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Başvekil Hatay işinde çok yakında 
iyi bir neticeye varılacağını söyledi 
B. Bonne gerginliğin süratle izalesini 
Suriye fevkalâde komiserine emretti 

Delege Gar o baş konsolosumuzu ziyaret ederek 
{ntihabatın tam bir serbesti içinde yapılacağım bildirdi 

Halk partisi mümessillerindi en B. Abdürrahman tam selâhiyetle Sancak hükümetinin 
dahiliye müdürlüğüne tayin edilecek - Hükümet bir beyanname neşrederek halkı vahşî 

mücadeleden vazgeçir meğe davet edecek - Dışardan getirilen ermeni ve beviler 
Hataydan çıkarılacak - Intihabata iştirak ettirilmiyen 1500 Türk reylerini kullanacaklar 

/ ' " — — — — i — 1 — • • — — — Antakya 1 (A.A.) — Anadolu ajan
sının husdsî muhabiri bildiriyor: 

Delege Garo, Ankaradaki Fransız 
ataşemiliteri albay Dökurson ve Be-
mttaki istihbarat şefi kumandan Bo
no ile birlikte, bugün saat 15 te baş 
konsolosu ziyaret etti. Bir buçuk sa
at kadar süren görüşme esnasında, 
Hatayda ve bilhassa intihap anların
da asayişin süratle temini, kaybolan 
itimadın tekrar tesisi ve sonra da beş 
gün müddetle durdurulan intihaba-
tm tam bir serbestlik içinde yapılma
sı için alınacak katî tedbirler delege 
tarafından bas konsolosa bildirilmiş
tir. 

Edindiğim malûmata göre, Halk 
partisinin mümessillerinden doktor 
Abdürrahman Melek tam selâhiyetl 
haiz olarak Sancak hükümetinin da
hiliye müdürlüğüne tajnn edilerek 
polis ve jandarma eline verilecek ve 
idare makanizmasında ve bilhassa 
Jandarma ve poliste esaslı değişiklik
ler yapılacak ve tazyik ve tedhiş ve 
diğer malûm sebeplerden dolayı in-
tüıabata iştirak edemiyen 1500 ka
dar Türk yeniden açılacak bürolarda 
kaydolunacaklardır. Bundan başka 

Başvekilin beyanatı 
Ba§vekH B, Celâl Sayar dün Ankaraya hareketinden 

evvel bir muharririmizin Hatay hakkındaki sualine ce-
vap vererek demiştir ki: 

— Hatay meselesinde, çok yakında iyi bir neticeye va
rılacağını kuvvetle ümid ediyorum. Hariciye Vekilimizin 
eli çok uğurludur, hangi meseleyi ele alırsa memleket 
için hayırlı bir şekilde neticelendirir. 

Bu sırada B. Celâl Bayarın yanında bulunan Harici
ye Vekili B, Tevfik Rüştü Araş, Başvekilin bu iltifatın
dan mütehassis olmuş ve şöyle mukabele etmiştir: 

— Ben bunu daha evvel de söyledim: Bu, Atatürk ah
lâkıdır. Her işi kendileri başarırlar ve muvaffakiyeti 
arkadaşlarına mal ederler. 

son zamanlarda Hatay dışmdan geti
rilen Ermeni ve Bedeviler sıkı bir kon-
trola tabi tutulacak ve geri çevrile
ceklerdir. 

Bazı yerlerdeki bürolar tedhişe mü-, 
sald omıyan nuntakalara nakledile
cek ve bazı yerlerde de yeniden büro
lar açılacaktır. Hükümet bütün ce

maat şeflerinin de iştir&kile Hatay 
halkım sükûnete ve unsurlar arasm-
da bir kıtale müncer olmak tehlike
si gösteren vahşi mücadeleden vaz
geçmeğe davet eden bir beyanname 
neşredecektir. 

(Devamı onuncu sahifede) 

Nafia Vekilinin M\ı\\i şirl(etindel(i 
memurlara çol( göze! Iıir tebliği 

Elektrik şirketi tanzim ve ıslah 
edilerek işletilecek 

Bütün memurların kabiliyetlerine ehemmiyet ve 
kıymet verilecek, buna mukabil kendilerinden 

azamî dikkat ve alâka bekleniyor 
Elektrik şirketinin tesellümü mua

delesine devam ediliyor. Tesellüm edi
lecek tesisat için bir cedvel hazırlan-
öuştır. Şehrimizde yüksek tevettürlü 
Şebekenin uzunluğu 52,891 metredir. 
Bu şebekenin yeraltı kablosu 349,941 
*e denizaltı kablosu da' 12,210 metre-
' ^ . Alçak tevettürlü şebekenin havai 
hattı 449,229, yeraltı kablosu 342,923 
^« pilot kabloları da 52,392 metredir. 
^4,965 kilovat amper kudretinde 342 
*fansformatörü havi 301 muhavvüe 
'iierkezi mevcuddur. Silâhtara:ğa fab-

**^mın senelik istihsalâtı 121,145,565 
^ovat saattir. 

Nafia Vekili B. Ali Çetmkaya şir
ketin hükümete geçmesi münasebe
tle memurlara şu tebliği göndermiş
tir; 

«İstanbul Hektrik Şirketinin sa-
*^alma mukavelenamesi 23 majns 
*938 tarihir.d: şirket murahhası Han-
*̂  Spesiyal ile aramızda imza ve teati 
^mis t i r . Mukavele hükümlerine gö- Nafm Vekili B. Ali Çetinkaya 
*̂  Şirketin idaresi 1 haziran 1938 den 
itibaren fiilen teslim ve teseUüme ^̂ * Vekâletinin emir ve murakabesi al-
'^^lanmış bulunuyor, tmda hükmi şahsiyeti haiz bir umum 

İstanbul Elektrik İşleri İdaresi, Na- (Devamı 10 uncu sahifede) 

Asfalt yol 
Lüleburgazdan hududa kadar 

olan kısım münakaşaya kondu 
Edime 2 (Akşam) — Lüleburgazdan 

Balkan hududuna kadar tamamlana
cak olan beton - asfalt yol Nafıa ve
kâleti emrile münakaşaya çıkarılmış
tır. Tol 1939 senesi sonunda bitecek
tir. 

Hamiyet 
Sağa bakınız, Evkaf; sola baktmz. 

Evkaf... Çekmeler, imaretler, hayrat, 
hasenat bakiyesi.. 

Dedelerimiz yalnz kendi hasis men-
faatlerini dilşünm^zlermiş... Bütün 
bu saydıklarımız onUurtn digerbin 
itlüvvücenabına şahtddir! 

Mederd garp memleketlerinin her 
müreffeh insanı bir hayır kuruluna 
para verir. Parası ölmtyan da bede
nen hizmet eder. 

Bizim şimdiki hayatımızdan bu 
haytrperverUk hisleri kalktı ms ki, ço
ğumuz, - hattâ en müreffeh oUoüarp-
nrn - en ufak bir içtimai iyfUkte bu
lunmağı aklından geçirmiyor? 

Hani ferdlerimizin teşkü ettiği iyi
liksever cemiyetleri; ftkaraya, dulla^ 
ra, ihtiyarlara, çocuklara, alillere, fe
lâketzedelere yardım müesseselertf 

Bunların hepsinden de daha evvO, 
KtzUaya yardımı en birinci tnUtl ah
lâk, hamiyet vazifesi bOm^iyİB. Ku 
züay ki, en felâketli günlerimiade tm-
dadımıza yetişiyor. 

Bu hafta onun haftasUbr.» Jbea ç^ 
nus, yardm edinU. a M|LLT KÖTÜPHAlfe 

Başvekil dün akşam 
Ankaraya hareket etti 
Atatürk, B. Celâl Bayan ve dün Ankaradan 

Srelen Hariciye Vekilini kabul buyurdular 
Başvekil B. Cel&I Bayar dün öğle 

üzeri Dolmabahçe sarayına gitmiş ve 
Atatürke mülâki olmuştur. Başvekil, 
refakatinde, dün saat 11,30 da Toros 
ekspresile Ankaradan gelen Harict-
ye Vekili B. Tevfik Rüştü Araa oldu
ğu halde saat üç buçukta saraydan 
ayrılarak Perapalas oteline gelmiştir. 
Akşama kadar otelde İstirahat eden 
B. Celâl Bayar dün akşamki e]q}rea6 
bağlanan hususi vagonla Ankaraya 
hareket etmiştir. 

Başvekil, refakatinde Hariciye Veki
li B. Tevfüc Rüştü Araş ve İngiliz bü
yük elçisi Sir Persi Loren olduğu hal
de, İngiliz sefirinin motörile Kabataş-
tan Haydarpaşaya geçmiştir. Başveldl, 
Haydarpaşa istasyonunda, Atatürk 
namına Riyaseticümhur umumi kâtibi 
B. Hasan Rıza ve baş yaver, Hariciye 

(Devamı 10 uncu sahifede) 
B. Celâl Bayar ve Röştü Araş tngOİM 

büyük elçisi ile Haydarpaşada 

ingiliz ^ italyan 
dostluğu kuvvetleniyor 
Kont Ciano söylediği bir nutukta 
İngiliz ricalinden takdirle bahsetti 

Londradan gelen bir habere göre ttalyanın 
tngiltereye tayyare satmak istediği zannediliyor 

Affldn 2 — Ha
riciye Nazm kont 
Ciano, bugün bu
rada açüan ha
rici siyaset konfe» 
ransmda bir nu
tuk söylemiştir. 
Nazır, vaziyeti 
aydınlatmak ve 
uzlaşmak yolun
daki mesailerin
den dolayı İngi
liz Başvekili B. 
Çemberlâyn ve 
Hariciye Nazuı 
B. Halifas'tan si- Kont Cîlano 
tişkâr bir lisan-
B. Halifaks'tan sitayişkâr bir lisan

la bahsetmiş ve ezcümle demiştir ki: 
^Geçici, muvakkat anlaşmalar al

tında, ihtiras ve gizli emeller sakltyan 
itilâflar kadar tehlikeli bir şey yok
tur. İtalyanlar kimsenin menfaatine 
ve hele sulha hiç hizmet etmiyen bu 
gibi siyasi kombinezonlara girmemiş
lerdir. Tarihî vaziyetlerin mütekabi-
len tanınması ve bunlara riayet edH-
meşine katiyen karar verümiş olması 
keyfiyetleri İngiliz - İtalyan itilâfına 
kuvvet ve hayat veren unsurlardır. 
Bu unsurlar, bu itüâftn İtalyanm ar-

tu ve realizm ile takib ettiği Avrupanm 
istikrar ve sükûnunu temine matuf 
gayesinin ehemmiyetini tebarüz ettir
mektedir.* 

(Devamı onuncu sahifede) 

Hâdiselerden gazete »ahifelerine geçen intibalar t 

f« ^Î^^IU^ ^ 
^Vf 

C.w.... .^A/V->»« .^>.HJı^ 

K^)] kRyVoAe tecrübesi jrapılan harman makmeleril. 
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L Dün Geceki ve Bu Saba.lıki Haberler 
İspanyada iki taraf 
da taarruz ediyor 

Bütün cephelerde şiddetli muharebeler 
oluyor. Hava taarruzları devam etmektedir 

Salamanka 2 (A.A.) — Resmi teb
liğ: Katalonya cephesinde Şort mmta-
kasındaki mevzilerimize karşı düşma
nın yaptığı bir hücum kolaylıkla tar-
dedilmiştir. 

Kastellon cephesinde üç kilometre 
derinliğinde ve 16 kilometre genişliğin
de bir arazi parçasını işgal ettik. 

Terüel cephesinde ileri hareketimize 
devam ederek ViUarejo dağını geride 
bıraktık. 

Estramadure cephesinde düşman Be-
na ve Madrigalejo'daki mevzilerimize 
taarruz etmiş ise de geri püskürtülmüş-
tür. 

Diğer cihetten söylendiğine göre 
bombardıman edilen şehirlerin açık 
şehirler olmayıp «Mütemadiyen silâh 
ve cephane ticareti yaptıkları için as
kerî hedef mahiyetini iktisap etmiş 
olan kızü limanlar» olduğu tasrih edil
mektedir.» 

Hükümetin tebliği 
Baıselon 2 (A.A.) — Millî mü''afaa 

nezareti tebliğ ediyor: 
Endülüs cephesi, Porenno mmtaka-

sr. Cumhuriyetçiler iki kilometre iler
lemişlerdir. 

Terüel cephesi, Volbona mmtakası: 
İki mevziimiz istirdad edilmiştir. 

Tayyarelerimizin düşman tayyarele-
rile yaptıkları bir hava muharebesi 
neticesinde 12 düşman tayyaresi düşü
rülmüştür. 5 tane de cumhuriyet tay
yaresi düşmüştür. 

Y e n i bir hava taarruzu 
Valans 2 (A.A.) — Franko tayyare

leri Kastellon eyaletinde bazı kasaba
ları bombardıman etmiştir. Bu bom
bardımanlar neticesinde 16 kişi ölmüş, 
400 kişi yaralanmıştır. 

Fransanm bir teşebbüsü 
Paris 2 (A.A.) — Fransa, Franko tay

yarelerinin cumhuriyetçi İspanyanın 
açık şehirlerini bombardıman etmeme
lerini taleb etmek üzere Burgos nez-
dinde müşterek bir teşebbüste bulunul
masını İngiltere hükümetine teklif et
miştir. 

Vatikanm bu teşebbüse iştirak ede
ceği ümid edilmektedir. 

Geçen salı günü GranoUers şehrinin 
bombardımanı neticesinde ekseriyeti 
kadın ve çocuk olmak üzere 400 kişi
nin ölmesi Fransajn böyle bir teşebbüs
te bulunmağa sevketmiştir. 

Hamamın üstüne 
oturan vapur 

Mil let vapurunun kurtarıl
mas ına çal ış ı l ıyor 

tzmit 2 (Telefonla) — Kâğıt fabri
kasına Zonguldaktan maden kömü
rü getiren MUlet vapuru bu akşam sa
at 19,35 te fabrikanın yeni yaptırdığı 
iskeleye yanaşmak isterken denizde 
asarı atikadan olan hamamın üstüne 
oturmuştur. Vapurun kurtarümasınii 
çalışılıyor. 

Seyrüseferin tanzimi 
K a n u n lây ihas ı M e c l i s 

ruznames ine a l ındı 

Ankara 2 (Telefonla) — Yollarda 
seyrüseferin tnazimi ve yolların muha-
fazasmm temini hakkında hazırlanan 
kanun lâyihası Meclisin ruznamesine 
alınmıştır. Bu lâyihaya gör| umuma 
mahsus yerlerde seyrüsefer eden yük 
ve binek araba ve hayvanları, otomobil, 
otobüs, motosiklet, kamyon ve emsali 
nakil vasıtaları muhtemel kazalara 
karşı malî mesuliyet sigortalarım yap-
tumakla mükellef olacaklardır. Mali 
mesuliyet sigortaları her smıf için mo-
sıkletlerde 4000, otomobillerde 7500, 
on kişilik veya iki tonluk otobüs ve 
kamyonlarda 10,000, on ilâ 20 kişi alan 
otobüs ve iki tondan dört tona; kadar 
otobüs ve kamyonlardan 12,500, 20 kişi
den fazla yolcu ve dört tondan fazla 
«lya alan otobüs ve kamyonlardan 
16,000 liradır. 

Motorlu ve motorsuz vasıtaları sar
hoş olarak sevkedenler hakkında pro
jede şiddetli cezalar vardır. 

Trabzon şeiıir işleri 
B . Tahs in Ü z e r muharrir imize 

b e y a n a t t a bulundu 

Bir müddettenberi şehrimizde bu-
lıinan doğu vilâyetleri umumî müfet
tişi B. Tahsin Üzer dün kendisi ile gö
rüşen bir muharririmize Trabzon şe
hir işleri faaliyeti üzerinde şunları 
söylemiştir: 

— Trabzon şehrinin suyu Kerbe şir
ketine ihale edildi. Dörtyüz bin liraya 
mal olacak yeni Tıabzon lisesinin te
mel atma merasimi bugünlerde yapı
lacaktır. Lisenin plânı meşhur mimar 
Tavt tarafından yapılmıştır. 

B. Tahsin Üzer lisenin temel atma 

Alman gazeteleri
nin hücumları 

Ç e k o s l o v a k y a n m Südet ler i 
e z d i ğ i n d e n bahsed iyor lar 

Berlin 2 (A.A.) — Matbuat, 31 ma
yısta Şeb'de vukua gelen hâdise hak-
kmda şiddetli bir lisan kullanmakta
dır. Berliner Börsen Zaytung, diyor ki: 

«Çek kıtalarının tarzı hareketi Çe
koslovakya hükûfetinin mükerreren 
verdiği teminata rağmen hiçbir veçhi
le bir anlaşma husule gelmesini iste
mediğini meydana koymuştur.» 

Lokal Anzayger, şöyle yazıyor: «Ha
lihazırda Çekoslovîikyada bir diktatör
lük hüküm sürmektedir. Sakin Südet 
halkı süngülerin daimî tehdidi altında 
bulunuyor. Çeklerin Südetlere nasıl bir 
muhtariyet temin edeceklerini şimdi
den görüyoruz. Çekoslovakya gibi bir 
devlete normal bir devlet hakkmda tat
bik edilen prensipler dairesinde mua
mele edilemez.» 

Anlaşma olacak mı? 
Berlin 2 (A.A.) — Havas ajansının 

muhabiri bildiriyor: Siyasî mahfiller, 
akalliyetler statüsü hakkında Prag hü
kümetince düşünülen şeylerin Südet 
Almanlarını tatmin edecek mahiyette 
olmadığını beyan etmektedir. Bunun
la beraber Berlinin evvelâ kısmî bir 
muvaffakiyetle iktifa edeceği zanne
dilmektedir. İntihabattan sonra pek 
seri bir şekilde ve büsbütün başka bir 
istikamette inkişaf edebilecek olan 
vaziyetin ciddî ihtirazı kayıtlarla 
derpiş edilmesi lâzun gelmektedir. 

Orman yangını 
A t e ş , 2 4 saat uğraş ı ld ıktan 

sonra söndürüldü 

Evvelki gün saat on beşte. Rami 
İlerisinde Boğazköy üe Pirinççiköy 
arasında bir orman yangını çıktığını 
dün yazmıştık. 

Yangm çıkan ormana, itfaiyenin 
girebileceği yol olmadığı cihetle sön
dürme işi uzun sürmüş ve dün saat 
on beşe kadar devam etmek suretile 
yangm tamam 24 saat sürmüştür. 

Söndürme üe bir taraftan İstanbul 
itfaiyesi diğer taraftan Eyüp jandar
ma kumandanlığı meşgul olmuş fa
kat sahanın sıklığı ve yolsuzluk bir 
hayli müşkilât çıkarmıştır. 

Yangının sebebi hakkında tahki
kata girişilince, kömür yapılmak 
üzere vücude getirilen bir ocaktaki 
ateşin ormana sirayet ettiği tesbit 
edilmiş, Osman ve Ahmed isimlerin-

Çankırıda 7 defa 
daha zelzele oldu 
D e n g i k ö y ü n d e 15 e v yıkı ldı , 

3 inek öldü 
Çankırı 2 (A.A.) — Son yirmi dört 

saat zarfında yedi defa daha zelzele ol
du. Hasar yoktur. Yalnız İlgaz kazası-
mn seksen haneli Dengi köyünde on 
beş kadar ev yıkılmış, üç aded de inek 
ölmüştür. Nüfusça zayiat yoktur. 

A m a s y a val i s i A n k a r a d a 
Ankara 2 (Akşam) — Amasya va

lisi B. Talât vilâyete aid işler etrafın
da: alâkadar vekâletlerle görüşmek 
üzere buraya geldi. 

Veremiiier için yeni bir 
pavyon y'apılacal( 

izmir ve şehrimizde iki 
hastahanede yatak 
sayıları artırılacak 

Ankara 2 (Telefonla) — Vatandaş
larımızın Yugoslavyada bıraktıkları 
mallara mukabil Yugoslav hükümeti
nin hükümetimize tavizat olarak ver
diği 17 milyon dinann Kızılay cemiye
tine verilmesi hakkındaki kanun lâjri-
hası meclis ruznamesine alınmıştır. 

Bu para ile Heybeliadadald verem sa-
natoryomunun yanmda 70-100 yatak
lı bir paviyon vücude getirilecek, Hay
darpaşa numune hastanesindeki ve
remlilere mahsus koğuş 100 yatak ala-
bielcek şekilde genişletilecek ve İzmir 
emrazi sariye ve istilâiye hastanesinin 
yamnda 100 - 140 yataklı yeni bir pa
viyon yapılacaktır. 

Münlıal mebuslüitiar 
Başvekilin avdetinden sonra 

Namzedler belli olacak 
Ankara 2 (Akşam) — Eski Cumhu

riyet Merkez bankası umum müdürü B. 
Salâhaddinin açık mebusluklardan 
birine namzed gösterileceği şayidir. 

Ölüm sebebile açılan mebusluklara 
kimleri namzed gösterUeceği başvekilin 
Ankaraya avdetinden sonra belli ola
caktır. 

Son dakika 
Suriyede gazeteiere 

sansür Itunüidu 
Suriye şehirlerinde grev 

ilân edildi 
Berlin 3 —ı Suriye kabinesi, dün 

fevkalâde bir içtima yapmıştır. Bu 
içtima Suriyenin kanşık olan dahilî 
vaziyeti ile alâkadardır. Kabine bu 
içtima neticesinde gazetelere sansür 
koymuştur. Sansür vaziyetini pro
testo etmek için Suriyede grev ilân 
edilmiştir. 

Fransız - italyan 
müzakereleri 

başlıyor 
Akdenizde münakalât 

serbestisi hakkında 
bir itilâf yapılacak 

Paris 3 — Fransız Haririye Nazın 
B. Bonne meclis hariciye encümenin
de, haricî siyaset hakkmda izahat ve
rirken tevakkufa uğramış olan Fran
sız - İtalyan müzakerelerinin tekrar 
başlamak üzere bulunduğunu haber 
vermiş, bu defa müzakerelerin itilâf
la neticeleneceğinden ümidli bulun
duğunu ilâve eylemiştir. 

Bu müzakere, iki memleket arasın
da Akdeniz münakalâtı ve buna aid 
meseleler hakkında bir itilâf akdine 
matuf olacaktır. ^ ^ 

S e l â n i k t e k o m ü n i s t t evk i f l e r i 
Berlin 3 — Atinadan bildirildiğine 

göre Yunan zabıtası Selânikte bir 

Çin, Kantona hava hücu
munu porotesto etti 

Milletler Cemiyetine bir nota vere
rek sivil halkın himayesini istedi 
Japonya kantonun açık şehir olmadığını ve zayiatın 

Çin ülkelerinden ileri geldiğini iddia ediyor 
Cenevre 2 (A.A.) — Çinin Cenev

re nezdindeik daimî murahhası B. Koo, 
MUletler Cemiyeti umumî kâtibi Ave-
nol'a bir nota vermiştir. Notada Ja
pon tayyarelerinin açık Çin şehirie-
rlni bombardımanı protesto edilmekte
dir. 

Notada ezcümle şöyle denilmekte
dir: «Son günler zarfında Japon tay
yareleri Çin'in en kalabalık şehirlerin
den biri olan Kanton üzerine müte
madi akmlar yapmışlardır. Tayyare
ler askerî hedef teşkil etmiyen mmta-
kaları bombardıman ederek ve mitral-
yöz ateşine tutarak binlerce sivil hal
kı ve bu meyanda kadın ve çocukları 
öldürmekte ve yaralamaktadırlar. 

Çin hükümeti 28 mayıs 1937 de Mil
letler Cemiyetinin açık şehirlerin bom
bardımanını resmen takbih ettiğini 
hatırlatmakta ve müdafaasız sivü Çin 
halkmın Japon tajryareleri tarafından 
katline nihayet vermek üzere seri ve 
müessir tedbirler aJmasmı Milletler 
Cemiyetinden taleb etmektedir.» 

Londra 2 (A.A.) — Çin sefiri Lord 
Halifaks'a Japon tayyarelerinin Kan
ton üzerine yaptıkları akınları pro
testo eden bir nota tevdi etmiştir. 

A v a m k a m a r a s ı n d a bir 
m ü z a k e r e 

Londra 2 (A.A.) — Avam kamara-
smda Arthur Henderson, Hariciye 
müsteşarı Butler'e, Japon tayyarele

rinin Kanton şehrindeki sivü alıaüyi 
bombardıman etmeleri dolayıisle nef
ret hissettiğini söyliyebilecek vaziyette 
olup olmadığmı sormuştur. Butler, şu 
cevabı vermiştir: 

cAlcınlar hakkında: matbuat tara-
fmdan verilen haberleri okuyarak bu 
hususta resmî raporlann gönderilme
sini istedik. Elime bu meseleye dair 
mufassal ve sarih raporlar geçmedik
çe bu hususta beyanatta bulunamam.t 

Henderson bundan sonra İngiltere 
hükümetinin müşterek bir protestoda 
bulunulmak üzere Amerika ve dokuz 
devlet muahedesini imza eden diğer 
memleketler nezdinde bir teşebbüste 
bulunulmasını muvafık addedip etme
diğini sormuştur. Butler cevaben de
miştir ki: 

«Böyle bir teklifi nazarı itibare al
madan evvel hükümet, zannedersem 
bu hususta sarih malûmatm gelmesi
ni beklemeği tercih edecektir.» 

