k a r a r ı n t a t b i k î n e b a ş l a n d ı 

Belediyece kabul edilen tipe muha
lif olan el arabalannm kullanılması 
dünden itibaren menedilmiştir. 

Bu emir üzerine dün Belediye za
bıta memurlan şehrin muhtelif yer-" 
lerinde kontrole başlamışlardır. EsM 
tipte kullanılan arabalar kaymakam
lık dairelerine götürülmüşlerdir. 

Diğer taraftarı Belediye, alâkadar 
müessese ve şirketlere tekrar tebligat 
yapmış, kabul edilen tipe muhalif 
araba kullanılmamasını bildirmiştir. 

Dokuz kişi arasında kavga 
Evvelki akşam Samatyada yedi er

kekle iki kadm arasmda bir alış veriş 
meselesinden münakaşa çıkmıştır. Mü
nakaşa az zamanda büsrümüş kavgacı
lardan İsmail, Raşitle karısı Fatmayı 
yaralamıştır. İsmail dün yakalanmış
tır, 

•ıııııııııııııııııııııııııııııııııınHiııııııııııııııııiHiııııııııııuuıııumnııma 

te yer ettiği malûm... Eğer nazariye mi 
doğru bulursanız, bu biricik muvaffa
kiyeti de defterden silmek lâzım geli
yor. 

Hakkım yok mu: Cerrah muayene
hanesi üslûbundaki bir eve insanın 
ayaklan gider mi?.. 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Yaz tarifeleri 

Şirketi Hayriye ve Akay idaresi, 
hazirana girdiğimiz halde hâlâ 
ilkbahar tarifesi tatbik etmekte
dirler. Bu da hdUan ihtiyaçlarım 
karşûamamaktadtr. Yaz tarifesi
nin tatbik edilmesi birçok karüeri-
miz tarafından temenni edilmek
tedir. 

*** 

Vilâyetin bir tezkeresi 
29'Mayıs tarihli gazetenizde 

935 senesinde fada tahsil edilen 
242 kuruştan ibaret bir verginin 
geri alınması için çok uğraşıldı
ğından, müşkülâta maruz kaliîidı-
ğından ve muamelenin geciktiril
diğinden bahis bir şikâyet görül
müş ve iş tetkik edilmiştir. 

Şikâyet mevzuu olan bu 242 ku
ruşun geri verilmesine ait evrak 
935 senesindenberi Belediyede kal-
Tnamış, Belediyeye ancak 25/Ma-
yıs/938 günü gelmiştir. Bu para
yı üç hissedarın alması lâzım gelip 
o gün bunlardan yalnız ikisi gel
miş olduğundan üçüncü istihkak 
sahibinin de beraber gelmesi müra
caat edenlere tefhim edilmiş ve er
tesi gün hepsi gelmişler ve 76 ka
lem diğer tediyeler meyanında sı
ralarını bekliyerek paralarını usu
lü dairesinde almışlardır. 

Vali ve Belediye Reisi N. 
R. Demirtaş 

2 hırsız tutuldu 
Mehmed Ali çaldığı eşyaları 
nerelere .sattığım anlattı 

Üsküdar, Ka
dıköy, Çmili, 
Taksim, Gümüş
süyü ve Anado-
luhisarmda bir 
çok hu'sızlık va-
kalarmm faili 
olmak üzere yar 
kalanan, Meh
med Ali hakkın
daki tahkikat 
Emniyet direk
törlüğü ikinci 
şubesince derin-
leştirilmektedir. 
Mehmed Ali, çal
dığı eşyalan ne-

On dört ev soyduk
tan sonra yakala

nan Mehmed Ali 
releıe sattığını da birer birer söylemiş
tir. Ali, hakkındaki evrakla birlikte bu
gün adliyeye teslim edilecektir. 

Zabıta, bundan başka, Sipahiocar 
ğmda bir şalısa kiralanmış olan tenis 
bahçesinde yapılan hırsızlığm failini 
de meydana çıkarmıştır. Tenis bahçe
sinde oyunculann sojrımması için bir 
kulübe yapılmıştır. Bu kulübenin altın
daki toprak kazılmak suretile içeri gi
ren hırsız, 3 gömlfek, 3 pantalon, 3 çift 
fotin çalıp kaçmıştı. Yapılan tahkikat
ta bu işin sabıkalüardan Salih tara-
fmdan yapıldığı tesbit edilerek Salih 
yakalanmış, çalınan eşya da meyda
na çıkanlmıştır. 

î s v e ç s e f i r i a v d e t e t t i 
Memleketine gitmiş olan îsveç se

firi mezuniyetinden avdet etmiş w 
Ankaı-aya gitmiştir. 

Malî sene 
Defterdarlıkta 

kasa mevcudları 
sayıldı 

Dün malî senenin ilk günü olmak 
itibarile Defterdarlıkta bir heyet mar 
rifetile bütün demirbaş eş3ralar tes
bit edümiş, kasa mevcudlan sayıl
mıştır. 

Yeni sene bütçesUe kadrolardaki de
ğişiklikler henüz tebliğ edilmediği 
için vekâletten gelen memurların ha
ziran maaşları geçen senekl bütçede
ki derecelerine ve miktarlarma' göre 
verilmiştir. 

Yalnız muvazene vergisinde yapı
lan tadilât dolayısüe haziran maaşla-
n yüzde iki fazlaslle verilmiştir. 

Belediyede malaş, henüz yeni bütçe 
tasdik edilmediğinden, 937 bütçesi 
nisbetlerine göre verilmiştir. 

Dün senebaşı olmak münasebetile 
Belediye daimî encümeni geçen sene-
ki bütçe ile alâkadar görülen işler 
hakkında 200 kadar karar çıkarmış
tır. 

Sigara ile uyku 
Y a t a k y o r g a n a t e ş a l d ı , 

i t f a i y e y a n g m ı s ö n d ü r d ü 

istiklâl caddesinde bir apartıman-
da oturan İngiliz tehaasmdan Corc, 
evvelki gece saat bir buçuğa doğru dai
resine gelmiş ve bir sigara' yakarak 
karyolasma uzanmıştır. Bir aralık 
Corc uykuya dalmca, elindeki sigara 
düşmüş, yatak, yorgan ve jratak ucun
daki bir tahta sandık yandıktan son
ra, Corc uyanabilmiştir. 

Derhal haberdar edilen itfaiye yeti
şerek ateşi söndürmüş, Corc da yan
maktan kurtarılmıştır. 

B e l e d i y e ş u b e l e r i , m e r k e z d e n 
e m i r a l m a d ı k ç a b a h ç e 

y a p a m ı y a c a k l a r 
Şelırin muhtelif yerlerinde mahal

lî belediye şubeleri tarafından bazı 
küçük bahçeler yapılmaktadır. Bele
diye reisliği bu bahçeler hakkmda 
alâkadar şui)ela% bir tamim yapmış
tır. Belediye, bu bahçelerin muhafaza^ 
sı için daimî masrafa ihtiyaç olduğu
nu. Belediye Bahçeler müdürlüğü tahr 
sisatınm ise aiıcak mevcud bahçeleri 
korumağa kifayet ettiğini, bu itibarla 
bunlarm muhafazası kabil olamadı
ğını, şehirde bahçe tesisinin plân işi 
olduğımu büdirmiştir. Belediye reis
liği, bahçe tesisi için mutlaka' mer
kezden emir alınması lüzumtmu bü
dirmiştir. 

M u s i k i s a n a t k â r l a r ı c e m i y e t i 
n e k a y d e d i l m i y e n l e r u m u m î 

y e r l e r d e ç a l g ı ç a l a m ı y a c a k l a r 
Tiyatro, konser, gazino gibi 3rerler-

de çalgı çalanlann behemehal Musiki 
Sanatkârlan Cemiyetine kaydedilme
leri lâzım geldiği bUdirilmiştir. Cemi
yete ka3ath ve ehliyetnamesi olmıyan-
larm çalışmaları menedüecektir , 

U ç a y l ı k t e k a ü d m a a ş l a r ı 
Emlâk bankası dünden itibaren üç 

a^ık tekaüd maaşlarının tediyesine 
başlamıştır. 

İSTANBUL HAYATI 
Ya uç sene kalsaydı?.. 
KurddesiiMİe raüdi bir tüy aalUı-

nan b^az şaı^asmı eline almış. Saç-
lanmn tepesi kabarmış, yan tarafları 
biriyantinle geriye doğru yatırdmış. 
Üst dudağım kaphyan kaim hir bıyık 
yumağı ağzına doğru sarkmış. Sırtın
da; kaim, alaca renkli, omuzlan pa
muk yastıkh, beB lâstik büzmeli bir 
ceket. Kendiliden yakah gömleğinin 
üst düğmesi çözülmüş, kıravatuuıı 
yumruk kadar düğümü göğsüne doğ
ru inmiş. Acayib bir yürüyüşle yam-
mıza soknidu. Cf^Maka üst cebinden 
çıkardığı siyah camlı gözlüğünü ta
karak birer birer yüzlerimize baktık* 
tan sonra gülümsedi: 

— Bonjuğ baylağ. 
Arkadloflavdan biri ayağa kalktı: 
— IVfeffıaİMi dostum. Hoş geldin. 
Diye yer gösterdi ve bizi de tanış

tırdı. (R...) leri ağzmm içinde eze bü« 
zc «ğ» ye çevirip yan frenkçe, yan 
türkçe kelimelerle nunldanarak ^ -
mi öyle bir sıktı ki, kemiklerim biri-
birine geçti. Canımın acısmdan az 
kaldı bağınyordum. 

Oturduktan sonra aritadaşım güle* 
rek: 

— Maşallah, dedi. Seyahat size ya
ramış. 

Misafir, kaşlarını çattı. Büzülen du< 
daldarmda müstehzi bir tebessüm 
belirdi, Bed makamında başım salla
dı: 

— Sonu fena oldu. Pariste, Londra-
da geçen modem bir hayattan sonra 
buraya gelmek bana bir sürpriz oldu. 
Etrafta gördüğüm banal şeyler beni 
çok«nosyone ediyor. Meselâ, sigar 
dumanlanndan rahatsız oluyorum. 

Arkadaşttn hayretie sordu: 
— Yoksa sigarayı terk mi ettin? 
— Evet, monşeğ. Artık sigar kulla* 

namıyoğum. Puro içiyoğum. Sigard 
bana çok banal geliyor. 

Biraz evvel gözlük çıkan cebinden 
bir puro çıkanp ucunu ısırdı. Ağzın* 
daki tütün ufaklarım tüldirâü. Dal-
gm Mr tavırla kibriti yakarken arka
daşıma döndü, man&ürlfi parmakla-
rile ceketinin ucunu tuttu ve dudak 
büktü: 

— Aman ne sempl şeyler monşer. 
Bu kadar âdi elbise nasıl, eeee... nasıl 
şey ediKr? 

Arkadaşım tamamladı. 
— Giyilir demek istiyorsunuz gali

ba. Fakat, ne yapahm? Burada bun* 
1ar bulunuyor. 

Delikanh etrafta her gördüğüne bir 
bahane bulup Pariste, Londrada gör* 
düklerUe mukayese ederken talıam* 
mül edemedim, sordum: 

— Avrupada ne kadar kaldınu? 
G^ıe dudak bükerek üç ay kaldığl-

m söyle-'-'nce düşündüm. Bu adam ya 
üç sene kalsaydı?... 

Cemal Refik 

B i r ç o c u k b o d r u m a d ü ş e r e k 
y a r a l a n d ı 

Taksimde oturan madam îzaldo, 
yanmda beş yaşmda çocuğu Diter üe 
Beyoğlunda bir kundura mağazasm-
dan telefon etmekte iken, çocuk kapar 
ğı açık bulunan bir bodruma yuvar
lanarak muhtelif yerlerinden yaralan^ 
mışür. Yarah çocuk Beyoğlu hastane
sine yatırılmıştır. 

İ n g i l i z s e f i r i m e z u n i y e t l e 
m e m l e k e t i n e g i d i y o r 

İngiliz büyük elçisi sir Persi Loren 
cumartesi günü İki ay meztmlyetto 
memleketine gidecelctir. 

Bay Amcaya Sför«.» 

— Ne zaman şu sokak levhasını gör* 
' ^ sinirlenirim bay Amca!.. H s a 
*^anber sokağı da ne demek?... 

... Bence sokaklara' böyle hacı ba
ba Mnleri konacağına sokaklarm hu-
snsiyeflettee göre İsimler verilmeli. M^ 

... Bir sokakta zatı âliniz mi oturu
yorsunuz, bay Amca sokağı 1... 

... Bir scdtakta minare mi var, Mi
nareli sokak... gibi isimler!... 

B. A. — İyi Ur fikir amma tatbiki 
B. A. — O zaman sokaklara apaıti-

taajoh atacak, Çöplü sokak. Susuz ao-
kaktan, yahut Oreta Oarbo. Tantatt 
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Sokakta ölü bulunan 
eski maliye memuru 
Rahmi adında bir şoför yakalandı. Fakat 

adliyede suçu olmadığını söylüyor 
Bir hafta evvel Beyoğlunda Belvii 

bahçesi önünde esM maliye memur
larından Bedri admda biri sarhoş ve 
yarah olarak bıılımmuş, yaralı kaldı
rıldığı hastanede ölmüştü. 

2Sabıtaca yapılan tahkikat netice
sinde Rahmi admda bir şoförün oto-
mobilile geiderken Bedriye çarparak 
ölümüne sebebiyet verdiği anlaşılmış 
ve Rahmi evvelki gün yakalanmıştı. 

Maznun Rahmi dün Adliyeye veril
miştir. Zabıta tarafından yapüaiı ük 
tahkikat evrakma nazaran Rahmi 
orada verdiği ifadede suçunu itiraf 
ederek: 

— 25 mayıs gecesi otomobüimle 
Belvü bahçesi önünden geçerken bir
denbire otomobil sıçradı. Bir şeye 
çarptığımı anladım ve dönüp balon
ca yerde bir adamın yattığmı gördüm. 
Hemen otomobilimi sürüp savuştum. 
OtomobUi garaja bıraktıktan sonra 
vicdan azabı duydum ve yürüyerek 
tekrar» kaza yerine geldim. Yaralı ada
nan hâlâ orada yattığmı gördüm. Ağ-
zmda da' ispirto kokuyordu. Polis dev

riyesini buldum ve yolda bir yaralı 
gördüğümü söyledim. Ben yaya oldu
ğum için polisler şüphelenmedüer. 
Sonra savuştum. 

Rahmi, dün müddeiumumîlikte ver
diği ifadede bu sözleri tamamile de
ğiştirerek: 

— S^bıtada yazüaH ifade yanlıştır. 
Kazayı ben yapmadım. Gece Topha
neye bir yolcu götürdükten sonra oto
mobilimi Taksimde garaja bırakıp 
yaya; olarak Mecidiyeköyündeki evime 
gidiyordum. Belvü bahçesi önünden 
geçerken yerde bir yaralı adam gör
düm, derhal polise haber verdim. Bi
raz evvel ayni yolun karşı tarafmdan 
otomobille geçmiş, fakat bu adamı 
görmemiştim. Buna nazaran kaza, ben 
Tophaneye gittiğim sırada başka bir 
otomobil tarafmdan yapümıştır. Be
nim kaza ile alâkam yoktur, demiştir. 

Müddeiumumîlik evrakı iknici sor
gu hâkimine vermiş ve Rahminin 
iddia ettiği gibi, hakikaten kazanm 
başka bir faili olup oünadığmm tesbi-
ti için tahkikata girişilmiştir. 

Istanbulun imar işi 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

2 — B. Prost, yol, meydan açmak 
üzere yapılacak istimlâklerin şehrin 
malî kudretile mütenasip olmasmı 
istiyor, imar plânım tahakkuk ettire
bilmek üzere ayrüacak tahsisattan 
çoğunun istimlâk işlerine kapatüma-
sma muanz bulunuyor. Mütehassıs, 
istimlâk bedellerinin yükselmesine de 
nazarı dikkati celbetmektedir. Plânın 
tatbiki münasebetile yapılacak istim
lâk işlerine verilecek paranın tahdidi 
için behemehal bir kanımun yapü-
masmı lüzumlu görüyor ve bu kanun
da bilhassa imar plânınm hükümet
çe tasdikinden evvelki İstimlâk kıy
metlerinin plânm tasdikinden sonra 
yükselmemesi için sarih maddeler bu-
lunmasmı tavsiye ediyor. 

Mütehassıs bu iki tedbir alınmadığı 
takdirde imar işlerinin tahakkuk et
tirilmesine imkân görmemektedir. 

3 —. Son zamanlarda belediyeye 
bina inşaatı için yeni bazı müracaat
lar vuku bulmaktadır. Belediye fen 
İşleri müdürlüğü, şehrin imar plânı
na temas ve taallûku görülen inşaat 
için B. Prost'un mütalâasmı soruyor. 
B. Prost, inşaat tafsilât plânlarını yapı 

tığı yol istikametleri, üzerinde ise bu 
müracaatlara derhal cevap veriyor. An
cak B. Prost, şehirde açılacak yolların 
kat'î istikamet ve seviyelerinin tesbiti 
için iki senelik bir zamana ihtiyaç gö
rüyor. Mütehassıs, bina inşaatma ta;-
allûk eden bu gibi müracaatları hal
letmek üzere amelî bir teklifte bulım-
muştur. B. Prost tafsilât plânı yapıla
rak istikamet ve seviyeleri kat'î su
rette tayin edilen cadde ve sokaklarda 
bina İnşaatına müsaade edilmesi, he
nüz istikamet ve seviyeleri tesbit edil-
miyen yerlerde de bina inşaatma mü
saade edilmemesini teklif etmektedir. 

Mütehassıs, imar plânınm tatbikini 
işkâl edecek yeni «Emri vaki»lere 
mâni olmak üzere bu tedbirin de alm-
masmı pek zaruri görmektedir. B. 
Prost'un bu teklifi, şehrin bazı semt
lerinde bina inşaatım -muvakkaten-
menedlci mahiyette olduğu için çok 
mühimdir. 

Mütehassısm yukarıda kaydettiği
miz teklifleri Vali ve Belediye reisi B. 
Muhlddin Üstündağ tarafmdan ted-
klk edilmektedir. Bu noktalar etrafm-
da nasıl bir karar v e r i l e c ^ henüz bel
li değüdir. 

TcMrdağmda tasjılıda bfiyfllc h1x «ygtx deposu yapılmıştır. Yukarıda da 
bunun blnalan gSrûnüyor 

Salihli (Akgam) — Salihli Çocuk Esirgeme kurumu, bir günde mektepliler
den i 300 çocuğu kırâ götürmüş, kendilerine bir ziyafet vermiştir. Yukarıdaki re
simde yavrtlar, SaUhiI Çocuk Esirgeme kununu ve muallinüerile birlikte yemek 

1000 vagon buğday 
Y u g o s l a v y a gümrüksüz 

o larak idhal e d e c e k 
Belgrad 1 (A.A.) — Vreme gazetesi, 

hükümetin bin vagon buğdayı güm
rüksüz ithal etmek hususımdaki ka-
ranndan bahisle, bu kararın memle
kette buğday fiyatmm yükselmesine 
sebebiyet veren spekülâsyoncular ara-
smda bir panik hasıl ettiğini yazmak
tadır. 

Ayni gazete, yüksek fiyatlan muha-
fa:za etmek kaygusunda olan spekü-
lâsyonculann ortaya atnuş oldukları 
şayialara rağmen hükümet tarafmdan 
ittihaz edilen kararm süratle tatbik 
edileceğini İlâve eylemektedir. 

ing i l i z bahriyes i için 
m u n z a m tahsisat 

Londra 1 (A.A.) — Öğrenildiğine 
göre amirallik dairesi, yalanda beş 
milyon İngiliz lirası miktarmda mun
zam tahsisat talebinde bulunacaktır. 

Bu krediler, muavin deniz ve hava 
kuvvetlerinin takviyesine tahsis edile
cektir. 

1̂  Ankara Borsası 
1 Haziran 1938 

ESHAM Te TAHVİLÂT (Kapanış 
Türk borcu I peşin 
Türk borcu I vadeli 
Ergani 
Sivas - Ersurum m 
Anadolu I ve n 
Mümessil Peşin 

ÇEKLER (Kapanış fiatleri) 
Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Berlin 
Brüksel 
Atina 
Sofya 

6,26 
126 

3.51,25 
6,65,50 

28,81,75 
69.78,25 

50,76 
21,38 

1,14,50 
1,54,50 

Prag 
Madrid 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokhoama 
Stokholm 
Moskova 

«ati) 
19,— 
18,97,5 
93 , -
9Rr-
40,30 
41,30 

4,39 
7,63,50 

23,79,25 
25,04 

0,94,25 
2,87,50 

36,46,75 
32,27,50 
23,85,75 

Profesör Hasan Tahsin 
A)mi*nin refikasının vefatı 

Mülga darülfünım profesörlerin
den B. Hasan Tahsin Ayni'nin refi
kası, müşir merhum Namık paşa ha-
fidesi bayan Nazıme Hürremin vefa
tım teessürle yazmıştık. Cenazesi bu
gün saat on birde İstanbul belediye
si civarmda Piyer Loti sokağında 43 
numaralı evden kaldınlacak, cenaze 
namazı öğleyin Beyazıd camiinde 
kılmdıktan sonra Merkezefendi ha-
tiresüıe defnedilecektir. E. Hasan 
Tahsin Ayni'ye ve sair ailesi erkâm-
na taziyelerimizi sımanz. 

r, Bayan Azize Aşar 
Avmpadan getirttiği yeni. modelleri 

kendi salonunda teşhir etmiştir. 
Galatasaray lisesi karşısmda 184 bay 

Ziya apartuıanı 2 nci kat 

Ecnebi limonu 100 Aded 150 — 210 — 
1/6/938 çarşamba ŝ ünü 

tıtanbnl Hâlinde toptan satılan yaş sebM 
T« mcyva fiatleri: 

En En 
Cinai Emsali aşağı yüksek 

fiatı Flatı 
Kr. S. Kr. a 

Sakız kabağı Kilo 7 _ n _ 
Yer fasulyesi > lo — 11 _ 
Çalı fasulyesi " » i l — 12 — 
Ayşekadın fasulyesi » 11 — 13 — 
Kır domatesi > 40 — 45 — 
Bakla > 1 50 2 25 
Araka » 3 ,_ 4 
Bezelya » 4 — 6 — 
Semizotu » 2 — 6 50 
Ispanak » 2 — 2 50 
Yaprak taze » 7 — 11 — 
Enginar Aded 2 — 7 — 
Yeşil salata 1000 » 40 — 50 — 
Marul » — 75 1 75 
Eiyar » 1 25 8 — 
Pancar 
Soğan 
Sarmısak 
Maydanoz 
Dereotu 
Nane 
Dolmalık biber 
Kiraz 
Canerigl 
Yerli çUek 
Ereğli çileği 

Demet 2 2S 2 50 
» — 75 1 25 
, _ 75 1 __ 
» — 40 — 60 
, _ 40 — 60 
» — 60 — 75 

Kilo 75 — 80 — 
» 10 — 22 — 
» 8 — 15 — 
> 80 — 50 — 
» 15 _ 80 — 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı NAŞtT 

ve arkadaşları ilk defa 
olarak: 

KADINDAN KOR
KANLAR 

3 perde 
Leblebici kuarettosu 

Dans, solo, düet 

anaaaa lO Hazirandan 
itibaren Y A Z 

Temsillerine 
başlıyor 

Define merakı 

Eski değirmen yerinde 
bulunan ^^altın,, liralar 
Bir hafta sonra altınların birden 

bire pirinç olduğu görüldü! 
Bulgaristanda bir köylü define 

hırsile garip bir şekUde dolandınlmış-
tır. Vaka şöyle olmuştur: 

Samokov kazasının Govedartsi kö
yünde İvan Klenov adında bir mey
haneci vardır. İvan bir akşam mey
hanesinde otururken içeriye iki kişi 
girmiştir. Bunlar bir masaya yerleş
tikten sonra şarap ısmarlamışlar ve 
şarabı getiren İvan ile öteden beri
den görüşmüşlerdir. Bu arada ken
dilerinin tüccar olduklarım ve mü
him bir iş için geldiklerini söylemiş
lerdir. 

Bir kaç bardak şarap içildikten 
sonra müşteriler meyhane sahibine 
de ikram etmişler ve bu suretle ara
larında dostluk teessüs etmiştir. Gelen 
tüccarlardan biri bu sırada «mühim 
işy in ne olduğunu anlatmıştır. Me
ğer iki tüccar define bulmak için kö
ye gelmiştir. Govedartsi köyü civa
rmda bir değil iki define varmış. Bi
ri köyün dışında eski değirmenin ba-
şmda gömülü imiş. Burada bir pet
rol tenekesi altın bulımuyormuş. Di
ğer definenin yerini henüz öğrene
memişler. 

Klenov san altınları duyunca yeni 
dostlarına kendisinin de bu işe işti
rak ettirilmesini rica etmiştir. İki 
tüccar bir müddet düşündükten son
ra ricayı kabul etmişlerdir. Yalnız i-
kinci definenin yerini bulmak için 
paraya ihtiyaçları olduğımdan bu pa
rayı temin etmesini istemişlerdir. 

İkinci definenin yerini istanbulda 
bir «harem» de yaşıyan bir Bulgar 
kadım biliyormuş. İki tüccar bunu 
şöyle anlatmışlardır: 

1— Geçen sene hayvan satmak için ts-
tanbula geçmiştik. Orada zengin bir 
Türk beyile tamştık. Beyin «harem» 
indeki kadınlardan biri Bulgaıdı Sa
mokov kazasından olan bu icadın bi
ze şu sırn söyledi: 

«Hareme aldıklan zaman 17 yaşın
da bUe yoktum. Anam, babam ölmüş
lerdi. Yalnız kalmıştım. Babam öl
mezden evvel, iki define bulundu-
ğımu bana ifşa etmişti. Fakat bu sır-
n 30 sene kimseye söylememekliğim 
için bana yemin de ettirmişti. Bu se-
beble şimdiye kadar hiç kimseye söy-
liyemedim. Sizin de bu sırrı kimseye 
söylememenizi rica ederim.» dedi ve 
definelerden birinin yerini söyledi. 

Şimdi bu yerdeki altmlan çıkara
cağız. İkinci definenin yerini öğren
mek için gidip tekrar kadınla görüş
mek lâzım.» 

Meyhaneci bu masala inanmış ve 
kaç para lâzım geldiğini sormuştur. 
Tüccarlar «50 bin leva» cevabmı ver
mişlerdir. Meyhaneci düşünmüş ta
şınmış: 

—i 50 bin leva yok amma 10 bin le
va bulurum.... demiş ve bu parayı ge

tirmiştir. Tüccarlar şimdilik işe giriş
mek için bımu kâfi görmüşler, fakat 
ük define meydsına çıkmadıkça bir 
santim bile almıyacaklanm söylemi? 
lerdir. Meyhaneci bu adamların na-
muskârhklanna hayran kalmış ve ken
dilerine yemek ikram ederek vaktin 
biraz gecikmesini beklemiştir. 

Gece yansına doğru üçü köyün dı
şına çıkarak eski değirmenin yerinde 
durmuşlar ve fener yakarak yeri kaz
mağa başlamışlardır. Bir müddet 
sonra hakikaten bir teneke meydana 
çıkmıştır. Teneke kaldırılınca içinden 
altınlar yere dökülmüştür. Meyhaneci 
ortaklaığınm bozulması için derhal 10 
bin levayı tüccarlara vermiştir. 

Altınlar kaı^anlıkta sayılmış ve 250 
tane olduğu anlaşılmıştır. Tüccarlar 
bu parayı bir mendile koymuşlar ve 
açılmaması için mendili mühürlemiş-
lerdir. İki tacir: 

— Biz hemen yola çıkıyoruz. İstan-
bula gidip Bulgar kadınını bulaca
ğız. Altmlan sen saklarsın... demişler 
ve mayhaneciden aynlmışlardır. 

Klenov sabaha karşı elinde bir çıkın 
altın olduğu halde, evine gelmiş ve 
meseleyi hiç kimseye, hattâ karısına 
bile açmamıştır. Fakat bir hafta son
ra meraktan duramamış ve altınları 
bir defa daha görmek üzere mendili 
açmıştır. Meyhaneci 250 altını bir i-
ki defa sevinçle karıştırmış, sonra 
«diğer altınlara benziyor mu?» diye 
mukayese için bir iki altın bularak 
tedkik etmiştir. Bu tedkik neticesin
de mendildeki paraların altın değil 
pirinç olduğunu anlamış ve polise 
başvurmuştur. Polis şimdi dolandın-
cılan arıyor. 

E m i n C o ş k u n d e r e a d ı n d a 
muharrir imiz yoktur 

Emin Coşkundere adında biri
nin Anadoluda Akşam muharriri 
sıfatile gezdiği ve al)one kaydet
tiği haber alınmıştır. Gazetemi
zin bu namda hiç bir muharrir 
veya muhabiri olmadığmı, ken
disine abone parası veren olursa 
mesuliyet kabul etmiyeceğimizi 
beyan ederiz. 

Mühim ihtar: 
idaremiz tarafından mühürlü ve 

imzalı, ayni zamanda vilâyetçe tas
dik edilmiş ve «abone kaydine me
zundur» ibaresini muhtevi vesikası 
olmıyanlara emniyet ve itimad edil
memesini, aksi takdirde mesuliyet 

kabul etmiyeceğimizi beyan ederiz. 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satif 
jerL Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman diki} ve yan makineleri, Ko
dak totogr&t makine ve levazımı 

saire bulunnr. 

V̂, 

-.v^^i'li:*^ 
••• :i 

^-^ 

Eskişehü: (Alışam) — Bu yıl Eskişelürde Yoksul 500 talebeye sıcak öğle y** 
meği verilmiş, bunlardan üç yüzü 23 nisanda giydirilmiştir. Gönderdiğim resiu*' 



RADİUM KURBANLARI 
On beş senede yirmi yedi genç kadın öldü 

Geçen hafta Nevyorkta radiumla 
zehirlenen yinni yedi genç kadınm 
yirmi yedincisi de öldü. 

