
tam 

' V - V I V ^ C . L * L J » . 7 1 1 C t O A 

u^yiinı 
16 AKŞAM KÜÇÜK İLÂNLAR 

En ucuz ve en tesirli 
ilân vasıtasıdır 
4 defası 125 kuruş 

Akşam ilân «ervisi, telefon 20681 

Sene 20 — No. 7045 — Fiati her yerde 5 kuruş PAZAR 29 Mayıs 1938 Telefon: 20565 (Başmuharrir) — 207G5 (Yaa İşleri) — 20497 (Müdür) — 20681 (tdare) 

Çekler, Alman hududunda aldıkları 
askerî tedbirlerden vazgeçmiyorlar 
Berlinde Alman ordu, deniz ve hava 

kumandanları bir içtima akdedecekler 
Bugün Çekoslovakyada intihabata devam edilecek, Çek 

meclisi 15 Haziranda içtimaa davet olunacak 
Londra 28 — N«uz Kronikl gaze

tesi, Çekoslovak NıutTİanndan Bechy-
ne ile yaptığı bir mülakatı neşret
mektedir. Nazır şimdiki vaziyet de
ğişmediği müddetçe Alman - Çekos
lovak hududunda alman askerî ted
birlerin kaldınlmıyacağım ve bu hu
susta muhtelif devletler tarafmdan 
Prag hükümeti nezdinde yapılabile
cek olan ısrarlı teşebbüslerin netle» 
vermiyeceğini söylemiştı. 

B e r l i n d e a s k e r î k o n f e r a n s 
Berlin 28 (Fransızca İstanbul) —• 

Bugün Berlinde Alman ordusımun 
başkumandanı olan B. Hitlerin riya
setinde, kara, deniz, hava kuvvetleri 
kumandanları bir içtima akdedecek
lerdir. Bu içtimada: Alman büyük er
kânı harbiye reisi general Kel tel d« 
hazır bulunacaktır. 

Südetlerle müzakere 
Prag 28 (A.A.) — Südetler partisi 

tebliğ ediyor: 
Bu sabah Henlein partisinin par

lâmento klübü reisi mebus Kundt 
ile mebus Peters, 23 mayısta Henlein 
ile Hodza al-asmda başbyan müzake
relere devam etmişlerdir. 

Normal vaziyetin avdet etmesi için 
en müstacel aktüalite meseleleri gö
rüşüldükten sonra müzakerelere de-

Alman büyük erkâmharbiye TtAA 
general Keitel 

vam edilmesi hususunda arada 
itilâf hasü olmuştur. 

bir 

Görüşmeler bir saatten fazla sür
müştür. 
Çekoslovakyada intihabat 

Prag 28 — Dün B. Hodzanm riya
setinde toplanan kabine, Çekoslovak 
meclisinin intihabından sonra yani 
15 haizirana doğru içtimaa davetini 
kararlaştırmıştır. Yarm (bugün 
Bohemyanm 1200, Moramn 740 ve 
&lbvakyanın 22 nahiyesinde intiha
bat yapılacaktır, intihap, bilhassa 
Leh ekalliyetinin sakin bulunduğu 
nuntakalarda cereyan edecetir. 

Berlin Henleine itidal 
tavsiye etmi; 

Berlin 28 (A.A.) — Havas muhabi
ri bUdiriyor: 

Çekoslovakyadaki Almanlar mesele
si yeni bir safhaya gireceğte benziyor. 

Alman haberlere göre, Henlein bir 
kaç güne kadar Südetlerin idare muh
tariyetlerinin tatbiki suretine dair sa
rih bir program neşredecektir. 

Diğer taraftan Berlinin Henleine 
itidal tavsiyesinde bulunduğu söyleni
yor. Bazı ciddî emmarelere göre, vak-
tile Avusturya ile yapılmış olan 11 
temmuz 1936 anlaşmasına benzer bir 
anlaşmaya doğru gidilmektedir. 

Beynelmilel afyon ziraa-
tini tahdid konferansı 

Cenevrede toplanan hazırlık komite
sinde Türklyeyl B. Necnneddln Sadak'in 

riyasetinde bir heyet temsil ediyor 
Cenevre 28 (A.A.) — Afyon ziraa-

tini tahdid konferansmı hazırlamak 
üzere toplanan ihzari afyon konütesd 
içtimalarma devam ediyor. 

Milletler Cemiyetine dahil olnuir 
dıklan halde bu beynelmilel konfe
ransa iştirak eden Amerika ve Japon
ya ile beraber 28 devlet komitede 
temsil edilmiş bulunuyor. Vazifesi 
mutasavver müstakbel büyük ve 
Umumî bir afyon ziraatinl tahdid 
konferansma bir mukavele pfbjeal 
hazırlanmakta^ ibaret bulunan bu 

komisyonda Türkiyeyi daimi murah
hasımız Necmeddin Sadak, İktisad 
Vekâleti ihracatı teşkilâtlandırma 
müdürü Servet Berkin, Uyuşturucu 
maddeler inhisan umum müdürü 
Hamza Osman Erkan temsil edecek
lerdir. 

Mukavele pojesine esas olmak üze
re hazırlanan bir plân üzerinde ce
reyan eden müzakereler ilk günden 
itibaren mevzuubahis menfaatlerin 
ehemmiyeti derecesinde çetin bir 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

italya Boğazlar 
mukavelesine iltihak etti 

Roma 28 (A.A.) — Kabine bugün 
Mussolininin riyasetinde toplanmış
tır. Nazırlai: meclisi ttalyanm Montrö 
Boğazlar* mukavelesine ütihakmı 
tasdik etmiştir. 

Roma 28 (A.A.) — Nazırlar meclisi 
askeri mahiyette iki karar almıştır. 
Bu kararlardan biri, müdafaa yüksek 
konseyinin terekküb tarzmda deği-
şilüeri ihtiva etmketedir. Bu suretle 
bu konseye, yalnız selâhiyettar eşhas 
girecektir , 

îkinci karar, harb ve bitaraflık 
kaideleri hakkmdadır. Bu iki kanun 
metni 5/9/935 tarihli emirname ile 
teşekkül eden hususi komisyon tara
fmdan vücude getirilmiş bulmımak-
tadır. Bu iki kanun, harb esnasmda 
ne suretle hareket edUeceğini tesbit 
eylemekte ve muharibler ile bitaraf
lar arasında münasebetleri tasrih' 
etmektedir. 

başvekil B. Celâl Bayar Hariciye ve Dahiliye Vekilleri ve Hariciye umumi 
kâtibi Mecliste Hatay meselesi haUanda söz alan hatipleri dinliyorlar 

Cinayet kurbanları 
Propaganda ayvi mevzu üzerinde 

ısrarla olur. Onun için Adliye Vefci-
Unin rakamına avdet edelim: 

1937 yümda Türkiyede 2594 adam 
öldürülmüş. 

Demek her üç buçuk saatte Ijir 
cana kıyıyoruz! Günde yedi adam 
öldürülüyor. 

Bazı memleketlerde hiç cinayet ol
maz, diye okuruz. Demek o seviyeye 
kendimizi yükseltirsek yepyeni bir 
nüfus artımı membaına kavuşmuş 
oiacağız. Zira yalnız ölenleri değil, 
öldürenleri ve ailelerini de hesaba 
katarsak, Türkiyede saat başına bir 
nüfus cinayete kur^g^Lgidiyor _^-
mektir. j MILLI KÜTÛPHMIE 

Boğaziçinin imar 
plânı da hazırlanıyor 

B. Prost, sonlıaiıara kadar Kadıköy, Üsküdar, 
Boğaziçinin imar plânlarını bitirecek 

r ; • ... 

,n-

Yakmda imar plânmm tanzimine başlanacak olan Boğazlçlnden btr manzan 

Haber aldığımıza göre şehircilik 
mütehassısı B. Prost yalnız Kadıköy 
ve Üskûdarm değU, Boğaziçinin Rum
eli ve Anadolu cihetlerinin nazım 
plânlîuım da hazırlamağa karar ver
miştir. 

B. Prost Kadıköy ve Üsididar semt
lerinde, yapmakta bulunduğu tedU-
katı bir haftaya kadar Uonal ettikten 
sonra Boğaziçinde tedkilcata başUyar 
çaktır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Devlet hesabına tahsil 
gören gençlerin hizmeti 

Mecburî hizmetlerini bitirmeden evvel Vekâlet 
değiştirirlerse haklannda ne muamele yapılacak? 
Ankara 28 (Akşam) — Muhtelif 

Bakanlıklar hesabma tsıhsil gören 
gençlerin mecburî hizmetlerini bitir
meden evvel başka BaOcanhklar em
rine girdikleri takdirde haklannda 
yapüacak muamele Maliye Vekâle
tince Devlet şûrasmdah sorulmuştu. 
Devlet şûrasının meseleyi tedkik et
tikten sonra verdiği karann hülâ
sası şudur: 

Bu yolda tahsil etmiş olan bir genç 
mensup olduğu Bakanlığm müsaa-
desile başka bir Baka:nlık hizmetine 
girecek olursa Muhasebei umumiye 
kanununun 136 ncı maddesi hüldim-
lerinin tatbikine mahal yoktur. Devlet 
hesabma tahsil etmiş olan bir genç, 

•ıııaııııuıunnııınnniHiuııııutıınınıııınniDUDnınıııınııı 

alâkadar Vekâletin müsaadesini al-
maksızm başka bir Vekâlete intisap 
ederek aleyhine takibata başlanmış 
olduğu takdirde yapüacak muamele
ye gelince, alâkadar Vekâletçe bUâ-
hare muvafakat edilse bUe başlan
mış olan bir dava mevcut olduğuna 
göre gerek davarım terkini ve gerek 
sulhan haUi için Muhasebei umumiye 
kanununun 137 nci maddesi hü
kümleri dairesinde muamele yapüa-
caktır. Devlet şûrası taahhüd kendi 
namma devrolıman Vekâletçe yeni
den bir taahhüdname istihsaline fay-
daU görüldüğü mütalâasmda bUr 
lunmuştur, 

lldnBİMIIIIHMMWWIIIIIIIWWBHI|IIIIIIIIIIIIIWWIWWMIIIWI—— 

Hâdiselerden gazete sahifelerine geçen intibalar 

Geçen haftaki ağaç bayramında dikilen fidanlar!... 
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Sahife 2 A K Ş A M 29 Mayıs 1938 r 
Binicilerimizin Varşovada 
mühim bir muvaffakiyeti 
Dün yapılan müsabakada 

Puladkan birinci oldu 

D ü n Geceki v e B u Sa,1ba.liki Haberleı* I 
General Mariç Edirneden 

tezahüratla ayrıldı 
General "İki memleket arasındaki dostluğun 

ebediyen yasayacağına inanıyorum,, dedi 
Varşova 28 — Binicilik müsabaka

ları bugün başladı. İlk yanşta teğ
men Saim Puladkan birinciliği ka
zandı. Teğmen Avni Karaca altıncı, 
asteğmen İhsan 14 üncü, yüzbaşı 
Eyüb Öncü 15 inci, asteğmen Kud
ret 16 ncı oldular. 

Müsabakaya 85 müsabık girmişti. 
On beşi yansı hatasız bitirdi. Bunla

rın beşi türktü. Dereceler müsavi 
olduğundan mâniler yükseltilmiş, 
neticede Saim Puladkan birinci ol
muş ve çok alkışlanmıştır. 

Müsabakalara Türk ekipinden baş
ka Lehler, Almanlar, Fransızlar, Bel-
çikalüar ve Rumenler iştirak etmiş
lerdir. Yanş sahası çok kalabalıktı. 

General Cedillo yakayı 
ele verdi mi? 

i general, tayyareye atlıyarak 
kaçtı, takib ediliyor 

Meksiko 28 (A.A.) — Millî Müda
faa Nezareti tebliğ ediyor: 

Cedillo tayyare ile kaçmıştır. Ge
neral Elzeuzontle çifliğinde iken bir 
süvari kıtası âni olarak çifliği basmış 
\re Cedillo ancak bir tayyareye atla
mağa vakit bulmuştur. General Sal-
to hava meydanı istikametinde firar 
etmekte ve kendisi üç tajryare ile ta
kib edilmektedir. 

San Antonio 28 (AA.) — Dolaşan 
şayialara göre general Cedillo, Mek

sika federal kıtaları tarafından esir 
edilmiştir. 

Meksiko 28 (A.A.) —̂  San Luis de 
Potosi'deki federal hava kuvvetleri 
El Salto'da bulunan Cedillist hava 
meydamnda Zenzontle'den geldik
ten sonra general CediUo'nun içine 
binerek firar etmek tasavvuınında 
bulunduğu seri bir tayyareyi ele ge
çirmişlerdir. 

General, henüz tevkif edilmemiştir. 

Hatayda tıiitün gazeteler 
kapatılıyor 

Kîmse bir şehirden diğer 
bir şehre gidemiyecek 
Antakya 28 (A.A.) — Anadolu 

ajansmm hususî muhabiri bildiriyor: 
Akşam saat yirmiden sonra şehir

ler arasında otomobU, kamyon ve 
axaba ile gelip gitmeyi yasak eden 
ve Hataydaki bütün gazeteleri kapa
tan bir karann delege Garo tarafm-
dan imza edildiği öğrenilmiştir. 

Bolivya reisicumhuru 
La Paz 28 (A.A.) — Bolivya millî 

meclisi German Buş'u Reisicümhur-
luğa ve Baldivieso'yu Reisicumhur 
muavinliğine intihab etmiştir. 

Türk Hava Kurumu 
Genel merkez heyeti 

dün toplandı 
Ankara 28 (A.A.) — Türk hava ku

rumu genel merkez heyeti bugün 
saat 16 da Sinop mebusu Cevdet Ke
rim İncedâyınm başkanlığmda altı 
aylık toplantısını yaptı . 

Merkezi idare heyetinin çalışma ra
poru ve murakiplerin raporu okuna
rak tasvib olundu. Bilanço ile 938 -39 
bütçesi tedkik ve tasdik edildi. Türk-
kuşu kamplarmda: vazife görürken 
şehit düşen amatör gençlerin miras-
cüanna 1500, malûl kalanlara 750 
lira net olarak tazminat verilmesi de 
kabul edildikten sonra başkan, Türk 
hava kurumımun ilk kuruluş yüla-
rmda teşekkül ve taazzuv halinde bir 
İane müessesesi olduğu, para topla
mak suretile askerî hava kuvvetleri
ne yardım ettiği ve fakat iki üç se-
nedenberi teşkilâtını tekemmül etti
ren kurumım yeni bir faaliyet saha-
sma girerek ve yalnız spor cebhesin-
de kalmıyarak Millî Müdafaa bakı
mından sistemli ve esaslı bir prog
ramla havacılık hevesini bütün mil
lete yayan, taze, kuvvetli, bol eleman 
yetiştirir bir hale girmiş bulunduğu
nu ayrı ayrı kaydettikten sonra', bu 
İnkişaflı neticeyi kazandıran gani ve 
duygulu milletimizin yüksek kalbini 
hürmetle anarak iyi ve vukuflu ça
lışmalarından dolayı merkez idare 
heyetine ve başkanuıa teşekkür edil-

Izmitte eski 
eserler bulundu 

Milâddan evvel üçüncü asra 
aid bîr çeşme meydana 

çıkarıldı 
tzmit 28 (Telefonla) — On beş gün-

denberi şehrimizde bulunan İstan
bul müzeleri müdürü B. Aziz Okan 
bugün İstanbula dönmüştür. Bura
daki mesaisi hakkında kendisinden 
aldığım izahata göre «İzmitin akropo
lü mesabesinde olan Orhanda ileride 
yapılacak asarı atika hafriyatma 
başlangıç mahiyetinde olmak üzere 
küçük sondajlar yapılmış ve burada 
milâddan evvel üçüncü asra ve daha 
sonraki devirlere aid olan ve iki devir 
ifade eden bir çeşme, taştan baiı 
mebani ankazı meydana çıkmıştır. 

Kâğıd fabrikası memurin ikame
tine mahsus evlerin arka tarafına 
düşen sahada ve şehri çeviren surun 
nihayet bulduğu noktada zemini 
renkli mermerle döşeli bir bina mej'̂ -
dana çıkmıştır. 

Müze müdüründen öğrendiğime 
göre burası büyük bir yangın netice
sinde harap olmuş bir mabedin müş
temilâtından olup milâddan sonra 
dördüncü ilâ beşinci asra aiddir. 
Bulunan eserler ileride tesisi karar-
laştmlan mahallî müzede saklanmak 
üzere muhafaza altma ahnmıştır. 

Dankında zelzele 
İstanbul rasadhanesi iki 

zelzele hareketi kaydetti 
Çankırı 28 (AA.) — Gece saat iki

yi on geçe birbiri üstüne iki hafif 
zelzele oldu. Haşarat yoktur . 

İstanbul 28 (A.A.) — Rasadhane-
den tebliğ edilmiştir: 

Bu gece, biri saat 23 ü 26 dakika 
6 saniye gece merkez üstü İstanbul-
dan 1080 kilometre mesafede, diğeri 
saat 2 yi 5 dakika 59 saniye gece ve 
merkez üstü İstanbuldan 570 kilo
metre mesafede olmak üzere iki zel
zele kaydedUmiştir. 

tşkodra gölü civarında zelzele 
Belgrad 28 (A.A.) — Belgrad ra

sathanesi âletleri dün gece 22/30 da 
merkezi takriben 380 kilometre ce
nubu garbide şiddetli bir zelzele kay
detmiştir. Zelzele merkezinin Yugos
lavya - Amavudluk hududunda İş-
kodra gölü civarı olduğu tahmin edil-

Atatürk 
Dün şehirde bîr 

Ŝ ezinti yaptı 
Atatürk dün Dolmabahçe sa

rayında meşgul olmuş ve akşama 
doğru şehirde bir gezinti yap-
nuştu". 

Büyük Şef Floryaya kadar git
miş ve orada bir müddet istira
hat etmiştir. Avdette Beyoğlu ve 
Şişliye uğramıştır. Halk Büyük 
Şefi hararetle alkışlanuştu*. 

Son dakika 
Hodza - Henlein 

görüşmesi 
Yann mülakata devam 

edilecek 
Prag 29 — Başvekil Hodza ile 

Henlein arasında başhyan konuşma
lara devam ediliyor. Dün Henlein 
namına iki mebus Başvekil ile görüş
müştür. Bunlar Henlein'in bir mek
tubunu vermişlerdir. Mektubda mu
ayyen istekler vardır. Başvekile üe 
Henlein yann tekrar gödüşecekler-
dir. Bu görüşmeden sonra vaziyet' 
te biraz iyilik vardır. 

ingiltere tavassut 
edecek mi ? 

Londra 29 — İngiliz Hariciye Ne
zareti şube müdürlerinden B. Strong 
dün Prağa gitmiştir. B. Strong yal
nız İngiliz sefiri ve sefaret erkânile 
görüşmüştür. Oradan Berline hare
ket etmiştir. Berlinde de İngiliz sefi-
rile görüşecektir. 

B. Strong, Berlinden sonra Parise 
giderek İngiliz sefirile görüştükten 
sonra Londraya dönecektir. İngilte
re bu seyahat neticesinde Çekoslo-
vakyada bu hükümetin hâkimyieti-
le telif edilebilecek şekilde bir an
laşma için tavassut edip edemiyece-
ğine dair bir karar verecektir. 

Lehistanın istefli 
Leh ajansı bu hususta 

bir tebliğ neşretti 
Varşova 29 — İkra ajansı, Lehis

tanın Çekoslovakyadaki Leh ekalli
yeti hakkmdaki isteklerini bildiriyor. 
Ajansın tebliğinde şunlar vardır: 

1 — Lehistan, Leh ekalliyetin hak-
lanmn tahdidini asla kabul etmi-
yecek, fakat 1919 da Çekoslovakya-
mn yaptığı gibi hareket etmiyecek-
tir. Hatırlardadır ki Çekoslovakya o 
zaman, Lehistamn müşkül vaziye
tinden istifade ile Ceberzini' işgal 
etmişti. 

2 — Lehistanda yapılan ve merke
zi Pragda olan komünist propagan-
dasınm önünü almak için tedbir itti
hazı. 

Amerikada casusluk 
Nevyork 29 — Amerikadaki casus

luk meselesinde alâkadar olanlardan 
Gutenberg gizlice Hamburg Alman 
vapuruna binmiş ve Amerikadan uzak
laşmıştır. Vapur 25 mayısta hareket 
etmiştir. Müddeiumumi vapur, Fran-
sada Şerburg limanına uğradığı za
man kendisinin tevkifini Fransız hü
kümetinden istemiştir. 

Amerika Hariciye Nazırınîn 
mühim beyanatı 

Vaşington 29 — Amerika Hariciye 
Nazın B. Hull gazetecilere şu beya
natta bulunmuştur: 

— Amerika, Avrupa vaziyetini bü
yük bir alâka ve endişe ile takib 
ediyor. Briand - Kellog misakma ria
yet etmek şu sırada her zamandan 
ziyade lâzımdır. Amerika, dünyanın 
her hangi bir tarafmda olan vaka-
yie gözlerini kapayamaz ve devamlı 

Edirne 28 (A.A.) — Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye Nazın general 
Mariç bu sabah konvansiyonel tre-
nile saat yedi buçukta buraya gelmiş 
ve istasyonda Trakya umumî müfet
tişi general Kâzım Dirik, Edime va
lisi, müfettişlik müşavirleri ile ku
mandanlar, belediye reisi ve kalaba
lık bir halk kütlesi tarafından hara
retle karşılanmıştır. 

Türk ve Yugoslav bayraklarile 
süslenmiş bulunan iıstasyonda gene
ral Mariç, takdir ettiği bir jandarma 
bölüğü ile 200 kişilik bir eğitmen kı
tası tarafından selâmlandı. 

Bayan Dirik tarafından Bayan 
Mariçe bir buket sunuldu. Bundan 
başka, egitmler de buket takdim et
tiler. General eğitmenlerle aâkadar 
oldu. Aldığı izahattan memnuniyet 
gösterdi. Trenin tevakkufu müdde-
tince general Mariç Kâzım Dirikle 
görüştü. Umumi müfettişimiz büyük 
misafirimize zengin bir Trakya albü
mü hediye ettiler. Bayan Dirik te Ba
yan Mariçe Badem ezmesi hediye et
ti ve sayın misafir bu hususî alâka
dan bilhassa memnun oldular. 

General Mariç güzel Edirnede ve 
kendisini hararetle karşılıyan halk 
arasında bir gün olsun kalama
dıklarından dolayı üzüntü duyduğu
nu söyledi. 

Ekselans Mariç, hareketinde ken
disini uğurlayanlan «yaşasın Türki

ye» diye selâmlamış ve halk da «yâ  
şasin Yugoslavya» diye mukabelede 
bulunmuştur. 
General Mariçin memleketi
miz hakkındaki tahassüsleri 

Ankara 28 (AA.) — Bu ayın ott 
yedisindenberi memleketimizde bu
lunmakta olan dost ve müttefik Yu-
goslavyanın Harbiye ve Bahriye Na
zın bu sabah Türkiye topraklanndan 
aynlmış bulunmaktadır. 

Devlet merkezinde üç gün süren 
İkametten sonra memleketimizin 
muhtelif şehirlerini ve buradaki mü
esseseleri ziyaret ve tedkik etmiş bu
lunan general Mariç bu sabah Edir
neden geçerken her yerde olduğu gi
bi bu hudud şehrinde fevkalâde te
zahüratla ve askeri merasimle karşı
lanmıştır. 

Müttefik memleket kara ve deniz 
kuvvetlerinin değeıli şefi Türkiyeyl 
terketmek üzere bulundukları esna
da kendilerine iyi yolculuklar te
menni eden «Anadolu ajansı?> Edir
ne muhabirine beyanatta bulunarak, 
günlerdenberi misafir olarak bulun
duğu Türkiyede kendisine karşı gös-
terUen iyi kabulden ve halkın sevgi 
tezahürlerinden son derece mütehas
sis olduğunu ve iki memleket arasın
da mevcut dostluk ve bağlılık hisleri
nin ebediyen yaşayacağına bir kere 
daha inanmış bulunduğunu kaydey-
lemislir. 

ingiliz ve Fransız 
hava kuvvetleri 

Yakında müşterek talimler 
yapmağa başlıyacaklar 

Londra 28 (A.A.) — Daily Herald 
gazetesi, İngiliz - Fransız askerî ha
va kuvvetlerinin teşriki mesaisine bir 
başlangıç olmak üzere yakında her 
iki mületln hava kuvvetlerinin müş
tereken talimler yapmağa başlıyaca-
ğını yazmaktadır. 

Bu gazeteye göre Fransada bir 
kaç İngüiz tayyare meydanı ve ha
va üssü yapılmasını istihdaf eden 
bir proje hali hazırda tedkik edilmek
tedir. 

Paris 28 (A.A.) — Hava ordusu 
genel km-may başkanı general 
Vülömen, refakatinde beş hava ge
nerali olduğu halde pazar günü İn
güiz genel kurmayımn daveti üzeri
ne, Londraya hareket edecektir. He
yet, İngilteı-ede bazı mektepleri ve 
muhtelif hava karargâhlannı geze-
cektu'. 

Iranda ^iMşı başladı 
Veliahdın Mısır prensesile 

nişanlanmasını halk sevinçle 
kutluyor 

Tahran 28 (A.A.) — VeUaht ile Mı
sır kralı Farukun kızkardeşi prenses 
Fevziyenin nişanlanmaları dolayısile 
bütün memleket içinde halk şenlikleri 
başlamıştır. 

Gazeteler başmakalelerini bu mesud 
hâdiseye tahsis etmekte ve İran ile 
Mısır arasındaki tarihî merbutiyeti 
kaydeylemektedir. 

Bulgaristanın yeni Ankara 
ataşemiliteri 

Sofya 28 (A.A.) — Yarbay Mehan-
ciyef Bulgaristanın Ankara ataşemili-
terliğine tayin edUmiştir. Yeni ataşe-
militer önümüzdeki hafta başında va
zifesine başlıyacaktır. 

Yeni trlanda meclisi 
Dublin 28 (A.A.) — Yeni meclis, 30 

Stokholm 28 (A.A.) — Daiıimarkat 
Fenlandiya, İzlanda, Norveç ve İsvsç 
mümessilleri, dün Hariciye Nezare
tinde bir bitaraflık beyannamesi İDS" 
zalamışlardır. 

Bu beyanname, 1912 de DanimarlcA 
Norveç ve İsveç arasmda imzalanmış 
(dan bitaraflık paktuun esas hüküm
lerini ihtiva eylemekte ve bu hüküni" 
lerln bütün âkidlerle konsültasyt»» 

yapümadan evvel değiştirilemiyeccğü* 
bildirmektedir. Beyannamede, ayric* 
1907 Lâhey prensipleri de mevcuttur* 
1912 paktına ilâveten askeri tayy»" 
relerin bitaraf arazi üzerinde uçma
ları ve radyolal-ın kullanılması mese
leleri hakkında yeni hükümler ko
nulmuştur. 

Bu bitaraflık beyannamesi âkid 
devletler tarafından tasdik olunacftl* 
ve bunu müteakib meriyete girecek-

Avusturyanın ilhakı 
ve Yugoslavya 

B. Stoyadinoviç, Avusturya
nın ilhakını tarihî bir zaruret, 

telâkki ediyor 
Berlin 28 (A.A.) — Hitler gençliği

nin organı olan Vil Und Maht mec
muasına beyanatta bulunan Yugos
lavya Başvekili Stoyadinoviç, Avus
turya'nın Almanya'ya ilhakmm Yu
goslavya'da, tarihî bir zaruretin ye
rine gelmesi şeklinde ve tamamile 
anlaşılmış olduğunu söylemiş ve şU 
sözleri ilâve etmiştir: 

«Bundan maada Yugoslavya söz
de müstakil olan Avusturya'mn or
tadan kalkmasından dolayı hiç bit 
veçhile müteessir değüdir. Çünkü bu 
suretle Habsburg'lann Viyana'y» 
dönmeleri ihtimali tamamiie ortadan' 
kalkmış oluyor. 

Bir çok menfaatlerle bağlı bulun
duğumuz ve bu kadar zamandanberl 
samimî ve emniyetli dostluk müna
sebetleri idame ettiğimiz büyük Al
man milletinin komşusu olduğumuîi*. 
dan dolayı memnunuz.» 

Bitaraflık mukavelesi 
Şimal memleketleri bir bîta
raflık mukavelesi imzaladılft^ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Renklerin, hararetin ve 

seslerin çeşnisi 
Vemeğin olduğu gibi, manzaranın 

da çeşnisi var: Kadıköyden bakmu; 
İstanbul üzerinde güneş her akşam 
başka türlü gurub eder. tstanbuldan 
Lakınız; Bursanm üstündeki dağlar 
ve Adalar ya bütün vüzuhlarUe, bir 
ziicaciyet içinde görünür, ya sislerle 
tollenir... Rutubet, hararet, tebahhu-
rat, renkler, ziya huzmeleri... her biri 
oyumunu oynar; öyle ki, iki insan W-
rlbirine nasıl benzemezse, iki akşam 
da, hattâ her günün her anı da öyle
ce yekdiğerinden aynlır... 

Bu fotoğraf ve sinema asrında res
samlık hâlâ yaşıyabiliyorsa, mevcu
diyetini sadece sanatkârın görüşün-
deki enfüsîliğe değil, ajrm zamanda 
beher mevzuun bu derece değişmesi-
Ke medyundur! Bu çeşni tahayyülle
rini zapteden bir makine hâlâ icad 
olunmamıştır da ondan... 