Japonya ne diyor? 
Tokyo 2 (A.A.) — Japon matbuatı 

tarafından neşredilen bir tebliğde 
Kanton'un açık bir şehir olmadığı, bi
lâkis iyice tahkim edilmiş olduğu ve 
Japon tayyarelerinin münhasıran as
kerî hedefleri bombardıman ettikleri 
bildirilmektedir. 

Tebliğde, Çin halkı arasında nüfus 
zayiatının «obüsleri her tarafa düşen 
Çin tayyare toplainnın atışından» ile
ri geldiği ilâve edilmektedir 

flnkarada resim sergisi 
Maari f Veki l i serginin açı l

m a s ı münasebe t i l e bir nutuk 
-irad ett i 

Ankara 2 (Telefonla) — Güzelsanat-
1ar birliği resim şubesi ile müstakil 
ressarn ve heykeltıraşlar «D» grupu ve 
serbes ressamlardan mürekkep birliğin 
Ankara Halkevinde tertib etmiş bulun
duğu resim sergisi bugün merasimle 
açılmıştır. 

Merasimde B. M. Meclisi reisi Abdül-
halik Renda ile vekiller, mebuslar, şeh
rimizde bulunmakta olan büyük ve or
ta elçilerle vekâletler ileri gelenleri ve 
seçkin bir davetli kütlesi hazır bulun
makta idi. Kültür Bakam B. Saffet An-
kan Türk sanatkârlanmn eserlerini bir 
araya toplamış bulunan bu güzel ser
giyi açarken irad ettiği nutkunda ez
cümle demiştir ki: 

«Bugün göreceğiniz sergi, kabiliyet 
ve verim bakımından yurdumuzda ileri 
hamlelerini memnuniyetle müşahede 
ettiğimiz ressamlarımızın toplu olarak 
teşhir ettikleri 2 nci sergidir. 

Türk inkılâbının ideolojisini ve re
aliteyi ifade hususunda bu yü daha 
muvaffak eserlerle karşılaşacağımızı 
umuyoruz. 

Atatürk'ün güzel sanatlara verdiği 
büyük ehemmiyetin derin ma
nasım kavrıyarak bu şerefli vazifeji de 
başarmağa savaşan ar müntesiplerimi-
ze muvaffakiyetler dilerim ve bizi bu 
kültür çatısı altmda şu anm heyecan 
verici saadetine erdiren o Büyük Şefi
mize sonsuz minnetlerimizi ve sarsıl
maz bağühğımızı arzederim.» 

B. Saffet Arıkan, alkışlarla karşıla
nan bu nutuktan sonra B. M. Meclisi 
reisinden sergiyi açmasım rica eylemiş 
ve B. Abdülhalik Renda kordelâyı kes
mek suretile sergiyi açmıştır. 

Sergiye, Güzel sanatlar birliği resim 
şubesi 130 eserle, Müstakil ressam ve 
heykeltıraşlar 52, «D» grupu sanatkâr
ları 17, Serbes ressamlar da 36 eserle 
iştirak etmektedir. 

Y u g o s l a v y a d a z e l z e l e 
Belgrad 2 (A.A.) — Cevcelocadan 

alman malûmata göre evvelki gece 
bu mmtakada bir zelzele olmuştur. 

Müstemleke işi 
ing i l t ere d e bu hususta konuş

m a ğ a h a z ı r l a m y o r m u ş 
Londra 2 — Gazeteler çok mühim 

bir haber veriyor. Bu habere göre İn-
gütere yakında İspanyada harl)e niha
yet vermek için bir teşebbüste buluna
cak, iki tarafa tavassutunu kabul ettir
meğe çalışacaktır. Diğer taraftan Al
manya ile bilhassa müstemlekeler hak
kında bir anlaşma yapmağa uğraşacak
tır. 

İspanya işinde muvaffak olmak için 
gönülülerin geri almması, Almanya ile 
anlaşma için de Südetler meselesinin 
sulh yolile halli şarttır. 

Gazeteler evvelki günkü kabine top-
lantısmda siyasî vaziyetin görüşüldü
ğünü ve hükümetin hareket tarzının 
muvafık görüldüğünü yazıyorlar. 

Balkan Ralli yarışı 
İki otomobil arızasız 
yoluna devam ediyor 
Edirne 3 (Akşam) — Balkan rallisi

ne iştirak eden iki otomobil, anzasi2 
Edirneye geldiler ve bir müddet tevak
kuf ettikten sonra 1,20 de yollarına 
devam ettiler. 

Binicilerimizin yeni bir 
muvaffakiyeti 

Varşova 2 (A.A.) — Varşova Ijeledi-
ye reisi mükâfatı enternasyonal biD '̂ 
cilik müsabakasında, Polonyalı teğ
men Pohoreski birinci, Türk yüzbaş» 
Gürkan ikinci olmuştur. Yüzbaşı Ön
cü onuncudur 

B. Musolini iki yerde nutuk 
söyliyecek 

Roma 2 (A.A.) — Mussolininin haf
ta sonu tatili esnasında Padue ve Tn-
yeste'ye giderek bu şehirlerde birer nU' 
tuk söyliyeceği öğrenilmiştir. 

Bir kulübe yand ı 
Dün gece Kasımpaşada Bahi'iy* 

kumandanlığı binası yanında bulu
nan Deniz işletme 

müteahhidlerinden 
B. Camiin, amelenin yatmasın* 
mahsus kulübesinde yangm çıkım? 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Galatasaraylıların pilâvı 

Öbürgün Galatasaraylıların ananevi 
pilâv günüdür. Memlekete uzun sene
lerdir hayırh hizmetlerde bulunan bu 
müessese mensupları, her yaz başlan-
gıcmda bir kere, kendilerine feyiz ve
ren mektepte toplamyorlar. Çocukluk 
ve ilk gençlik çağlarını anarak, bah
çede oynuyorlar; tabur olup tanbur se-
sile sımflara giriyorlar... Nihayet top-
lantıtun en parlak numarası: Pilâv... 
Galatasaraym o ananevi yemeği... 

Eski mekteplerde okuyanlara: 
•— Sen mürekkeb yalamadm mı? Ni

çin filânca meseleyi bilmiyorsun? - de
nir. 

Halbuki Galatasarayh, bir pot kır
dı mı: 

— Sen pilâv yemedin mi? - diye, ar
kadaşları tarafmdan, yol iz bilmemek
le, matluba muvafık yetişmemekle 
tenkid edilir. 

İşte, senelik toplantılara bu ismin 
verilmesinin sebebi de budur... Genç, 
ihtiyar, en yeni mezun, en eski müda
vim yann gene toplanacaklar; topla
nacağız... Eğer vaktile yediği pilâvda 
bir noksanı olanlar zuhur ederse, ikma
le kalmış talebe, gibi tamamlıyacak-
1ar: İkinci bir tabak daha yemek su-
retUe! 

öğrendiğime göre, eski Paris sefiri 
Salih Münir (paşa) ile, -yani şimdi 
gazetemizde enteresan yazılan intişar 
eden Salih Münir Çorlu ile - Hamdul
lah Suphi Tannöverin kayınpederi bay 
Muhtar, Galatasaraym en eski talebesi 
olmak hususunda rekabettedirler. B. 
Çorlu, ilk sene mezunlanndanmış; B. 
Muhtar da, evrakını göstererek mev-
cudlar arasında en yaşlı olduğunu ve
sikalarla, cemiyet mensuplanna isbat 
etmiş. Geçen sene olduğu gibi nutuk 
söyliyecekmiş. 

Mütekaid futbolcüler, mektebin bah
çesinde muntazam bir futbol oymya-
caklarmış ve bütün merasim, başından 
sonuna kadar filme çekilecekmiş. 

Arkadaşlarım benden, şunu halka 
bildirmemi istediler: 

Bir sene zarfında - yani geçen pi
lâvdan bugüne kadar - vefat eden ne 
kadar Galatasarayh varsa, tercümei-
halleri aileleri ve dosttan tarafından 
Cemiyete bildirüsin; hem hatıraları 
tebcil edilecek, hem de kayde geçe
cekler. 

Keza, Galatasaraylılar, kendi men
suplarının bir yıl içinde neler yaptığı
nı, nelere muvaffak olduklarını, bu se
neden itibaren muntazaman kayıd ve 
Mân edecekler. 

Bir başka teşebbüs daha: Galatasa-
•"ay musUdşinaslan kış mevsiminde 
dört konser vermeği karar altına al
mışlar. Cemal Reşid, Muhiddin Sadak 
Ve diğerleri bunda mutabık kalmış... 

Türkiyenin her büyük şehrinde bu
lunan Galatasaraylılar, her aym ilk / 
cuması, o şehrin muayyen bir eğlence 
yerinde toplanacaklar. Bu da herkes ta-
*^fmdan malûm olacağı için, şehir de
ğiştirenler, yahud eski arkadaşları ara
sında bir az bulunmak isteyenler, o 
eğlence yerine, masrafı kendinden ol-
•nak üzere gidecek: Yani seyyar ve şe
hirler arası bir klüp tipi!... 

Memlekete birçok yenilikler getiren 
'j'alatasarayhlar, anlattığım bu teşeb-
•»Üslerile de pek muhtaç bulunduğu-
•nuz topluluk hayatmda diğer müesse
seler tarafından taklide şayan bir nü-
*nune gösteriyorlar. Bazılannca ten
kid edilen Galatasaraylıhk ruhunu bu 
»münasebetle de bir kere daha tenzih 

Sanasaryan hanı 
Evkaf Vilâyet 
aleyhine dava 

açtı 
Sirkecide Sanasaryan hanının hu

kukî vaziyeti etrafında Ermeni müte
vellilerle vilâyet idarei hususiyesi ara
sında uzun seneler devam eden mu
hakeme neticesinde Sanasaryan hanı 
vilâyete intikal etmiş ve bu binaya 
Emniyet Müdürlüğü taşınmıştı. 

Yeni Vakıflar kanunu mucibince 
ekalliyet vakıfları işlerinin de nezaret 
ve idaresi işlerini deruhte eden Evkaf 
müdürlüğü, hanm evkaf malı olduğu
nu beyan ile üçüncü asliye hukuk 
mahkemesine müracaat ederek vilâ
yet aleyhine bir dava açmıştır. 

B . M u a m m e r E r i ş A n k a r a y a 
gitti 

iş Bankası Umum Müdürü B. Mu
ammer Eriş dün de bir müddet İş 
Bankası İstanbul şubesinde meşgul 
olmuştur. B. Muammer Eriş dün ak
şamki ekspresle Ankaraya gitmiştir. 

Otobüs fiatleri 
A r a d a k i f a r k l a r ı n k a l d ı r ı l m a 

s ı i ç i n t e d k i k a t y a p ı l ı y o r 

Şehrimizde muhtelif hatlara işleyen 
otobüslerin fiatleri arasında farklar 
vardır. Bilhassa Maçka - Beyazıd, Kur
tuluş - Beyazıd, Fatih - Şişli otobüsle
rinin fiatleri arasında fark görülmek
tedir. Belediye, bu farkm kaldırılması
na karar vermiş ve tedkikatta bulun
mak üzere seyrüsefer merkezine emir 
vermiştir. 

Seyrüsefer merkezinin yapacağı ted
kikat neticesinde bu hatlarda işleyen 
otobüs fiatleri yeniden tajrin edilerek 
aradaki farklar kalduılacaktır. 

P o l i s m e k t e b i n d e i m t i h a n l a r 
b a ş l a d ı 

Yıldızdaki polis mektebinin 51 inci 
devresi dersleri bitmiş ve imtihanla
ra başlanmıştır. İlk imtihan, mektep 
binası dahilinde tabanca atış dersin
den yapılmıştır. İmtihanlara 15 tem
muzda nihayet verilecektir. 

Mektebin bu devresine devam eden 
polislerimiz büyük bir muvaffakiyet 
ile ve tam isabetler temin etmek su-
retile bu imtihanda çok muvaffak ol
muşlardır. 

K a r ı s ı n ı n a t t ı ğ ı k a v a n o z l a 
y a r a l a n d ı 

Nişantaşında oturan Mahmud adın
da biri evvelki gece karısı Sıdıka ile 
yaptığı bir münazaa sırasında, Sıdıka 
tarafmdan basma atılan bir kavanozla 
yaralanmıştır. 

Polis, Sıdıka hakkmda icab eden 
kanunî takibata girişmiştir. 

ederim. Yahya Kemalin bir mısraı var
dır: 

Kökü mazide olan âtiyim! 
Galatasarayda da bu hassa var... Da

ima daha canh daima daha feyizli, da
ima yeıülikçi... 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Vapurlardaki ilân 

tabelâlan 
Boğaziçinde oturan bir karit-

miz şu şikâyette bulunuyor : 
Şirket vapurlarına konulan 

üân lâvhalan yolcuların mamar-
rayı görmesinç mâni olacaJc şe
kildedir. Bunların yerlerini de 
ğiştirmesi için Şirketin dikkatini 
celbederiz. Biliyoruz ki, idare, 
Boğaziçini şereflendirmek, orayı 
gezenleri TTiemnun etmek istiyor; 
her halde bu talebi yerine getire-
çektir. 

Yasak kalktı mı? 
Ben, uzun müddet dtşarlarda 

dolaştım. Gazetelerde okuduğuma 
göre, İstanbulda sokaklara tükür
mek yasak olmuş... 

Halbuki dün bir kahvehanede 
oturuyordum; Tam pencerenin 
önünden geçen biri, affedersiniz, 
yaptı yapacağını! Bunun bu ha
reketinden iğrenmişe benziyen di
ğer bir hemşehri de onu takUd et
ti. Arkasından bir seyyar satıcı ay
ni marifeti tekrarlayınca, ben de 
doğru matbaanıza geldim. 

Soruyorum: 
— Yasak kalktı vu?.. Yerlere tü

kürmenin mahzursuz olduğu mu 
anlaşıldı? 

Adapazarmda Kurtuluş ma
hallesinde 3 numarada emek

li binbaşı Nazmi 

Feci bir kaza 
S a l ı n c a ğ ı n ipi 1,5 y a ş ı n d a 
bir ç o c u ğ u n b o ğ a z ı n a sarı la
r a k b o ğ u l m a s ı n a s e b e p o l d u 

Ortaköy civannda Çarşıağzı sokağın
da oturan Barohun bir buçuk yaşın
daki oğlu Yasef dün yalnız başına oda
daki salıncağında yatarken bir aralık 
uyanmış ve annesini aramıştır. 

Küçük Yasef annesini odada göre
meyince kendi kendine salmcaktan in
meğe kalkışmış ve çabalaya çabalaya 
kundak bağlarını çözmüştür. Çocuk 
serbes kahnca saüncağ^ içinde doğru
lup yan tarafa doğru kalkarken sahn-
cak birdenbire ters dönmüştür. Yasef 
sahncaktan aşağıya düşmüş, fakat sa-
İmcağm ortasma bağlanmış olan İp 
çocuğun boğazına takılmıştır. 

Salmcaektan boşluğa doğru sarkm-
ca boğazı iple sıkılan Yasef orada boğu
lup kalmıştır. 

Biraz sonra odaya gelen annesi bu 
feci manzarayı görmüş ve vaka müd
deiumumîliğe bildirilmiştir. Adliye 
doktoru B. Salih Haşim tarafından ya
pılan muayenede çocuğto iple boğulup 
öldüğü anlaşıldığından gömülmesine 
ruhsat verilmiştir. Vaka etrafında 
müddeiumumîlik tahkikata girişmiştir. 

Y a k a c ı k s a n a t o r y o m u 
h a s t a l a r ı n ı n t e ş e k k ü r ü 

Yakacık sanatoryumunda yatanlar, 
gazetemize gönderdikleri bir mektup
ta kemanî Sadi ile arkadaşlarımn sa-
natoryoma giderek verdikleri konser
den dolayı, samimî teşekkürlerini bil
diriyorlar. 

Floryanm imarı 
Yeni bir çalışma 

programı 
hazırlandı 

Floryanm iman işinin çabuklaş
tırılması kararlaştırılmıştır. Bu mak
satla derhal tahakkuk ettirilmek üze
re yeni bir faaliyet programı hazırlan» 
mıştır. Bu program Ue Floryanın iç 
yollan kanalizasyonu yapüacak ve 
plajda yeni kabineler inşa edilecektir. 
Bütçede bulunan ve Florya arazisinin 
istimlâkine tahsis edilen üç yüz bin 
lira, bu işlere sarfedilecektir. Yapılar 
cak yollann hem dayanıldı, hem de 
ucuza mal olması isteniyor. Bu hu
susta belediye imar ve yol şubeleri ted-
kikler yapacaklardır. Yol cinsini ta
yin edecek bu tedklkler, kısa bir zar 
manda tamamlanacak, kanalizasyon 
projesi de derhal tanzim edüecektir. 
Bu hazırlıklar bittikten sonra inşaata 
derhal başlanacaktır. 

Bu sene yapılacak bu işler İçin sar-
fedüecek üç yüz bin liradan başka, ge
lecek seneki işler için aynca tahsisat 
ayrılacaktır. 

Kıskançlık 
B i r g e n ç r a k i b i n i ç a k ı i l e 

y a r a l a d ı 

Evvelki akşam, Beyoğlunda kıs
kançlık yüzünden bir yaralama va
kası olmuştur. Vakanm faili Hüsnü 
isminde biridir. Hüsnü, Elatina is
minde bir kadım sevmektedir. KaU-
nanm son zamanlarda İstirati ismin
de birile tanıştığını haber almış vs 
bundan dolayı teessüre kapılmıştır. 

Hüsnü, evvelki akşam Katlnayı !»• 
tirati ile beraber dolaşırken görmü;?, 
buna tahammül edemiyerek, yanın
da bulunan büyük bir çakı ile İstira-
tlyi böğründen yaralamıştır. 

Hüsnü bu işi yaptıktan sonra sar 
vuşmuş ise de dün sabah yakalannu^^ 
tır. İstirati tedavi altına alınmış. Hüs
nü hakkmda kanunî takibata girişil
miştir. 

Bu sene askerî kamplar 
mektep içinde açılacak 

Her sene yaz zamanmdal yüksdc 
mekteplerle liselere mahsus olan as
kerî kamplar, kırlarda açıhyordu. G^ 
len bir emre göre bu sene her mekte
bin kampı, kendi mektep binası için
de açüacaktır. 

s O t o m o b i l v e o t o b ü s l e r i n 
m u a y e n e s i 

otomobil, otobüs gibi nakliye vasıta-
lannm senelik muayeneleri içüı bele
diye fen işleri tarafından lâzım gelen 
hazırlıklar yapılmıştır. Dün bir gaze
te, muayenelere 15 haziranda başlana
cağını yazıyordu. Bu seneki muayene
ler, geçen seneki muayenelerden farkü 
olduğvmdan muayenlerin inkıtasız 
yapılabilmeis için muayenelere 26 ha
ziranda başlanması kararlaştınlmıştır. 

Hususî, taksi otomobillerle kamyon 
ve kamyonetlerin muayene günleri ay-
n ayn tesbit ve ilân edüecektir. 

İSTANBUL HAYATI 

O zaman da sen gezdirirsinl 
Alt katta bahçe üzerindeki odada 

kahvelerimizi içerken yukanda şid
detli bir gürültü koptu. Duvarlar güm-
bürdüyor, tavan tepemize çökecek 
gibi sarsılıyordu. Telâşla etrafıma ba-
kımrken ev sahibi gülerek ayağa 
kalktı: 

— Merak etme. Zelzele değil. Bizim 
kız idman yapıyor. 

Dedi ve garib bir tavırla başını iU 
tarafa sallıyarak devam etti: 

— Başıma bu işi açan da sizsiniz. 
Amerikada bir kızın, jimnastik yapa» 
rak hem vücudunu terbiye ettiğini 
hem de bir çok erkeklerden daha kuv
vetli olduğunu yazmışsınız. Bizim ku 
da bunu okuyunca jimnastik mera-
kma düştü. Yukarki odaya bir çok 
acayib ycyler doldurdu. Saatlerce ora
da teplnip duruyor. 

Tepemizde gürültüler gittikçe artı* 
yordu. Dostum gülerek koluma girdi. 
Merdivmlerden yavaj yavaş çıkkk. 
Oda kaınsı açıktı. Dostumun işareti 
üzerine merdivenin köşesinde durdulc 
Ses çıkarmadan seyre luışladık. 

Genç Itayan l>aşına sunsüa bir file 
geçirmi;. Entarisinin eteklmni topla* 
yıp beline bir kuşak sarmış. Kollan 
dirseklerine kadar sıvah ve yumruk
lan sıkılmış. Arka üstü oda kapışma 
kadar geldikten sonra ökçeli terlik-
lerile Kiphya zıphya İleriye atdıyor. 
KoUanm geriyor, iple tavana asılmif 
bir yastığa şiddetli yumruklar savu
ruyordu. Gayriihtiyart mırıldandım: 

— Bununla evlenecek biçarenin vaj; 
haline. 

Dostum kulağıma iğildlı 
— Merak etme, dedL Ben de senin 

gibi düşünüyordum amma, kızım 
bunun da kolaymı buldu. Mutlaka bir 
sporcu gençle evleneceğini söylüyor. I 

Kendimi tutamadım: ' 
— O zaman, Icarşıld odayı da Iıasta» 

ne yaparsmız. 
Diye kahkahayı salıverdim. Sesimi

zi duyan sporcu bayan hiddetle dön
dü. Bisd görünce İncecik kollanm bfl̂  
küp sözüm ona pazulanm kabarta
rak mağrur bİr eda Ue koştu: 

— Babacığım, kuvvetim bfisbütttn 
arttı. Yumnıklanm demir gibi olda. 
Seni şöyle tutunca kaldırır fırlatınm. 

Diye adamcağızm kocaman gölıeğf-
ne sarıldı. Fakat bu iş, yastık yum
ruklamak İtadar kolay olnuıdı. Baba-
suu kaldırmağa uğraşırken dleri kur
tuldu ve sendeliy»ek yere jruvarlan-
dı. Zavallı Iıabası telâş içinde kızım 
kucaldadı. Sporcu bayan, babasmın 
Inıcağmda jüzünü buruşturarak aa-
yan dirseğini uğuştunıriten bir taraf
tan da homurdamyordu: 

— BaİMcığım, ben sana, spor yap 
diye her zaman söylüyorum amma 
dinlemiyorsun. Bak, ne kadar şişman
lamışsın. Bu gidişlde günün birinde y ^ 
rinden kalkamıyacaksm. 

Balmsı gülerek: 
— Zaran yok kızım, dedi. O zaman 

da sen luüdınp gezdirirsin. 
Cemal Refik 

Y e n i d e n 1 3 0 T e r k o s ç e ş m e s i 
a ç ı l ı y o r 

Kırkçeşme sulannm kesildikleri 
yerlerdeki su ihtiyacını karşılamak 
üzere Sıhhiye müdürlüğü yeniden 
Terkos çeşmeleri tesis edilmesini iste
mişti. Bu müracaat üzerine Belediye 
Sular idaresi lüzum görülen yerlerde 
yeniden 130 Terkos çeşmesi İnşasına 
başlatmıştır. Bu çeşmelere bugünler
de su verilecektir. 

Bay Amcaya sröre... 

— Bizim emektar Gülcemal vapu 
''ihu otel olarak kullanmak fikrini 
«Ok parlak buldum Bay Amca... 

... Mübareği satsan satümaz, atsan 
atümaz... 

... En iyisi, otel haline koyup kıyı 
kıyı dolaştırmak!... 

... Hey gidi Gülcemal!... îhtlya> 
lığmda sürünecek amma memlekette 
İlk defa (Yüzen otel) adım almak şe
refini de o alacakl... 

B. A. — Fakat ilk yüzen otlinüz o 
değUdlrkil... 

— Başka rar mı?... 
B. A. — Var yal... Bizim e t l e r i n 

bir kısnu tahtakurusu içinde, bir kı»> 
mı pislik İçinde, 4)ir kısmı da lüks içia-
de yüzeri... 
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Geçmiş zamanlar: 

Eski padişahların 
seiâmiılı lıayatı 

Padişahlar harem dairesinden sa
bahlan erkence çıkarlar ve selâmlık 
tarafındaki «mabeyin» dairesine ge
çerlerdi. Mabeyin dairesi harem dai
resine bitişik ve büyüklü küçüklü mü-
teaddid odalardan mürekkebdi. Padi
şahın mabeyin dairesinde iken hizme
tini, âdî günlerde, siyahi haremağa
ları ile hâs odabaşı, dilsizler ağası 
«hazijne odası», kiler odası» ve «seferli 
odası» ve «hâs oda» ağalan görürlerdi. 
Bunlar da on beş yirmi kişiden iba
retti. Sair saray erkânı merasimde 
hizmete girerlerdi. Merasimde padi
şaha ilk kahveyi Silâhtarağa (başma-
beyinci) ve ilk şerbeti çuhadar ağiı 
takdim ederdi. 

Sabah yemeğini padişahlar öğleden 
bir saat evvel yerlerdi. Vakti gelince 
padişahın oturduğu minderin önüne 
suTnalı kadife örtülü bir masa ile yal
dızlı gümüş bir tepsi getirip koyarlar
dı. Padişaha yemeğini bu sofra üze
rinde yedirirlerdi. Padişaha her defa 
elli altmış türlü tuzlu, tatlı yemek ar-
zolunurdu. Padişah bunlardan hoş
landıklarını alıkoyardı. Herhalde her 
yemek pilâv ve hoşafla nihayet bulur
du. 