Bundan on beş sene evvel, çalar 
saat imal eden bir fabrikaya yirmi ye
di genç kadm amele olarak kaydedildi. 

Bu fabrika, yelkovanile akrebi ka-
ranhkta ışıldıyan çalar saatler imal 
ediyordu. Bu yirmi yedi kadm, saat
lere karanhfıta ışıldıyan iğneler tak
mağa memur edildiler. 

O zamanlar henüz radiumu kullan
mak usulü tekemmül etmemişti. Bir 
gün kadınlardan biri garib bir hâdi
seye şahid oldu. Karanhk odaya gi
rince, bütün vücudunun yemyeşil bir 
renkle ışıldadığını gördü. Hemen dok
tora koştu, ne yazık ki, tedavisi kabil 
olmıyan bir hastalığa yakalanmıştı. 

Radiumun tesiri altmda vücudu ya
vaş yavaş çürüyecek, ıztırab içinde 
can verecekti... 

Fabrika idaresi geri kalan yirmi al
tı kadını da muayene ettirdi. Hepsi de 
ayni hastahğa yakalanmışlardı. 

On beş sene içinde yirmi beşi öldü. 
Geri kalan ikisinden biri geçen sene, 
sonuncusu da geçen hafta gözlerini 
hayata kapadı. 

Fabrika da iflâs etti. Mahkeme has
tahğa yakalanan yirmi yedi kmtıım 
fabrikanın otuzar bin lira taaoninat, 
bin sekiz yüz lira kaydı hayat şartile 
maaş ve lâzım gelen tedavi ücreti ita
sına karar verdi. 

Aşağı yukan yarım milyon ödeyen 
fabrika da kapılarını kapadı. 

Evleniniz yoksa... 
Roma hükümeti yeni bir kanun 

çıkardı. Bu kanuna göre, bütün bele
diye reisleri, reis muavinleri, belediye 
azaları, lise direktörleri, üniversite 
rektörleri evli olacaktır. Bekârlardan 
evlenmek istemiyenlerin vazifelerine 
nihayet verilecektir. Çocukları olmı
yan dullar da evlenmeğe mecburdur. 

En doğru saat 
Yeryüzünün en doğru saati Grene-

viçteki rasadhanenin elektrikli saaii-
dir. 

Bu saat 5 senedenberl işlemektedir. 
5 inci sene sonımda yapılan inceleme 
neticesi saatin ancak bir dakikamn 
onda biri nisbetinde geri kaldığı anlar 
silmiştir. 

Ziyafet devam ediyor! 
Mayısın 15 inci günü, Budapeşte-

nin zenginlerinden bay ve bayan Ba-
log evlendiklerinin ellinci yıldönümü
nü kutladılar. 

Ayni gün, çocuklan evlendiklerinin 
yirmi beşinci yılmı kutluyorlardı. 

Aynı gün torunlan evlendi. 
Bu kutlama merasimi şerefine veri

len ziyafet 15 mayıs saat 4 de başladı, 
hâlâ devam ediyor. 

Bu iki hafta zarfmda davetliler üç 
öküz, altı dana, beş domuz, kırk kaz, 
yüz altmış güvercin, üç yüz kilo balık 
bir kaç bin kilo zerzavat yediler ve 
4000 kilo şarab içtiler. 

Kızılay haftası 

Dün Kızılay Laf tasının ilk günü idi. Bu münasebetle briçok magflTniffT ca-
«ftekânlarmı Kınlayın hizmetini gösterir surette tanzim etmişler, halkı Kud-
»;/a âza yazılmağa davet eden levhalar koymuşlardır. Şelırin muhtelif yerle
rine bu tarzda büyük levlıalar asılmışa. Mahallelerde halkın Kızılay flza yani-
•naşı için heyeUer çalışmaktadır. 

Yukarıdaki resimde Eminönünde Kızılay merkezi önüne asılan levhalar 
Korunuyor. 

Sel "^ (Alcşam) — Ders yılının sonu münasebetile tzmirdeki kız ve erkek U-
^ erile öğretmen \ j sanat .- .villan ve kız enstitüsü son suuf talebeleri, mualUm-
^ refakatmde mektep ziyaretlerine başlamışlardır. Son sımflar talebesmin bu 
«if** !̂*'*"' *"'̂  samimî hasbühullerle talebenin büibirini tammasUe geçmekte, 
J ^ r i y a bir ziyafetle sona ermektedir. Yukarıdaki resimlerde kız enstitüsü ve 
^ «>ğretmen okulu son smıf talebeleri, erkek lisesinde son sınıf talebesile bir 
•fada görünüyor. 

Dünyanın en yüksek 
dağının tepesine çıkmak 

kabil olabilecek mı: 
Bütün dünya5rı 

heyecan içinde bu
lunduran hadise
ler harb ve si
yaset sahalanna 
münhasır değildir. 
İlim uğrunda yapılmakta olan mu
azzam bir mücadele, harb tehlike
leri, askerî harekât ve siyasî teşeb
büsler kadar şimdi medeniyet âlemi 
tarafmdan derin bir alâka ile takib 
olunuyor. 

Bu mücadele dünyanın en yüksek 
dağı bulunan Everest'in tepesine çık
mak için yapılıyor. Bu dağ bütün 
dünyada misli bulunrmyan bir irtl-
faı haiz olduğu halde asnmızm ipti
dasına, yani otuz sekiz sene evveline 
kadar mevcudiyetinden bile medeni
yet âlemi haberdar değildi. 

Çünkü medenî âlemden çok uzak
ta ve Hindistamn şimalinde Nepal 
hükümeti ile Tibet hükümeti hudu
du arasında bulunan bu dağın civa-
nna yakın bir zamana kadar hiç bir 
Avrupalı ayak atmamıştı. Hiç bir 
Avrupalı bu dağm kaidesine 100 ki
lometreden daha fazla yaklaşama-
mıştı. 

Otuz kırk sene evvelki haritalarda 
Everest dağı yerinde dümdüz bir 
müsellesten başka bir şey gösteril-
miyordu. 

Yalnız yerliler tarafından Çomo 
Luugmo adı verilen gayet yüksek bir 
dağm burada bulunduğu rivayet edi
liyordu. 

Dünyanın en yüksek dağınm bu
rada bulunduğu ancak on yedi se-

Bir heyet Everest dağının tepelerine tırmanmak 
için uğraşıyor. Heyet üç kamp ve levazım 

istasyonu kurmuş, tertibat almıştır 

ne evvel tesbit edilmiştir. Hlmalâya 
silsilesinin en yüksek dağı burada 
bulunduğu anlaşıldıktan sonra spor 
ve iUm meraklısı babayiğit adamlar 
bu dağı teshir için her türlü tehli
keyi göze aldırarak mütemadiyen te
şebbüs ve hücumlarda bulunmaktan 
geri durmamışlaı-dır. 

1921 senesindenberi Everest dağı
na Avrupadan altı heyet gitmiştir. 
Bunlardan ikisi istikşaf yapmakla 
meşgul olmuş ve kalan dördü dağın 
tepesine çıkmak için beyhude uğraş
mıştır. Lâkin cümudlyeleri, uçurum
ları ve bahusus sert rüzgârları çok 
gaddar olan bu dağa çıkmak için 
yapılan teşebbüsler ya akim kalmış, 
yahut müteşebbislerinin felâketine 
sebeb olmuştur. 

Meselâ bütün dünya dağcılannm 
şampiyonu sayılan İngiliz kâşifi 
Leigh MoUary ile refiki İrvine 1924 
senesinde bu dağa çıkmak teşebbü
sünde bulundukları zaman hayatla
rını kaybetmişlerdir. 

Bu cesur iki İngiliz seyyahı 
Everest'in en yüksek zirvesini teşkil 
eden ehranun kaidesnie kadar iler
lemişler ve daha ziyade yükselmek 
için zirvenin etrafım kaplıyan bulut-
larm İçine dalmışlardır. Zirvenin 
üzerine kadar çıkıp dünyanm çatısı 
üzerine çıkmak şerefine erişip eriş

medikleri hâlâ bel
li değUdir. Çünkü 
bulutlar içinde da
ğm ehramı zirve
sine tırmanmağa 
başladıktan sonra 

bir daha görünmemişlerdir. 
Bu iki kâşifin uğradıkları âkibet 

hâlâ malûm değUdir. Belki dağm 
zirvesine bir g ^ çıkacak başka 
seyyahlar kajnp iki İngilizin izine tfr> 
sadüf edeceklerdir. 

Bu İM İngilizin hayatlarını feda 
etmeleri ilim ve fen uğrunda çalışan 
diğer cesur adamlann cesaretini kır
mamış ve belki bir ilham ve cesaret 
örneği teşkil etmiştir. 

Çünkü o zamaiıdanberi Everest 
dağına çıkmak için bir kaç teşebbüs 
daha yapılmıştır. Bu dağa çıkmak 
gayet tehlikeli ve çok yorucudur. BU-
hassa yüksekliği yüzünden hava ta-
bakalaıımn kesafetinin azalması in
şam bîtab düşürmektedir. 

Bu müşkülâta rağmen bugünlerde 
Tilman'm riyaseti altmdaki bir he
yet Everest'in şahikalarına tırman
maktadır. Heyet şimdiye kadar da
ğın en yüksek yerlerinde üç kamp 
ve levazım istasyonu kurmuştur. Son 
kurduğu kamp denizin sathından 
21,000 ayak irtifadaki şimal boğa-
zındadır. Şimal boğazmdan sonra 
Everest'in asıl zirvesi başlar. Zirve
nin irtifaı deniz sathından 29.002 
kadem bulunuyor. Şimdi bütün dün
ya TUman heyetinin zirveye çıkma
ğa muvaffak olup olamıyacağım ta
kib ediyor. — F. 

Balkan memleketlerin-
deki Türkler 

İki milyon Türkün Türkiyeye 
nakledileceği bildiriliyor 
Yugosalvyanın Zagrep şehrinde 

çıkan yan resmî Novosti gazetesi di
yor ki: «Türkiye, Londrauia akdetti
ği Istikrazm büyük bir kısmım si
lahlanmağa (bilhassa hava kuvvet
lerine) ve bir kısmını beş senelik 
ekonomik plân mucibince memleke
tin endüstriyalizasyonuna tahsis et
meği düşünmektedir. Arta kalacak 
olan para her şeyden evvel Balkan
lardaki Türklerin memlekete celbine 
sarfolunacaktır. Bu Balkan Türkleri 
için Anadoluda bü3rük topraklar tef
rik edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar hazzı bu gibi iskân 
hareketleri yapılmıştır ve bu işleri, 
bugünkü Başvekil B. Celâl Bayar 
idare etmiştir. 

Türklerin celbi hususunda evvelce 
yapılan tecrübelerden muvafakıyetli 
neticeler hasıl olduğundan Türkiye 
hükümeti en kısa zaman zarfında 
Balkan Türklerinden daha iki milyon 
Türkü memlekete celbetmek arzusun
dadır. Bu hususta Bulgaristan, Ro
manya ve Yugoslavya ile hususî mü
zakereler yapılmıştır. 

Otomobil kazaları 
1 — Hüseyin Cavidin idaresindeki 

kamyon, Galatada İbrahim isminde 
birine çarparak yaralamıştır. 

2 — Şoför Ardaşm idaresindeki tak
si Sirkecide Mustafa admda birine 
çarpmıştır. 

3 — Şoför Hulûsinin idaresindeki 
otomobil ile B. Zühtünün idaresinde
ki hususî otomobil Ankara caddesin
de yalı yana ilerlemekteler iken bir 
kanalizasyon çukuruna girmemeğe 
çalıştıkları bir sırada çarpışmışlar, 
taksinin tamponu kırılmıştır. 

4— Şoför Mustafanm idaresindeki 
kamyon ile Sirkeci - Kocamustaifa-
paşa hattmda çalışan bir otobüs, Sir
kecide çarpışmışlardır. Otobüsün tam
ponu kınlmıştır. 

5 — Şoför Yaşarm idaresindeki oto
mobil Mehmed isminde birini, Galata 
nhtım parmaklıklanna sıkıştırarak 
yoralanmasma sebebiyet vermiştir. 

tKTİSADt MESELELER 

Esnafın kanunî bir 
tarifi lâzım 

Ticaret Odalarile, esnaf cemiyetleri 
arasmda zaman zaman şu ihtilâf çı
kar: Esnaf, Ticaret Odasına âza ola
bilir mi? Yahud Ticaret odasında âza 
olan esnaf, esnaf cemiyetlerine âza 
olarak iştirak edebUir mi? Ticaret ka-
nımunda. Ticaret Odaları nizamna
mesinde de, esnaf, açık bir surette ta
rif edilememiştir. Bu yüzden sık sık 
ihtilâflar çıkmaktadır. 

Ticaret kanunundaki tarife göre, 
esnaf bedeni ile ve semayesile çalışan 
kimselere derler. Bu tarif mevcud ih-
tUâflan halledecek derecede vazıh de-
ğüdir. 

Hayattaki zümreler arasında, muh
telif esnaf tipleri görüyoruz. Meselâ: 
Kuyumcu esnafı, koltukçu esnafı gibi.. 
Bunlara da ötedenberi esnaf denil
mektedir. Halbuki seyyar satıcılar, 
sandalcüar, sermayesinden ziyade be-
denile maişetini temin eden kimseler 
de, esnaf tabirine dahil bulunmakta
dır. 

Kuyumcu, koltukçu gibi zümreler
le, sandalcıları, seyyar satıcıları esnaf 
diye bir arada aym kategoriye dahil 
edebilir miyiz? 

Hakikatte, koltukçu, kuyumcu, şe
kerci gibi esnaf arasında büyük ser
mayedarlar bile vardır. Pek tabiî ola
rak bu seviyede bulunan kimseler es
naf cemiyetlerinden ziyade, Ticaret 
Odalarına âza olabiUrler. Halbuki bir 
sandalcı, seyyar satıcı, hasılı serma
yesinden ziyade, bedenile iş gören 
insanlar, daha ziyade esnaf cemiyetle
rinin tabiî azasıdırlar. Asıl ihtilâf şu 
noktadan ileri geliyor. Meselâ, serma
yesi olan bir bakkala da esnaf denili
yor. Halbuki bakkallar arasmda bü
yük tüccar mevkiinde olan sermaye
darlar pek çoktur. Bir mahalle bakka-
h ile, herhangi bir esnafla büyük bak-
kah biriblrinden ayırmak lâzımdır. Bu 
şeraiti haiz bir bakkalın yeri esnaf 
cemiyetinden ziyade Ticaret Odasıdır. 
Hasıh hepimizi tereddüde düşüren es
naf tabiridir. Bu tabir, sermayedar 
için de yalmz sâyi ile ve biraz sermar 
yeşile çalışan insanlar için de kulla-
mlmaktadır. 

Yeni Ticaret kanunu yapıldığa bir 
sırada, esnaf tabirini daha açık bir 
surette ortaya koymak lâzundıı. 

Rakibini öldüren 
boyacı 

M a h k e m e 12 sene hapsine 
karar verdi 

Bir sene kadar beraber yaşadığı 
Fatma admdaki kadının kendisinden 
ayrılıp Salih admda biri ile oturma-
smdan hiddetlenerek, bir gün Fatih
te Fatma üe Salihe tesadüf edince 
bıçağmı çekip Salihi dört yerinden 
yaralıyarak öldüren ve Fatmayı da 
kolunun dirseğinden yaralıyan boyaicı 
Yasinin muhakemesi dün ağırceza 
mahkemesinde bitirilmiştir. 

Muhakeme neticesinde Yasinin bı
çakla Salihi öldürüp, fatmayı da ya
raladığı sabit olduğundan, katU su
çundan dolayı 12 sene, Fatmayı yara
lamaktan da 50 gün ağır hapsine ve 
12 sene de kanunî mahcuriyet altında 
bulundurulmasına karar verilmiştir. 

Sirkeci istasyonunun çıkış 
y e r i n d e k i o d a l a r y ık t ı r ı l ı yo r 

Sirkeci istasyonunun çıkış yerinde
ki polis, askerî inzibat ve gümrük me-
murlanna mahsus odalann yıktırıl
masına karar verildiğinden, bu bina
ların dünden itibeu^n boşaltılmasma 
başlanmıştır. Cadde üzerinde bulu
nan lokanta binasile istasyon avlusu 
önündeki parmaklıklar da kaldırüa^ 
çaktır. 

Karaman yerine manda eti 
satan iki kasaba ceza verildi 

Belediye tarafmdan yapılan teftiş
ler neticesinde Gedikpaşada iki kasabm 
karaman yerine manda eti sattıkları 
görülmüştür. Bunlara para cezası veril
diği gibi dükkânları da üç gün müd
detle kapatılmıştır. 

D İ K K A T ! 
öğle yemeğinizi, serin 

NOVOTNi 
bahçesinde yeyiniz. 

Satt 12 1/2 Uâ 14 1/2 ta 
Gölgeli bahçede KONSER 
Tenzilâtlı öğle yemeği 
Tabldot 4 kap 75 kuru^ 
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Şehir Tiyatrosunun 
Ankaradaki temsilleri 

i : " İstanbul Şehir 
temsillerine gittim, 
ir tiyatronuz var „ 

Bir diplomatın 
Tiyatrosunun bazı 

Kanaatim sudun 
İstanbul Şehir Tiyatrosu birkaç 

gündenberi Ankara Halkevinde tem
siller veriyor. Falih Rlfkı Atay bu 
münasebetle Ulusda yazdığı bir baş
makalede diyor ki: 

Ankaıa stadyumu, şimdi seyirciler© 
dar geliyor. Bina ve iyi şartlar, yalnız 
idman ve oyunlar için kolaylık olma
mıştır: Spor merakını da artırmıştır. 

Birkaç gündenberi İstanbul şehir ti
yatrosunun Ankara Halk'evindeki tem
sillerini görüyoruz. Halk, sanki bir aç-
lığmı gideımektedir. Fakat sanat, ya
pılırken tiyatro tekniği hesaba katıl-
nuyan bu binalnm fena şartlan içinde, 
âdeta, işkenceye mahkûm edilmiştir. 
Gene bu temiz bir konferans, yahud, 
sinema salonudur. İstanbul sahneleri 
ise henüz salaş devrinin bir eşik öte-
mndedirler. 

Fikir terbiyesi için mektebler, ci
sim terbiyesi için stadyumlar ne ise, 
ruh terbiyesi için muhtelif sahne ve 
müzeler de öyledir: İleri bir sahne sa
natı, ancak iyi bir sahne üstünde, ve 
Deri bir temsışa terbiyesi ancak bu 
sahnenin karşısmda teessüs edebilir. 
«Danuncuyo: «Aşk bile dekorunu is
ter!» diyordu. Yangın arsalanndaki ma
halle oyunlannda ne kadar spor neti
cesi almırsa, salaştan da nihayet Di-
reklerarası sanatı zuhur edebUir. Bir 
büyük şehrimiz, belediye bütçesinden 
asgari iyi imkânlar temin ettiği için
dir ki şehir tiyatrosunu bugünkü se-
Tiyesinde görüyoruz. 

Komşu memleketler diplomatlann-
dan biri: «—Fakat siz inkâr Uletine 
müptelâsmız, diyordu. Yok., yok., yok... 
Yalmz bu kelimeiy işitiyoruz. Halbu
ki ben İstanbul şehir tiyatrosunun ba
sı temillerine gittim. Kanaatim şudur: 
Bir tiyatronuz var! Yalnız devlet tak
viyesi ister!» 

Devlet takviyesi! Sade kendi halkı-
nm değil, bütün ecnebi memleketler 
seyyahlarınm dolup boşaldığı Fransa 
sahnesi, bugün dahi, yüksek sanatı 
devlet yardımı ile kuruyor ve işleti
yor. 

Güzel sanatlar, her türlü manevî 
faydalarım bırakınız; sadece say ve 
her türlü faaliyetlere hizmet balonun
dan alınız. Gene bu yardımın azami
sine lâyıktırlar. Tarlalarım iyi sürdür
mek istiyenler musikiyi kullanırlar. 
Her şeyde olduğu gibi, say için de şevk 
lâzım. Almahlann meşhur organizas
yonlarının ismini hatırlayınız: «Neşe 
vasıtası ile kuvvet!» 

Sanata evini ve sanatkâra ekmeği
ni vereceğiz. Sahne hem millî tiyat
ronun inkişaf âmili olacak, hem de 
kış mevsimleri birkaç yüksek ecnebi 

truplar getirtilerek, sanatkârlarımız 
ve seyircilerimiz için mektep vazifesi 
görecektir. Ailelerin bilhassa kız ço-
cuklarmı sahneden kaçırdıklarmı söy-
liyenler, bizim binalarımızı düşünerek 
bıma hak vermelidirler: Sanata şeref 
çerçevesi olan mükemmel cihazlı bir 
bina ve insanca bir maişet garantisi, 
bilâkis, bizi müracaatlarm yüzlercesi-
ni reddetmek mevkiinde bırakacaktır. 

Kültür Bakanlığı Ankara Musiki 
muallim mektebinde tiyatro mektebi
nin smıflarmı açtı. Bunun semeresi
ni, her tarafta. Cumhuriyet sahnesi 
üstünde toplayacağız. Doğrusunu is
terseniz, sporda olduğu gibi, sahne 
İçin de, Meşrutiyetin plânsız fedakâr-
hkları hep boşa gitti. Alt tarafı gelmi-
yen. yardımlar! Yetişemiyen müzahe
retler! İstikrarsızlık ve sebatsızlık! 
Bunlar Kemalist metodun tam zıddı-
dırlar: esastan, ve bizi sevkedeceği 
masraf ve emeğin hepsini hayalsiz he
sap ederek başlamak, zaman ve im
kân ölçüsünü hakikî tutmalc: İşte bi
zim metodumuz! Üniversite gibi, spor 
gibi, sahnede de ancak böyle muvaffak 
olacağız. 

Ö d e m i ş t e i l k k u r ş u n t ö r e n i 
ödemiş 29 (Akşam) — İlk kurşun 

töreni. Ödemişin İlk kursun mevkiin
de civar kazalarla köylerden gelen 
fevkalâde kalabalık halk ve heyetle
rin önünde yapıldı. 

Müstevli düşman, İzmire çıktıktan 
sonra ilerlerken Ödemişin kahraman 
ve cesur gençleri, ilk kurşunu düş
mana buradan, İlk kurşun mevkiin
den atmışlardı. 

Törene vali B. Fazlı Güleç riyaset 
etmj^ ve bir nutuk irad ederek Öde-
mişlilerin tarihî hareketlerinin ehem
miyetini tebarüz ettirmiştir. Sonra 
ödemişli hatibler de nutuklar söyle
mişler ve İlk kurşun âbidesine çe-
lenMer konulmuştur. İlk kurşun 
mevkiinde çok güzel bir âbide vücu-
de getirilmiştir. 

M a n i s a o r t a o k u l i z c i l e r i n i n 
g e z i n t i l e r i 

Manisa (Akşam) — Manisa orta 
okulunda derslere son verilmiştir. 8 
haziranda imtihanlara başlanacak, 
bu yıl okulu (90) kadar talebe biti-
reecktir. Ders sonu münıasebetUe 
okul izcüeri, civar köylere mütead-
did gezintiler yapmışlar, dağlara çık
mışlardır. Bu gezintiler, derslerden 
yorulan talebe için çok istifadeli ol
muştur. 

Türlıiyenin_iııl(i§atı 
B . P r i m i ' n i n b i r F r a n s ı z 

g a z e t e s i n d e ç ı k a n m a k a l e s i 

Beyoğlu refikimizin sahib ve baş
muharriri B. Primi, Pariste çıkan 
Aj Nuvo mecmuasında: «Türkiyenin-
inkişafı» serlevtıasile güzel bir yazı 
j^zmıştır. 

B. Primi yazısının başında eski Os
manlı nesli ile bugünkü cumhuri
yetçi Türk nesli aıasmda gerek dü
şünüş ve gerek bilgi bakımından 
mevcud olan faı-klan tebarüz ettire
rek diyor ki: 

«Türkiyede eski nesil, tamamile 
teokratik bir hükümetin ve şarklı bir 
sistemin muhitinde yetişmiştir. Yeni 
Türk nesli ise cumhuriyet idaresinin, 
son hadde kadar inkılâbcı bir reji
min ve gaıb usullerinin mahsulü
dür.» 

Müteakiben makale sahibi, harf ve 
dil inkılâbımızın çok büyük kıymet 
ve ehemmiyetinden bahsediyor ve 
makalesini şöyle bitiriyor: 

«Türkiyenin yeni dili, bugünkü ih
tiyaçlarına ve zevklerine tamamile 
uygundur. Yeni nesilde garb gibi bil
mek ve düşünmek, hattâ garbi geç
mek için derin arzular uyanmıştır. 
Türk edebiyatı büyük adamlarını 
bekliyor.» 

İ n g i l t e r e d e y e n i b i r t a y y a r e 
f a b r i k a s ı 

Londra 1 (A.A.) — Lord Muffieldin 
Birmingamda münhasıran harp tay
yareleri yapmak üzere büyük bir fab
rika kuracağı resmen teeyyüt etmek
tedir. 

Birmingham şehri, fabrikanın ku
rulması için belediyeye ait topraklar
dan satış yapılmasını tasvip etmiştir. 

Fıstık enstitlisü 
G a z i a n t e b d e f ı s t ı k e n s t i t ü 

s ü n ü n t e m e l i a t ı l d ı 

Gazianteb (Akşam) — İhraç mal
larımızın başında gelen ve Gazianteb 
ile çevresine yılda vasatî bir milyon 
liralık döviz getiren fıstıklarımızın 
cinslerini ıslah etmek, yetiştirilmesini 
kolaylaştırmak, dünya piyasalarında
ki ehemmij'etli mevkiini korumak için 
Ziraat Vekâleti, şehrimizde bir fıstık 
ve mejrvacılık enstitüsü açmağı ka
rarlaştırmıştı. 

Enstitü binalarının temeli vali B. 
Rıza Çevik tarafından bir çok davet
lilerin huzurunda törenle atılmıştır. 
Enstitü, hususî idarenin bakanhk 
emrine terkettiği vilâyet fidanlığında 
kumlmakta ve her türlü fennî tesisatı 
havi üç binadan ibaret bulunmakta
dır. Binalar kırk küsur bin liraya mal 
olacak ve önümüzdeki Cumhuriyet 
bayramına yetişecektir. Enstitü, fıs
tık kalitesini düzeltmeğe çalışmakla 
beraber, yetiştireceği fidanlan da 
çifçiye parasız dağıtacaktır. 

IHarfta^lık piya.sa; ] 
İhracat vaziyeti iyileşiyor - Adanada bir 
halfaya l(adar ill( buğday mahsulü çıl(acal( 

Bir kaç gün evvel, 938 senesinin 
dört aylık istatistiklerinden bahse
derken en kısır aylarda bile ihraca
tımızda bir fazlalık olduğunu yazmış
tık. Kısır aylar son haftalar içinde 
geçmiş sayılabüir. Artık ihracat mev
siminin başındayız. Yeni sene mah
sullerinden bazılaıımn ihracatı da 
başlamıştır. Rekolte vaziyetine ge
lince, şimdiye kadar fazla yağmur
dan şikâyet ediyorduk. Bu devre geç
miştir. Şimdi Trakyada yağmur bek
lenmektedir. Maamafih yağmur va
ziyeti arpa mahsulü için o kadar bir 
mesele değildir. Çünkü arpalar bü
yümüşlerdir. Pancar mahsulünün 
yağmura pek az ihtiyacı vardır. Pan
carların beslenmesi için geçen ay 
içinde kâfi derecede yağmur yağ
mıştı. Bir ka:ç hafta evvel Bandırma
ya Karacabey harasına ysığan yağ
murlar, mahsule zarar verecek ma
hiyette idi. Bu, bol yağmurlîirdan 
sonra, bu mıntakalarda da tekrar 
yağmura ihtiyaç görülmüştür. Daha 
umumî bir ifade ile Türkiyenin ek
ser mıntakalannda yağmura ihtiyaç 
hissedilmektedir. 

İlk buğday mahsulü bir haftaya 
kadar Adanada idrak edilecektir. 
Vakıa bazı tarlalarda buğday mah
sulü biçilmiştir. Fakat piyasaya bol 
mikdarda buğday arzedilmemiştir. 
Arpa, cenub vilâyetlerinde biçilmek-
tedir. Orta Anadolu arpaları henüz 
biçilmemiştir. Alman haberlere göre, 
Kütahya, Blskişehirde arpa mahsulü 
pek boldur. Geçen ay içinde bu mm-
takalara yağan yağmurların büyük 
faydaları görülmüştü. 

İ h r a c a t m a d d e l e r i m i z i n 
, vaziyeti 

Dokuma ham maddeleri — Pamuk
larımıza karşı istekler artmaktadır. 
Romanyada akala cinsi pamuklara 
çok ehemmiyet veriliyor. Son defa 
yapılan Türkiye - Romanya ticaret 
anlaşmasında, pamuk işine büyük 
ehemmiyet verilmişti. Anlaşma, esas
larında, pamuk satışlan için göste
rilen kolaylıkların pamuk ticareti 
üzerine büyük tesiri olmuştur. İhra
cat tacirleri Romanyaya mühim mik
darda pamuk satacaklarını ümid et
mektedirler. Pamuk satışlauına kar
şılık petrol alınacaktır. 

Tiftik satışları iyi bir devre takib 
etmektedir. Romanyadan yapağı ve 
tiftik üzerine siparişler devam et
mektedir. RomanyadaM endüstri bir-
Uği Türkiye tiftikleri üzerinde ted-
Mkler yapmaktadır . 