Bana kalırsa diğer âletlerimiz de 
iptidaî... Bir çok nüansları uz
viyetlerimiz derecesinde ölçemiyor
lar... Meselâ bir bardak su îaluuz. 
4 dereceye kadar buzda, kuyuda ve 
testide soğutunuz... Başka başka lez
zette olduklarını - zaikaniz kuvvetli 
ise - farkedersiniz. Testinin soğutma
sı, elişi bir tentene kadar zarif, buz 
dolabınmki basma kahp, mihaniki
dir... Bir köylü aradaki farkı sezmiye-
bilir... Fakat incelmiş bir zevk, ara
daki çeşni tahayyülünü elbette, bütün 
vüzuhile görür! 

*** 
Sesler de öyle... Hele sesler... 
Kışın, tabiat yalnız yapraklarım 

dökmez; aym zamanda susar. Gök 
gürlenıez, kuşlar ötmez... Ara sıra kar
gaların gaklaması, rüzgârın ıshğı du
yulur amma, bunlar, mezar kaçkını 
seslerin tayfları gibidir... 

Yazın kulaklarımıza bin bir şada-
nm bütün bolluğile çarpması sade 
pencereleri açtığımızdan dolaja değil
dir... Şehrin orta yerinde oturuyor da 
kuşların, kuzuların ve böceklerin cı
vıldaşıp meleyip vızıldadığını duya-
nuyorsanız bile, sokaktaki çocukların, 
satıcıların haykınşmalannda mevsi
min sıcaklığım sezebilirsiniz!... Kışm 
havası tahta gibidir, haykırmalar 
toklaşır, donar; yazınki madenidir, 
tınlar; akisler duyulur... Şu öten va
pur düdüğünü dinleyin: Kışın bu çeş
nide miydi... Bunlar, ancak mevsimin 
tonlarıdır! 

Hele Göztepe, Erenköy taraflarında 
temmuz, ağustos aylarında öğle sıca-
ğmda bir gölgelikte sığınmış oturur-
î'Cn, kulağımza, köşklerin birinde ça
lınan bir piyano ıskalası ulaşır... Ben
ce, yazm en tipik seslerinden biri de 
budur... 

Bunlar hep güzel şeyler; fakat her 
Sülün dikeni olduğu gibi, yaz seslen
ilin de birkaç müz'iç hususiyeti var: 
lîüzgânn tepreşmediği gecelerde ci
binliğinizin etrafında uğuldaşan siv
risinek vızıltısı... Gündüzün de kara 
sinek konseri!... 

İşte, bunlar, bu yazınm şairaneliği-
^ olduğu gibi, yazınkini de berbad ve 
perişan eder! (Vâ - Nû) 

Hamalların kıyafeti 
Belediye iktisad müdürlüğünce 

^üs3ccel olan bütün hamalara jrek-
nasak bir kıyafet kabul edilmişti. Bu 
l^yafetin ihzan için haziran nihaye
tine kadar bir mühlet verilmiştir. Bu 
Müddet içinde bu yeni kıyafeti hazır-
lamıyanlann hamallık yapmalan 
^enedilecektir. 

Karagrümrük ve Üsküdar 
ortamektep binaları 

Karagümrük ve Üsküdarda yaptı
rılan ortamekteblerin inşaatı bitmek 
beredir. Cerrahpaşada yapılan Ilk-
^ekteb de bitmiştir. Küçükmustafar 
Paşada yapılacak ilkmektebin temeli 
bu hafta atılacaktır. Bu yeni mekteb 
binalannda bu sene tedrisata başla
nacaktır. 

Kırşehir felâketzedelerine 
yardım 

Nişantaşı 15 nci ilkmekteb muallhn 
^ö işçileri 1589, 4 düncü sınıf talebesi 
^27, beşinci sınıf talebesi 500, birinci 
sınıf talebesi 272 ve dördüncü smıf-
^an Nuı-an da 500 kuruş olmak üzere 
ceman 3488 kuruş Kıı-şehir felâket-

Mesirelere rağbet 
Belediye, fazla 

para alınmaması 
için tedbir alıyor 

Havalar güzelleştiği için iki haftar 
dan beri pazarİEin sayfiyelere, mesire
lere rağbet artmıştır. 

Halkın mesire yerlerini ziyaret et
tiğini gören belediye buradaki kahve, 
gazino ve sair bu kabil yerlerde esna
fın halkı istismar etmemesinin önü
nü almak üzere esaslı tedbirler al
mağa karar vermiştir. Bu itibarla bu
gün belediye müfettişleri refakat
lerinde belediye zabıta memurları ol
duğu halde bütün mesireleri dolaşa^ 
caklar, buralarda belediyece musad-
dak listeler haricinde fazla para ar 
lanlar hakkında ceza zabtı tutacak
lardır. Teftişe memur olan müfettiş
lere dün belediyece talimat verilmiş
tir. Bu talimata göre müfettişler, bu
gün bu yerleri müteaddid defa teftiş 
edeceklerdir. 

Limanlarımızın ihtiyaçları 
Deniz ticaret müdürlüğü liman re

isliklerine gönderdiği tamimde Uman-
lann ihttyaçlannı sormaktadır. Li
man reisleri işlerinin daha kolay gö
rülmesi için limanlarda bulunması 
icabeden tesisatı mümkün olduğu ka
dar kısa zamanda deniz ticaret mü
dürlüğüne bUdireceklerdir. 

Rumelihisarı mezarlığı 
Bebek cîhetindeki metruk 

mezarlık kaldırılacak 

Bebek - İstinye yolunun açılması 
münasebetUe Rumelihisarı mezarlı-
ğımn Robert Kollejin soluna tesadüf 
eden ve Bebek sırtmda kalan metruk 
mezarlık sahası tamamile kaldırıla
caktır. 

Bu karar üzerine burada bulunan 
mezarlann sahibleri tarafından kal
dırılması alâkadarlara tebliğ edil
miştir. 

Bu mezarlıklar arasmda bir çok 
meşahirin, bilhassa şair Nigârm 
mezan da vardır. Şair Nigârm 
bakiyei izamınm buradan kaldın-
larak Abdülhak Hâmidin medfun bu
lunduğu asri mezariığa nakledümesi 
ihtimali kuvvetlidir. 

Bir hırsız kadın tutuldu 
Şehremininde oturan bayan Fethi

ye evde yokken, portmantoda asılı 
bulıman el çantasında, küpe, zinet 
altınlan ve bir mıkdar parası çalm-
mıştır. 

Polis, bu hırsızlık dolajasile Leylâ 
isminde bir kadım yakalamış ve ça
lınanları meydana çıkararak kendisi
ni mahkemeye vermiştir. 

Dizdariye cinayeti davası 
Bir müddet evvel Dizdariye civa-

nnda evim sojrmak istediği polis Ha
san Basriyi bıçakla öldürmek ve iki 
bekçiyi yaralamaktan meznun Na
zımla arkadaşı Bahriyeli Salimin a-
ğırceza mahkemesinde yapılmakta 
olan muhakemeleri son safhaya gel
miştir. Dünkü celsede maznunlann 
gösterdikleri müdafaa şahidleri din
lenmişlerdir. 

Mahkeme, evrakı tedkik ederek bu 
feci cinayetin kararım vermek üze
re muhakemeyi başka güne bırakmış 
tır. 

Rum mekteplerinin bütçeleri 
Rum mektebleri müdürleri dün ma

arif müdürlüğünde toplanmışlar, ken
di mekteblerinin bütçeleri etrafında 
görüşmüşlerdir. Yann da ayni mak -
şadla ermeni mektebleri muallimleri 
toplanacaktır. 

Tayyareci Prens Bibesko 
iki gün evvel şehrimize gelmiş ve An-

karaya gitmiş olan Rumen tayyareci
si prens Bibesko yann sabah şehrimi
ze dönecek pazartesi gününü burada 

Haklı şikâyetler 
Bu kadar eziyet olur mu? 

Sözün» itimad fiğimiz hir 
arkadaştnuz gazetemizde şu $i-
kâyetinin intişanm istemiştir: 

*935 senesinde Belediyeye faz
la vergi vermişiz. O zamandanbe-
ri bu parayı geri almak için uğ^ 
raştyorum. Muamele türlü türlü 
safhalar geçirdi. 

242 kuruştan ibaret olan bu 
parayı gün tayin ederek gelip al
mamı söylemişlerdi. Gittim. Me
mur: 

— Yann geliniz! Bu saatte 
yüksek paralar verilir! - dedi. 

— Rica ederim, benim işimi 
görünüz. Zira çalıştığım müesse
seden izin alarak geldim. Her zor 
man izin alajnam! - dedim. 

Evvelâ cevap vermedi. Oradan 
ayrümamam üzerine: 

— Şimdi hasımda durmayınız. 
Ben işimi göreceğim! 

Elimdeki numaraya bile tenez-
zülen bakmadı. Bir saat bekle
dim, hiç benimle meşgul olmadı. 
Eğer şefleri müdahale edip bana 
müzaheret etmeselerdi paydos 
olacaktı. Halbuki iş bir kaç da
kika içinde neticelendi. Bununla 
beraber 14 buçukta gittiğim da
ireden 16 yt elli geçe çıktım. 

Bu kadar eziyet olur mu? 
N. 

Esnaf muayenesi 
Çarşamba günün
den itibaren mua
yeneye başlanıyar 

Esnafm senelik muayenelerine önü
müzdeki çarşamba gününden itiba
ren başlanacaktır. Bu münasebetle 
esnaf cüzdanlalnmn hazırlanması 
yann akşama kadar bitirilecek ve cüZr 
danlar tasdik edilerek salı günü esna
fa dağıtüacaktır. Cüzdan aJmıyan es
naf, muayeneye gidemiyecek ve mu
ayene kaçaklan gibi cezalandırılacak
lardır. 

Halkla temas halinde olan esnafm 
muayenesi her üç ayda bir tekrarla
nacaktır. Bu sene esnaf çok sıkı mu
ayeneye tâbi tutulacağı gibi kontrol
ler de sıklaştınlaiiaktır. Bilhassa ber
berler kısa zamanlarda kontrol edüe-
ceklerdir. 

Kaçakçılıkta 
yeni usuller 

Ceketinin düğmeleri içinden 
altın çıktı 

8on günlerde, cenub hududunda 
orijinal bir şekilde yapılan bir ka
çakçılık vakası meydana çıkarılmış
tır. Gümrük muhafaza teşkilâtına 
mensub Hüseyin namında bir ada
mın altın kaçakçılığı yaptığı ihbar 
edilmiş, yapılan tedkikat da bu ih
barı teyid edecek bir mahiyet al
mıştır. 

Hüseyin yakalanmış ve hiç istifini 
bozmadan üzerinin aranmasmı iste
miştir. Hüseyinin her tarafı arandı
ğı halde tek altına bUe raslanma-
mıştır. Fakat bu sırada bir tesadüf, 
hakikati meydana çıkarmıştır. Hüse
yinin ceketindrfd düğmeler, alâkadar 
memurlann nazan dikkatini celbet-
miştir. Dümeler, cekete nisbetle gay
ri tabii bir büyüklük arzediyordu. 
Memurlal:, ceketin düğmelerini par
maklan arasına alarak sallayınca, 
düğmelerin içinden bir takım madenî 
sesler geldiğini duymuşlar, düğmeleri 
kınnca içinden pınl pınl altınlar mey
dana çıkmıştır. Kurnaz kaçakçı der
hal yakalanmış ve kendisi ihtisas 
mahkemesine verilmiştir. 

Dün ticaret mahkemesinde 
davaya devam edildi 

Bir müddet evvel Çanakkale boğa-
zmda Narabumu civannda İspanyol 
bandıralı Magallanes vapuru İtal
yan bandıraü Kapopino vapuruna 
çarparak batırmış, ikinci ticaret mah
kemesinde yapüan muhakeme neti
cesinde Magallanes vapuru kazada 
suçlu görüldüğünden batan vapur 9r 
centası vekUleri İspanyol vapuru ar 
centasından tazminat, navlım ve eş
ya bedeli olmak üzere 76384 lira iste
mişlerdir. 

Dün asliye ikinci ticaret mahkeme
sinde bu davaya devam edilmiştir. 
Dünkü celsede İtalyan vapur aeen-
tası vekilleri istedikleri tazminata a-
id evrakı, bu arada vapurda batan 
eşyamn cins.' ve kıymetlerini göste
ren vesikalan mahkemeye ibraz ede
rek izahat vermişlerdir. 

İspanyol acentası vekUlerinin buna 
karşı verecekleri cevabı hazırlamaları 

Füceten ölmüş 
Çemberlitaşta Mesudiye hanımn 

sahibi Kastamonulu Cevad, dün bir 
ev tutmak üzere Üsküdara geçmiş, 
bir otomobile binerek Bürhaniyeye 
doğru hareket etmiştir. 

Cevad, bir aralık fenalâşmış ve o-
tomobil içinde ansızm ölmüştür. Şo
för, Cevadın cesedini zabıtaya teslim 
etmiş, belediye doktoru tarafından 
muayenesi yapıldıktan sonra ailesi
ne verilmiştir. 

Dairelerde yaz saati 
Yarın daireler saat 8 de 
açılacak, 14 de kapanacak 

Yazm sıcak aylara mahsus olmak 
üzere devlet dairelerine tatbiki düşü
nülen mesai saati memurlar için çcA 
elverişli görülmektedir. Tatbiki düşü
nülen mesai saati cedveline göre me
murlar 15 hazirandan 15 eylüle ka;-
dar sabah saat sekizde işe başhyacak-
1ar ve bilâfasıla saat on dörde kadar 
çalışacaklardır. Saat 14 te daireler 
tatil yapacaklardır. 

Yeni mesai cedvelinin tatbiki sureti 
katiyede kararla-ştığı takdirde sayfiye 
yerlerine rağbet bir kat daha artacak 
ve sayfiye yerlerinde oturan memurlal 
da istifade etmiş olacaklardır. 

Diğer taraftan vapur şirket ve ida
releri de hazırlamağa başladıklar yaz 
tarifelerini yeni vaziyete göre tadil 
edeceklerdir. Fakat proje henüz kesbi 
katiyet etmemiştir. Bu itibarle bu 
sene vesaiti nakliye yaz tarifelerinin 
tatbiki ağlebi ihtimal bir müddet ge
cikecektir. Yeni mesai saati kabul ve 
tatbik olunursa gerek Boğaziçine, 
gerek Adalara öğleden sonra sık sık 
vapur kaldırılacaktır. 

Şirketi Hasrriyenin yaz 
hazırlıkları 

Şirketi Hayriye yaz hazırlıklanm 
tamamen ikmal etmiş gibidir. Kom
bine büet usulünün tatbikine önü
müzdeki çarşamba gününden itibaren 
başlanacaktır. 

Şirket, haziranda tatbik edeceği 
yaz tarifesile beraber cumartesi ge
zinti seferlerine de başüyacaktır. Cu
martesi gezintilerinde bu sene bir 
çok yenilikler bulımacağmdan halkm 
rağbet edeceği muhakkak görülüyor. 

Hamidiye kruvazörü döndü 
Bulgar limanlarım ziyarete giden 

Hamidiye dün sabah limanımıza dön
müştür. Hamidiye yakında Akdeniz 
limanlarım ziyarete gidecektir. 

El arabaları 
M arabalan hakkmdaki talimatna^ 

me mucibince numunesine muvafık 
şeküde yapüan arabalann kullaml-
masına 1 hazirandan itibaren başla
nacaktır. Bu yeni tip arabalar, elli ki
lodan fazla yük almıyacak ve ancak 
bir kişi tarafından idare edüecek şe
kilde olacaktır. 

Bu numune haricinde olarak şim
diye kadar seyyar satıcılar vesalr es
naf tsurafmdan kuUamlan bütün di-

ÎSTANBUL HAYATI 
Müze mankenleri gibi 
Tramvayda gazete okumağa dal

mıştım. Ön kanepede oturan bir ço
cuk bağırdı: 

— Babaanne, babaanne, bak bir a^ 
tist geldi. 

Artist tanımakta, o minimininin 
ihtisası benden daha Cazla olacağı 
muhakkaktı. Bu sayede ben de bir 
artist tanımış olajnm diye başımı kal* 
dırdım, kapıdan giren adama dikkat 
ettim. Garib \m üp. Başmda 3rumu-
şak, açık renk bir şapka. Sırtında, 
eski Babıâli devrinden kalma gri 
renkte ve yakası siyah kadifeli bir 
bonjur. Altmda, göğsü göbek üzeri
ne kadar açık, kadifeden bir yelek. 
Gayet geniş bir pantalon. Ayaklama
da sivri burunlu rugan iskarpinler. 
Burnunun ortasmda altm çerçeveli 
bir kelebek gözlük. Kulağının aram
dan sarkan ince altın kordonun bir 
ucu gözlüğün kenanndaki küçük 
halkaya takılmış. Boynunda, çmesi-
nin altına dayanmış, önü üç par
mak açık bir yaka ve hazır bağlan
mış siyah bir kravat. Sağ elindeki 
beyaz eldiveni çıkardı, tek kanepede 
oturan ak saçh adama doğru ilerliye 
rek vücudunun belden yukarısını 
büktü. Elini tramvayın döşemesine 
kadar indirerek büyük bir daire çiz
dikten sonra çenesine ve alnına do
kundurdu. Kandilli temenna ile gü-
lümsiyerek bir adım daha attı: 

— Maşallah efendim, maşallah. 
Huzuru daderanelerile burada şeref-
yab olacağımı hiç memul etmezdim. 
Şu vesUei haseneden bilistifade, müd
deti medideden beri istifsarı hatın 
âlilerinde bulunamamaktan mütevel-
lid kusurumun affuu ülûvvu cenab-
larmdan niyaza fırsat bulduğumdan 
dola3^ hissiyatı bahtij^aranemi arza 
kadir olamıyorum. Çend mah mu
kaddem musab olduğum nezleisadri-
ye maalesef bendelerini esirif iraş ey
ledi. Bu yüzden... 

Adam, ağdah bir lisanla durma
dan söylenirken herkes o tarafa dön
müştü, ön kanepedeki çocuk, ba
baannesinin eteğini çekerek aşağıya 
indi: 

— Babaanne, bunlar Karagöz mü 
oynatıyorlar? 

Kadm, çocuğu yamna çekti, kula
ğına fısıldadı: 

— Bunlar Karagöz değil. Hani, 
müzede görmüştük ya, işte onlardan. 

Derin derin içini çekerek devam 
etti: 

— Senin rahmetli büyük baban 
da bazan böyle giyinirdi. 

Çocuk bu izahatla kanaat edeme
di. Babaannesnin yanından sıyrılıp 
çıktı. Gri bonjurlu adanun karşısına 
geçerek mütehayyirane seyre başla
dı. Dikkat ettim. Etraftakilerden bir 
çokları da müze mankenleri önünde 
tedkikat yapar gibi gözlerini gri bon
jurlu adama dikmişlerdi. 

Cemal Refik 

Tramvay bir çocuğa çarptı 
Evvelki akşam Pangaltıda HUâs-

kârgazi caddesinde bir tramvay ka
zası olmuştur. 

Vatman îbrahimin idaresindeki 
119 numaı-alı tramvay arabası. Şişli 
istikametine gitmekte iken, o civar
da Uğur lokantasında çıraklık eden 
Cafer isminde bir çocuğa çarparak 
ağır surette yaralanmasına sebep ol
muştur. 

İşe el koyan zabıta, yaralı çocuğu 
Beyoğlu hastanesine yatırmıştır. 

Vatman İbrahim yakalanarak hak" 
kmda takibata başlanmıştır. 

Fayton çarptı 
Elli beş yaşlarmda Diruhi isminde 

bir kadın Kadıköyünde Bahariye 
caddesinden Modaya gitmekte iken 
Ahmedin idaresindeki 974 numaralı 
bir faytonun sadmesine uğnyarak 
yaralanmıştır^ 
Bir çocuk pencereden düştü 

Küçükpazarda oturan üç yaşlarm
da Turan isminde bir çocuk evin or-
takat penceresinden bakmakta iken 
muvazenesini kaybederek sokağa düı^ 
müş, muhtelif yerlerinden tehlikeli 
surette yaralanarak hastaneye kaldı-
nlmıştır. 

Elini makineye kaptırdı 
Kadıköyünde KuşdUinde bir nut* 

rangoz yanında çalışan Todori sağ 
elini makineye kaptırarak 3raralan-

Dlis. dokuz yaşındaki yaralı-
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Mahsul vaziyeti hakkında 
iyi haberler geliyor 
üzüm, incir. Fındık, pamuk 

ve zeytinyağı vaziyeti 
Alftkalı makamlara gelen haberle

re göre, son haftalar İçinde mahsul 
vaziyetimİ2, çok ümldll bir safhada
dır. Bu malûmata göre başlıca mah
sullerimizin vaziyeti şudur: 

Üzüm — Ege nuntakasında tama
men uyanarak yapraklanmış ve sal
kım vermeğe başlanuş olan bağlar
daki ziraî faaliyet, şimdilik göz ça-
pasmdan ibaretti. Nisan aymda yağ-
murlann fasılasız devamı, kuraklık 
ihtimalini bertaraf ettiği ve toprağm 
uzun müddet yağmura ihtiyaç hisset-
tlrmlyecek kadar tokluk İçinde bu
lunduğu alâkadarlar tarafmdan söy
lenmekte ve yeni rekolte hakkmda 
büyük ümidler beslenmektedir. 

1937 mahsul rekoltesi 42000 ton 
olarak gerçeklenmiş bulımuyor. 

Piyasanın açılış tarihi olan 19 
ağustos 1937 den nisan 1938 nihaye
tine kadar İzmir borsasında ^38063 
ton kuru üzüm satılmıştır. 

İnhisarlar idaresinin mübayaatı 
40046 çuval, yani 5664 tondur. 

Son günlerde muamele gören kuru 
üzüm fiatleri şöyledir: 

7 No. 14,5, 8 No. 15,—, 9 No. 15,5, 
10 No. 16,5, 11 No. 18,—. kuruştur. 

Pyasada 7 ve 8 numaralı üzümle
rin mevcudu tükenmiş olduğundan 
muamelelerin ekserisi 9 ve 10 numa
ralı üzümlere inhisar etmektedir. 

Mevsim başmdan nisan sonuna ka
dar İzmir limanmdan dış ülkelere 
32564 ton kuru üzüm satümıştır. Bu 
mkidarm 15581 tonu Almanyaya, 
5964 tonu İngiltereye, 2388 tonu Hol-
lândaya, 1666 tonu Belçikaya, 1443 
tonu îtalyaya, 1649 tonu İtalya tari-
kile Orta Avrupa memleketlerine ve 
770 tonu Polonyaya aiddir. 

Hali hazırda müstahsil ve muta
vassıt tüccar elindeki stok ancak 3000 
tondan ibarettir. 

Nisan ayı İçinde dış ülkelerden vu-
kubulan taleblere mukabil stoklann 
azalması ve sağlam ellerde bulımma-
sı keyfiyeti, aym üçüncü ve dördün
cü haftalannda piyasa vaziyetini bir 
kat daha sağlamlaştırmış ve fiatler 
hafif ve daimî surette yükselerek bir 
ay zarfında beher kiloda 2,5 kuruş 
gibi büyük bir tereffü farkı göster
miştir. 

İncir — Ege mmtakasında nisan 
sonlanna doğru uyanmış ve yap
raklanmış olan incir ağaçlan iyi ha
va ve yağmur şartları altında bulu
nuyor. Bahçelerdeki toz çapası ve 
ağaçlann kuru dallanndan temizlen
mesi, nisan aymm faaliyetini teşkil 
eylemiştir. İncir ağaçlarına ileklerin 
asüması ameliyesi haziran ayında 
yapılacağına göre ilk tahminlerini 
ancak haziran ortaianna doğru yap
mak kabil olabilecektir. Bununla be
raber ağaçlann bugünkü uyanma 
vaziyeti, yeni rekolte hakkında ümdi 
verici mahiyettedir. 

1937 mahsulü rekoltesi 34000. ton 
olarak gerçekleşmiştir. 

Mevsim başından nisan 1938 niha
yetlerine kadar İzmir limanından 
yabancı memleketlerine 28200 ton 
İncir ihraç edilmiş ve inhisarlar ida
resi aynca 4000 ton kadar mubayaa
da bulunmuştur, ihraç edilen in
cirlerin 6510 tonu Almanyaya, 5458 
tonu İnglitereye, 2500 tonu Avustur-
yaya, 1063 tonu Amerika Birleşik 
devletlerine. 1148 tonu Sovyet Rusya-
ya, 1016 tonu Belçikaya, 1663 tonu 
Fransaya, 1048 tonu îsveçe, 1075 to
nu İtalyaya, 3306 tonu İtalya tari-
kile Orta Avrupaya, 965 tonu Mısıra 
ve 693 tonu Norveçe aiddir. 

Bugün müstahsil ve mutavassıt 
tüccar elindeki stok mikdan 100 -
120 ton gibi az bir mikdardan ibaret 
bulunmakta ve ekserisini hurda in
cirler teşkil etmektedir. 

Fmdık — 1937 kabuklu fındık re
koltesi 60 bin tonu bıümuştur. Bu 
mikdar içe tahvil edilirse 28 bin ton 
eder. Mevsim başından nisan ayı
nın üçC tcû haftası sonuna kadar Ka-
radenia llmanlarmdan <ış üiltelere 

20 bin ton iç ve 3600 ton kabuklu 
fmdık satılmıştır. İhraç mikdan re-
koltenni % 81 ine tekabül etmekte
dir. Dış ülkelere sevkedilen İç fm-
dıklardan 9100 tonu Almanyaya, 
1903 tonu İngütereye, 2224 tonu Çe-
koslovakyaya ve 293 tonu Amerika 
Birleşik devletlerine aiddir. 

Nisan ayı içinde flatlerde tedricî 
bir yükseklik kaydedilmiştir. 

Alman kontrol dairesi 16 şubattan 
beri yürüı-lükte bulunan fmdık fiat-
lerini iki gündenberi yükseltmiştir. 
Levantalann beher kilosunu Ham
burg sif 45, Ordu ve Giresun fmdık-
lan flatinl 46 kuruş üzerinden tesbit 
eylemiştir. İç piyasalar sağlam du-
rumımu muhafaza etmektedir. Elde
ki kabuklu fmdık stoku takriben 
12000 ton tahmin ediliyor. 

Pamuk — 1938 ekim vaziyeti: Ege 
mmtakasmda martın son günlerinde 
başlıyan yeni ekim faaliyeti nisan ayı-
nm sonıma kadar devam etmiş ve 
pamuk zeriyat sahasmm yüzde 90 m-
dan fazlası ikmal edilmiştir. 

Çukurova mmtakalsmda da nisan 
ayında pamuk ekimine devam olun
muştur. Zeriyatm arkası alınmak üze
redir. 

Ege mmtakasmm pamuk rekoltesi 
40 bin balyası yerli ve 20 bin balyası 
Akala olmak üzere 60 bin balya ola
rak tesbit edilmiştir. 

Mevsim başı olan 1/10/937 den ni
san nihayetine kadar İzmir borsasın
da; hazır ve vadeli olarak muamele 
görmüş olan pamuk miktarı şu suret
le kaydedilmiştir. 

Balya 
İhracatçılar 19239 
Fabrikacılar 16319 
Mutavassıt tüccar 15894 
Yenkûn 51452 

Bu miktardan 38519 balyası yerli ve 
12933 balyası Akaladır. Nazüli fabri-
kasmm mubayaa; ettiği 6000 balya 
Akala nevi bu yekûne dahil değildir. 

Ege mmtakasmdan mevsim başlan
gıcı olan 1 Birinciteşrin 937 den ni
san nihayetine kadar dış ülkelere 
15312 balya' pamuk ihraç edilmiştir. 
Bu miktardan 12544 balya İtalyaya, 
1307 balya Almanyaya;, 925 balya Ro-
manyaya, 531 balya Polonyaya ve 5 
balya da Finlandiyaya aiddir. 

Bu mm takadaki stok miktan 12000 
balya tahmin ediliyor. Bunun 4-5 bin 
balyası yeni mahsule kadar dahilî ih
tiyaca kifayet edebilecektir. 

Çukurova mmtakasma gelince: 
Nisan ayı içinde Çekoslovakyaya 

birka;ç parti satış yapılmıştır. Fiat
ler eski seviyesini muhafaza emekte 
ve stoklar tedricen erimektedir. 

İğdır pamuklan da son zamanlarda 
müsaid fiatlerle satılmağa başlamış
tır. 

Zeytinyağı — Ege mmtakasmdi 
nisan ayında tasir işleri sona erdiril
miştir. Randıman azlığına mukabU 
iyi kalitede bulunan yağların rekolte
si 25-26 bin ton arasındadır. 

Nisan ayı içinde istihsal mahalle
rinden İzmir piyasasına: gelen mahsul 
5500-6000 ton tahmin ediliyor. Gene 
nisan ayı zarfmda İzmir limanından 
611 tonu İtalyaya, 195 tonu İtalya 
transiti, 22 tonu Marsilya transiti ve 
21 tonu Port Said transiti olmak üze
re 849 ton zeytinyağı ihraç olunmuş
tur. Transit suretile giden yağlar 
Cenubî Amerikaya (Arjantin, Brezil
ya ve Uruguvaya) vuku bulan ihra
cattır. 

Büyük bir kısmı Ayvalık ve civa-
nnda toplanmış bulunan mmtaka 
stoklan 13000 ton etrafmdadır . 

Gerek İtalya' ve gerek Cenubî Ame
rika işlerinin müsaid şartlar dahilin
de devamı piyasayı sağlam bultmdur-
maktadır. 

Nisan aymm üçüncü haftasında; 
İtalya kotasyonlarmdaki düşüklük 
piyasa fiatlerinin 31 kuruşa kadar 
inmesine âmil olmuş ise de vaziyet 
birkaç gün içinde zail olarak cif İtal
ya fiatleri beher ton için 60 sterline 
ve İzmir piyasasında sıra mallan da 
32 kvuruş 75 santime çıkmıştır. 