Padişah gündüzleri her zaman ma
beyin dairesinde kalmazdı. Ekseriya 
öğleden evvel daima bulunduğu sara
yın (yani Topkapı sarayının) parkın-
daki ve yahud Boğaziçinde ve Çamlıca 
ve Haliç civanndaki köşklerden biri
ne gider ve akşama kadar kalıp tenez-
züh ederdi. 

Padişahın Topkapı sarayı haricin
deki köşklere denizden gidişi pek tan
tanalı olurdu. Yalı köşkünden itibaren 
yirmi kadar üç ve beş çifte süslü ve 
zarif kayıklar kılavuz olarak padişa
hın en önünde yürürlerdi ve onları da 
«Tülbend ağası» ile «İkinci İmrahor 
ağa» gibi saray erkânı yedişer çifte 
süslü kayıklarile takib ederlerdi. Bu 
alayın gerisinde padişah kendisine 
mahsus olan on üç çifte sandallardan 
«Kancabaş» veya «Kırlangıç» ile ge
lirdi. Padişah sandalının al çulhadan 
sırma saçaklı tentesi vardı ve bu ten
teyi tutan direkler gümüş kaplı ve 
«arif işlemeli idi. Padişahın karşısın
da iki çukadar ağa elpençe dururlar
dı. Sandalın dümenini Bostancıbaşı 
kullanırdı. Sandalın baştarafında Ha
seki ağa bulunurdu. Padişahın arka
sından gelen on iki ve yedi çifte kayık
larda hazinedar'ağa ile kızlar ağası ve 
sair bendegân binerlerdi. Padişah 
köşklerden herhangisine giderse her
kes gibi eski zaman sporlarına hevesi 
ve merakı olduğundan cirid oyunlan 
ve tomak oyımlan, at yanşlan, piya
de yarışları tertib olunur, köçekler oy
nar ve pehlivanlar güreştirilirdi. Yaz 
mevsiminde Üçüncü Ahmed devrin-
denberi padişahlar her perşembe ve 
her pazartesi günleri böyle gidişler 
yapıp eğlenirlerdi. (1) 

Padişahlann meraklarından biri 
de arasıra şehirde tebdile çıkmaktı. 
Yani bu cevelânı kıyafetlerini tebdil 
ile at üzerinde icra ederlerdi. Kendile
ri gibi değişik kıyafette iki zabit hay
vanla önlerinde ve iki zabit sağların
da ve sollarında atla yürürlerdi. Bun
lardan başka bir takım süvari de ge
riden gelirdi. Bu cevelânın illeti gai-
besi şehrin halini yakından görmek, 
esnafın ellerindeki ölçülerin ve terazi
lerin hileli olup olmadığım ve halkın 
havayici zaruriyesinden olan şeylerin 
pahalıya satılıp satılmadığını ve aha
linin hükümetten ne türlü şikâyetleri 
bulunduğunu anlamaktı. Bazı padi
şahlann bu cevelânlarda ufak bir ka
bahatle itham ettikleri kimseleri he
men arkalan sıra gelen cellâdbaşıya 
teslim ile İdam ettirdikleri vaki ol
muştur. Bu icraatı bahusus cülusla
rının ilk zamanlarmda sert huylu ve 
gazablı olduklannı gösterip ve ahaliyi 
korkutup sındırmak kasdile yaparlar
dı. Padişahın tebdile çıktığını işiten
ler ve hissedenler ise belâya uğrama
mak için birer tarafa kaçıp saklanır
lardı. Padişahlar şehirde yaşıyan ko
calı sultanlann saraylarına ve bazan 
da iltifat etmek istedikleri sadrazam
lar Ue şeyhislâmlann konaklarına 
tebdile çıkarak giderlerdi. 

Padişahların mukannen «hâsı hü
mayun» larile gayrimukannen muhas-
sasatlan yekûnu senevi on ile on iki 

milyon kuruş raddesinde idi. Gayri
mukannen muhassasatı terekküb eden 
varidatın başlıcalan hare mukabilin
de tevcih olunan bazı mansablar, ve
zirlerin ve valUerin her sene bir kaç 
defa takdim eyledikleri peşkeşler, ve 
madenler hasılatının bir kısmı, muha
rebelerde ele geçirilen ganaim, ve töh-
metli addolunan vezirlerin, valilerin 
nefislerini ölüm tehlikesinden kurtar
mak için verdikleri külliyetli paralar 
ve herhangi bir sebeble küçük büyük 
memurlann zapt ve müsadere edile
rek satılan mallarınm bedelleri idi. 

İlk Osmanlı padişahları zamanında 
yalmz seran ve kanunen ceza gören 
devlet memurlarının muhallefatı padi
şah namma zapt ve müsadere olunur
du. Fakat bu usul daha sonraları dev
let hizmetinde bulunup ta servet sa
hibi olduktan sonra vefat eden me

murların muhallefatma da teşmil olun
du. Üçüncü Ahmed devrinde bu tür
lü müsaderelere meşrutiyet rengi ver
mek garezi ile şeyhislâm efendi, bütün 
devlet memurlan padişah kulu olma-
lan itibarile âdî esirler gibi, onların 
da can ve malları efendileri olan pa
dişaha aid olduğlına dair bir fetva 
vermişti. Bu fetvaya göre padişahlar 
devlet hizmetinde iken vefat eden 
servetli vüzeranın, valilerin, memurla
rın tabiî ve serî varisi addedilmiştir ve 
müsaderenin revacı artmıştır. Yalnız 
ulema takımı ile yeniçeri ağalan mü
sadereden müstesna tutulmuşlardı. 

Bu usule göre İstanbulda zengin sa
yılan vezirlerden ve zengin memurlar
dan biri vefat edince hemen defterdar 
efendi konaklarım mühürletir ve key
fiyeti sadrazam vasıtasile padişaha 
arzederdi. Taşradaki valilerden ve mü
messillerden servet sahibi olanların 
vefatı vukubulunca kadı efendi der
hal konağını ve eşyasını mühürletip 
keyfiyeti İstanbula arzederdi. Müte
veffa, padişahın teveccühünü kazan
mış ve kendisini pek beğendirmiş ise 
padişah mirasını zapt etmeyip «lütfen 
ve merhameten» ailesine ihsan ederdi. 
Bımlann gayrileri çaresini bulabilir
lerse kendilerine kalan mirasın yalnız 
bir parçasına kanaat edip üst tarafı
nı padişaha «takdim» ederlerdi. Müte
veffanın şehirde borcu olduğu takdir
de alacaklılar padişaha intikal eden 
maldan alacaklarını istemezlerdi. Bun
lardan yalnız hamileri olanlara birer 
mikdar para «ihsan» olunurdu. Birin
ci Mahmud devrindenberi ahadınas-
tan ve tüccardan ve emlâk sahihlerin
den hallerince külliyetli mal ve ser
vet peyda ettikten sonra idam edilen
lerin veya vefat edenlerin muhallefatı 
kısmen olsun zapt ve müsadere oluna-
gelmiştir. 

Hasılı bütün devlet memurları ve 
saray erkânı hep kul ve köle sayılarak 
can ve mallarına malik değillerdi. Ha
yat ve mematları ve malları hep padi
şahların keyiflerine tâbi idi. 

Salih Münir Çorlu 
Mütekaid büyük elçi 

(1) Senede dört defa yani her üç ayda 
yeniçerilere ve askerî taifesine ulufe tev
zii için kurulan divan günlerinin ve mü
him devlet umuru hakkında müzakere 
İçin sadrâzamlar ile şeyhülislâmları ve 
bazı ileri gelen vükelâyı kabul ettikleri 
günlerin gayrisinde hava müsaid oldukça 
padişahlar bu gidişleri yaparlardı. 

AKŞAM 
lAbonc ücretleri! 

Tûrktye tenebi 
SENELİK 1400 kuru^ 2700 kuru| 
6 ATUK 750 > ]460 « 
S ATUK 400 > 800 » 
1 A n J K 160 > — » 

Pottm itüh&dma dahU olmıyan 
•cnebl memleketler: Senelltl 

S800, altı ayUftı ISOO, fiç 
aylığı 1000 kuruftıur. 

Adres tebdili için yirmi beş 
kunifluk pul göndermek lâzımdır. 

Rebiülâhir 4 — Hızır 29 
I. İBuak C«B^ 0|U İkİMJI Akfua Tatn 

;E. 6,40 8,54 4.37 8,36 12,00 1,59 
|Va. 2,15 4,29 12,12 16,12 19,36 21,35 

Idarchans: Babıâli cıvan 
Acunusluk So. 

No. 13 

Ordudaki hesap 
memurları 

H a z ı r l a n a n kanun lâyihsı 
Mecl i s in ruznames ine a l ındı 

Ankara (Akşam) — Orduda muvaz
zaf olarak müstahdem eski hesap me
murları hakkındaki kanuna eklenen 
3128 sayılı kanunun ikinci maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hası meclisin ruznamesine alınmıştır. 
Bu lâyihamn metni şöyledir: 

1 — 1455 sayılı askerî memurlar ka
nununa aşağıda yazıl iki muvakkat 
madde eklenmiştir: 

Muvakkat madde 1 — 1455 sayılı as
kerî memurlar kanununun neşrinden 

önce memurlar ve askerî mensuplar na
mı altında müstahdem olup halen or
duda muvazzaf olarak kullanılan aske
rî memurların bulundukları sınıflann-
daki nasıblan bir defaya mahsus ol
mak üzere dörder sene ilerletilir. 

1455 sayılı kanunun tatbikatmdan 
sonra bir evvelki nasıblarına göre ter
fileri yapılan hesab memurlarının bu 
suretle istifade etmiş oldukları müd
det emsallerine verilen 4 sene nasıb iler
letilmesinden tenzil edildikten sonra 
geriye kalan mikdara göre işbu nasıb 
ilerletilmesinden istifade ettirilirler. 

Son sınıflarında yukardaki fıkra 
hükmünden istifade etmeden esas na
sıblarına göre normal olarak terfi ede
cek olanların yeni sınıflanndaki nasıb
lan ilerletilir. 

Nasıblan dört sene ileri alınanlar
dan bir senesini kullanmak suretile ter
fi derecesine girecek olanların artan 
üç seneleri yeni rütbelerindeki nasıbla
rına verilir. 

Nasıb düzeltilmesinden doğan iler
letmelerden ötürü muhassasat veril
mez. Ve bu İlerletmeler tekaüd müdde
tinin hesabında fiili hizmetten sayıl
maz. 

2 — Alacakları kıdemler üzerine na
sıb tarihleri tashih edilecek olan aske
rî memurların tahdidi sin muamelele
ri 1 kânunusani 1938 tarihinden itiba
ren bir sene müddetle tecil olunur. 

Adliye tayinleri 
Ankara 2 (Telefonla) — Adliye memur-( 

lan arasında şu tayinler yapılmıştır: 
Temyiz mahkemesi raportörlerinden 

Münir Altıok Diyarbakır ceza hâkimliği
ne, Ankara asliye âzasından Zeki temyiz 
Iraportörlügüne, Kaş halcimi Vehbi Koyul
hisar, Geyve müddeiumumisi Reyhan 
Seydişehir müddeimumîliğine, Burhani
ye hukuk hâkimi Lûtfi Edremid hukuk, 
Edremid hukuk hâkimi Hasan Burhani
ye hukuk hâkimliğine, Çermik müddeiu
mumisi Kemal Altıok Sandıklı müddei
umumiliğine, İzmir sulh hâkimi Hayrul-
lah Ankara sulh, Adliye teftiş heyeti mü
meyyizlerinden Mehmedin İzmir hukuk 
Urfa müddeiumumi muavini Selâhaddin 
Tarsus sulh hâkimliklerine, Kuyulhisar hâ
kimi Zühdü Nallıhan hâkimliğine, Alucra 
sorgu hâkimi Nuri İskilip sorgu hâkim
liğine, Yozgad müddeiumumi muavini 
Arif Cebelibereket, Seydişehir müddeiu
mumi muavini Hilmi Geyve Kâhta sorgu 
hâkimi Reşad Urfa müddeiumumi mua
vinliğine, Yusufeli sorgu hâkimi Arif Hik
met Vezirköprü, Tire müddeiumumi mu
avini Hakkı Bilecik sorgu hâkimliklerine, 
Ankara asliye mahkemesi başkâtibi Rabia 
Ankara müddeiumumi muavinliklerine 
tayin edilmişlerdir. 

Üçüncü smıf adliye müfettişlerinden 
Zeynelâbidin Mustafa Tüzün, da ikinci smıl 

adliye müfettişliklerine, Ankara asliye 
âzasından Zeki Tumay da temyiz mahke
mesi raportörlüğüne terfi ettirilmişlerdir. 

S Beşiktaş Halkevinden: 4/6/938 cu
martesi gecesi saat 20,30 da Üniversite 
profesörlerinden Mustafa Sekip Tunç ta
rafından Ruhiyata dair mühim bir kon
ferans verilecek ve onu takiben millî bir 
piyes temsil edilecektir. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı Naşid ve 
arkadaşları yeni varyete 

numaraları 
Yirmi çocuklu adam 

komedi 3 perde 
Dans, Solo, Düet, Varyete 
Localar 100, her yer 20, 

paradi 10 

CEMAL SAHİR TİYATROSUNDA 
4-5 Haziran cumarte
si, pazar Şehremini 
İnşirah bahçesinde 
6 Haziran pazartesi 
Beşiktaş Suadparkta 
Temsillerden evvel 
Sahir caz konseri 

10 Haziradann 
itibaren Y A Z 

Temsillerine 
başlıyor 

Hava yollarında yeni bir 
çalışma programı 

idarenin teşl(iiâtını i(uvvetienıiirmel( için 
iıazırianan proje Meciis ruznamesine aiıhdı 

Ankara 2 (Akşam) — HavayoUan 
devlet işletme idaresi tarafından 4 
senelik yeni bir çalışma programı ha-, 
zırlanmıştır. 

Derhal tatbik mevküne çıkanla-
cak olan bu projeye göre, bu sene i-
çinde Ankara - İstanbul hattına ilâ
veten Ankara - İzmir, Ankara - Kon
ya - Adana ve müteakip üç sene zar
fında da Adana - Gaziantep - Diyar
bakır ve Ankara - Sivas - Erzurum 
hatları açılacaktır. 

Gerek bu progranun tatbikini müm
kün kılmak ve gerekse memlekette 
her türlü emniyet şeraitini haiz mo
dem ve muntazam bir hava müna
kalesi temin edebilmek için her şey
den evvel HavayoUan idaresi teşki
lâtının takviyesi icabetmiş ve bunun 
için hazırlanan proje meclisin ruz
namesine alınmıştır. 

Bu projeye göre. Havayolları ida
resi umum müdürlük ve bürosundan 
mada bir fen heyeti ile, işletme, mu
amelât, levazım ve muhasebe adlari-
le dört müdürlükten ibaret olacaktır. 

Umum müdüre 100, işletme müdü
rüne 90, muamelât, levazım ve mu
hasebe müdürlerine de 55 şer lira as
lî maaş verilecektir. Diğer memur
lann alacakları maaşlar da şu mık-
darlar üzerinden tesbit edilmiştir: 

90 lira aslî maaşlı bir umum mü
dür muavini, 80 lira maaşlı 1 ve 70 

lira maaşlı iki mühendis, 45 lira mar 
aşh bir hususî kalem şefi ve bir mu
amelât müdür muavini, 40 lira mar 
aslı bir muhasebe şefi ve bir ajrniyat 
muhasibi, 30 lira maaşlı üç memur, 
üç muavin veznedar, ve üç sıhhiye 
memuru, p r m i beşer lira maaşlı be? 
memur ve iki sıhhiye memuru, 20 li
ra maaşlı 12 kâtip. 

Projenin bir maddesine göre Dev
let havayoUan umum müdürlüğü 
müstahdemininin tekaüdlükleri Devlet 
demiryollan memurları hakkında 
tatbik edilen hükümler dairesinde 
yapılacaktır. 

Tayyare üzerinde çalışan uçucu 
personellerin tayyare üzerinde geçir
dikleri müddet bir buçuk misli fazla 
hizmet senesine karşılık tutulacak
tır. 

Vazife ile uçuş esnasında düşen pi
lot, pilot muavini, mühendis, maki
nist ve telsizcilerden ölenlerin maaşa 
n>üstahak ailesi efradına, tahsis 
olunacak dul ve yetim maşından baş
ka beş bin lira nakdî tazminat veri
lecektir. 

Projeye eklenen muvakkat bir mad
de ile halen Havayolları idaresinde 
ihtisas ve teknik işlerinde ücretle ça
lışan memurların almakta oldukları 
maaş derecelerini geçmemek üzere 
nakil ve tayinleri hususunda hükü
mete selâhiyet verilecektir. 

Balkanlar arası otomobil 
r a l l i s i b a ş l a d ı 

Bu sene Istanbuldan müsabakaya 
iki otomobil iştirak etti 

Yunan Turing klübünün tertip et
tiği Balkanlar arası otomobil rallisi
ne İstanbuldan iştirak edenler, dün 
akşam saat on dokuz on ikide Tak
sim meydanından hareket etmişler
dir. 

Bu seneki müsabakaya muhtelif 
marka yirmi iki otomobil iştirak et
mektedir. 

yann sabahleyin saat yedi elli bir
de Attnada bitecek olan müsabaka 
bin altı yüz kilometreliktir. Mesafe 
şu şekilde hesap edilmiştir: Türkiye-
den kalkacak otomobiller İstanbul
dan, Bulgaristandan kalkacaklar 
Vamadan, Romanyadan kalkacaklar 
Brasov, Yugoslavyadan hareket ede

cekler Osiyekden, Arnavutluktan da 
Tirandan hareket edeceklerdir. 

Bu müsabakalardan maksad sür
at değil, otomobilde her hangi bir a-
nza yapmadan hedefe varmaktır. 
Müsabakaya iştirak eden otomobiller, 
Turing klüb şubeleri tarafından kon
trol edileceklerdir. 

Müsabakada birinci gelene otuz 
bin, ikinciye on beş bin, üçüncüye 
yedi bin, dördüncüye üç bin, beşinci
ye bin beş yüz drahmi ikramiye veri
lecektir. 

İstanbuldan müsabakaya iki oto
mobil iştirak etmiştir. Birincide B. 
Reboul, diğerinde B. Moskov bulunu
yor. 

Yarın akşamdan itibaren 

TAKSİM BELEDİYE BAHÇESİNDE 
Bağdad Raks Kraliçesi 

NAZHATUL BAĞDADÎ 
Salnra yıidızı 

BEDRİYE AHMED 
Memleketin en yüksek sanatkârlarından 

müteşekkil bir saz heyeti 
^^^^——--^ Telefon: 4370.3 - ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Yarın akşam 
Harbiyede B E L V ü balıçesi alaturlıa Itısmı 

Büyük gala ile açılıyor 
Bayan H A M İ YET 

Memleketin çok sevilen sanatkârlarmm iştirâkile 
Telefon: 42344 
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!Wahl®ra koDayDok 
Beynelmilel seyyah ittifakı son 

konferansım Berlinde akdetmektedir. 
Konferansa altmış hükümet iştirak 
etmiştir. Dünyamn en meşhur ott̂ -
Btobil ve turist teşkilâtından yüz onu 
konferansa mümessil göndermiştir. 

Konferansın açılma merasiminde 
45 ecnebi devletin sefiri hazır bulun
muştur. Almanya hükümeti namına 
I^paganda Nazm Göbbels mlsaflr-
te ağırlamıştır. 

Nazır Almanyaya ecnebi seyyahla-
nn rağbetini artırmakta olduğunu 
lıaber vermiştir, 1932 senesnlde Al-
naanyaya 1,114,000 ecnebi seyyah 
gedliği halde geçen sene bunun İki 
mislinden fazla seyyah gelmiştir. Al-
ttanyamn hariçten seyyah celbetme-
•tede, yeni devlet otomobil yollan 
büyük âmil olmuştur. 

Seyyahların çoğalması dünya mil-
fetlerinin birbirlerini daha yatandan 
tanımalan demek olduğundan dolar 
yısile de sulha büyük hizmet etmek
tedir. Otomobilleri ile seyahat eden
ler karne ve triptique gibi uzun ve 
kanşık muameleler ve merasimden 
dolayı zorluk çekmektedirier. 

Almanya bu usullerin ilgası taraf
tan olduğu anlaşılmaktadır. Milli 
sosyalist otomobU teşkilâtı reisi ge
neral Hühnlein hem karne, hem d» 
triutivuein büsbütün ilgası zamanı 
geldiğini ve otomobil üe seyahat 
eden bir ecnebi seyyah için her han
gi yabancı bir memlekete girmesi 
için otomobü idaresine mahsus ehli
yetnamesi ile duhul müsaadesi kâfi 
sayılması icab eylediğini söylemiştir. 

Şukadar var ki otomobil idaresine 
mahsus ehliyetnamelerin yanhşlıkal-
ra meydan kalmaması için her mem
lekette ayni tarzda olması lâzım gel
diğini söylemiştir. 

Almanya beynelmilel petrol ku-
ponlan usulüne taraftardır. Vapur 
ve trenle seyahat eden se5ryahlara 
gösterilen kolaylıklann otomobil ile 
seyehat edenlere teşmili için bunlara 
resimsiz muayyen miktarda petrol 
verilmesi tabÜ bulunuyor. Binaen
aleyh beynelmilel seyyah ittifakı 
konferansının bu defaki konferans
tan çok ve mühim neticeler elde edi
leceği ümid ohmuyor. 

Komşusu çok memleket 
Almanya Avusturyayı ilhak ettik

ten sonra, komşusu en çok bir mem
leket oldu. Bugün Almanyamn tam 
on dört komşusu var: Fransa, İsviçre, 
I-ihteştayn, İtalya, Yugoslavya, Ma
caristan, Lituanya, Dançig, Danimar
ka, Hollanda, Belçika ve Lüksenıburg. 

Bu on dört devletin sınırlan içinde 
^ Alman ^alliyetleri yaşıyor. 

Sovyet Rusyadan sonra Almanya 
Avrupamn en büyük memleketi oldu. 

Sathı mesahası 553.000 kilometre mu-
rabbaıdır. Harbden önce mesahası 
540.000 idi. 

Bugün nüfusu 75 milyondur. 
En kalabalık şehri Hamburgdur... 

Bu coğrafya malûmatı sizi alâkadar 
ettise şunu da öğteaiıüz. Almanyamn 
en büyük nthri Tuna en yüksek dağı 
da 3,789 metre olan Grosglokner dağı-
du-. 

Edebî bir düello daha 
Fransada; iM muharririn düello ^ 

**Jtleı-ini yazmıştık. İskoçyah bir mu
harrir de Londralı bay Köleyi düel
loya davet etti. 

^ y Koley, yeryüzünün en can sı-
^ 1 kitaplaı-ını toplamağa ve bu ki
taplardan bir koUeksiyon yapmağa 
^^i'ar verdi, kararım da tatbik saha

sına koydu. 
Bugün kolleksiyon 15 bin clld ki

taptan mürekkeptir. 
Bu kitaplarm arasmda İskoçyalı 

bir muharririn de on üç clld eseri 
vardır. Bunu haber alan muharrir 
o derece müteessir olmuş ki, bay Kö
leyi düelloya davet etmiştir. 

F ü h r e r k a b u l e t m e d i 
Eski Avusturyada birçok birlikler, 

kurumlar vardır. Muhtelif gayeler 
Söden bu teşekküller, Avusturyamn 
bakından sonra Berlin hükümetine 
baş vurarak, Hİtlerin kurumlanna 
'*hrî reis olmasmı rica! ettUer . 

Kalemi malısus müdürü şu cevaln 
>erdi; 

— Pührer, prensip itibarîle hiç Wr 
teşekkülün fahrî reisliğini kabul et-
ttiez! 

H o l l a n d a d a f r a n s ı z c a 
Fransızlar çok memnun, HoUaodar 

lüar ingilizçeyi bırakıp fransızca ko
nuşuyorlarmış. Kral 3 üncü Lecpold, 
La Heyden geçerken, halk ingilizce ola
rak: 

— God Save the Kingl diye haykır-
mamış da fransızca: 

— Vive le-Roi! diye bağırmış. 
Resmi merasimlerde de nutuklar 

fransızçaya tercüme ediliyormuş!» 

Köpekleri ölünce yüreğine İnmiş.. 
Sayan Nora İzabel Leonar jrüreğl-

^6 inerek öldü. 
• Su kadm köpeklere âşıktı, köpek-
ieri çok severdi, yüzlerce köpeği vardı. 

Amma bayanm köpeklere olan aş--
^ kör körüne bir aşk değUdi. Köpek 
yetiştiriyor, satıyor, para kazamyordu. 
: Cins köpeklerinin bir çoğu köpek 

sergilerinde birinci mükâfatı kapan
mıştır. 

Geçen ay, köpeklerden biri hastar 
landı, öldü. Hastahk ötekilere de bu
laştı. Kırk gün içinde bayanın 90 
cins köpeği öldü. 

Köpeksiz kalan bayanın yüreğine 
indi, o da öldü. 

'nşaat bolluğu 
l ^mi r b e l e d i y e s i 1 4 1 i n ş a a t 

r u h s a t i y e s i v e r d i 
. ^^nıir (Akşam) — İnşaat mevsimi 
p?^adığı için bu mevsimde belediye 
•^afmdan 141 hışaat ruhsatiyesi ve
r i ş t i r . Bunlardan biri Karşıyaka-
^> biri de Bucağadır, diğerleri yan-
»uı imar sahasmda bulunıryor. Bu 
^?9^t, piânlarma göre 8000 Ihadaa 
^ a j ı çıkacaktu-. Mühim bir kısna ! 
"^^âthane ve a^ıartunandır. 