Sovyet ticaret mümessüliği, gene 
Trakya malları üzerine siparişlere 
girişmiştir. 

Tütün — Samsun, Bafra mınta-
kasmda tütün satışları çok ijadir. 
En büyük alıcılar arasında Amerikar 
lüar bulunmaktadır. Marmara hav
zasındaki eski durgunluk ta kalma
mıştır. İnhisarlar idaresinin piyasa 
ile geniş bir surette alâka gösterme
si, tütün zürramın şikâyetlerine ma
hal bırakmamıştır. , 

Afyon — Uyuştuı-ucu maddeler in
hisarı her tarafta zürraa avans veri
yor. Avans şartları geçen seneye nis-
betle, daha ziyade zürraın lehindedir. 
Mahsul mikdarı henüz belli değil
dir. Bir ay evvel yağan yağmurların 
bazı mıntakalarda afyon mahsıüüne 
zarar verdiğinden bahsedilmişti. Bu 
zararın umumî rekolte üzerine olan 
tesirini anlamak şimdilik kabil ola
mamıştır. 

Av derileri — Piyasa çok durgun 
bir devreye girmiştir. Amerikadan 
yapılan siparişler piyasayı tatmin 
edecek mahiyette değildir. Artık pi
yasada, her sene olduğu gibi ölü mev
sim girmektedir. Bu suretle, bu sene 
açüan av derileri piyasası boş geçmiş 
addolunabilir. 

Kuru meyvalar — Fındık talepleri 
devam etmektedir. Esasen piyasada 
geçen seneden kalma pek fazla stok 
yoktu. Elde mevcud mallar da İstan
bul piyasasına sevkedümektedir. Gi-
resundan bu hafta içinde 12971 kilo 
fındık gelmiştir. İhracat en ziyade 
Fransaya yapılmaktadır. Geçen haf
ta içinde ufak bir parti Yugoslavya-
ya gönderilmişti. Belgrad ticaret oda
sı, Türkiye fındık ihracat tacirlerinin 
bir listesini istemiştir. Yugoslavya-
nın, başta fındık olmak üzere, kuru 
meyvalaıımıza rağbet edeceC', :mid 
edilmektedir. 

Ceviz için de Amerikadan talep 
vardır. Fakat geçen sene Amerikaya 
daha fazla ceviz gönderilmişti. 

Yumurta — Sıcaklara rağmen, 
yumurta ihracat mevsimi geçmemiş
tir. En ziyade ihracat İtalya ve Yu-
nanistana yapılmaktadır. 

Peynir — Piyasaya bol mikdarda 
peynir gelmesine ramen fiatlerde bir 
değişiklik yoktur. Yapılan hesaplara 
göre, aşağı yukan bir günde piyasa
ya 500 teneke peynir gelmektedir. 
Böyle olduğu halde, perakende F>̂ y-
nir şatı.şları 50 kuruştan aşağı değil
dir. 

Meyvalar — Mevsim münasebetile 
mejrvalarm ucuzluğu başlamıştır. Çi
lek 25 kuruşa kadar düşmüştür. Fa
kat kiraz azdır. Taneleri pek ufak 
olan kirazlai'dan başka piyasada, i}'i 
kiraz yoktur. Kilosu 1 5 - 2 5 kuruş 
arasmdadır . — H. A 

MAZİNİN YOKİI ALTİNDA. 
Aşk ve macera romanı 

• • 

Nakleden: (Vâ~Nû) 
— Yok, yavrucuğum! Ben şaka 

ediyordum... Senin her beğendiğin in
san benim için kıymetlidir!.. Görecek
sin, ben de onu ne kadar seveceğim! 

Delikanlı uzun uzadıya projelerin
den bahsetti. Sonra: 

— Düğünümüz köşkte yapılacak! 
Görsen anne... Atıf beyin evi ne gü
zel... Zaten babası merhum Refet bey 
de çok zenglnmiş... Evlerinde ne gü
zel, ne antika eşyalar var... Sen ki böy
le şeylere meraklısın, görünce ne ka
dar zevk duyacaksın... 

Kadın, hiç cevab vermedi. 
Sonra, titrek bir sesle sordu: 
— Demek nişanlın Nazan hanım 

dediğin, Atıf beyin kızı öyle mi? 
— Ya... Anne öyle... Ben, affedersin, 

şaşkınlıkla sana söylemeği unuttum... 
Kayınpederim işte o meşhur adam... 
Herkesçe malûm olan Atıf bey... 

Kadın sendeliyerek, yerinden kalk
tı. Düşmemek İçin masaya dayandı. 
Herhalde birdenbire kendisine fenalık 
gelmiş olacak ki, başı döndü, bacak
ları titredi. 

Tefrika No. 27 , 
Annesinde bir fevkalâdelik sezen 

Celâl, endişeyle, onun yanma koştu. 
Kadmı kolları arasında sararak, ha-
lecanla sordu: 

— Ne var Nen var, anneciğim? 
Kadınm rengi sapsarı kesilmişti. 

Gözleri âdeta çukura kaçmıştı. 
— Fenahk geçirdim, oğlum... Bir 

şey değil... Merak etme! 
Delikanlı, ısrar etti: 
— Sana sık sık mı oluyor böyle?.. 

Neye benden gizliyorsun? Demek bir 
rahatsızhğm var? 

Kadm, baçile «hayır» işareti yaptı. 
Sonra kendini toplamağa çalışarak 
mınldandı: 

— Bilmem neden böyle oldum?,, 
Havanm sıcaklığı galiba... Istanbulâ 
gidişimiz, bu noktadan da iyi olacak, 
anneciğim... Seni hemen iyi bir dok
tora muayene ettiririm. Sen sıhhatini 
İhmal ediyorsun. Sıhhatine hiç bak
mıyorsun. 

— Üzülme Celâl! Üzülme yavrum I 
Bir şey değil... Ne diyorduk?... Demek 
nijfanlınm babası Atıf bey... O mefhur 
tüccar, öyle nal?~ 

— Anneciğim, şimdi bu bahsi bıra
kalım da sen yat... Biraz dinlen... 

— Hayır, hayır!.. Bu işi hemen bi
tirelim... Mademki sen benim fikrimi 
soruyorsun, ben de hissiyatımı açıkça 
sana söyliyeyim... Bu adam çok zen
gin, öyle mi oğlum? 

— Müthiş!.. Zaten o sebebdendir ki, 
ben Nazan'ı görür görmez sevdiğim 
halde bir türlü sokulmak cesaretini 
gösterememiştim. 

Kadm ağır ağır: 
— Sokulmasaydm daha iyi ederdin. 

Celâl! 
Delikanlı hayretle annesine baktı. 

Niçin şimdi byle dunmüştü? Halbuki 
demin ne büyük bir sevinç içinde oğS 
lunun izdivacmı karşılamıştı!.. Hale-
canh bir sesle sordu: 

— Bu izdivacı muvafık görmüyor 
musım, anne? 

— Hayır!.. 
— Niçin? Bir amn içinde ortada ne 

değişiklik oldu ki?... 
— Ben kaympederinin ismini bil-

mediğimden tahmin edememiştim. 
Fakat Atıf beyin gerek mevkii, gerek 
büyük serveti karşısmda aramızdaki 
farkm nasıl uçurum kadar derin ol
duğunu gördüm. 

— Ne olacak?.. Biz biribirimizl sev
dikten ve babası razı olduktan sonra... 

— Aşk devam etmez, evlâdım. Ni-
lanhn pek genç... Günün birinde his

siyatı sakinleşince seni kendisinden 
aşağı görmeğe başlıyacaktır. Ve belki 
de onu para için aldığın aklına gele
cektir. 

Celâl isyan etti: 
— Nazan o bildiğin kızlardan değil, 

anne... Ben onun ahlâkmdaki metane
te katiyen eminim!.. Filhakika serve
tim yok ama, ona mukabil de tahsi
lim, azmim, çalışkanhğım var... Hem 
Abf bey beni takdir etmiş olacak ki 
bu kadar mühim bir işi bana tevdi 
ediyor.. 

— O bu işi sırf seni takdir ettiği için 
vermiyor. Damadı olacaksm diye veri
yor. 

Bu son iddia, delikanbyı âdeta sars
tı. Acı bir tebessümle: 

— Anne!... Fazla durendişsin!.. İn
sana ıztırab verecek derecede!.. 

Oğlunun üzüntüsü karşısmda kadı
nm kalbi parçalandı. Boğuk bir sesle 
İlâve etti: 

— Herhalde Istanbula gideriz! Ni-
j ^ l ı m n babasile görüşürüz. İnşallah 
•annımda yamlmışımdır. Bütün kalr 
bimle bunım öyle olmasmı isterim... 
Fakat aldanmamışsam o zaman bu 
ladivacın olmamasım temenni ede
rim... Zaten konuştuktan sonra Atıf 
beyin de vazgeçeceğine eminimJ 

Celâl, annesinin bu sözlerini pek 
anlamadı. Fakat kadınm hasta haU 
kargısında fazla ısrar etmek istemedi. 

Boğuk bir sesle: 
— Senin arzun her şeyden akdem! 

Sen her şeyi daha iyi bilirsin, anne! -
dedi. 

Nazan çeyizini hazırlamak için ev
de hiç oturmuyor, terzi terzi dolaşı
yordu. O gün de Atıf bey evinde yal
mz, yazı odasında bir kitab kanştırır-
ken, hizmetçi: 

— Celâl beyin annesi geldi... Sizini© 
görüşmek istiyor... - dedi. 

— Kendisini nereye aldımz? 
— Küçük salona, efendim. 
— Peki, şimdi gehyorum. 
Erkek hemen yerinden kalktı. Per

deleri inik, loşça odadan içeri girdi. 
Zarif endamlı bir kadın, arkasını dön
müş, duvardaki resimlere bakıyordu. 
Lüle lüle beyaz saçları Atıf \jeyin gö
züne çarptı. 

Kadın içeri gireni yan gözle görün
ce, gayriihtiyarî, iki elile kalbini bas
tırdı. Fakat Atıf bey, bunu farketme-
den misafirini selâmlıyarak: 

— Safa geldiniz, hanımefendi! Ni
çin Celâl bey de beraber teşrif etme
diler?.. lÂkin buyursanıza... Oturun... 
Şöyle... 

Misafir, yerinden kımıldamaksızın» 
put gibi duruyordu: 

«— Yarabbi!.. O!.. İşte o!.. Aman 
AUahım!... Ne facia!...» 

(Arkası var) 
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On kahraman 

Selâmet motorunu ve 
içindekileri kurtaranlar 
Motorun kaptanı geçirdikleri 
korkunç macerayı anlatıyor 

Fırtınadan kimsede kımıldıyacak hal kalmamıyh. 
Makine bozulmuftu. Direk, yelken parçalanmışb.̂  

Selâmet motörüntt ve içindekileri kurtaran Tirel>oIu reislerinden dokuzu 

Giresun (Akşam) — Kışın Tenne-
den Vonaya gitmekte olan Yusul r»-
isin idai'esindeki Selâmet motörü yol
da şiddetli fırtmaya tutulmuştu. Fır-
tmadan motorun makinesi bozulmuş, 
ön direği ve yelkenleri parçalanmıştL 
Motor üç gün üç gece denizde çaUcâ  
lanmış, içindekiler ölümle pençeleş-
mişlerdi. 

Bunu haber alan 10 fedakâr gemi
ci yardıma koşmuş ve motörü içinde
kilerle beraber kurtarmıştı. Hükümet 
bu deniz kahramanlai'ma 1000 linü 
mükâfat ve birer takdirname vermiş
tir. Mükâfat ve takdirnameler vali ta
rafından kendilerine verilmiştir. 

Bu kahraman denizcileri gördüm. 
Hepsi vazifelerini yaptıklarmı söyle
diler ve büyüklerimizin ütifatlarm-
dan çok memnun olduklanni ilâve 
ettiler. 

Tesadüfen limanımızda bulunan 
Selâmet motörü kaptanı Yusuf reis
le görüştüm. Başmdan geçen felâketi 
çu suretle anlattı: 

— Termeden Vonaya gelmek üzer© 
yola çıkmıştım. Rüzgâr yavaş yavaş 
bindiriyordu. Bir an geldi ki Tüzgk-
tm şiddetinden g^ğertede durmak 
kabU olamıyordu. Bir taraftan da dal
galar olanca hızile dağ gibi yükleni
yordu. 

Vona önlerine gelmiştim, tayfalara 
yeleken çevirmeleri için seslendim. Hiç
bir tayfadan haber alamıyordum. Her
kes fırtmanm şiddetinden pestil gi
bi yatmış. Bu çevirme işini kendim 
yapmak istedim, buna mahal kalma
dan rüzgâr yelkeni kopardı. Peşinden 
ön direk kınldı, hepsi denize döküldü. 
Pervaneye takılmasm diye makine
yi stop ettirmeğe gidiyordum; iplerin 
ve yelkenlerin takılmasile kendiliğin
den stop etti. Artık ümid kalmamıştL 
Motörü rüzgârm seyrine bıraktık, Jir 
taraftan tipi, bir taraftan kar... Artık 
ölümle pençeleşiyorduk. 

Sabah olmuştu, Ayvasıl açıklarında 
olduğumuzu gördük. Bütün gün gene 
denizle pençeleştik. AIq«m olduğun

da Zefre açıklanna: gelmiştik. O kar 
dar imdad İstememize rağmen kendi
mizi gösteremiyorduk. O sırada Cum
huriyet vapuruna da rasladık, bizi 
göremeden geçti. Vaüt epey geçmiş
ti. Rüzgâr bizi Tirebolımım Gelincik 
kayalarma atıyordu. Artık ölüm kar
şımızda görünüyordu. Son bir çare 
olarak yırtüan arka yelkeni açıp, ken
dimizi bu kayalardan uzaklaştırmağı 
düşündüm. Çarçabuk yelkerü açtım ve 
kayalardan uzaklaştım. Biraz ra-
hatlaştık. Bizim bu vaziyetimizi uzak
tan gören halk faaliyete geçmiş, bir de 
baktık ki uzaktan bir motor bize doğ
ru yaklaşıyor. Hepimiz yeniden dün
yaya gelmiş gibi olduk. 

Tirebolulular bizi dışarı çıkardılar, 
motorumuzu tamir ettiler, bir iki 
gün misafir ettücr. 

Tirebolulardan gördüğümüz bu İn
saniyeti, bu iyiliği hiçbir zaman unu-
tamıyacğız. Ölünceye kadr Tirebolu-
luları hürmetle anacağız. 

Vali Feyyaz Bosudun hakkımızda 
gösterdiği tnsaiıiyete nasıl teşekkür 
edeceğimizi bilmiyorum.» 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet 

Ekrem, Taksim: Nlrameddln, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenlşehirde Baronak-
yan, Bostanbaşında İtimad, Galata: 
İsmet, Kasmıpaşa: Vasıf, Hasköy: Ha-
lıcıoglunda Barbut, Eminönü: Agop 
Minasyan, Fatih: Veznecilerde t^nl-
versite, Karagûmrük: Ahmed Suad, 
Bakırköy: İstanbul, Sarıyer: Nuri, 
Aksaray: Etem Pertev, Beşiktaş: Sü
leyman Recep, Fener: Emilyadi, Kum-
kapı: Belkis, Küçükpazar: Necati, Sa
ma tya: Kocamustaiapaşada Rldvan, 
Alemdar: Ali Riza, Şehremini: Top-
kapıda Nazım, Kadıköy: Pazaryolun-
da Rlfat Muhtar, t^sküdar: îskeleba-
şmda MerkeE, Heybeliada: Halk, Bü-
yûkada: Şinasl Riza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Tenlköy, Emlrg&n, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Patababçe T» Anadoluhlsanndaki ee-
laneler her gece açıktır. 
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Türk - ingiliz 
anlaşması 

Zora gazetesinin Londra 
muhabirinin bir mektubu 
Sofyada çıkan Zora gazetesinin 

Londra muhabiri «Türk - İngiliz dost
luğu kuvvetleniyor» başhğı altmda 
gazetesine bir mektup göndermiştir. 
Muhabir mektupta son Türk - İngiliz 
ticaret anlaşmasından bahisle diyor 
U: 

«Beynelmll^ vaziyetin çok ağır ve 
karışık olduğu bir zamanda elde edi
len bu muvaffakiyet, elbette mühim
dir ve bu itibarla hususî bir manayı 
haiz bulunmaktadır. Beynelmilel alan
da nlzamsızlıklarm ve itlmatsızlıklann 
hüküm sürdüğü zamanlarda ekseriya 
bankerler de keselerinin ağızlarını ka
parlar. Bımım sebebi gayet basittir. 
Çünkü; ortada kendi ekonomik men
faatlerinin müsbet ve müsmir netice
ler vereceği hakkında tam bir itimad 
mevcud olamaz. 

Fakat Türldyenin işgal ettiği coğra
fî mevki çok mühimdir. Türkiye, As
ya ile Avrupanm birleştiği noktaya hâ
kimdir. Bu itibarla Türkiye devleti 
herhangi bir beynelmilel kriz İcarşısm-
da banş veya savaş âmili olacak bir 
durumdadır. İngiltere hükümetinin 
şark devletleriyle olan menfaati ise 
çok büyüktür. 

Bu istlkrazm politik neticelerini an
lamak güç birşey değildir. Çünkü; 
kuvvetli ve terakkiperver bir Türkiye, 
İngiltere için kıymetli bir dosttur. İn
giltere hükümetinin Türk toprakla-
nnda hiç bir emeli yoktur. Buna mu
kabil İngiliz dostluğu Türkiyenin sü
kûn içinde ilerlemesine yardım ede-
bUir. 

Gerek İngiliz efkân umumiyesi ve 
gerek İngiliz basmı elde edilen bu 
anlaşmadan çok memnundur. «Times» 
gazetesi, bu müzakerelerin Türk-lngiliz 
münasebetlerini kuvvetlendireceğini 
tebarüz ettirmektedir. Gazeteye gö
re Türkiye hükümeti bugün süâhlan-
makla beraber Anadolu topraklannda 
bir iskân ve kalkınma siyaseti takip 
etmektedir. İngiltere hükümeti de 
başh başına banş âmili olan ve 1922 
dirilişindenberi gerek Balkanlarda: ve 
gerek Yakm Şarkta politik istikran te
min eden bir milletin bu büyük kal
kınma ve İlerleme hamlelerinde bir 
yardımcı ve cesaret verici rolü oyna-
dığmdan dolayı müftehir bulunmak
tadır, 

Deyli Skeç gazetesi diyor M: «Ak
deniz, İngiltere için hayatî bir önemi 
haiz bulunduğundan IngUizlerin Tür
kiye ile olan münasebetleri bu itibarla 
da çok mühimdir. Türkiye bugün, bil
hassa Yunanîstanla olan bütün mu
allâk meselelerin hallinden sonra, Ak
deniz banşmm anahtarlanm elinde 
tutan bir devlettir. Gazete: «Atatürk 
Yakm Şarkta bizim en ijd dostumuz
dur» demelrtedir.» 

Sunday Taymis imzalanan 
anlaşmaja alkışlıyor 

Sunday Taymis gazetesi «Türki
ye ile ticaret» serlevhası altmda neş
rettiği başmakalede diyor ki: 

İngiltere - Türkiye ticaret anlaş
ması her suretle, gerek iktisadî gerek 
siyasî noktadan memnuniyetle telâk
kiye şayandır. 

Umumî harpden sonra Türkiye 
İngütere emtiası için harpten evvel-
Id Türkiye kadar hiç bir zaman ge
niş bir piyasa teşkil etmemişti. Ma-
haza 1930 senesine kadar şimdikine 
nazaran daha müsaid bir piyasa idi. 
Yeni anlaşma ile Türkiye iki buçuk 
sene içinde 10,000,000 İngiliz lira-
ralık İngiliz malı sipariş edecektir. 
Bu mıkdara kadar ihracat kredisi 
teminat dairesi kredi kefaleti göste
recektir. 

Aym zamanda Türkiye kredi esa
sı üzere İngUtereye harp gemileri ve 
diğer harp levazımı sipariş edecektir. 
Bu hususta İngütere hükümeti par
lâmentodan alacağı hususî selâhiyet 
üzere teminat verecektir. Bu sipa
rişlerin nüıayet nasıl tediye edileceği 
suali varid olabilir. Bunun geniş cevabı 
şudur: 

Türkiyenin terakkî ve inkişafınm 
artması karşılığı temine kâfi ge
lecektir. 

Türkiye uzun zamandan beri geri 
kalmış bir memleket idi. Madenleri 
ve diğer taWÎ servetleri şimdi açılma
ğa başlamıştır. İngUterenin yerü mu
kavele ile yereceği maden işletmeğe 
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N A N E M O L L A 
— Yetmez, bunlarla yalancı dolma 

pişmez!.. 
Ciğer, barbunye tavalarının unla

rım kazıjnp kazıyıp: 
— Bu kadardan börek, baklava çık

maz. Medreselere fodla yapın!, diye
rek Molla beyi memnuniyetten mes-
tettL 

O sırada, kanepenin altından, k&-
tib ağzile bir ses: 

— Nimetî Molla beyefendinin tevec
cühlerine karşı ilelebed minnettanm. 
Teşekküratı bînümayatımı arz ile kes-
bi sürür ve mübahat eylerim.. 

— Kim bu kalem başmümeyyizi?.. 
diye bakışan bakışana. Yosmalar şaşı-
ra kalmışlar, kanepenin altım ara3rıp 
duruyorlar. 
Biraz sonra konsolun arkasından bir 
kocakan sesi: 

— Allah gençliğini, dilberliğini, 
şamnı şöhretini bağışlasın; yıllarca 
yaşa, pir ol Eşref beyefendi evlâdım, 
yakında padişah damadı olacaksın, 
sultan alacaksın igallah!. 

Konsolun arkasına koşarlarken, ge
ne kanepenin altında bir zübbe bey: 

— Ma Tarandil, mabel, ebedî servi-
törünüz olajam, bana bir kaç milig
ram komplimanı deriğ etmeyin. Eks-
traordineröman muztaribim. Povr kal
bim palpitasyonlar içinde... Bu olur 
mu ya ma§er? 

Kahkahalar koparak, gene kanepe
nin altında Razzaki zadeyi ariyan an-
yana... Saraylı ortahğı yatıştırdı: 

— Boşuna yorulmayın kızlar, Oseb 
efendi kamından konuşuyor!.. 

Pembeten sedirin üstünde, göbekli
nin dizinin dibinde. Bir mucize çıksa 
tebessüm edecek, fakat o yok. 

Âdeta surat asıyor, ağzından keli
me çıkmıyor. Sanki bir şeye öfkelen
miş te burulmuş. Neredeyse daha da 
babası tutacak; evden fırlıyacak. 

Bunlann hepsi de yapılıştı, nazdı; 
Mollaya karşı numara... 

Sırası gelmişken burada söyliyelim. 
Eşrefin bunca debdebesi, tantanası, 
Rus kadanalı pırütılı faytonu, elmas 
kıravat iğneleri, kol düğmeleri, yüzük
leri, altm tabakası, bastonu, düzüne-
lerle elbiseleri, ipek çamaşırlan, cüz-
damndaki sarı sarı liralar yalmz ma
beyincilik aylığından, arada aldığı ih
sanlardan gelmiyor. Çoğu göbeklinin 
kesesinden çıkıyor. 

Maamafih, Pembedeki surat aşık
lık pek de boş değildi. 

Nişancadaki bu evin kaç zamanlık 
müdavimi. Kumrular, güvercinler, 
papağanlar, ceylânlar eski küUüçörek-
1er. 

Yahudi mi bu, boyuna eski defter
leri yoküyacak? Eskiye rağbet olsa 
Bitpazarma nur yağar. Yenilerden 
Idmler var bakaüm? 

Nimetî Molla, Pembetenin keyif ka-
çıkhğım farketmişti. Ortahğa biraz 
şenlik, curcuna katıştırmak lâzım. 
Seslendi: 

— Sarayhm, segah faslı geçilmede. 
Elhak pek lâtif ve cazib şekil üzere 
çahnıp söyleniyor~ Kemali huşu ve 
huzuz ile dinliyelim, fakat kurenayı 
cenabı clhanbaniden Eşref beyfendi 
muhlisimiz, demi şebabınm en ateş-
nâk avanmda bulunuyorlar şimdi. 
Müşarünileyhi böyle salhurdegân hara 
kelâlaver ehvlye ile teyis etmektense 
şen, şakrak nağmat ile tefrih ve ten-
şit eylemekliğimiz evlâdır. Binaena-
lâzalik (ateşbaz) havasına intizarda
yız. 

Tarandil hamm, derhal: 
— Baş üstüne Molla beyciğim!.. di

yerek ateşbaz havasım tutturdu. 
Göbekli, sangı, cübbeyi çoktan at

mış, mestlerini de fırlatmış. Bir hilâli 
gömlek ve şalvar üzere. Gömleğin kol
ları sıvah, göğsü açık. Tombul kollan, 
ar saklanmış memeleri meydanda. Kar-
m da daha büyümüş, dokuz aylık ge
be. 

Minderde bu halde yayıü iken ileri 
hamle etti, ortaya çıktı: 

Dağda bir keçi 
Sivridir kıçı 
Kâfirin piçi 
A canım bunda bir i? var 
Ateşbaz oyununu ne 05majnş, ne oy-

mahsus makineler ve demiryolu teç
hizatı bu membalann inkişafına yar
dım edecektir. 

Bu kesin cevap itminauı verecek 
mahiyettedir. Aym zamanda Türki
yenin İngiltereye ihracatının tevsii 
ve teshili için katî gayret gösterile
cektir. 

nayış. Tam erânile, tetümmatUe. 
İncir dibine destursuz su dökmüj 

te taş ölçerim çarpılmışlar gibi Icolla-
n, elleri arkaya çarpık, bacakları çen
gel, ayaklan tersine dönük, gözlerini, 
ağzım açıp kapıya kapıya; kaşlanm. 
suratmı oynata oynata... Usta Kanar
ya ile yardağı Portakal oğlu da bu 
kadar oynar. 

Yosmaların sazendeleri sazlarını 
alabildiğine çalarak, diğerleri avuçla-
rile, ayaklarile tempo tutarak curcu
nayı basıyorlar. Molla bey terter tepi-
niyordu, 

Pembetenin dudaklarmda yukan 
doğru hafif bir çekilme, tebessüm» 
benzer bir neşe alâmetL 

Yüzükler dolu ellerini yavaştan ya
vaşa o da biribirine vurmada; sivri 
uçlu, uzun ökçell, akçıl san İskarpin
lerini de tıkırdatmada. 

Sadn Rumeli payeli bir veli nimet 
gönülsüzlük edip ortaya çıksın da 
eşek gibi oturup bak. Ayıb, ayıb da de
ğil, günahı kebair. 

Fetvahane maaşatı ilmiye kâtibi 
İbrahim Sinan efendi de oyuna kalk
mıştı. 

Göbekli bağırıp durmada: 
— Felekten bir leylei vahide daha 

sirkat ehliyoruz. Nuru didemiz karini 
muhteremin huzurüe ve şerefine sü
rür ve neşata müstağrakız. Kalkın 
yahu, sizler de oynaym!.. 

Kurban, Asaü, Arab boy gösterdi
ler ortaya... 

Tesadüfe bakın. Eşrefin ablası Atü-
hasas Hasibe de o gece orada. Akşam
dan uğramış. Mutfakta kuzu dolma
larım, tavuk kızartmalarım, balık pi-
lâkilerinl, puf böreklerini, sarığıbur
maları, çilek kompostolarım görüp 
ağzmm suyu akmış... 

Ya içki sofrasmm levazımı. Kayık 
düzü, Sakız mastikası, Sisam, ICıbna 
şarabı binlikleri... 

Bu derece fevkalâde bü: alemi âbı 
kaçırır mı... Kalmış... Evin yabancısı 
değil, devamlılanndan. Arasıra ken
disine de pay çıkanlardan. 

Şurasım söyliyelim. O akşam gele
ceklerin kimler olduğımu bilmiyor, 
yalnız pek yüksek zevat olduğuna 
emin. 

Saraylının, misafirleri ondan sak-
lamasımn sebebi belki şujnlu: 

Hasibenin sık sık eve düşmesinden 
bizardı. Herkes onu tamyor, (bırak şu 
Maliye eskisi mahalle karışım!) diyor. 
Yüzüne bakanlar binde bir. • 

Taşrah parahlardan Rumelili celeb, 
İzmirli üzüm veya incir taciri, Kara
denizli fındık toptancısı, Şamh ku
maşçı gelecek te hoşur moşur diye 
beğenecek... Yoksa İstanbullulardan 
hiç kısmet arama. 

Tarandil, Athhasasm evden ayağı-
mn kesilmesini istiyordu. Kardeşi onu 
görsün, bir rezalet kopsım, saç saça 
baş başa gelsinler... Pembeten soysuz, 
cibilliyetsizin büyüğü; ablasmm hare
ketlerine de göz yumuyor; fakat ken
di bulunduğu bir mecliste, gözünün 
önünde, zamparalarla haşır neşir olu
şuna da gelemez. Herkese karşı bu ka
darına susamaz artık. 

Hasibe gelenlerin arasında Eşrefi 
görünce merdiven başına kaçmış, or
taya çıkamamıştı. Kapı aralıklann-
dan içeriyi seyrediyor, meclisten mah
rum kaldığı için kan kusuyordu. 

Ateşbaz havası bir kaç kere tekrar 
ettirildi Oyunu oymyanlann h^jsl 
dUleri dışarıda, puflaya puflaya birer 
kenara ç^tüler. En maşallahı olan-
lan, Göbekli. 