Boğaziçinin imarı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

B. Prost'un bu gibi tedkiklerde tas
vip ettiği usul şudur: Şehir haritası-
m esas ittihaz ederek nazım plâmm 
yapacağı yerlerde mahallen tedkikat 
yapmaktadır. Bu arada kendisine Be
lediye ve müzeler idaresi tarafından 
verilen izahata göre tedkik ettiği sa
halardaki tarihî âbide ve eserleri de 
nazan dikkate alarak açacağı yollan, 
meydanlan ve tesis edeceği mahal
lelerin ve semtlerin hususiyetlerini 
tayin etmektedir. 

Nazım plânlarda gözönünde tuta
cağı iktisadî zaruretler hakkmda da 
ticaret odası gibi müesseselerin ha-
zırladıklan istatistiklerden ve verdik
leri izahattan da aynca istifade et
mektedir. 

Mahallinde yaptığı tedkiklerden 
sonra nazım plânm esaslanm kabatas
lak bir şekilde çiziyor, sonra tekrar 
o yerleıin mahallî vaziyetlerile karşı-
laştınyor. 

İşte mütehassıs, evvelce İstanbul 
ve Beyoğlu semtlerinde tuttuğu bu 
usulü, şimdi Kadıköy ve Üsküdar 
semtlerinde de aynen tatbik etmek
tedir. 

Üsküdar, şehrin en eski bir semti 
olduğundan İstanbul cihetinden son
ra tarihî âbideleri ve eserleri üe zen
gin bir semttir. Bilhassa Üsküdarın 
anzah bir arazi üzerinde bulvmması 
bakımından nazım plânının çok mü
him teferruatı ihtiva edeceği muhak
kak görülüyor. Maamafih B. Prost 
Üsküdann bu vaziyetine rağmen bu-
ramn nazım plânmm esaslı hatlannı 
tasarlamakta müşkülât çekmiyecek-
tir. 

Boğaziçine gelince: Bugünlerde 
Boğaziçinde de tedkikata başlıyacak-
olan mütehassıs, bilhassa Boğazın 
tabiî ve istisnaî güzelliği karşısında 
Boğazın dekoratif vaziyetini bir kat 
daha tebarüz ettirmek için iki sahi
lin imannı, İstanbul ve Beyoğlunun 
iman esaslarmdan farklı bir şekilde 
hazırlamak zaruretini takdir etmiştir. 

Bebek - İstinye yolunun inşası mü-
nasebetile İstinyeye kadar sahil kıs
mının tanzimi için evvelce hazırladı
ğı ve Nafia Vekâletince de tasdik edi
len plânla Boğazm Rumeli yakasına 
aid imar hareketlerine başlanmak ü-
zeredir. 

B. Prost ileride İstinye - Bebek a-
rasmdaki sahamn tafsilât projesini 
aynca hazırlıyacaktır. 

Mütehassıs şimdi Kuzguncuktan 
itibaren olan Anadolu, sonra da İs-
tinyeden başlamak üzere yukanya 
doğru Rumeli sahillerinin plânmı ha
zırlıyacaktır. Bu arada her iki sahi
lin irtibatını temin edecek deniz 
münakale vasıtalan hakkmda da ay
nca bir rapor hazırlıyacaktır. 

Bu raporda bilhassa son zamanlar
da rağbetten düşen Boğaziçinin eski 
hayatım ihya etmek için alınacak 
tedbirler de zikredilecektir. 

Bu suretle B. Prost, Kadıköyü, Üs
küdar, Boğaziçi nazım plânlannı son
bahara kadar ikmal edecektir. Bu 
plânların da yeni şehir meclisinin teş
rinisanide toplanacak olan ilk devre
sine verileceği muhakkak görülüyor.-
B, Prost, gelecek ilkbaharda da Ada
ların nazım plânını hazırhyacaktır. 
Bu arada şehir hududu haricinde ka
lan Kartal kazası plânlarile meşĝ ^̂  
olacağı tahmin ediliyor. Ancak bu 
hususta B. Prost ile yeni bir mukave
le imzalanmak lâzım gelecektir. 

Sanat mekteplerinde dersler 
kesildi 

İmtihanlar münasebetile bütün sanat 
mekteplerinde tedrisat ikmal edilmiş
tir. Sanat mektebi muallimleri, geçen 
cumartesi günü Ankarada açılacak 
elişleri sergisini ziyaret etmek üzere 
Maarif Vekâletince Ankaraya davet 
edilmişlerdir. 

Şanghayda kolera 
Şanghay 28 (A.A.) — Dün burada 

kolera salgını baş göstermiş ve 18 va
ka kaydedilmiştir. 

BİÇKİLERİN TEŞHİRİ 
Beyoğlu Halkevinden: Evimizin Kurs

lar ve Halk dershaneleri şubesinin Biç -
ki - Dikiş, Şapkacılık, Çiçekçilik kısımla
rında çalışan ve muvaffak olan bayanla-
n n atelyelerimizde hazırladıkları elbise
ler, şapkalar ve çiçekler 31 mayıs 938 ta
rihinden itibaren Evimizin Tepebaşmdaki 
merkez binasmda açılacak sergide teşhir 
edilecektir. 

Sayın halkımızı bu sergiyi ziyarete say-

Beynelmilel afyon ziraa-
tlnltahdld konferansı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
manzara almıştır. Heyetimiz reisi S. 
Necmeddin Sadak her hangi şekilde 
bir tahdid mevzuubahsolunca şimdi
ye kadar afyon istihsal etmiyen mem
leketlerin mukavele ile tayin edilecek 
bir tarihten sonra yeni baştan afyon 
elde etmeğe başlamamalarmm esaslı 
bir şart olarak şimdiden tespit edil
mesini istemiştir. 

İkinci celsede müstakbel beynel
milel mukaveleye gerekı müstahsil 
ve gerek müstehlik alâkadar bütün 
devletlerin iştiraki etrafında müna;-
kaşa cereyan ederken heyetimiz böy
le bir mukavele umumî olmadıkça 
ve alâkadar bütün devletler tara
fmdan imza: ve tasdik edilmedikçe 
filen hükümsüz kalacağını ve bina
enaleyh meriyete giremiyeceğini söy
lemiştir. 

Buna itiraz eden murahhaslar ol
muş ise de heyetimiz Türkiye için 
hayatî ehemmiyeti haiz olan bu nok
tada musir olduğvmu, müstahsil dev
letlerce kabul ve tatbik edilmiyecek 
bir mukavele ile hükümetimizin ' 
alâkaidar olamıyacağmı şimdiden be
yana mecbur olduğunu söylemiştir. 
Komite bu beyanat iteerine Türki-
yenin noktai nazarma göre bir for
mül bulunarak proje ilâve edilmesini 
kabul etmiştir. 

Hamza Erkanın Türkiyede doğ
rudan doğruya Afyonun köylüden 
almarak Devlet inhisarı tarafından 
satüması ve Türkiyede afyon ziraati-
nin tahdidi hakkında verdiği mufas
sal malûmat komisyon muhitinde 
çok iyi intibalar tevlit etmiştir. 

Acele satılık 4 ev ankazı 
Ayaspaşa cihetinde dört aded 

ahşap evin ankazı satılacaktır. 
Evleri görmek ve fiat vermek 
isteyenlerin Gümüşsujomda İzzet-
paşa sokağ'ında Ekselsior apartı-
manı kapıcısına müracaat. 

Ankara Borsası 

Paris 
Nevyork 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 

28 — 
ÇEKLER 

28,53,' 
0,79,1 

15,01, 
4,68,1 

87 
3,46 

64,69 
1,43 

22,74,: 
13,09,1 

Mayıs — 1938 
(Kapanış fiatleri) 

75 
60 
12 
84 
30 
,32 
,64 
20 

,36 
,90 

Berlin 
Vaı-şova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

1.96,63 
4,20,25 

3,99.3t 
106,39 

34,78,43 
2,74,22 
3,09,82 

626 
23,89,25 

28/5/938 Cumartesi günü 
istanbul Hâlinde toptan satılan ya; 

TO mcyva fiatleri: 
En 

Cinsî Emsali aşagı 
flatı 

Kr. S. 
Sakız kabağı Kilo 6 — 
Yer fasulyesi » 8 — 
Çalı fasulyesi > 10 — 
Ayşekadm fasulyesi » 11 — 
Kır domatesi » 80 — 
Bakla > 1 50 
Araka » 2 —• 
Bezelye » 3 — 
Semizotu D 2 50 
Pırasa » 2 — 
Ispanak x> 2 — 
Taze yaprak » 13 — 
Enginar Adedi 2 — 
YeşU salata 100 » 30 — 
Marul » 1 — 
Hıyar » 1 53 
Taze soğan Demed — 50 
Taze sarmısak » — 50 
Maydanoz » — 50 
Dereotu » — 50 
Nane » — 50 
Turp » — 50 
Kiraz Kilo 10 — 
Can eriği » 8 — 
Yerli erik » 50 — 
Ereğli çilek » 15 — 
Yerli limon 100 Adedi 150 — 

aebs* 

En 
yüksek 
Fiatı 

Kr. a 
12 — 
10 — 
13 — 
12 — 
85 — 
4 — 
3 — 
4 — 
3 — 
2 
2 

16 — 
7 — 

45 — 
2 — 
5 — 

_ 75 
— 75 
— 75 
— 75 
— 75 
— 75 
15 — 
12 — 
70 — 
30 — 

220 — 

50 
50 

AK^AM 
lAbone ücretleril 

Tûrkivt Eaıebi 

«ENELtK 
6 AYLIK 
S ÜYLIK 
1 AYLIK 

1400 kurut 2700 kuru) 
750 > 1450 « 
400 > 800 • 
150 > — » 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senelljl 

8S00, altı ayhğı lOOO, Oç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Rebiülevvel 29 — Ruzuhızır 24 
S. İBiıak bfiMt Otu liuajl Ak|am Tttıı 

E. 6,50 9,00 4.40 8,40 12,00 1,58 
Va. 2,21 4,31 12,11 16,11 19,32 21,30 

İdarehane: Babı&li civan 
Acımusluk So. 

No. 17 

Gülhanede lıbbî müsamerc 
Senenin onuncu tıbbi müsameresl 

Röntgen profesörü Şükrü Cangör'ün reis
liğinde toplanmıştır. 

Bu müsamerede dahiliye asistanı Dr. 
B. Ali Nejat Subaşı tarafından bir Len-
fogranilomatoz malin vakası Prof. Niyazi 
İsmet tarafmdan bir virüz intanile ilgili 
olması muhtemel aft la müterafik bir 
nör - ritinit vakası, baş asistan Dr. B. Şe
rif tarafmdan derin Röntgen tedavisi 
hakkında bir tebliğ yapılmış, cildiye asis
tanı Dr. B. İsmail Hakkı tarafından bir 
çene aktinomükozu vakası, baş asistan 
Dr. B. Recal tarafından plastik ameliyatı 
yapılmış üç vaka. Röntgen baş asistanı 
Dr. B. Fuad tarafmdan Röntgenle salâh 
bulmuş bir munassıf tümörü vakası gös
terilmiştir. 

Münakaşaya Prof. B. Abdülkadir No-
yan, B. Niyazi İsmet, Prof. B. Nazım Şa-
kir. Prof. B. Şükrü Cangör, Prof. B. Vah-
deddin Özcan, Prof. B. Burhaneddin 
Urus, Prof. B. Burhaneddin Tuğan iştirak 
etmişlerdir. 

DİŞ tabiplerinin kongresi 
Diştabipleri cemiyeti genel sekreterli

ğinden: Altı aylık kongremiz 7 haziran 
938 salı günü saat 18 de yapılacağından 
cemiyetimize mukayyet üye meslekdaşlaruc 
o gün cemiyet merkezine teşrifleri rica o-
lunur. 

Ruzname: 1 — İdare heyeti raporu, 2 -
Vezne ve murakıp raporu, 3 - Arkadaşla
rın dilekleri. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı Naşid ve 
arkadaşları, Miçe - Pen-
çef varyetesi, bugün gün
düz saat 15 de ÇİFTE 
KERAMET vodvil 3 per
de gece saat 20,30 da 

KUDRET HT^LVASI 
Komedi 3 perde 

Dans, solo, düet, varyete 

Her sene olduğu gibi bu sene de 31 Mayıs Sah akşamı 

M E L E K sinemasında 
Feyziye Mektebleri Cemiyeti Menfaatine 

îstanbul Vali ve Belediye reisi muhteremi himayelerinde fevkalâde bir 
müsamere verilecektir. 

Münir Nurettin, Orhan Borar, Ferid Tayfur, varyete numaraları, konser, 
_ sinema vesair zengin program. 
V^HHBi Fiatler 200 - 100 ve 50 kuruştur. Biletler sinema gişesinde 

I Harici Askerî Kıt'atı İlânları I 

Askeri Okullara Talebe Alınıyor 
1 — 938 - 939 yıh için İstanbulda bulunan Kuleli ve Maltepe Askerî Lise

leri ile Bursa Askerî Lisesi, Kınkkalede bulunan Askerî Sanat Lisesi ve Konya, 
Erzincan Askerî Orta Okullarına talebe alınacaktır. Kaydı kabul şartlan hak
kında malûmat Askerlik şubelerinde ve Okullarda vardır. 

2 — Kaydı kabul için müracaat zamanı l/Haziran/938 ile 25/Temmuz/938 
arasındadır. 

Talebe hangi okula girmek istiyorsa bir dilekçe Ue doğrudan doğruya o 
okul müdürüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir tane 6 ku
ruşluk posta pulu iliştirilmiş bulımmaU ve mensup olduğu Askerlik şubesi, 
Babasının adı ve mesleği ile kendi adı, okuduğu okulım ismiyle hangi sınıfta 
bulunduğu, yabancı dil okuyorsa hangisini okuduğu ve okulundaki kayıt nu
marası, boyu, ya§ı, ağırlığı ve otm-duğu yerin adresi vazıh olarak yazılmalıdır. 

3 — Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat edecek talebe
ler ajrnca ikinci bir dilekçe ile de Askerlüc şubelerine başvuracaklardır. Asker
lik şubeleri sıhhî muayeneleriyle lüzumlu kaydı kabul kâğıtlarını tamamlattı
racaklar ve 1 Temmuzda talebenin gireceği okul müdürüne yalnız kâğltlanm 
gönderecekler ve talebeler mektep müdürleri tarafından çağrılmadıkça mek
tebe gönderilmiyecektir. 

4 — Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, 
teçhizatı, okul tarafından temin edUir. Ve her ay bir miktar da maaş veri-



H©IBanda batakOokOan 
kuırytırria ös3 

Avrupada bir taraftan nüfusun 
artmaısı ve diğer taraftan işsizliğin 
çoğalması her memlekette ve bahu
sus nüfus kesafeti bulıman yerlerde 
büyük bir gaile teşkil etmektedir. 
Bu gailenin tahfifi için denizlerden, 
nehirlerden, bataklıklardan müm
kün mertebe zeri kabil yeni arazi 
çıkarmağa çalışıyorlar. Bu işte en 
ileri giden memleketler bilhassa 
Hollanda bulunuyor. Hollanda şim
diye kadar büjKik sedler yaparai 
denizin sulan yerine imar ve zere el
verişli geniş arazi temin etmekte idL 
Aslında bir içdeiniz olan Zulderz^ 
şimdi çok darlaşmış ve etrafında de
nizden kazanümış mamureler peydal 
olmuştur. 

Şimdi de Hollandanın cenubunu 
baştan başa sulayan ve Almanyadan 
gelen Ren nehri ile birleşen Maaş 
nehrinin Grave civannda teşkil et
tiği kolları hattı müstakim üzere bir 

kanalda birleştirmeğe çalışıyor. • 
Maasm muhteUf kolları aradaki 

araziyi geniş bir bataklık haline ge
tirmişti. Bu ameliyat sayesinde bin
lerce işsize iş bulunmuş oluyor. Bu 
ameliyat neticesinde elde edilecek 
20,000 hektar araziye Hollanda köy
lüsünün fazla nüfusu yerleştirilecek
tir. Bu ameliyatı ikmal etmek için 
Hollanda hazinesi 3nrmi milyon flo
rin tahsisat vermiştir. 

Almanya bataklıkları kurutmak 
ameliyat ve tşkilâtında ilerlemiş ol
duğundan Hollanda Almanyadan 
yardım istemiştir. Alman mütehos-
sıslan Maaş havzasında çalışıyorlar. 
Hollandalı mühendisler ve muhase
beciler de Almanyaidaki müesseseler
de staj görmektedirler. Bataklıklann 
mütemadiyen kurutulması ve yerle
rine mamureler getirilmsei HoUanda-
daki fazla nüfus ve işsizlik meselele
rinin hallini kolaylaştırmaktadır. 

Çekirge mücadelesinde sıgırcıl( Icuşları 
büyül( • • • • yoruyor 

Ziraat mücadele teşkilâtı da faaliyete 
geçti ve çekirgelerin itlafına başladı 

izmir (Akşam) — Bu yıl Ödemiş, 
Bayındır, Menemen kazalarında Çe
kirge görülmüştür. Vilâyet ziraat mü
cadele teşkilâtı tarafından Çekirge 
mücadelesine başlanmıştır. Leylekler, 
sığn-cık kuşları ve karatavuklar da bu 
mücadelelerde yardımcı vazifesi görü
yorlar. Fakat bu sene vilâyetimizde 
pek az leylek vardır. Ziraatçilerin söy
lediklerine göre leylek neslinin bu aza
lışının sebebi iki sene evvel Balıkesir-
Bürhaniye arasında kartallarla leylek
ler arasmda vuku bulan muharebe
dir. O muharebede pek çok leylek te
lef olmuş, hattâ dişi leylekler bile mu
harebeye girdikleri için telef olanlann 
yavruları yuvalarda açlıktan ölmüş
lerdi. Çekirge için müthiş bir belâ olan 
leyleklerin azalmış olmasma rağmen 
geçen jnllarda vilâyetimiz dahilinde 
görülmiyen sığırcık kuşlan bu yıl pek 
çoktur. Alaylar halinde çekirge mın-
takalannda görülen sığırcık kuşlan, 
avcı hattına yayılarak çekirgeleri dur
madan itlaf ediyorlar. Sığırcıkların 
çekirgelere hücumunu gören ziraatçi 
bir arkadaşımın anlattığına göre bu 
kuşlar, düşmanına hücum eden asker
ler gibi tam teşkilâtla iş görüyorlar. 
Karargâhta bulunan bir kumandan, 
keşif kolları sevkederek çekirge bulu
nan arazi5d tesbit ettikten sonra ora
ya taze kuvvetler sevketmekte, onar 
santim aralıkla avcı hattına yayılan 
kuşlar demirden küçük makineler gi
bi muntazam hareketlerle her darbe
de birer çekirge telef ederek ileri git
mekte imiş. 

Kuşlann gagalan, çekirge kanm-
dan yapışkan bir şekil alınca ziraat 
memurlarmın tenbihlerine göre kuç-
lann bulunduğu nuntakalara tepsiler 
içinde su koyan köylülerin yardımın

dan istifade eden sığırcıklan. tepsl-
lerdeki sularla gagalanm yıkamakta 

ve hemen, tekrar vazifeleri basma dön
mekte imişler. Hattâ gagasım temizle
mek için su başına giden kuşlar, ara
da diri çekirge kalmaması için yamn-
daki arkadaşlanna irtibatı kaybetme
melerini de haber vererek mücadele
den aynlmakta imiş. 

Sığırcık kuşlarının, hiç durmadan^ 
çekirgeleri telef etmeleri, kış mevsimle 
için kendilerine gıda tedarik etmek 
gayesile hareket eylemelerinden İleri 
geliyormuş. Şimdi yalnız Menemen 
havalisindeki çekirgeli arazide (60) 
alay kadar sığırcık kuşu varmış. 

Vilâyet zirauıt mücadele teşkilâtı da 
araziye göre zehirleme, yakma usul-
lerile çekirgelerin mezruata zarar ver
memesi için mücadeleye başlamıştır. 

Kanımen, mezruata faydaü olan 
leylek, sığırcık ve karatavuklann av
lanması yasaktır. Bu yasak, bütün 
köylüye ve avcılara duyurulmuştur. 

Yeni tramvay istasyonları 
Tramvay istasyonlan, ilk tramvay 

şebekesi tesis edildiği zaman yerleri 
tesbit edümlştl. Bilahare görülen Ih-
tijraçlara göre bazı yerlerde yeni is
tasyonlar tesis edilmiştir. 

Fakat bu İstasyonlardan bir ki5-
nuıun ihtiyacı tamamile karşüamar 
dığı görülmüştür. Bu itibarla istaa-
yonlarm yerlerini yeniden tajrin et
mek üzere belediye şirketler komiseri 
B. tsmaU Hakkı İle tramvay şirketi 
memurlan bütün şebekeyi dolaşarak 
tedkikata başlamışlardır. Bu tedki-
kat neticesinde istasyon mevkilerin
de bazı tadilât yapılacaktır. 

Bir kadın erkeğe neler 
söylemeli? Kurnaz bir kadın 
kendisini nasıl sevdirebilir? 

Oalatasaraym ilk kısmı talebeleri mekteplerinin tatil olması münasebetlle 
'^'^allimlerile Suadiyeye bir gezinti yapmışlardır. Yukanda' küçükleri mual
lellerinin etrafmda görüyorsunuz 

Meşhur Yunan 
fUozofu Sokrat bir 
gün güzel bir kur-
tizan kadına nasıl 
olup ta erkeklere 
kendisini çok sev
dirdiğini sormuş
tur. Bu suale ce-
vab veren Yunanh aşk sanatkân ne 
güzelleşme vasjtalanndan, ne o zama-
mn kremlerinden, ne de güzel kokur 
larmdan bahsetmiştir. Güzel Kurtl-
zan bütün bu güzellik vasıtalarım ta
bi! kullandığı halde suali soranm bir 
erkek, hem de bir filozof olduğımu 
düşünerek erkeklerle neler konuştuğu
nu bahis mevzuu yapmış ve demiştir 
ki: 

«— Bir erkeğm kalbini kazanmak 
istiyen bir kadın ona neler söyliyece-
ğinl çok ijri bilmelidir. Erkek bir işte 
muvaffak olursa kadın buna pek se
vinmelidir. Erkek muvaffakıyetsizliğe 
uğl"ar ve hastalanırsa kadın bımdan 
dolayı keder duyduğunu belli etmeli
dir. Bu sevinç veya keder her zaman 
samimî olmıyabilir. Fakat erkek de
nilen mahlûk bu noktaya o kadar 
ehemmiyet vermez, aldatılmaktan da 
hoşlanmağa hazırdır.» 

Güzel Yunanlı Kurtizan o kadar 
kurnazdı ki yalnız yüzünün görünü
şünü, saçmın rengini ve tımaklanmn 
şeklini ıtriyatla, boyalarla ve yağlar
la değiştirmiyordu. Bu makiyajdan 
başka kullanacağı lisana da ehemmi
yet veriyordu. Öyle bir tip kadmlar 
vardır ki hakikati uluorta söylemek 
hususunda derin bir taassub gfüder-
1er. Bunlann bir çoğu güzeller sımfı-
na dahil olabilecek hal ve şekildedir. 
Fakat bu gibi kadınlarm rakib bir er
keğin galanterilerinden bahsetmekle, 
diğer, erkekler nezdinde elde etmek
te olduklan muvaffakiyetleri ileriye 

Kadınlar kendilerini sevdirmek isterlerse erkeklerin 
gururunu okşamalıdırlar. En çrikin bir kadın, erkek 

gururunu okşamanın yolunu bulursa en güzel 
bir erkeği teshire muvaffak olur. 

nerede ve hangi 
meselede çıplak-
hğım gösterirse 
m u v a f f a k ı -
yetle kandırmış 
olmak da bahis 

sürmekle sebebiyet verdikleri ıztırab 
o kadar tesirli olursa o ıztırabı duyan 
erkek o kadmm güzel yüzüne artık 
karışık hislerle bakmağa ve hattâ bir 
zaman sonra güzel kadirim kendisini 
daha güzelleştirmek için kullandığı 
suni makiya] vasıtaları bile artık pa
ra etmemeğe başlar. 

Vaktile genç kızlara verilen terbi
yede söz makiyaj kadar mühim bir 
mevzu teşkü ederdi. Tabiî onlar bir 
çok şeyleri söylemekten menedilirdi. 
Bu memnuiyet bir aksülâmel hasıl 
etti. Şimdi, asrî kadın eski zamanm 
tahdidatmdan kurtulduğu İçin bun
dan sonra erkeğe her şeyi anlatabile
ceğini, çekinmeden her düşündüğünü 
söyliyebileceğini zannediyor. Şüphe
siz, bugünkü asrî kadın söz hürriye
tine maliktir. Bugünkü kadm vücu
du için nasıl güzellik vasıtalan kul
lanmaktan vazgeçebUirse bunu Usa
nma da tatbik edebilir. Erkeğe karşı 
hoş ve cazibeli görünmek kadının hsJc-
kıdır. 

En çirkin bir kadın bile erkeğin 
gurunmu okşamamn yolunu bilirse 
en güzel bir adamı bile teshire mu
vaffak olur. Erkek daima mağrurdur. 
Hangi kadm fazla taşkınlık yapma
dan, aşırı medhüsenalara sapmadan 
bir erkeği takdir ederse o erkek o ka
dını mutlaka beğenir. Tabiî bu mua
melenin tehlikeli taraflan da vardır. 
Nasıl fazla boya ve aşın makiyaj tesi
rini kaybederse çok makiyajü sözler 
de öyledir. Ç ^ k ü kandırma maksadı 

mevzuu olamac 
Meselenni esas 

mahiyeti bundan ibarettir, 
Fiüyata gelince hedefe vasıl olmak 

için en münasib ve en muvafık vasıta
lan kullanmak icab eder. Nasıl pudra 
ve boya yüzdeki ve vücuddeki küçük 
kusurlan örtmeğe yanyorsa ruhî gü
zelleşmede de vakit ve zamanında sü
kût etmeyi bilmek ayni maksadı te
min eder. Az söylemek nahoş ve lür 
zumsuz kelimeler sarfetmekten insa
nı korur. Fakat makiyaj çirkin olan 
şeyi örtmek ve ortadan kaldırmak 
suretile yalnız menfi bir tesir h^sd 
etmemelidir. O a3mi zamanda cazibe 
sihirleri de peyda edebilmelidir. Tabi-
aten mevcud olmıyan cazibeler söı 
maklyajUe yaratılmahdır. Eskiden 
genç erkekler ve kızlar kendUerini sev
dirmek ve muhabbetlerini arttırmak 
ve devam ettirmek için matbu a ^ 
mektublanndan istifade ederlerdi. Bu 
basma kahb aşk mektublan sevenin 
şahsî tesirini sevilen nezdinde jrükselt-
meğe yarardı. Sonra bu matbu açk 
mektublan yerine dans kaim oldu. 
Dans ederken konuşmağa muvaffak 
olan iki genç biribirine aşk mektubu 
yazmak Uıtiyacmdan kurtuldu. Fakat 
mektublarda yazılan âşıkane sözler 
mahduddu. Dansta söylenen sözlerin 
ise hududu yoktur. Bu hududsuzluk 
ise cazibenin tesirlerini kaybettiriyor. 
Hal ve vaziyet bu merkezde iken aca
ba eski usule rücu edilmiyecek mi deıv 
siniz? Söz makiyajı, ayni zamanda Ur 
kültürdür. Kültüre sahib olmak iş i 
yorsanız, bayanlar, söz makiyaJmA 
ihtiyacınız vardır. 

Demirin cesedi 
Yemiş iskelesi civarında 

denizden çıkarıldı 

Küçükpazar civannda B. Muhtarın 
beş yaşlanndaki oğlu Demir bundan 
bir hafta evvel ortadan kaybolmuş, 
ailesi etrafı araştırdığı halde çocuğu 
bulamaymca zabıtaya müracaat et
mişti. 

Yapılan sıkı bir araştırma netice
sinde küçük Demir dün Yemişte Ha
sır iskelesi sahilinde ölü olarak bu
lunmuştur, 

Çocuğım cesedi sudan çıkarılarak 
müddeiumumîliğe malûmat verilmiş
tir. Adliye doktoru B. Salih Haşim ta
rafından yapılan muayene neticesin
de Demirin suda boğularak öldüğü 
tesbit edilmiş ve gömülmesine ruhsat 
verilmiştir. Demirin denize ne suret
le düştüğü henüz anlaşılmamıştır. 
Müddeiumumi muavinlerinden B. 
Nureddin tahkikata girişmiştir. 

Ahlâl< zabıtası 
Kaçakçılık işleri masasile 
beraber ikinci şubeye raptı 

kararlaştırıldı 

Bundan beş sene evvel. Emniyet 
müdürlüğü ahlâk zabıtası ve kaçak
çılık işleri ikinci şube müdürlüğün
den ayrılarak müstakil birer büro 
şekline ifra edUmiş ve doğrudan doğ
ruya emniyet müdüriyetine bağlan
mıştı. 

öğrendiğimize göre, bu usulün ay
başından itibaren kaldınlması, gerek 
kaçakçılığın ve gerek ahlâk zabıtası 
işlerinin gene ikinci şube müdürlüğü
ne raptedilmesi kararlaşmış bulun
maktadır. Emniyet direktörlüğünün 
ikinci şube işlerini ciddî bir dirayet
le idare eden müdür B. Nevzad gerek 
kaçakçılık, gerek ahlâk işlerinde de 
daha geniş bir mesai ile çalışacaktır. 

Bayan Nazlıyı dolandırmakla 
maznun Şükrünün muhakemesi 

Şükrü, Bayan Nazlıyı dolandırmadığı 
iddiasında bulunarak beraetini talep etti 

Askerlikle hiç bir alâkası olmadığı 
halde zabit elbisesi giyerek kendisi
ne zabit svisü verip evlenmek vaadi-
le Nazlı isminde bir kızın parasım do
landırmaktan maznun Şükrünün mu* 
hakemesine dün asliye birinciceza 
mahkemesinde mevkufen bakılmış-
tu-. 