Belediye reLrt Dr. B. Behçet Ua, 
^^ediyenin muhtelif inşaatmı sık «ık 

niuntazaman kontrol etmekte, hhr 
J^t her işle alâkadar olarak direktlf-

r vermektedir. Belediye inşaatmın 
^^'a yürümesinin bir sebebi de bde-

ye reisinin geceyi gündüze katarak 
v^ışmasıdır. Bu sayededir ki, tzmlr-
l^^. Behçet Uz'un her gün yeni ve 

nık eserierile karşılaşarak kendi-
' tebrik ve takdir etmektcdirier. 

Bir asırdide 
122 yaşındaki ihtiyar köyün
den kasabaya yaya sridiyor 
Tokat (Akşam); 

— T{*at vilâye
tinin ZUe kaza
sına yirmi kUo-
metre mesafede 
bıüunan Endü-
ruzlü köyünde 
(122) yaşında 
bir İhtiyar var
dır. Adı Hasan 
olab bu ihtiyar 
henüz dinç ve 
Öokl çeviktir. 
Köyden kasaba
ya yaya gel
mekte va işlerini 
gördükten sonra gene ayni günde gen 
ri dönmektedir. Hâlen kendisi .(kU2u)' 
gütmekle meşguldür; 

Güneşin lekeleri kazalar 
cinayetler ve intiharlar 
üzerinde tesir yaparmış 

Yeni bir üim 
doğmak üzeredir: 
KozmobiolojL Bu 
ilmin esasi güneş 
şualarmm ve le
kelerinin arz üze
rinde yaptığı te
sirleri tedkike da-
yamyor. Bu gibi 
ilimle meşgul o-
lanlar Moris For nammda mütekaid 
bir doktorla koUejde Fransız hocala-
rmdan Darsonual, Paris rasadhane-
sinin sabık müdürü ve maruf bir çok 
şahsiyetlerdir. 

Doktor Moris For, Nis şehrinde 
büyük bir enstitü kurmuş, güneşin 
lekelerini ve bu lekelerin arz üzerin
deki tesirlerini tedklk için bu ensti
tüye rasad âletleri getirtmiştir. Dok-
tonm enstitüsünde karanlık bir 
oda vardır. Bu odada güneşin şekil 
akseden büjrük bir cam bulunuyor. 
Cam üzerinde yedi leke bariz bir su-

Avrupada bazı âlimler güneşin lekelerinin yeryü
zünde yaptığı tesiri tedkik ile meşgul oluyor. Şim
diye kadar yapılan tedkîkler mühim neticeler ver

miş, güneşin şualannm ve lekelerinin yeryüzünde 
zannedildiğinden çok tesir yaptığı anlaşılmıştır 

rette görünüyor. Doktor For, kendi
sini ziyaret eden gazetecUre bu leke
leri göstererek demiştir ki: 

— Bu lekelerden üçü, 13, 15 ve 17 
mayıs günlerine, diğer dördü de önü
müzdeki günelre aiddir. Bundan çı
kardığımız netice şudur ki, önümüz
deki günlerde bir çok kaızalar vuku-
bulacaktır. 

1926 senesindenberi g^üneştekl le
kelerin hacmi o kadar büyüdü ve ge
nişledi ki gayri tabii bir takım hadi
seleri bunlarla izah etmek kabildir. 

İntihar ve cinayeüer .üzerinde yar 

pılan tedkîkler^ 
bunlarda günef 
akislerinin tesiri
ni baılz bir su
rette meydana 
vuruyor. Öyle mA» 
nasız cinayeüer 
oluyor ki harici 
kuvvetin tesiri OIF 
maksızm bunlan 

izah etmek kabü değildir. 
CinayeUer için doğru olan bu ha

ricî tesir, kazalar üzerinde de vaMdlA 
Meselâ bir yerde bir şimendifer kaza
sı olduğu zaman başka yerlerde bun» 
benzer İki üç kaza vukubulmakta* 
dır. 

Binaenaleyh cinaytlerde, intihar
larda, kazalarda güneş lekelerinia 
tesirini aramak icab eder. Kozmobio-
loji, bize bımlarm vukuunu tahmin 
ettirmeğe müsaade ediyor, falsat se-
beblerlnl henüz anlatmıjror. 

14 yaşında bir katilin 
muMkemesl 

Y a ş ı n ı n k ü ç ü k l ü ğ ü y ü z ü n d e n 
m u h a k e m e giz l i o l a c a k 

Aksaray civarında Hasan admda bir 
arkadaşını tabanca ile öldürmekten 
maznun on dört yaşmda Arifin muha
kemesine dün Ağırceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Tahkikat evrakına nazaran vaka 
şöyle olmuştur. Geçen şubat aymm 22 
inci gecesi seyyar saticı Arifle Salâhad-
din, Refik, Nuri, Sabri ve Hasan adla-
rmda beş arkadaşı Aksaray civannda 
bir kahveden çıkmışlar ve hep beraber 
yolda giderlerken Nuri ile Refik ara
smda evvelce geçen bir mesele ortaya 
atılmış, münakaşa başlamıştır. Ağu 
kavgasınm büyümekte olduğımu gören 
Hasan araya girerek bunları ayırmak 
istemiş ve Arifi kolundan tutup itmlş-
th. 

Refikle başlayan kavgadan sinirleri 
bozulan Arif bu defa da Hasamn itme-
slle büsbütün hiddeüenmiş ve biraz 
geriye kalarak yavaşça cebinden ta-
bancasmı çıkarmıştır. Bunun farkına 
varamıyan Hasan önden giderken Arif 
yavaşça yanına yaklaşmış ve tabanca-
smı sol taraf şakağma da.ya.yvp ateş et
miştir. Kurşun Hasamn sol gözünü 
parçalamıştır. Silâh sesine yetişen po
lisler Hasanı hastaneye kaldırmışlarsa 
da yarah biraz sonra ölmüştür, 

Sorgu hâkimliği tarafından yapılan 
sorgu neticesinde Arifin suçu sabit gö
rüldüğünden, yaşımn küçüklüğü göz 
önünde tutularak Türk ceza kanunu
nun 448 inci maddesine göre ceza ke
silmek talebUe ağırceza mahkemesine 
verilmiştir. 

Ağırceza mahkemesi dün Arifin mu
hakemesine başlamış ve muhakemesi
nin gizli olarak yapümasına kaiar 
verilmiştir. 

Galata cinayeti 

Carîh: "Gel seni kahve
den istiyorlar,) demiş 

Arkadaşı kahveye doğru 
giderken arkasından ateş etmiş 

Muiıterem miişteriierime 
ıs mayu 1937 tarih v» 5483 numaralı 

marka llmflhaberile, sahibi bulundurma 
nuuka Ue, İmal etmekte olduftnm denli 
mayolarma llsak ettiğim c Deniz* dalaa 
kıs > markasma karşı ban müesseseler ta^ 
rafmdan baa gûna İddialar dermeyaa •-
dUmişttr. 

Mamul&tmm nefaseti ve buna inzimam 
eden hususiyetim hasebile intihap ettiğim 
maltla hiçbir kimsenin mütalebede bu
lunmaması icln şimdiden sonra imal edi
lecek ve 

BELMAN 
Umile satılacak olan mayolara, «ayakta 
ve deniş kıyatetile atlıyacak va^ette» biı 
ku resmini matka olanüc teaoU ettirdi
ğimi, ve bundan böyle resmi maıka ola
rak konulacaktı bütfln mUfiterilaılma Ufta 
olunur. 

BELHAir 
garanti lu gecmeı ma^olaii 

Mehmed adında birinin Galatada 
Muhiddln admda bir arkadaşmı ta
banca' Ue ağır surette yaraladığım düö 
yazmıştık. Müddeiumumîliğe gelen 
ilk tahkikat evrakma nazaran vaka 
şöyle olmuştur: 

Galatada oturan Muhiddin bun
dan bir müddet evvel evlenmiştir. Mu
hiddin, arkadaşı ve akrabası olan Meh-
medin son zamanlarda kendisini zU 
yaret bahanesüe sık sık eve gelmesin
den şüphelenmiş ve kairısma karşı 
Mehmedin fena fikirler beslediğine 
kanaat getirerek Mehmedle kavga et
miştir. 

Bu hareketten dolayı fena halde 
hiddetlenen Mehmed bu işi ölümle 
temizlemeğe kara^: vererek bundan 20 
gün evvel bir tabanca tedarik etmi^ 
ve Muhiddini takibe başlamıştır. 

Evvelki gece Mulıiddin sahUdeki 
motörde otururken Mehmed gel
miş ve: 

— Seni kahveden çağınyorlar. 
Diye motörden çıkaı-mıştır. Hiçbir 

şeyin farkına varmıyan Muhiddin 
kahveye doğru giderken Mehmed iti
raz geriye çekilerek tabancasım çı
karmış ve arkadan Muhiddine ateş 
etmiştir. Çıkan kurşun Muhiddinin 
ensesinden girip gurtlağrmdan ÇÜD-
nııştır, SUâh sesini duyan polisler ye
tişerek Muhiddini Beyoğlu hastanesir 
ne kaldırmışlardır. Mehmed de yakar 
lanmıştır. 

Vaka müddeiumumüiğe büdirilmiş, 
müddeiıunuml muaviıüerinden B. Or
han K&ıi tahkikata el İroymuştur. 
Adliye doktoru B. Salih HaşIm haa-

Katfl Mdımed 
tanede Muhiddini muayene etmiştir, 
Muhiddinin yarası ağır cdduğundaıt 
hayatı tehlikededir. 

i k i işçi v a g o n a r a s ı n a 
s ı k ı ş a r a k y a r a l a n d ı 

Devlet Demiryolları aineleslndeni 
Dursun ile Kerim, Haydarpaşa geçi
dinde, muattal vagonları el Ue hare» 
ket ettirerek manevra yapmaktalair 
iken bir vagonla rampa demiri ara^ 
sına sıkışmışlar, iMsi de vücudlerinln 
muhtelif yerlerinden tehllkeU surette 
ezilmişlerdir. 

İşe el koyan zabıta!, iki yaralıyı 
Haydarpaşa Numune hastanesine jrft* 
tmnıştu'. 

Sabahleyin, Öğleyin 
ve akşamleyin 

ağızınızı iyice Odol suyu ile^yıkarsanızlve 
dişlerinizi Odol dişmacunu iltlfırçalarsanu. 
nefesiniz daima hoş kolcar ve .̂artık aSızir 

af 

nızda dişlerinizi çOrütebitecek şeylerden eser 
kalmaz. Oişterinizin gOzeİAveisafilamıolmaı 
[Sim istiyorsanız bu.dediğimizi ^yapjnakdan 
btfka çare yoktur, 

http://da.ya.yvp
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Dünyanın en hasis 
kadını Amerikada öldü 

80 milyon dolar bırakan kadın 
soğan ekmekle yaşıyordu 

Amerikada madam Hetty Green 
admda yaşlı bir kadın ölmüştür. Bu 
kadın dünyanın en zengin kadınla-
nndan biri idi. Çocuklanna 80 mil
yon dolarlık miras bırakmıştır. Fa
kat uzun müddettenberi hükümete 
kazanç vergisi vermediği için hükû-
mek vergi cezası ve veraset vergisi ol
mak üzere bu paranın dörtte üçünü 
istemektedir. 

Madam Green'e hasislik babasmdan 
geçmişti. Babası eğlenceyi ve eğlence 
için para sarfedilmesini günah sa
yardı. Bütün zevki para kazanmaktı. 

Hetty Green'in babası balıkçı idi. 
Kendisi dokuz yaşında; iken babasile 
beraber sık sık limana giderdi. Ge- ' 
micilerin bütün kaba küfürlerile ba-
baisinm insafsızlığını öğrenmişti. 

Bir gün küçük Hetty babasile be
raber, limanda iken, bir adamm de
nize yuvarlandığı görüldü. Babasımn 
gemisinde çalışan tayfalar derhal: 

— Bir adam düştü! Tahlisiye mo-
örüne koşunuz diye bağırdılar ve 

adamı kurtaimak için işlerini bırak
mak istediler. İşte o zaman Hettynin 
babası gürledi: 

— Köpekler! İşinize bakınız. Ben 
size hiç bir iş görmeden para mı ve
receğim, diye haykırdı ve müretteba-
tmı denize yuvarlanan a:damın yar
dımına koşmaktan menetti. 

Bu sözler ve babasının bu tarzda 
hareketi, genç kızın zihnine yerleşti 
ve bunu bütün hayatmca kendisine 
hareket düsturu ittihaz etti, her şey
den evvel paraiya ehemmiyet verme
ğe başladı. 

Genç kız, 12 yaşında iken büyük 
annesinin ölümüne çok ağladı. Bu 
teessürünün sebebi, ihtiyar kadım 
kaybettiğinden dolayı değil, kendisi
ne miras bırakmamasından ileri ge
liyordu. Hetty yirmi beş yaŞma var
dığı zaman annesi de öldü. Genç kız, 
annesinin bütün servetini kendisine 
değil, babasına bırakmaktan dola3a 
uzun müddet hastalandı. Maamafih 
babası kendisine karşı çok merd dav
randı. 25 yaşma yani evlenecek bir 
çağa geldiği zaman birkaç para ve
rerek hayata karışmak üzere Nev-
yorkta akrabalarının nezdine gön
derdi. Genç kız, pejmürde bir kıya
fetle Nevyorka vardığı zaman akra-
balan: 

— Kızım! Sokağa çıkmak için gi
yecek elbisen yok. Kendine birkaç 
kostüm yaptırmak lâzımdır deyince, 
Hetty hayretle gözlerini alçarak: 

— Ben paçavralara para mı har-

Madam Hetty Green 
cıyacağım. Buna imkân yoktur ce
vabını verdi. 

Aradan bir müddet geçince genç 
kız babasının yanma döndüğü zaman 
kendisine verilmiş olan paradan bir 
santim harcamadıktan başka bu pa
raya bir mikdar daha katmıştı. Bu, 
hasis kaduun, sonradan yaptığı muaz
zam servetin başlangıcı idi . 

Babasından kalan miras 
Aradan bir müddet geçtikten son

ra bir halasının, sonra da babasının 
75 milyon franklık mirasma kondu. 
Fakat genç kız, bu 75 milyon frangı 
kâfi görmemiş babasmın vasiyetna
mesi mucibince akrabasmdan ihtiyar 
bir kadına ölünciye kadar bıraktığı 
küçük bir varidatı geri almak için 
mahkemeye baş vurmaktan ve sene
lerce uğranmaktan çekinmedi . 

Aradan bir müddet geçtikten son
ra çok zengin bir adam olan Green 
ile evlendi. Green çok para kazan
makla beraber, harcamasım da çok 
severdi. Ka:n koca Uk zamanlarda 
orta halli bir aile hayatı sürerlerdi. 
Biri er kek, öteki kız iki çocukları ol
du. Fakat, mis Hetty gene para top
lamak ve biriktirmek hırsma kapıl
dı. Hattâ hasisliği o raddeye vaardır-
dı ki bir gün oğlu sokakta yere düşe
rek ayağından oldukça ağır surette 
yaralandığı halde para harcamamak 
için bir doktor çağınp da muayene 
ettirmedi. Bir doktor çağırmasım tav
siye eden komşularma da : 

— Bunlar paira sızdırmaktan başka 
bir şey bilmiyen şarlatanlar cevabı

nı verdi. Çocuğun parasmı temide-
mek için eczaneye giderek biraz al
kol istedi. Eczacı alkol beş sent, şişe 
İçin de beş sent isteyince kadm gö2S-
lerini fal taşı gibi açairak: 

— Alkol için beş, şişe için de beş 
sent istemekten utanmıyor musun? 
Benim evimde yüzlerce şişe var. Al
kolünü de, şişeni de istemiyorum di
yerek eczaneden çıkıp gitti. 

Fakat çocuğun ayağmdaki yaarası 
fenaJaşmca en nihayet kendisini bir 
hastaneye kaldırmağa mecbur kal
dı. Ve uzım uzadıya pazarhğa giri^ 
meğe kalktı. Hastane ser tabibi kar
şısındaki kadımn kim olduğunu an
layınca sözü kısa keserek: 

— Ya herkes gibi sen de m\ıayyen 
ücretini verirsin, yahud çocuğunu 
alıp götürürsün mukabelesinde bu
lundular. 

Hasis kadm, ücreti vermekten ise 
çocuğunu hastaneden alıp götürdü. 
Yara fenalaştıkça fenalaşarak kan
grene döndü ve bu müthiş hasislik za
vallı yavnmun ayağım ameliyetla: 
kesmeğe müncer oldu. 

Çocuk ayağı kesik olarak büyüyün
ce annesinden hiç bir yardım görme
dikten başka hayatını kazanmak için 
en ağır işleri görmeğe mecbur kaldı. 
Nevyork borsasmda, ;fcirkaç sene ev
velki büyük iktisadî buhran patlak 
verdiği zaman, kocası bütün serveti
ni kaybetti. Mis Green derhal koca
sını terketti ve kendisine yardımda 
da bulunmadı. 

Kâğıd yakarak ısınmak! 
Kocasmdan aynlan mis Green, ar

tık hasisliğini son haddine vardır
dı, oturduğu evi, luıfşızlarö karşı ko
rumak içlnj müstahkem bdr kaleye 
çevirdi, sefUâne bir Jıayat sürmeğe 
başladı. Dışanda karm irtifaı bir met
reyi bulduğu zamanlar, evinde odun 
ve kömür yakmıyor, pokaklairdan top
ladığı kâğıd parçalarım tutuşturarak 
ısınmağa uğraşıyordu. Bir gün kraı-
disini ziyarete giden bir akrabası, 
evin çok soğuk olduğunu görünce 
pinti kadma TAIKZ kömür yakma;-
smı rica etmiştir. Mis Green, eline 
aldığı bir takım kâğıd parçalanıu 
tutuşturarak akrabasmı ellerini ısıt
mağa davet etmiş ve: 

— Bunlarla bir insaü pek âlâ ısı-
nabUir. cevabım vermiştir. 

Gene bir gün mis Gre«ı tramvaya 
binmiş ve bUetçiye yarım dolar uzat
mıştır. Blletçi dolan muayene edince 
geri vererek: 

(Devamı 9 uncu sahifede) 

izmir mektupları 

Fuarda inşaat büyük 
bir hız aldı 

Toprak Oriinleri müzesi, Çocuk hastanesi, 
Şeiıir garajı inşaatı ileriiyor 

Fransa ve Paris güzelleri 22 ağustosta Fuann açılma 
töreninde bulunacaklarını Fuar komitesine bildirdiler 

Fuar sahasında yapılmakta olan Ziraat müzesi 
tzmir (Akşam) — Kültür Park sa-

hasmda Ziraat Vekâletince inşa etti
rilmekte olan (toprak ürünleri müze
si) epey yükselmiştir. Müzenin, fuar 
zamamnda tamamlanmış olarak açü-
ması için hummali bir faaliyet sarfe-
diliyor. Müzenin inşaatı 28000 liraya 
çıkacaktır. Bu paranın mühim kısmı-
m Ziraat Vekâleti, bir kısmını Ziraat 
Bankası ,diğer kısmım da Fuar komi
tesi vermiştir. Toprak ürünleri müze
sinde Ege mmtakasmda yetişen 72 çe
şit mahsulün numuneleri, ihracatta 
kullanılan ambalajlar. muntazam bir 
şekilde teşhir edilecek ve bu müzeyi 
ziyaret edecekler, Ege mmtakası mah
sulleri hakkında tam malûmat edine
bileceklerdir. BUhassa ecnebi ziyaret
çiler, ecnebi ticaret heyetleri için bu 
müze çok faydalı işler görecektir. Mü
zede, muhtelif mahsullerimizin muh
telif yıllardaki rekolte ve ihracat mik-
tanm gösteren grafikler de buluna
caktır. 

Fuar sahasındaki esas yolların in
şasına devam edUmektedir. Bu sırada 
yalnız Fuar sahasında değil; beledi
yenin, şehrin muhtelif yerlerinde yap
tırmakta olduğlı inşaat başdöndürü-
cü bir hız almıştır. Bir taraftan çocuk 
hastanesi inşa edilirken diğer taraf
tan 250,000 liraya çıkacak şehir gara-
jımn inşasına da başlanmıştır. Yalnız 
çocuk hastanesi 150,000 liraya mal 
olacaktır. Hastanenin inşası için hü
kümet te İzmir belediyesine yardım 
etmişti. Fakat şehir garajı inşaatı için 
belediye otobüsleri varidatı karşılık 
tutulmuştur. Evvelce de yazdığımız 

gibi şehir garajı iki kattan ibaret olar 
cak, üst katında taksi otomobilleri, 
alt katında otobüsler duracaktır. Oto
mobillerin üst kata çıkmalan için ge
niş ve mahrutî bir merdiven inşa etti
rilecektir. 

Muğla vilâyeti. Fuarda müstakil ve 
büyük bir paviyon inşasını kararlaş
tırmıştır. Kars vilâyeti de ayni şekil
de bir paviyon inşa ettirecek, her iki 
vüâyetin mahsulât ve mamulâtı bu 
paviyonlarda teşhir olunacaktır. 

1938 Fransa ve Paris güzelleri, 22 
ağustosta Fuann açüma töreninde 
hazır bulunacaklarını Fuar komitesi 
reisliğine bildirmişlerdir. Bu kızlar, 
Fuar gazinosu ile tiyatrosunda muhte
lif dans numaraları da gösterecekler
dir. 

Kültür paviyonu: 
Kültür Bakanlığı tarafından Fuar

da 24,000 lira sarfile büyük bir pavi
yon inşa ettirilecek ve bu paviyonda 
kültür hareketimizin canlılığı gösteri
lecektir. Kültür paviyonunun avan 
projelerini. Güzel Sanatler akademisi 
profesörleri hazırlamışlardır. Sanat 
mekteblerile enstitülerimizde talebe
nin hazırladığı güzel eserler, bu pavi
yonda teşhir edilecektir. 

Çok çocuklu ailelere yardım 
î^mir (Akşam) — Vilayetimizdeki 

çok çocuklu ailelere 1937 malî yılın
da Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
kâletince 3250 lira tevzi edilmiştir. 
Bu gibi ailelere 938 malı yümda yar
dıma devam olunacaktır. 

MAZININ YOKU ALTINDA. 
Aşk ve macera romanı 

• • 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Atıf bey, bu gayritabiî hareketlere 

hayret etmekle beraber, tekrarladı: 
— Buyrun, hanımefendi... Oturun... 
Kadm, birdenbire döndü ve boğuk 

bir sesle sordu: 
- — Beni tanımadım? mı? 

Ev sahibi, büsbütün şaşalamış bir 
halde muhatabını süzdü; biran te-
reddüd etti. Sonra birdenbire hayret
le bağırdı: 

— Lâmia!.. Lâmia!.. 
İki kolunu açarak, içinden gelme 

bir hareketle, kadına doğru yürüdü. 
Fakat sonra birdenbire kendini topla
dı. Elini alnına götürerek, bütün bir 
mazinin öldüğünü, aradan yirmi beş 
sene geçmiş olduğunu hatırladı. 

Ne kadar da değişmemiş!.. Biraz da
ha olgun çehresinin içinde gene o gü
zel lâciverd gözler... Geçmiş günler bir 
bir hatırasında önünde canlandı... Fa
kat sonra hakikat,'bütün acılığile, 
bütün dikenlerile onu tırmaladı: 

«— Lâmia!.. Celâlin annesi!., O hal
de...» 

Telâşla sordu: 
— Siz... Siz... Celâlin annesi misi-

Tefrika: No. 28 
niz?.. 

Kadının ağlamağa başlaması, rengi
nin uçukluğu, bütün vücudunun titre
mesi kâfi bir cevabdı. Atıf bey sendeli-
yerek bir koltuğa yıkıldı: 

O... o... Senelere rağmen bugün hâ
lâ sevdiğini hissettiği kadın işte şimdi 
karşısında... Yirmi üç yaşmm şiddetli 
aşkı!.. Bütün namusunu, tazeliğini 
ona feda eden genç kız!.. Muhabbet 
âşiyanımn perisi!.. O kadın ki, vefa-
sızhğı yüzünden, dellkanhlık seneleri
nin Amerikada bedbaht geçmesine «e-
beb oldu... Şimdi böyle, karşılıklı, ha-
lecan içinde kalamalan pek tabUydl... 
Eski münasebetlerinden çocuklanna 
nasıl bahsedebileceklerdi?.. Bir anne, 
oğluna: 

«— Evlenmeden evvel benim dos
tum vardı!» diyebilir miydi? 

Kendi ise, saf kızma, böyle bir ma
cerayı nasıl anlatabilirdi? 

Lâmia herhalde bu hususta anlaş
mak için böyle yalmz gelmişti!.. Atıf, 
akhnca şöyle bir hesab yaptı: 

Celâlin yaşma bakıhrsa Lâmia sev
gilisinden ayrılır ayrılmaz o bahriye

liyle evlenmiş olacaktı... Yahud da 
çocuğım babası olan adamı daha evvel 
tanıyor... Kendisine safhk komedisi 
oynamıştı!.. Ve bahriyeli onu çağırın
ca, Amerikadaki Atıfı düşünmeden 
hemen eski âşıkma koşmuş, delikanlı-
mn mektublanna cevab bile verme
mişti! 