Demek lâf. Öyle kolay kolay ne bey
ni kan buruyor, ne de şişkolarm kalbi 
yağlı ve pamuk ipliğile bağh... O kan
lı canh, duba gibi MoUa bey, herkes sa
pır sapır döküldükten sonra en arka
ya kalmış: 

— Devam, havaya devam!., derken 
yere yayıüverdl. Yosmalann bazılarile 
Kurban Oseb, Arab Tajrfur başına 
üşüştüler: 

Sarayh — Korkmaym kızlar, Kur
ban efendi, Tayfur ağabeyi.. Bir şey 
yok, geçer şimdi... 

SinMi efendi — Ey cemaat, hiç me
raklanmayın. Mülâhham olduklann-
dan naşi biraz şiştiler. Zaman olup 
başpehlivanlar bile şişiyor! 

(Arka-sı var) 
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Biraz 
Güzel kız kardeş, çirkin kiz karde

şe söyledi: 
— Bugün bana senden bahsettiler, 

hakkında çok iyi şeyler söylediler. 
— Ne dediler? 
— Biraz bana benziyormnşsun! 

Hangisi hakh 
Kan koca arasında: 
— Oğlumuz evlenemez, çünkü bu

dalanın biridir. 
— Oğlumuz evlenir, çünkü buda

lanın biridir. 

Bayan — Şu dünya yüzünde neyiı 
ki?.. Topraktan yaı-atıldığımızı, bir 
gün toprak olacağımızı unutmıya-
lım... 

Bay — Evet, sen koca bir yığın 
toprak olacaksın!.. 

— Dün gelmişsiniz, sizi kabul edemedim, banyoda idim, affedersiniz... 
— Özür dilemeyiniz bayan, insan arada sırada yıkanmahdır, özür diliye< 

cek bir şey yok!... 

Pazarlık 
— Bu bez bebek kaç para? 
— İki lira. 
— Ya şu taş bebek?. 
— Beş lira. 
— Çok pahalı, küçük kardeşime he

diye edecektim. 
— Öyleyse iki lira iskonto yapanm. 
— Bez bebeği veriniz!.. 

Hesap 
Yolcu yolüstü bir lokantaya girdi, 

yemekle şarap ısmarladı ve sordu: 
— Bu şarap nerenin? 
— Bizim köyün. 
— Ne kadar şarap çıkardınız?. 
— Bu sene 19 litre çıkarabildik. 
— Yazık, bir salkım daha koparay-

dınız 20 litre çıkarmış olurdunpz!.. 

Dalgın 
Uşak girdi: 
— Bay, telefonda biri bekliyor. 
— Salona al, şimdi giyinip geliyo

rum! 

Benimle evlenirseniz sizin için ideal bir kadın olurum: Bir hazine! 
— Bana varırsanız sizin için ideal bir koca olurum: Hazinedar!... 

Sesi kısık 
Delikanlı sordu: 
— Sizi kucaklamak istesem ne ya-

parsımz? 
Genç kız cevab verdi: 
— Bağmrdım... Fakat bugün se

sim biraz kısık!. 

Kıracak 
Karısı gayet fena piyano çalıyor

du, kocası bundan muztaribdi. 
Bir gün bir piyanocuya girdi: 
— Piyano için lüzumu olacak her 

çey sizde bulunur mu? 
— Bulunur! 
— Öyleyse bana bir balta verin! 

— Bayan çocuğu kaybettim. 
— Akhn neredeydi, aylığından ke

serim! 

Mes'utsun 
— Karım öğleden evvel uyanmaz. 
— Mesudsun azizim. 

? ? ? ?. 
— Benimki o zamana kadar çok

tan sokağa çıkmış en aşağı beş lira 
harcamıştır. 

Akıllı damad 
—, Evlendikten aonra ne yapa

caksın? 
•— Kayınpederimin işlerine yardım 

edeceğim. 
•— Kayınpederin ne iş yapar? 
— Serveti vardır, onunla yaşar. 

Gözümle gördüm 
— Zavallı Necati öldü ha?... 
— Evet! 
— Bir otobüs altmda kalmış? 
— Yok canım izam etmişler ... 

???? 

— Ben gözümle gördmü ufak bir 
otomobildi! 

Ayrılma sebepleri 
Amerikada karı koca 

, ^ I ̂ ^ ayrılıkları çoktur. Son za-
V r ^ ; ^ manlarda gülünç sebeb-
(< %«ri ler ileri sürerek aynlık 

davası açıyorlar . 
Bir kadın, kocasının eski karısmm 

ruhile konuşuyor diye ayrılık davası 
açtı. Başka; bir kadın da: Kocam 
saksofonu benden fazla seviyor, onun
la yaşıyamam deyip mahkemeye baş 
vurdu. 

At isterim 
Anne oğluna sordu: 
— Sen söyle bakahm küçük bir 

erkek kardeş mi istersin, bir kız kar
deş mi? 

— Ne onu, ne de ötekini anne, bir 
oyuncak at isterim! 

— Garson tabakta parmak izin 
var.... 

— Zarar yok bayım, zabıtadan 
korkacak hiç bir suçum yoktur!.. 

Ninni 
Biı*ahanede müşterilere yastıklar 

dağıttılar: 
— Bu yastıkları neye dağıttımz? 
— Orkestra şimdi bir ninni çala

cak!. 

Farkı 
— Siz beş liraya da yağh boya re

sim yapıyorsunuz. On liraya da; ara
larında ne fark oluyor? 

—• On liraya yaptığım resimlerin 
boyalarmdaki yağlar ekstra ekstra
dır. 

Kemikleri ne yapıyorlar 
Muallim sordu: 
—. Hayvanlarm etlerini yerler, ya 

kemiklerini ne yaparlar? 
Talebeden biri cevab verdi: 
—. Ayınp tabağm kenarma ko

yarlar. 

Ne kızıyorsun 
Erkek kızmıştı: 
— Bu ne hal, dedi, geçen ay yüz 

lira manto parası verdim. Bu ay sek
sen lira. 

— Ne-kızıyorsım kocacığım... Mas-
raflanm aydan aya iniyor. 

Zeki 
— Her halde zeki bir adam. 
— Nereden anladın? 
— Zekâsım hiç sarfetmediğinden 

belli. Eksilmesin diye saklıyor. 

— Telsiz telgraf icad edeceklerine, 
direksiz telgraf icad etselerdi daha 
iyi olurdu!.. 

ingiliz kral ve kraliçesinin 
Paris seyahati 

Polis Pariste çok sıkı 
inzibat tedbirleri alıyor 

Krai ve kraliçenin geçecekleri sokaklarda 
oturanlar polisten vesika alacaklar 

ingiliz kralı altıncı Coro ve kraliçe Elizabet 

— Bizim bayan pencerenin arahğindan komşuları gözetliyor, şu kadın
lar ne mütecessistirler!... 

İngiliz kral ve kraliçesi, haziran son-
lanna doğru Farisi resmen ziyaa:et 
edeceklerdir. Bu ziyaret münasebetüe, 
Fransız zabıtası fevkalâde inzibat ted
birleri almıştır. Skotlandyar Ingüiz 
zabıtasma mensup iki yüksek memur 
da Parise gitmiş ve bu emniyet ted
birlerini Fransız polisile müştereken 
kararlaştırmıştır. 

Bu ziyaret münasebetüe Pariste alm-
ması kararlaştırüan emniyet tedbir
leri, bugüne kadar görülmemiş bir ge
nişlikte olacaktır. Fransız zabıtası, yal-
mz hükümdarlarm geçecekleri yollar
da değil, fakat yeraltmda havada, gü
zergâhta bulunan evler, dükkânlar da 
da emniyet tedbirleri alacaktır. 

îngüiz hükümdarlannm Parise va-
£^ olacaklan ğün havalarda tayyare
ler uçacak ve bunlar polisin radyo ve 
telsiz santralUe daimî surette temas 
ve muhaberede bulunacaktır. Fransız 
emniyet umum müdürü, bu emniyet 
tedbirlerini karşılamak için jandar
madan ve ordudan yardımcı kuvvetler 
istemiştir. Emniyet tedbirlerinin tat
bikinde kullanılacak kuvvet, şimdiye 
kadar görülmemiş derecede çok ola
caktır. 

Alaym geçeceği yollarda üç kordon 
asker bulunacak, yaya kaldırımlarm-
da, halkı tutmak bina kapüarınm ve 
pencerelerde bulunacak halkı taras-
sud etmek yolda gidi.̂  gelişe nezaret et
mek için polisler, komsier, polis mü
fettişleri, zabıtai belediye müfettişleri, 
askerler kullanılacak ve bunlar în
güiz hükümdarlannm Fransada bu
lunacakları dört gün zarfmda daimî 
surette vazife ba^^nda bulunacaklar
dır. Bu iş için Fransanm dört tarafın
dan getirilecek polisler, jandarmalar 
ve piyade askerleri kullanılacaktır. 

Halkm tâbi tutulacağı inzibat ted
birleri şunlardır: İngiliz hükümdaria-
nnın Paıiste bulunacaklan dört gün 
zarfında yapılacak şenliklerin güzer
gâhı üzerinde bulunan binalarda dai

mî veya muvakkat surette oturanlar bu 
binalara girip çılanak için polisten ve
sika alacaklardır. Bu vesikalar, polis 
karakollarından 1 hazirandan 15 hazi
rana kadar verüecektir. 

Diğer taraftan ev sahibi ve müste-
ciri bizzat polis müdüriyetine müra
caat ederek kendi mesuliyetleri altm
da polisten her şahıs için vesika al
madıkça hiç bir kimse güzergâhtaki 
binalann pencerelerinde duramıyacak-
tır. Bu vesikalar, sıkı bir kontrol ve 
tahkikat yapıldıktan sonra verilecek 
ve yalnız binanın kapılarında değil, 
fakat dahilinde de aranacaktır. 

Şimdi boş olan evler, apartımanlar 
ve odalar, kapalı duracak ve şenlikle
rin devam edeceği dört gün esnasında 
hiç bir veçhile ve suretle kiraya verile-
miyecektir. 

Dükkânlar, ticarethaneler ce sınaî 
müesseseler, alayın geçmesinden bir 
saat evvel müşteriler tarafından bo
şanacaktır. Müstahdemler vesika al
mak şartile içeride kalabileceklerdir. 
Kahvehaneler kapanacaktır. Bunlarm 

caddeye nazır balkonlarında kimseniö 
bulunmasma müsaade ediimiyecektir. 
O gün çalışacak müstsıhdemler de po* 
lis vesikası alacaklardır. 

Otel sahip ve müdürleri, 26 haziran 
gününden evvel caddeye nazır odalar
da bulunan müstecirlerin hüviyetini 
poüse bildirmeğe mecburdurlar. 26 
Hazirandan sonra hiç bir odayı kira-
lamıyacaklardır. Otel odalarında otu
ran, polisten vesika almış olmak şar-
tUe yalnız kendileri pencerelerde dura»-
bUeceklerdir. Alayın güzergâhı üze
rinde bulunan evlerin avlulai'inda ve 
yahut bahçelerinde polisin müsaadesi 
olmadıkça hiç bir tribün kurulamıyar 
çaktır. 

BULMACAMIZ 
1 2 3 4 5 6 7 8 y l O 

"T _• -
. 

Soldan safa: 
1 — Aile nüfus kütüğiL 
2 — Azimsiz. 
3 — Gevşeklik - Bir azamız. 
4 — İstikbal - Çelebi. 
6 — Cemi edatı - İyi yanmış kömür. 
6 — Geçmiş zaman - Yama. 
7 — Bir dost hükümet - Süt deposiL 
8 — Ters - Suyu sızdırmıyan topralt 
9 — Bir erkek ismi - İşaret edatı. 

10 — İki renk. 
Yukardan aşağı: 
1 — İranda bir şehir - Kederler. 
2 — Efrad - Bağışlama - Sonuna 21 

ilâve olunursa bir renk olur. 
5 — Malûmatsız - Merhametsizlik. 
4 — Naz - Meskenler. 
5 — Hürmet arzetmek. 
6 — Mahzun olma. 
7 — Edat - Köpek. 
8 — Çok değil - Numara işareti - ÇoH 

mayhoş. 
9 — Zeytinile meşhur bir şehir. 

10 — Yamalı - Olmamış kavun. 
Geçen bulmacamızın halli: 

Soldan s a ^ : 
1 — Nanemolla, 2 — İnebolu, Va, 3 -* 

Şamar, Tren, 4 — An, Durgun, 5 — Ney. 
Ömer, 6 — Ot, İle, 7 — Allah, tJlkû, 8 ^ 
Şiddet, 9 — Ira, Bal, Sİ, 10 — Aşlamadut. 

Yukarıdan aşaj:ı: 
1 — Nişantaşı, 2 — Anane, Lira, 3 -* 

Nem, Yoldaş, 4 — Ebad, Tad, 5 — M o n * 
Heba, 6 — Ol, Tam, 7 — Lutgölü, La, 8 — 
Rumeli, 9 — Avene, Su, 10 — An, tîmlt. ' 

Yeni telefon 
numaralarımız 

I 
Gazetemizin telefon numaralarında 

değişiklik olduğu için yeni numara
lan okuyucularımızın dikkatine ar-
zediyoruz: 

Başmuharrir 20565 
Yazı işleri 20765 
İdare, ilân ve abone 20681 
Akşam matbaası (Müdür) 20497 
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Güzel bir filim: Çifte evlenme 
Myrna Loy ile William Powell 'in 
çevirdikleri filim çok beğenildi 

HoUivudda çevrilen bir filim Av-
^ p a sinemalarında gösterilmeğe 
başlanmıştır. Filimin adı «Çifte Ev
lenme» dir. 

Başlıca artistleri Myrna Loy ile 
^illiam Powelldir. Bu filim de iki ar
tistin son zamanlarda çevirdikleri 
öiğer filimler gibi neşeli ve eğlence
lidir. Filimin mevzuu şudur: 
^ Margit (Myrna Loy) bir moda ma-
lazasının müdürüdür. Çok sevimli 
^e zeki bir kızdır. Fakat ayni zaman
ca otoriterdir. Bir şeye karar verdi mi 
911u derhal yapmak ister. Margit'in 
irene adında bir kız kardeşi vardır, 
^ir gün kız kardeşini çağırarak katî 
bir tavırla şu sözleri söylüyor: 

- - Bana bak İrene, artık evlen-
hiek zamamn geldi. 

— Evlenmekliğim o kadar lüzum-
lU bir şey mi? 

— Evet, çok lüzumlu. 
— Peki kiminle evleneceğim. 
— Ben her şeyi düşündüm. Valdo 

Viverl'e evleneceksin. 
— Fena fikir değil. 

^ — Ben daima iyi düşünürüm. Dü-
^ n ne zaman olacak? 

—' Canım aceleye lüzum var mı? 
— Evet, lüzum var. Bir tarih ka-

^laştır . 
— Bırak bir defa Valdo ile görüşe

yim. 
Valdo, İrene'in çocukluk arka-

" ^ idi. Genç kız bu eski arkadaşı-
*̂ / çok beğeniyordu. İrene kız karde-
'̂̂ ^ görüştüklerini kendisine anla

tınca, Valdo heyecana kapıldı. O da 
^^Ç kıza karşı lâkayd değildi. Fa-
^^t ne ile geçineceklerdi? Genç kız 
sinema artisti olmak emelini besli-
ĵ Ofdu. Artistlikte muvaffak olmak 
Ç̂n bir defa gidip Charlie Lodges 
'Powell) ile görüşerek onun fikrini 
Wmağı muvafık gördüler, 
^^^arlie Lodges ressamdı. Tam bir 
*^hem hayatı yaşardı. İrene vazi-
y t̂i anlatınca ressam kendisine ders 
ermeğe başladı. Nasıl kalkacak, na-

*•' yürüyecek, aşk sahneleri nasıl 
acak, bunlan gösteriyordu. Aldığı 

^rslerden sonra İrene'de bir deği-
* * ^ başladı ve genç kız Margit'e 

Pilimden iyi bir sahne 
giderek: 

— Ben Valdo ile evlenmlyeceğim, 
artık onu sevmiyorum... dedL 

— Delirdin mi? Niçin Valde ile ev-
lenmiyeceksin? 

— Başkasım seviyorum, onunla 
evleneceğim. 

— Kimmiş bu sevdiğin? 
— Charlie. 
— Sen delirdin mi? 
— Belki... Fakat vaziyet budur. 
— Charlie ile asla evlenroiyecek-

sln! 
—. Evleneceğim! 
Kavga burada durdu. Margit der

hal gidip Charlie'yi buldu. Şu muha
vere cereyan etti: 

— Bonjur Charlie. 
— Bonjur Margit... Bugün her za

mandan güzelsiniz. 
— Siz de bugün pek abdalsınız. 
— Canım biraz mübalâğa ediyor

sunuz. 
— Son zamanlarda kız kardeşime 

kur yapmağa başlamışsımz. 
i— Ha3rır, öyle yapmadım. Kendisi

ne sadece ders verdim. 
— Onu rahat bırakın. 
— Evet, amma bir şartla... 
— Ne şartile? 
— Resminizi yapmama izin vere

ceksiniz. 
Kısa bir münakaşadan sonra Mar

git şartı kabul ediyor. 
Filim şöyle bitiyor: Esasen bir

birlerini gizlice seven Margit İle 
Charlie, trene üe de Valdo evleniyor
lar. Çifte izdivaç yapıüyor. 

Jean Kiepura, Martha Eggerth 
Romada filim çevireceider 

Meşhur tenor ve füim artisti Jean 
Kiepura, kansı Martha Eggert üe 
birlikte geçen hafta Amerikadan Pa-
rise gelmiştir. Artist kendisUe görü
şen bir gazeteciye şu sözleri söye-
miştir. 

€— Üç ay Amerikada kaldım, Nev-
yorkun Metropolitan operasmda oy
nadım. Caruzo gibi bir çok büjrülc 
tenorlann senelerce alkışlandıkları 
bu sahneye çıkınca heyecana kapıl
maktan kendimi menedemedim. Bu 
defa yanlız Carmen operasım fran-
sızca oynadım. Kışın tekrar Ameri-
kaya gideceğim. Bu defa diğer fran-
sız operalannı ojTiıy-cağım. 

Fransada bir hafta dinlendikten 
sonra Romaya gideceğim. Kanmla 
birlikte bir filim çevireceğiz. Sonra 
tekrar Fransaya geleceğiz. Pariste de 
bir filim çevirmemiz muhtemeldir.» 

Kiepura mikrofon önünde bir şar
kı söylemesi teklifine şu cevabı ver
miştir: 

—• Ben şimdi tatil yapıyorum. Ta^ 
tile çıktığım zaman sesimi evde bir 
kasaya kilitlerim. 

I Perşembe müsahabeieri ) 
Mekteplerde disiplin 

Tasan: Selim 
Geçenlerde bu terbiye meselesi mü

nevver muhitte hayli alâka uyandır
dı. Muallimler, doktorlar, mekteb 
müdürleri, terbiyeciler, ruhiyatçüar. 
Yazdılar, söylediler, konuştular, mü
nakaşa ettUer. İçlerinde disiplinin 
sevgiye istinad etmesini ileri süren
ler olduğu gibi korkımım da inzibat
ta yeri bulımduğımu iddia edenler 
eksik değildi. Bazıları terbiye esasında 
ceza ve mükâfat tezini müdafaa et
tiler. Bazdan da cezasız ve mükâ-
fatsız çocuklarm adam olabileceğini 
öne sürdüler. Hülâsa baü terbiyeci
ler dayak insana yakışmaz, ceza kor-
kusile elde edilen saygıda sevgi ol
maz! dediler. Bazıları da dayağm 
cennetten çıktığım isbata; çalıştüar. 
Bu gibi münakaşalar bir neticeye 
bağlanmasa da meselenin ortajra 
konması, çocukların talim ve terbi
yesinde herkeste alâka uyandırması 
hakikaten doğru bir adım atıldığım 
gösterir. 

Geçen gün Pariste çıkan (Mirolr 
du monde) mecmuasımn 27 nisan 
1938 nüshasmda bu mesele hakkın
da (Jean Marchand) Jan Marşanm 
güzel bir yazısmı okudum. Bakınız bu 
terbiyeci neler söylüyor: 

«Çok zamanlar talim ve terbiye 
davasmm halli kolay bir mesele ol
duğu zannedildi ve tuhaftır üç bin 
senedenberi çocukları okutan hoca
lar var! Gençleri yetiştirmekle mü
kellef insanlar var! diyebilirim ki 
tatbik edilmekte olan tedris usulün
de bugüne kadar pek az değişiklikler 
olmuştur. 

On dokuzuncu asnn nihayetinden-
beri çocuk terbiyesini kendilerine 
meslek edinen mütehassıslar bu mü
him davayı etratU bir surette tedMk 
ettiler. Tecrübeler yaptüar ve bize 
neticeyi bUdirdUer. 

Anglo - Sakson psikolojisi: 
İngilizler mükemmel at ve köpek 

yetiştirmesini bilirler. Fakat doğru
su, bu adamlann insan yetiştirmek
te de çok mahir olduklarım gördük. 

Bakınız meselejd nasü ele aldılar? 
Acaba daimî ve sıkı bir nezaret al-

tmda olan çocuklar kendilerine ve
rilen dersleri daha çabuk ve daha 
iyi mi öreniyorlar? Yoksa: tamamile 
kendi hallerine bırakılan çocuklar 
mı daha iyi yetişiyorlar? 

Bu mesele ortaya atıhnca terbiye
ciler arasmda iki cereyan belirdi. Lâ
tin terbiyecileri: 

— Cezasız olmaz, ceza lâzımdır. 
Hattâ icabmda dayak! dedüer. 

Anglo - Sakson terbiyecileri ise: 
— Ne ceza, ne dayak ! 
Acaba hangile» haklı? 
Meseleyi halletmek için bunu bir 

tecrübeye tâbi kılmak lâzım geliyor
du. 1918 yümda İngilterede Londra 
civarmda bir büyük kolejde bunu 
yaptüar. 

Aym yaşta şehir çocuklarından 
altmış tanesini iki gruba ayırdılar. 
Otuz kişüik birinci grubu bütün ha
reketlerinde serbes bıraktüar, ders 
zamanları haricinde, müzakerelerde 
nezaret etmediler. Çalışıp çalışma
mak, vazife hazırlamak hususunda 
tamamUe serbes bıraktüar. Ne not 
kırmak, ne tenbih, ne tescü, ne tek
tir, cezalann hepsini hazfettUer. 

İkinci grupta ise eski inzibat usu
lünü muhafaza ettUer. Hattâ İngil
terede anane olan muayyen uzun
lukta değnekle ele vurmayı bUe mu
bah gördüler. 

Bir sene sonunda her iki grubu da 
imtihan ettiler ve bu bir bakalorya 
imtüıanı idi. Netice aldılar bilir 
misiniz? 

Kendi keyiflerine bu^ılan iküıcl 
grup çocuklarm yüzde altmışı imti
handa muvaffak oldu. Daimî bir kon
trol ve nezaret altmda bulunanlann 
ancak yüzde yirmi yedisi smıfı geçe-
büdi. 

İngütere ve Amerika mekteplerin
de talebelerin hürriyetten nasıl isti
fade ettiklerine dair biz Fransızlar 
haberdar değiliz. Onlann takib et
tikleri yolun nasıl hayat adamı ha
zırladığını da bilmiyoruz veya bil
mek istemiyoruz. Şimdi cenubî Ame
rika bile bu hürriyet prensibine isti
nad eden «Liberty Schools» sistemi
ni kabul etti. Japonya da bu yolda 

Sim Tarcan 
mektepler açmağa başladı. Rusya da 
mektepleri bu şekle sokmağa çalışı
yor. 

Yalnız merkezî Avrupada Lâtin 
memleketler bu serbestiye muhalif 
kaldılaı*. 

Başımdan geçen bir tecrübeyi an
latayım, harb senelerini müteakib Ame-
rikaya gitmiştim. Üç ay Amerikada 
bri kolejde misafir olmak fırsatım 
buldum ve orada bizim Lâtin terbi-
yesile Anglo - Sakson terbiye sistemi 
arasmdaki farkı daha yakından gör
düm. 

Tatil bitmiş mekteb henüz açü-
mıştı. Hatırlarım Pariste kolejde ta
lebe iken tatil sonunda mektebe dön
mek bana çok güç gelirdi. Çünkü 
muallimlerin, muidlerin sert çehresi, 
cezalar, izinsizlikler gözümün önüne 
gelirdi. Tatilin serbestîsine bedel bu
rada sıkı bir inzibat bize göz açtır
mazdı. 

Amerikada çocuklar vatanma ka
vuşmuş bir seyyah gibi mektebe can 
atıyorlar. Talebe ile muallim arasıri-
dît samimî bir rabıta göze çarpıyordu. 

Henüz mektebe yeni gelen bir smı-
fa muallim girdi. Ben de bu ilk te
masta bulundum. Muallim: 

— Çocuklar! Sizleri bugün ilk de
fa tanıyorum. Fakat haliniz, tavn-
mz, bakışlarınız sizlerin birer centü-
men olduğunuza delâlet ediyor. 

Ajmen şöyle söylemişti: 
«Jau are supposed to be gentlmen > 
Artık dersini bUmiyen, vazifesini 

hazırlamıyan, tam vaktinde mektebe 
gelmiyen talebelere en ağır cezı 
muallimin sen bir centilmen d^ü-
sin! Sözü oluyordu. 

Müzakerede sımflara nezaret eden 
ne muallim, ne de muiddir. Talebe
nin bizzat kendisidir. Her talebe sı-
rasüe bu vazife üe mükellef oluyor. 
Her biri bir gün nöbet alıyor. Sınıfın 
intizamım, sükûnetini, temizliğini 
her şeyini o temin ediyor. 

Bizde bu vazifeyi bazan muallim, 
bazan muidler görüyor. Talebe on
ları izaç için bin şeytanlık düşünü
yor. Halbuki İngiliz ve Amerika mek
teplerinde buna imkân yok, arkada
şım kimse izaç etmek istemez, çün
kü o vazife yann kendisinin olacak-
far. 

Bu son senelerde mekteplerde disiplin 
meselesi Fransada olduğu gibi İtalya-
da da büyük alâka uyandırmıştır. 
Hattâ Roma üniversitesi bu yeni sis
temin tatbik şeklini kararlastırmış-
tU". 

Biz Fransızlar neden bu kadar mu-
hafazakânz? Bu kendi kendilerini 
idare şekline mnanz olan kimlerdir? 
Muallimler mi? Hayır! Mekteb müdür
leri mi? Hayır! Talebeler mi? Hayır! 
Terbiye nezareti mi? Hayır! O halde 
eski İnzibat sistemini değiştirmek 
için ne bekliyoruz?» 

Selim Sırrı Tarcan 

AKŞAM 
lAbone ücretleriU 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuruf 2700 kuru| 
• ATLIK 750 > 1450 * 
S ATLIK 400 > 800 • 
1 AFLIK 150 > — » 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

SSOO, alU aırlıSı 1»00, Oç 
aylımı 1000 kuruttur. 

Adres tebdili İçin yirmi bef 
kurufluk mi gOndermek l&zımdır. 

Rebiülâhir 3 — Rozuhızır 28 
& lauak Cte^ 0|lı İkiMU Akfu r«tn 

E. 6,43 8,55 4,38 8.37 12,00 1,69 
Va. 2,17 4;» 12,12 16,12 19,85 21,24 

İdarehane) Babı&li cnran 
AcuBoeluk So. 

No. II 

Satılık köşk 
Yeşilköyde ağaçlı, çiçek bah

çeli, havuzlan, elektrikli motorlu 
kuyusu mevcud konforlu* büyük 
bir köşk satılıktır. İstasyon civa
rında Cami sokağında 29 No. ya 
müracaat edilmesi. Telefon: 18...4 
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MACERA İNUVELİ 

e n SİZİ s e v e r i m , 
Abdülkadir efendi, başı ucundaJd 

lâmbayı yaktı. Sonra rahat koltuğu
na yerleşerek, sebebsiz yere: 

— Dinini imanım, kızım kısragmil.. 
• diye söylendi. 

Bu, onun en nezih ve en saf küfür
lerinden biriydi. 

Sokak kapısımn açüıp içeri bazı 
kimselerin girdiğini duydise de yerin
den bile kımıldamadı. 

— Baba... 

— Baba... Sana Vahide hamım ge
tirdim... Pek hürmet ettiğimiz Naciye 
hammefendi kendisini bana tavsiye 
etti... Gayet merhametli ve sakin bir 
hanımmış... Sana itina ile bakacak
tır... Onunla konuşmak İster misin?,. 
Eminim ki... 

Abdülkadir efendi, patlak gözlerini 
kızmm arkasmda duran ihtiyar kadı
na çevirdi; sert bir bakışla süzdü. İki 
üç kelimede bir, - denizde yüzer gibi -
poflıyarak, ağır ağır: 

— Eh... Hanımcağızım... Seni göre-
jrim diye üstüme düştüler, işte gör
düm... Pek te suratsızsm yahu... Hay
di bakalım, oldu oldu, yallah... 

Tekrar koltuğuna gömüldü. 

Sabiha ihtiyar kadına mahcubiyet
le, yavaşça: 

— Dışan çıkalım! - dedi. 
Kapıyı kapadılar; arkalarından ku-

laklarma kaba ve müstehzi bir kahka
ha çalmdı. Yan taraftaki odaya geçer 
geçmez, Abdülkadir efendinin kızı bir 
koltuğa çökerek ağlams^a başladı. 
Vahide hammm soluk yanakları da 
bu sahneden sonra parça parça kı
zarmıştı. Kısa cüssesini kabartarak, 
ağlıyan genç kadını muhakkir bir na
zarla süzdü: 

—Neye müteessir oluyorsunuz, Sa
biha hamm!.. Göz yaşmdan ne çı
kar?.. Ben hayatımda ağlamam, güze
lim! - dedi. 

Tükürüğünü jmttu; ve bu hareketle 
sıska boynundaki damarlar kabardı. 