Dünkü celsede müddeiumumî id
dianamesini okuyarak maznun Şük
rünün zabit elbisesi giydiğini ve ev
lenmek vaadile Nazü admda bir kı-
zm kırk beş lirasım dolandırdığı sabit 
olduğunu ve. Şükrünün evvelce de za
bit elbisesi giymek suçundan dolajn 
hapse mahkûm olduğu gözönünde 
tutularak dolandıncılık suçundan doı 
layı Türk ceza kanununun 503 üncü 
maddesine göre cezalandınlmasım 
istemiştir. 

Bundan sonra maznun Şükrü mü
dafaasını yapmış ve kendisine isnad 
olunan suçlan inkâr ederek: 

— Harbiye mektebinde talebe iken 
kulaklarımdaki rahatsızlık yüzünden 
mektebden ihraç edildim. Daha mek-
tebte bulunduğum esnada Nazh ile 
münasebet peyda ettim. Bir aUe yuva
sı kunnak maksadile evlenmeğe ka
rar verdik. Bunun için icabeden te
şebbüslere giriştik. Bir dairede dak
tilo olan nişanlım Nazh ayda kırk 
beş lira ahyor ve evde kardeşi Fethi 
ile kansma ve çocuklanna bakıyor
du. Hemşiresi evlendiği takdirde bu 
yardımdan mahrum kalacağı için 
Feti bizim evlenmemize razı olmadı. 
Evlenme karanm verdikten sonra ben 
bir hafta evlerinde kaldım. Resmi 

muameleler için hem Nazü hem ben 
para sarfettik. Fakat buna mani ol
mak istiyen Fati kendi kendine mah
kemeye müı-acaat ederek evlenme han 
zu*lığı için sarf edUen parayı benim do
landırdığımı iddia etmiş ve dava aç
mıştır. Çoktanberi elimde bulunan o-
yuncak kabilinden bir hüviyet varaka-
sım da kullanarak zabitlik iddiasm-
da bulunduğumu ileri sürmüştür. Ben 
kimseye karşı böyle bir iddiada bu
lunmadım. Askerliğe merakh oldu
ğum için bir kaç defa zabit elbisesi 
giyerek fotoğraf çıkartmıştım. Al
bümden aldıklan bu resimleri de 
mahkemeye vermişler. Btmlar hep 
uydurma şeylerdir. Yalnız bir defa 
gene merak saikasUe zabit elbisesi 
giymek suçundan dolayı bir hafta 
hapse mahkûm oldum. Başka bir ka
bahatim yoktur. 

Demiş ve beraetini istemiştir. Mah
keme, Şükrünün sabıkasımn sorulma
sı için muhakemeyi başka günü bı
rakmıştır. 

Agzı açık kuyular 
Belediyece yapüan tedkikat ne

ticesinde şehrin bir çok yerlerinde, 
bühassa Kadıköyünde tarla ve bahçe
lerde müteaddid kuyu ağızlannm a-
çık bulunduğu ve bunlann halk için 
tehlikeli bir vaadyette olduğu görül
müştür. 

Belediye bu kuyularm sahiplerin» 
mazanutlamun izalesi İçin tedbir al-
malanm bUdirecek, bu tebliğe riayet 
etmiyenlerin açık ağızh kuyulan t<^ 
rakla doldurulmak suretUe kapatü»-
çaktır. 
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Yugoslavyada 6 gün : 7 

Yugoslav matbuat dairesi nasıl 
çalışır ve teşkilâtı nedir ? 

Matbuat idaresi sade gazete işlerlle meşgul değil 
propaganda, turizm, radyo işleri de buraya bağlıdır 

Belgrad — Yugoslavyaya ald inü-
balarımı bitirmezden evvel bu dost ve 
müttefik memlekette gördüğümüz bü
yük misafirperverliği kaydetmek iste
rim. Yugoslav matbuat umum müdü
rü B. Lukoviç Ue arkadaşları, Yugos-
lavyadit kaldığmıı* bir hafta zarfm-
da bizi bir saat bile yalnız bırakmadı
lar, vazifemizi ifa etmek için âzami 
kolaylığı gösterdüer. Belgrad ve civa
rının görülecek yerlerini, Belgradda 
Biz bir zaman kalmamıza rağmen, gez
dirdiler. 

Bu himmetlerinden dolayı kendile
rine teşekkür etmek bir borçtur. 

Yugoslav matbuat İdaresi, nez^vpr, 
olmamkla beraber, bir nezaret kau^-
geniş teşkilâtı vardır. B. Lukoviç, doğ
rudan doğruya Başvekâlete merbut 
ve nazır payesini haizdir. Telefonu , 
Başvekilin santralına bağlıdır. 

B. Lukoviçi, arkadaşlarla beraber 
makamında ziyaret ettiğimiz zamatı, 
bize Yugoslav matbuat idaresinin 
muhtelif şubelerini gezdirdiler. Mat- ' 
buat idaresi, esas itibarlle haricî ve 
dahilî matbuat için iki büyük şubeye 
münkasemdir. Her iki şubenin başın
da birer şef bulunur. Bunlar, B. Lu-
koviçin muavinidir. 

Memleketin dışmde ve içinde muh
telif lisanlarda çıkan gazeteleri ted-
kik için ayrı ayn masalar vairdır. Her 
masada tedkik edilecek gazetelerin 
miktar ve ehemmiyetine göre lisan 
bilen memurlar kullanılır. Bu me
murlar, okuduklan gazetelerde gör
dükleri ehemmiyetli kısunlan, renkli 
kalemlerle işaret ederler, tercümesini 
yapaılar, sonra bu parçalan keserek 
hıfzedilmek üzere arşiv kısmma ve
rirler. 

Şunu da kaydedelim ki, Yugoslavya
da muhtelif lisanlarda çıkan gazete
leri tedkik eden memurlar, ekalliyet 
meselelerinde ihtisas sahibi bulunu
yorlar; gazetelerini okudukları un
sur ve milletlerin çıenşeleriru, âdet ve 
ananelerini, siyasî veçhe ve istikamet
lerini mükemmelen bilirler, kendile
rinden her hangi ekalliyet hakkında 
istenilecek bir raporu, arşivdeki ku
yudata bakarak ve kendi zatî bilgi
lerine de müracaat ederek, yarım sa
at içinde müdellel olarak hazırlarlar. 
Gazetelerde neşredilecek mühim ma
kaleleri de matbuat idaresi kaleme 
ahr. Bu itibarla matbuat idaresi dahi
lî ve haricî siyasette hükümetin adetâ 
müşaviri vazifesini görür. 

Yugoslav matbuat idaresinin arşiv 
dairesi de iki kısımdır. Bir kısmı 

Yugoslav matbuat müdürü B. Lukovlçln Avala dağ otelinde 
Türk gazetecilerine verdiği ziyafetten bir intiba 

[X işaretli zat B. Lukoviçtir] 

alelade gazete maktualarmı hıfzeder. 
Bir kısmı da mahremdir. Arşiv daire
sinin mahrem kısmında, hükümetçe 
mahrem tutulması icab eden istihba
rat, Yugoslavyada çalışan yerli gaze-
tecüerin ve ecnebi muhabirlerin hü
viyetlerine, siyasî maksad ve emelle
rine aid mahrem malûmat bulunur. 

Yugoslav matbuat kalemi, her gün 
yerii ve ecnebi gazetelerde gördüğü 
ehemmiyetli haberleri dört beş bülten 
halinde neşrederek alâkadar makama 
ta tevzi eder. Her gün neşredilen ve 
mahdud zevata tevzi edilen mahrem 
bülten bu hesaptan hariçtir. Mahrem 
bültende gizli tutulmadı İcab eden 
haber ve matbuat İdaresinin bu hu
sustaki fikir ve mütalâası mevcud-
dur. 

Dost memlekette, propaganda;, tu
rizm ve radyo servisleri de doğrudan 
doğruya matbuat müdiriyetl tarafm-
dan idare edilmektedir. Bu işler için 
ayn servisler ve her servisin başında 
mütehassıs şefler vardır. Propagan
da ve turizm servislerinin na 'ıbüyük 
İşler gördüklerini Belgrada ayak ba
sar basmaz, bize tevzi edilen mükel
lef bir şekilde basılı ve resimli bro
şür ve kitaplardan anladık. Bu eser
lerde, Yugoslavyaya aid her türlü ma
lûmat ve izaiıat vardır. 

Yugoslavya hakkında Ihsaî malû

mat toplamak istiyenler, propagan
da servisinin muhasebe kısmmdan 
alabilirler. Matbuat idaresinin üst 
kısmım radyo stüdyosile fotoğraf ser
visi işgal eder. Radyo vasıtasile yapı
lan neşriyat ve verilen haberler, kon
feranslar ve nutuklar matbuat idafe-
Bİnln kontrolüne tâbidir. Radyo mü
dürü, bize muhtelif tesisatı gezdlrir-
k«ı , spiker meselesine de temas etti 
ve sesi radyoda İ3ri aksedecek spiker 
btılmak müşkülâtmdan bahsetti. Rad
yo şefine göre her ses, radyo neşriya)-
tı için Ijd gelmez. Onun için Belgrad 
radyosunda spikerlik yapanları seç
mek için yüzlerce namzed arasmda 
seçmeler yapılmış, sonunda birkaç spi
ker hizmete almabilmiştir. 

Matbuat idaresi fotoğraf işleri için 
de mütehassıs birçok gençler kulla-
myor. Bunlann vazifesi matbuat ida
resinin lüzum göstereceği zevat, he
yet, merasim ve menazınn resimleri
ni çekmektir. 

Çekilen fotoğraflar, mevzuuna gö
re, dosyalanna konulmakta ve tas
nif edilmektedir. 

Binaenaleyh aradan birkaç sene 
geçmiş olsa bile, bir muhabir tarafm-
dan her hangi bir merasim için iste
necek resim, eğer matbuat İdaresince 
çektirilmiş bulunursa, suretini teda-

Sofya mektupları 

Bulgar tiyatrosu son yıllarda 
hızlı bir inldşaf gösterdi 

Bir mevsimde 41 i 
144 piyes oynandı 

telif 103 ü tercüme 
3193 temsil verildi 

Sofya (Akşam) — Bulgaristan-
da dram, operet ve opera artistleri 
cBulgar artistleri birliği» namile bir
leşmişlerdir. 

Bulgar artistleri birliğinin 406 âza
sı vardır. Bulgar artistleri birliği, 
profesyonel bir teşkilâttır. Yalmz 
Bulgar tiyatrosunu alâkadar eden 
meselelerle meşgul olur. 

Bulgar aktörünün ve tiyatrosu
nun maddî vaziyetini ıslah etmek ve 
bu yolda tiyatrolar için iyi şeraiti te
min etmek için uğraşır. 

Bulgaristanda tiyatro, umumî bir 
ihtiyaç şeklini almıştır. Tiyatronun 
İnkişafı da seri adımalrla yürümüş, 
4 - 5 senede Bulgar şehir ve kasaba-
lanndan başka köylere de girmiştir. 
Temsil verüecek bina ve sahne bu-
lunmıyan küçük köylerde mekteb 
binalannda temsiller verlinıoktedir. 

Bugün Bulgaristanda Filibe, Var
na, Rusçuk ve Burgazda döt büyü^ 
belediye tiyatrosu vardır. Bunlar, 
kendi belediyelerinden başka ayrıca 
hükümetten de yardım görüyorlar. 

Sofya, Filibe ve Pilevne trupları 
her sene bir kaç ay turneye çıkarak 
temsiller verirler. 

Şumnu ve Lom kasabalanndaki 
büyük Şehir tiyatrolan kendi kasa-
balannda temsiller verirler. Bundan 
başka Sofyada Kooperatif ve Odeon 
namlramda iki operet tiyatrosu Ue 
seyyar bir dram heyeti ve Populâren 
teatir namında bir temsil teşekkülü 
mevcuddur. 

Filibe ve Varna tiyatrolan bir kaç 
senedenberi hükümetten, senede be
şer yüz bin leva yardım görüyorlar. 
Kalan, şehir, belediye, seyyar ve ope
ret tiyatrolanna Maarif Nezareti ta-
rafmdan, senede umumî olarak 
1,000,000 leva yardım yapılıyor. 

1936 - 1937 yılında Bulgar tiyatro
lan, 41 1 Bulgar ve 103 ü tercüme 
olarak 144 piyes oynamışlardır. Sof-
yadaki Millî tiyatro. Kooperatif ve 
Odeon operetleri dahil olmak üzere 
9 ayda 3,193 temsü vermişlerdir. 

Bu temsillerden elde edilen vari

dat 8,071,000 levadır. O sene tiyatro
lar, Bulgaristanda 186 kasaba üe 107 
köyü ziyaret etmişlerdir. Varidatın 
üçte ikisi masrafa gitmiş, 3rüzde otu
zu aıtistlerin maaşlanna harcan
mıştır. 

Nazırlar heyeti, son toplantısında 
Bulgaristanda mevcud bütün tiyat
rolara, yaı-dım olmak üzere her biri
ne ayrı, ayrı yeni tahsisat ayırmıştır. 

Bulgar tiyatrosu, hükümetten, be
lediyelerden ehemmiyetli bir yar
dım görmekte ve halkın içtimaî inki
şafında büyük bir rol oynamaktadır. 

Bulgaristanda dram, opera ve ope
ret temsillerinin ücretleri çok ucuz
dur. Bu sayede fakir olanlar bile, ti
yatrolara gidebiliyorlar. Mektebliler 
için gayet ucuz temsiller verilmek
tedir. 

Temsü verilmesi kabil olrmyan kü
çük köylerde hakla, tiyatro, konser 
ve konferanslar radyolarla dinlettiri

liyor. Bulgaristanda her köy belediyesi, 
bir radyo almağa mecbur edilmiştir. 
Belediyelerin köylü namına aldıklan 
bu radyolar oparlörler vasıtasile, köy 
belediye veya mekteb avlularında 
toplanmış olan halka her zaman din
lettiriliyor. Bu tedbirlerle halk kah
vehanelerden uzfiklaştırılmaktadır. 
Radyo makinelerinin gümrük resmi 
çok indirildiği için Bulgaristanda çok 
ucuza satılıyor. 

Bulgar Operası da ihmal ediimiye-
cek bir temsil heyetidir. Opera ar
tistleri sık sık ecnebi merkezlere da
vet edilmekte, konserler vermektedir. 

Ezcümle Bulgar Operasının sobra-
nosu Kata Spındovova, Belgrada da
vet edilmiş ve Belgrad Operasında 
Toskayı büyük bir muvaffakiyetle 
temsil etmiştir. 

Gene Sofya Operasımn baritonu, 
Nevyorkta W. A. B. C. oyununda bü-
3rük muvaffakiyetler kazandıktan 
sonra Nevyork opera'arından birinde 
angaje olmuştur. 

Sofya Kooperatif operet tnıpunun 
primadonnası Mimi Balkanska, bey
nelmilel bir şöhreti haizdir. 

rik etmek birkaç dakika bile sürmez. 
Tasnif işleri o kadar mükemmeldir. 
Yugoslav matbuat idaresi, ecnebi mu
habirlere bu kabîl resimleri bedava 
verir. Çünkü ecnebi »gazetelerde Yu-
goslavya:ya dair neşredilecek her res
mi memleket için en mükemmel bir 
reklâm addeder ve bu telâkkisinde 
hakhdır. 

Yugoslavyada sansür yoktur. Fakat 
bir gazete, neşredeceği her hangi bir 
yazıdan dolayı, ileride mesul olmak

tan koıkuyorsa, bunu neşrinden ev
vel matbuat idaresine göndererek 
tedkik ettirebüir. 

Hükümet, gazeteleri neşrinden ev
vel yazılarını tedkik ettirmeğe icbar 
etmez. Bir yazıyı neşrinden evvel ted
kik ettirip ettirmemek gazetenin ar
zusuna bırakılmıştır. Matbuat idare
sine neşrinden evvel tedkik için gön
derilebilecek yazılar, memleketin mü* 
11 vahdetine taallûku bulunmak icab 
eder. Ahmed Hilâli 

MAZININ YIİKO ALTINDA. 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nâ) 
Otomobilsiz iki adım yürümezler; 

böyle münzevi ve şairane Türk kasa
balarında gelip oturmağı akıllarmdan 
geçirmezler; yalnız gösteriş için yaşar
lar; en lüks, en pahalı Avrupa otelle
rinde ömür geçirirlerdi. Bunlarm hep
sini de zevk için değil, sırf etraflarına 
caka satmak üzere yaparlardı. 

Halbuki Atıf bey buraya sessizce 
gelmiş; kim olduğundan bu küçük 
yerde kimsenin haberi yok! Bunlan 
düşünerek, delikanlı gülümsedi. Atıf 
bey tebessümün sebebini sordu. 

— Bir şey düşündünüz galiba, Celâl 
bey?.. 

— Evet efendim... Belediye reisi ve 
Ticaret Odası reisi sizin buraları şe
reflendirdiğinizi duyunca şimdiye ka-
4ar nasıl haber almadıklanna şaşa
caklardır. Hallerini gözümün önüne 
getiriyorum da ona gülümsüyorum. 

Atıf bey, komik bir vaziyet alarak, 
kollannı havaya kaldırdı: 

— Allah nzası için beni ele verme-
jfto... Ben buraya dinlenmeğe geldim... 
K ç bir şeyle meşgul olmıyacağım... 
Resmî davet ve ticaret meseleleri iste-

Tefrika No. 23 
miyorum. Sakin bir hayat süreceği
mi zaten Nazan'a vaadetmiştim. 

— Neden efendim? 
Fabrikatör, rahatsızhğmı, katî bir 

istirahate ihtiyacı olduğunu uzun 
uzun anlattı. Ve sonra: 

— Dört ay rahat etmeğe mecburum. 
Buranın sükûneti hoşumuza gitti. 
Bir müddet kalmak istiyoruz. Maama-
fih, sık sık teşrifinizi bekleriz. Sizin 
gençliğiniz, benim ihtiyarlığımı neşe
lendiriyor. Hem kızım için de İyi bir 
arkadaş olursunuz. Mutlak sizi bekle
rim. 

Bu samimî davet delikanlıyı son de
rece memnun etti. Nasıl oluyordu da 
bu zengin mühendis kızma kendisinin 
arkadaşlık etmesini münasib görüyor
du? 

Büyük bir sevinçle teklifi kabul 
etti. 

— Ne zaman arzu ederseniz mem
nuniyetle gelirim. Kerimeniz hanıme
fendiye arkadaşhk ederim. İşimden 
a3rrılamıyacağım günleri önceden size 
haber veririm ki gezintilerinize mâni 
oümyayun. 

Biraz daha konuştuktan sonra, de-
likanh müsaade istiyerek kalktı. Atıf 
bey delikanlıyı pek sevmişti. Onun 
açık yüzü, zeki bakışU lâciverd gözleri, 
kumral saçları, geniş alm, doğruluk 
ve vakar İfade eden bütün benliği, 
cidden pek sempatikti. Hal ve etvarm-
da iyi terbiye görmüş bir aile çocuğu 
manzarası vardı. Ancak yirmi dört 
yaşlannda olan bu delikanlı, çağından 
büyük bir erkek ciddiyeti arzediyordu. 

Samimiyetle biribirlerinin ellerini 
sıkarak ayrıldılar. 

* » * 

Nazan daha üç gün yataktan çıka
madı. Ateşi düşmüştü. Fakat bütün 
vücudünde kırıklık hissolunuyordu. 

Babası ona, genç zabitin ziyaretin
den bahsetti. Delikanlı her gün otelci
den kızın sıhhat haberini almağa ge
liyormuş. Nazan kalkar kalkmaz ba
basına: 

— Aşağıya emir verin de Celâl bey 
gelirse yukanya çıkarsınlar. Artık Ijrt-
leştim. Onu kabul edebilir ve teşekkür
lerimi şifahen söyliyebilirim. 

— Peki, kızım. 
Ve o akşam genç bahriyeli uğradığı 

«aman, Atıf beyin yukarıda kendisini 
beklediğini haber verdiler. Genç kız, 
tatU bir tebessümle misafiri kabul 
etti. Hep birden neşeli neşeli oturup 
konuştular. Saatler öyle çabuk geçti 
ki. Misafirleri gittikten sonra, Nazan 

babasımn boynuna sarılarak: 
— Celâl beyi tamdığımız ne iyi ol

du baba... Bu sakin hayatın seni sık-
masmdan korkuyordum. Şimdi hiç 
olmazsa konuşacak bir adam bulduk. 

— Evet, Celâl çok hoşuma gidiyor. 
Fevkalâde zeki ve hoş sohbet bir genç... 
Her görüşümde onu daha ziyade be
ğeniyorum. 

Gün geçtikçe, delikanlı ile baba kı-
zm arasında derin bir samimiyet uyan
dı. Artık her gün beraber geziyor
lar, piknikler yapıyorlar; ekseri ak
çam yemeklerini başbaşa yiyorlardı. 

Genç adam hiç bir zaman o İnce 
terbiyesinin hududları dışına çıkmı
yor, Nazan'a- karşı İyi bir arkadaş mu
amelesi yapıyordu. 

Atıf bey, bu İki genci muhal)t)etle 
süzüyor ve biribirlerine ne kadar uy
gun bir çift olduklarını düşünüyordu. 
Sonra, içini çekerek, kendi mazisini 
akhndan geçiriyor ve acı acı: 

«— Benim tatlı, güzel Lâmiam aca
ba ne oldu? Niçin beni aldattı? Mek
tuplarıma niçin hiç cevab vermedi?» 

Delikanlı, arasıra aUesinden bahse
derdi, îzmirde çok sevdiği bir anneci-
jH varmış. Babası da bahriyeli İmiş. 
Fakat onu hiç tanımıyor. Celâl, tiç 
yaşmdayken yetim kalmış 

Genç kız sordu: 

— O halde anneniz bu mesleği inti-
hab etmenizi hiç muvafık görmemiş
tir. Sizi herhalde yanından ayırmak 
istemezdi. 

— Evet, babamın mesleğini seçtiği
me çok üzüldü ama, mâni olamadı. 
Şimdi böyle kendisinden uzak kalın
ca onun çektiği ıztırabı düşünerek 
mahzun oluyorum doğrusu! Fakat 
mesleğimi de pek seviyorum... 

— Arasıra gider, tabiî kendisini gö
rürsünüz. 

— Elbette... Burası İzmire uzak de
ğil... Kâh otobüsle, kâh vapurla bir iki 
gün yanma gidiyorum... Orada kalıp 
dönüyorum. 

— Zavallıcık, kimbilir yalmz ne ka
dar sıkılır! 

— Her gün Kendisine mektup yaza
rım. Hem annem hiç boş oturmaz. Son 
derece hamarattır. Babamdan kalafl 
çifliği kendi idare ediyor. 

— Yaşlı bir hanımefendi için, bü, 
güç bir iş değil mi? 

Celâl güldü: 
— Yaşlı değil... Annem çok gençtir* 

Ancak kırk üç yaşında... Hem öyle gü
reldir ki ve o kadar genç durur ki 
herkes onu ablam samr. 

Delikanlı, hararetle, muhabbeti* 
aımesini methediyordu. Nazan, kendi 
kendine hesabladı: 

(Arkası var) j 
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Otomobil merakı 
Bir muharrire göre otomobil 
sahibi olmak ne demekmiş? 

"Erkeklerin aşkı ezeldenberi mideden geçer denilir. 
Kadınların aşkı da şimdi otomobilden geçiyor,, 

OtonıoUl gedntiıiodt jvajvtuk pnalanm fuabalay 

Otomobil meraMısı bir muharriu 
eliyor M: «Bir otomobile sahip olmatt 
istemiyen aüamı görmdc İsterdim. 
Bir insanın otomobili yoksa her haldt 
bir tanesine sahip olmak ister. Şayet 
bir otomobili varsa ondan daha iyisine 
malik olmak birinci gayesüdir. Bütün 
bu otomobil derdi «tatmin edilemiyor 
airzular» faslma dahil olur. 

Bir otomobili olan mutlaka bir baş» 
kasmı arzu eder. Çünkü diğer otomo
bilin motoru daha kuvvetlidir, karo-
serisi daha güzeldir, markası daha gö« 
ze çarpaS: ve daha bilmem neler... ta
san sahip olmadığı başka bir otomo
bilin parlak evsafım saymak için mev* 
kelimleri kâfi bulmaz. Öteki otomo
bil mutlaka ve her hususta elimizde-
kinden daha: iyidir. 

Otomobil sahipleri ild sınıfa aynla* 
bilir. Bunlar küçük otomobülere vö 
büyük otoboiUere sahip olanlardır. BÜ?-
yük otomobilliler gruptmu teşkU edetrv» 
1er, küçük otomoblllUer grupuna İs
tihfafla bakıp geçerler. Küçük bir oto
mobilin yolda büyük bir otomobili 
geçtiği ve bu hâdisenin küçük otomo
billiler grupunda' uzun zaman müna
kaşaları mucib olduğu da vakidir. 

Küçük otomobilin birçok iyi tarafı 
vardır. Şayet küçük otomobille gider-
Jcen bir gün yuvarlanacak olursan ara)-
bamn parçalarım toplar ve adetâ 
koltuğunım altma sılaştırarak onu 
tamircisine götürür ve onu yeniden 
yaptırabilirsin. 

OtomobU öyle bir şeydir ki takaitla 
Batm alınır ve insanı âdetft göklere 
çıkarır. Her halde 90 kilometre sürat
ten sonra böyledir. Bununla beraber 
bu göklere çıiunak işinde motOrün 
kuvvetlf §06eQiQ düzlüğü yfl otcnaoU-

Bir çoklarının uykusunu kadran 
spor otomobilleıri 

1in dayanıklılığı gibi birçok âmiller bi
rer mühim rol oynar. Kullanmanm bu 
işte hiçbir zaman rolü yoktur.. Bunu 
hatuımzdan çıicanmz. Çünkü otomo
bil kazalan için görülen muhakeme
lerde otomobU kullanmanm mesuli
yeti mejrdana çıkmıyor. Her şey kaba
hatli, yalnız kullanan kabahatsizdir. 

E r k e k l e r i n s ^ s a p e l i 
Kadınlarm dekolte gece tuvaletleri, 

ipek çoraplaA ve boyanma denUoı bir 
ilimleri vardır. Erkeğin cazibesi ise 
otomobiline münhasırdır. Hakikaten 

zeU olan bir kadm nazannda bütün 
erkekler müsavidir, farklan sahip 
cdduklan ve kullandıklan otomobilin 
markasmdan ibarettir. Bugünkü ka-
dınm nazannda erkeğin ne bıyığı, ne 
genlf omuzlan, ne gümrah sesi, ne 
sporcu kıyafetidir. Böyle boş şeylere 
bugün artık kim aldırır? Erkeğin bu 
devirde hüküm süren seksapdi, oto
mobilinin aerodinamik şekli ve kat-
edUen kilometre saatinin gösterdiği 
kilometrelerin süratidir. 

Birçok erkdder vardır ki buna inan
mak istemiyorlar. Küçük bir tecrübe 
bunu böyle olduğunu isbata kâfidir. 
Yalnız kendi benliğiıü beğendirmek 
istiyen bir erkek 1912 den kalma bir 
otomobile binsin de bak onun yanına 
bir kadm yaklaşır mı? 

Otomobilin hayat itiyadlanmızı kö
künden değiştirdiği sık sık işitiliyor. 
Bu da doğru olabilir. Bugün Avru-
pada baştan çıkarılan kızlar talrafm-
dan erkerklere İcarşı ikame olunan 
davalarda «Yeni bir otomobU vadede-
rek baştan çıkarmıştır!» sözüne sık 
sık tesadüf edüebilir. 

O t o m o b i l v e k a d ı n l a r 
Bugünkü asri kadm şapkasım nasü 

satm alıyorsa.otomobilini öyle satm 
ahyor. İlkbahar gelmce: Yeni arabal 
Şapkasım basma geçirdikten sonra 
kocasma dönüp: <Nasü yeıü şapkam 
yakışıyor mu?> diye soran kadm bu
gün ayıü suali otomobUi için de soru
yor: «Nasıl yeni otomobüim kıyafeti
me yakışıyor mu?> diyor. 

Her kadm, erkeğin kazancına; göre 
bir otomobUe sahip olabilir, deniU-
yor. Bu erkeğin mutlaka müfred ola
rak kabul edilmesi lâzım gelmez. Bu 
«erkek» bir anonim şirket te olabilir, 
nasü ki otomobilleri imal edenler bi
rer anonim şirkettir. 

İnsan kadınlardan ve otomobiller
den bahsedince, geçenlerde güzel bir 
sanşm kadmm ağzmdan çıkan şu 
cümle hatıra geliyor: o Bana bir 
otomobU vadetti, sonra üç çift ipekli 
çorap hediye etti. Şimdi günden güne 
kendisinden soğuduğumu görerek üs
telik hayret te ediyor. 

Erkeklerin aşkı ezeldenberi mide
den geçer, deniUr, kadmlarm aşkı da 
şimdi otomobUden geçiyor. Erkekler 
bunu bilsiıüer de ona göre harel&et 
etsinler. 

Yazan: Sermed Muhtar Alus Tefrika No. 74 

Otomobiller kırlarda 

E m i n C o ş k u n d e r e a d m d a 
m u h a r r i r i m i z y o k t u r 

Emin Coşkundere admda biri
nin Anadoluda Akşam muIıaiTİrl 
sıfatUe gezdiği ve abone kaydet
tiği haber ahnnuftır. Gazeteml-
ıdn bu namda hiç bir muharrir 
veya muhabiri olmadığını, ken
disine abone parası veren olursa 
mesuliyet kabul etmiyeceğimizl 
beyan ederi». 