Erkek bunları düşünürken, kadın 
sessizce ona bakıyordu. Nihayet, mü
hendis başım kaldırdı. Ağır ağır: 

— Evet! - dedi. - Güç bir vaziyette 
bulunuyoruz. Halecamnızı anhyo-
rum... Fakat eski münasebetimizi bi
len hiç kimse yoktur... Atide ufak bir 
dedikodu gençlerin kulağma çalınır-
sa diye, onlara şimdiden: «VaJıtUe nl-
şanhydık!» deriz. Sonra: ((Ailevi bazı 
hususlardan dolayı evlenemedlkı!» di
yerek izah ederiz. Bu suretle çocukla-
nmızm rahatı ve saadeti sarsılmamış 
olur. 

Lâmia birdenbire yerinden firladı 
ve sanki feci bir hayali önünden itmek 
ister gibi ellerini uzatarak, boğuk 
bir sesle bağırdı: 

— Susımuz, susımuz, Allah nzası 
için susunuz... Söylediğiniz sözlerin 
fecaatini bilmiyorsımuz... 

Atıf, şaşkm şaşkıçı muhatabım süz
dü. Kadm birdenbire asabî bir buh
ranla bütün vücudu sarsılarak koltu
ğa yığüdı ve acıklı bir faryadla: 

r— Celâl senin oğlunl.. Anladm mı 

şimdi? 
Elektriğe tutulmuş gibi, erkek, bü

tün vücudile sarsıldı, sendeledi. Başı
na şiddetli bir darbe yemişçesine, bey
ni, çatlıyacak gibi ağrıyor. Şaşkın, pe
rişan, inledi: 

— Oğlum mu?... 
— Oğlun. 
— Ne diyorsun, Lâmia?.. Yok... Bu, 

çok feci bir şey... İmkânsız bir şey... 
Kadm, büyük hıçkırıklarla ağlıyor... 

cevab vermeğe kudreti yok!.. 
Atıfm içinde müthiş bir acı var... 

Bütün vücudu, alev alev ateşlere tu
tulmuş gibi yamyor. Acaba üzerine 
kâbus mu bastı?.. Rüya mı bu?... 

Seyahatte gördüğü rüya birdenbire 
aklma geliyor. 

Fakat bu sefer, işte, hakikat!.. Ka
dm, karşısında duruyor!.., Lâmia!... 
Onım eski sevgilisi!... Celâlin annesi!.. 

Yerinden fırladı. Eski sevgilisinin 
bileklerini yakalıyarak, yalvarmağa 
başladı. Artık her şeyi bilmek, öğren
mek istiyordu. Asabiyetle: 

— Söyleyin! - dedi. - Bu sözlerinizin 
yanlış olduğunu, yanlış işittiğimi ba
na izah edin. Bu derece feci bir felâ
ket olamaz, olamaz, değil mi?... Ben 
buna müstahak olmak için müthiş bir 
günah işlemedim. 

Lâmia, bütün kuvvetini tophyarak: 
— Boş ümidlere kapılmaym... Ce

lâl, hakikaten oğlunuzdur. 
Erkek, sendeliye sendeliye geriledi-

Sonra, isyanla bağırdı: 
— Nasıl olur?... Başka bir isim taşı* 

yor... Kendisi Nail beyin oğlu olduğu
nu söylüyor... 

Kadm, kesik cümlelerle izah etti: 
— Evet... Fakat bu, bir şey ifade et* 

mez... O doğmadan evvel evlendim--
Babası kocam değil, sizsiniz... 

Artık şüpheye mahal yok... En son 
ümidi de öldü... Yaralı bir hayvan gi' 
bi, geriliye geriliye duvara dayahdi' 
Başı dönüyor, gözleri karanyor. Boğa-
zımn damarları öyle gerilmiş ki, gı̂ t* 
lağlndan bir ses çıkamıyor! 

Lâmia, büyük bir azimle kendini 
toplamağa çalıştı. O, bu adama W 
şeyi izah edecek, anlatacaktı. Göz y^' 
lannı sildi ve kesik kesik, heyecan!» 
cümlelerle hikâyesine başladı: 

— Erenköyünde kopan rezaletten 
kaçarken... 

Atıf, taaccüble: 
— Ne rezaleti?... Ne olmuş?.. 
Kadın bu taaccübe şaşarak sordut 
— Nasıl?.. Haberiniz yok mu?.- G** 

çeleri birleştiğimiz duyuldu... 
— Kim görmüş acaba? 
— Onu bilmiyorum... Fakat bütün 

köyde bu dedikodu müthiş akisleri^ 
büyüdü. Amcamın kulağına kada* 
geldi. Yalan söyliyemedim, onu kandı* 
ramadım ve beni evinden kovdu. 

(Arkası var). 
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iledi-

Ödemişte ilk kurşun atımı 
günü merasimle kutlandı 

Birinci topla tören başladı, ikinci topla şehidler 
selâmlandı ve 

çok hararetli nu
tuklar söylendi ^ 

ödemiş (Akşam) — ödemişlilerin 
meşhur İlkkurşun töreni 29 tnayısta 
Ödemişin İlkkurşun mevkiinde on 
binlerce halkm iştirakile yapılmıştır. 
Törene İzmir ve Ödemişten tahrik et
tirilen hususî trenlerle kadın, erkek 
pek çok halk gehniş, saat on bire doğ
ru İlkkurşun âbidesinin bulunduğu 
tepeyi kuşatmıştır. İzmir valisi B. Faz
lı Güleç de vilâyet daimî encümeni 
âzasile törene gelmişti. 

Merd ve cesur Ödemiş halkı istilâ 
kuvvetine, eski ismi (Hacıilyas) olan 
tepeden, şimdiki adı ile bu (İlkkur
şun) tepesinden İlk kurşunu atmış, 
Hk mukavemeti göstermişti. Bti3rük 
harbden bezgin ve bitkin çıkan Türk 
gençliği, memleketini işgal için gelen
leri eski tarz kara martinlerle bile 
karşıiıyabileceğini, göğsünü kurşuna 
siper ederek esarete tahammül ede-
ıniyeceğini burada. Ödemişin İlkkur
şun mevkiinde göstermişti. 

Saat 11,30 da atılan ilk topla İlkkur
şun mevkiindeki binlerce halkın İşti
rak ettiği törene başlandığı ilân edil-
nıiş, 12 de atılan topla şehidler selâm
lanmış, bir dakika hürmetle du-
nılmuştur. Üçüncü toptan sonra İs
tiklâl marşı muzika tarafından çalın-
Diış, o esnada âbidenin üzerine şanlı 
bayrağımız çekilmiştir. 

Daha sonra Manisa saylavı B. Refik 
Şevket İnce, âbide önünden bir hita
bede bulunmuş, Ödemişlilerin düşma
na ilk kurşunu buradan atmak için 
îîasıl çahştıklarmı, cephanelikleri 
açarak nasıl cephane tedarik ettikleri-
Jii ve millî mücadelenin devamınca 
neler yaptıklarını anlatmış, çok alkış
lanmıştır. Ödemiş Parti başkam Ue bir 
talebe tarafmdan söylenen nutuklar 
da dinlendikten sonra herkes, bir 
ağızdan onımcu cumhuriyet marşını 
«eylemiştir. 

llkkurşım töreninden sonra gençler 
arasmda güreşler, muhtelif oyunlar 
oynanmış, ödemlşUler, misafirlerini 
ağırlamışlardır. 

Tasan: Sermed Muhtar Alns Tefrika No. 79 

Solda Manisa saylan Reflk İnce, ödemiş Parti Başkam nutuk söy<«rken ve 
ahM»«ıi»ı buluaduğu yerde kalabalık, sağda ilk kurşım âbidesi, tzmirden gelen 
Vali ve Parti erkftnı, âbide önünde asker ve sejrirciler, İzmirden gelen heyet 

Medar köyünde halk okuma odası 

Akhisar (Alcşam)' — Akhlsarm Medar köyünde merasimle halk okuma 
^'^^ta. açılmıştır. Medar kOjrü lıalkı, kOltür sever, çalışkan kimselerdir. Köyün 
^^l^kan muhtan Tf ırkadaşlarlle muallim B. Tahsin ve Bn. Nefisenin köy 
kültür hayatım yükseltme hususundaki gayretleri takdire lâyıktır. Yukanda-

a^^işede köy okuma odaaımn açüma töreni görülüyor. 

Turgutlu ortaokulvmda ders senesinde yoksul talebeye sıcak 
®"lûıiştir. Yukanda talebe öğle yemeğinde görünüyor. 

yemek 

İzmirde arabadan 
atılan cesed 

Z a b ı t a ü ç k a t i l i s ü r a t l e 
y a k a l a d ı 

îzırdr (Akşam) — İzmirin Keçeciler 
mevkiinde hamam sokağı ağzma bir 
arabadan bir cesed atıldığı zabıtaya 
haber verilmiş, derhal tahkikata baş
lanmıştır. Yol üzerinde bulunan ce
sedin berber Edirneli Ali Ulviye aid ol
duğu anlaşılmış ve katilleri süratle 
tesbit edilerek yaJcalanmıştır. Yapılan 
tahkikata göre Ali Ulvinin sarhoşluk 
yüzünden Şerif, Haşim ve Mehmed ta-
raflarmdan öldürüldüğü meydana çı
karılmıştır. Cinayet şöyle olmuştur: 

Sarhoş olan Ali Ulvi, bir araba ile 
yoldan geçen Şerif ve arkadaşlanna 
küfretmiş. Şerif kavgayı büyütmüş, ar-
kadaşlan, boğazmdaki kıravatla Ali 
Ulviyi boğmağa çalışu-ken Şerif de bı-, 
çakla kulağmdan ve kalbi üzerinden 
ağır surette yaralamış, öldürmüştür. 
Katiller, vakadan sonra kaçmışlarsa 
da Sıkı takip neticesinde yakalanmış
lardır. Şerifin bıçağı, evinde toprağa 
gömülü olarak bulunmuştur. 

M o t o s i k l e t t e n d e n i z e d ü ş e r e k 
y a r a l a n d ı 

izmir (Akşam) — Şerafeddin nar 
nunda biri bindiği motosikletle Birin
ci Kordondan geçerken denize düş-' 
müş, yaralı bir halde kurtarümıştır. 
Yapüan tahkikatta motosikletin arka-
smda henüz hüviyeti tesbit edilemi-
yen genç bir kadın bulunduğu ve mo
tosiklet denize yuvarlanırken athya-
rak kurtulduğu anlaşılmıştır. Yaralı 
B. Şerafeddin hastanede tedavi altma 
alınmıştır. 

N A N E M O L L A 
Kurban Oseb — «Ermeni taklidi ile 

şakaya boğmada:» Ekstra imam suyu
nu, nadide mezeleri fazla kaçırdı ise 
derunü doldu. Pamak salalım par-
nak; ne var ne yok çıkmcas şıppadak 
göslerlni açar, sofra başına genem 
otururl.. 

Asalı — «Öfkeli:» Alaym da sırası 
var ahbar. Savul yamndan, geçer ya
hu.. Boyacı küpü değil, rakı bu. Biraz 
sardı işte... 

Arab Tayfur — Benim anlayışım, 
gövdeli kannh zat olduğundan ötürü 
barsaklarmın damarlan blriblrine bin
di. Mumyağı ve havacıva İle uvalım!.. 

Mabeyinci bey İliç orah değil, ye
rinde mıhlı. İnsanm gırtlağım sıkıv»-
receği gelir değil mi? 

Nihayet lütfetti: 
— Müşarünileyhe alelekser vakidir. 

Bir kaç dakika kendi hallerine bıra-
km, şimdi kalkıp otururlar. 

Yukanda farkettiniz ya, Sarayü, 
yosmalann bazısı, fetvahane!!, Asah 
da aldınş etmiyorlar. Bu işe kanıksa
mışlar... 

Hakikaten bir kaç dakika geçmedi. 
Molla bey gözlerin! açtı; açar açmaz 
dia Eşrefe atfederek 3nlışkan yıhşkan, 
32 dişi meydanda baktıktan sonra 
hoppadak kalktı. Hızmdan topaç gibi 
döndü. 

Neşeye halel gelmemesi için latifede 
de: 

— Korkmaym, acı pathcanı kırağı 
çalmaz. Keyfimizi kaçırmıyalım; iş ve 
nuşumuza, fasıl ve ahengimize devam 
edelim. 

Eşref fazlasında; suratmdan düşen 
bin parça olacak. Sanki cananmı elin
den alanla, camna kıymağa kalkanla, 
anasını babasım kesenle karşı karşı
ya... 

Yerinden kıpırdama yok. Emin&-
nündeki, Galatadaki elbiseci mağaza-
lannm mankenleri gibi ayak ayak üs
tüne atmış, dimdik. 

Molla bey işin çoktan farkındaydı. 
Asalı da hali sezmişti. Belli etmeden 
biribirlerine bakışıyorlar, gözgöze ko
nuşuyorlardı: 

Delilıanh hiç eğlenmiyor; bilâkis sı-
kıhyor, rahatsız oluyor. Dunmyacak 
galiba; çok defa yaptığı gibi: 

— Bu gece sarayda nöbetçiyim ve 
behemehal isbatı vücud etmeliyim. 
Zira şevketmeab efendimiz aratıyor. 
Ramiz ağa. Cevher ağa, Haşim ağalar 
hazeratı da sık sık yoklatıyor... diyip 
fertiği kıracak. 

Asaü bir işaret geçti. Kazasker efen
di pek samimileştiği zamanki hitabi-
le: 

— Eşref a (1) dedi, zinhar şüphe ve 
tereddüde düşme, iı.emşaya kadar 
uzamp serian avdet eyliyeceğim... 

Asaü da peşinden çıktı. Sofada fısıl-
daşmağa koyuldular. 

— Maruzu daiî dirineleridir ki Eşref 
beyefendi muhlisinizi burada zaptede-
miyeceğiz. Zira içerideki tuyurun 
kâffesi malûmu... 

— İdrak ve ferasetinle var ol, ben 
de ayni kanaatteyim; bu sebebden 
dolayı da müteellim ve mütelehhifim.. 
Ne yapsak? 

— Malûmu semahatinlz, teşbihde 
kusur aranmaz, müşebbihin, müşeb-
behün bih olması da İcab etmez. Eş
ref bejrimiz hayli nesnas Iştihalıdır. 
Bir kere kokladığı goncey! bir defa 
daha koklamağa ragıb değildir. 

— Nesnas mesnas gibi deniyülmer-
tebe ve kerihülmanzar mahlûkata teş
bih etmektense kelimatı tayyibe isti
mal ederek revanheves, mütenevviül-
arzu gibi terakible vasf ey üyelim... 

Mübalâğası yok. Asalı da mürekkeb 
yalamışlardan. Emsileden başlıyarak 
Isagociye kadar çıkıp dersten icazet 
almışlardan. 

Böyle kübralarla, suğralarla vakit 
geçirmedense dili düzeltti ve işhı can 
noktasım yakaladı: 

— Bu gece 30 aded altım gözden çı
karacak mısın, çıkarmıyacak mısın 
nurum? 
, — Otuz değil, kırla da, elliyi de çı
kardım gitti I 

— Ben de Peçeliyi (2) getirdim git-
til 

— Ne diyorsun, aman sahi mi? 
— Söz bir, Allah bir. 
Göbekli hemen bojmuna atıldı: 
— Allah senden hoşnud ve razı ol-

sım. Yakında mahmiyei darülhilâfeye 
kazi olasın işallah!.. 

Elini şalvarının sol cebine atmak 
üzere. Şalvarın iki cebi de dolu mu 

dolu.. Sağdaki keten torbada bozuk
luklar; yani onun bozuk parası çeyrek, 
iki çeyrek, mecidiye... Soldaki savayi 
kumaştan kesede pınl pırıl san liralar. 

Asalı, teklifinin böyle derhal kabul 
edilişini görünce, 30 altm dediğine 
nadim. Ne diye 40, 50 den, 60, 70 den 
tutturmadı? 

Çabuk toplandı, dudak büktü: 
— Ama şu sırada konağında bula

bilecek miyis acaba? 
— Başım İçin müşkülât çıkarma, 

oyun bozardık etme! 
— Mevsim evvel bahar. Bebekteki 

sahilhanelerlne nakleyledilerse?.. 
Molla bey, bu zırva mânie memnun 

kalmıştı: 
— Bebek olması da tasa mı?.. Ne 

kadarcık yer, bağırsan duyulur.. Ara
ba var, kayık var, daha sıkıya gelir
sen Galatadaki Mehmed Ali paşa ha-
nmm önünde kiralık Islimbotlar (ya
ni istimbot) ne diye duruyor?.. Para-
yi verir, düdüğü çalarız... 

Asalı, zenaatinih çıkmazlarına baş 
vuruyordu: 

— Bunu h a ^ bir geceye tehir edip 
ve erkence davramp hazırlığımızı ev
velden itmam etsek, fuzuli masarifi 
ihtiyar eylemesek. Canın beyhude ye
re slyaı mlsülu canın yongası bulu
nan malın v« nrfcdin de ziyaı günah
tır... 

Göbekli, artık duramadı. Savayi ke
seyi çıkarıp elini daldırdı. Avuçladığl 
Uralan yanyana dizip, sarraflar gibi 
şıkır şıkır bir elinden öbür eline kay
dırırken duruverdi: 

— Nah bu 15. Getirme masrafına, 
senin ayak terine yeter değil mi?.. Mu-
malleyha buraj^ gelsin, satayi hatır
la sabahı edelim, kendi hakkı sarihi 
olan 30 altım da fistanının veya fera
cesinin cebine koyuveririz... Horoz öt
tü, dava bitti! 

Asalı saati sordu. Molla bey, Sivaslı 
Yani vesatetile Bonaparta yadigân 
mineli saati, üstündeki nisa resmini 
görmemek için ters çevirip ibrişim ke
sesinden çıkardı; kapağmı açıp baktı: 

— İkiye beş var (3)... Vakit daha 
pek erkenmiş meğerse!.. 

Asalı, başparmağı şakağında, kendi 
kendine mınldanmada: 

— Bebeğe kadar araba?.. Aah, saat
ler geçer... Kayık?.. Canımı sokakta 
bulmadım, o bana emanetullah... Ga-
lataya kadar bir sürücü beygiri, Meh
med Ali paşa lıamnın önünden bir 
çatana.... Bu saatte bulur mıyız, bul
maz mıyız?.... Buluruza, bugün gün
lerden pazar değil, Beyoğlu lordlan-
nm tenezzüh ve teferrüc günleri de
ğil... On liradan tutturacaklar... Ve 
lâkin Tarabyeye, Büyükdere falan git
miyoruz... Bebek yan yol sayılır, beşe 
sulh oluruz... Ha, avdet meselesi de 
var, yediye ujruştuk diyelim... Kendi
ne gel ey hane harab, gece yarılan 
araba bulacağım diye tazeyi Galata-
larda sokak sokak dolaştırıp çepaki-
nln, eşirramn taarruzuna mı hedef 
edeceksin?... Kumkapı iskelesi şura
cıkta, çatana Ue gel oraya kadar be
hey gafil... 

Molla bey savayi keseye haydi bir el 
daha attı, beş lira daha söktü. 

Asalı merdlvfenden aşağı ne iniyor, 
ateş saçağı sarmış ta kaçıyor gibi. 

Ne münasebet, gittiği yer Bebek 
mebek değU; Aksarayla Cerrahpaşa 
arasında, (Olanlar) tekkesinin karşı
sındaki sokak. 

İşin garibine bak, muhlisinin nam 
ve hesabına hususî evlerde, yüksek 
koltuklarda boyuna böyle âlemler ya
pan, en seçme yosmalarla birlikte ba-
denuş olan Nimetî Molla daha şimdiye 
kadar Peçeliyi görmemişti. 

Bir iki kişiden ismini işitmiş, hüs-
nüanda Züleyha, zekâvet ve kiyaset
te Rabiai adeviye misalliğini duymuş, 
mesmuatım Asalıya açmış, fakat o 
sıralarda bu geceki inhimakle ragıb 
ve talib görünmediği İçin herif: 

(Arkası var) 

(1) Eşref a t» değil, ey Eşref mânasına. 
(2) O devirde Peçeli namında, hakika

ten Istanbulda bir yosma türemiş. Ken
dini paşa kızı, babasmı sağ, kocasını 
taşrada diye satar, halbuki çok güzelli-
Jinden gayri tutar tarafı olmıyan, ga
yet pespaye bir şeymiş. 

Nice kimseleri, mirasyedileri künfeye-
kûn eyliyerek fulûsu ahmere muhtaç 
etmiş. 

Yaşlılığında, düzgünler, allıklar İçin
de, Mahmudpcşa yokuşunda Kandilli 
ya7ması .««ftıeını. daha sonralnn köprtt 
ü • i-
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6üreş müsabakaları 
Muhtelif grupların şampiyonları 

Ankarada toplanıyor 

Tukanda KastanMmn, ı^ğkbı Enunım grüreşçUeri 
(Husml muhablrlmla» Ankara 2 

den) — 4 V© B haziranda yapüacaM 
serbes güreş birincilikleri ve musaba* 
kalanna iştirak edecek olan Kasta
monu, Erzunmı ve Balıkesir gruplar 
n şampiyonları gelmişler ve güreş fe
derasyonu taraimdan kaarşılannıışlap-
dır. Diğer grup şampiyonlan yarın 
geleceklerdir. 

E d i r n e g r u p u n u t e m s i l e d e 
c e k l e r y o l a ç ı k t ı l a r 

Edirne 2 (Akşam) — 4 v© 5 hazi
ran tarihlerinde Ankarada yapılacak 
olah güreş şampiyorüuklannda Edir
ne grupunu temsU edecek 8 güreşçi
miz bu sabah şehrimizden ajrrümış-
lardır. 

Grup, Tekirdağlı Ahmed, îsmail, 
Edirneden Mustafa, Hüseyin, İbra
him, Halil ve Aziz, Kırklarelinden Meh-
medden müteşekkildir. 

Bu gençler aym üçnücü akşamı An-
karayal varacaklardır. 

t s t a n b u l d a b i r m ü s a b a k a 
Ankara Z (Akşam) — Güre«|f fede

rasyonu miUl takıma terfi edecek gil-
reşcileri seçmek üzer© 19 haziranda 

Edime güreşçfleri 

tstanbulda bir müsabaka yapıhnasv 
m kararlaştımuştiT. Bu müsabaka 4 
ve 5 haziranda burada yapılacak ser
best güre; birtncilerile milli takıma 
dahil güreşçiler arasında yapılacak
tır. 

Tamşvar Beşiktaşla karşılaşıyor 

Tam^vaıla karpIaşaoaK 
Bir haftadanberi şehrimizd© bulu

nan Romanya kupası finalisti Tamş
var takum bugün Şeref stadmda Be
şiktaş birinci takımı Ue katşüaşacak' 
tır. ilk maçmda Fenere 1-0, ikinci 
maçmda Peraya 3-2 mağlûp olan 
Tamşvar takımımn bugünkü maçı 
kazanarak İstanbul halkı üzerinde 
iyi bir intiba bırakmak istiyeceği mu-

Beşiktaş birinci takmu 
hakkaktir. Diğer taraftan Beçlktaşlir 
1ar da rakiplerini yenmek için var 
kuvvetlerile çalışacağmdan, maçın 
enteresan olacağı şüphesizdir. Oyuna 
Şeref stadında saat 18 de başlana
caktır. Beşiktaşlılardan bugün güzel 
bir oyım ve güzel bir galibiyet bekle
diğimizi de Uâve ederiz. 

İ z m i t l i g ü r e ş ç i l e r A n k a r a y a 
gittiler 

İzmit 2 (Telefonla) —, Kiocaeli 
serbes güreş birincisi olarak Balıke-
sirde yapılan güreş birincilikleri mü
sabakasına giren güreşçilerimizden 
İdmanyurdundan 56 kiloda Sezai ile 
66 kiloda Niyazi gunıp birincilikleri
ni kazanmışlar ve bugün İzmite dön-
nerek Ankaraya gitmişlerdir. 

•ŷ  Eminönü Halkevinden: Evimlzo baj-
lı klübler arasındaki takımlsınn 6/6/938 
pazar gUnû yapacaklan futbol mafilan fi-
klstürü: 

Karagümrük stadı: Yıldız - L&nga saat 
9 da B takımı, Altıok - Demlrspor saat 
10,30 da B takımı, Yıldız - Lânga saat 1330 
da A takımı, Altıok - Demirspor saat 16 
de A takımı. Saha komiseri: Süreyya BlroL 

Halıcıoğlu stadı: Hakem: Ahmed Akm 
Akmspor - Hahcıoğlu saat 14 de B takum, 
Akmspor - Hallcıoğlu saat İS da A takmu, 
Saha komiseri: Fethi Tulpas. 

Rami stadı: Rami - Alemdar saat 16,30 
da B takımı Rami - Alemdar saat 17 de 

BULMACAMIZ 
I 2 3 4 5 6 7 8 g i 0 

1 

2 

3 

4 

5 

^1 
7 

8 

9 

10 

Soldan sata: 
1 ~ Binek hayvanı - Sıvacmm ftleti -

Mefl edatı. 
8 <— zmi daire - Nota - Bir nevi sas. 
9 — Bin meyva - Tatze deftU. 
4 — Tavana asılı çocuk yataftı. 
B — Çanakkalenin bir kazası - Yaydan 

fırüyan. 
8 — Başına «D* k03run en a^ağı olsun -

Rekl&m. 
7 — VUaeytin bûyûtû. 
8 — Kıymet - Bir banka müdürümü

zün soy adı - Tersi çok değil. 
9 — Bir göz rengi - Beyaz - Çömletn 

sürülen parlak boya. 
10 — Mutbak edevatmdan - Binanm 

yüksek kısmı. 
Takardan aşağı ı 
1 — Dürbin camı - Bi£ kadın ismi. 
5 — Mizan - İntiha. 
8 — Bulgaristanda bir şehU) - Şik&r. 
4 — Blçagm evi - Ekleyle. 
6 ^~ Kırmua - Sual ed&tı - Fasüa. 
6 — Nota - Düğmenin geçtiftl delik. 
7 — Sözünde dunnıyan. 
8 — Kemer - Beygir - Sonuna cF> ko

nursa temiz dur. 
9 — Çok taneli meyva - Dokuzdan sonra 

gelen - Muanz. 
10 — Geri İcalan - Bir renk. 