— ... Bilseydim böyle bir muamele
ye maruz kalacağımı, katiyen gelmez
dim, fem... Ben, terbiyeli bir efendinin 
evine geliyorum sandımdı... Doğrusu 
sözlerimden hiç alınmayınız gözüm 
ama, pederiniz de hiç muamele bilmi
yor hani... Bugün el ekmeğine muh
tacım, fakat ne şekilde yetiştiğimi, 
nasıl bir ailenin kızı olduğumu siz de 
pek âlâ bilirsiniz... Bu şerait tahtm-
da burada bir saniye bUe kalamam... 
Beni mazur görün, güzelim... 

Sabiha, yalvanrken: 
— Yok, yok... Şimdi hemen gitme

yin... Yemek yiyelim de öyle... Ben si
zi istasyona kadar teşyi ederim... Bar 
bamm yaptığı hareketten dolayı, bil
seniz ne kadar mahcubum... 

— Niçin üzülüyorsunuz?.. Yapan o, 
femı! 

— Vah vah... Sizi buralara kadar 
getirdim... Rahat edebileceksiniz san
mıştım... Şimdi ne yapacaksınız?.. 

— Kader... Elden ne gelir fem?,.. 
Bir iş buluncıya kadar gene Naciye 
hanımefendinin yanmda otururum... 
O, çok merhametlidir, güzelim... 

Sabiha biran tereddüdden sonra, 
mahcub bir sesle: 

— Size bir yardımda bulunsam ka
bul eder misiniz? 

Vahide hamm, mağrur bir eda ile: 
— Hayır hayır, gözüm... Ne müna

sebet?... Hak etmediğim parayı al
mam... 

Genç İmdin tahkire uğnyan misa
firinin ne suretle gönlünü alacağım 
bilemiyordu. 

— Efendim... - dedi. - Size, babamm 
yanma gelmeniz için rica ettiğim za
man, bu teklifi bütün hüsnü niyetim
le yapmıştım... Burada bir maiyet ha
linde yaşamanızı değil, bilâkis baba
ma arkadaş olarak evin hanımı tar
zında oturmanızı istiyordum... îyl kal
biniz, gün görmüşlüğünüz sayesinde 
bu bunamış adamı idare edeceğinizi 
sanmıştım... 

Yerinden kalktı; ihtiyar kadımn 
elini öpetek: 

— Kuzum! Kusura bakmayın... Bi
zi affedin! Babam, hem hasta, hem 
ihtiyardır... 

— EstağfiruUah, fem... Hem müs-
lüman kalbi de kin tutmaz, güzelim... 

Nakleden: 
(Vâ-Nû) 

o sırada kapı açıldı. Abdülkadir 
efendi, bastonuna dayanarak, eşikten 
içeri bir adım attı. Kaba çizgili geniş 
jrüzünde şeytanî bir tebessüm görü
lüyordu: 

— Ne o?.. Sesiniz sadanız çıkmı
yor!.. İçeride yalmz içim sıkıldı... İşte 
yanınıza geldim... Memnun olun!.. 
Şey, düşündüm de... Demin sizi kötü 
kötü tersledim galiba... İçinden şöyle 
demişsindir, hanımcığım: «Amma da 
aksi ihtiyar... Kızım da hiç saymı
yor...» Benim maksadım o değUdi. 

Bastonile yere vurarak: 
— Kendimi sana tamtmak, bunak 

olmadığımı isbat etmek istedim... Bu 
evde benim hükmüm geçer... Herkes 
beni saymağa mecburdur!.. Mademki 
bu hissiz kız beni terkediyor, ihtiyar 
yaşımda yalmz bırakıyor, Vehibe ha
nım mısın. Vahide hamm mısm, her 
kimsen sen yanımda otur... Kal bura
da! .. Yok sofuymuşsun, yok beş vakit 
namaz kılarmışsın, o cihetler bana vıa 
gelir... Böyle söylenmelerime, dırlan
malarıma bakmaz da beni çekersen 
geçinir gideriz!.. Kararım verdin mi? 
Ha... Düşünmek mi istiyorsun?.. Pek 
âlâ... O da hakkın... Fakat çok bekle
meği sevmem... İşte ona kadar sayaca
ğım... «On!» dedim miydi cevabım ve
receksin!.. Bir, iki, üç... 

Vahide hamm, birdenbire: 
— Kabul ediyorum! - dedi. 
Sabiha, hayretle, gayriihtiyarl geri

ledi. İki delinin ortasmda mı bulunu
yordu?.. Gözleri Vahide hanınım 
azimkar bakışile karşılaşmca, bir şey 
söyliyecekken sustu. Abdülkadir efen
di, memnuniyetle: 

— Hah şöyle, yola gel... Anlaşüan 
sen pek akılü hatunsun.. 

— Hayatta müşkülâtla pençeleşme
ği severim fem!.. Bir şey gözümü yü-
dırmaz... Eminim ki ben vazifemi yap
tıktan sonra siz de memnun kalacak-
sımz... 

— Mükemmel... Ben, azgm bir kurt 
değilim... Senin de bön bir koyun ol
madığın anlaşıhyor... 

*** 
Sabiha on sekiz yaşındayken, baba

sının emrile, kendisinden yirmi yaş 
büyük bir adamla evlenmişti. Kocası 
Ahmed Kemal bey muktedir bir mü
hendisti. İstanbulda güzel bir apar-
tımanlan vardı. Fakat kan kocamn 
arasında ne hissî, ne fikri hiç bir rar 
bıta teessüs edememişti. Erkek, karı
şım bir 03mncak, bir ev süsü telâkki 
eder; kadmsa, bomboş günlerini nasü 
geçireceğini bilemezdi. Düğün olup 
ta İstanbula gidecekleri zaman, kız, 
babasına: 

— Haydi sen de gel... Köşkü kapat... 
Bir başına burada ne yapacaksın, ba
ba?.. - demişti. 

Fakat aksi Abdülkadir efendi ho
murdanarak: 

— Ben yerimden memnunum... İs
tanbul (*••) lerleve (***) lerledolu... 
Onların arasında benim işim yok! - di
ye cevab vermişti. 

Aradan üç sene geçti. Sabiha sık sık 
köşke gelir, bir kaç gece kalır; babası-
m yoklar ve üst katta, eski Halinde 
muhafaza edilen çocukluk odasmda 
oturarak genç kızlık günlerini hatır
lardı. O, bu evde doğmuş; bu evde bü
yümüştü. 

Vahide hammı getirdikten İM gün 
sonra idi ki gene odasma çıktı. Aftne-
sinin duvarda asıh resmini uzun 
uzım seyretti. Gözleri yaşla doldu. 
Henüz on yaşmdayken onım vefkatin-
den mahrum kalmıştı. Yazı masası-
nm çekmesini çekti. Kurdeleyle bağ
lanmış bir deste mektubu muhabbetle 
okşadı ve çantasından a3rm renkte 
başka bir zarf çıkararak bunu onlara 
ilâve etti. 

O sırada merdiven gıcırdadı ve oda
nın kapısı vuruldu. Genç kadın ürke
rek yerinden fırladı: 

— Kim o?.. Ne var?.. - diye seslen
di. 

Vahide hanım, kapıyı açarak: 
— Bir şey değü, fem!.. Benim... Si

zin bey, otomobUi yollamış, İstanbula 
sizi istiyormuş, güzelim! 

Sonra, genç kadım süzerek ilâve 
etti: 

— ... Aman şekerim... Benziniz ne 
kadar uçmuş... 

Sabiha hazırlamp evdekllere veda 
ettikten sonra büyük kapah otomobi
le bindi. Biraz uzaklaşınca, şoför, ha
nımına gizlice bir tezkere uzatıp: 

— Bunu Bedri bey verdi efendim! 
-dedi. 

Genç kadm, yanakları kızararak: 
— Bizim bey yazıhanede değü mi?.. 

Eve geç gelecek her halde... 
— Öyle efendim... Zaten «hamm©-

fendiyi akşam üstü getir!» demişti. 
Fakat Bedri bey tezkereyi verince 
ben erkenden geldim. 

— O halde her seferki yere çek... 
Otomobil durur durmaz, uzun boy

lu, sevimli bir genç iki kolunu uzata
rak Sabihayı indirdi. Birlikte bir ev
den içeri girdiler... 

— Bedriciğim!.. Bak gördün ya... 
Tezkerende verdiğin izahata göre ha
reket ettim... Dosdoğru sana koş
tum... Fakat bu şoföre böyle emniyet 
etmek doğru mu? 

— Nasü etmem?... O benim eski 
adamlarımdandır... Son derece sadık
tır... Onu ne dolablarla sizin eve yer
leştirmeği muvaffak oldum, bilmi
yor musun? 

Tekrar öpüştüler. 
— İki senedir böyle sevişiyoruz; 

hakkımızda da hiç dedikodu olmuyor. 
ECimse işin farkmda değil... Ah bu ak
şam da burada kalsan ne 10 dur... 

Sabiha: oBen bu mfiral, gizil hayatı yaşamaktan kendi 
kendime utamyorum amma, kocamdan ayrılmağa kalka-

mam! Çünkü çok hafta bir erkektir!» dedi. 

— îmkâm yok, güzelim... Kocama 
ne derim?.. Hem bu yalanlardan, bu 
dolablardan öyle bıktım ki... Kendi 
kendimden utanıyorum... 

— Ne yapalım, şekerim?.. Mesud 
olmak senin de hakkın... Fakat koca
mn da aksUiği malûm... Boşanmak 
istesen senden aynlmaktansa seni 
vurmağı tercih eder... Bunu hepimiz 
biliyoruz!.. Gizlice mesud olmaktan 
başka şimdilik çaremiz yok ki... 

Genç kadın içini çekerek: 
— Evet... - dedi. - Bu kara düşün

celeri bejmimizden sUelim... Hayattan 
bir gün çalmak saadettir!.. 

Vahide hamm, yağmurdan sırılsık
lam olan şemsiyesini kapadı; apartı-
mandan içeri girdi. Etrafına bakmdı. 
Kıymetli eşyalan uzun uzun süzdü. 
Sabiha telâşla sordu: 

— Ne var? Niçin İstanbula geldiniz?. 
Babam mı rahatsız? 

— Hayır fem!.. Merak etmeyin gö
züm... Size bir şey söylemeğe geldim, 

— Babamdan mı şikâyet edeceksi
niz? Ahşamadmız mı? 

— Yooo, bUâkis, fem!.. Pederinizle 
aramız gayet iyi... Yalmz, çok yorulu
yorum... İhtiyarlamışım... Dayanamı
yorum.,. 

-i 

— Canım, bir hizmetçi tutun.,, Ni
çin ötekini savdınız? 

— Hizmetçi meselesi, falan değil, 
fem... Malûma ya, benim kim.sem yok, 
nauhtac bir kadınım... Fakat amca^ 
mm bir oğlu var, Mısu:da yaşar; ben 
de kendisini görmedim, tanımam... 
Ondan senelerce haber almadığım için, 
mevcudiyetini tamamile unutmuş
tum... Şimdi İstanbula gelmiş, beni 
aratmış, buldurmuş... Görüştük... 
Kendi çok zengin... Akrabasımn el 
evinde çalışmasına razı olamıyor. Be
ni ahp Mısıra götürecek... Ne dersiniz, 
fem?.. 

— Ne diyeyim Vahide hanımcığım!.. 
Böyle işleri insan bizzat daha iyi ta
yin eder... Fakat ben kendi hisseme 
çok üzülüyorum; bat>am gene yalnız 
kalacak!.. 

Vahide hamm, keskin bakışlarile 
muhatabmı süzdü ve ilâve etti: 

— Amcamm oğlu diyor ki, eğer Mı
sıra beraber gitmek istemezsem bana 
on bin lira para verecekmiş... Onun 
varidatUe kimseye muhtaç olmadan 
geçinebUeceğîm... Ben de şöyle dü
şündüm: Parayı alajam; bankaya ko
ya jnm; gene beyefendinin yanında 
oturayım... Sert, aksi... Fakat doğru
su seviyorum... Beyefendi, Allah gös
termesin sıkıntıya da uğrarsa kendi
sine borç veririm, güzelim.., 

Sabüıa, ilk defa görmüş gibi, ihti
yar kadma ha3rretle baktı, 

— Fedakârhğm bu kadarım nasıl 
kabul edelim?.. Hürriyetinize kavuş
mak mümkünken, bize karşı olan mu
habbetinizden, babamm sıkmtısmı 
çekmeğe razı oluyorsunuz. 

.— Hayır, hayır... Hiç üzülmeyin... 
• " Ben bu şekli dü

şündüm, kararımı 
da verdim... En 
münasibi budur, 
şekerim.,, 

Kadm gittikten 
sonra Sabiha uzun 
uzun düşündü. Bu 
muammalı sözle
re bir türlü aklı 
eremiyordu,., 

Abdülkadir O' 
fendi Vahide ha
nıma günden gü
ne o kadar alıştı 
ki, ondan aynl-
mak ihtimalini 
bir an bUe havsa
lasına sığdıramı-
yordu, İhtiyar ka
dm, evde hâldmi 
mutlak kesUmiş-
ti. O eski, silik, 
mânâsız kadınla 
bugünkü Vahide 
hanım aralsmda 
azîm fark vardı. Sa

biha babasmı ziyare
te tekrar geldiği rA-
man bu müthiş 

değişikliği hayretle gördü. Genç ka
dm babasının romatizmalı ellerini 
avuçları içine alarak sordu: 

—. Geldiğime memnun oldunuz 
mu?.., özlemiş miydiniz beni? 

İhtiyar, kızına kindar kindar ba
karak homurdandı: 

— Beni yemeğe beklettin... Ne di
ye bu saatlerde gelirsin, bilmem ki,.. 

Vahide hanım hemen söze ka
rıştı: 

— İlâhi beyefendi... Küçük ham
ım ne paylıyorsunuz?... Hem ben öy
le güzel yemekler hazırladım ki, da
ha iyi, Iştahamz açıldı, afiyetle yer
siniz, fem! 

Sofra başına geçtiler. Sabiha, se-
nelerdenberi alışık olduğu bir şeyin 
noksan olduğunu farketti. Acaba 
neydi bu?... Sonra birdenbire hatır
ladı: Kuşlar.,, 

— A... Kuşlar ne oldu? 
Vahide hanım: 
— Beyefendiyi rahatsız ediyorlar

dı. Defettik, efem! - dedi. 
Sofrada, bütün muhavereyi idare 

eden gene oydu. Abdülkadir efendi 
hep omm söylediklerine kafa sallı
yor... Kadm, keskin ve hâkim bir 
sesle knouşuyordu. Sabihamn gözleri 
önünde, yedi ay evvel gelen, ufak te-

f e m ! 
fek, çekingen, soluk elbiseli kadm te» 
cessüm etti: Yarabbi! Ne fark!.. 

Şimdi o, toplanmış, süslenmiş." 
Âdeta bir hanımefendi kıhğmda,.. 

Evin bütün tertibi, âdetleri, bam -̂
başka olmuş, değişmiş... 

Yemeği mütetıkib genç kadm üst 
kata çıkmca annesi öldükten sonra 
kapah kalan odayı Vahide hammm 
işgal ettiğml gördü, İhtiyar kadm: 

— Evet fem!... - dedi - beyefendi 
buraya taşınmamı emretti... EskJ 
odam fenadı da... Hem kendisine 
uzaktı... Bazan gece yansı rahatsuf 
lamyor,.. Seslendiğini işiterek burar 
dan kolayca yanma gfidebiliyorunı, 
güzelim... 

Sabiha, fena halde sinirlenmişti. 
Kaşlanm çatarak: 

— Doğru değü... Babam, annemla 
hatırasına hürmetkar kalmahydı... 
Bu oda, eski halinde durmalıy* 
dil - dedi. 

Vahide hanım irkilerek: 
— Hürmet mi, fem?... Ne demek 

istiyorsunuz gözüm?... Ne hürmet
sizlik etmişiz, güzelim?... Ben ehli 
ırz bir kadımm... Bunu kâinat bi
lir... 

Sıska boynu üzerinde küçücük kâ  
fası, bir yılan başı gibi sallanıyordu. 
Gözleri kızarmıştı... Düşmanının 
üzerine atılacakmış vaziyette bütün 
vücudu gerUmişti. 

— Ne demek istiyorsunuz, söyle* 
yin fem! 

Genç kadın omuzlarım silkerek: 
— Bir şey demek istemedim... -di

ye odadan dışan çıktı. 
Kendi bölüğünde yümz kalmca: 
«— Vahide hamım kızdırdım. •• 

Mademki babam böyle münasib gör* 
müş, bana ne?... Keski ağzımı aç-
masaydım!...» diye düşündü. 

Bavulımu açtı. Elbiselerini dolaba 
asarken, aşağıdan bir ses : 

— Sabilia!... Sabiha!... - diye ba
ğırıyordu. 

Bu, Abdülkadir edendiydi. Kadın
cağız, koşarak aşağı indi. İhtiyat 
âdeta onun üzerine hücum eder gi
bi öfkeyle: 

— Dinini ,imanını... - diye baş
ladı. - abdal! Münasebetsiz! Buraya 
ne demeğe geldin?.. Defol... Kır boy
nunu... 

Sabiha, ortadaki masayı siper ala
rak sordu: 

—. Ne var? 
— Ne olacak?... Vahide hamm gi' 

diyor... Senin yüzünden! Onu tahkik 
etmişsin... Benimle gayri meşrU 
münasebeti var demişsin... 

— Baba, ben öyle bir şey söyleme
dim... Kimseyi de tahkir etmedim-•• 
Annemin odasmda yattığını görün
ce hayret ettim, işte o kadar... 

— Evimin efendisi miyim, değü 
miyim?... Ne istersem 3ra.panm... 

— Tabiî yaparsın... Bak amma» 
kendini ne hale sokuyorsun?... BÛ-
tün kan başında... - Şimdi hastala
nacaksın... 

Abdülkadir efendi, yaralı bir boğ* 
gibi soluyarak kanepeye yığıldı. Sa
biha, Vahide hanımı çağırdı: 

— Ne var? Niçin gidiyormusU-
nuz?... Baksanıza, babam ne haW 
girdi... 

— Herkesin bir izzetinefsi vaf 
dır, fem!... Namusumu lekelet»-
mem... Burada kalışım sırf sadaka^ 
timden dolayıdır... Fakat haksıriığ^' 
mzı itiraf eder de gönlümü ahrsani* 
o zaman başka... Belki kalınm, gü
zelim... 

İhtiyar kadm uzım uzım tarziy** 
1er, laubali cümleler bekliyordu. F** 
kat Abdülkadir efendinin kızı sade
ce: 

—I Gitmezseniz daha iyi edersi" 
niz! - dedi. 

Sabiha ile kocası telgrafı alır « '̂ 
maz hemen otomobüe atlıyarak b*" 
balanmn köşküne gittUer. Bahçi^** 
gözyaşlarile onlan karşıladı. 

Genç kadın telâşla: 
— Nasü?... Babam nasıl?... 
— Ah... Zavallı efendimla... 
Bu cevabın felâket haberi olduğa 

nu anladılar. 
^ Devamı 11 inci sahifede --



•^^J'fcs^ 
rsanıif ı ı 

Bu hafta Güneş, 
Galatasaray oynanıyor 
Millî küme maçlarmın sonuna gel

miş bulunuyoruz. 
Birinci smıf klüplerimiz arasmda 

yalnız üç senelik bir hayatı bulunan 
Güneşin şampiyonluğu ile neticelenen 
millî küme müsabakalarımn, başka bir 
yazımızla bilançosunu yapacağız. 

Millî kümenin son müsabakalarm-
dan biri de bu hafta oynanacak olan 
Güneş - Galatasaray maçıdır. 

Bir müddettir, spor muhitimizde, 
Güneş - Galatasaray maçına Güne
şin takım çıkarmıyacağı ve bu yüz
den maçm oynanamıyacağı söyleni
yordu. 

Halbuki yaptığımız tahkikat neti
cesinde, böyle bir şeyin mevzuu bahs-
olmadığını ve Güneşin bu hafta Ga-
latasarayla oynıyacağmı öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

Esasen Güneş klübü, bütün dikkat, 
gayret ve ihtimamını bilfiil spora has-
retminş bir klüptür. Üç sene gibi kısa 
bir zamanda ancak bu sayede millî 
küme şampiyonluğunu kazanmıştır. 

Bu programla çalışan bir klübün 
sahaya çıkmıyacağma ihtimal vermi
yorduk. 

Bundan başka Güneş, şimdiye kadar 
teşkilâta muhalif bir harekette bulun
mamış, hattâ en haklı bulunduğu hâdi
selerde bile hissesine isabet eden karar
lan daima mutavaat ve sportmenlikle 
karşılamıştır. 

Güneşin, millî küme şampiyonluğu
nu katî bir surette kazandıktan sonra 
neticesi hiç bir suretle kendisini alâka
dar etmiyen bir maçı oynamaması için 
ortada bir sebep yoktu. 

Bu suretle, hemen her maçı bir ihti
lâf mevzuu haline gelmiş bulvman millî 
küme müsabakalarının son haftası, ye
ni bir gerginlikle neticelenmemiş ola
caktır ki, bu da futbol sevenleri mem
nun edecek bir hâdisedir. 

Güneş - Galatasaray maçınuı neti
cesine gelince... Bu hususta şimdiden 
bir tahmin yürütmeğe imkân yoktur. 

Galatasaray takımını son maçlarm-
da gördük. İçinde bazı idmansız oyvm-
cular bulunan ve bu sene bir türlü is
tikrarım elde edememiş olan sarı kır-
mızüılar kendilerinden umulan oyunu 
Çıkaramamaktadırlar. 

Üç hafta evvel gördüğümüz Güneş 
takımı hakkında ise bugün hiç bir fik
rimiz yoktur. Çünkü mevsim sonların
da maçlar arasına giren fasılalar, ta-
kımlann evvelki vaziyetleri hakkında 
mütalâa yürütmeğe mâni olur. 

Bu itibarle takımlar arasmda her
hangi bir mukayese yapmağa imkân 
göremiyoruz. 

Bu mevsim oynanan Güneş - Gala
tasaray maçlannda Güneş büyük fark
larla galip gelmişti. 

Şampiyonluk mevzuu bahsolduğu 
bir sırada, o zaman tam formvmda bu
lunan Güneşin o maçları büyük bir 
ehemmiyetle telâkki etmiş olduğuna 
şüphe yoktur. 

Halbuki önümüzdeki maçın şampi
yonluk üzerinde hiç bir tesiri olmıya-
caktır. Çünkü bu maçı oynamadan da
hi Güneş, ikinciden beş puvan ileri
dedir. 

Mevsimin geçilmiş bulunması ve ma
çın neticesinin şampiyonluk üzerinde 
müessir olmaması gibi başlıca iki se
bepten dolayı, pazar günü heyecanlı 
bir maç göreceğimizi zannetmiyoruz. 

îki klüp arasındaki rekabetin artık 
normal safhaya girmiş olduğunu da ilâ
ve edersek, bu maçın hâdisesiz ve tabiî 
şartlar içinde cereyan etmemesi için 
hiç bir sebep yoktur. Bizim tahmini
miz, dürüst ve güzel bir futbol ve sa
mimî bir maç seyretmekten ibarettir. 

Ulvi Yenal 

Dünya kupası 

Izmirde serbes güreş 
birinciliği müsabakası 

İzmir birinci, Denizli ikinci, Aydın 
üçüncü, Manisa dördüncü geldi 

Iznıir (Akşam) — Ankarada yapıla
cak büyük güreş müsabakaları 
İçin, garbî Anadolu serbes güreş 
Enıp birincilikleri Kültürpark gazi
nosunda yapıldı. Ve tam bir zevk ve 
8iâka uyandıran bu güreşleri yüzler
ce seyirci takib etti. Müsabakalar 
başlamadan evvel güreşler* iştirak 
^ecek takımlar takdim ed|ldi ve 
takdim merasimi sürekli alkışlarla 
kaışıiandı. 

Muğla takımı gelmediğinden gü-
reşler Aydın, Denizli, Manisa ve İz-
^ r bölge birincileri arasında baş
ladı. 

Birinci devre — 56 kiloda: Şefik 
(İzmir), Hayri (Aydın) karşılaştılar. 
* ^ a güzel bir güreş çıkaran Şefik 
^'38 dakikada rakibini tuşla mağlûb 
etti. 

61 kiloda: Zülfikar (Aydın), Meh-
^^d (İzmir) arasındaki güreş çok 
alâkalı geçti. Neticede İzmirli gü-
^̂ ŞÇi kendi oyununa kurban olarak 
gitti. Zülfikar 4,15 dakikada tuşla 
ealib geldi. 

^ kiloda: İki çift güreşti. Birinci 
j^üsabaka İbrahim (Manisa) ve Sü-
^yman (Aydın) arasında yapıldı, 
ftrah 
Bu im sayı hesabile güreşi kazandı, 

güı-eşi Mustafa (Denizli) ve Feri-
j ^ (İzmir) müsabakası takib etti. 
«mirii Feridun 3,31 dakikada tuşla 
galib geldi. 

•̂ 2 kiloda: Enver (İzmir) ve Ham-
^ (Denizli) karşılaştılar. Enver 1,9 
^ y e d e tuşla galib geldi. Ayni kilo-
^ Said (Manisa) ve İbrahim (Ay-
^"1) müsabakası çok sürmedi. Said 
ett^ ^^^'^^^* rakibini tuşla mağlûb 

J 9 kiloda: Zeynel (İzmir) ve Hida-
'^ t (Ayüm) karşılaştılaı-. Neticede 

İzmirli güreşçi 2,32 dakikada tuşla 
galib geldi. 

87 kiloda: Mehmed (İzmir) ve 
Mahmud (Denizli) arasındaki güreş 
tam bir alâka uyandırdı. Neticede 
daha faik güreşen İzmirli Mehmed 
rakibine sayı hesabile galib geldi. 

İkinci devre — 66 Kiloda: İbrahim 
(Manisa) ve Mustafa (Denizli) kar
şılaştılar. Mustafa 1,5 dakikada tuş
la galib geldi. Ayni kiloda Süleyman 
(Aydın) ve Feridun (İzmir) güreşti
ler. Feridun 3,15 dakikada tuşla 
galib geldi. 

72 kiloda: Enver (İzmir) ve Said 
(Manisa) güreşi tam heyecan uyan
dırdı. Neticede Said saja hesabüe 
ı-akibine galib geldi. Ayni kiloda İb
rahim (Aydın) ve Hamza (Denizli) 
güreşecekti. İbrahim çıkmadığın
dan Hamza (Denizli) hükmen galib 
sayıldı. 

79 kiloda: Bekir Şahin (Denizli) 
ve Zeynel (İzmir) güreştiler. Bekir 
15 dakikalık güreşte faik oynadı ve 
sayı hesabile ı-akibine galib geldi. 

Üçüncü devre — 66 kiloda: Feri
dun (İzmir) ve İbrahim ( Manisa) 
karşılaştılar. Feridun 1,50 dakikada 
tuşla galib geldi. 

72 kiloda: Hamza (Denizli) ve 
Said (Manisa) arasmda yapıldı. 
Hamza 47 saniyede tuşla galib geldi. 

79 kiloda: Bekir Şahin (Denizli) 
ve Hidayet (Aydın) karşılaşacaklar
dı. Hidayet çıkmadığmdan Bekir 
hükmen müsabakayı kazandı. 

Bu müsabakadan sonra güreş
ler nihayete erdi ve ferdî tasnife ge
çildi. Netice şunlardır. 

56 kiloda: Şefik Kandemir (İzmir) bi
rinci. Hayri Tunçer (Aydın) ikinci, 
61 kiloda: Zülfikar Yundur (Aydın) bi
rinci, Mehmed Turenlf (İzmir ı İkinci, 

Meşhur kaleci Zanıora 
İtalyanm kazanacağını 

tahmin ediyor 
üçüncü dünya kupası maçlanna 

önümüzdeki cumartesi günü Pariste 
yapılacak Almanya - İsviçre maçı üe 
başlanıyor. Şimdiye kadar yapüan iki 
dünya kupasmdan daha: fazla rağbet 
gören bu seferki maç hakkmda oku
yucularımıza münasip fırsatlarda ma
lûmat verdik. Bugün de ikinci dün
ya kupası kahramanlanndan İspan
ya miUî takamı kalecisi ve dünyada
ki bütün kalecilerin piri meşhur Ri-
kardo Zamoranm dünya kupası mü-
sabakalaıı hakkmda Pari Suar gaze
tesinde çıkan bir tahmin yazısını nak
lediyoruz. 

Antrenörü bulunduğu Fransanın 
ikinci küme klüplerinden O. C. C. 
Nis'in bir maçı için Parise gelen Ri-
kardo Zamora tahminlerini şu şekil
de hülâsa etmektedir: 

«Dünya, kupası gibi çetin, yorucu 
ve her maçında oyuncuların bütün 
gayretlerini sarfettiği bir kompetis-
yonda tahmin yürütmek hiç şüphe
siz çok zordur. 134 te İtalya ile yap
tığımız maçlardan sonra soyunma 
odalarına kadar hangi mucizenin bizi 
götürdüğünü hâlâ düşünürüm. Asap 
kuvveti dünya kupası gibi bir kompe-
tisyonda en mühim kozlardan biridir. 

Eğer muhakkak bir tahmin yapma
mı istiyorsanız, iztirak eden takımlar 
arasında İtalya, Çekoslovakya ve Al-
manyayı ön safta buluyorum . 

Birinci olarak İtalyayı gösteriyo
rum. Çünkü İtalya mUlî takımı tek
nikle beraber enerjiyi de bir araya tof>-
lamıştır. Bundan maada üç ortası da 
en yüksek klâsta oyuncular olup bü
tün takımın morali fevkalâdedir. 

Çekoslovakyayı ikinci olarak gös
teriyorum. Halihazırda takunlarmm 
vaziyeti ne olursa olsun, Çekoslovak 
ojrunculan kupa maçlarına çok iji 
İntibak ederler. Ayni zamanda asap
ları çok kuvvetli olan Çekoslovaklar 
teknik oyuncular olup fırsatlardan 
tam zamanında istifade etmesini de 
gayet iyi bilirler. 