Mühim ihtar: 
tdaremls tarafından mOhûılfl vf 

İmzalı, ayni zamanda vilâyetçe tas
dik edilmif ve eabon* kaydlna m»-
Bundur» ibaresini muhtevi VMİkaa 
olnuranlala emniyet vt itimad adil-
memestaü, aksi takdirde mesuliyet 

kabul etmlyeceglmM beyan ederla. 

N A N E M O L L A 
Taksim meydammn sağ köşesinde

ki taraçah gazinoya (1) girdi. 
Sıynhp kurtulabilmenin imkânsız-

hğma kanaat getirmiş olan Teftiş mü
dür muavini Dimitri efendi, başka bir 
halâs yolu düşünmede. 

Köpeği öldürene sürüklettikleri gi
bi ortalığı l>erbadUyanı da bu haltı 
edene temizletirler.., (Karayı, marsığı 
tamyorum) diyerek, türlü yalanlar da 
katarak ayağile kapana girdi ya, çık-
sm içinden şimdi. 

İşi biçim alacak bir şekle sokmak
tan gayri çare yok.. Gözleri etrafta, 
kaldınmlardaydı. 

Burunsuz Ispiroyu gördü. Arabadan 
ayağım atarken Sabri ağtı asUdı: 

— Nereye?.. Yağma yok... 
Burunsuzu çağırdı. Herif faytontm 

ysmma seğirtince İrfan hemen tamdı. 
Bu kıhk kıyafette görünmemek için 
körüğün içine çekildi. 

Teşelıhüd mUcdan mirasyediUği za-
manmda. Tuğrakeşle ve dalkavuklar
la bu tarafları gezip tozduğu günlerde 
bir kaç kere başvurdukları kimseler
den. 

Yüreğinden gene heyecan... Küçük, 
Doğruyol kaldınmlanndaki muhabbet 
tellallanmn ellerine kadar mı düştü? 

Meslekdaşlar rumca konuşmağa 
başlarlarken sergardiyan susturdu: 

— Türkçe söyleyin yahu!. Betimize 
gider elbet, belki anamıza avradımıza 
sövüyorsunuz... 

Lâfı dinlediler: 
— tspiro, bu aksam mabiyenzi Eşref 

bey gördün? 
— YtdE, görmedim. Kafe Flamda 

haktiniz 
Verümiş sadakası varmış Nanemol-

lanm. Akhna gelenlerin biri sandıfı 
gibi çıkmıyor işte. Yoktan yere Küçü
ğün günahına giriyor. Bülbülün çek
tiği dUi belâsı, evhamlmm çektiği de 
boş kuruntulara kurban olmaklık... 

Burunsuz İspiro arabanın yanmdan 
çekilmiye kalmadı, başka bir gölge 
beUrdi: 

Kör îzak... Bu da Doğruyolun sayılı 
vasıtalanndan. 

İrfan onu da tanıdı ve gene körü
ğün içine saklandı. Yüreği (kabarma
yım mı, kabarayım mı) diye tetUjte... 
Buna da Eşrefi mi soracak, yoltsa 
Küçüğü mü 

— İzako, mabiyenzi Eşref bey ner-
de simdi 

— Baham Salomonu Hasköy top-
raklanndan çıkar, ona sor kuzum!.. 

Yani onun da lıaberi yok... Nane
mollada bir Yarabbi şükür daha. Yal
nız verilmiş sadaka Ue olmaz, başın
dan çevirip muhaklcak fıkaralara pa
ra vermeU. 

Burunsuz ayağım sürümüş. Kör 
îzak uzalda^ırken, bir koca kafa ve 
lönlön baba... 

Galiba kadm da iğretiden bir çocuk 
elbisesi giymiş. Koltuklarınm altı 
patlak, göğsü kavuşmuyor; pantalo-
nu, kısa pantolonun eşi. Vanh, palulu 
ayvazlann karUan gibi konuşan bir 
kazık. 

İrfan gene körüğün yamna büzüldü. 
Tüysüz HaçUç (2)... 
Nanemolla pirelenmeğte kalmadı. 
— Mabiyenzi Eşref bey rasladin bu 

geze Haçikaki 
Tüysüz Haçik omuzunun birini kal

dırdı: 
— Kefah ayıkla; maydanozunu, so-

ğamm, sanmsağım koyup ateşe otîırt; 
pişirip tam yiyeceğin sırada üstüne 
çü-kefi boşaltırlarsa yiyebUirsin o pUâ-
kiyi-.. Eşref bey de balığı ayıklatoor; 

(1) O vaktin ve Abdülhamld devrinin 
Beyoğlundaki en meşhur ve incesaöı ga
zinosu. Bina hâl& mevcuddur; pek gOm 
çarpar bir degrlşlkllgl de yok. 

(Eftalopos) ismlndeydi. Abdülâzizln 
mabeytncUerl, yaverleri, zamane mlrasye-
dUert, huvardalan oraya dolarmıç. 

Abdüllıamldln hafiyelerinin, paıazad»-
lerlnln, tüfekçilerinin de kaynattığı yer-
dL Baş masalara geçerler, zilzuma ola
rak (var mı bana yan bakan?) diye tu
lumbacı naraları atarlar, yosmalara caka 
olarak camlar çerçeveler indirirler, gar
sonları, çsagıcüan döfterierdL 

OürOltOye yetinip te agu açabilmek 
kimin haddi?.. (Fllftncanm oğluyum), 
(sarayda tüfekçiyim), (falancamn maiyet 
kölesiylm) dediler mi - bıma da hacet 
yok«,, zaten hepsi damgalı - sıyıran sıvı-
şana... 

(2) Me«ruti3retin İlk senelerine kn^^ 
s a ^ . Akoglanlar gibi bıyıksız, sakalsız, rft-
yaya girse uçuk çıkartacak suratto, at ölüs& 
gibi gSvdslL Sopasına dayana dayana 
Beyoğlu Caddelkeblrlnd« dolanır, (gOzel 
kanaryalarım, kumrulanm, piliçlerim var 
beylefl) diyerek mOftMl çevUSiL ceyel 
profesyonel bir herlflnaferiftl. 

maydanozunu, soğanını, sanmsağım 
koydurtoor, mükemmel pişirtoor. Pl-
lâki tabağma elini uzatacak iken bu
laşık suyile çorba edoor hepsini... Agha 
bu misalden. Öne düşüp sokak sokak,| 
ev ev dolaşoorum; can tüketoorum; 
avucumda tek çeyrekle ağzı açık ka-
loorum.. 

Böyle teşbüıU, misali! ifadelerle 
maksadım anlatamadığım görünce 
şöyle izah etti: 

— Nümkünü yok, ona kız beğendi-
remooruz şlmcik. Kanarya istoor; kar 
beyazı, san saçh, mavi gözlü bir ka
naryaya götüroorum; (bu ne soğuk 
şeydir; dondurma kutusudur, nedir) 
deor. Kumru evine varooruz. (Tombul 
ama cUvesi noksan) diye bunm edoor. 
PiUç buloorum, (bunu mektelje bâ f-
latacağ^?) diye surat asoor... Bodur 
tavuk, herdem piUç. PUiç misali ispen-
ci karşısına dikoorum... 

NanemoUada yüreğin hop etmesile 
ağzına gehnesi bir oldu. Bodur, ispenç 
derken altmdan Küçük çıkmasm? 

Kıyafetini, halini unutup tam lâfa 
karışacağı ve arkasmı anhyacağı sıra
da Zincirkıran Rıza bey çıkageldi. 

Bu kadar gecikmesinin sebebi, acar
lığım, patavatsızhğım evvelce söyle
diğimiz Kapıcılar kâhyası Musa ağ&yı 
gazinoda görmüş! masasma oturup 
bir kaç tane çekmiş; Eşrefin, delikan-
hmn basma ördüğü çorabı anlatmıştı. 

Eşrefle perisi hoşlanmıyanlarm baş-
hcalarmdan biri de Musa ağa idi. O 
da onun geçmişini, içjmzünü bilenler
dendi. Sarayda ne zaman karşUaşsa 
ağzım bozar, yahud omuz vurarak ge
çerdi. 

Mabeyinci bey bımlan kimseye söy-
liyemez, çıtlatmak cesaretini bUe gös
teremezdi. O raddeye gelmişti ki sara
ya geUrken faytonunu ta nerelerde 
durdurup ispirirü gönderiyor, Musa 
ağanm oralarda olup olmadığını yok
latıyor, kâhya yalanlarda ise binamn 
dışından en nihayetindeki ağavat da
iresine kadar gidip arka yoUardan ma-
beyincUer dairesine kapağı atıyordu. 

Çıkarken de ayni hal... 

Zincirkıran da Tüysüzü şipşak ta
mdı: 

— Ne istiyor bu herif? 
Dimitri efendi cevabı çabuk verdi: 
— Pemberenk Eşref sordum Riza 

bey. Bu aksam o nerde, öğrenmek lâ-
zim ya... 

Delifişek, bu söze hoşlandı: 
— Ulan akıUısm ama fUcirü değü-

sin... Aferin, meşrebime göre hizmet 
ediyorsun. Tazı olalı bir kuş tutacak
sın!.. 

Tüysüz Haçiği yanma çağırdı: 
— Bu gece nerede bu Peml)e oğlan?.. 

İşim var onunla!.. 
Akağa zaten heriften yangın; bir 

daha omuz kaldırdı: 
— Caddede dolaşırken görmüşüm. 

İki saat mukaddem Kafe Kurondaydı. 
Molla Ue (yani Asah MoUa) içeri gir-
dise, çok durmayıp çıktüar ondan. 
Kapıda bekliyen hümayun paytona 
binerlerken ağız ağıza geUp konuştu-
larsa kulağım ancak bir kelimesini 
kaptı. Nişanca kelimesiıü. Kumkapı-
da, Nişancadaki Saraylınm evine git
tiklerine şüphem yoktur. 

İrfamn Nişancalarla, SarayUlarla, 
koltuk yosmalarUe alâkası var mı?.. 
Maamafih, bu havadise memnundu. 
Dişini sıkarak, oğunarak kımıldam-
yordu. 

— Allahtan bulsım Eşrefi de, hepsi 
de. Biz şu Küçüğü bulalım... diyecek, 
bıma da diU varmıyor; sıkıUyor. 

Fakat Zmcirkıran lâf dinler kişi mi 
ki? SUkindi: 

— Haçik misin, vıcık mısm, açık 
söyle. Şimdi bizi Nişancaya götürecek-
misin, götürmiyecek misin, paşaları 
İçeri aldığını duymuştum ama üstüne 
düşüp hangi semtte, hangi mahallede 
ve sokakta olduğımu öğrenmemiştim. 

Tüjrsüz HacUE, at ölüsü gibi önüne 
yattı: 

— Atm ölümü arpadandır, Rıza pa
şam. İster isen bir tekme \'ur, öldür 
beni; bununla beraber ifademi diğne. 
Bıldırcm avına gider iken kopoya lü
zum vardır ama bu işte o kopoyluğu 
edemeeceğim. Zira bpgüne kıdar köp
rünün öbür başmdaki aksatalara, 
Âdem baba Havva ana işlerine girmij 
değUim. Dimitri efendi gözbebeğim 
zatırun huzurundadır ve buna şahld-
dir. (Arkası valr) 



S B İ B İ 

Amerika reklâm memleketidir 
Amerikalıya göre reklâm sayesinde 
herşey mükemmel surette satılabilir 

Amerika ayanından Borah'ı yükselten şey iktidarı, 
çalışması değil, kullandığı kundura boyası imiş! 
Amerikada öyle ticarethaneler var

dır ki sermayelerinin yüzde kırk beşi
ni reklâm için sarfederler. Bazıları 
m.uvaffak olurlar, bazıları da olmaz
lar. Muvaffak olamıyan firma kabaha
ti malının fenahgmda değil, mutlaka 
reklâm işinin iyi idare olunmamasın
da bulur. Çünkü Amerikalının naza
rında her şey, hattâ kıymetsiz çakıl 
taşı bile, mükemmel surette satılabi
lir, elverir ki her şeye uygun gelecek 
surette ve fedakârhktan çekinmiyerek 
reklâm yapılsın. 

Büyük bir Amerikan gazetesinin 
reklâm kısmı dikkatle okunursa bü
tün Amerikalıların midelerinden muz-
tarib oldukları görülür. Öyle değilse 
bile neşrolunan ilânlar bunu ifade edi
yor. Bin mecmuada, bir milyon afişte 
ve radyoda okunan ve işitilen şey bu
dur: »Fena görünüyorsunuz, hazım 
cihazınız iyi işlemiyor!» 

Her memlekette reklâm yapılır, fa
kat Amerikan reklâmı karşısında di
ğer memleketlerin reklâmı solda sıfır 
kalır. Amerikan radyolarından birinde 
birdenbire bir küçük skeç işitirsiniz. 
Cenç bir anne nevmid bir haldedir, 
bu zamana kadar mesud bir bayat 
sürmüştür, fakat şimdi bedbahttır. 
Kocası kendisinden uzaklaşıyor, yegâ
ne çocuğu Mabel de annesine karşı 
soğuk davranıyor. Kadın ölmeyi göze 
aldıracak hale geliyor. O esnada falan 
hapı satan bir komisyoncu meydana 
çıkıyor. Kadına haplarından veriyor. 
Derhal her şey düzeliyor, kadın gene 
mesud oluyor. Aradan iki ay geçme
den bu hapların ne olduğunu bütün 
Amerika biliyor. Nereye baksanız o 
ismi okuyorsunuz işitiyorsunuz. Sine
malarda, tiyatrolarda, şimendiferler
de hep o isim yazılı duruyor. Gece ya
nsından sonra saat birde, telefon çalı
yor, bir ses: «Son defa tavsiye ediyo
rum, falan hapı almız!» diyor. Niha
yet insan bir kere tecrübe etmeğe 
mecbur oluyor. İşte Amerikan reklâ
mından bir numune! 

Niçin ağlıyormuş! 
Diğer bir numune de şudur: Ka

dınlara mahsus lâstik çorap nasıl ta
nıtılıyor?. Milyonlarca nüsha satan 
bir gazetede bir gün büjöık bir ilân 
çıkıyor. Fil gibi kalın bacaklı bir ka
dın bir köşeye oturmuş, ağlıyor. Res-

Amerika ayanından Borah 

min altında okuyuculara şu sual so
ruluyor: «Bu kadının neden ağladığı
nı biliyor musunuz?» Tabiî kimse bil
miyor. Ertesi gün ajmi gazetede şu 
cevap veriliyor: «Bacaklan biçimsiz de 
onun için!» Okuyanlar o kadma acı
yorlar. Fakat üçüncü günü kurtuluş 
haberi veriliyor: Koskoca harflerle ya
zılı olan bu haberde genç kadımn ar
tık karaca gibi ince bacaklara malik 
olduğ\ı, bu mucizenin de şu marka 
lâstik çoraplar sayesinde elde edildiği 
bildiriliyor. Halk heyecan içinde, ama 
hakikaten heyecan içinde bulunuyor. 
Fil bacaklarının nasıl olup ta karaca-
bacağına çevrildiğini sormak kimse
nin batırma gelmiyor. 

Bundan sonra radyoda bir haber 
işitiyorsunuz. Vinston ailesinin boşaı> 
mak için mahkemeye müracaat etti
ğini öğreniyorsunuz. Niçin? Çünkü 
bayan Vinston, şu marka çorapları 
gi3anek istememiş ve onun için cildi 
bozulmuş! 

Yahud: Şikagonım en büyük berber 
dükkânlarmdan birinin camekânında 
şu levha asıh duruyor: «Bütün kadın
lara hitabı Saçlarınızı boyatmak için 
bana müracaat edlyorsımuz ama ya-

Ajdın Cumhuriyet okulu talebesi merasim esnasmda (köledeki zat mektebin 
genç ve çalışkan başöğretmeni B. Mümtaz Mıhçıdur.) 

Akşehirde 19 Mayıs G«açlik bayramından bir görünüş 

pamam. Saçlarınızı permanant yaptır
mak istiyorsunuz ama yapamam. Ma
nikür yaptırmak istiyorsanız, beyhude 
müracaat ediyorsunuz. Şayed falan 
marka lâstik kemerleri takınmazsanız 
serseri kıyafetinde gezmeğe mahkûm
sunuz!» 

Bu levhayı okuyan bir ecnebi kızı
yor, berber dükkânımn önünde tesa
düf ettiği bir kadına diyor ki: «Bayan, 
içeriye girdiğiniz zaman saç boyasile 
lâstik kemer arasında ne münasebet 
olduğımu berbere sorar mısınız?» Ka
dın hayretle yabancının 3rüzüne bakı
yor ve: «Siz, ya bir İrlandalı ve yahud 
bir Avrupalısınız. Yoksa böyle buda
laca sual sormazdınız!» cevabını veri
yor. Çünkü hayret edilecek nokta şu
dur: Her Amerikalı kadın gibi o kadın 
da levhada yazılı olan şeye körü kö
rüne inanıyor. 

Evden çıkmadan her şey 
öğreniliyor! 

Reklâmlara bakılacak olursa insan 
evinde her şeyi öğrenebiliyor. Mister 
Hayberi numune olarak gösteriliyor. 
Mister Hayberi altmış yaşında bir ih
tiyarken ve açlıktan ağzı kokarken 
Vaşington güzel sanatler akademisi
nin rehberini alıp okudu, o sayede 
bugün Amerikanın birinci ressamları 
sırasına geçti, deniliyor. 

Yahud: Küçük Etel, ailesine derd 
oluyordu. Hiç bir erkek onunla meş
gul olmuyordu. Bunım üzerine kız: 
«Nasıl enteresan görünebilirim?» kita
bını satın aldı. Ondan sonra erkekler 
etrafmda pervane gibi dönmeğe baş
ladılar. 

Bir gün en güzel bir reklâm «Nev-
york» gazetesinde çıktı. Koca harfler
le yazılı olan bu reklâmda denUiyordu 
ki: «Unvanımz yok mu? Hiç bir kimse 
sizinle alâkadar olmuyor mu? Bizim 
zabıta kursuna yasalınız. Altı haftada 
imtihan verip miralay rütbesini alabi
lirsiniz.» 

Bu ilânlara bakılacak olursa insan 
evinden çıkmadan tayyareci oluyor, 
mucid oluyor, dört haftalık bir kurs-
dan sonra üniversite profesörü bile 
oluyor! Niyuberi metodu sayesinde 
yedi günde piyano öğreniliyor, sekizin
ci günü Beethovenin «ikinci senfoni» 
sini veyahud Liszt'in ikinci rapsodisi
ni çalıyorsımuz. Sekiz şişe salt alacak 
olursanız, su içmekten ebediyen kur-
tuluyorsımuz. Hayatınızı uzatıyorsu
nuz ve çöllerde kâşiflik yapabiliyorsu
nuz. Şimal kutbunu yeniden keşfede-
biliyorsımuz ve nihayet üç ay devam 
eden bir kursdan sonra muvaffakiyet
li bir altın arayıcısı olabiliyorsunuz. 

Borah ne diyor? 
Amerikada reklâmcılık hiç bir şey

den çekinmiyor. Her şeyden istifade 
ediyor. Yalnız reklâm için mUyonlar 
döküyor. İcab ederse Amerikamn ya
nsım satın ahp muvaffak oluyor. Ame
rika senatörlerinden Borah bile bir 
kere bir reklâma mevzu teşkil etti ve 
alenen dedi ki: «Yükselişimi ne sâyi-
me, ne iktidanma, ne de hatibliğime 
medyunum. Beni yükselten şey ancak 
ve ancak (...) kımdura boyasıydı!» 

Şu reklâm da Şikagoda bir mezarlı
ğa konulan reklâmm yaıunda hiç me
sabesinde kahr. Orada bir mezar ta^ı-
nm üzerinde şu satırlan okuyabilirsi
niz: «102 yaşmda ölmüştür. Çünlcü 
daima yoğurt jremiştir.» Bu Uânın 
asılması için şimdi o mezarda yatan 
adam hayatta iken bir yoğurt şirke
tinden mütemadiyen reklâm parası 
çekmiştir. 

Bu tarzda reklâm yalmz Amerikada 
yapılabiliyor. Amerikalüar bundan 
hoşlamyorlar. Bir reklâm ne kadar 
kuvvetli ve etraflı olursa onu yapan 
adam da o nlsbette milyonlar kazam-
yor. Çünkü Amerikalı her şeyde rek
lâm beklemeğe ahşmıştır. Halk rek
lâm ister ve onu dikkate alır. Reklâ-
mı görünce satm alır ve aldatılmış ol
ması hatınna gelmez. İşte Amerika 
rekl&mınm en garib ve en gizli tarafı 
budur. 

«ı«»—ı™tıı>î5K!aMmv: atışım 

Bir hatıra 
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Türk vapurculuğunun 
geçirdiği devreler 

Bir zamanlar Istanbuldan Mudaoyaya nasıl 
gidilirdi? Bir sefirin şikayetinin tesiri 

Almanyada yeni yaptırılan vapuru
muz Trak'ın İstanbula geldiğini ga
zetelerde okuyunca ne kadar sevindim 
anlatamam. Şirketi Hayriye ile Kadı
köy ve Adalar vapurları hemen hep 
İstanbula yeni olarak gelmişlerdi; fa
kat liman dışı denizlerimizde sanca
ğımızı dolaştıran postalai" arasında 
şimdiye kadar bir tane olsun yeni yap
tırılan vapur görmemiştim. 

Çocukluğumda Boğaziçinde Vani-
köyündeki yalımızın penceresinden 
denize bakarak gelen geçen vapurları 
seyrettiğim gündenberi yürüyen yıl-
larm vapurcuk bilançosunu yaptım. 
Tezgâhtan yeni indirilerek İstanbul 
limanına gelen Trak'ın ne demek ol
duğunu daha iyi anladım. Hatırladık-
lanmı size yazayım ki okuyucularım 
bu deniz muvaffakiyetini daha iyi kav
rasınlar. 

Bizde ilk vapurculuğu merhum Mit
hat paşa kurdurmuştur. «Ummanı 
Bahrî» adlı bir idare tesis etmiş, iki 
vapur almış, bunlara Basra ile İstan
bul arasında sefer yaptırmağa başla
mış. Aldanmıyorsam 1875 de filân ola
cak. «Ummanı Bahrî» Denizyolları 
idaresinin büyük babasıdır. Ben «Um
manı Bahrî»yi görmedim, fakat onun 
oğlu «İdarei Mahsusa>yı iyi biliyo
rum. 

İdarei Mahsusaya halel olan «Şey-
risefain»i hep biliriz diyebilirim. 
«Ummanı Bahrî»nin ilk vapurlarmın 
arkasından «Medarı Tevfik» ve «Şe-
refresan» adlı iki iyice vapur alınmış
tır. Bunlarda yolculuğum var; Şeref-
resana Karadeniz gemicileri «Şerif 
Hasan» demeği daha düe kolay bul
muşlardı. «Medarı Tevfik»in kaptan 
köprüsüne güzel bir ayı pöstekisi se
rerek üstüne oturup çubuğu elde ku
manda eden çok sevimli ve cesur bir 
ihtiyar gemici kaptam da iyi hatırlı
yorum. 

Şimdi yeni yapüıp gelen «Trak»m 
yapacağı İstanbul Mudanya hattın
da dahi çok hatıralanm vardır. Bur-
şada Defterdarlığı olan babamla İs
tanbul Mudanya arasında ilk yolculuğu 
«Şehber» adlı yandan çarklı, fakat 
yüksek tekneli ahşap bir vapurla yap
mıştık. Şehberin pat pat nekaratile 
Marmarayı aşmasını gençlikte keyif
le se3rretmiştim. Şehberin bir arkada
şı dafıa vardı, adı «Mudanya» idi. Bu 
da ahşaptı ve Şehbere eş olarak İz
mit tersanesinde yapılmıştı. Bak bu
rada kusur dilemek lâzım geldi. Li
man dışı denizlerde yeni vapur gör
medim demiştim. Halbuki «Mudanya» 
vapuru İzmitte inşa olunmuş yeni bir 
ahşap vapurdu. Fakat yürümekte çok 
tenbeldi. Mudanya vapurile Mudanya 
iskelesine altı buçuk saatte gidüirdi. 

İşte bu yıllarda (1884) İdarei Mah
susaya Londradan üç vapur aldılar. 
Bunlar o zamana göre güzel gemUer 
idi. Fakat İngilizler çok kömür ya
kıyor diye kadro harici yapmışlalrdı. 
Üç vapura «Kâmil paşa», «Hasan pa
şa», «Ali Saib paşa» adlarım taktılar. 
GemUer vaktin sadrazammm, Bahri
ye ve Harbiye Nazırlamun adlannı 
taşıyordu. Daha sonra «Söğütlü» adı 
taküan bir vapur almdı. «SöğüUü» gar 
liba bir büyük mektep gemisi imiş; 

çünkü makinesinden başka gemide 
tam yelkenli arması vardı. Üç dire
ğinde her türlü yelken ve serenler 
vardı. 

Söğütlü ile bir İzmir yolculuğum 
vardır; çok tuhaftır .Vapur Çanak-
kalede aldığı saray emrini yerine ge
tirmek üzere boğazdan çıkınca bizi Ci
ritte Hanyaya götürdü, oradan bir 
hafta sonra İzmire döndük!. 

Söğütlü galiba uğurlu geldi. 1908 
inkılâbına kadar beş on eski vapur da
ha alındı. Bunlaı- bilhassa Karadeniz 
postasını yapıyor ve Şab denizine, 
Garp Trablusuna, Yanya sahillerin3 
asker taşıyordu. Çünkü oralarda dö
vüşmenin durduğu olmazdı. 

1908 geldi, her şey gibi İdarei Mah
susa da adını değiştirdi, Seyrisefain 
oldu. Köhne vapurlardan yarım dü
züne kadar daha aldılar. Bu sırada 
«Tirümüjgân»ı «Gülnihal»! hatırla
mak lâzımdır. Tirümüjgânın bir ar
kadaşı daha vardı, onun da adı Sul
tanlar sarayı gözdelerinden birisi idi. 

Uzak deniz vapurlajrı böyle safhalar 
geçirirken Bursa yolculuğunu da can
landırmağa çabalıyorlardı. İdarei 
Mahsusanın başında bir «Jon» paşi 
vardı. O, paçaları sıvamıştı. Çünkü 
mahud «Şehber»de BursElfya giden bir 
Avrupa büyük elçisi yolculuğun uzun 
sürdüğünden padişaha şikâyet etmiş
ti. Abdülhamid en ziyade Avrupalı el
çi şikâyetlerini dinlediği için ((Jon» p*" 
saya yollu vapur koyunuz emrini ver
mişti. Derhal «Maiyeti Şahane» va
purlarından yandan çarklı «Süreyya»* 
yi İdarei Mahsusaya verdiler. İstan-
buldan Bursaya üç buçuk saatte git
meğe başladık. 

Jon paşa «Bingazi» ve «Lûtfiyet 
adlı iki yat daha satm aldı. Bingazi 
bir İngiliz lordımun hususî yatı idi, 
kamara ve salonları o zamana göre 
çok güzeldi, vapur yollu idi. Bingad 
ve Lûtfiye ile İstanbuldan Mudan-
yaya çok defa üç buçuk saatte gitmiş
tik. Zavallı Lûtfiye çok yaşamadı, Sa-
raybumunda bir başka vapurla çar
pıştı, baştan kara yapıp rıhtıma ken
dini oturttu ve batmaktan Icurtuldu. 
Abdülhamid Saraybumunda bir va-
punm batmasını fali hayır sanmamış 
derler. Vapuru çekip kurtarmağa çok 
uğraştılar, mümkün olamadı, dinamit 
üe atıp Saraybumunu kurtarmak 
lâzım geliyordu. Padişah buna bir 
türlü razi olamadı. Lûtfiye orada se
nelerle yattı ;ancak 1908 inkılâbın
dan sonra akmtı burnunu temizledi
ler. 

Görüyorsvmuz ki İstanbuldan Bur
saya üç buçuk saatte gitmek otuz yıl 
önce dahi mümkün oluyordu ve bunu 
ancak bir büyük elçinin şikâyeti temlfl 
etmişti. Fakat o sür'ati ya^jan vapur
lar dahi köhne almmış yahut köhne-
leşmiş şeylerdi. «Cumhuriyet» bizi hef 
şeyde olduğu gibi, bizim için yaptırıl
mış yepyeni bir vapura kavuşturdu, 
artık Trak'la iki buçuk saatte İstan-
buldaiı Bursaya gidip geleceğiz, Bur-
sada içine girip yatılacak modem otel
ler bulacağız. 

tşte «Trak» vapuru bana hep bun
ları hatırlattı, sevincimin sebebi bun
lardı. Ahmed İhsan Tokgö» 

Mersin (Akşam) — Burada hakikaten örnek olabilecek mükemmeliyetti 
bir ilk okul binası yapılmıştır. İleri adını taşıyan bu muhteşem okul yalni* 
büıa itibarile değü kadro itibarile de birinci sınıftır. Mektebe 600 talebe de* 
vam etmekte ve bunlara on iki öğretmen tarafından ders verilmektedir. Res
mimiz ilk okulun ön cephesinden bir paıçayı tesbit ediyor. 
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Galatasaray Uçoku 3 -1 yendi 
Hakem, ogunun son dakikalarında izmir takımından 

iki, Galatasaray dan üç oyuncuyu dışarı çıkardı 
Dün, Taksim stadında üç binden 

fazla ve oldukça cogkun bir seyirci 
kütlesi önünde Galatasarayla Üçok 
ikinci millî küme maçlarım oynadılar. 

Takımlar sahaya aşağıdaki şekildo 
çıkmışlardı: 

Galatasaray: Sacid - Mehmed Salim, 
Lûtfi - Mustafa, Adnan, Suavi - Nec
det, Süleyman, Gündüz. Eşfak, Bülend. 