Geçen bulmacamızın halli: 
Soldan sagnt 
1 — Şecerename 2 — tradeeiz 3 — 

Rahavet, El 4 — Ati. Efendi 6 ~ Lor, 
Eoa 6 — Mazi, Sk 7 — Afgan, Mema 
e — Aksi, KU 9 — Abdi, tste 10 — Mor 
nefU. 

Tokandan aşağt t 
— Şiraz; Alam 2 — Erat, Af, Bo 8 — 

Oahil, Oad4 4 — Eda, Emakln S — 
Reverans 6 — Esef 7 — Nitekim, tt 8 — 
Az, No, Ek5İ 9 — Edremit 10 — Ekli, Kelek. 

Fatih Halkevinde bir toplantı 
Kızılay haftaa dolajnslle 1 Haziran çar

şamba günü akşamı saat 230 Fatih Hal
kevi salonlarında bir toplantı yapılmıştıp. 

Büyük bir kalabalıgm iştirak ettigıl bu 
toplantıyı Ev başkanı Sim Enver Batur kısa 

bir söylevle açmış ve Kızılay Fatih ilçesi 
başkanı Rüştü Diktürk (Kızılay üyeliği) 
taklanda bir konferans vermiştir. 

Bunu müteakip bay Orhan Boral, Şer-
mln Ajnra, A. Kelleci tarafmdan verilen 
konser çok muvaffakiyetli olmuş, halk ta
rafmdan şiddetle alkışlanmıştır. 

AKSIRIK, 
NEZLE 

Bötüfl gögus 
hastalıklarının 

kara habercisidir. 

Hastalık ihtimallerini 

G R İ P İ N 
alarak yok ed^ilirsiniz. Gripln, 
Radyolin müesseselerinde fevkal
âde itinalarla hazu:lanır. Rahat-
sızlıklan, ağnlan defetmekte bir 
panzehir kudreti gösterir. Kalbir 
nize, midenize ve böbreklerini»! 
yorgunluk vermez. 

îcabmda 3 kaşe aJınabilir, îant-
ne dikkat, taklitlerinden sakmir 
mz ve Oripin yetine bofka btr 
marka verirlerie şiddeti^ reddedir 
nta. 

Ben şehit oldum..! 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

Nihayet bu büyük çmar çürüdü, 
Kurudu, içini kurdlar bürüdü. 
Dağ gibi, o dimdik durur ovada, 
Etrafı süzerdi başı havada. 
Kim derdi belini jrülar bökecek, 
Kuvvetli gövdesi yere çökecek. 

Bu çöküş hilkattaü gelen emirdi. 
Seneler onu da yedi, kemirdi. 

İhtiyar olmuştu bu çmar gibi 
Altmışı dolduran «Yağız çelebi» 
Takılan bu lâkap çok yerindeydi, 
Ne güçlü adamdı, ne yaman şeydi: 
Kayalai: benzeri geçerken «yağız» 
Hayretten açılır bir kanş ağız, 
«Dev gibil..» diyerek, herkes şaşardı. 
Fakat pek münzevî, sessiz yaşardı: 
Karmca çiğnemez, utangaç, uysal; 
Vur ona;, ağzmdan ekmeğini al. 

Ahali bu güzel huyu beğendi, 

Üstelik adma «Çelebi» dendi. 
Hem güçlü, hem. uslu., bu da bir zafer: 
O «Yağız Çelebi» oldu bu sefer. 
Ne çare, en bitgin çağı bulmuştu, 
Birinci lâkabı ımutulmuştu. 
Bir insan yaşarsa kocalmaz nasü 
Yediyüz yirmi ay: Talnam altmış yıL 
«Yağızük sütndi, «Çelebi» kaldı. 
Evinde bir düşkün hayata daldı. 

Hâlâ genç kalmıştı fakat kana; 
Dostlann basma olsım dansı: 
O, sınm gibiydi, yedi canlıydı, 
Beli bökülmemiş, benzi kanlıydı. 
Kaamlar içinde olmuştu ünlü: 
—«Pembeli» hâlâ dinç. Ölmemiş gönlûl 

Bu sene gelmişti kırk beş yaşma; 
Rastıklar çekiyor hâlâ kaşına, 
Kız gibi giyiyor çiçekli fistan. 
Bu dinçlik olmuştu dillere destanı 
— Ihüyar olmuyor bayan Pembeli, 
Feleğe karşrkoy, dayan Pembeli!., 

Onu çok bahtiyar sanıyor herkes. 
Yerinde olmaya ediyor heves: 
— Bu kadar genç kalsak bizi.. 

diyorlardı. 
Fakat «Penbeli»nin bir derdi vardU' 
«Pek çabuk ihtiyar oldu «Çelebbl^^; 

Onunsa muhtaçtı sevgiye kalbi: 
Ne kadar zalimmiş seneler meğerl-
Eski çag geriye gelseydi eğer, 
Adam sokulsaydı bir kere hele, 
Büsbütün olurdu ona kul, köle, 
Altma düşerdi ayaklannm. 
Olsaydı soğumuş dudaklarının 
O eski teması, eski yakışı, 
Bahara benzerdi ömrünün kışı. 
Yamandı feleğin ettiği oyun, 
Ne çare; kadere eğmişti boyun. 
Zarar yok, gelmesin talihi dine; 
Aksini meşgale yaptı kendine, 
Geceyi gündüze kattı: tbadet. 
Camiye gitmeği etmişti âdet. 
Her cuma bir yerde vaaz dinlordi^ 
Derdini ımutur ve serinlerdi. 

Bir gündü. Kafesten dinlerken vaafiı, 
Mevzua şaşırdı bu kadmcağız, 

aaııuHiMiınııııaınıııııtıı 

Alâka gösterip dinledi bahsi. 
Kubbede çmhyor hocanm sesi, 
Diyordu: 

— Nüfusu çoğaltmak gerek, 
Bu yolda bağdaşsın kadınla erkekl.. 
İlkbahar mevsimi tam zamanıdır, 
Bizlere farzolan aşk harmanıdır: 
Malûmya, meşk olmaz aşk olmaymca;; 
Evde yapüacak iş bulmaymca. 
Her kadm yaklaşıp helâl erine, 
Getirsin bu mutlu emri yerinel.. 
Bu ayda her kim ki bu emri yapar, 
«Gaza» dedikleri payeyi kapari.. 
Hem ona cennette bir köşk kuruluri 
İlkinde köşkleri tek katlı olur; 
Er devam ederse gazaya fakat. 
Bu sefer köşkleri olur iki kati.. 
Bitmişti bu garip vaazı hocamn; 
Gözl«i açüdı birçok kocanm, 
Kadınlar evlere döndüler şaşkm: 
Bu kadar faydası var demek aşkm?I< 

O akşam gelince «Pembeli» eve. ' 
Düşündü., içine girmiş bir güve, 
Samrsm kalbini kemiriyordu. 
Cesaret bularak adama sordu: 
— Çelebi I.. Eskiden yaptm mı gaza?.* 

İhtiyar, gönlünde duyup bir eza. 
Dedi M: 

— Girme- ?,ençlikte harbe, 
Nasibim olmaa. . ̂ yle mertebe. 
Ah; gaza yapsaydıml.. 

Pembeli güldü, 
Ağzmdan şu sırU cümle döküldü: 
— Bu kadar gam yeme; ne malûm 

bugün 
Belki de bu arzun olacak mümkünl.. 
İhtiyar şaşuxlı: | 

— Bu da nedemek?. 
Pembeli, sesine ahenk vererek, 
Hocanm vaazını bütün anlattı. 
Biraz da kendinden maddeler kattL 
Bu tuhaf konferans erince sona, 
Pembeli utangaç sokuldu ona, 
Dedi ki: 

— Maksadım budur, Çel^J 
Haıü ya, oluruz bir ev sahibi I.. 
Hem sen de dünyada gaza edersin, 
Merteben yükselir; buna ne dersin?.* 

İşte bu, belâya çattığı gündü, 
«Çelebi» içinden şöyle düşündür 
— Nereden dinledi kan bu vaazı!.. 
Çaresiz olmuştu köşk için razı. 
Nihayet cennette mekân buldular, 
Tek kath bir eve sahip oldular. 
Az sonra «Pembeli» dedi ki: 

— Keşkl 
Bir kat daha çıksak kurulan köşkejj^. 

ZavaUı «Çeldıi» düşmüştü ağa: 
Vakit yok kaçmaktan kovalamağa. 
Gelmişti gazada ric'at sırajsı; 
Kat değU, yapüdı tavan arasL 
Çok vakit geçmeden «PecnbeU» IftkiA 
Tanrınm onrinl edince telkin, 
«Çdebi» yumarak iki gözünü, 
Kadma söyledi kat i sözünü: 
— Yok artık, zemzem ver bana bir ytH 

dnsiı 
Bu mutlu gazade ben şehid olduml-

^ En büyük sergilerde 18 
\ diploma 48 madalya 

kazanmıştır. 
Böyle güzel dişlerT. yalnu 

RADYOLİN 
Kıdlananlarîn 

Difteridir 

Diş tabipleri 
D i y o r ki: 

Mislerin ve ağan sıblıatı sabaU» 8gle ve akşam her yemekten somu 
dişlerinizi temidemelde kabildir. 
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Müessir zarafet 
Cinde bir çok seyahat le r y a p a n Moris Dekobra ' nm 

bir ııuvelinden alınmıştır . 

3 
S 1829 da Çin generali Li - Kungle 
müzakeredeydim. Eyaletinin ayni za-
ziuuıd avaliıi olan bu adam, bir rad
yo istasyonu tesisi niyetindeydi. Bir 
togUlz, bir Alman, bir de ben, bu şa
taf İçin rekabet halindeydik. 

Çinli ortağım bay Fong yaman bir 
fOpti: Her ^eyi bilir, her yeyi becerir... 
Aâttk Aıyiüı bir Şerlok Holms!... 

Bir gün bana dedi ki: 
— Rakiplerimiz, general hazretie-

ılne, bu işi kmdilerinâ vermesi Ipn 
fabl 75000, biri 60000 dolar rü^et 
teklif ediyor. 

Fong, bUmukabele benim 100000 
yermemi tevslye ediyordu. Bu meblAğ 
İse, şirketim için oldukça yıkıcı bir 
komşov'du (l). Ahvali ruhiyesini yokla
mak üzere bir akşam generalin şere
fine bir davet verdik. Uşağım Vang'a 
•ordum: 

'— Acaba bayan «Müessir Zarafet»! 
.'(2) davet etsek mi?... Fena olmaz 
değil mi?... Kendisi de general gibi 
Kantonludur... O lisanı konuşur... 
Ekselans Li - Kung'un hoşuna gider 
her halde... 

Fransızcamn argusımu öğrenmiş 
olan Vang: 

— Pekâlâ! - dedi. - Gayet iyi fi
kir!... Bu tavuk (3) sevimlidir... 
«İbisesi yok... On dolar verirsen giy
dirir, kuşatır, getiririm... 

Parayı kendisine uzattım. Gülüm-
«iyerek hürmetle eğüdi. Beşini cebi
ne atıp diğer beşile iş göreceğinden 
emindim. 

Ziyafet muvaffakiyetle geçti. Gene
ralin kızdan pek hoşlandığı belliy
di. Ertesi günü Fong bana şu tavsi
yede bulundu: 

— Para vermektense bu kızı satm 
•lıp generale hediye edelim... 

Çin âdetleri mucibince böyle bir 
|ey olabileceğini bildiğim için: 

— Pekâlâ! - dedim. - Böyle usul
lere sen vakıfsın. Git pazarlığım et. 

—- Doğrusunu istersen bu işi ben 
de yapamam! Beni görürlerse fazla 
para isterler... İyisi mi alışverişi 
Vang'a yaptıralım. 

Çekişme epey sürdü. Kızın anne
liyle babası 2500 dolardan tuttura-
Küc, nihayet 1000 e razı oldular. Ba
yan «Müessir Zarafet» evime gelince 
Sözlerini yere iğerek sordu: 

— Beni satm aldın... Şimdi seni-
ölm, değil mi? 

Nezaketen içimi çekerek: 
— Hayır, küçük incim!... Damımm 

Wtmda seni ancak bir gün misafir 
•diyorum... Başkasına gideceksin. 

— Nereye? 
— Bir arkadaşıma. 
— O da senin gibi beyazlardan mı? 
— Hayır! Kantonlu... Senin gibi 

Çinli... Kendisine bir işten dolayı 
^edyuı^um... Kıymetli bir hediye 
dermek istiyordum. 

Elemle yüzüme baktı. Sonra, garip 
8 ^ p gülerek: 

— Sizin cinsteki erkekler, kıymetli 
telâkki ettikleri bir şeyi ellerine ge
çirirlerse, onu böyle kolaylıkla he-
% e mi ederler? 

Bu mantık haklı bir sitemdi. Kızın 
*^âzannda kendimi şu cümleyle te-
" ^ e çıkaı-mak istedim: 

— Bizler birine medyun olunca te-
Çekkürlerimizi en büyük fedakârlık
larla ai'zederiz. 

— Kimmiş sana iyilik yapan o 
adam? 

—̂  General Li - Kung. 
— Ne emrederse boyun eğerim.,. 

Zira sen beniannemden satm aldın. 
Ertesi gün kızı generalin Ya-

^en'ine (4) götürdük. Müessir Zarafet, 
^* - Kung'un sekizinci odalığı oldu. 
J*li bu hediyemizden gayet memnun 
^̂ *l̂ Twş olacak ki, tesisatı da bize ha
vale etti. 

Hâdiseden birkaç gün sonra gene-
*^ bizi yemeğe davet ederek tam Çin 
^ulü şahane bir ziyafet çekti: 63 çe-
*ö yemek! Kaplumbağa, yengeç, 
*^ehtap balığı, kırlangıç yuvası, kö-
^ balığı kanadı, badem sütü, ilh... 
sofrada neler, neler yok!.. 

Müessir Zarafeti sordum. General 
oemen: 

— Çağırtayım! - dedi. 
Fakat hizmetçi, avdetinde, genç ka-

^^^^ rahatsız olup gelmediğini söy-
'^yince, bu cevaba Li-Kung fena hal

de kızdı. Yerinden fırladı; içeriye git
ti. Generalin hamüği herkesçe meş
hurdu. Düşmanı olan bir ahbabını 
bir gün çağırmış, yedirdiği yemeğin 
içine küçük küçük iğneler katarak he
rifin barsaklarmı delik deşik etmiş 
imiş derler... 

tçerden acı acı feryadlar duyduk. 
Sesin geldiği tarafa doğru koşmak is
tedim. Fakat Fong kolumdan yakala
dı: 

— Rica ederim delilik yapmaymız. 
Evinin hususi kısmma geçmek hak
kımız değildir. Bilhassa o kadın artık 
sizin olmadığı İçin hiç bir şeye kan-
şamazsmız. Hem müdahale ederseniz, 
general bımun acısmı kızdan çıkanr! 

Korkuyla yerime dönüp oturdum. 
Biraz 8<mra Ll-Kung, sanki hiçbir şey 
(dmamış gibi, sakin ve mütebessim içe
ri glfdl. Yarabbl! Ne sinsi adamdı bu!,. 
Hissiyatım mükemmel gizliyordu. Lâ-
kayıd bir sesle: 

— Zavallıcık! Hakikaten hastaymış, 
Gelemiyecek! - dedi. 

Çtnde üç hafta daha kaldım. Git
memden İM gün evvel Fong bana ^u 
hazin haberi verdi: 

— Müessir Zarafet ölmüş... 
— Hasta mıydı? 
— Yok, anî bir ölüm... Herkes hay

rette! 
— General intikam almıştır. 
— Olabilir. 
Fakat ertesi gün bir Çinli kızın be

ni görmek istediğini söylediler. Bu, 
Müessir Zarafet'in amah'ı (6) imiş. 

Şöyle bir mektup getirdi: 
^Annemden teni satın alan muh

terem efendime, 
*Beni ebedî uykuya kavuşturacak 

olan zehiri içmezden evvel, size - şifa-
hen söylemek cesaretini göstermedi
ğim - birşeyi anlatacağım. Uşağınız 

> annemden beni satın almak için pa-
zarlîğa girişince sevincimi tarif ede
mem. Benimle alâkadar olmuşsunuz 

sanmıştım. Sonra cariyenizi başkası için 
intihap ettiğinizi anlayınca fena hal
de müteessir oldum. Generalin'evine 
geldiğiniz ziyafet gecesi, sırf sizi gör-
memek için meydana çıkmadım. Zira 
yanınıza gelmiş olsaydım ağltyacak-
tım. Yeni efendimin bunu gördüğü' 
nû istemiyordum. Saraydaki hayatı
ma alışmağa çalıştım, Fakat yapama
dım. Dostunuz generalin, arzu ettiği
niz 0bi kıymetli şeyi olarak kalmadı
ğımdan dolayı afftnızt istirham ede
rim. Bu mektubu yazı bilen birine yaz-
dtrdım ve ölümümden sonra hizmet
çimin size getirmesini temin ettim. — 
Müessir Zarafet.* 

Terciune eden: Hatice Süreyya 

: ^ . 

(1) Çince komisyon, rüşvet demektir. 
(2) Bir Çinli kadm İsminin tercümesi. 
(3) Fahişe makammda. 
(4) Saray. 
(5) Hususî hizmetçi. 
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Dünyanın 8n hasis kadını 
Amerikada öldü 

—Baştarafı 6 nci sahifede— 
— Madam bu dolar kalptır, ala

mam. Başka para veriniz demiştir. 
Pinti kadın başka parası olmadığım 
söylemiş ve sözünü teyid için para' 
çantasını açarak içerisinin bomboş 
olduğunu göstermiştir. 

Biletçi talebini tekrar edince: 
— Görüyorsun ya! Başka param 

yok. Bana bir bilet kesiniz yarın bü
roya gelerek bedelini öderim demiş
tir. 

BUetçi buna razı olmuştur. Ertesi 
gün ihtiyar kadm tramvay idaresine 
giderek biletin bedelini ödedikten 
sonra ! 

— Bana bir makbuz veriniz, belki 
yarm ikinci defa bedelini istersiniz 
demiştir. 

Mis Green ihtiyarladıkça pintüiği 
de artıyordu. Yediği yemekler, soğan
ları sade suda haşlamaktan ibaretti. 
İhtiyar kadın son senelerini feci bir 
şekilde geçirdi. Artık hiç kendisini 
görmeğe gitmiyorlardı. Son günleri
ni ihtiyar hizmetçisi ile çok sevdiği 
Devey nammdaki köpeği arasında 
geçirdi. Köpeği bir gün, gıdasızlıktan 
ölünce, İhtiyar kadın akimi kaybetti, 
sesi boğuklaştı, ve nihayet yerinde 
otururken sekteden öldü. 

i Haziran 938 — Cuma 
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: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi. 18,45 Kızılay haftası: Konferans: 
Doktor Kâzim İsmail (Banşda Kızılay). 
19 Plâkla dans musikisi. 19,15 Konferans: 
Ali Kâmi Akyüz (Çocuk terbiyesi). 19,55 
Borsa haberleri. 20 Muzaffer İlkar ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk sarkılan. 20,45 Hava raporu. 20,48 
Ömer Riza tarafmdan arabca söylev. 21 
Müzeyyen ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan. (Saat ayan). 
21,45 ORKESTRA: 1 - Olinka: Ruslan e 
ludmlla uvertür. 2 - Verdi: Travyata. 
S - Bosk: Roz-muf. 4 - Sinidng: O Prentan. 
22,15 Ajans haberleri. 22,30 Plftkal sololar, 
opera re operet parçalan. 22,50 Son ha
berler ye ertesi günün programı 23 SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Kan-
şık plâk neşriyatı. 12,50: HAk: Türk mu
sikisi ve h.'ilk şarkıları. 13,15: Dahili ve 
harici haberler. 
Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 

musikisi. 19,15 Türk musikisi ve halk sar
kılan (Hikmet Riza ve arkadaşlar). 20 
Saat ayan ve anpça neşriyat. 20,15 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Handan 
ve arakadaşları). 21 Saksofon solo: Nihat 
Esengin. Piyanoda Marsel Bl. 21,15 Kan
lık plâk neşriyatı. 22 Ajans haberleri. 
22,15 Yarınki program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa istasyonları 
Saat 24 de 

Berlin 20,10 orkestra — Prankf. 20,10 
konser — Hamburg 20,10 orkestra — 
Leipzig 20,10 konser — Münihden naklen 
Breslau, Danzlg, Kolonya 20,10 solistler 
ve orkestra — Stuttg. 20,15 operetlerden 
parçalar — Atholne 20,45 konser — Budap. 
19,35 denberi çigan muzikası, 20,55 
tValkûre» operasmm 2 ve 3 üncü perde
leri — Budap. II 19,30 denberi «Valküre» 
operası — Hilvers.1 20,55 konser — Hil-
vers. II 20,40 keman — Reval 20 muzika — 
Sofya 20 halk muzikası, 20,42 piyano — 
Strasburg 20,30 konser — Varşova 20,30 
muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 orkestra — Deutschl. S. 21,15 

fanfar — Frankf. 21,30 salon muzikası — 
Hamburg 21,10 valslar — Königsberg 21 
hafif muzika — Leipzig 21 konser — 
Münih, Breslau, Danzlg, Kolonya 21 or
kestraya devam — Saarbr. 21 marşlar — 
Stuttg. 21,45 orkestra — Viyana 21 or
kestra — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Belgrad 21 orkestra — Brüksel 21 - 23 
muzika — Brüksel II 21 hafif muzika — 
Budap. 21 oeperaya devam — Budap. II 
21 operaya devam — 21,35 çigan muzi
kası — Bükreş 21,20 «Don Pasgual» ope
rası — Droitviç 21,15 orkestra — Kaşav 
21,55 orkestra — Lille 21,30 konser — 
Kopenlıag 21,15 konser — Oslo 21,15 
konser — Paris P. T.T. 21,30 - 23,30 or
kestra — Renns 21,30 konser — Sofya 
21,15 hafif muzika ,21,30 konser — Sottens 
21,55 akordiyon — Stokholm 21,15 kon
ser — Starsburg 21^0 orkestra — Rad. 
Toulouse 21 tangolar ve hafif muzika. 

Saat 22 de 
Brüksel 22 konsere devam — Budap. I ve 

Budap. II 22 operaya devam — Bükreş 22 
operaya devam — Droitviç 22 konsere de
vam — Florans 22,15 orkestra — Hilvers. I 
22,45 orkestra — Hilvers. n 22,10 hafif 
muzika — Kaşav 22,30 halk muzikası — 
Kopenhsıg 22 konsere devam — Lüksen-
burg 22 konser — Oslo 22 konsere de
vam — Riga 22,15 operet muzikası — 
Roma 22 konser — Sofya 22 konsere de
vam — Stokholm 22 konsere devam — 
Rad. Toulouse 22,10 hafif muzika. 

Saat 23 de 
Deutschl. S. 2330 konser — Diğer Alman 

istasyonları 23,30 da Leipzigden naklen 
dans ve eğlence — Berom. 23 piyano mu-
zilcası — Budap. 23,45 dans — Bükreş 23 
operaya devam — Droitviç 23,50 dans — 
Florans 23 dans — Kattoviç 23,15 hafif 
muzika — Kovno 23 hafif muzika — 
Londra 23,25 dans — Lüksenburg 23,15 
salon muzikası — Milano 23 keman — Oslo 
23,15 dans — Prag 23,30 piyano — Roma 
23,10 orkestra — Rad. Toulouse 23,15 ope
ret sarkılan. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 1 saat evvelki porg-

ramlanna 1 e kadar devam — Droitviç 24 
dans — Kopenhag 24,15 - 1,30 dans — 
Lüksenburg 2 4 - 2 dans — Milano 24 
dans — Rad. Paris 24 - 1,30 gece kon
seri — Roma 24 dans — Strasburg 24 kon
ser — Rad. Toulouse 24 orkestra, 24,35 
dans — Frankf-, Stuttg., Berlin 1 - 4 gece 
muzikası — Königsberg ve diğer Alman 
istasyonlan 1 - 4 orkestra. 
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DİŞİ 
Tarihî 

KORSAN 
Deniz 

Yazan: İskender F. Sertelli 

Romanı 
Tefrika No. 14 ^ 

Macar kralı Bela, moğuHarla mütemadiyen çarpışıyordu 
Göktay yakaladığı casusu söylettikten sonra öldürdü! 