Almanya, bence üçüncü vaziyette 
gelmektedir. Zira iki futbol mektebi
nin halitası olan şimdiki takımın kuv
vetli bir blok haline gelebilmesi için 
uzun zamana ihtiyaç vardır. 

Macarlar da bu üç takım arasında 
bir yer alabilir. Fakat ben bunu pek 
ummuyorum; zira Macarların oyun 
tarzı biraz fanteziye kaçıyor. 
Fransaya gelince, kurada talih ken

disine gülümsemedi. Fransa millî ta-
kımımn İngiltereye galibiyeti, bence İs
viçre, Belçika, Hollanda gibi takımlar
dan daha akla yakm gelir. Fakat çok 
uzun bir şampiyonanın yorgunlukları 
hiç şüphesiz takım üzerinde tesir bırak
mıştır ve bu da îYansızlarm fazla 
ümidlere kapılmasına manidir. 

Turnuvanın bir meçhulü varsa o 
da Brezüyadır. Biz 1934 te kendüerini 
mağlûb ederek tasfiyeye uğratmıştık. 
O zaman Brezilyayı meşhur Leoni-
das başta olmak üzere üç dört oyuncu 
yamnda, çok zayıf kalan bir takım 
halinde görmüştüm. Fakat şimdi 
1934 teki Brezilya takımile mukaye
se edilemiyecek kadar kuvvetli oldu
ğu söyleniyor. 

Nihayet, tekrar edeyim ki İtalya, 
Çekoslovakya ve Almanya favorile-
rimdir.» 

Dört sene evvel ikinci dünya kupa
sını İtalya kazanmış, Çekoslovakya 
ikinci, Almanya: üçüncü olmuştu. 
Eğer Zamoranm tahminleri doğru çı
karsa bu sefer de öyle olacaktır. 

Aşk ve macera nuveli 
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66 kiloda: Feridun Akünal (İzmir) birinci, 
Mustaia Akşit (Denizli) ikinci, 72 kUoda: 
Enver Akçalı (izmir) birinci, Hamza Akhan 
(Denizli) İkinci), 78 kiloda: Bekir Şahin 
(Denizli) birinci, Zeynel Kalğar (İzmir) 
İkinci, 87 kiloda: Mehmed Tokey (İzmir) 
birinci, Mahmud Kurd (Denizli) ikincidir. 

Takımların tasnifinde İzmir birin
ci, Denizli ikinci, Aydın üçüncü ve 
Manisa dördüncü geldi. Grup birin
cileri çarşamba ekspresile Ankaraya 
haıeket edeceklerdir. 

(Baş tarafı 10 uncu sahifede) 
Ahmed Kemali, karısını kolundan 

tutarak, evden içeri soktu. Vahide 
hanım, kuru gözlerini arasıra men-
dilile silerek anlatıyordu: 

— İki üç gündür rahatsızdı, fem, 
fakat her zamanki kadar... Size tel
graf çektikten sonra birdenbire ağır-
laştı... Hiç iztırab çekmedi, kuş gi
bi uçup gitti, fem!... 

Genç kadın etrafına bakındı. Ba
basının koltuğu bomboş duruyordu. 
Yanında, masasının üzerinde gözlük
leri... İztırabla hıçkırarak inledi: 

— Babam öldü... Artık onu da gö-
remiyeceğim... Bu koltukta bir da
ha o oturamıyacak... Daima kaybet
tiği bu gözlüğünü aramıyacak... 

Matemin verdiği bir samimiyetle 
Vahide hanıma sokulmak istedi. Fa
kat ihtiyar kadm buz gibi soğuk, 
put gibi hareketsiz kaldı. 

Cenaze meı-asiminden bir iki gün 
sonra Ahmed Kemali kansma: 

—r Haberin var mı? Baban borçlu 
imiş! - dedi. 

— Vallahi bilmem... Gerçi daima 
parasızlıktan şikâyet ederdi amma, 
bu onun ötedenberi huyu idi... 

— Her halde Vahide hanım bu işi 
daha iyi biliyordur... Merhum onu 
mirasa da dahil etmiş ... 

— Zavallı kadının hakkıdır... Ba
bamla, o kadar uğraştı ki... 

— İlâhi Sabihacığıml... Sen beş 
yaşında bir çocuk kadar safsın... 

— Niçin böyle söylüyorsun, Ke
mal?... Kadıncağızın babamdan ne 
çileler çektiğini herkes biliyor! 

— Ben âlemin sözlerine metelik 
vermem... İki gündür senin o Vahi
de hanımı tedkik ediyorum... O da 
bu işin farkında... Göz hapsinde bu
lunduğundan hiç memnun olmu
yor... Bak, göreceksin, bu miras me
selelerinden başımıza ne işler açüa-
cak! Birazdan da noter geliyor:.. Se-
nedleri füân göreceğiz... 

Abdülkadir efendi, bazı hususî iş
lerinden dolayı sıkıntıya düştüğünü, 
bu sebeble Vahide hanımdan on bin 
lira borç aldığım bir mektubla kızı
na izah ediyor ve bu borcun öden
mesini istioyrdu. Sonra, zahmetleri
ne mukabil de köşkü tamamen bü
tün eşyasile beraber Vahide hanıma 
terk ettiğini ilâve ediyordu. Bu mek-
tub okunduktan sonra ihtiyar ka
dın çantasını açtı. Abdülkadir efen
dinin kendisine verdiği senedi uzattı. 
Ahmed Kemal, istihza Ue: 

— Tebrik ederim! - dedi. - Rolünü
zü gayet iyi oynamışsınız! 

— Ne demek istiyorsunuz, fem? Be
nim param olduğuna işte hanımefen
di de şahid... Ben rahmetliyi pek se
verdim... Onu sıkıntı içinde görecek
tim de paramı mı esirgiyecektim 
fem?... O, borsada hava oyunu oynu
yordu... Bunu kızmdan bile gizliyor
du... Çünkü küçük hanımdan hiç 
memnun değüdi, fem! Sebeplerini de 
ben bUirim... Hem ağzımı açtırmaym, 
fem! 

— Peki amma. Vahide hanım... Si
zin sıkıntıda olduğunuz malûm... Bu 
parayı nereden buldunuz?.. 

— Amcamın oğlu verdi. 
— Nerede o şimdi? 
Kadm içini çekerek: 
— Zavallı... Altı ay oluyor öleli, 

fem! 
— Şahsiyetine ve size para verdi

ğine dair evrakı gösterin. 
— Ne evrakı, fem?... Çantasını aç

tı, parayı verdi... Ne gören var, ne bi
len... 

— Peki, siz, parayı aldığınız zaman 
hangi bankaya koydunuz? 

— Dosdoğru rahmetli beyefendiye 
teslim ettim, fem! 

Erkek kaşlarmı çatarak: 
— Pekâlâ! - dedi. - Borcu tanıyaca

ğız ve size ödeyeceğiz. Fakat köşk ka:-
nmmdır. . . Bir bunağm vasiyetname-

sile onu elden çıkaramayız... Bu ev 
baba bucağıdır; ailede kalması lâzım
dır. 

İhtiyar kadm, yerinden fırlıyaıak: 
— Görüşürüz, fem!... Ben de yapa

cağımı bilirim, fem! - dedi. 
*** 

Vahide hanım, Sabihanm aşk ma
cerasına vakıf... anahtar uydurarak 
mektuplardan birini, en canlısını, 
çekmeden çalmış... Randevu saatle
rini, yerlerirü, erkeğin ismini, hepsini, 
hepsini biliyor!... 

Gece, geç vakit, genç kadının oda-
sma girerek ve iki cümlede bir «fem, 
gözüm, güzelim!* diyerek bunları 
anlattı. Sabihacık, bu mektubu satın 
almağı teklif etti. Vahide hanım, ba
şını sallıyarak: 

— İlâhi küçük hanım... satar mı
yım hiç? Ya size teslim ederim, ya ko
canıza, fem... Eğer kocanızı vazgeçi-
rir de aleyhime dava açtırmazsanız 
mektubunuzu elinize veririm gözüm... 
Aksi takdirde kocanıza teslim ederim, 
güzelim... 

— Vahide hanımcığım... Biliyorsu
nuz ki, benim hocam üstünde hiçbir te
sirim yoktur... O aklına koyduğunu 
yapar... Düşünün, ben size ne fenalık 
ettim de benden böyle bir intikam alı
yorsunuz? 

— intikam almıyorum, hâşâ, fem!.. 
Kendi hakkımı müdafaa ediyorum, 
aslancığım!... Siz, zenginsiniz, salta
nat içinde yaşıyorsunuz... Bir köşkü 
bana çok mu görüyorsunuz? 

— Peki amma, benim elimde değil... 
Ben size pai'a vereyim... Borçlana
yım... Yavaş yavaş öderim... 

— Hayır güzelim, hayır... Ben işi
mi sağlama bağlarım, fem... 

Genç kadın, korkuyla yerinden fır-
lıyarak inledi; 

— Beni ne felâkete sürüklediğinizi 
biliyor musunuz? Ölümüme sebep ola
caksınız... Kocam şakaya gelmez... 

— O ciheti siz düşünün, fem! Amma 
gene ben sizi severim, fem... 

Yılan gibi girdiği bu odadan, gene 
sessizce kayıp çıktı. 

Sabiha, bir an şaşkın şaşkm, etra
fına bakmdı: Kocası, mektup, na
mus. .. Bu kelimeler, beynine birer 
tokmak gibi iniyordu. Kulakları uğul-
duyordu. 

Ne yapcaktı? 
Sairfümenam gibi yürüdü. İnsiyaki 

bir hareketle şapkâsüe mantosunu 
giyerek sokağa fırladı. Kapmm önün
de şoförsüz duran otomobilin direksi
yonuna atladı. Makineyi harekete ge
tirdi. 

Gidiyordu, kaçıyordu. Fakat nere
ye gittiğini, ne yapacağını bilmeden 
ilerliyordu. Dışarıda yağmur seı-pi-
yor... Karanlık bir gece... Kadm, 
ilerliyor, ilerliyor, ilerliyor... Bir ta
rafta uçurum var... Dikkat işareti 
olarak kırmızı bir fener konmuş... 
Fakat o, hiçbir şeye ehemmiyet ver-
miyerek, buhran içinde, uçuyor... Bey-, 
ni alevler içinde yanıyor... Sonra, 
birdenbire şiddetli bir sadme, bir fer-
yad... 

Karanlıklar içinde, otomobil, bir 
enkaz halini aldı. 

Nakleden: (Vâ - Nü) 

İŞ bulmak İçin 
Uzun taun düşünecek yerde 

AKŞAM gazeteaine bir 

KÜÇÜK ILÂN koydurunuz. 
3 defası 100 kuruş 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıkhk ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
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Hasan Fehmî nin katli münasebetile bir istizah -
Volkandın şiddetli yazılan 

— Ders okutamıyacağun. Beni de 
öldürsünler! 

Diye sımftan çıkmış, talebe de ken
disini takib etmişti. 

Filozof Rıza Tevfik be^ de buna 
benzer bir tehesryüc ile bir nümayiş 
yapmıştı. Celâleddin Arif bey de Hu
kuk mektebindeki dersinden çıkmış
tı. ••). i 

Hukuk ve Darülfünun talebesinden 
bir kısmı Mizan matbaasına giderek 
Murad beyden, önlerine düşüp hükü
meti tazyik için Babıâli^e gidilmesini 
istemişlerdi. Murad bey de bunlara: 

— Üç gün kadar sabretmek lâzım. 
Bu üç gü:ı içinde memlehıette hükü
met var mı? Yok mu? Tebeyyün ede
cektir. Varsa nümayişinize lüzum 
yok; aksi takdirde müessir bir nüma
yiş icrası lüzıunu anlaşılmış olur. O 
halde ben de tereddüd etmem; önünü
ze düşmeği vazife addeylerim. cevabı
nı vererek o gün dağllmalarım tavsi
ye eylemişti. (1) 

Katlin ertesi günü için İJsdam, Mi
zan, Osmanlı, Serbesti gazeteleri ilk 
sahifelerini tamamen boş bırakıp yal
nız (Hasan Fehmi beyin ruhıma fa
tiha) sözlerini büyük harflerle yazma
ğa karar vermişlerdi. • "' 

İkdam ile Serbesti bu karan tatbik 
etmediler; OsmanU ve Mizan bu su
retle intişar etti. Maktulün cenaze 
alayı İttihad ve Terakki cemiyetine 
karşı bir nümayiş mahiyetini aldı. 

Al bayraklara sarılmış tabutun önü
ne Mizancı Murad bey, müşir Fuad 
paşa ile Ahrar reisleri geçmişti. Alayın 
bir ucu Sultan Mahmud türbesini 
bulmuş iken bir ucu Sirkecide postane 
civarındaki Serbesti idarehanesinde 
bulunuyordu. Tabutun maktulün kan
lı gömleğile sarılarak galeyanın teş-
did olunmasım bile istiyenler olmuş
tu; fakat mutedil düşünceliler buna 
razı olmamış, meydan vermemiştiler. 
Sardazam Hüseyin Hilmi paşa araba 
ile Babıâliye giderken Said paşa da
madı Nuri bey gibi yol değiştirmesini 
tavsiye edenlerin sözlerini dilemiye-
rek ilerilemek istemiş, fakat yeni pos
tane önünde hakaretler gömmeğe baş
ladığı, arabası durdurulduğu için ni
hayet bu tavsiyelere göre hareket et
meğe mecbur kalmıştı. 

İstanbul derin bir teheyyüc içinde 
çalkanıyordu. İttihad ve Terakki aley
hine kin ve intikam duygulan şiddet
leniyordu. 

Muhalifler Hasan Fehmiyi bir mak
tul değil, bir şehid addediyorlardı. 
Mecliste hükümetten bir istizah yap
mak teşebbüsünde bulundular. İstan
bul mebusu Zöhrap, Ergiri mebusu 
Müfid, Sinob mebusu Rıza Nur, Berat 
mebusu İsmail Kemal beyler bu siya
sî cinayetten hükümeti mesul tutmak 
istiyorlardı. İttihadcı mebuslar ise 
vakanın âdi bir cinayet olduğunu be
yan ediyorlardı. İstizah nisanm on ye
disine kararlaşmıştı. 

Yeni Gazete sahibi Abdulah Züh
dü beyle Murad bejrin şiddetli taraf
tarı Mehmed Zeki ve Hasan Avni, İs
mail Hakkı beyler tarafından sadra
zam Hüseyin Hilmi paşaya Hasan Feh
mi beyin şahsî bir garezine değU si
yasî bir cinayete kurban edildiğini ya
zarak katillerinin meydana çıkarılma-
sım istemişlerdi. 

Tabiî bu yolda sözler, müracaatler-
le cemiyetin Hasan Fehmi beyin kat
linde parmağı olduğu anlatılmak iste
niliyordu. 

İttihad ve Terakki cemiyeti merkezi 
umumîsi 27 Mart 325 - 9 Nisan 1909 da 
bu yoldaki imaların yersizliğini beyan " 
ile Hasan Fehmi beyin katlinde cemi
yetin alâkası bulunduğu yolundaki 
iddialan gazetelerle tekzib eylemişti. 
Fakat mıüıalifleri böyle tekziblere hiç 
kıymet vermiyorlardı. 

Hissiyat günden güne kabanyordu. 
Sonu nereye varacaktı? Ermeni Taş-
naksütyon cemiyeti bir beyanname 
neşrederek fırkalar arasmdakl reka
betin şahsiyat sahasına intikal eyle
mesinin akıbeti vahim olacağmı izah 
İle siyasî fırka ve cemiyetleri ahvali 
soğukkanla tedkike, bu münazaalara 
nihayet vermek için toplanmağa da
vet etmişti. Bu davete de kulak veren 

I 
(1) Murad bey, Tatü Emeller T» Acı Ha-

katler. 

olmamıştı. Derviş Vahdeti Volkan ga
zetesinde cemiyet aleyhine ateş püs-
kürüyordu. 

Vahdetinin basit fikirler üzerinde 
yaptığı tesir Ayasofya camisinde ter-
tib ettiği bir mevlûdda büsbütün mey
dana çıkmıştı. O gün Ayasofya mey
danım üzerlerinde (kelimei te^hid) 
yazıh yeşil bayraklar kaplamıştı. 

Bu dinî törene dine dokunuluyor-
muş ta buna meydan bırakmak iste-
nilmiyormuş gibi bir mahiyet veril
mişti! Bu mevlûd dinî bir âyinden zi
yade «dinsiz ve farmason» İttihad ve 
Terakkiye karşı bir nümayiş rengini 
almıştı. 

Derviş Vahdeti artık bir «şeriat kah-
ramam» olmuştu! Sokaklarda yeşil 
bayraklarla dolaşıyor, gazetesinden 
kazandığı para ile kurbanlar zebhedi-
yordu! (İkinci kerbelâ şehidi ve şeri
at) namına kopardığı yaygaralarla 
halkı irticaa sürüklüyordu. 

Ahrar fırkası Kâmil paşaya mua
venet ve İttihad ve Terakkiye muha
lefet yolunda bilmiyerek ve istemiye-
rek de olsa irticaın ekmeğine yağ sü
rüyordu. 

İttihadı Muhammedi ile alâkalan 
olmıyan kalemler ve cemiyetler de 
hareketlerinin ihzar ettiği neticelerle 
İttihad ve Terakkiden umumî tevec
cühü kesir ve izale yolunda ve dolayı-
sile irticaa yardım ediyorlardı. Mür
teciler AvnüUahülkâzımi ve Fethullah 
gibi Fedakâranı millet reislerini ken
di daireleri içine almak için büyük 
gayretler, fedakârlıklar göstermekten 
hali kalmıyorlardı. 

Kâmi^paşa istediği gazetelere tev
zi etmek üzere Abdülhamidden büı 
jrüz lira almıştı. 

(Yıldız evrakı içinde Kâmil paşanın 
(nezdi şahanenizde malûm olan bin 
yüz lirayı aldım) kaydile bir tezkeresi 
çıkmıştır. Bu tezkere hakkında İtti
had ve Terakki erkâmndan Rahmi 
beyin gazetelerde vaki olan neşriyatı
na ve bu parayı nereye sarfettiğine 
dair irad ettiği suale Kâmil paşa ce-
vab vermemiştir.) 

Volkan gazetesinin şeriatln ortadan 
kaldırılmak istenUdiğine, hattâ kal
dırıldığına delâlet eden neşriyatı ef
kârı o kadar tehjric ediyordu ki çarşı
larda, orada burada şeriatin muhafa
zasına takayyüd edilmesi için mebu-
san meclisine arzuhaller bile tertib 
ediliyordu. 

Bir gün Kapahçarşıda bir kaç ho
ca ortaya bir masa koyarak ve başına 
oturarak meşrutiyet devrinde tanzim 
olunacak kanunlann şeriate uygım 
olması lüzumıma dair hazırlanmış 
bir mahzan gelene, geçene imza ettiri
yorlardı. Ne olduğımu soranlara da 
(Şeriat istiyoruz!) diyorlardı. 

Halk birikiyordu. Zabıta işe müdîi-
hale etti. Toplananlan dağıttı. 

Bu arzuhallerden buüeri bulan im
zalara yer olsun diye ilâve edilen kâ-
ğıdlarla boylan ancak metrelerle öl
çülebilenleri görülüyordu! 

Bukaribeye misal olarak çarşıda 
Kazanlı Hacı Ahmed efendi tarafın
dan ahaliye imzalattınhp sureti B. 
Mahir Saidin (31 Mart) eserinde gö
rülen arzuhali mealen buraya nakle
diyoruz: 

(Geçmiş istibdad devrinin tahrib 
kuvvetlerinden en ziyade mutazarrır 
olan hususlardan biri de selâmet ve 
saadetimizi mütekeffU olan dinimiz, 
şeriatimizdi. Şeriat icra olunmadık
tan maada din kitablan da mahvedi
liyordu; ulema nefyolunuyordu. En
dülüs vakalarım gölgede bırakacak 
surette, haricden ziyade dahilde, din! 
darbelere, tahriblere maruz bırakmış, 
esef olunacak bu hal ise zerre kadar 
iman nuru taşıyan her müminin ta
hammül edemiyeceği dereceyi bul
muştu. Bu esnada AUahm lûtfu ola
rak vukua gelen mesud inkılâb üzeri
ne herkesçe bir ümld şulesi parlamış
tı. Ancak bazı kısa görenlerin dine 
karşı mübalâtsızhğı, bazı cahillerin 
de hürriyeti yanlış anlamalan her 
tarafta şirketler, katiller, gasblsu:, 
alent işretler, hasüı ne kadar fenalık
lar ve kabih işler varsa hepsi yapılmar 
ğa başlandı. Bımun tabii neticesi olar 
rak ta musibetler üzerimize çöktü. 

(Aıkası var) 

2 Haziran 938 Perşembe 
istanbul — Öğle neşriyatı: 12.30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 18,45: Kızılay haftası: Konfe
rans: Doktor Fethi (Kızılaym yardımla
rı), 19: Plâkla dans musikisi, 19,15: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik, 19,55: Borsa 
haberleri, 20: Sadi Hoşses ve arkadaşla
rı tarafmdan Türk musikisi ve halk sar
kılan, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer 
Rıza tarafmdan arabca söylev, 21: Ka
dife Neydik ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk sarkılan, (Saat 
ayan), 21,45: ORKESTRA: 1 - Kamsak: 
Potpurri viyenuvaz, 2 - Buzke: Melodi, 
3 - Translatör: Vals, 4 - Linke: Serenad, 
22,15: Ajans haberieri, 22,30: Plâkla so
lolar, opera ve operet parçalan, 22,50: 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Kan-
şık plâk neşriyatı. 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan. 13,15: DahUİ ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Makbule Çakar ve arkadaşlan), 
20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 20.15: 
Radyofonik temsil (Oençler grupu ta -
rafmdan), 21: Konferans: Selim Sim 
Tarcan, Ordu saylavı, 21,15: Stüdyo sa
lon orkestrası: 1 - Delibes: La Source, - 2 
Rahmaninow: Serenade, 3 - Rubinsteln: 
Bal Costume, 4 - Delibes: Lakm6, 22 : 
Ajans haberleri, 22,15: Yannki program 
ve istiklâl marşı. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 plâk neşriyatı — Danzlg 
20,10 valsler — Kolonya 20,10 dans — 
Hambg. 20,10 Kolonyadan nakil — Kö-
nigsberg 20,10 orkestra — Athlone 20,35 
konser — Berom. 20 Siegfried operası — 
Bmo 20,25 orkestra — Droltviç 20,30 or
kestra — Helsingfors 20,50 orkestra — 
Hilvers. II 20,55 senfon. konser — M. Ce-
neri 20,30 hafif muzika — Riga 20 operet 
ve filim muzikası — Sofya 19,30 danberi 
orkestra — Stokholm 20,30 muzika — 
Rad. Toulouse 20,15 filim ve operet hava
lan — Varşova 20,30 muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 konser — Breslav 21,10 kon

ser — Frankf., Münih, Stuttg. ve Danzig 
21 konser — Kolonya, Deutschl. S., Ham
burg 21 dans Saarbr. 21 orekstra — Vi
yana 21 operet muzikası — Athlone 21,50 
konser — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Belgrad 21 halk muzikası — Berom. 21 
operaya devam — Brüksel 21 - 23 orkes
tra — Bükreş 21,15 orkestra — Florans 
21,30 konser — Helsingfors 21 konsere de
vam — Lyubliana 21 salon muzikası — 
Limoges 21,30 hafif muzika — Midland ve 
Londra 21,30 piyano — Rad. Paris 21,30 -
2330 «Yo Krah» opera — Paris - Eyfel, 
Bordo, Lyon, MontpeUier 21,30 - 23,30 
«Haensel ve Sretl» operası — Prag 21,05 
opera parçalan — Riga ballet muzika
sı — Sottens 21,35 operet muzikası — 
Strasbg., Nis, Rennes 21,30 - 23,30 «Didon 
et En6e» operası — Rad. Toulouse 21 
hafif muzika. 

Saat 22 de 
Berlin 22 konsere devam — Breslav 22 

konsere devam — Frankf. Danzig, Münih 
ve Stuttg. 22 konsere devam — Deutschl.S. 
22,15 oritestra — Kolonya ve Hambg. 22 
dansa devsun — Viyana 22 operet muzika-
sma devam — Belgrad 22 senfon, kon
ser — Berom. 22 operaya devam — Brük
sel n 22 orkestra — Budap. 22,45 çigan 
muzikası — Budap. II 22 cazband — 
Droitviç 22,40 «Tosça» operasmm 2 nci ve 
3 üncü perdesi — Hilvers. I • 22,25 salon 
muzikası — Hilvers. II 22,15 salon mu
zikası — Lyubliana 22,30 hafif muzika — 
Limoges 22 hafif muzlkaya devam — 
Lüksemburg 22,30 senfon. konser — Mila
no 22 «No no Nanete» opereti— Rad. 
Paris 22 operete devam — Paris - Eyfel, 
Bordo, Lyon, MontpeUier 22 operete de
vam — Strasbg., Nis ve Rennes 22 ope
raya devam — Rad. Toulouse 22 hafif 
muzlkaya devam — Varşova 22,10 hafif 
muzika. 

Saat 23 de 
Deutschl. S. 23,30 konser — Frankf. 

23,30 eğlence ve dans — Hambg. 2330 or
kestra — Königsberg 23,30 plâkla dans — 
Stuttg. 23,30 egleneli muzika — Stutt-
garttan naklen diğer Alman istasyonlan 
23,30 dans ve eğlence muzikası — Berom. 
23 operaya devam — Brüksel II 23,30 
cazband — Budap. 23 çigan muzikasına 
devam — Droitviç 23 operaya devam — 
Florans 23 dans — HUvers. II 23,40 ha
fif muzika — Kopenhag 23,20 orkestra — 
Lyubliana 23,15 hafif muzika — Limoges 
hafif muzlkaya devam — Londra 23,49 
dans — Milano 23 operete devam —Pa
ris - Eyfel, Bordo, Lyon, MontpeUier 23 
operaya devam — Stokholm 23,15 or
kestra — Strasbg., Nis, Rennes 23 opera
ya devam — Rad. Toulouse 23,35 salon 
muzikası, 23,45 orkestra — Varşova 23,15 
salon muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyolnan 1 e kadar bir saat 

evvelki programlanna devam — Berom. 
24 operaya devam — Budap. 24,10 dans — 
Droitviç 24,15 dans — Kopenhag 24,20 
dans — MUâno 24 operaya devam — Rad. 
Toulouse 24 operet muzikası, 24,35 dans — 
Stutg., Viyana, Frankf. ve Berlin 1 - 4 
gece konseri — Diğer Alman istasyonlan 
1 - 4Danzigden naklen orkestra. 

Selâmı tzzet Sedes 

Tiyatroya dair 
Yeni çıktı — Fiati 50 kuruş 

Remzi Kitapevi 

DİŞİ 
Tarihî 

KORSAN 
Deniz 

„ ^ ^ ^ Tazan: İskender F. Sertelli 
Romanı 

_ ^ ^ Tefrika No. 13 ' . 

Fida saraydan kaçarak aşıkınm evine gitti. Anivas 
o sırada düşman üzerine yürümeğe hazırlanıyordu 

Merak etme! Şimdi saraya 
döndüğün zaman, onu göklere çık
mış bulacaksın! Meydan senindir, 
Dafne!» 

Dafne birdenbire korktu, ürperdi: 
O, ayazmada ilk defa böyle bir 

ses dujruyordu. Papulas gülmemek 
için dişlerini sıktı. Ve Dafne arka-
sma bakmadan merdivenleri çıkıp 
gitti. 

Fida bahçıvana: 
— Neden cevab verdin? dedi. Bu

radaki sesleri haber verirse ne ya-
panz? 

— Merak etme, yavrum! Buraya 
gelen ziyaretçiler, burada gördükle
rini ve duyduklanm kimseye söyle
mezler. Bunu bir uğursuzluk sayar
lar. Dafne şimdi kimbilir ne kadar 
sevinmiştir... 

(Talih ayazması) ında ağlıyan 
Dafne saraya döndüğü zaman, Fida-
dan çekinmeğe başlamıştı. Demek 
ki herkesin casus dediği bu kadın, 
gerçekten «Allahın kızı» idi?! Böyle 
olmasaydı. Talih ayazmaısndaki 
(Aziz ruh) ona bu cevabı verir miy
di? 

«Merak etme... O, göklere çıka
cak!» sözünü Dafne unutmuyordu. 

Ayazmadan çıktıklan zaman orta
lık alacakaranlıktı. 

Bahçıvan Papulas bahçenin arka: 
kapısmdan meydana doğru yürüdü.. 
Fida onu takip ediyordu. Biraz ileride 
bir muhafız askerine rasladılar. Bere
ket versin ki, asker meydanda çok 
durmadı. Birini arıyormuş gibi, sağı
na soluna bakmdıktan sonra, birinci 
karakola doğru koştu. Papulas: 

— Haydi, fırsatı kaçırmadan arka 
sokaklara sa'palım. 

Diye seslendi. Fida cesaretini kır
madı, yürüdü. Arka sokaklara saptı
lar. 

— Papulas! Selâmete çıktık, değü 
mi? 

— Evet. Selâmete eriştik. Bundan 
sonra izimizi şeytaiılar bUe bulamaz. 

F i d a , â ş ı k ı n a k a v u ş u y o r . 
Fakat... 

General Anivas evinde yaJmzdı. Ka-
pmm önünde birdenbire iki gölge gör
dü. Bahçıvan kendini saklamadı: 

— Numaralardan kaçtım, Asalet-
meap! dedi - Sizden başka sığınacak 
bir yerim yok... 