Üçok: Hakkı - Necdet, Ziya - Fehmi, 
Adil, Mazhar - Kemal, Said, Namık, 
Faruk, Namık. 

Bu maçı uzun zamandır hakem dur-
mıyan Şazi Tezcan idare edecekti. Ra
hatsız olduğu İçin yerine Beşiktaşlı 
Basıi sahaya çıktı. 

— Birinci devre — 
tik dakikalarda İzmirliler hemen 

hücuma geçtUer. Üçüncü dakikada 
solaçık Namığm çok güzel bir sütünü 
Sacid topu havada bloke etmek sure-
tile mükemmel bir şekilde kurtardı. 

Sacidin uzaklaştırdığı bu tehlikenin 
hemen akabinde Eşfak iki bekin ara
sından sıyrıldı fakat sütü avuta gitti. 

«i— Üçokun golü — 
İzmir hücum hattı sekizinci daki

kada sağdan bir akın yaptı. Kemalin 
ortaladığı topu tutmak üzere Sacid 
dışan çıktı. Bu sırada Sacidin önünde 
bulunan Suavi topa adeta Saide pas 
verir gibi yavaşça vurdu. Usta bir o-
yuncu olan Said, Sacidin kaleden çık
tığını görmüştü. Havadan gelen topu 
hafif bir plase ile Sacidin üzerinden 
ağlara gönderdi. 

Galatasaray oyunun başında yediği 
bu golden sonra hemen hücuma geçti. 
Sarıkırmızılılar mütemadiyen sol ta
raftan iniyorlar. Bülendin bir sütünü 
Süleyman pek yakından plase etti. Fa^ 
kat Hakkı bunu yatarak kurtardı. Bir 
kaç Galatasaray hücuıriu Ükoç müda
faasının ve kalecisinin müdahaleleri 
ile neticesiz kaldı. Bilhassa kaleci 
Hakkı bu sırada güzel kurtarışlar 
yaptı 

Üçokun ânî bir akını esnasında Na
mık Adnanı geçti ve havadan sıkı bir 
şüt çekti. Sacid bunu gene havadan, 
topu yere düşürmeden bloke etti. 

Galatasaray hâkim bir oyun oynu
yor. Fakat, ekserisi Eşfak tarafından 
hazırlanan hücumlar semere vermi
yor. İzmirli kaleci bir defa Bülendin 
ayaklarına yatarak, bir defa da Gün
düzün yakından bir kafa vuruşunu 
bloke ederek iki mühim tehlikeyi at
lattı. 

Üçokun Saidin gayretile yürüyen 
birkaç akını da neticesiz kaldı. Bir de
fasında sağaçık güzel bir pası dışan 
vurdu. Bir defa da Mehmed Salim to
pu Saidden söktü. 

Adnamn bir ara pasmı Necdet ya
kından dışarı attı. Üstüste kaçan bu 
fırsatlardan sonra nihayet yirmi be
şinci dakUcada Galatasaray hâkimiye
tinin semeresini elde etmeğe muvaffak 
Dldu. 

— Galatasaraym birinci golü — 
Ortadan sağa giden bir topu Necdet 

kısa bir vuruşla ileri doğru ortaladı. 
Havadan gelen topu Süleyman çok gü
zel bir kafa vuruşile beki atlatarak ka
leye sokuldu çektiği sütü Hakkı ya
tarak bloke etti. Hakem bu tutuşu içe
ride gördüğü için gol saydı. 

Oyun berabere vaziyete girdikten 
sonra biraz sertleşti. Üçokım sağ beki 
Eşfaka favül yaptı. Eşfak da mukabe
le etti. Namık, Mehmed Salimin üze
rine sert bir şekilde çıktı. Fakat bu 
sertlik devam etmedi. Galatasaraym 
nisbî hâkimiyeti devam ediyor. Nec-
detin ortaladığı topu Gündüz kafa Ue 
kaleye gönderdi. Hakkı bunu da tuttu. 

Namık, Mehmed Salimi geçti. Sa
lim yere yatarak Namıkı ayağından 
tuttu. Çekilen favulü, Galatasaraym 
atletik kalecisi kurtardı. Bülend, Ad-
nandan uzun bir pas aldı. Süratle iki 
beki geçti. Kaleci ile kargı karşıya. 
Topu dışan vurdu. 

Tamşıpar takımı bugün 
F. Bahçe ile karşılaşıyor 

•«N. 

Tanifivar takum oynnculan bir arada 

Galatasaraym Üçok miida faaanfl» İmlleıı bir füm» 

Bülend, gene bekleri geçti ve şül 
çekti. Kaleci Hakkı topu dizlle dur
durdu. Necdet ortada kalan topu dı
şan attı. 
Galatasaraym kaçırdığı bu fırsatlar

dan sonra Üçok &nl bir akm yaptı. 
Said, Lütfiyl geçti. Ve topu solaçık 
Namığm önüne yuvarladı. Namık bu 
güzel fırsatı Iska geçmek suretile he
ba etti. Bülend gene bekleri atlattığı 
halde topu dışarı attı. Devrenin son-
lanna doğru Bülendl on sekiz pas 
çizgisi içinde arkadan İttiler. Hakem 
çalmadı. Ve birinci devre (1-1) bera
bere bitti. 

İlk devrenin umumî görünüşü şu
dur: 

İki tarafm müdafaası vazifesini hak-
kile yapamadı. Üçok müdafaası daha 
fazla açık verdi. Fakat Galatasaray 
forverdlerl, bilhassa Bülend bundan 
istifade edemediler. 

— İkinci devre — 
İkinci devrenin ilk dakikalannda 

gene Sacidin enfes bir kurtanşmı gör
dük. Galatasaray müdafaası Lütfinin 
fazla ileride oynaması yüzünden müş-
kil vaziyette kalıyor. 

Gündüz kaleciyi şarje ederek bir gol 
attı. Fakat hakem saymadı. Galatasa
ray takımı hücum hattmda değişik
likler oluyor. Gündüz solaçık, Bülend 
santrfor. Biraz sonra bu oyuncular 
gene yerlerine dönüyorlar. 

— Galatasaraym ildnci golü — 
Yirminci dakikada Gündüz soliç 

yerinde yakaladığı topu on sekiz pas 
çizgisi üzerine kadar sürdü ve sıkı bir 
sütle havadan Üçokun ağlarına gön
derdi. 

Galatasaray hâkim bir oyun oyna
mağa başladı. Üçok müdafaası yor
gun bir şekilde vazifesini yapamıyor. 

— Galatasaraym üçüncü golü — 
Yirmi yedinci dakikada, Mustafa 

Necdete bir ara pası verdi. Necdet to
pu ortaladı. Süleyman kalenin önünde 
kanşık bir vaziyette topu yakaladı ve 
şüt çekti. Yakından çekilen bu sütü 
kaleci bloke edemedi. Müdafaa da topu 
uzaklaştıramadı. Süleymamn ikinci 
bir vuruşu Galatasaraya üçüncü golü 
kazandırdı. 

Bu golden sonra Galatasaray biraz 
gevşer gibi oldu. Mustafanm haf hat
tında yaptığı favül golle neticeleni
yordu. Saidin kafa vuruşunu, çok gü
zel oynıyan Sacid, fevkalâde bir plon-
jonla kornere attı. 

Galatasaray tekrar hücumda. Gün
düzün ağır hareketi bir golün kaçma
sına sebeb oldu. İzmir müdafaası büs
bütün bozuldu. Sahada yer yer sert 
oyun başladı. Salim ile, Üçokım soliçi 
birbirlerini kolluyorlar. 
— Hakem iki takımdan heş oyuncuyu 

dışarı çıkarıyor — 
Hakem Üçokun takım kaptam. Adi

li dışarı çıkardı. Sonradan Adilin, ha
kemin kararlarile alay etmeğe kalkış
tığım öğrendik. 

Üçok güzel bir fırsat yakaladı. Fa-

Gündüzün tzmir kalecisine bir şarjı 

kat Saidin pasını solaçık elle tuttu. 
Oyunun bitmesine on dakika kala 

oyım bozuldu ve hakem on dakika 
içinde dört oyımcu sahadan çıkardı. 
Evvelâ kasden favül yapan Süleyman, 
sonra gene favül yapan Necdet saha
dan çıkanldılar. 

Biraz sonra Bülende kasden tekme 
vuran Üçokun sağbekl Necdet ve bu 
favüle mukabele eden Gündüz hakem 
tarafından dışan gönderildUer. 

Galatasaray sekiz, Üçok dokuz kişi 
kalmışlardı. Maç (3-1) Galatasaraym 
galibiyetUe bitti. 

— Nasü oynadılar — 
Oyun futbol seviyesi bakımından 

yüksek değîldi. Fakat ara sıra heye
canlı safhalar gösterdi. 

Galatasaray takımında kaleci Sacid 
fevkalâde bir oyun oynadı. 22 kişinin 
en iyisi idi. 

Mehmed Salim gene müdafaada 
yalnızdı. Lütfi haf hattının içinde oy
nadı ve yerini boş bıraktı. Galatasa
ray haf hattında yalnız Mustafa iyi 
idi. Adnan ve Suavi sadece çalıştılar. 
Sankırmızıhlarm hücum hattmda 
Necdet ve sinirli oynamakla beraber 
Eşfak iyi idiler. Süleyman ve Gündüz 
yalnız gol atarlarken muvaffak oldu
lar. Bülend, fena bir gününde Idl. 

Üçok müdafaasından kaleci ve bi
raz da sol bek muvaffak oldular. Adil 
de dahil olduğu Üçok defansı zayıf bir 
oyun çıkardı. Hücum hattile müda
faanın irtibatını temin için uğraşan 
Said, forverd hattındaki yerini kay
betmişti. 

Üçok hücum hattı başta Said olmak 
üzere iyi idi. Fakat çalışkan değildi. 

—'Hakem — 
Maçın hakemi Basri, maçı güzel ida

re etti. Otoritesi mükemmel ve şajra-
m takdirdi. Maçların dejenere olma
ması için Basri gibi hakemlere ihti
yacımız vardır. Ulvi Yenal 

Tamşıvar takımı, bugün Kadık5-
yünde Fenerbahçe takmılle İlk maçı
nı yapacaktır. Profesyonel Macar 
oyımcularmdan mürekkep olan bu 
takımm kıymet ve kuvveti malûm 
olduğu cihetle, tafsilât vermeğe lü
zum gömüyoruz. Aylardanberi maç 
yapmamış olan Fenerbahçe takımı, 
galibiyeti kazanmak için çok çalış
mak mecburiyetindedir. Her halde 
Fenerbahçelilerin, şöhretlerine ve 
halkm daima kendilerine gösterdiği 
muhabbet ve itimada lâyık bir oyun 

göstereceklerine şüphe etmlyoru». 
Kendilerine muvaffakiyetler dileriz. 

Tamşıvann kendi sahasmda aldı
ğı neticelerden bazılan: 

Mısır muhtelitini (2 - 0). Viyana-
nm Slovan takımmı (2 - 0) MacaJ-
ristanm Budai timini (3 - 2) yen
miştir. Yabancı sahalarda aldığı 
iyi neticeler arasında Moravska 
Slavlayı (2-1) yenmiş, İtalya, şimali 
Afrika ve Füistinde yaptığı turneler
de yaptığı ekseri maçlan kazanmış
tır. 

Altılar kupası 
Beykoz Süleyma-
niyeyl 3 - 1 yendi 
Dün Taksim stadında mülî küme 

maçından evvel İzzet Muhiddin Apak-
m idaresinde Beykozla Süleymaniye 
Altılar kupası dömifinali için karşı-
laştılal-. İM tarafın da eksik kadrolu 
takımlarla çıktığı maç zevksiz geçti. 
Birinci devreyi soliçi vasıtasile bir 
gol kazanan Beykoz 1 - 0 galip bitir
di. İkinci devrede Beykozlular sayı 
adedini üçe çıkardılar. Maçm sonu
na doğru oyunculardan bazılan sa
ha ortasmda kavgaya tutuştular. Po
lis müdahale mecburiyetinde kaldı. 
İki tarftan da birer kişi çıkanldıktan 
sonra oyuna devam edildi. 

Son dakikalarda Süleymaniyeliler 
şeref gollerini yapmağa muvaffak 
oldular ve maç da 3 - 1 Beykozun 
galibiyeti ile bitti. 

Burun Banıtgücü alanında yapılacak 
maçlar 

1 — Barutgücü 3 genç - Bezezyan lise
si takımları revanş maçlan saat 9 da. 

2 — Bakırköy Rum genç - Bakırköy Rum 
A takımları saat 10,30 da. 

3 — Barutgücü 1 genç - Üzenspor genç 
takımları saat 13 de. 

4 — Barutgücü - Langa B takımları sa
a t 14,30 da. 

5 — Barutgücü - Langaspor genç takım
ları saat 16 da. 

6 — Barutgücü - Langaspor A takım
ları saat 17,30 da. 

Barutgücü alanmda karşılagacaklardır. 

Kütahyada güreş 
müsabakaları 

Kütahya 28 (A.A.) — Şehrimiz Ki-
züay şubesinin teşebbüsü ile 29 mayıs 
günü büyük güreş müsabakalan ter
tip edilmiştir. Şimdiden Dinarh Meh
med, Mülayim, Karagöz Ahmed, Di-
mitri, Bulgar Tiro ile bir çok genç 
pehlivanlar buraya gelmişlerdir. Ce-

İS maçları 
Muhittin Üstündağ 

çalenç kupası 
Her sene olduğu gibi «Türk Dağcılık klû-

bü». Valimiz Bay Muhidin Üstündağ şere
fine bir tenis tumuası tertip etmiştir. BU 
tumua Türk Dağcılık klübünde yapıla
caktır. Tumua, Türkiyedeki bütün ama
törlere açıktır. Tumua beş kısma ayrıl
mıştır: 

1) Tek kadm 
2) Çift kadın 
3) Tek erkek 
4) Çift erkek 
5) Muhtelit 
Maçlar 4, 5, 11 ve 12 haziranda T. D. K. 

tenis kortlarında oynanacaktır. Tumua 
için Dünlop toplan kabul edimilştir. 

Her kısımda kazanan ve en ziyade puan 
toplıyan klübe mükâfat verilecektir. 

Klüp puanlannm hesabı şu suretledir: 
Her kısımdaki galiplerin klüplerme: 
1 inci (5), 2nci (3), 3 üncü ve dördüncü 

(1), puan verir. 
Her zaman olduğu gibi bu sene de tur-

nuamıza İzmir ve Ankara tenisçilerinle 
iştiraki hemen hemen temin edilmiştir. 

Kayıt ve fazla tafsilât için 2 Haziran 
saat 20 ye kadar Türk Dağcılık klübün
de Bay N. A. Gorodetzkiye müracaat edil
mesi lâzımdır. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

TAKSİM STADINDA: 
1 — Amavutköy - Şişli. Apoyev-

matini kupası dömifinali. Saat 
9,30 da. 

2 — Beşiktaş - Üçok milli kü
me maçı. Saat 17 de. 

FENERBAHÇE STADINDA: 
Fenerbahçe - Tamşıvar. Saat 

18 de. I 

mal pehlivanm bugün geleceği ani** 
silmiştir. Bu vesüe ile KütahyaniO' 
ehemmiyetli bir spor hareketine sal** 
ne olacağı anlaşümıştır. 

Baş, diş, nezle, grip^ romatizma, nevralji, kırıklık ve bütüd 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında s ^ d e 3 kaşe alınabilir» 
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Muharrir Akif'in zevcesi Pervin, 
masa başına oturmuş, evin hesabları-
m tanzimle meşguldü. Kocasmm on 
beş senedenberi mesleğinde ilerileme-
sine ve varidatm günden güne artma-
sma rağmen, o, diğer arkadaşlan gibi, 
zevke, sefahate atılmamış; çocuklu
ğunda aldığı sakin ve ciddî terbiyeden 
aynlmamıştı. Bütün ömrü evinin ida-
resile geçer, en ufak bir yanlış hesabı 
gözden kaçırmazdı. 

Pervin, orta boylu, irice yapılı, yü
zü genç kalmasına rağmen vücudu 
olgun ve şişmanca bir kadındı. 

Hesab işini bitirdikten sonra kalk
tı. Sırtında koyu renk, basit bir elbise 
vardı. Muntazam döşenmiş odasınm 
İçinde dolaştı. Bir yastığı düzeltti. 
Yan konmuş bir resim çerçevesini 
doğrulttu. İçindeki resme bakarak 
gülümsedi: Bu, oğlile kızının fotoğ
rafıydı. 

Soma saate bir göz attı. 
„— Neredeyse postacı gelir!» diye 

düşündü. 
O sırada kapı açılarak, kocası içeri 

girdi. 
Kadın erkeği görünce: 
— Vay! Sen misin ... Nasıl oldu da 

böyle erken kalktın? Dün gece çok 
geç yatmıştm!.. Çalışma odasının so
bası sönmedi ya?... 

— Hayır! 
— Doğrusu merak ettim... Havalar 

soğuk... "Ya Akif üşürse?» diyordum... 
Gözüme uyku girmedi. 

— Beyhude meraklanmışsın, Per-
vin'ciğim! 

— Fakat benzin uçuk... Rahatsız 
bir halin var. 

Kadın, kocasını dikkatle süzdü. Er
kek, omuzlarını silkerek: 

— İyiyim... Azıcık yorgunum... Baş
ka bir şej^m yok! 

Pervin, erkeğin asabî olduğunu se
sinin ahenginden anlamıştı. Cevab 
vermeden bir koltuğa oturdu. Dalgm 
dalgın bahçeye bakan Akif'i süzdü. 

Muharrir kırk beş yaşlanndaydı. 
Kalemi sayesinde son derece tanın
mıştı; hâlâ da sevilen bir sanatkârdı. 
Dalga dalga kır saçlan alnının üstimü 
süslüyor; genç kalmış lâciverd gözleri 
zekâ ve münevverlik ışığile parlıyordu. 
Doğrusu, güzel bir adamdı bu... 

Kadın, içini çekerek: 
«— Hiç de değişmedi... Ne kadar 

kendini muhafaza etti! - diye düşün
dü. - Neden acaba sakin ve aklı ba
şında insanlar daha evvel ihtiyarlıyor 
da bu büyük coşkunlar ve büyük âşık
lar uzun müddet zinde, genç kalıyor
lar?... Herhalde senelerin - zannedildi
ği kadar - yıpratıcı bir tesiri olmasa 
gerek... Taze kalmak için en büyük 
çare yaşamak zevki, hayatiyet kudreti 
Ve kuvvetli bir iradedir... Hayat mü
cadelesinde teslimi silâh etmek: İşte 
ihtiyarlık!..» 

Pervin, senelerdenberi, işte, teslimi 
silâh etmiş... Onun için kendini koca
sından çok ihtiyar hissediyor. 

— Akif! 
^ Efendim. 
— Nen var? 
— Bir şe3rtm yok... Bu odaya bakı

yorum... Ne fena döşenmiş... Bütün 
gün burada oturmağa mecbur olsam 
asabiyetten ölürüm! 

— Tabiatsiz olduğumu söyle baka
lım. 

— Tabiatsiz değilsin, fakat yaptık-
larm gustoma uymuyor... Şikâyet et
miyorum, Pervin'ciğim, üzülme... Şa
ka söylüyorımı!.. Ben zaten bu köşkü 
Sevmem... İçim sıkılıyor burada... Sen 
*>öyle yepyeni, pırıl pırıl eşya istedin... 
İşte, güle güle kullan... Ben eski dö
şemelerimizi daha çok seviyordum. 

— O soluk perdeleri mi?.. Üzülme, 
bunlar da on beş sene sonra onlann 
haline gelir!.. Fakat ben ... 

Kocasının kendisini dinlemediğini 
'arkederek sustu. Erkeğin ıztırab çek
tiği belli... Acaba nesi var? Kederi ne-
"Ir? İşinden mi üzülüyor, yoksa âşık 
* ^ u mu muztarib? Kadın muhave
reyi değiştirdi: Çocuklardan bahsetti, 
iyi ders okuduklarını söyledi. Sonra 
a ç ı n ı n hesabını anlattı. Derken, bah-
S^yl düzeltmek için bahçıvana bir 
yardımcı lâzım olduğunu ilâve etti: 

— Gündelikle mi, mevsimliğine mi 
tutsam acaba?.. Ne dersin? 

Akif, bu hususta kanslle hiç muna-

-

Nakleden: 
(Vâ-• N û ) 

kaşa etmezdi. Eve aid bütün işler içi
ni sıkardı. Lâkayd bir sesle: 

— Ne istersen öyle yap, güzelim! 
- dedi. 

Ve sonra, birdenbire sordu: 
— Acaba saat doğru mu? 
— Evet... Niçin? 
— Postacı daha gelmedi de... 
— Bir haber mi bekliyorsun? 
— Evet... Oynanan piyesime dair... 

Bu cehennemin bucağında oturuyo
ruz; dünyadan haberim olmuyor... 
Sinirleniyorum, doğrusu! 

Kadın şefkatle gülerek: 
— Merak etme senin eserlerin dai

ma muvaffakiyet kazanıyor... Bilhas
sa Bedriye Berkin oynadığı zaman... 

Bu ismi işitince erkeğin bütün vü
cudu titredi. Odada bir üçüncü şahıs 
olsa, Akif'in bu rabıtasından Pervin'in 
bOıaber olduğunu sanacak... Halbuki 
kadın her şeyi biliyor... 

Dokuz senedir süren bu münasebet 
artık Pervin'de mücadele hissini öl
dürmüştü. Zavallıcık vaziyeti olduğu 
gibi kabul ediyor ve evile, çocuklarile 
meşgul oluyordu; kocasını âdeta bir 
hasta telâkki ederek onun bütün kap
rislerine inkiyad ediyordu. 

Akif, kansımn bu fedakârlıklanna 
alışmış, bütün yaptıklarım tabu bul
makla beraber, ona karşı minnettarlık 
hissediyordu. 

Biran kendini toplıyarak: 
— Affedersin karıcığım! Çok sirür-

liyim. Aksi aksi konuşuyorum! Bana 
kızma... 

Kadın muhabbetle: 
— Şansın var... Senin her istediğini 

yapıyorum... Hiç bir huysuzluğuna 
ses çıkartmıyorum... Doğrusu, annen 
sağ olsaydı, seni paylar, bana hak ve
rirdi... Ben seni mesud görmek istiyo
rum... Rahatsm, mesudsun, değil mi 
Akif? 

Erkek, kendi kendine şöyle düşün
dü: Kansı bu suali samimiyetle mi so
ruyordu? Onca saadet ne demekti 
acaba?.. Herhalde ayni kelimeler, her 
ikisi için ayni mânayı ifade etmiyor
du. Pervin'in kendince uluvvücenab 
saydığı erkeğm nazarında hobdinlik-
ten başka bir şey değildi. 

Saadet!.. Karısı ona saadeti ancak 
hürriyetle beraber verebilecekti: Aki
f'in zorla istirdad etmek istemediği 
hürriyetle... O halde niçin onu takdir 
edip teşekkür etsin?.. 

İçinde kabaran ve daima ezdiği ki
nin tesirile mırıldandı: 

— Elbette... Mesudum... Öyle ya: 
Mesudum! 

Ve kendi kendine: 
«— Of!.. Artık tahammülüm kalma

dı!... Gitmek istiyorum... Kalbim sız
lıyor... Üç gündür mektub almadım... 
Bedriye hiç bir zaman beni uzun müd-p 
det böyle habersiz bırakmamıştı...» 

— Haydi Akif... Odana çık... Üzül
me, sinirlenme... Postacı gelir gelmez 
ben senin mektubunu yollarım!. 

— Teşekkür ederim Pervin! 
Kadın yalnız kalınca pencereyi açtı. 

Derin derin nefes alarak temiz hava
yı ciğerlerine çekti. Ruhunda bir ha
fiflik hissediyordu: Acaba Bedriye ile 
araları açılmış mıydı? Kavga mı et
mişlerdi?.. Niçin mektub yazmıyor
du?.. Halbuki turneye çıktıklan za
man her gün mektub gelirdi... Dokuz 
sene sonra genç artist, kocasından bık, 
mış mıydı?.. Bu ergeç beklenen işler
dendi zaten... Bedriye gibi, genç, gü
zel, meşhur bir kadının bir erkeğte bu 
kadar sene sadık kalması hayret! 

«— Akif çok üzülecek... Fakat zarar 
yok... Bu yaştan sonra aşk yüzünden 
kimse ölmez... Hem ben onu öyle naz
landırır, öyle rahat ettiririm ki yavaş 
yavaş derdini unutur.» 

Dalgın, bunları düşünürken, posta
cının bahçe kapısından girdiğini gör
dü; seslendi. Gelen mektuplarla gaze
teleri aldı. 

Bütün ümidleri biran içinde yıkıldı: 
Mahdud eflâtun zarf da vat işte... 

Gazeteleri açtı. 
Serlâvhalaıı görünce bağırmamak 

için kendini zor zaptetti. Fakat ba-
caklan kesildi. Oradaki kanapenln 
üzerine yığılıverdi. Kalbi çatlıyacak 
gibi çarpıyordu. 

İri puntuyla şu kelimeler gözünün 
önünde dans ediyordu: 

«Adanada ahşab bir tiyatro binasın
da yangın çıktı. - On yedi kişi diri diri 
yandı. - Meşhur artist Bedriye Berkin 
ölenler arasındadır.» 

Kadın inledi: 
«— Aman Allahım!... AUahım!... Za

vallı Altif!... Ne ıztırap çekecektir...» 
Bütün tafsilâtı okudu. Bu, cidden 

feci, acıklı bir vakaydı. Sonra etrafına 
bakındı. Odada büyük bir sükûn hü
küm sürüyordu. Sanki hayatlarında 
hiç bir değişiklik olmamış gibi her şey 
yerli yerinde, her şey tertibinde duru
yordu. Akif gene onunla yapayalnız, 
başbaşa kalacaktı: Ta, eski zamanlar 
gibi... Onun yanında ağlıyacak, onun 
yanında teselli bulacaktı!... 

Akif, karısınm elinde zarfı görür 
görmez, oturduğu yazı masasından 
fırladı. Neşeli bir feryatla: 

— Oh, çok şükür! - diye bağırdı. 
— Akif! 
— Ver... Çabuk ver... 

Kadın, şaşkın bir halde, yerinde du
ruyor... Ne istiyor: Kocası ondan ne 
istiyor ... A... Evet... Elinde tuttuğu 
mektubu... 

Erkek, sevinçten, karısımn perişan 
halini, heyecanım fark bile etmiyor... 

Akif fdâket hab^lnf aldıktan sonra 
biraz yalnız kalmak istedi 

Hemen kâğıdı kapıyor, açıyor... 
Arkasını dönüp pencereye doğru 

okumağa giderken: 
— Gazetelerde bir şey yok mu? - di

ye soruyor. 
Ve sonra kendi kendine gülerek: 
«— Aman, ne deli imişim!... Çılgın

lar gibi merak ettim... Canım Bedri-
yeciğim...» 

Okumağa başlıyor. 
Gözleri yaşlarla doluyordu. Kalbi 

muhabbetle çarpıyordu. Hem okuyor, 
hem ara sıra kâğıdı dudaklarına doğ
ru götürerek kokhyor, koklıyordu. 

*0n gün daha sabredeceğiz Son
ra yine bütün aşkımla sana geliyo
rum... Küçücük yuvamızda birleşi
riz...it 

Kapı eşiğinde, Pervin, kocasını ar
kadan süzüyor. Onun nasıl canlandı
ğını, neşeyle nasıl gençleştiğini hisse
diyor ve kendi kendine: 

«— Keşke mektubu vermeseydim... 
O üzüntü içinde bu büyük darbeye da
ha hazır bir haleti ruhiyedeydi... Hal
buki şimdi ne sevindi... Hakikati öğ
renmesi daha müthiş olacak-...» 

Aynı zamanda bu anın devamını 
istiyordu. Çünkü Akif sevgilisini sağ 
zannettiği için Bedriye - lıayalinde ol
sun - yaşıyordu. Pervin kocasmm bu 
muvakkat saadetini bozmağa bir türlü 
razı olmıyordu. 

Erkek büyük bir coşkunlukla mek
tubun arkasım okomaktaydı; 

mGeldiğim zaman sana neler, ne
ler anlatacağım!... Ah benim. Akifci-
ğim... Seni ne kadar seviyorum... Bu 
ak^am senden uzak, bu otelin yaban
cı odasında, hep seni düşünmekle 
meşgulüm...* 

— Akif! 
Erkek işitmedi. 
— Akif!... Dinle beni... 
Muharrir, gene mektubu okumakla 

meşgul... 
« Bizim aşkımız o kadar genç, o 

kadar taze ki, sayesinde hiç ihtiyar
lamadığımızı göreceksin!... Böyle ço
cukça düşünüşüme gülme... İnan fci..» 

— Akif! 
Erkek, başım çevirmeden hem ce

vab verdi: 
— Ne istiyorsun? 
Pervin sustu. 
Koltuğun kenarına ilişmiş, elleı^ni 

ıstırapla uğlışturuyordu. 
«— Nasıl söyliyeceğim!... O, bu an

da O kadar mesud ki, mevcudiyetimi 
bile unuttu... Bu mektubun sonuncu 
olduğunu bilmiyor... Bir daha Bedriye 
yazamıyacak... Ona hitab edemiyecek... 
Şimdi o, sevgilisile konuştuğunu sa-
myor... Halbuki, orada, ötede... Yannuş 
bir cesed. tabutun içinde yatıyor!...» 