Bu akşam 
Nöb«tçi eczaneler 

Şişli: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 
Firuzagada Ertuğrul, Kalyoncukulluk-
ta Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl cad
desinde Galatasaray, Tünelde Matko-
viç. Galata: Okçumusa caddesinde 
Dogruyol, Fındıkhda Musatafa Nail, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo 
Eminönü: Agop Minasyan, Bakırköy: 
Hilâl, Sanyer: Asaf. Aksaray: Nuri, 
Beşiktaş: Halit, Fener: Balatta Hü-
sameddin, Kumkapı: Lâlelide Hay
dar, Küçükpazar: Yorgi, Samatsra: 
Yedikulede Teofilos, Alemdar: Divan-
yolunda Esad, Şehremini: Ahmed 
Hamdl, Kadıköy: Altıyolda Merkez, 
tjsküdar: Çarşıboyımda Ömer Kenan, 
Heybeliada: Halk, Büyükada: Şinasl 
Riza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrg&n, Rumellhlsan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz. 
Paşabahçc ve Anadoluhlsanndaki ec-
zar.̂ ler her gece açıktır. 

Moğol korkusu, yalnız Balkan dev
letlerinde değli, Almanya ve Fransa-
da da vardı. Her milletin başpapas-
lan bütün kiliselerde Moğol tehlike
sine kaı-şı dualar, dinî âyinler yapı
yorlardı. Fransa, her ayın Uk cuma 
günü kiliselerde: «Allahım, sen bizi 
Moğol istüâsmdan kurtar!» mukad-
demesile başhyan dualann tekrar
lanmasını emrediyordu. 

Almanya bu tehlikeye daha ya
kındı. Cengiz hanın; 

«—Avrupayı baştanbaşa işgal edi
niz!» vasiyetini bütün Avrupalılar 
öğrenmişlerdi. 

Bir kaç yıl öıce dünyamn en bü
yük ve kuvvetli ordusile Tunadan ge
çerek, Macar kralı «Bela» yi kovalı-
yan Moğollar, bu ordunun büyük bir 
kısmim Rusyaya çekmişlerdi. 

Peşte civannda kalan Moğol ordu
su başkumandanı Göktay, hakan
dan bu emri alınca, bir hafta içinde 
ordusunım eksiklerini tamamhyarak 
Polonya üzerine hücuma hazırlan
mıştı. 

Bu sırada, bütün Avıııpayı zaman 
zaman ayaklandıran papa dördüncü 
Aleksandnn birdenlrire ölüvermesi, 
Avrupalılan hayrete düşürdü. Dör
düncü Aleksandr hiristiyanlığın en 
büyük müzahiri idi. 

Ayni tarihte çıkan: «Moğollar yeni 
bir hücuma hazırlanıyorlar!» şayiası 
Avrupayı dehşet içinde bırakmıştı. 
Maamafih Alekseridnn yerine gelen 
yeni papa «Kleman» bu şayiayı, uy
durma bir haberle tekzib etti: 

«Moğollar gerçi büyük bir hü
cum yaptılarsa da, Macar lora-
lınm yeni ordusu karşısında Mo
ğollar çilyavrusu gibi dağılarak 
elli bin telefat vermişlerdir. Bu 
Mağlûbiyetten sonra Moğolların 
Miacaristanda tutunamıyacak-
lan ve memleketlerine dönecek
leri muhakkaktır!» 

Halbuki, Moğollar bu sırada Po-
lonyaya doğru sarkıyorlardı. Litvan-
ya başbtan başa Moğol istilâsına uğ
ramıştı. San Dömir şehrindeki aha
linin Moğollara hakaret etmesi yü
zünden, bu şehri tamamile yakmış
lardı. Polonyalılar da Moğol istilâsı-
nm acısını tattıklan için, kalelerini 
iyice tahkim ediyorlardı. 

Papa «Kleman» pm «mukaddes 
harp» Uânı da neticesiz kalmıştı. Gü
ya bütün garp milletleri bir araya 
toplanıp, müşterek bir ordu ile Mo
ğollara karşı duracaklardı. Papamn 
plânı çok güzeldi. Fakat, müşterek 
ordu teşkiline kimse yanaşmıj'or, her 
devlet kendini müdafaaya hazırlanı
yordu. 
Moğollar harekete geçtikleri zaman 

uçarcasına yürürler, uzak mesafele
ri kısa zamanda aşıp giderlerdi. 

Litvanyada, Polonyada aileler ço
cuklarım: 

« — Moğol geliyor..» 
« — Yaramazlık yaparsan, seni bir 

Moğol yutacak!» 
Diye korkuturlardı. 
Bütün Tuna boyunda ve Balkan

larda Macar kralından daha kuvvetli 
bü: şahsiyet yoktu. Kral Bela Moğol
larla en çok çarpışan bir adamdı. 

Moğol kumandam ordusile Polon-
yaya akarken, yolda bir casus yaka
ladı. Bu adam kral Belamn casus-
lanndsmdı. Göktay sopayı atınca, 
casus bülbül gibi konuşmağa başladı: 

— Moğollar benim anamı, babamı, 
kardeşlerimi kestiler. Kral da «ne du
ruyorsun? dedi. Git de Moğollardan 
öç al!» Ben de yola çıktım. Fakat, 
bir elin sesi ne kadar çıkabilir? 

— Macar kraü şimdi nerede? 
— Ben memleketinde bırakmıştım. 

Amma benim arkamdan nereye git
tiğini bilmiyorum . 

— Yola çıkmağa mı hazırlanıyor
du? 

—, Evet. Polonyalılar imdad iste
diler. Onlara otuz bin kişilik bir ordu 
ile yardım edeceğini duydum. 

Göktay sevindi: 
— Demek karşmıızda muharip in

sanlar görebileceğiz? Şimdi söyle ba-

kahm, kral Bela seni buraya niçin 
gönderdi? 

— Beni affederseniz size bütün bU-
diklerimi söyliyeceğim. 

Göktay söz verdi; 
— Sen casusluk yapacak bir adar 

ma benzemiyorsun! Belli ki, ailenin 
öcünü almak için, gözlerin karar
mış... Yola çıkmışsın! Bir kişi. bir 
ordudan nasıl öç alabilir? Haydi söy
le bana bildiklerini!... Söz veriyo
rum., seni affedeceğim ! 

— Pekâlâ. O halde beni dinleyin! 
Balkanlaı-da kral Bela, Avrupada da 
papa Kleman yaşadıkça, kan aka
cak, Kral Bela bir gün bana: «Şu Mo
ğollara şaşıyorum, dedi. Balkanlarda 
sarp kayalar arasında bin bir sıkıntı 
içinde dolaşıyorlar da, Bizansa baş-
vurmıyorlar!» Ben de kralm fikrin
deyim, koca kartal! Neden buralarda 
dolaşıyorsımuz? Boş yere para ve in
san harcıyorsunuz! Vaktile büyük 
Kostantin Bizansta şarkî Roma im-
paratorluğımu kurarken: «Roma, 
Bizans yamnda bir köy sayılır!» de
mişti. Eğer Moğollar Bizansı zaptet-
selerdi, Kubilây han yeni payitaht 
kurmak için Çüıe kadar gitmezdi. 
Bizans şehri muazzam surlan, âbi
deleri, mabedleri ve Halki üe Bosfor 
gibi iki tarafını kuşatan güzel man-
zaralarile dünyanın en büyük, en 
zengin, en lâtif payitahtıdır. Kubi
lây orasını bir göresyedi, bütün ec-
dadlannın mezarlannı bile Bizansa 
naklettir irdi. 

—( Bizimle cenk eden ve bir çok za
bitlerimizi kesen Polonyalılann peşi
ni bırakıp, bize hiç bir zarar vermi-
yen Bizanslıların üzerine yürümemi
zi mi istiyorsun? Gerçek sen de kral 
Bela gibi yaman bir adama benzi-
yorsun! Biz yolumuzdan dönmiyece-
ğiz. Litvanyayı, Polonyayı, hattâ 
elimizden gelirse Macaristanı orta
dan kaldmp, buralarını birer valilik
le idare edeceğiz. 

— Bizans üzerine yürümediğinize 
- günün birinde- peşiman olacaksı
nız ! 

Casusun başı birdenbire yere düş
tü. 

Bir Moğol nöbetçisi bu kesik baa 
kargısının tepesine takarak umuzu-
ne aldı. 

Yüksek bir sesle ordunun içinde 
şu sözler işitildi: 

— Kral (Bela) nın casusları içimi
ze kadar girmiştir. Dikkat ediniz! 

Göktay kesik başı göstererek ba
ğırdı: 

— İşte bir tanesi... Bizi yolumuz
dan çevirip Bizans üzerine sevketemk 
ve meydanı kral Belaya bırakmak is
tiyordu. Cezasını gördü. 

G ö k t a y , B i z a n s ü z e r i n e 
j r ü r ü y e c e k m i ? 

Polonya yolunda Uerliyorlardı. 
Moğol başkumandamı Göktay, kaç 

gündür zihnini kurcaüyan bir mese
le üzerinde durmuştu: Bizans... 

Kafasını vurduğu casusun Bizans 
hakkında söylediği sözler pek te bo
şuna değüdi. Eğer Moğol oı-dusu be? 
yıldır kaybettiği erleri bir araya top
layıp ta Bizans üzerine yürümüş ol
saydı, bugün Bizans devleti diye yer 
yüzünde bir hükümet kalmıyacaktı. 
Moğollar Bizans suıiarmdan kolay-
hkla içeriye girebUeceklerdi. Hattâ 
denizden bile şehri abloka etmek 
mümkündü. Arabistan sahUleıindekl 
Arap korsanları da Moğollara deniz
den yardım edebilirdi. 

Cıöktay bu mesele üzerinde bir 
hayli kafa yorduktan, tedkikat yap
tıktan sonra, maiyetinde çalıştırdığı 
bir kaç esir Arapla görüşmeğe karar 
verdi. 

Avrupada (mukaddes harp) m 
ilân edildiği gündenberi, her tarafta 
Moğollar aleyhinde büyük kalkınma
lar, kargaşalıklar başlaımştı. 

Göktay yolda giderken Arap esir
lerinden birini çağırdı: 

— Adın ne senin? 
— Said... 
— Macarlann eline neden düş

tün? (Arkası var) 
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Başvekil Hatay işinde (;oi( yal(inda 
iyi bir neticeye varılacağını söyledi 

(Baş tarafı briinci sahMede) 
Üsbecilerin azgınlığı 

Dün vaziyetin gerginliği her taraf
ta birçok bethahlann ve bu vaziyet
te şuurunu kaybedenlerin kontrolü 
imkânsız haberler yaymalarına sebep 
olmuştur. Öyle ki köyde bulunan ço
cuğundan, babasmdaiı veya akraba-
smdan haber alamıyan ve Üsbecile
rin azgmlıklan yüzünden köyle
rine de gidemiyenler bu akrabaları
nın öldükleri şayiasmı çıkarmak su-
retile hükümetin kendilerine muha
fız terfik etmesini veyahut hiç olmaz
sa resmî bir haber alınmasmı temin 
çarelerine baş vurmuşlardır. Kuman
dan Köle asayişin temininden âciz 
kalmış olduğunu itirata müncer ola
bilecek böyle bir anababa günü vasi
yetinde mevsuk olsun, olma^m, her 
müracaatı isaf lüzumunu hissetmiş, 
neticede bu şayialann yüzde yetmişi
nin uydurma şeyler olduğu sabit ol
muştur. Ancak bu va5:iyet bir taraf
tan fikirlerdeki heyecanı ve telâşı art
tırmış, diğer taraftan da askerî kuv
vetlerin bu suretle dağılmaları yü
zünden asayişin temini pek ziyade zor-
laşarak emniyet ve itimad tamamen 
ortadan kalkmıştır. O derecede ki 
mahalleler arasında gidip gelme im
kânı katiyen zail olmuş ve bazı hal
lerde Fransız zabitleri dahi gidecek
leri yerlere yalnız gidememek vaziye
tinde kalmışlardır. Mahallelerinde 
postane mevcud olmadığı için Türk
ler muhabere imkânından mahrum 
kalmışlar ve Türklere gelen telgraflar 
tevzi edilememiştir. Türk konsoloslu
ğuna gelen bir telgraf mıntakadan 
mıntakaya telefonla celbedilen a:dam-
larla konsoloshaneye gelebilmiştir. 
Türk köylerine çeteciler tarafından 
yapılan baskınlara; kurban olanların 
cesedleri gömülebilmek için asker mu
hafazasında celbedilebilmiştir. Hulâ
sa dünkü gün Antakya için tam bir 
dehşet içinde geçmiştir. 

Vaziyette salâh görülüyor 
Bu gece ve bugün bir hâdise kay

dedilmemiştir, vaziyette mahsus bir 
salâh görülmektedir. Bundan, intiha-
batın beş gün için tehirinden ziyade 
yukanda bildirdiğim tedbirlerin şim
diden halk arasmda şayi olması 
ve askerî kıtaatın Türk düş
manı canilerin taldbine ellerin
den geldiği ve miktannm yettiği 
kadar koşmağa başladıklarınım 
bariz bir şekilde görülmesi müessir ol
muştur. Bu vaziyet şimdiye kadar dö
külen kanlardan daha bidayette bu 
şekilde hareket etmiyenlerin mesul 
olduklarını gösteren en güzel bir de
lildir. Bu defa da bir kere daha al
danmıyorsam, bundan sonra geçecek 
her gün asayiş ve intizamm ve kayıt 
serbesliğinin en büyük nefine olarak 
geçecek ve unsurlar araşma sokulan 
fitne ve nifak biraz zorlukla da; olsa 
tedricen ortadan kalkacaktır. 

Zeytuniye köyü çetelerin 
kordonu altında 

Süveydiye civarındaki Zeytuniye is
lâm köyünün iki üç gündür çetelerin 
kordonu altında olduğu haber verili
yor. Hükümet oraya bir müfreze gön
dermiştir. Dün gece bir Türkle anne
sinin öldürülmesile neticelenen vaka 
Düveyirde değil, Bağdadiye köyünde 
olmuş ve maktul Beyzade Ahmedin 
kız kardeşi de aklını kaybetmiştir. 
Mütecavizlerden biri de ağır surett© 
yaralanmıştır. Mütecavizlerden diğer 
birisi de hendekte yaralı olarak bu
lunmuştur. Dün Dörtayak mahalle
sinde Etitürk şeyhi Abdullah Galinin 
evi Usbeciler tarafından taşlanmıştır. 
Reyhaniyede düne kadar fevkalâde 
nazik bir şekil alan vaziyetin düzel
meğe yüz tuttuğu ve dükkânların 
açıldığı haber verilmektedir. 

Arab ajansının uydurma 
haberleri 

Arap ajnsı bir Halep telgrafmda 
hududa yeniden Türk kıtatı geldiğini 
bildiriyor. 

Ayni ajansı bir Antakya telgrafında 
kayıt neticesini Antakyada Türkler 
için yüzde 33, Arap ve taraftan için 
67 olarak tahmin ediyor. 

Diğer bir Antakya telgrafı netice
yi aleyhlerinde gören Türklerin muay
yen bir emir altmda mühim kanşık-
hklar çıkardıklannı, bu suretle ka

yıt muamelesini durdurduklarım, üçÛ 
Ermeni, ikisi Arap olmak üzere ağır 
birçok yairalüar mevcud olduğunu, 
vaziyetin çok vahim bulunduğunu 
bildiriyor. 

Bu da Kudüs radyosunun 
uydurması 

Diğer taraftan Kudüs radyosu tar 
rafından dün gece neşredilen bir tel-
grafta, evvelki gün Dörtayak mahalle 
sinde patlıyalı bombanm Türkler ta-
rafmdan atıldığı bildirilmektedir. Hftp 
diseleri tamamen tersine gösterme
ğe matuf bulıman bu haberlerin beUd 
hiçbir kıymeti yoktur. 

Hâdise bildirdiğim gibi cereyan et
miştir. Bomba Usbecüer tarafmdan 
atılmış, yalnız 1 Türk kadmı yaralan
mıştır. 

Fransız Hariciye Nazırı
nın emri 

Paris 2 (A.A.) — Hariciye Nazın 
Bon.'-.e dün akşam Türkiye büyük el
çisini kabul ederek uzım müddet 
görüşmüştür. Bonne Suriye fevkalâ
de komiserine vaziyetteki gerginliğin 
süratle zaU olması için her şeyi yap
ması hususunda emir vermiştir, 

Fransa güya intihabat işini 
kolaylaştırmak için elinden 

geleni yapmış 
Paris 2 (A.A.) — Havas ajansı bil

diriyor: Salâhiyettar mahafilde be
yan olunuyor ki, Türkiyenin Paris 
büyük elçisi tarafından İskenderun 
sancağı hakmda yapılan teşebbüsler 
bazı gazete haberlerinin izaîe 
etmek istedikleri ültimatum ma
hiyetini hiç bir zaman almamış 
tır. Bu teşebbüsler, kayıt muamelele
rinin uyandırdığı galeyan sebebiyle 
önüne geçilmesine imkân olmıyan 
mahallî hâdiseler üzerine Fransız hü
kümetinin münhasıran nazarı dik
katini celbetmeyi istihdaf eylemiş
tir. 

Dün öğleden sonra Türkyie bü
yük elçisi B. Suad Davaz,m yaptığı 
ziyaret dahi, iki Türkün ölümüne se
bebiyet veren son hâdiseyi Hariciye 
Nazmna bildirmeği istihdaf eyliyor-
du. Bu gibi hâdiselerin tekerrür et
memesi için Suriye Fransız âli komi
serine talimat verilmiş bulımuyor. 
Asajdşi muhafazaya memur makam-
lann vazifesi, ellerinde bulunan kuv
vetlerin azlığı ve intihabat muame
lelerinin doğurduğu heyecan dola-
yısüe pek güçleşmektedir. Fransız 
hükümeti, intihabat devresini sükû
netle geçiştirmek için elinden geleni 
yapmıştır. 

Fransa ile Türkiye arasındaki 
dostluk münasebetleri ki bu müna
sebetler iki memleketin ayni gayeyi 
istihdaf eden umumî siyasetlerile 
son seneler içinde kuvvetlenmiştir. 
Fransayı bu sinirlendirici Hatay me
selesini dostça halletmek çarelerini 
araştırmıya sevketmektedir. Fakat 
Türk matbuatmm Paris kabinesine 
yaptığı haksız hücumlann, Fransız 
zimamdarlannca hararetle arzu edi
len teskin işini hiç de kolaylaştıracak 
mahiyette olmadığını müşahede et
mek lâzımdır. Türkiye Büyük Millet 
Meclisinde Rüştü Araş son nutkun
da Fransız Kellogu Bonnenin «Büjrük 
ve kıymetli bir Türk dostu olduğunu» 
söylemişti. Binaenaleyh Bonnenin 
bütün gayretlerinin alâkadar bütün 
taraflan memnım edici şerefli bir 
tesviye tarzım istihdaf etmekte oldu
ğuna güvenilebüir. 

Fransız gazetelerinin 
makaleleri 

Paris 2 (A.A.) — Gazeteler bugün 
Türk - Fransız münasebatından bah
sederek Hatay hakkmdaki ihtUâftan 
dolayı bu münasebetlerin buhrana ka-
nşmış gibi gözüktüğünü müşahede edi
yorlar. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 
Hatayda çıkan son hâdiseler Fransa 

ile Türkiye arasındaki münasebetleri 
ihlâl edecek mahiyettedir. Bu hâdise
ler umvımiyetle Kürtler, Ermeniler ve 
Türkler arasındaki çarpışmalardır. 
Fransız makamatı bu çarpışmalara nl-
heyet verdiler. Fakat vukuunun önü
ne geçemedUer. 

Çarşamba akşamı Hariciye Nazın 
Bonne, Fransız ftU komiserine Türkle
rin her türlü fena muameleye kargı hi
mayeleri hususunda katt emirler verdi-

İŞ Bankası İkramiyesini 
kazananlar 

Ankands 5M Um Ankaraaa İM Ur» 
kazamm Osnuuı kaıanan Mebmed 

MnıUf» 

Ankarada 25 Ura 
kazananlardaa 

Ataullah 

Ankarada 25 lira 
kazananlardan 

NUüfer Eyüp 

Ankara 1 (Hususî muhabirimiz
den) — Türkiye İş bankası, kumba-
ralı ve kumbarasız küçük cari hesap
lan için tanzim ettiği ikramiye plâm-
nın haziran keşidesi yapümıştır. Keşi
deye tahsis edilen mükâfatlardan 500, 
250,100 lira kazanlann isimlerini bil
diriyorum: Beyoğlunda Ali, Ankara
da Osman Mustafa beşer yüz lira, An-
kara;da Rahmi, İstanbulda Kâmi ve 
İbrahim 250 şer lira, İzmirde Yusuf, 
Ankarada Arif, Mehmed, İstanbulda 
doktor Ahmed, Hafıza, Ziya, Sema
hat, Beyoğlunda Nazım, İzmirde Se-
lâmi, Veysi, Adanada Ahmed, Akhi
sar'da întepe, Antalyada Nazime, Ba-
lıkesirde Naci, Bursada Sinan, Gire-
sunda Katerina, Karsta Şevki, Mani-
sada Erol, Mersinde Mehmed, Sam
sunda Hamdi, Sıvasta Derviş, 100 er 
lira;, Ankarada Nilüfer ve Ataullah ta 
25 er lira kazananlar arasındadır. 

Başvekil Ankaraya gitti 

İktisad müsteşarlığı 
Ankara 2 (Akşam) — Nakid işleri 

umum müdürü Halid Nazminin İkti
sad müsteşarlığına tayini hakkında bir 
kararname hazırlanımş ve yüksek tas
dike arzolunmuştur. 

Otobüs münakaşasından çıkan 
davaya dün devam edildi 
otobüs münakaşasmdan çıkan dava

lara dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde devam edilmiştir. Bundan evvel
ki celselerden birinde mahkeme, bu da
va ile alâkadar bazı hususları mülki
ye heyeti teftişiyesinden sormuştu. 
Dün teftiş heyeti reisliğinden gelen 
cevap okunmuştur. Bundan sonra id
dia makamı evrakı istemiş ve mahke
me mütalâa için evrakın müddeiumu
miye verilmesine karar vererek muha
kemeyi başka güne bırakmıştır. 

Bir bisikletli bir kadına 
çarparak yaraladı 

Kuzguncukta oturan on beş yaşla-
rmda Hasan, idadresindeki bisikletle 
Üsküdarda Toptaşı caddesinden iler
lemekte iken Maide isminde bir ka-
dma çarparak yaralamıştır. Hasan 
polisçe yakalanmış, Maide tedavi al-
tm alınmıştır. 

Bir apartımanın bacası 
tutuştu 

Nişantaşmda B. Mehmed Aliye ald 
Eremek apartımam bacası evvelki ge
ce yarışma doğru tutuşmuş, derhal 
haberdar edilen itfaiye yetişerek ate
şi vaktinde söndürmüştür. 
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ğini Türkiye büyük elçisine temin eyle
miştir.» 

Jurnal gazetesi de şöyle yazıyor: 
«Fransamn arzusu, bugünkü gergin

liğin Hatay meselesile daha ziyade va-
himleşmesine meydan vermemektedir. 
Fransa tarafından iyi niyet gösteril
miştir. Fransız - Türk dostluğu o kadar 
sağlamdır ki, Londramn muvakkaten 
derpiş etmiş olduğu İngüiz tavassutu
na ihtiy£^; yoktur.» 

Başvekil B. Celâl Bayar Dolmabahçe sarayına giderken 

(Baş tarafı bilinci sahifede) 
Vekili B. Tevflk Rüştü Araş, şehrimiz
de bulunan mebuslar. Vali B, Mıflüd-
dln Üstündağ, İstanbul Kumandam, 
Polis Müdürü malî ve iktisadî mües
seseler müdürü ve erkânUe kalabalık 
bir halk kütlesi tau-afmdan hararetle 
uğürlanmışlardır. 

tzmitten geçerken 
izmit 2 (Telefonla )— Başvekil B. 

Celâl Bayar, yanlarmda İş bankası 
umum müdürü B. Musımmer Eriş ol
duğu halde saat 21,30 da buradan 

geçtiler. BaşvekU istasy(»ıda kalaba
lık halk kütlesi tarafmdan karşüan-
dılar. 

B. Celâl Bayar, trenin beş da3dka 
tevakkufu esnasmda burada yapıla
cak deniz müsabakalanna geleceğini 
söyledi ve İznüt klüplerine hediye ede
cekleri iki şarpinin bir am evvel gön
derilmesi hususunda alâkadarlara 
emirler vardi. 

Başvekil gelişlerinde olduğu gibi, 
hareketlerinde de halk tarafmdîîn 
hai'aretle alkışlandı. 

Nafia Vekilinin Elektrik şirketindeki 
memurlara çok güzel bir tebliği 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
müdürlük tarafmdan idare olunması 
mukarrerdir. Bu hususta icap eden 
kanun projeleri ve talimatnameler 
hazırlanmak üzeredir. 

Elektrik şirketinin satın admması 
ve millî idareye devrolunması, Türk 
mületinin ve Türk gençliğinin fen ve 
sanat sahasmdald yapıcılık riLştünün 
ve kabiliyetinin şerefli bir iddiası ve 
ifadesidir. Bundan evvel ayni suretle 
ecnebi şirketlerinden imtiyazları sa-
tm alman Demiryolları, Su ve Tele
fon gibi müesseselerin idareleri ele 
aJmdığı andaiıberi muhtaç oldukları 
ıslahatm fen ve zamana uygun esas
lar dahilinde millî teknik ve idarî tm-
surlanmız tarafındaiı yapılmakta ve 
idare edilmekte olduğu göz önünde 
tutulduğu halde ve yeni satın aldığı
mız Elektrik şirketini de muvaffaki
yetle tanzim ve ıslah ederek işletece
ğimize tam bir kalıaatim vardır. 