Anivas pencereden başmı uzattı: 
— Pekâlâ, içeri gir! Fakat, o ya-

nmdaki kim? 
Papulas gülümsedi: 
— O da sizin misafiriniz... 
Fida birdenbire: 
— Anivas... 
Diye bağurdı. Generalin ağza bir ka

rış açıldı: 
— Fida, sen misin? 
Ve süratle bahçeye inerek Fidanın 

boynuna sarıldı: 
— Sen neredeydin, meleğim? Nere

ye gittin ve nerden geliyorsun böyle?. 
Papulas bahçnin kapışım örttü. 
Generalin zenci cariyesi, Fidayı gö

rünce sevinmişti. 
Bahçıvan Papulas kısaca nerden 

ve nasıl kaçtıklannı anlattı. 
— Benim de hiç bir suçum yoktu, ge

neral! Sarhoş bir muhafız zabitinin ga-
zabma uğradım. Beni de numeralai-a 
attılar. İşte orada Fidaya rasladım ve 
onu kurtardım. 

Fida: 
— İmparator beni casus diye ida

ma mahkûm etti. Fakat o, hakikî ca-
suslan görmüyor. Benim en büyük 
suçum, seni sevdiğimdir! dedi. 

Anivas, Fidanın gelişinden mem
nun olmuştu. 

— Seni göklerde ararken, yerde bul
dum. 

Dedi, sevgilisinin boynuna sanldı. 
— Şu yangm işi nasıl oldu? 
Diye sordu. 
Fida' hakikati anlattı: 
— Beni Periklis sarhoş yapmak is

temişti. O gece herkes tribünlerde eğ
lenirken, imparator beni odama ka

pattı ve başıma Periklisi musallat et
ti. Miskin herif çabucak sarhoş oHr 
muştu. Dışardan akseden neşeli ses
leri duyunca dayanamadım, yavaşça 
arka koridorlardan yürüdüm. Bahçe
ye çıktım. Bahçede dolaşan bir Moğol 
kölesi ile konuşuyordum. Bu adam 
Sinyor Kontarino'nun kölesi imiş., iş
te yangım çıkaran o adamdır. 

Anivas kulaklanna inanamıyordu. 
Bizans sarayma bir Moğol ca!susu 

nasıl girebilirdi?. 
Anivas vaziyeti kavradıktan sonra, 

ikisini de evine aldı. 
Fida umduğu kadar hararetli kar

şılanmadığı için, tehlikenin tamamila 
savuşturulduğuna hükmedemiyordu. 

Kendisi idama mahkûm edilmişti. 
Anivas bu vaziyet karşısmda Fida 

ile nasıl evlenebilirdi? 
Fidamn kurtulması için bir ihtimal 

vardı: İmparator tarafmdan affedil
mek suretile serbes kalmak. 

Eğer general Anivas bunu temin 
edebilirse, Fida ölüm cezasmdan kuru
tularak Anivasla evlenir ve bu suret
le Celladm eUnden kurtulabilirdi. 
Fida generale: 

— Bemmle evlenmek istiyordunui. 
haydi, hemen evlenelim!; 

Dedi. Anivas tereddüd gösterdi: 
— O gün mümkündü. Fakat, bıı-

gün kabil değil. Çünkü harbe gidece
ğim. 

— O halde dönünceye kadar bekle
rim!. 

— Bu fedakârlığa lüzum var mı? 
Ya dönmezsem?.. 

— Hayır. Döneceksin! Hem de şanlı 
bir dönüş. Muzaffer olarak geleceksini 
O zamana kadar beklerim ben. 

— Pekâlâ. Sen beklemeyi göze al-
dmsa, evim saha açıktır. Eski bahçıva
nım ve harpte çadır hizmetkârım 
olan Papulasla burada kalırsmız! 

Papulas yalvardı: 
— Ne olur, generalim? Beni de bir

likte götürseniz!.. 
— Hayır. Sen Fidaya; lâzım ola-

caksm! Onu ben harpten dönünceye 
kadar koruyacaksm! Ve evime -hariç
ten kim gelirse gelsin- sokmıyacaksml 
Bühassa kumaşçı Venedik ve İspanyol 
tacirlerinin evime girmemesine dik
kat edeceksin! 

_ 2 — 

Tuna boylarında.. 
Sekizinci Mihail Paleoloğun yeni

den kurduğu Bizansın iç3rüzünü, sa
ray hayatım ve devletlerle olan mü-
nasebatınin derecesini şöyle bir ku^ 
bakışUe görmüş ve öğrenmiş olduk. 

Şimdi, romanımızın mevzuile bir 
kaç cepheden ilgilenen Balkanlara 
ve Tunaya ve bilhassa buralarda yer
leşen MogfoUara geçeceğiz. 

Romammızın mevzuu o devirde 
muasır üç milletin tarihile alâkadar
dır: 1 — Bizanshlar, 2 — Moğollar, 
3 — Arablar... 

Bu arada İspanyol ve Venedik kor
sanlarından da bahsedeceğiz. 

Şimdi Tuna boylanndayız. 
Kubilây han Mağol paytahtım Ka-

rakurumden Çine nakledell henüa 
üç yıl oldu. 

Kubilây handan, Tunadaki Moğol 
ordulan başkumandamna şöyle bir 
buyruğu geliyor: 

«Papa dördüncü Aleksandtf 
Avrupayı Moğollar aleyhine itti
faka davet ediyormuş. Bir ka9 

yıl önce Polonyada hainane bir 
surette öldürülen üç Moğol t9r 
bitinin buradaki ailesine söz ver
dim. Polonyalılardan ilk fırsat
ta öç almayı ihmal etmeyin!» 

1258 hareketinde Moğol orduları 
Peştede karargâh kurduğu zaman. 
Papa dördüncü Aleksandr gene Av-
rupaja ayaklandırmak ve silâh başı
na toplamak için beyannameler tieş-
retmişti. Dört yıl sonra, ayni adam 
tekrar Komada «Konsil Jeneral» ı 
içtimaa davet ediyor, yeni tedbirler 
aUyordu. 

(Arkası var) 
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Türk-Yunan dostluğu 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

«eyi Ankarada toplandığı vakit para
fe edilerek tam metin ilân edilmişti. 
Bunu Başvekilimizin refakatinde 
Atinaya yaptığımız ziyaret esnasm-
da imzaladığımızı biliyorsunuz, o zar 
man dahi tam metni yine matbuatta 
İntişar etmişti. Bu suretle mükerre-
ren neşredilen metni haricinde alent 
veya gizli başkaca hiç bir merbutu ol-
mıyan bu muahede uzaktan yakm-
dan hiç bir devleti rencide ve istihfaf 
etmez. 

Gene biliyorsunuz ki, Yunanistan 
İle iki taraflı olarak aramızda 1930 
tarihli bitaraflık, tahkim ve uzlaşma
ya dair bir muahede ile bir de 1933 te 
yapılan samimî anla^na muahedesi 
vardır. Bu samimi anlaşma muahe
desinin esash hükmünü Türkiye -
Yunanistan müşterek hudutlannın 
iki devletin kefaleti altmda ihlâli ka

bil olmadığmın tesbiti teşkil eder. 
Diğer komşumuz Bulgaristan ile 

de aramızda ebedî bir dostluk mua
hedesi ile bir bitaraflık tahkim ve 
uzlaşma muahedesi mevcut olduğu 
cihetle kendisine Yımanistan ile ya
pıldığını arzettiğim samimî anlaşma 
muahedesinden daha imzadan evvel 
malûmat verilmişti. Bu hususta Bul
garistan ile aramızda fikir teatisin
den sonra aramızdaki bitaraflık mu
ahedesinin t«ndidi ile iktifa edildi. 
Ayni sene zarfında Balkan müttefi
kimiz Yugoslavy aile 1925 de başlı-
yan ve o devrenin yekdiğerini takip 
eden hâdiseleri içinde muvakkat bir 
fasıla geçiren samimî temas iki tara-
fm çok uygun olan menfaatleri ile 
ve iki milletin biribirine karşı bes
ledikleri saygı ve sevgi ile tekrarlandı. 
Ve samimi bir dostluk muahedesine 
varıldı. 

Ayni suretle diğer Balkan mütte
fikimiz Romanya İle de o vakit böy
le bir samimî dostluk muahedesi 
yapıldı. 

Artık Balkanlarda hava değişmiş, 
asırlar ve asırlarca devam eden bin 
bir türlü tecrübelerin ve çekilen ıztı-
raplarm husule getirdiği bir anlayış
la Balkan menfaat birliği ve kardeşlik 
duygulan belirmeğe başlamıştır. Yu
nan milletinin bir teş^büsü ile ve 
bütün Balkanlarm iştirakile vakit 
vakit ve yer yer toplanmakta olan 
hususî Balkan konferansları bu yeni 
doğan temiz ve gürbüz duygulai-a 
revaç verdi. İşte bu esnada idi ki, kar
deş Yugoslav devletinin Büyük Kralı 
Majeste Aleksandr'm Şefimiz Ata-
türkü ziyareti ve bu iki büyük devlet 
reisinin konuşması Balkan anlaşma-
sma: yeni bir cereyan verdi. Romanya 
Balkanlardaki bu canlı cereyaıun 
ön safmda yer tuttu. 

Bundan sonra Balkan anlaşmalan 
genişlemiş ve resmî bir mahiyet al
mış ve Balkan devletleri Hariciyeleri 
arasında bu maksadla görüşmeler bir
denbire süratlenmiştir. 

Hepimizin daima iyi hatırladığımı
za şüphe olmıyan 1934 senesi şuba
tında Atinada Balkan misakı imza 
olundu. O gündenberi dört müttefik 
Balkan devleti Hariciye Nazırları 
muntazam bir surette ve muajryen 
Vakitlerde toplantılar yapmakta ve 
daima temas halinde bulunmaktadır
lar. 

Diğer taraftan Balkan milletleri 
muhtelif sanat şubeleri arasında ve 
her sahada artarak yapılmakta olan 
Öyaretlerle ve konuşmalarla hükü
metlere rehber olmakta devam et
mektedir. 

Şimdi müzakeremizin mevzuunu 
teşkil eden Türk - Yunan muahede
si Balkan yanmadasmdaki milletler 
arasında idamesi arzu edilen müna
sebetlerin timsali ve Balkan müttefik
leri arasında yaşıyan çözülmez bağlı-
lığm tabiî inkişafmm bir misalidir. 

Mahiyetini arzettiğim bu munzam 
muahedenin müstaceliyetle kabul ve 
tasdik buyurulmasını yüksek heyeti-
hizden rica ederim. 

H a t i p l e r i n s ö z l e r i 
Ankara 1 (Telefonla) — Hariciye 

Vekilinin bu nutkundan sonra ilk 
olarak kürsüye gelen B. Nazım Poroy 
(Tokat) Başvekil B. Celâl Bayarm 
Atina seyahatinden getirdiği bu güzel 
hediyenin pürüssüz bir dostluk ilfa-
desi olduğunu işaret ederek: 

— Büyük Önderin mesai arkadaş
larına ötedenberi verdiği direktifler 

bağlüığmm bugün de en kuvvetli bir 
eseri karşısmda bulunuyoruz.> de
miştir. 

B. Nâzım Hariciye encümeni âza-
smdan bulunmak iübarile bundan 
sonra iki memleket arasmda mevcut 
muahedeleri haürlatarak mevzuu 
müzakere olan munzam muahede
nin umumi bir tahlilini yapmış ve bu 
muahedenin Balkan alntantlan çer
çevesi içinde yapılmış ve bu antantm 
ruhunu teyld eylemekte bulımduğu-
nu söylemiştir, 

B. Ali Muzaffaer (Konya) Yunan 
devletile Türkiye Cumhuriyeti arasın
da akdedilmiş bulunan muahedenin 
Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin 
Atatürkten ilham alarak senelerden-
beri sükûnetle, vekarla ve memleketin 
hakikî menfaatlerinden mülhem ol
mak suretile idare etmekte olduğu dış 
siyasetinin takdirle amlmaya lâyık ye
ni bir vesikasım teşkil eylemekte bu
lunduğunu söylemiştir. 

H ü k ü m e t i t e b r i k 
Müteakiben söz alan Millî Müdafaa 

encümeni başkanı general Kâzım Se-
vüktekin, Türkiye Cumhuriyeti hükü
metinin Büyük Şefin irşadlarile iki mil
let arasındaki anlaşmazlığı kökünden 
bertaraf ederek onun yerine bütün 
dünya milletlerine numune olacak su
rette hudutsuz dostluk ve kardeşlik 
meydana getirmiş bulunduğunu işaret 
ettikten sonra demiştir ki: 

— ((En fena, en müşkül senelerinde 
Yunan milletini tammış ve bu milletin 
fedakârlık, vatanperverlik ve cesareti
ne şahid olmuş ve onların dürüst hare
ketlerini, nezaket ve inceliklerini gör
müş ve işitmiş olduğlımdan, her hu
susta bu dostluğa ve altı yedi senedir 
mevcud itilâfnameleri bir araya toplı-
yan bu munzam itilâfnameye büyük 
bir ehemmiyet atfetmekteyim.» 

Kâzım Sevüktekin sözlerini bitirir
ken, Yugoslav ve Rumen mUletlerile 
olan dostluğu saygı ile anmış ve hükü
meti tebrik eylemiştir. ı 

B. Mehmed Somer (Kütahya) mü
zakere mevzuunu teşkil etmekte olan 
muahedesa ((Türk - Elen milletleri ara
sında kahramanlık meydanlannda bi-
ribirlertnin yüksek meziyetlerini an
lamak suretile doğmuş eşsiz bir sami
miyetin mütemmim eseri» olarak tav
sif etmiş ve iki memleket devlet şefle-
rile devlet adamlarının yarattıkları 
ve iki milletin hislerine tamamile te
kabül eden ve bu muahedenin yüksek 
değerini ve Balkan antantmm kudre
tini tebarüz ettirmiştir. 

B u l g a r i s t a n l a m ü n a s e b a t ı m ı z 
Hatip bundan sonra Hariciye Ve

kilinin beyanatlannda Bulgaristan 
ile olan münasebat etrafmdaki izahat 
üzerinde durarak hükümetimizin 
gösterdiği sulhperverlikten Bulgaris-
tanın istifade edeceği ümidini izhar 
eylemiştir. 

B. Cavid Oral (Niğde) Türk - Yu
nan muahedesinin her hangi bir si
yasî muahedenin çerçevelerini aşan 
ve içinde tarihin, hâdiselerin, realite
lerin, millî menfâatlerin gösterdiği 
ve öğrettiği zaruretleri ifade 
eyliyen yakınla.^ma bir anlaş
ma daha doğrusu bir kaynaş
ma mahiyetinde olduğunu söy-
liyerek Başvekil B. Celâl Bayar ile 
Hariciye Vekilimizin son Atina seya
hatleri esnasmda şahıslanna karşı 
Yunan milleti tarafmdan gösterilmiş 
olan büyük muhabbet tezahürlerini 
ve bunun delâlet etmekte olduğu 
manayı işaret eylemiştir. 

B. Fazıl Ahmet Aykaç (Elâzığ) 
Türk - Yıman milletleri arasmdaki ' 
temaslan ve münasebetleri kısaca 
işaret ettikten sonra: 

— Bugün bize verilen bu eser iki 
millet arasmda bir çok tecrübelerde 
görgüden doğan iş birliğini âleme 
ilân edici, bir sulh ve selâmet bera-
tidir» demiş ve sözlerini .şöyle bitir
miştir: 

«Ayni duygulaira, ülkülere sadık 
her siyasî ve içtimaî heyet bizim 
gerçek dostluğumuza güvenirse pek 
haklıdır. 

Bütün âlem büsin ki Türkün şeref 
ve şiarı verdiği sözü tutmak, koydu
ğu imzayı bir namus damgası addet
mektir. O imzayı bulunduğu yer
den silecek hiç bir el yoktur. 

Hatiplerin sürekli alkışlarile kar
şılanan bu beyanatlarmı takiben 
muahedenin tasdikine ait kanun 
reye konmuş ve 306 rey ve mevcudun 

AK^AM'ınnı FAVDALfl 
Bu ki taplar ı gördünüz m ü ? Bir defa görürseniz bir aile kütüp-
haı\e$i için çok değerli olduklarını siz de tasdik edeceksiniz. 

Yeryüzü Gökyüzü 
Yazan Faik Sabri Duran 

150 kuru^ 

• 
Istanbuldan Londraya 

Şileple Bir Yo lcu luk 
Yazan: Fcdk Sabri Duran 

Bir Türk Kızının Amerika Yolculuğu 
Yazan: Faik Sabri Duran 

75 kuru^ 

* 

Nereden Geliyoruz 
Yazan: Fcdk Sabri Duran 

40 kuruf 

İspanyol edebiyat ının 
ölmez eseri 
M. Cervantes 

Don Kişot 
25 kuruş 

R D V A T I 
Çocuk anaları, babaları: 

«Yavruma ne hediye vereceğim..» 
diye artık düşünmeyiniz. İşte em
niyetle seçebiloceğiniz güzel he

diyeler şunlar: 

C O Ğ R A F Y A D A 
İ L K A D I M 

Yazan: Faik Sabri Duran 
50 kunif 

Çocuklara Coğrafya 
Kıraatleri 

Tazan: Faik Sabri Duran 
50 kuruf 

Tarih USrenlyorum 
Yazan: Ahmet Refik 

30 kuruf 

Bütün dünya dillerine çevrilmiş 
bir kitap 

CÜCELER ve DEVLER 
MEMLEKETİNDE 

Gülliver'in Seyahatleri 
Türkçeye çeviren: Ercüment Ekrem \ 

75 kunif 

Pierre Benoît'nin en güzel eseri 

DEVLER KALDIRIMI 
Türkçeye çeviren: Halil Fahri 

75 kunif 

Çok merakh bir fenni roman | 
Jül Vem 

Arzın Merkezine 
Seyahat 

25 kuruş 

Yüzde 20 tenzilâtlı kupon 
Bu kuponu kesip sipariş mektubımuz-
la gönderirseniz kitap fiatlerinden 
yüzde 20 tenzüâta hak kazanırsınız. 
Sipariş bedelini o suretle hesap ederek 

gönderiniz I 

Tevzi yeri: A K S A M gazetesi — istanbul 
Muallim Ahmed Halid kitabevi 

Para yerine mektup İçinde pul gönderilebilir. 
(AKŞAM) okuyuculanna mahsus tenzilât 

kuponundan istifade ediniz! 

' 

••«•«nfiM 

iiunotâinâ. 
CAN KUniADlCl 

• Eyüp Halkevinden: Ejnip İlçesinde 
yeni doğan ve muhitimizin kültün haya
tında büyük bir inkişafı temine çalışan 
Halkevimlz 5/6/938 pazar günü Talovaya 
bir deniz tenezzühü tertip etmiştir. 

NOT: 
Vapur pazar günü saat 8 de Sirkeci 

Araba vapur İskelesinden hareket ede
cektir. Yalovadan saat 19,30 da hareket 
ve köprüye saat 22^0 da muvasalat ede-
çektir. Eyübe kadar vapur temin edllmlg-

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

(AKŞAM* gazetesi ve «AKŞAM nev 
rlyatu Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. «AKŞAM* abonelerine hususi 
tenzllftt yapılır. Sahibi Bay Bsada 
müracaat. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKtM) 

Dahiliye mütehassısı , 
Pazardan başka günlerde öğleden sonr» 

saat (2,5 tan 6 ya) kadar tstanbulda Dl-
vanyolunda (104) numaralı hnsnsl kabi
nesinde hastalarmı İLabnl eder. Salı, cn-
martesi günleri sabah «9,5 - 12» hakiki 
fıkaraya malisastıır. MuayenelUM* T« «t 
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Sahife 14 »Kşa« 2 Hazira* 

KvC 
KÜÇÜK İLANLAR 

AKŞAM okuyucuları arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz İlân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Balı ve 
Perşembe günleri İntişar edet. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
BİR BAYAN — İyi bl« aOeye mensub 

30 yaşmda bir Türk bayanı 4 yaşındaki 
çocuğu ile beraber bir bayın yalnız ev 
işlerine bakmak istiyor, tahsili vardır, taş
raya da gidebilir. İsteklilerin Akşam ga
zetesinde (Pınar) rumuzuna mektubla 
bildirilmesi. — 1 

BİR ALMAN MÜBEBBİYE İŞ ARI
YOR — Fransızca ve İtalyancaya da va
kıf kibar bir Alman bayan iyi bir ailede 
mürebbiyelik arıyor. (Mürebbİye - 21) rü-
muzile gazeteye müracaat. — 1 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR — Avukat 
yazıhanesinde çalışmış, tecrübeli, eski 
harfleri, türkçe ve fransızcaya vakıf ica
bında bu iki lisanda tercüme edebilecek 
bayan iş arıyor. Gazeteye C. Ş. rumuzuna 
mektubla müracaat. — 2 

2 - İŞÇİ ARIYANLAR 
İZMİRDE — 20 yataklı hususî bir has

tane için yemek hususi oda banyo gibi 
İhtiyaçları temin edilmek şartlle liseden 
mezun hesab ve idare işlerine kabili
yetli bir Türk bayan aranıyor lisan ve 
daktilo bilenler tercih edilir. El yazüan, 
fotoğraf ve ellerindeki veslkalarile di
leklerinin İzmir posta kutusu No. S21 e 
müracaat. — 7 

İZMİRDE — 20 yataklı hususi bir has
tane için cerrahide çok ijri çalışmış birinci 
sınıf bir hemşire aranıyor. İstekliler şart
larını bir fotoğraf ve Ijniik kâgıdlarlle 
beraber İzmir posta kutusu No. 321 e mü
racaat. — 7 

KADIN HİZMETÇİ ARANIYOR — 
Kalabalık olmıyan bir ailede (süpürge, 
bulaşık ev işleri) yapabilecek yaşlı emni
yetli hizmetçi isteniyor. İstanbul Beyazıd 
Kitabçılar No. 19 kltabçı Hayri. 

BİR DAKTİLO ARANIYOR — Almanca 
ve türkçe iyi bilen tercümeye muktedlu 
bir bayan aranıyor. Talihlerin Yeni pos
tane karşısında Mimar Vedad caddesi 
No. 26 ya müracaattan. — 1 

BİR DAKTİLO ARANIYOR — Yazıha
nede çalışabilecek daktilo bilen bir gence 
ihtiyacımız vardır. Saat 8 - 11 ve 17 - 19 
arasında Galatada Fermenecilerde Kem-
ber han No. 14 e müracaat. — 1 

BAYAN ARANIYOR — Evde halı do
kumak arzu eden bayanlar bu adrese 
müracaat etsinler. KapaJıçargı Kafaflar 
caddesi No. 34 halıcı Avedis. — 2 

3 — SATILIK EŞYA 
BİR İYİ PİYANO»— Ucuz ve acele satı

lıktır. Beyoğlu, Nuriziya sokak (eski Po
lonya sokak) No. 6. Madam Anastasiya. 

ACELE SATILIK ZARİF PİYANO — 
PLEYEL marka, demir çerçeve, kord kru
vaze. Beyoğlu, Parmakkapı, Telgrai so
kak, No. 20, ikinci kat. 

SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESİ — 
«Plaubel makina» markaU 1 : 2,9 objek
tifli 6 x 9 eb'admda çok az kullanılmış 
meşin çantalı bir fotoğraf makinesi eh
ven fiatle satılıktır. «Akşam» foto muha-
biri bay Faik'e müracaat. — n 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK KÖŞK — Göztepe Mama cad

desi Arş sokak 11 numaralı 7 oda ahır 
elektrik büyük bahçe çam ve meyva ağaç
larını muhtevi k ö ^ . İçindekilere müra
caat. — 1 

SATILIK KÖŞK — 8,50 dönüm bah-
çesiie nadide ve çok meyvaü ağaçlarile 
tükenmez kuyu ve kumpanya suyu etraf
ları duvarlı her tarafı sokak aynca ahiM 
uşak odası mevcuddur. Çengelköyünde 
Bakırcılar No. 52. Görüşmek için Sirkecide 
dişçi Haçlk Jamgoçyana müracaat. — 7 

KİRALIK APARTIMAN — Cihangirde, 
Kumrulu sokakta 4 oda, her konforu havi 
fevkalâde manzaıra. Demirden apartımanı. 

: — 4 

KİRALIK HAMAM — Bakırköy ha
mamı kiralıktır. Müracaat: Galata Per-
şembepazan Aslan han 6 ncı kat No. 6-6. 

— 2 
800 LIRAYA SATILIK D Ü K K A N — Ba-

kırköyünde çarcıda Cumhuriyet cadde
sinde 8 NO. İl kâglr üstünde güneşli bü
yük bir odası ve aptesanesi olan dükk&n 
satılıktır. T. 20865 e müracaat. — 2 

B E Y O Ö L U N Ü N MERKEZİNDE — Vak-
tlle otel olarak kullanılmış büyük bir bina 
kiralıktır. Akşam gazetesine (Otel) ru
muzuna mektubla müracaat. — 2 

AKSASAYDA — Yusufpaşa Kafesçl 
»okagı 16 No. da dört oda, bir mutfak, 
iki hela, bir hamam, nezareti kâmileli bir 
taraça, bir balkon, bir su kuyusu olan 
ahşab hane sahibi taşraya gideceğinden 
ehven fiatle acele satılıktır. Görmek Isti-
yenler içindekilere müracaat. — 1 

ACELE SATILIK KIRAATHANE — Be-
yazıtm en işlek, en büyük ve en güzel ye
rindeki Marmara kıraathane^ acele sa-

ACELE KİRALIK «YALI — 8 oda, hefl 
katta havagazı, terkos, elektrik vardır. 
Amavudköy vapur İskelesi başmda arkası 
İstanbuldan gelen tramvay tevakkuf ma
halli, önü vapuıs iskelesi 91 sayılı yalıya 
müracaat. — 1 

ACELE SATILIK EV — Beşiktaş Ihla
murda Havuzbaşı Nar Tanesi sokağmda 
6 No. U birisi iki, birisi üç odah, meyva 
ağaçlıklı bahçesi bulunan müstakil iki «T 
800 liraya satılıktır. Havuzbaşmdaki kah
veye müracaat. — 1 

EHVEN FİATLE ACELE SATILIK EV — 
Göztepede tramvay duragma 3 dakika 
mesafede bir buçuk dönüm bahçe içinds 
6 oda, hamam, İki mutfak, gara], mu
şamba döşeli iki bölük kullanmağa elve
rişli manzaralı ahşab bir ev satılıktı?. 
Göztepe Dutluk 8 No. görmek için için
dekilere müracaat. — 4 

AECELE KİRALIK YALI — Maltepenin 
(Kartal) en mutena yerinde, plâJa biti
şik, elektrik ve su tesisatını havi, İstan
bul ve Adalara nezareti olan beş odah 
yalı yaz mevsimi için kiralıktır. İstiyenle-
rin içerisindekilere müracaatı. Küçük Ya-
h cad. No: 71 — 2 

SATILIK KÜÇÜK APARTEVIAN 65M 
LİRAYA — Pangaltıda Meyva sokağmda 
Harbiye çeşmesi karşısmda 9 numaralı S 
kat apartıman ve bahçesi bulunan. Her 
gün saat 14 ten 18 e kadar görmek için 
Meyva sokağmda (11) numaraya müra
caat. — 1 

SATILIK ARSA — Nişantaşmda çifte 
bakkallarda iki yüz küsur metre murabbaı 
denize fevkalâde nezareti ve köşe başı o-
lan içinde bir hayli taş ve tuğla bulunan 
arsa acele satılıktır. Görmek istiyenler 
41271 telefona müracaat. — 2 

SATILIK ÇİFTLİK — Bursa vilâyetine 
tabi M. Kemal Paşa kazasının Güllüce 
köyünde 400 dönümlük Güllüce çiftliği 
satılıktır. Taliplerin Fatih Sangüzel Mu
temet sokak No. 52 ye müracaatlan. — 3 

DEVREN KİRALIK, SATILIK TÜTÜN
CÜ DÜKKÂNI — Galata Yüksekkaldmm 
566/134 numarah tütün, pul, gazete, kır
tasiye ve saire satan, köşebaşındaki tü
tüncü dükkânı devren kiralıktır. — 1 

BULUNMAZ FIRSAT — Topane, İtal
yan hastanesi sırasmda (1000) metro 
murabbaı kadar, her iş için elverişli, bol 
güneşli ve havadar, içinde kuyusu. Ayaz
ma suyu (hiç bir ücrete tabi değildir). 
Tramvaya 1 ve denize 2 dakika mesafede 
bulunan çok kıymetli bir arsa hissedar
ları tarafından maktuan (2400) liraya 
acele satılıktır. Topane Boğazkesen cad
desi 37 No. da şekerci Bayram Terzioğ-
lundan sorulacak. — 1 

% 12 GELİR — 7 oda kagir ev, bahçe, 
kuyu, su, elektrik, fevkalâde mauızara, eh
ven satılık. Pangaltı Fatin Ef. sok. 168. 
Görmek için İçmdekilere. Fiat için Pan
galtı karakolu yanmda balıkçı İdris. — 1 

SATILIK VEYA KİRALIK — Mangal 
kömürile işllyen değirmen Şarköyünde 
kasabada kagir üç taşlı 45 beygir kuvve

tinde değirmenin kömürle işletilmesi müsa
adesi alınmıştır. Taliplerin Yenipostane 
arkasında Katırcıoğlu hanmm karşısmda 

Dilsizzade han 15 numaraya müracaatları. 
— 8 

6800 LİRAYA ACELE SATILIK ÜÇ 
DAİRELİ APARTIMAN — Cihangirin en 
güzel mevkiinde her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel senevi yedi yüz sek
sen lira kira getiren bir apartıman satı-
hktır. Görmek için Cihangir Alman has
tanesi arkası Güneşli sokak No. 50 dör
düncü kattakilere müracaat. 