Bu düşünce, kadını ıstırapla irgiltti. 
«— Rahat rahat okusun!... Hakika

ti mümkün mertebe geç öğrensin!...» 
Şimdi o, feda edildiği bu büyük aş-

km bütün vekayiini bir bir hatırlı
yordu: 

Ne ıstırap çek
mişti. Ne kadar la
net etmişti. Hal
buki şimdi, bu mü
nasebet maziye 
karışınca ona hür
met ilka ediyordu: 
ölümün verdiği 
hürmet!... Birbirle
rinden bıkmaksı-
zm dokuz sene se
viştiler. Kim bUir 
ne mesud anlar ya
şadılar... Artık bu 
haksiz saadeti dü
şünerek kızmıyor, 
ıstırap çekmiyor
du. O, tamamen 
bitmiş, ölmüş bir 
şeydi. Şiddetli acı
dan sonra yavaş 
yavaş sükûn hâ
kim olacaktı. Çün
kü hisler de onları 
telkin edenlerle be
raber ölür... ölüle
rin" sağlar üzerin
deki hâkimiyeti 
şairlerin kitabm-
dadır... 

Uzakta bir zil çal
dı, bir kapı çalıp 
kapandı. Taze han-
çerelerden çıkan 

kahkahalar yazı odasına kadar yük
seldi. O zaman, uykusundan uyanan 
bir adam gibi, Akif, karısına dönerek: 

— Gel... İnelim... Çocuklar geldi.. 
Yemek yiyeceğiz! 

Mektubu kalbinm üstündeki cebe 
yerleştirdi. Gözleri ışık doluydu. Aş
kın ebedî gençliği, yüzünde parlıyor
du. 

Pervin onu o anda, artık hayatında 
bir daha göremiyeceği bir şekilde coş
kun ve dipdiri seyrediyordu. 

Kansımn perişan halini farkederek 
sordu: 

— Nen var?... Sana demin cevab 
vermedim diye lazdm mı?.... Affet be
ni karıcığım! 

Saadetinin zekâtını veriyordu. 
— Hayır, kızmadım... Mesele o de-

gil... 
— Ne var?... Bir şeye mi üzüldün?... 

Fena haber mi aldın?... Teyzen mi 
hasta ... Yoksa çocuklar mı bir saç
malık yaptüar?... 

Mültefit, tebessüm ediyordu. 
— Derdini sofra;da anlatırsın ! 
— Hayır, Akif... Dur... Yanıma 

gel... Birazdan ineriz... Rahatsızım... 
— Sahi... Rengin ne kadar uçuk!.,. 

Nen var?... Bir yerin mi ağrıyor?... 
Doktor çağırtajnm 1 

— Hayır .hayır... Gel, yaıııma otur. 
Dinle beni... Beni biraz olsun sever
sin değil mi?... İyi bir arkadaşm ol
duğuma kanisin her halde... Hayatta 

büyük bir acı duyup ta yalnız kalsan, 
yapayalnız... O zaman bana dc^ru 
gelirsin, değil Akif?... 

— Bu suallere sebeb ne?... Neden 
korkuyorsun?... Ne kadar asabisin... 
Elbette arkadaşımsm!... 

—. Seni teselli edebileceğime kani 
misin? 

— Eminim... Pakat inşallah hiç 
ihtiyacım olmaz... Bilirsin ya, ıztırap 
çekmeği sevmem!... 

— Bu, mukadderattır... Hayatta 
herkese bir ıztırap piyangosu çar
par...! İnsan acının da, ölümün de ' 
önüne geçemez! 

— Bu güne kadar felsefeye mey-
yalsm!... Senin hiç böyle adetlerin 
yoktu... En büyük şikâyetlerin da
ima kasap ve bakkaldandı... Hain 
herifler!... Hep seni aldatırlar, değil 
mi?... Haydi giüsene... Hasta değil
sin ya... Ölüme gelince onu arasıra 
düşünelim; fakat hiç bahsetmiyelim. 
Akıl ve izan bunu emreder!... 

— Nasıl bahsetmiyelim?... O, her 
an yanımızda hazır değU mi?... Eğer 
hissi kablelvukulara inanırsan... 

— Vallhi delisin, karıcığım ! 
Pervin, muztarip gözlerle karısına 

baktı. O şimdi öyle mesuddu ki, en 
ufak bir felâket gölgesi içini karart
mıyordu. 

Kolunu kocasının boynuna sararak 
— Bazı günler çok bedbin olurum. 

Meçhul bir şeyden deliler gibi kor
karım... Bilhassa sen seyahate çıktı-
ğm, yahut ben çocuklardan uzak 
bulunduğum zaman... Her an içime 
şöyle bir korku gelir: Derim ki, «ben 
burada rahatım, onlardan haber al
dım. Dün akşam bana mektup yaz
mışlar. Sıhhatleri yerinde!... Fakat.. 
o zamandan şimdiye kadar acaba 
ne oldu?... Belki şu anda...» diye 
kalbim sıkışır, darlanır... 

Akif, dalgm ,cevab verdi: 
— Evet... Hazan bana da olur... 

Ne halecanlı, ne deli geceler geçir-
mişimdir... Fakat niçin bunları ko
nuşuyoruz?... İnsanın asabını boza
cak şeyler! Haydi Pervin, kalk, gide
lim... Yemeğe inelim... Böyle şeyler
le sinirlerimi zedeliyecek olursan 
bugün çalışamam sonra... Ne?... 
Ciddî bir şey mi var?... Haydi söyle.. 
Çabuk... Beni korkutuyorsun!... Al-
dığm mektuplardan fena havadisler 
mi öğrendin?... 

— Ah, Akif!... Demin sen o mek
tubu neşe ve saadetle okurken ânî 
kazalara uğrıyanlan düşündüm... 
İnsan uzaklarda olan ahbaplarının 
neşeli satırlaıını okurken diğer ta
raftan da gazetelerde isimleri geçmiş 
tir: Bir şimendifer, bir otomobil ka
zası... Yaralanmışlardır veya ölmüş
lerdir... İşte bunları düşünüyorum 
çünkü... 

Akif bağırdı : 
— Pervin! ... 
Ve sonra, deliler gibi: 
— Söyle! Birşey biliyorsun... Ne 

oldu?... Telgraf mı geldi?... Benden 
habersiz?... Bir felâket mi var?.. 

— Akif!... Metin ol... 
— Telgraf... Çabuk ver... Goıe-

yim... Yok mu?.. . O halde ne?... Sen 
nasü haber aldın?... Gazete!... A... 
Evet, gazete... Söylesene... Ne var?... 
Beni deli etme!... Onun hakkmda, 
değil mi?... Bir kaza... Yaralı mı?... 

Pervin, biçare erkeği koUarUe sa
rarak: 

— Dün akşam... Tiyatroda... Yan-
gm çıkmış... Ah Akif ağla... Ağlıya-
hm... Iztırabma ortak olmak istiyo 
rum... 

Fakat muharrir vahşî bir hareket
le, kadının kollarını boynundan sı>a-
n p attı ve çılgın gibi koşarak ga- * 
ye sarıldı. Yırtacasma açtı. Go. 
kaplannda adetâ bir sis var... Başı 
dönüyor, dönüyor... Iztırâplannın 
derinliğ'ini henüz farketmr^' <"• '̂ -
kü acı çekmeğe daha b. 
Gırtlağında boğulan bir feryac 
gazını sıkıyor ve içini parçalıya: a s 
yalcıyor. Put gibi, hissiz, bembeyaz 
duruyor... Karısı, ona sarümış yalvar 
nyordu: 

(Devamı 13 üncü sahıfede) 
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tstanbulda heyecan uyandırmağa çalışanlar -
Abdülhamid Volkancıya para veriyor 

Ittihad ve Terakki namma 12 mart 
1909 günü (Perapalas) otelinde sad
razam Hüseyin Hilmi paşa ile vükelâ
ya, ayan ve mebusan r^lerile iki 
mecliste İttihad partisinin mühim 
uzuvlanna, askerî ve mülkt bazı rica
le verilen büyük bir ziyafette irad edi
len nutvıklarda İttihad ve Terakki ce
miyetinin şan ve şerefi, vatana ettiği 
hizmetler tebcil edilmişti. Hüseyin 
Hilmi paşa cemiyetin hükümet işleri
ne müdahale etmediğini, Ahmed Rıza 
bey de bmıdan sonra hizmetlerinde 
devam eyliyeceğini temin eylemişler
di. 

Fakat artık böyle teşebbüsler ve te
minat ile hasıl edilmek istenilen tesi
rin zamanı çoktan geçmişti. 

İttihad ve Terakki aleyhinde geniş 
nisbette müretteb bir faaliyet mevcud 
olduğu görünüyordu. 

Tanin gazetesi bugünlerde bir ma
kalesinde (İttihad ve Terakki cemiye
ti aleyhinde görünüşe nazaran gayet 
vâsi nisbette müretteb bir faaliyet var. 
Kimler, niçin çalışıyorlar?) diye soru
yordu. Bu sualin cevabı çok gecikme
den verilecekti! îtimad ettiği zabit ve 
askerlerin, hassaten ikinci fırkanm 
nihayet etrafından uzaklaştırıldığım 
gören Abdülhamid daimî bir endişe 
içinde yaşıyordu. O şimdi sarayı içinde 
îttihadcılann mahpusu gibi bir vaziye
te düşmüştü. 

Padişaha sadık olanlar bu halden 
efendileri kadar sıkılıyorlardı. Bu va
ziyet karşısında zaptiye nazırı Sami 
paşa İstanbulda örfî idare ilâmna lü
zum görüyordu. Fakat bu lüzumu ce
miyete kabul ve tasdik ettiremiyordu. 

Abdülhamid mebusan meclisinin 
rumî mart nihayetinde içtima müdde
tini temdid için yazdığı 18 saf er 1327 
tarihli hattı hümayuna melfuf nut
kunda (meşrutiyet usulünün bihak
kın tesisi nezdişahanesine begayet 
matlub olduğunu) zikretmişti. 

Padişahm aksi kanaatte olduğunu 
gösterecek ortada bir emare yoktu. 

O konuştuğu ricale daima fırka mü
nazaalarının vatamn terakkisi ve te
kâmülü namına teessüfü mucib oldu
ğunu söylüyor, İttihad ve Terakki ce
miyetini methederek vatana ettiği 
hizmetlerin takdire şayan olduğımu 
beyan eyliyordu. 

Cemiyetin elinde avcı taburları gi
bi güvenebileceği bir kuvvet vardı. 
Böyle bir meşrutiyet kuvveti elde bu
lundukça idarei örfiye ilâmna lüzum 
görülmüyordu. Hasımları da bunu tak
dir ettiler. İttihad ve Terakki cemiye
tini işte tam güvendiği bu noktadan 
yakaladılar. 

Avcı taburlan efradı araşma sessiz, 
sadasız sevkettikleri münafık propa
gandacılar ile şeriatin ortadan kalk
makta olduğunu bu saf askerlerin zi
hinlerine yerleştirdiler; onlan «domuz 
eti yiyen farmason» zabitleri aleyhine 
kışkırttılar. 

Mütemadî talimlerden sıkılan ya-
hud kadro harici kalan alaylı zabitler 
bu hususta faal roller oynadılar. 

İkide birde saraya başvuran Derviş 
Vahdeti Volkanında efkârı tam gale
yan haddine getirmek için hiç vakit 
ve fırsat kaybetmiyordu. Vahdetinin 
saraydan beş yüz lira çektiği rivayet 
ediliyordu. Nitekim sonra divam harl>-
ce Enderunlu Lûtfinin Vulkan gazete
si idaresine verilmek üzere padişah
tan 450 altın aldığı tesbit edilmiş
tir. (1) 

Tanln gazetesinde (şeriat isteriz!) 
başlığı altında şeriat namına bu yol
da yapılan tahrikler aleyhinde ilk ma
kale 1909 şubatının on yedisinde inti
şar etmişti. 

Abdülhamid bu makaleden çok te
lâş ederek sadrazam Hüseyin Hilmi 
paşayı çağırmış kendisinin tahkir edil
mekte olduğundan, hüsnüniyetinden, 
millete ve meşrutiyete sadakat ve mu
habbetinden hâlâ şüphe edilmekte ol
duğundan bahsile şikâyette bulun
muştu. Hüseyin Hilmi paşa Tanin baş
muharririni davetle kendisine Abdül-
hamidin teessürlerini ve: 

— Benden hâlâ neye şüphe ediyor
lar? dediğîni bildirmişti. 

(1) Mahic Said: 31 Mart 

Murad bey Mizanında İttihad ve 
Terakki cemiyetine ve hükümete mu
halefetini gittikçe şiddetlendiriyordu. 

Abdülhamidin Selânikte Alatirü 
köşkünde muhafızlanndan olan süva
ri yüzbaşısı Süleyman Fehmi beyin 
- mütekaid albay Tuncay - tuttuğu 
hatırat defterinde gördüğüm bir kay
da göre: Muhafız zabitler Abdülhami
din yanında Selâniğe götürdüğü mu
sahibi Cevher ağaya Murad beyin ma-
beyine müracaati olup olmadığım sor
muşlar; Cevher ağa da: (Hürriyet ilâ-
mndan üç gün sonra saraya gelerek 
Mizan gazetesini neşredeceğini, bu 
gazete ile saltanat makamınm huku
kunu müdafaa eyliyeceğini söylediği
ni, ancak gazetesri neşre kâfi parası 
olmadığmdan kendisine bu hususta 
yardım edilmesini istediğini, aradığı 
paranın verildiğini ve bu para ile ga
zeteyi yeniden tesis ve neşrettiğini) 
ifade etmiş. 

Zabitler Murad beyin 31 marttan 
evvel de saraya müracaati olup olma
dığım Cevher ağadan anlamak iste
mişler. Cevher ağa: 

— Evet geldi ama huzura kabul 
olunmadı, cevabım vermiş. 

Murad bey (Tatlı emeller ve acı ha
kikatler) eserinde saraya son zaman
larda müracaatini şu suretle nakil ve 
izah ediyor: 

(Ramazandan bir kaç gün evvel 
Mizanda saraya dokımacak surette 
yazdığım bir makalenin padişah tar 
rafından nasıl telâkki edildiğini anlar 
mak üzere Yıldıza gitmiştim. 

Bu bendden dolayı suitefehhüm hu
sulünden korktuğumu beyan ile ma-
bejrinci Emin beyden hünkârm meş
rutiyete cidden sadık olup olmadığı
nı, aksine bir fırsat tesadüf edince is
tifadeye kalkışıp kalkışmıyacağını sor
muş. Emin bey de: 

— Hünkâr meşrutiyete pek taraf
tardır. Aksini düşünenlere cidden kı
zıyor, diye beni temin eylemişti. 

Dönerken başmabeyinci Nuri paşa-
nm odasına da girmiş, Emin beyden 
aldığım cevabı anlattıktan sonra Nu
ri paşaya: 

— Bu babda tarafımzdan da temi
nat verilebilirse fazla bir minnet al
tında kahrım, demiştim. Başmabeyin
ci bana: 

— Hünkâr sizden de, benden de zi
yade meşrutiyete, kanunu esasiye ta
raftar görünüyor. Lâkin içyüzünü Al
lah bilir! cevabım vermişti.) 

Her taraftan aleyhine başhyan 
hücumlarla cemiyetin itibar ve 
kudretinden her gün biraz daha kay
bettiği hissolunuyordu. 4 mart 1909 
tarihinde vefat eden Manyasizade Re
fik beyden inhilâl eden İstanbul me
busluğu için yapılan intihabda cemi
yetin namzedi Rifat paşa - hariciye 
nazın olmuştur - kazanmış ise de mu
haliflerden bu mebusluğa namzedliği-
nl koyan İkdam başmuharriri Ali Ke
malin 126 ve Mizan muharriri Murad 
beyin 51 rey alabilmeleri cemiyet için 
iyi alâmet (toğildi. Çünkü ilk intihab
da İstanbul pek büyük ekseriyetle ce
miyet namzedlerine rey vermişti. 

(Fedakâram millet) cemiyeti Ahra-
rın ve sarıklı başlarla kızgm kafalarm 
teşkil ettiği (İttihadı Muhammedi) 
cemiyeti mürtecilerin fikirlerine hiz
met ediyorlardı. İttihadı Muhamme-
dlciler Ahran İttihad ve Terakkiciler-
den beter farmasonlar addediyorlar
dı! 

Fedakâran ile İttihadı Muhammedi-
nin aralannda İttihad ve Terakkiye 
muhalefetten, onu yıkmak arzusun
dan başka irtibat noktası yoktu. 

Nadiri Fevzi bey bu cemiyet ve te
şekküllerin aralanndaki zıddiyetleri 
Abdülhamide izah ve ihbar etmeği 
kendine vazife ve iş edinmişti. 

Kâmil paşa oğlu Said paşa, başmu-
sahib Cevher agfe, Enderunlu Lûtfi. 
şûrayi devlet âzasmdan Tayyar, ma^ 
arif teftiş ve muayene encümeni âza
smdan Nadiri Fevzi, rüsumat istatis
tik müdür muavini Tevfik beyler Ue 
Vahdeti gibiler Abdülhamid hesabına 
irticai hazırlamağa mevcudlyetlerhü 
hasredercesine çalışıyorlardı. 

(Arkası var) 

29 Mayıs 938 Pazar 
tstanbal — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Alcşaım neşriyatı: 17: Taksim stadm-
dan naklen, İzmir Üçok - Beşiktaş futbol 
maçı, 18,30: Plâkla dans musikisi, 19,15: 
Konferans: Prof. Salih Murad (Radyo 
dersleri), 20: Nihal ve arkadaşları tara-
fmdan Türk musikisi ve halk sarkılan, 
20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 21: Cemal Kâ
mil ve arkadaşlan tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, (Saat ayan), 21,45: 
ORKESTRA: 1 - Puçik: Marş, 2 — Albe-
niz: Granada, 3 - Valdenfel: Espana 
vals, 4 - Rubinstayn: Romans, 5 - Siede: 
Fatima, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâlda sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuklara ma
sal (Masal Dede), 18,50 Kanşık plâk 
neşriyatı, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Makbule Çakar ve arkadaşları), 
20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Salâhad-
din ve arkadaşlan), 21: Edebi konuşma: 
Behçet Kemal Çağlar, 21,15: Stüdyo sa
lon orkestrası: 1 - Grieg: Peer Oynt -
Sulta 11 Heimkehr, 2 - Tschaikowsky: 
No. 5 Walzer (Doraröschen), 3 - Becce: 
Nottumo, 4 - Jose Padouk: Paraphrase, 
5 - Louis Grossaan: Csardaş, 22: Ajans 
haberleri, ^2,15: Yannki program ve is
tiklâl marşı. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,20 sevilen melodiler — Breslav 
20,10 konser — Frankf. 20,30 Lohengrin 
operası — Hambg. 20,10 piyano — Kolon
ya — 20,10 hafif muzika — Leipzig 20,30 
Freischütz operası — Münih 20,25 Loreley 
operası — Stuttg. 20,30 plâk neşriyatı — 
Viyana 20,10 orkestra — Peşte 20 konsere 
devam — Bükreş 20 dans — Droitviç 20 
salon muzikasma devam — Hllvers. II 
20,55 senfon. konser — Lüksemburg 20,15 
orkestra — M. Ceneri 20,20 orkestra — 
Rad. Paris 20 dans — Bratislava 20,30 
operet havalan — Riga 20,15 halk muzi-
kası — Sofya 20,45 akşam konseri — 
Strasbg. 20,30 marşlar — Rad. Toulouse 
20,15 filim ve operet havalan. 

Saat 21 de 
Brelin 21 orkestra — Breslav 21 konsere 

devam — Danzig 21 konser — Frankf. 21 
operaya devam — Hambg. 21 konser — 
Kolonya 21 konser — Könlgsberg 21 kon
ser — Leipzig 21 operaya devam — Münih 
21 operaya devam — Stuttg. 21 Berlinden 
nakil — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Brüksel 21 dans — Budap. 11 21 piyano — 
Bükreş 21,15 orkestra — Florans 21,15 
konser — Helsingf. 21 orkestra — Hll
vers. I 21,10 hafif muzika — Hllvers. n 
21 konsere devam — Kopenhag 21,15 ope
ra havalan — Lyubliana 21,30 operet 
muzikası — Lille ve Limoges 21,30 kon
ser — M. Ceneri 21 konser — Nis 21,30 
konser — Oslo 21,25 orkestra — Prag 21,45 
konser — Sofya 21,30 operet parçalan — 
Strasburg 21,30 halk muzikası — Rad. 
Toulouse 21 hafif muzika. 

Saat 22 d« 
Berlin 22 orkestraya devam — Frakf. 

22 operaya devam — Hambg. 22 konsere 
devam — Kolonya 22,30 plâk neşriyatı — 
Königsberg 22 konsere devam — Leipzig 
22 operaya devam — Münih 22 operaya 
devam — Stuttg. 22 büyük orkestra — 
Atlüone 22 Macar konseri — Berom. 22,35 
Çek konseri — Brüksel 22,15 cazband — 
Budap. 22,35 Çigan muzikası — Hllvers. II 
22,05 orkestra — Kopenhag 22,30 orkes
tra — Lille ve Limoges 22 konsere de
vam — Londra 22,35 orkestra — Lüksem
burg 22 orkestra — Milano 22 «Maskeli 
Balo» operası — Midland 2235 orkestra — 
\ l . Ceneri 22 Milânodan nakil — Nis 22 
konsere devam — Prag 22,15 opera mu
zikası — Sofya 22 muzika — Sottens 22,35 
orkestra — Stokholm 22 opera ve operet 
muzikası — Rad. Toulouse 22 hafif muzi-
ya devam. 

Saat 23 de 
Berlin 23.30 muzika — Frankf. 23 ope

raya devam — Köngsberg ve Stuttg. 23,40 
dans — Viyana 23,30 orkestra — Diğer 
Alman istasyonlan Deutschl. S. den nak
len 23,30 da eğlence ve dans — Budap. 
23,10 askeri muzika — Helsingfors 23.10 
muzika — Hilvers. 23,10 muzika — Hll
vers. II 23,25 konser — Kopenhag 23,15 
dans — Lille ve Limoges 23 konsere de
vam — Lüksembug 23 konsere devam — 
Milano 23 operaya devam — M. Ceneri 
23 Milânodan nakle devam — Nis 23 kon
sere devam — Riga 23 dans —" Sottens 
23,35 saksofon — Stokholm 23,30 İtalyan 
muzikası — Rad. Toulouse 23,35 salon 
muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 1 e kadar Deutschl. 

S. den nakle ve kendi programlanna de
vam — Brüksel 2 4 - 1 hafif muzika — 
Budap. 24,35 cazband — Florans 24 dans— 
Kopenhag 24,15 - 1,30 dans — Milano 
24 operaya devam — Rad. Paris 2 4 - 2 
dans — Rad. Toulouse 24 köy muzikası ve 
dans — Stutgart, Berlin, Frankf. 1 - 4 
gece konseri, dans ve eğlence — Diğer Al
man İstasyonlan Hamburgdan naklen 
1 - 4 gece muzikası. 

Satılık köşk 
Yeşilköyde ağaçlı, çiçek bah

çeli, havuzlan, elektrikli motorlu 
kuyusu mevcud konforlu büyük 
bir köşk satıhktır. İstasyon civa
rında Cami sokağında 29 No. ya 
müracaat edilmesd. Telefon: 18...4 

• ^ 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: İskender F. Sertelli. Tefrika No. 9 

Gece yansı birdenbire tribünlerden çıkan alevler 
herhesi şaşırtmıştı. Yangını görenler kaçışıyordu 
İşte, biraz ötede general Anivas... 

İri boylu, heybetli duruşu, keskin ba-
kışlaü ve sade giyinişile her kadmm 
dikkatini çekiyordu. Fida davetliler 
arasında onun kadar yalaşıklı, onun 
kadar gösterişli bir erkeğe rastlama
mıştı. 

Kimseye görümemek için bir müd
det korku ve tereddüd içinde boca
ladı. Onu kim tanıyacaktı? 

Fida Atinadan Bizansa geldiği 
gündenberi kendini kimseye tamfr-
mamıştı. 

Zaten onun nereden geldiğini, ne
reye gideceğini kim biliyordu ? 

Fida, generallerin arasında duran 
kahraman Anivası uzaktan epice 
seyretti. Kendi kendine: 

— Bizansta ondan daha yakışıkü 
bir erkek görmedim. Keski yanında 
kalsaydım 

Diye söyelndi. Gerçek, Fida şimdi 
Anivası daha çok beğeniyordu. Kim-
bilir, onun yanında kalsaydı belki de 
onu sevecekti! Fakat o, Bizansa bi
rini sevmek için gelmemişti. 

— Yamndan kaçışımda isabet var
dır. 

Diyerek jmzünü biraz daha açtı. 
Yambaşmda uşak kılıkU bir adam 

gördü. Uşak yangözle Fidaya bakı
yordu. 

Bu, belliydi, ki, davetlilerden biri
nin kölesiydı. Ne Bizanslıya, ne de 
Venedikliye benziyordu. Çıkık elma
cık kemikleri, badem gibi gözleri, in
ce çekik kaşlarile bir Çinliye benzi
yordu. 

Fida uşağa riımca sordu: 
— Kimi bekliyorsun burada? 
— Şövalyemi... 
— Hangi şövalyeyi? 
— Venedikli Kontarino'nu ... 
— Çok tamnmış bir şövalyeye hiz

met ediyorsun! Nerelisin? 
— Karakurumlu. 
— Belli. Moğol olduğunu jrüzün-

den anlamıştım. 
Şövalyenin kölesi nımcayı nereden 

öğrenmişti acaba?... 
Fida merakini yenemedi: 
— Kontaıino'nun eline nereden 

düştün? 
— Macaristanda Ulah prensine 

esir düşmüştüm... P!-ensin şövalye ile 
dostluğu varmış. Venedik hükümeti 
namma Macaristaııa geldiği zaman 
beni Ulah prensinin yanmda gördü 
ve prensten satın aldı. 

— Ondan sonra şövalye ile birlik-' 
te Venediğe mi gittin? 

— Evet... Altı ay orada kaldım. 
Şövalyenin Bizansta işi çıktı. Bir kaç 
adamile birlikte beni de yamna aldı. 
Üç ay önce Venedikten buraya gel
dik. 

— Çok merakU ve çok heyecanlı 
bir sergüzeşt. Memleketini özledin 
mi? 

Uşak içini çekti: 
— Vatamndan uzak düşen bütün 

talihsizler gibi... 
— Moğol ordulan Macaristandan 

hâlâ geri dönmediler mi? 
— Ben orada iken böyle bir ni

yetleri yoktu. Ben ayrıldıktan sonra, 
Balkanlarda olup bitenlerden haber
dar değUim. 

— Kubilây han ordusımu Tuna-" 
dan çekmek fikrinde imiş... 

— Yalandır, inanmayın! Çünkü, 
Cengiz han ölürken çocuklarma: «Bir 
ayağmız şarkta, bir ayağınız da 
garbde olsun!» demişti. Kubilây han, 
büyük babasımn yasasına sadık kal
mağa ant içmiştir, 

Moğol kölesinin birdenbire gözleri 
döndü: 

— Benim adım «Aksoy» dur. Sen 
de benim gibi bir yabancıya benzi-
yorsun! Belki bir gün başka bir yer
de gene buluşuruz, konuşuruz. 

Dedi. Tribün merdivenlerinin altı
na dalarak, yılan gibi süzülüp gitti. 

Bu ne garib, ne tuhaf bir adamdı! 
Belliydi ki yalan söylemiyordu. 

Venedik şövalyesi Kontarinonun eli
ne esir düştüğü gündenberi kaçmayı 
düşünen Karakurumlu Aksoy acaba 
fırsattan istifade ederek kaçmağa mı 
teşebbüs etmişti? 

O ne?! İşte bir ateş ... 
Asilzadelere ayrılan tribünün al-

tmdan kızıl bir aelv çıkmağa başlar 
ımştL Herkes heyecan ve telâş için
de : 

— Yangın, yangın... 
Diye bağnşıyordu. 
İmparator Mihail ateşi görünce 

şaşırdı. Derhal maiyet zabltlerlnd«ı 
birinin kulağına bir şeyler fısıldadı. 
Bir taraftan yangım söndürmeğe çar 
lışırken, öbür taraftan koşarak sara
ya giren hassa zabiti doğruca Fida-
mn odasına gitti. Ve Perikllsi sızmış 
bir halde buldu. Yanma eğUdi: 

— İmparator ha^zretleri sM bekli
yor, Periklis! 

Periklis ölü gibi, hareketsiz yatı
yordu, 

Hassa zabitinin sözlerini duymu
yordu. 

Zabit t 
— Tribünler yanıyor,, 
Diye bağırdı. 
Gene cevab alamayınca ,imparato-

run yamna döndü: 
— Periklis sarhoş olmuş, haşmet-

maab! Dünya yansa ayılmasına im
kân yoktur. 

— Fida da mı sarhoş olmuş? 
— Onu odasında göremedim, 
Mihail gözlerini açtı: 
—• Fida odasında yok demek, öyle 

mi? 
Ateş gittikçe büyüyordu. 
Hassa askerleri baltalarile tribün

leri yıkarak ateşi söndürmeğe uğra
şıyorlardı. 

Misafirler uşaldarmı alarak sara-
ym bahçe kapısından kaçıyorlardı. 
Saray erkânından birisi: 

— Meşalelerdeki yağlar tribünlere 
dökülmüş olmah... 

Diye söylenirken, davetlilerden ba
zıları: 

— Bu, bir suikaddir. Kundakçıyı 
her halde yakalamalısımzl 

Diyordu. 
İşte bu son ihtimal imparatoru çi

leden çıkarmağa kâfi gelmiştL 
Hassa askerleri şüpheli adamlar

dan bir kaçım ysıkalajnp sorgujra 
çekmişlerdi. 

Bu arada Venedik şpvalyesı Kon» 
tarino da telâş içinde çırpmıyordu. 