Gene satm aldığımız diğer müesse
selerde olduğu gibi bu şirketten dev-

ralmacak bütün memur ve vatandaş
ların da vaizfe ve iş cihetinden olan 
kabiliyetlerine ehemmiyet ve kıymet 
verileceği şüphesizdir. Kendilerinin 
de böyle mülî bir dava mahiyetinde 
olan bir müessesenin maddî ve mane
vî vazifedar mesulleri olduklarını na
zarı dikate alarak daha ziyade dikkat 
ve alâka ile çalışacaklanndan emi
nim. Ayni zmanda elektrik işinin hü
kümet organlan araşma; giren ve Tür
kiyenin en büyük ve en güzel şehirle
rinden biri olan İstanbul'un âmme 
hizmetinin en önemlisi olduğunu ve 
İstanbul halkmm iyilik ve huzuruna, 
emniyet ve selâmetine hizmet edece
ğini dahna hatırda bulundurmak ta 
ayrıca bir vazifedir. 

İdareyi teslim almağa başlarken 
küçük, büyük alâkadar olan yeni ar
kadaşlara böyle bir tebliğin tamimi
ni lüzumlu va faydalı gördüm. Mu
vaffakiyetler dilerim.» 

Nafia Veküi: 
Ali Çetinkaya 

ingiliz - İtalyan dostluğu 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Yapılan tahminler hilâfma olarak 
Ciano, Çekoslovakya: meselesinden 
bahsetmemiştir. Kont ciano. Roma -
Berlin rhihverinden medihkâr bir li
sanla bahsettikten sonra komünizmi 
tenkid etmiştir. 

İtalya îngiltereye tayyai-e 
satmak istemiyor 

Londra 2 — İtalyan tayyare binbaşı
sı Caproni Londraya gelmiştir. Bura
da söylendiğine göre İtalya, fazla yap
tığı tayyareleri, bazı malî kolaylıklar 
mukabilinde tngiltereye satmak arzu
sundadır. 

Londradaiki ziyafet 
Londra 2 (A.A.) — İngiltere ile İtal

ya arasında ilk muntazam hava sefe
rinin açümasmı tesid etmek üzere 
tertib edilen bir ziyafet esnasmda ilk 
defa olan «İtalya kralı ve Habeşistan 
imparatoru» nun şerefine içilmiştir. 
Sivil tayyarecilik müdür muavini 
Higdred, Hava Nazınnı temsil etmek
te Idl. 

Bu ziyafet esnasında Habeşistan 
imparatorunun şerefine içilmesi mu
hakkak olduğundan, bu şekUde bir 
nümayişe hükümet mümessillerinden 
birinin iştirak edip edemlyeceği ev
velce Halnciye Nezaretinden sorul
muştu. 

Nezaret, bu nümayişin İtalyanlar 
tarafmdan tertib edilmiş olduğu için 
bu hususta hiçbir itiraz serdedileml-
yeceğl cevabım vermiştir. 

Londra 2 (A.A.) Çemberiâyn, dün 
akşam İtalya sefiri Grandi tarafmdan 
verilen ziyafette hazır bulunmuştur. 

Ingilterenin Japonya nezdin-
de bir protestosu 

Şanghay 2 (A.A.) İngüiz konsolos
luk makamları İngiliz tebaasmm Ja
ponlar tarafından işgal edilen mm-
takalara ve bilhassa Nankine avdeti
ne mani olmak için güçlük çıkanlmar 
sini Japon makamlan nezdinde pro
testo etmişlerdir. 

Ankara Borsası I 
2 Haziran 1938 

ESHAM ve TAHVİLÂT 
1933 Türk borcu birinci tertip (Vadeli 1' 
Sivas - Erzurum 
1933 İkramyieli Ergani W 
Sivas - Erzurum 4 üncü tertip •* 

ÇEKLER 
Londra 1 İngiliz lirası 6.2S 
Nevyork 100 Dolar 126,--
Paris 100 Fransız Frangı 3,49.50 
Milano 100 Liret 6,62.50 
Cenevre 100 İsviçre Frangı 28,68 
Amsterdam 100 Kolanda Flirinl 69,46.79 
Berlin 100 Rayhşmark 50,55.78 
Brüksel 100 Belçika Frangı 21,28.75 
Atina 100 Drahmi 1,1* 
Sofya 100 Leva 1.53.78 
Prag 100 Çekoslovak Kronu 4,37,50 
Madrid 100 Peseta 7,59,75 
Varşova 100 Zloti 23,70,62' 
Budapeşte 100 Pengo . 24,92 
Bükreş 100 Ley 0.93"' 
Belgrad 100 Dinar ^'^^ nn 
Yokohama 100 Yen 36,29.3» 
Stokholm 100 İsveç Krona '^ '^^rt 
Moskova 100 Ruble 23,77.7» 
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KÜÇÜK İLAM 
ishraac ediniz / 

CAFER FAHRİ nin 
eserlerinden m 

Kuru» 
YENİ HARFLERLE 

Sava; ve Polis köpeği 50 
Tavuk ha«talıklan 25 
TavukUn çok yumurtlatmak 
için ne yedirmeli? 25 
N« zaman civciv çıkarmalı), 5 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
• i m ) 25 
Tııvukçuluktan nanl para 
kaxanılır>. 25 
hlanl tavukçuluk yapılmalıdır?^ 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufaaaal yeni tavukçuluk 100 
Kaçi bealcmek uaulü 25 
Av v« aalon köpekleri 25 

S«hş 7«ri: İKBAL Utaberi 

•H"'""'^ 

En hoş ve en gOzel dudak ruJıT, 
COTY'nin tize takdim e ^ ( 

R U J D U R 

COTY 
MEŞHUR FRANSIZ I^ARKASI 

Dr. •. IRFAN KAYRA 
Röntf en mütehassısı 

AdTM: Dlvanyolu Boıkulrd kuraatha-
nesi karfumdakl eski Idod Farer so-

felk Adanei Apr. No. S • 10 öyleden 
aooiR 3 ten 7 ye kadar luLSt&Ianm 

kabul «der. 

İstanbul Gümrükleri Baş Müdürlüğünden : 
1542 sayılı müzayede kaimesinde yazılı kanuni saf sikleti 810 kilo ağırlı-

ğmda 1210 lira değerinde T. P. markalı 6236/62 No. h 27 sandık elektrik ampu
lü 6/6/938 günü saat 13 de Sirkecide Reşadiye caddesindeki gümrük satış 
salonunda açık arttırma ile dahile ve harice satılacaktır. İsteklilerden % yedi 
buçuk pey akçesi makbuzile maliye unvan teskeresi İstenir. Pey akçelerinin 
saat 12 ye kadar yatırılması mecburidir. TL. 23219 (2154) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

lS/Mayıs/93Ö tarihinden itibaren Pazar günleri Haydarpaşa - Adapazarı 
arasmda gezinti trenleri seyrisefere başlamıştır. Gezinti trenlerine Köprü gişe
si İle Haydarpaşa ve îzmit istasyonlarından katarların hareket gününden bir 
gün evveline kadar bilet satılacağını ve trenin hareket günü bilet satışımn ya-
pılmıyacağmı saym halka bir kere daha bildiririz. (3257) 

• 
Haydarpaşa Elektrik işleri şefliğinde çalışmak üzere haricî ve dahilî tesisat

larda, fabrikalarda çalışmış ve oldukça nazari bilgUi birinci smıf elektrikçi us
tasına İhtiyaç vardır. Bu evsafı haiz isteklilerin Haydarpaşa îşletme Müdürlü
ğüne mürcaatları. (3264) 

Maliye Vekâletinden 
Mahfuz şartnamesi mucibince liıale tarihinden ikinci teşrin sonuna kadar 

Dolmabahçe Kırtasiye deposuna gelecek ve gidecek eşyamn İskeleden Depoya 
•e Depodan İskeleye kadar nakliyesi açık eksiltmeye konulmuş olup 10/6/938 
cuma günü saat 14 de ihalesi yapılacağmdan isteklilerin 125 lira muvakkat 
teminatlarlyle birlikte Depoya müracaatlan. (2973) 

KumböTSI Hri 

Emniyet Sandığından: 
18 933 tarihine kadar 

Emlâk mukabilinde borç para alıp henüz borcunu veremiyenlere gösteri
len kolaylıklardan İstifade etmek müddeti sona ermektedir. 

Birikmiş borçlarını az faiz ve uzun vade Ue ödemek imkânmdan mahrum 
kalmamak ve bu suretle teminatlannm satılmasına meydan vermemek için 
en geç 15 Haziran 938 tarihine kadar sandığa müracaatlan, aksi takdirde gay« 
rlmenkullerlnln 32C2 No. lı Ziraat Bankası kanunu mucibince Sandığa verilen 
hakka dayanarak ajmca icraya müracaat etmeksizin sandığımızca satılığa çı
karılacağı Uftn olunur. (3258) 

Emlâk Satışı 
istanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Canan, Celâsin ve Alpin Sandığımıza 19524 hesap IsTo. sile 4500 lira bor
cundan dolayı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden 
hakkmda yapüan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ncı maddesinin maru
fu 40 cı maddesine göre satılması icab eden Beyoğlimda Feriköy kısım iki 
mahaUesinin Kır sokağmda eski 3,3 Mü. yeni 41 kapı No. lu tevsii intlkallü bir 
bap hanenin tamamı bir buçuk ay müddele açık arttırmaya konmuştur. Satış 
tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek İsteyen 930 lira pey 
akçesi verecektir. Millî bankalannuzdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf İcaresi ve taviz bede
li ve tellaliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 6/6/938 tarihinden 
itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık hukuk işleri servisinde açık bulundu
rulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve takib 
dosyasmda vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılığa 
çıkarılan gayrimenkul hakkında her şejrt öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birin
ci arttırma 11/7/933 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kâin 
Sandığımızda saat 14 ten 16 ya kadar yapüacaktır. Muvakkat ihale yapılabil
mesi için teklif edüecek bedelin tercihen alınması İcab eden gayrimenkul mü
kellefiyeti ile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde 
son arttırmamn taahhüdü baki kalmak şartile 28/7/938 tarihine müsadif per
şembe günü aym mahalde ve aym saatte son arttırması yapılacaktır. Bu art
tırmada gayrimenkul en çok arttıraıun üstünde bırakılacaktır. Haklan tapu 
sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve İrtifak hakkı sahiplerinin bu haklarım 
ve hususile faiz ve masarife dair iddialarım Uân tarihinden itibaren yümi gün 
içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize büdirmeleri lâzımdır. Bu suretle 
haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malûmat almak isteyen
lerin 38/52 dosya numarasile Sandığımız Hukuk İşleri servisine mürcaat et
meleri lüzumu Uftn olunur. 

* 

D İ K K A T 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulu ipotek göstermek iste

yenlere tahmin edilen laj-metin yansma kadar ikraz yaparak usulüne göre 
kolayhk göstermektedir. (3275) 

Kültür Bakanlığından: 
1 — Ortaokullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabiiye. Fransızca, 

Almanca ve İngilizce öğretmeni olmak İsteyenler için yalnız i l e tmen okulu 
mezımlanna mahsus 15 Haziran 1938 tarihinde Gazi Eğitim Enstitüsünde açı
lacak smavdan maada bu yıl da bir sınav yapılacaktır. 

2 — Smavlar 1 Eylül Perşembe günü İstanbul Üniversitesinde başlıyacak-
tu:. 

3 — Sınava girmek isteyenlerin: 
A — Türk olmalai'i. 
B — 20 den aşağl ve 45 den yukan yaşta olmamalan, 
C — Hüsnühal erbabından olduklan. Cinayet ve cünha nevintffen mah-

kûmiye ileri olmadığı hakkmda mahalli vllAyet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri «hâlen iş3rar veya öğretmen olanlar bu kayıttan müstes
na olup mensup olduklan Daire Amirinden alacakları vesika kâfidir.» 

D — Her türlü hast»j(ıkt«n ve öğretmenlik etmeğe mâni vücut anzalaım-
dan salim olduklarmı isbat eden Heyeti Sıhhiyeden tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E — En az lise ve 4, 5 , 6 smıflı öğretmen okulu mezunu veya bunlann mu
adili okullarda tahsil görmüş olmalan, 

öğretmen okullanndan mezım ol anlarm en az iki ders yüı öğretmenlik et
miş bulunmalan gerektir. 

4 — Gerek sözlü ve gerek yaıdı ımav soruları Üniversite ve Yüksek Öğ
retmen okulu talebesinin takibettlğl ders müfredatından seçUecektir. Bundan 
başka smava gireceklere Pedagojik sorular da sorulacaktır. 

6 — Namzetler sınavda kazandıklan takdirde 1702 numarah kanunun 1 
inci maddesinde gösterUen dereceler dahilinde herhangi bir orta ögtetim Oku
lu Yar öğretmenliğine atanacaklardır. 

6 — Yukardakl şartlan haiz olan namzetler bir istida Ue bakanhğa baş vu
racaklardır. Bu dilekçeye şu belgelerin bağlanması lâzımdır 

A — Nüfus câzdanımn asıl veya tasdikli sureti, 
B — TahsÜ derecelerine aid diploma veya tasdiknamelerin asıl veyahut 

tasdikli suretleri, 
C — Hüsnühâl mazbatası. 
D — Mahallî Kültür İdaresinden numunesine tevfikan tasdikli sağlık ra

poru. 
E — Mahallî Kültür İdaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
P — 6 adet 4X6,5 eb'admda kartonsuz fotoğraf, 
Bu veslkalann 15 Hazirandan 1 AJustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa 

göndermiş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiş olan veya ev
rakı müsbitesi noksan bulunan dilekçeler hakkmda muamele yapılmıyacak-
tır. 

(1621) (2963) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

İkinci keşide 11/Haziran/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45,000 liradır. Bımdan bafka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 ve\ 
20.000) liralık iki adel mükâfat vardn-... 

Şimdiye kadar binlerce Ufiyi zengin eden bu piyangoya iştirak et
mek suretUe sis d« talünlsl deneyiniz». 
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• • • • Meyva ozu 
İŞTAHSIZLIK - HAZIM-
SIZLIK - Ş İŞKİNLİK 
EKŞİLİK - BULANTI-
. GAZ - SANCI - MİDE 
BOZUKLUĞU - D İ L 
PASLIĞI - BARSAK-
ATALETİ - İNKIBAZ -
SARILIK - S A F R A -
KARACİĞER - SIKINTI 
- SİNİR - HORLAMAK 
ve bütün mide ve barsak rahatsızlık
larına mutlaka HASAN MEYVA ÖZÜ 
İstimal ediniz. Mide için her yemekten 
sonra 1-2 tatlı kaşığı yarım lardak su 
içinde ve barsak hastaJıklatmda her 
sabah veya gece yatarken aç kamına 
1-2 çorba kaşığı yarım bardak su için
de köpürterek içmelidir. HASAN 
MEYVA ÖZÜ meyvalardan ve meyvar 
ların özlerinden yapılmış bir harikai 
sanattır. Avrupa ve bilhassa İngiliz 
jneyva tozlarından daha yüksek oldu
ğu katiyetle sabittir. Buna rağmen 
Avrupa meyva özlerinden beş misil 
daha ucuzdur. HASAN MEYVA ÖZÜ 
yalnız bir türlü olup şekersizdir. Ve 
çok köpürür. 

25-40-60-100'™ "̂" 

Gazoz özü 
LlMON-PORTAKAL 
ÇÎLEK-MANDALİNA 
AĞAÇ Ç İ L E Ğ İ -
ANANAS - FRENK 
ÜZÜMÜ - SlNALKO 

ŞEFTALI - MUZ -
KAYISI - ARMUD 
nevüerinden olup şekerlidir. Ve mey-
valarm özlerinden yapümıştır. HA
SAN MEYVA ÖZÜ'nün bütün evsafı
na malik olmakla beraber mide ve 
barsak rahatsızlıklarına çok iyi gelir. 

Şampanya ve en nefis gasozlar gibi 
gayet lezzetli olup evlerde ve Avrupar 
da kazinolarda temizliği ve kolayhğı 
ve ucuzluğu sebebile kullanılır. İngilia 
ve İtalyan şerbetlerine tainamile ben
zer ve onlardan daha yüksek evsafa 
maliktir. 

Yazm sıceüc günlerinde harareti ea 
güzel teskin eder. En sıhhî bir mayi-
dlr. Mideyi bozan şerbetler yerine mut» 
laka HASAN GAZOZ ÖZÜ İçiniz. 

Şişesi kavanoz halinde 

25-40-60-100 kuruştur. 

üşütmenin, Grip, Nezle. Baş ve Diş ASrılarının Kalrt'î ilâcı K E S K İ N K A L E L E R İ D İ R Bahçekapı SALİH 
N E C A T İ 

inhisarlar U. Müdürlüsünden: 
Senede birikecek asgari kilosu 

20.000 
25.000 
10.000 
7.500 

tarihine rasthyan 

Cinsi 
Bobinlerden çıkan trifil tahtası 
Kafes kapak tahtası 
Düz kapak tahtası 
Ambalaj kâğıdı parçası tahtası 

I — Cins ve miktarlan yukarda yaz ılı eşya 6/VI/938 
pazartesi günü saat 15 de pazarlıkla satılacaktır. 

II — İsteklilerin mallan her gün Cibali Kutu Fabrikasında görmeleri ve 
pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte Kabataşta İnhisarlar Levazım re 
Mübayaat şubesindeki satış komisyonıma gelmeleri ilân olunur. (2987) 

35000 Adet Bobin 26,5 m'm sigara kâğıdı 
230000 Adet Bobin 28 m/m sigara kâğıdı. 

2000 Adet Bobin 31 m/m sigara kâğıdı 
35000 Top 660X70J 30 tefrikli sigara kâğıdı 
9000 Top 660X700 35 tefrikli sigara kâğıdı 

I — Yukanda cins ve miktarı yazılı 267000 adet bobin ve 44000 ton sigara 
kâğıdı şartnameleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarlık 21/VI/938 tarihine rastlayan sah günü saat 11 de Kabataşda 
Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacktır. 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle biriikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur. (3290) 

I — Şartnamesi mucibince 580 top ekstra rapit nemli ozalit kâadı pazarhk-
la satın alınacaktır. 

II — Pazarlık 21/VI/938 tarihine rasthyan sah günü saat 12 de Kabataşta 
Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şrtnameler paıasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabiUr. 
rV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3289) 
• 

I — İdaremizin Çamaltı Tuzlasından şartnamesi mucibince eksiltilip arttı
rılmak üzere. 

A — Karadeniz ambarları için 18000 
B — Akdeniz ve Adalardenizi ambarları için 12000 
C — Marmara denizi ve İstanbul ambarları için 10000 

Siz de sabahalan aç kamına " • 
bir kahve kaşığı 

MftZON MEYVA TUZU 
alırsanız iştiha y» sıhhatinizi 

düzeltirBiniz. 

40000 
ki cem'an 40000 ton tuzun nakli işi 16/V/938 tarihinde ihale edilemediğinden ye
niden pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Pazarlık 14/VI/938 tarihine rasthyan salı günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (3291) 

İstanbul C. Müddeiumumîliğinden : 
istanbul ceza ve tevkif evleri için 31/5/939 akşamma kadar satın ahna-

cak 462860 kUo ikinci nevi ekmek kapaU zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen bedeli 43971 lira 70 kuruştur. Muvakkat teminat 3297 lira 88 ku
ruştur. İstekliler şartnameyi tatil günlerinden maada her gün saat 8,30 dan 
12 ye ve 13 den 17,30 a kadar Sirkecide Aşırefendi sokak No. 13 de Adliye Le
vazım dairesinde görebiUrler. Eksiltme 16/6/938 perşembe günü saat 15 de 
Yenipostahane arkasında Aşırefendi sokağında No. 13 de Adliye Levazım dai
resinde yapılacaktır. Eksiltmeye girecekler zarflarını eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar İstanbul Adliye levazım dairesinde toplanacak satmalma 
komisyonu reisliğine numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri veyahut 
dış zarfları mühür mumu ile kapatılmış ve ismile açık adresini ve hangi işe 
aid oMuğu yazılması şartile aym saate kadar iadeli taahhütlü olmak üzere 
mektubla gönderilmesi ilân masraflarının müteahhide aid bulunduğu ilân 

IVIide Ekşilik, şişkinlik ve 
yanmalarım giderir. 

KABIZLIĞI Defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dU 
paslılığmı giderir, İçilmesi gayet 
lâtif, tesiri pek kolay ve mü
layimdir. Son derece teksif edil
miş bir tuz olmakla mümasil 
Hiç bir müstah
zarla kıyas ka
bul etmez. «MA-
ZON» isim, Ho
roz markasma 
dikkat. 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hâkimliğinden: 
38/613 halen Samatya tramvay c. si 

Hacı Hüseyinağa M. si 357 sayılı hanede 
oturan Kamber Zeynelden olma ve Havva 
Abdullahtan dogma üç çoçuklann Emine 
Cemal Abdullahm hacriyle ayni hanede 
oturan ve küçüklerin dayısı Hasanın 
30/5/938 tarihinden itibaren vasi tayini 
ilân olunur. M. 1647 

Kadıköy İkinci Sulh Hukuk hâkim
liğinden: 

Kadıköy Cafer ağa M. İcadiye S. Eski 
23 yeni 22 No. lu Ölü Recainin msfma 
mutasarruf olduğu ev açık arttırmaya 
çıkarılıp 26/Mayıs/938 perşembe günü 
yapılan müzayedesi neticesinde hiç bir 
takip zuhur etmediğinden ikinci arttır
masının 9/Haziran/938 perşembe gü
nü saat 10 ilâ 11,30 da yapılacağı ilân 
olımur. (3265) 

HACR İLÂNI 
Sultanahmed 5 nci sulh 
hâkimliğinden: 

Sultanhamam caddesinde 42 No: Tu ma
ğazada Kâmil oğlu Mehmet Kumaşçmm 

Israr ve sui idaresinden dolajn hacrine ka
rar verilerek kendisine kardeşi Bekir va
si tayin edilmiştir. Keyfiyet ilân olunur. 

(8142) 
Zayi — Denizyolları kooperatifine aid 

4503 No: lu kamyonun arka plâls;ası zayi 
oldugımdan ve yenisi almacağmdan eski
si hükümsüzdür. 

Boğaziçinin Bayramı... 
I Boğaziçini cennete çeviren yaz mevsiminin başlaması şerefine büyük fe

dakârlıkları fŞze alan 

ÇUBUKLU OAZİNOSU 
Senenin en zengin açıbs aGALA» smı hazırlamıştır. 

5 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ 
Boğazm en zengin korusunda ya
pılacak olan bu galaya memleketin 
en güzel sesli san'atkârı Bayan 

SAFİYE 
de iştirak edecdstir. Bu yü bin
lerce lira sarfile Boğazm en lüks 
müessesesi haline sokulan Çubuk
lu gazinosunda Pazar günü Tür^ 
kiyenin en marul san'atkârlarm-
dan müteşekkil muazzam bir: 

SAZ HEYETİ 
Saat 14 den itibaren bilâ fasıla icrayı ahenk edecektir. Şirketi Hayriye bu 
emsalsiz gün için muhtelif iskelelerden Çubukluya, ve Çubukludan muh
telif iskelelere sabahdan gece yansma kadar ve tarife haricinde zuhurat 

VAPURLAR tahsis e t m i ^ . 
Bülbüllerle dolu bir koruda çekilen bu zengin musiki ziyafeti felekden 

emsalsiz bir gün çalmak isteyenler için 

KAÇIRILMAZ BİR FIRSATTIR. Telefon: 30.9 
Arazöz, Motopomp ve kamyon mubayaa ilânı: 

Bursa Belediyesinden: 
Bursa Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü, bir Motopomn ve temia-

lik işleri için de bir kamyon satm almacaktır. Satıcılar; verebilecekleri maki
nelerin fermî ve hususi ve malî şartlarım ve kataloğlanm haziran sonım» 
kadar Bursa Belediye Reisliğine göndermeleri ilân olunur. «3241» 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Bado 

Toprak işleri ilânı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi inşaat 

komisyonu Reisliğinden: 
1 — 11/1/937 tarihli ve 3090 numaralı kanun mucibince yapüacak T. B. 

M. M. Sarayı ile teferrüatımn ve Başvekâlet Ue Hariciye Vekâleti blnalanni» 
inşasına aid hafriyat ve laûk işleri eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Keşif bedeli 129.850 liradır. 
3 — EksUtme 17/6/938 cuma günü saat 11 de T. B. M. M. inşaat komis

yonu odasında kapalı zarf usulUe yapüacaktır. N 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 7742.50 liraUk muvakkat temi

nat vermeleri lâzımdır. 
5 — Müteahhidin bizzat Yüksek Mühendis olması veya bir yüksek mühendi

sin mesuliyeti altında bu teahhüde girişmesi ve bir kalemde «3rüz elli bin» 
lirahk bir teahhüd işini muvaffakiyetle itmam etaıiş bulunduğuna dair vesa
ik ibraz etmesi garttu*. 

6 — Umumî ve fennî şartnameler, keşif ile plânlar ve hesab cetveli 6.50 
lira mukabilinde T. B. M. M. inşaat komisyonundan alınabilir. 

7 — İsteklUerin teklif mektuplarım 3 üncü maddede yazıü saatten bir 
saat evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzım
dır. Posta üe gönderilecek tekUfnameler teahhüdlü olmalıdır. Postada vuktt 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. «1617» «3185» 