ACELE 1600 LİRAYA SATILIK HA
NE — Saraçhanebaşı Horhor caddesi Hay
riye lisesi karşısmda Eski Karagöz Yeni 
Kavalalı sokağında 10 No. lı 7 oda üç kat 
nezareti kâmileyi havi taraçası ve elek
triği mevcuddur. İçindekilere müracaat. 

— 3 
KİRALIK MEFRUŞ KONFORLU APAR

TIMAN — Üç oda, mutfak, banyo, asan
sör, her gün sıcak suyu havi konforlu 
mefruş bir apartıman yaz mevsimi için 
kiralıktır. Taksim Topçu caddesi Uygım 
apartımanı kapıcısına müracaat. — 8 

KİRALIK MEFRUŞ LÜKS APARTI
MAN — Nişantaşmda asansör, kalorifer 
ve saire bütün konforu havi 9 odalı ha
vadar mefruş bir apartıman hazirandan 
itibaren yaz mevsimi İçin kiralıktır. Ad
resini öğrenmek ve ziyaret etmek isti
yenler Tokatliyan oteli kapıcısına müra
caat edebilirler. — 4 

KELEPİR BİR FABRİKA VE APARTI
MAN SATILIKTIR — Fabrika üstünde iki 
dairelik apartıman bütün konforu havi 
beşer odası vardır. Talihler Altmbakkal 
Çayır sokak No. 67/1 içindekilere müra
caat. — 2 

KİRALIK — Galata eski Loyd yeni Veli 
Alemdar hanında mağaza, yazıhaneye ve 
tütün deposuna elverişli daireler kiralık
tır. Mezkûr handa kâtib bay Rıfkıya mü
racaat. — 8 

KİRALIK — Taksim - Harbiye arasm-
da nezareti fevkalâde, konforlu, mobilya
lı altı odalı apartıman yazUk kiralıktır, 
Beyoğlu Küçük Parmakkapı sokağı No. 36 
Hilmi Yunus'a müracaat. Telefon: 42748. 

— 2 

SATILIK KAGİR EV — Kadıköyünde 
Rıhtım caddesinde Reşidefendl sokağın
da 24 No. İl iskeleye iki dakika mesafede 
nezaretli 9 oda, banyo, 2 mutfak, elek
trik, havagazı, sarnıç, kuyu, taraçası mev-

SATILIK KİGİB EV — KızıltopFak U» 
Feneryolu arasmda tramvay caddesi 14T 
numarah kagir ev satılıktıf. 12 odası I 
banyosu bir buçuk dönüm bahçesi va:^ 
dır. Bir katı ayn kiraya verilebilir. Pa
zar ve çarşamba günleri içindekilere mfi-
Kacaat olunur. '— 1 

SATILIK ve KİRALIK HANE —KadıkO/ 
Şifa 20/1 mülk iki kat üzerin» altı oda 
banyo apteshane, bahçeli dört tarafı açık 
ifninTTiı.; körfczlne nazır havadar denize 
yakm hana arzu edenler s^anmdakl ha
neye müracaat etsin. — 1 

SATILIK KÖŞK — Kadıköyünde Gaz
hane clvannda Uzun Çayır caddesi No. 18. 
Beş oda, mutfak, kiler, iki helft, bahçıvan 
odası, (iki) dönüm olan bahçesinde ku
yu, müteaddit meyva ağaçlan va 200 kü
tük bağ. Pazar günletl öğleye kadar ge
zilebilir. İçindekilere müracat. — 1 

BÜYÜKADADA — Ziya paşa köşkü ya
nmda bulunan 4000 arşmlık çamhk satı
lıktır. Arzu edenlerin Akşam gazetesinde 
«Ül - Zl - Kut» rumuzuna müracaat et
meleri. — 1 

UCUZ SATILIK KÖŞK — Anadoluhlsa-
nnda, Yenimahalle, Bayramköşkü yakı-
nmda, Cumasokak No. 17 havadar, neza
reti fevkalâdeye malik, üç dönüm meyvalı 
bahçe, iki kath kagir, üçüncü katı ahşap 
on oda, salonlar, hamamlar, sarnıç, ter
kos, mutbak, ahçı ve seyis odalarlle ahır-
lan müştemil, tam konforludur. İki alla 
İçin kullanışlı, ifrazı mümkündür. Gez
mek İçin içindekilere, görmek için Yeni 
postane arkasmda Elkâtip han No. 9 a 
müracaat. — • 

SATILIK VE KİRALIK — Bogaziçlnde 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasmda 14 ve 16 No. h bahçeli evlerden 
biri veya ikisi satılık veya kiralıktır. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat için 
öğle üzeri 40514 e telefon edebilirler. 

— 14 

SARAÇHANEBAŞINDA MÜZEYYEN 
BAHÇELİ SATILIK KÖŞK — Horhor cad
desi YeşUtekke sokak 42 No. 10 oda 
3000 zira murabba her türlü meyva agaç-
larlle ve çamlar palmiyelerle müzeyyen 
bahçe İçinde ve s^anında 40 No. lı beş oda 
iki tarafı bahçe elektrik mevcud bir ev de 
a.yn olarak satılıktır. Derunundakilere 
müracaat. — S 

7500 LİRAYA SATILIK APARTIMAN — 
Dört daireli iki daire dörder oda iki daire 
üçer oda tamam konforu var. Tramvaya 
bü: dakika yakın, denize nazır, ayda 85 
lira kira getirir. Lâleli Yeşiltulumba Güm
rük Emin sokak 14/1 No. ya müracaat. 

— 4 

SATILIK ARS.l — Kadıköyünde Sü
reyya sineması civarında Süleyman paşa 
sokağmda (1200) küsur metre murabbaı 
arsa maktuan (2500) liraya satıhktır. Ta
lih olanların Anadoluhisannda (9) No. h 
yalıda bay Ali Rızaya müracaatlan. Te
lefon: 38 - 83. 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSÎ VE MÜNFERİD DANS DRES-

LERİ — Tekmil yeni danslar gösteril
mektedir. Beyoğlu Karlman karşısında 
Nuri Ziya sokak 3 No profesör Panosyana 
müracaat saatleri pazardan maada her 
gün saat 12 - 14 - 17 - 21 . 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya imtihanlanna 
hazırlık dejaleri İçin) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-
tenj eliğine maUk iyi Fransızca bilen ve İs-
tanbulda bir büyük mektebde lisan tedris 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Fiatler mutedildir. «PROF. M. M.» rümu-
zUe (Akşam) a mektubla müracaat. •— 14 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak gösteımlş olan karilerimizden 

N N — A* A 28 — İsviçreli Fransız 
Bayan — Almanca ders — Pinar 

namlarma gelen mektuptan İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Gazetemize (B M T) rumuzu ola
rak adres gösteren il&n sahibinin I d ^ 
reye müracaat etmesi rica olunur. 

Selanik Bankası 
Telis tarihi: 1888 

/dare merkezi: 
İSTANBUL (Galata) 

Türkiye şubeleri: 
I S T A N B U L , (Galata, Yenicami) 

MERSİN 
ADANA BDıogD 

Yunan ıstan şubeleri; 
SELÂNlK, ATlNA, 

Her tOrlO Banka muamdlfltı 
Kirahk kaMİar 

Emniyet Sandığından: 
18 Haziran 938 tarihine Icadar 

Emlâk mukabilinde bor$ para alıp henüz borcunu veremiyenlere gösteri» 
len kolaylıklardan istifade etmek müddeti sona ermektedir. 

Birikmi§ borçlarım az faiz ve uzun vade ile ödemek imkânmdan mahrum 
kalmamak ve bu suretle teminatlanmn satılmasma meydan vermemek için 
en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar sandığa müracaatlan, aksi takdirde gay» 
rimenkullerinin 3202 No. h Ziraat Bankası kanunu mucibince Sandığa verilen 
hakka dajranarak aynca icraya müracaat etmeksizin sandığımızca satılığa çı
karılacağı Mn olunur. (3258) 

5/VRİ5İn£HL£Rİ 

FUT, 

FLİT daima 
Umumi dspoın: I Kratpln. 

I t tMbal , C t lda , Vorvoda Hin I 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Mahallesi 

Kadıköy Osmanağa 
» » 
» » 

Kadıköy Rasimpaşa 
» 
» Zühtüpaşa 
» Caferağa 
» Tuğlacı 

Merdivenköy 
Üsküdar 

Üsküdar Gülfein 
» Karadavut 

» Altunizade 
» Selimiye 
» İhsaniye 

Beylerbeyi 
Çengelköy 
Paşabahçe 
Paşabahçe 

)) 
Kandilli 
Anadolukavağı 
Kanlıca 

Sokağı No. 

MisakımUlî 72 
Yoğurthane 1 

» 3 
Feritbey 19 

Düz sokak 14 
Bağdat 32 
Ruşen 1 
Cami 38 

Mimideresi 
Gü l femha tun 140 

Hâkimiyeti M. 
Azizmahmut 5 

Karacaahme t 168 
Kuşyolu 26 

Tıbbiye 3 
Bostan 10 

Çamlıca 60 
KuleU 4 

Kayabaşı 21 
Şehitl ik 58 

S u n a z m 3 
D e r m a n 1 

Kavaklı yaü 40 
Çubuklu 40 

Cinsi 

Ev 

Dükkân 
)) 

Ev 
D ü k k â n 
Üç parça t a r l a 
D ü k k â n 

Ev 
Arsa 

D ü k k â n 
Baraka arsa 
Ev 

» 
Oda 
Dükkân 
Ev 

Dükkân 

Aylık kirası 
Lira Kr. 

15 50 
18 
14 
19 
2 
2 

Iİ3 
3 
1 

14 
50 

3 
2 
1 
7 
4 
a 
2 

10 
14 
11 
10 
3 
1 

50 

50 
59 

Yukanda mevki ve cinslt-ri »̂azüı yerler 939 senesi Mayıs sonuna kadar 
Kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 6/6/938 pazar

tesi günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracar 
atlan. (3069) 

'KİlWMrDİlîrETllÖ m T İ5 L E R i 
için ve bUhassa sondaj kuronlannm elmaslarım değiştirmeğe muktedir 

iyi bir ustaya ACELE ihtiyaç vardır. Taliplerin derhal 

ETl BANK ISTANBUL BÜROSUNA 
müracaat etmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

15/Ma3rıs/938 tarihinden itibaren Pazar günleri Haydarpaşa - Âdapazan 
arasmda gezinti trenleri seyrisefere başlamıştır. Gezinti trenlerine Köprü glş** 
si ile Haydarpaşa ve İzmit istasyonlanndan katarlann hareket gününden btt 
gün evveline kadar bilet satılacağım ve trenin hareket günü bilet satışının y** 
pılmıyacağmı saym halka bir kere daha bildiririz. (8257) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Yıldızda eski Ç.*ni Fabrikasında mevcut on üç kalem makine, alât ve ede* 

vatın muhammen 948 lira 75 kuruş üzerinden satışı bir ay içinde pazarlıkla 
yapılacaktır. İsteklilerin 30/6/933 perşembe günü saat on beşe kadar % ̂ A 
pey akçelerüe Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmelerL 

(M.) (3259) 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
Çankaya Motor dairesi için kapaU zarfla eksiltmeye konulan Dizel motft-

rü ile Pompa için istekli çıkmadığı cihetle l/Temmuz/938 cuma gününe kada* 
bir ay içinde pazarlıkla alınacağından isteklilerin her cuma ve salı günler* 



i^g^ğgğjg^ Ütü 

2 Haziran 1938 A K Ş A M Sahife 15 

Romanya Seyrisefain 
idaresi 

Bareket edecek vapurlar: 
Reçele Karol vapuru 4 haziran cumar

tesi saat 13 de (Köstence) ye. 
Reçele Karol vapuru 7 haziran salı sa

at 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve İsken
deriye) ye. 

Tenzilâtlı fiatlerle Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
»e Warszawa İçin doğru biletler, bütün 
Romnya için eşyayı ticariye sevkiyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
Umanları için, Türk - Rumen itilâfı mu
cibince Şarl ve Merkezi Avrupa için ten-
»Uâth fiatlerle sevkiyat. 
B'azla tafsll&t İçin Galata Yolcu salonu 
karşısında Tahlr bey hanında tıtanbul 
Umumi acentalıgma müracaat. 

Telefon: 49449 - 49450 

Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahir han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svenska Orient Linien Gothenburg 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

l^ynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
^^tık limanlan şark ve Karadeniz başlı
ca limanlan arasında 15 günde bir azimet 
' • avdet için muntazam postalar. 

Gdynia - Dantzig - Gothenburg ve Oslo-
ûan beklenen vapurlar. 

Gunborg vapuru 5 Hazirana doğru. 
Vingaland vapuru 6 Hazirana doğru. 
Brageland vapuru 20 Hazirana dc^m. 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

''»m - Kopenhag, Gdynia Gothenberg, 
'^ t z ig - Stokholm, ve Oslo limanlan 
»Çin hareket edecek vapurlar. 

Gunborg vapuru 5 Hazirana doğru. 
Vingaland vapuru 6 Hazirana doğru. 
Brageland vapuru 20 hazirana doğru. 
Pazla tafsilât için Galata'da Tahir han 

* üncü katta kâin acentalığına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Üsküdar icra 
memurluğundan: 

Ayşeden temliken Niyazi Kaya altına 
••orçlu Kemal kızı Hamide Növberin mah-
* ^ bulunan Üsküdarda Kısıklı Alemdağı 
<!*ddesinde 20 harita ve eski 20 yeni 14/5, 
^ kapı numaralı taraflar 9, 10, 11 ve 12 
^ 15, 13, 17 harita No. h mahalle ve Çam-
"ca ve Alemdağı caddesi ile mahdud 19483 
^ette murabbaı mesahası olup içinde bir 
"^yu ve harap havuz mahalli ve muhte-
^ cinste meyvalı ve meyvasız ağaçlan 
havi Büyük Çamlıca tepesine yakın ma-
•^de ve nezareti haiz ve tamamı 1945 li-
•^ 80 kuruş kıymeti muhammlneli gayri 
"»enkulün borçluya ald nısıf hissesi 2004 
*yılı kanun hükümlerine tevfikan açık 
*rttırma ile satılmasına karar verilmiştir. 

1 — İşbu gayri menkulün arttırma şart-
*Jaınesine 7/6/938 tarihinde salı günün-
^n itibaren 937/5834 dosya ile Üsküdar 
•̂ fa dairesinin muayyen numarasında 
lierkesin görebilmesi için açıktır. İlânda 
J**Üı olanlardan fazla malûmat almak is-
»•yenler işbu şartnameye ve 937/5834 ile 
Memuriyetimize müracaat etmelidir. 2 -
*^yri menkul deyün 7/7/938 tarihinde 
Perşembe günü saat 16 da Üsküdarda İh-
•aolyede Şerifbey çeşmesi sokağında 18 
"O. lı adliye binasında Üsküdar icra me-
Baurluğu odasmda üç defa bağnldıktan 
•°lra en çok arttırana ihale edilecektir, 
^cak arttırma bedeli muhammen kıy
afetinin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya 
l^tış istiyenin alacağına ruçhani bulan 
*ter alacaklılar bulunursa bedeli bunla-
•"o bu gayri menkul ile temin edilmiş o-
**caklarının mecmuundan fazlaya çık
mazsa en çok arttıranm teahhüdü baki 
**loıak üzere arttırma 15 gündaha tem-
'̂ d edUerek temmuz 22/7/938 tarihinde , 
•îuma günü saat 16 da Üsküdarda İhsanı- I 
yede Şerifbey çeşmesi sokağında icra me- ] 
^urluğu odasmda yapılacak arttırmada 
|**deli satış istiyenin alacağı ruçhani o-
!*'i diğer alacaklılann bu gayri menkul 
J* temin edilmiş olacaklan mecmuundan 
**öaya çıkmak şartile en çok arttıranla-
** İhale edilir. Böyle bir bedel elde edil
mezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi dü-
Ĵ r. 3 - Arttırma bedeli peşindir. Arttır-
•'^ya iştirak İçin yukarıda yazılı kıyme-
^ %7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî 
"»r bankanın teminat mektubu tevdi edile
cektir. 4 _ Gayri menkulün kendisine 
7^6 edilir. İki ihale arasında fark ve 
^Sen günler İçin % 5 den hesap 
''lunan kimse derhal veya verilen mühlet 
Şlnde parayı vermezse ihale karan fesh 

^'inarak kendisinden evvel en yüksek 
^klifde bulunan kimseye arzetmiş oldu-
^ bedeller almağa razı olursa (ona) ol-
~^2sa veya bulunmazsa 15 gün müddetle 
^tırmaya çıkarılıp en çok arttırana ihale 
^^acak faiz ve diğer maısraflar ayrıca 
r'^hkemeye hacet kalmaksızın memuri-
yetlmizce alıcıdan tahsil olunur. 5 - İpo-
r * sahibi alacaklılarla- diğer alacaklı 
* ^ ve irtifak hakkı sahiplerinin gayri 
?*ûkul üzerindeki haklarınm hususile 
J ^ ve mıasrafa dahil olan İddialarma 
^^^ menkul üzerindeki haklannı İlân 
^«hinden İtibaren 20 gün içinde evrakı 
^"sbitelerile birlikte memuriyetimize bil-
J^elert İcabader. Aksi halde haklan ta-
*^ slciiiiie sabit olmadıkça satış bedelinin 
^Plaşmasından hariç kalırlar. 6 - Alıcı 
^ i n n a bedeli haricinde olarak İhale 
Ĵ ^̂ f puUaruu ferağ haremi ve yirmi se-

eilk vakıf taviz bedelini vermeğe mec-
J^ur . Gayri menkulün nefsinden doğan 
?»teraklın vergiler tanzifat ve tenvirat 

dftllâiiye rüsumu vakıf İcaresl borçlu-
^ *lttir. 7 - Gösterilen günde arttırma-

İÇtirâk edenler arttırma şartnamesini 
. 'ınıuş lüzumlu malûmat almış ve bun-
lUh ^"^*'"^" kabul etmiş ad ve itibar o-
j"^ur. Yukanda gösterilen gayri menkul 

'̂  ilân ve gösterilen arttırma şartna-
sindc satılacağı ilân ol 

A VCILARA MÜJDE: 
BARUT FIATLARI UCUZLADI 

1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av barutu satış Hat
larında aşağıda yazılı tenzilât yapılmıştır. 

Kara av barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketin her tarafında aşağı
daki fiatlarda satılacaktır. 

Birinci nevi av barutu 500 gramlık kutu içinde 
9 j> » » 2 5 0 » » » 

ikinci 500 
250 
100 

Yeni fiat 
JIO Kuruş 

SS » 
90 » 
45 > 
18 » 

Kumbara biri 

CAFER FAHRİ nin 
eserlerinden 

Kanı» 
YENİ HARFLERLE 

Saraf ve Polia köpeği 50 
Tavuk hattalıklan 25 
Tavukları çok yumurtlatmak 
için ne yedirmeli? 25 
Ne zaman civciv çıkarmalı) 5 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
•ırn > 25 
Tavukçuluktan nasıl para 
kazanılır? 25 
Na«ıl tavukçuluk yapılmalıdır? 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Sabş yeri: İKBAL Uubevi 

Piyango Genel Direktörlüğünden: 
Direktörlüğümüz Muhasebe servisinde çalışmak ürere (YÜ2) lira ücreti* im

tihanla iki memur ahnacaktır. 
Bu nıemurlarm: 
1 — Yüksek Ticaret mektebi mezunu olması, 
2 — Yaşlannm azamî otuz beşi mütecaviz olmamaa, 
3 — Hüsnühal sahibi olmas;, 
4 — Bir hastalıkla malûl bulvmmaması, 
5 — Askerliğini bitirmşi olması lâzımdır. 
Yukarda yazılı şeraite uygun olduklan şahadetname ve tasdiknamelerle tev

sik edecek taliplerin 9/Haziran/93r> günü akşaımna kadar îstanbulda Bahçeka-
pıda Piyango Genel Direktörlüğü Muamelât servisine müracaatta bulunmala
rı. (31S7) 

Nafia Vekâletinden: 
18/Temmuz/038 pazartesi günü saat 15 de Ankarada Vekâlet Malzeme 

siltme Komisyonunda 41500 lira muhammen bedelli Font Boru ve teferruatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 208 kuruş mukabilinde Ankarada vekâlet 
malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3112 Ura 50 kuruştur. 
İsteklilerin teklif mektuplanıu, talimatnamesine göre Vekâletten alınmış 

Malzeme müteahhitliği vesikaa ile birlikte 18/Temmu2/938 pazartesi günü «a-
at 14 e Iradar Vekâlet Malzeme MüdürUığüne vermeleri lâzımdır. (3183) 

Zayi — Tosya nüfus memurlutundan 
aldığım nüfus tezkerem ve beraberinde 
SUrdde birinci alaydan alman hüsnühal 
varakası ve tezkerem kaybolmuçtur. Ye
nilerini alacağımdan eskilerinin değeri 
yoktur. 

ANADOLUNUN HER VİLAYETİNDE-

ACENTA ARANIYX57r^ 
Fabrikamızın Yeni çıkarmış olduğu ton model 

SOBALARIN ve CİHAZLARIN 
Monopol sat'.şı için hcı vilâyette acenta tayin edilecektir. Arzu edenler 
bir an evvel şirketimizin merkezi olan Beyoğlunda İstiklâl caddesinde 

68 numarada 
ATEŞ TÜRK ANTRASİT 

A N N E L E R 

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

P E R T E V 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayınız. Ne âdi tuvalet pud
raları ve ne de çok itina ile hazırlan
mış pahalı pudralar 

P E R T E V 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa yavw 
rulann cildlerini ve ifrazatı nazan İti
bara alınarak yapılmıştır. 

ASKERLİK İŞLERİ 
Üsküdar askerlik şubesi başkanh-

ğmdan: 
Şubemizde kayıtlı olup 936 ve 937 yü-

taun haziran yoklamalarına gelmlyerek 
şubece avaklbi meçhul kalmış olan ve 
Üsküdar Nuhkuyusu Baglarbaşı cad. 22 
Sa. İkametgâhında bulunamıyan Y. P. 
ArteJ. 322 Do. ve 39016 kayıt No. Üskü
darlı Mehnıed Nuri oğ. Mahmud İzzeddi-
nln burada ise derhal tayada İse nihayet 
bir hafta zarfmda elyevm nerede bulun-
dutuna dair olan UBunetgâh adresile ne 
İ9İa meşgul bulunduSumı sarliı olarak 
blldlırneslni ve aksi takdirde hakkında 
1076 Sa. kanunun ceza hükmü tatbik edi
leceği İlân olunur. 

938/537 
tJsküdar Hukuk Hâkimliğinden: 
Mustafa tarafından Kastamonuda R".y-

çclebi mahallesinde No. 12 de sakin Şe-
kemaz ve ajmi hanede oturan Mehmed 
Necmi aleyhlerine açılan tazminat dava-
ımm tahkikat günü tebliğe rağmen gel
mediklerinden haklannda gıyab karan 
İttihaz ile tahkikat 6/7/938 çarşamba gü
nü saat 14 e talik edilmiş ve müddeaa-
leyhlerin ikametgâhmm meçhuliyeti ha-
wMle pyab karan mahkeme divanham-
slne talik edilmiş olduğundan yevmi mez
kûrda müddeaaleyhlerin mahkemeye gel
medikleri surette gıyablannda tahkika
ta devamla İcab eden karar İttihaz olu
nacağı ilân olunur. M. 1645 

Satılık ve kiralık 
Modem yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta beş 
ikinci katta yedi odalı içi ve 
difi boyalı telefon, elektrik, 
havagazı, terkos, alatuHca ha
mamı, bahçesi, nhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı-
mnda (76) numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat. 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
'Kan, idrar, balgam, mevadt gai
ta tahlilleri ve (tDRAR VASITA-
SlLE GEBEIJ(İİN ÎLK GÜNLERİN. 
DE KAT! TEŞHİS!) yapılır. 
Beyoilu I Takaime giderken Meşelik 
•okaiı Farah apartımanı Te l 405 34 

KadAiy ttkMi aırik ftaAı* MUariİtiMtai: 
Kadıkâyünd* OaMaaft» mahaUesnia 

SöğOfiü çeşme caöd«inde İM Vo: Va. ev
de mukim İken âlen ve teıetotoe b&klıar 
nifantzce el konulan Nevcillu 
dolayı terekesinin resmen tasfiyesine v» 
kanunu madeninin 559 uncu maddesine 
t«Tflkan defter tutma muamelesinin ya-
pıknasına karar verilmiş olduğundan ka
nunu medeninin 961 inci maddesine tev
fikan alacak ve borçlulannm ll&ndan i-
tlbaren bir ay İçinde vesaiBerile birlikte 
bUümliğimlze müracaat etmeleri aksi tak« 
ölrde 569 uncu madde hükmünün tatbik 
olunacatı: 3 - <Münün yukanda yazılı 
yeıde bulunan eşyalan açık arttırma su-
reUle 13/6/938 tarihine rastgelen pazarte
si günü saat 14 te satılacağından talip 
olanların mezkûr gün ve saatte mahallin* 
de hazır bulunmalan. 3 - Gene ölüye aid 
y\ıkanda yazılı ev kiraya verileceğinden 
görmek l.stiyenlerln satış gününde mahal-
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90 ve 75 derece halis limon çiçeltleri Hasan ve Nesrin l(ülonya ve losyonlarında tenzilât 
200 AÇIK KOLOMYA VE LOSYONLAR litresi 

kuruş 
1/4 Tırttllı Oasan 110 —1/2 210 — 1 litre 450 — 1/4 düz şişe Nesrin 50 — 1/3 90 —1/2 110 — 1 litre 210 kuruşa. Hasan Deposu ve şubelerile bilûmum tuhafiye ve bakkaliye mağazalarında. 

üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının Kakt'î ilâcı K E S K İ N K A 5 E L E B İ D İ R ^TİT.%'\''' 
KAN 

KUVVET 
İŞTİHA 

FOSFAR 
Sıhhat Vekâletimizin 

resmî ruhsatını haiz olan 

FOSFAİSOL * * "^P I^ 

;̂,, >,-rfi??SB»^-Doktorların büyük kıymet verip beğendikleri 
bir şuruptur. Kansızlık, iştahsızlık, kuvvet
sizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mi-
dp ve barsak tenbelliğinden doğan hazımsız
lık ve kabızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde sayam hayret tesir gösterir. Vü
cuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUVVET İLÂ
CI her eczanede bulunur. 

Sureti istimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden bir çeyrek 
evvel yanm bardak suda bir tath kaşığı, küçük çocuklar için ayni veçhile kah
ve kaşığı. 

PATI 
Kan çıbanları, ^ ve a3rak parmaklannm arasındaki kaşıntılar, dolama, 

meme iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, traş yaralan, ergenlikler, 
koltuk altı çıbanlan, ANTİVİRÜS ile tedavisi en erken ve en emin bir surette 
temin eder. 

ŞARK İSPENÇİYARİ LABORATUARI T. A. Ş. 

EYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmiş tabiî bir meyva tozudur. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı mide yan
malarım, ekşiliklerini ve muannid in
kıbazları giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumi hayatm intizamsızlıkla
rım en emin surette ıslah ve insana ha
yat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

:S^^Iİiii V , 

: \ \ \ ^ \ 

:-^lt 

.'•.îiS: 

RvasM 

,M 

Bir tecrübe kâfidir! 
BASUR Memelerim 

REKTA PATI 
İLE TEDAVİ EDiNiZ 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

tkinci keşide 11/Haziran/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45,000 liradır. Bundan başka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 vej 
20.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

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

A D E M İ İ K T İ D A R 
ı k D I â O n e K a r 

HORMOBİN 
Tabletleri her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin) 

^ct^^aÇifu^^l&. %^ 

M^mdiM^ 
( T ^ 

FAZIL ClL İLACI 
Yüzdeki çilleri, sivilceleri ve bayanla

rın doğum lekelerini izale eder. 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassısı 

Adres: Divanyolu Bozkurd kıraatha
nesi karşısındaki eski Klod Farer so

kak Aslaner Apr. No. 8 - 1 0 öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar hastalarım 

kabul eder. 

• En şık ve en sağlam karyolalardır. Somyeleri dünyanın en rahat somye-
I leridir. Fiatlar ehvendir. Fabrika salonlanndaki meşheri ziyaret ediniz. 
I Sirkeci. Saikımsöğüt, Demirkapı caddesi No. 7 Tel. 21632 _ 

lalil Sezer Karyolaian 
istanbul — Edirne Yolunda Asfalt Kaplamah şose İnşaatı Eksiltme ilânı 

Nafıa Vekâletinden: 
1 — Kuklareli Vilâyeti Dahilinde Lüleburgazdan itibaren Edirne İstika

metinde takriben 38700 metre uzunluğundaki yolun tesviye, sınaî hnalâtı, §0" 
se ve asfalth kaplama ve teferruatı inşaatı kapah zarf usuliyle eksiltmeye çık»' 
nlmıştır. Bu inşaat ile iki senelik mütemadi tamiratnm keşif bedeli «1.480.05»» 

lira 67 kuruştur. 
2 — Eksiltme 16/6/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da Nafi* 

Vekâletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasmda yapüacakttf-
3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 37 lira mukabili^' 

de mezkûr reislikten alınabilir. 
4 — Eksiltmeye girıaek isteyenlerin 58/152 lirahk muvakkat teminat ver

meleri, ve Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhitlik vesikasiyle bir defa en »* 
400.000 lira bedelli asfalt kaplamalı yol veya mümasili inşaatı muvaffakiyetle 1*̂  
mal etmiş olduğuna dair şose ve köprüler idaresi reisliğinden aUnmış vesika lö* 
raz etmeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin 2490 sayıh kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacaklar* 
kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar komls-
yon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecı*' 
meler de kabul edilmez. (3119) .^ 

Umumi neşriyat müdürü Şevket R*^* 
Akşam Matbaan 

Sahibi Necmeddiu Sadak 