Şövalye, uşağım kaybetmişti. 
Kontarino evine gitti. Moğol köle

sini evinde de bulamadı. 
Şövalyenin sadık kölesi nereye gi

debilirdi? 
Aksoyun bu yangında parmağı ol

duğunu kim tahmin edebilirdi? 
Kontarino, sahilhanesindeki uşak

lar arasında Aksosru çekemiyenlerl 
de tamrdı. Bunl£uxlan birine sordu: 

— Mbgol köleyi görmediniz mi? 
— O artık görünmez, sinyorl 
— Niçin görünmezmiş?... 
— İşini bitirdi... Bundan sonra 

buraya nasıl gelebilir? 
— Hangi işten bahsediyorsun? 
— Yangm işinden, sinyor! İmpa

ratorun sarayında yangm çıkaran 
odur... 

Şövalye birdenbire yerinden fırla
dı. Uşağın ağzım tuttu: 

— Sus! Bunu bir daha söyleme... 
İmparator duyarsa, bizden şüphele
nir. Halbuki biz Bziansülarm dostu
yuz... 

— O bize bir kaç kere: «Ah şU 
Bizans sarayı yansa da seyretsem.» 
demişti, sinyor! Akosy çok yaman 
bir adamdı. Biz, öyle bir adamı kö
lelikle yamnızda nasü tuttuğunuza 
şaşıyorduk! 

— Biz de, bu ateşi omm çıkardı
ğından eminiz. 

—f Bundan bana ne?! Aksoy bize 
bir fenalık yapmaımştır. 

Şövalye dehşet içinde idi. O hâlâ 
Moğol kölesinin döneceğini samyor-
du. Ertesi gün, daha ertesi gün bek
ledi. 

Aksoyu bekledi. Hanlan arattırdı, 
konak yerlerindeki bekçilere soruş
turdu. Sur kapılanna gizli gizli adaıö» 
1ar gönderdi. 

Aksoy meydanda yoktiL 
Acaba, saraydaki yangım çıkaran 

Aksoy muydu? (Arkası var) 
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KÜÇ 
KÜÇÜK tLANLAB 

AKŞAM okuyucuları arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz Uân vası-
Uısıdır. 

KÜÇÜK tLÂNLAR Pazar, Salı te 
Perşembe günleri Intlgar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
BİR ALMAN MÜREBBİYE tŞ ARI

YOR ^ Fransızca ve İtalyancaya da va
kıf kibar bir Alman bayan iyi bir ailede 
mürebbiyelik arıyor. (Mürebbiye - 21) rü-
nıuzile gazeteye müracaat. 

İş ARIYORUM — 317 doğumlu okur 
yazar bir Türk genciyim, İstanbul veya 
taşrada bir müteahhid veya hususi bir 
müessesede hafif bir işle çalışmak arzu
sundayım. İsteklilerin Karaköy Barutha
ne caddesinde 33 No. da Hüseyin. — 1 

2 — ÎŞÇÎ ARIY ANLAR 
İZMİRDE — 20 yataklı hususî bir has

tane için yemek hususi oda banyo gibi 
İhtiyaçları temin edilmek şartlle liseden 
mezun hesab ve idare İşlerine kabili
yetli Wr Türk bayan aranıyor lisan ve 
daktilo bilenler tercih edilir. El yazıları, 
fotoğraf ve ellerindeki vesikalarile di
leklerinin İzmir posta kutusu No. 321 e 
müracaat. — 9 

İZMİRDE — 20 yataklı hususî bir has
tane için cerrahide çok iyi çalışmış birinci 
Binıf bir hemşire aranıyor. İstekliler şart
larını bir fotoğraf ve İyilik kâğıdlarile 
beraber İzmir posta kutusu No. 321 e mü
racaat. — 9 

KADIN HİZMETÇİ ARANIYOR — 
Kalabalık olmıyan bir ailede (süpürge, 
bulaşık ev işleri) yapabilecek yaşlı emni
yetli hizmetçi isteniyor. İstanbul Beyazıd 
Kitabçılar No. 19 kitabçı Hayri. — 2 

MEMUR ARANIYOR — Türkçeden İn-
gilizceye ve İngilizceden Türkçeye bihak-
kin tercüme yapacak bir memura ihti
yaç vardır. Fransızca bilenler tercih edi
lir. Galata P. K. 1104 e müracaat — 1 

EBE VE HASTABAKICIYA İHTİYAÇ 
VARDIR — İstiyenlerin Cağaloğlunda C. 
H- Partisi arkasmda Cağaloğlu Sıhhat 
Yurdu mesul müdürü Dr. operatör Orhan 
Ünalan' a müracaatları. — 1 

3 - SATILIK EŞYA 
BİR İYİ PİYANO — Ucuz ve acele satı

lıktır. Beyoğlu, Nuriziya sokak (eski Po
lonya sokak) No. 6. Madam Anastasiya. 

• — 2 

ACELE SATILIK ZARİF PİYANO — 
PLEYEL marka, demir çerçeve, kord kru
vaze. Beyoğlu, Parmakkapı, Telgraf so
kak, No. 20, ikinci kat. — 2 

ACELE SATILIK PİYANO — Hartman 
marka üç pedallı Kurvaze yeni bir piya
no ehven fiatle satılıktır. Adres: Fatih îs-
kenderpaşa mahallesi Feyzullah Ef. so
kak No. 27. 

SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESİ — 
«Plaubel makina» markalı 1 : 2,9 objek
tifli 6 x 9 eb'admda çok az kullanılmış 
meşin çantalı bir fotoğraf makinesi eh
ven fiatle satılıktır. «Akşam» foto muha
biri bay Faik'e müracaat. — 19 

SATILIK SPOR DENİZ MOTÖRÜ — 
Meşhur Aayvansaraylı Fazlı ustanın bir 
senelik yapısı tekne ile içerden takma 3 
beygir kuvvetinde tornistan teşkilâtını 
havi bulunan motor ucuz fiatle satılıktır. 
Görmek istiyenler Beşiktaş vapur iskelesi 
sandalcılar kâhyası bay Mehmede müra
caat olunacaktır. — 1 

YENİ PİYANO SATILIK -^ Meşhur Al-
ö}an markalı son sistem üç pedalı yeni 
bir piyano kordlart çapraz büyük formalı 
öcele satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Baîık-
Pazar Duduodalar sok^k 26 numaralı 
«lükkânda. — 1 

• EHVEN DENİZ MOTÖRÜ SATILIK-
"^^ — 6,5 metre boy 1,5 metre genişlik 
8 kişUik 503 Fiat marka motörü marj 
otomatik önünde cAm ve yan fenerleri 
Vardır. Beşiktaşta Akaretlerde Spor cad-
«lesinde No. 1 Tan elektrik mağazası. 
Öüsnü Kıratlıya müracaat. Telefon: 49071. 

— 1 
SATILIK TEK FAYTON — Arzu eden

lerin Kadıköy İkbaliye Muhtar Bey S. N. 
? ye müracaattan. 

BUZHANE KOMPr.£SSÖRÜ SATILI
YOR _ Saatte 200,000 kaloriyi Frigorl 
yapar Dell' Orto markalı az kullanılmış 
'''luntazam vaziyette bir ammonlak Kom-
Pressörü satılıktır. İsteklilerin Akşam'da 
^Kompressör) rumuzuna mektubla mü
racaat. _ 1 

SATILIK KAMYONET — 1930 modeli 
*^Hlanılmış işlek halde bir Ford kamyo
neti satılıktır. İsteklUer Akşaıfı'da «Kam
yonet» rumuzuna mektubla müracaat. 

— 1 
»İŞ TABİBLERİNİN NAZARI DİKKA-

J™E — Az kullanılmış İyi bir muayene-
• ^ n e (Klinik ve Prot<>z) eşyası komple 
c " ^ ehven fiatle aCele satılıktır. MüiII 
*?f y^^l Şark Diş deposu îstanbuİ îş ban-
.^«suııA arkasında Rıdvan han. _ ı 

' 4 -- KİRALIK - SATILIK 
^j,2^TILIK KÖŞK _ Göztepe Mama cad-

r*»̂  Arş sQto> n numaralı 7 oda ahır 
, *^-»^ Mlytlk liahçe çam ve meyva ağaç-

_ r ^ 5İK=I=3 ttfk. İçindekUer© müra-

ACELE KİRALIK YALI — 8 oda, her 
katta havagazı, terkos, elektrik vardır. 
Amavudköy vapur iskelesi başmda arkası 
İstanbuldan gelen tramvay tevakkuf ma
halli, önü vapur İskelesi 91 sayılı yalıya 
müracaat. — S 

ACELE SATILIK EV — Beşiktaş Ihla
murda Havuzbaşı Nar Tanesi sokağmda 
6 No. İl birisi iki, birisi üç odalı, meyva 
ağaçlıklı bahçesi bulunan müstakil İki ev 
800 liraya satılıktır. Havuzbaşmdaki kah
veye müracaat. — 3 

6800 LİRAYA ACEL£ SATILIK ÜÇ 
DAİRELİ APARTIMAN — Cihangirin en 
güzel mevkiinde her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel senevi yedi yüz sek
sen Ura kira getiren bir apartıman satı
lıktır. Görmek için Cihangir Alman has
tanesi arkası Güneşli sokak No. 50 dör
düncü kattakilere müracaat. — 2 

ACELE 1600 LİRAYA SATILIK HA
NE — Saraçhanebaşı Horhor caddesi Hay
riye lisesi karşısında Eski Karagöz Yeni 
Kavalah sokağında 10 No. h 7 oda üç kat 
nezareti kâmileyi havi taraçası ve elek
triği mevcuddur. İçindekilere mürtuıaat. 

— 5 
KİRALIK MEFRUŞ KONFORLU APAR-

TÇVIAN — Üç oda, mutfak, banyo, asan
sör, her gün sıcak suyu havi konforlu 
mefnış bir apartıman yaz mevsimi İçin 
kiralıktır. Taksim Topçu caddesi Uygun 
apartımanı kapıcısına müracaat. — 10 

KİRALIK MEFRUŞ LÜKS APARTI
MAN — Nlşantaşmda asansör, kalorifer 
ve saire bütün konforu havi 9 odalı ha
vadar mefnış bir apartıman hazirandan 
itibaren yaz mevsimi için kiralıktır. Ad
resini öğrenmek ve ziyaret etmek isti
yenler Tokatliyan oteli kapıcısma müra
caat edebilirler. — 6 

SATILIK HANE — Beyoğlu, Tariabaşı, 
Yağhane sokağmda 40 No. lı hane (man
zaralı, 4 kat, 8 oda) müsaid fiatle acele 
satılıktır. Her gün 1,30 - 4 e kadar İçin
dekilere müracaat. 

KİRALIK MOBİLYALI APARTIMAN — 
Nişantaşında, Çınar caddesinde Hezan-
fend apartımanmm 2 No. lı dairesi mo
bilyalı olarak teşrinievvel sonuna kadar 
kiralıktır. Dört oda, banyo, hava gazı, 
bol güneş ve havadar, görmek ve görüş
mek için bay Ferid Civaoğluna 24396 nu
maraya telefon edilmesi. 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Göz
tepe Ortabahar sokak 50 numaralı kâgifl 
köşk dört oda bir salon ve bir mutfak ol
mak üzere kiralık, bütün köşkte 11 oda 
olmak üzere satılıktır. Köşk elektrik ve 
tekrkosu havidir. Beş dönüm çamlık bah
çesi, bir ahin ve bir uşak odası vardır. 
Fazla tafsilât için ayni adreste ev sahibi
ne müracaat ediür. — 1 

SATILIK SİNAVON — Şişlide Osman-
bey karşısmda Kırağı sokağmda 12 - 15 
No. lı haneler arkalanndaki hali hazırda 
musevi sinavonuyla satılıktır. Galata Se
lanik hanmda 19 No. ya müracaat. — 1 

KELEPİR BİR FABRİKA VE APARTI
MAN SATILIKTIR — Fabrika üstünde iki 
dairelik apartıman bütün konforu havi 
beşer odası vardır. Talihler Altmbakkal 
Çayır sokak No. 67/1 içindekilere müra
caat. — * 

KİRALIK — Galata eski Loyd yeni Veli 
Alemdar hanında mağaza, yazıhaneye ve 
tütün deposuna elverişli daireler kiralık
tır. Mezkûr handa kâtib bay Rıfkıya mü
racaat. — 10 

SATILIK K A G İ R EV — Kadıköyünde 
Rıhtım caddesinde Reşidefendi sokağm
da 24 No. lı iskeleye iki dakika mesafede 
nezaretli 9 oda, banyo, 2 mutfak, elek
trik, havagazı, sarnıç, kuyu, taraçası mev-
cud bulunan ev satılıktır. İçindekilere 
müracaat. — ^ 

SATILIK KAGİR EV — Kızütoprak İle 
Feneryolu arasında tramvay caddesi 147 
numaralı kagir ev satılıktır. 12 odası 2 
banyosu bir buçuk dönüm bahçesi var
dır. Bir katı ayn kiraya verilebilir. Pa
zar ve çarşamba günleri içindekilere mü
racaat olunur. — 3 

KİRALIK HANE — 5 oda, elektrik, ter
kos, havagazı, tramvaya yakm Maçka 
Teşvikiye karakolu karşısındaki Teşviki
ye - Ihlamur caddesinde 5 numaraya için
dekilere müracaat. — 1 

SATILIK ve KİRALIK HANE — Kadıköy 
Şifa 20/1 mülk iki kat üzerine altı oda 
banyo apteshane, bahçeli dört tarafı açık 
Kalamış körfezine nazır havadar denize 
yakm hane arzu edenler yanmdaki ha
neye müracaat etsin. — 3 

KİRALIK APARTIMAN — Ankarada 
Yenişehirde dört odalı ve her türlü mo
dem konforu havi bir apartıman, bütün 
möble yatak mutfak ve yemek takımla-
n, yani derhal yerleşilmesi için muktezl 
her türlü teferrüatile kiralıktır. Bir kaç 
ay için de verilebilir. Ankara Yenişehir 
Kâzım Özalp caddesi No. 38. 

SATILIK KÖŞK — Kadıköyünde Gaz
hane clvannda Uzun Çayır caddesi No. 18. 
Beş oda, mutfak, kiler, iki hela, bahçıvan 
odası, (iki) dönüm olan bahçesinde ku
yu, müteaddit meyva ağaçlan ve 2Ö0 kü
tük bağ. Pazar günleri öğleyç kadaf ğİ^ 
Tilkb\\\f. IÇİJlutkiîert müracat. — 3 

KİRALIK — Taksim - Harbiye arasın
da nezareti fevkalâde, konforlu, mobilya
lı altı odalı apartıman yazlık kiralıktır. 
Beyoğlu Küçük Parmakkapı sokağı No. 36 
Hilmi Yunus'a müracaat. Telefon: 42746. 

SATILIK EV — Bakırköyünün en gü
zel yerinde yedi odalı altmda dükkânh İyi 
bir ev acele satılıktır. 4 üncü Vakıf han 

BÜYÜKADADA — Ziya paga köşkü ya
zımda bulunan 4000 argmlık çamhk satı
lıktır. Arzu edenlerin Akşam gazetesinde 
tül - Zl - Kut» rumuzuna müracaat et
meleri. — 3 

SATILK EV — Kadıköyünde Bahariye 
caddesi Güneş sokak 3 No. tramvaya üç 
dakika mesafede k&gir altı oda, bahçe, 
elektrik, havagazı, terkos, hsunam, boyah, 
nezaretli. Vapur iskelesi caddesi 15/1 No. 
Bay Hasana müracaat. — 1 

SATILIK KÖŞK — 8,50 dönüm bah-
çeslle nadide ve çok meyvalı ağaçlarile 
tükenmea kuyu ve kumpanya suyu etraf
tan duvarlı her tarafı sokak aynca ahır 
uşak odası mevcuddur. Çengelköyünde 
Bakırcılar No. 62 Görüşmek İçin Sirkecide 
dişçi Haçlk Jamgoçyana müracaat. — 1 

UCUZ SATILIK KÖŞK — Anadoluhisa-
nnda, Yenimahalle, Bayramköşkü yakı-
nmda, Cumasokak No. 17 havadar, neza
reti fevkalâdeye malik, üç dönüm meyvalı 
bahçe, İki katlı kâglr, üçüncü katı ahşap 
on oda, salonlar, hamamlar, sarnıç, ter
kos, mutbak, ahçı ve seyis odalarile ahır-
lan müştemil, tam konforludur. İki aile 
İçin kullanışlı, ifrazı mümkündür. Gez
mek İçin İçindekilere, görmek için Yeni 
postane arkasmda Elkâtip han No. 9 a 
müracaat. —11 

SATILIK VE KİRALIK — Boğaziçinde 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasmda 14 ve 16 No. h bahçeli evlerden 
biri veya İkisi satüık veya kiralıktır. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat için 
öğle üzeri 40514 e telefon edebilirler. 

_ 16 
SARAÇHANEBAŞINDA MÜZEYYEN 

BAHÇELİ SATILIK KÖŞK — Horhor cad
desi Yeşiltekke sokak 42 No. 10 oda 
3000 zlrâ murabba her türlü meyva ağaç
larile ve çamlar palmiyelerle müzeyyen 
bahçe içinde ve yanmda 40 No. U beş oda 
iki tarafı bahçe elektrik mevcud bir ev de 
asTTi olarak satılıktır. Derunundakilere 
müracaat. — 5 

7500 LİRAYA SATILIK APARTIMAN — 
Dört daireli iki daire dörder oda iki daire 
üçer oda tamam konforu var. Tramvaya 
bir dakika yakm, denize nazır, ayda 85 
lira kira getirir. Lâleli Yeşiltulumba Güm
rük Emin sokak 14/1 No. ya müracaat. 

— 6 
DEVREN SATILIK LOKANTA — Bü-

yükadada Balıkçılı sokak No. 28 (Şark 
Aile) lokantası, Anadoluya gitmek mü
nasebeti üzerine satılıktır. Müracaat: 
Çakmakçılar No. 5 şapkacı bay Rıfata. 

— 1 

KİRALIK EV — Yedi oda iki sofa İki 
banyosu ayn çamaşırlığı ufak bir bahçe
si ve havuzu kuyusu sarnıcı her türlü 
konforu havi denize nazır önü açık bir ev 
kiralıktır. Adres: Belediye Piyerlotl cad
desi No. 40. 

SATILIK ARSA — Kadıköyünde Sü
reyya sineması clvannda Süleyman paşa 
sokağmda (1200) küsur metre murabbaı 
arsa maktuan (2500) liraya satılıktır. Ta
lih olanlann Anadoluhlsannda (9) No. lı 
yalıda bay Ali Rızaya müracaatlan. Te
lefon: 38 - 83. — 2 

SATILIK — İkişer katlı dört ve sekiz 
odaU iki ahşab bahçeli ve diğer kagir 
bahçeli iki katlı dört odalı nezareti çok 
geniş elektrikli üç ev ehven fiatle satı
lıktır. Her vakit Balat Mollaaşki Çinili 
sokak 24 No. ya müracaat. 

5 - MÜTEFERRİK 
HUSUSÎ VE MÜNFERİD DANS DRES-

LERİ — Tekmil yeni danslar gösteril
mektedir. Beyoğlu Karlman karşısında 
Nuri Ziya sokak 3 No profesör Panosyana 
müracaat saatleri pazardan maada her 
gün saat 12 - 14 - 17 - 21 . — 2 

ALMANCA DERS — Büyüklere ve ço
cuklara. Bir Alman bayan tarafından 
ucuz dersler verilmektedir. Akşamda (Al
manca ders) rumuzuna mektubla müra
caat. — 1 

ALMANCA, I N G I L I Z C E — (Bahusus tİT 
caret şubeleri ve bakalorya imtihanlarma 
hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-
renj eliğine malik iyi Fransızca bilen ve ts-
tanbulda bir büyük mektebde lisan tedris 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Fiatler mutedildir. «PROF. M. M.» rümu-
zlle (Akşam) a mektubla müracaat. — 16 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak gösteı-mlş olan karilerimizden 

N N — A A 28 — Mürebbiye 21 
İsviçreli Fransız Bayan — Doktor — 

Almanca ders 
namlanna gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Gazetemize (B M T) rumuzu ola
rak adres gösteren ilân sahibinin İda
reye müracaat etmesi rica olunur. -

Fatih Askerlik şubesinden: 
~ Şubemiz mmtakasına nakleden yedek 
asteğmen Yusuf oğ. 1309 doğ. Kemal Ma
nastır. (2919) 935 senesi şubeye müracaat 
ederek adresini kaydettirmiş bir daha uğ
ramamıştır. Gösterdiği adreste arandığı 
halde bulunamamıştır. İstanbulda İse şu
beye müracaatının değilse yeni adresinin 
bildirilmesi Hân olunur. 

Zayi — 933 yılı Eyüp ortamektebinden 
aldığım diplomamı kaybettim. Yenisini 
alacağımdan zayilnin hükmü yoktur. 

Aşk ve macera nuveli 
[(Baş tarafı on birinci sahlfede) 

— Ağla... Allah nzaslyçin ağla... 
Böyle bomboş gözlerle oratlaığa bak
ma... Ağla ... 

O, başım sallıyor... Hayır, ağlaya
mıyor, konuşamıyor... Yalnız kalmak 
istiyor... 

Aşağıda, neşeli neşeli çocuklann 
cıvıltısı İşitiliyor... Bir tanesi koşa
rak merdivenlerden çıkıyor, Pervin 
kapıyı açarak sesleniyor: 

— Hayır! îçeri gelmeyin... 
Ve tekrar geri dönüyor; yere atü-

ımş gazetenin üstüne basarak, koca-
sımn yanma sokuluyor. Erkek, put 
gibi hareketsiz... Arada sırada vücu
du irkilten bir hareketle omuzları 
silkiniyor... Rüya İçindeymiş gibi dü
şünüyor : 

< — Ölmeli3rim... Biralz hareket 
edebiürsem, buradan çıkar çıkmaz 
ölmeliyim...» 

Ilık bir el alnını okşuyor. Uzaktan 
geliyormuş hissini veren titrek bir 
ses: 

— Akif! - diye yalvanyor. 
O geriliyor ve ıztırabınm içine gömü
lüyor; cevab vermiyor. Ve bu hal 
devam ediyor? Ebediyet kadar uzun 
sürüyor. Fakat kadın yorulmıyor, 
yalvanyor; nihayet hissiz kalan bu 
sinirler harekete geçiyor ve ıztırap 
yavaş yavaş yaklaşıyor... Deruni bir 
dalga gibi şiddetli bir yükselişle er
keğin içini sarıyor ve Akif insan hıç-
kınğma benzemiyen hayvani bir fer-
yadla bağırmağa başlıyor. 

Yaşayamıyacak; bunu iyice bili
yor! İçinden: 

« — Sevgilim! Geliyorum, geliyo
rum! Sabret!» diye inliyor... 

Böylece saatler geçmiş... Gün ka
rarıyor... Odamn içinde, hıçkırık
larla boğulmuş, zavalU bir ses yalva
nyor: 

— Akif... Çocukları düşün!... Ço-
cuklan!... Biraz da bana acı... Sen 
mesud ol diye ben her şeye tahammül 
ettim... Yaşadığın saadet anlarmm 
şimdi bize karşı bir vazifesi vardır... 
Çünkü o anlannı yaşamana biz mü
saade ettik... Senin açma hürmet 
edeceğiz... Mateminde seni rahatsız 
etmeyiz... Fakat bizim için yaşama
ğa mecbursun!... O da sağ olsa sa
na bunu emrederdi... 

Erkek, kendine doğru uzanan eli 
sıkıyor; fakat cevap vermiyor: 

Çocuklar!... Karısı!... Kim oluyor-
muşlar?... Hiç biri, hiç bir şey onu 
yaşamağa mahkûm edemez!... 

Akif, müthiş bir beyin hummasile 
günlerce yattı. Pervin, gece gündüz 
başında pervane gibi dolaşarak, onu 
ölümün pençesinden kurtardı. Gö
zünü hayata tekrar açtığı zaman, 
başı ucunda, çok sevdiği kızmm ağ-
ladığmı gördü ve ilk defa olarak gü
lümsedi. Fakat günden güne iyileş
tiği halde muvazenesini bulamıyor, 
Ruhsuzmuş hissini veren vücudunu 
evin içinde sürüklüyordu. Ekseri gün
ler odasına kapanarak Bedriye için 
yazdığı piyesleri okuyor, eski mektup
lan kanştmyordu. 

Aradan üç sraıe geçti. Akif, yavaş 
yavaş kendini saran muhabbetlerin 
sıcaklığı arasında yaşamak zevkini 
bulmağa başladı. 

Bir akşam, dalgm, maziyi düşü
nürken, sevgilisinin mektuplarım aç
tı. Bir bir okumağa koyuldu. 

Ansızm, kollarım iki yana bıraktı 
ve acı acı gülerek yerinden fu-ladı. 

Masasma ve yerlere serpilen kâ-
ğıdlan, zarfları, adetâ çüdırmış gibi, 
baş döndürücü bir süratle topladı. 
Hepsini karma karışık, avuç avuç 
alarak yanan sobanm içine attı. 

Bir koltukta oturan kansı, bu hali 
görünce, hayretle: 

— Ne yapıyorsun, Akif? 
Erkek cevap vermedi. Kadmm göz

lerinde, biran içinde, zaferinin gu
ruru parladı. Fakat Akif nefretle: 

— Git! Git! - diye bağırdı. 
— Akifciğim! Niçin? 
— Git!... 
— Akif!... Deli mi oldun?... Beni 

mi kovuyorsun? Ben ki senin her şe
yine tahsunmül ettim, her şeyini af- . 
fettim... Ben senin arakasın, ka;-
nn... Seni teselliye muvaffak olan ( 
yegâne insan! ... 

— Beni teselli eden!... 
Hıçkınkla biten acı bir kahkaha... 

Sonra: 

— Evet... Beni teselli ettin... Aşkı
ma hücum edemiyordun; fakat ıztı-
rabıma ortak oldum... Aşkımm deva
mı olan acımı bana unutturdun... 
Göz yaşlannla, itinanla, merhame
tinle «onu> ikinci defa olarak içimde 
öldüren sen oldun... Hastaydım, be
ni yaşattırdm. Zajnf tabiath idim. 
Beni vasat bir insan yaptm... Seni 
dinliye dinliye sana benzemeğe baş-
ladım... ArtisUikten ruhumda eser 
kalmadı... İyi bir baba, iyi bir koca, 
bir aile erkeği oldum... Iztırap çek
mesini bile unuttum... Hayatımm 
gururu ve güzelliği olan makimi sil
dim, ona ihanet ettim... Şimdi ken
dimden iğreniyorum; nefret ediyo
rum... Hah hah ha... Sen beni teselli 
ettin ha?... 

Pervin inliyeıek : 
— Aman Allahıml Deli oldu! 

- dedi. 
Akif, başı iki eli arasmda bir müd

det öyle kaldı. Kadm yavaiş yavaş 
ağlıyordu. Biraz sonra, muharrir 
sordu: 

— Iztırap mı çekiyorsun Pervin? 
— Öyle haksızsm ki, Akifl 
— Ağlama, ağlama... Bu, son ]&> 

yanımdı... Artık her şey tamemen 
bitti... Beni aîfet... Emin ol artık 
mazı tamamen öldü... 

Kadm göz yaşlanm sildi; artık ih
tiyarlamış, göçmüş haldeki kocasmm 
boynuna sarıldı ve onu öperek ; 

— Haydi, gel... Çocuklann yanmal 
gidelim! - dedi. 

Nakleden: (Vâ - Nû) 

BU1JVIACA1\4IZ 

Soldan safa: 
1 — Buz dolabı. 
2 — Eski türklerden bir kabile reisi * 

Viranelik 
8 — Pirinç yemeği - Sabukun atkadafi. 
4 — Kalın sicim - Uzak nidası - Kö^ 

püklü içki. 
5 — Oturulacak yastık. 
6 — Arzular - Sallandır - Sual edatı. 
7 — Yüzdeki lekenin tersi - Hem eC-

kek hem kadm ismi. 
8 — Dizgin - Dahili kısım. 
9 — Altmış tcmesl bir dakika - Başmdai 

saç yok. 
iO — Vesaiti nakliyeden - Baj, 
Yukardan aşağı: 
1 — Sermaye - Basma 1 konursa bH 

peygamber İsmi olur. 
2 — Takım - Bir şeyin safiyetini gösre-,, 

ten âlet. 
8 — Kırmızı - Büyük vinç. 
4 — Tembel - Bir emrin tersi. 
5 — Kardeşler - Namus ve şeref. 
6 — Menfi edatı - Tekerlek. 
7 — Bir mobilya şekli. 
8 — Istılah - Şeffaf bir madde. 
9 — Çok yiytn - Bir cnis zinet tasi-

10 — Kekemelik - Nota. 
Geçen bulmacamızın halli; 

Soldan sag«: 
1 — Arabulan, 2 — Nakarat, Us, S — 

Afiş, Haile, 4 — Salaşpur, 5 — Ad, Kene». 
i 6 — Tat, Ha, Arz, 7 — Alevi, Ukte, 8 — 

Remil, An, 9 — Leb, Kuş, 10 — Şaka, İsale. 
Yukarıdan aşağı: 
1 — Anavatan, 2 — Raf, Dal, La, 3 —.. 

Akis, Tereke, 4 — Başak, Veba, 6 — Ur, 
Lehim, 6 — Lahana, İki, 7 — Ataşe, Ulu^ ' 
8 — İp, Ak, Şa, 9 — Uluorta, 10 — Eser, -
Zenne. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Halaskar Oazl caddesinde 

Halk, Taksim: Nlzameddln, Tariaba-
şmda Nihad Abdullah, Beyoğlu Kan 
zuk. Dairede Güneş, Galata: Topçu 
1ar caddesinde Sporidls, Kasımpaşa 
Müeyyed, Hasköy: Aseo, Eminönü 
Salih NecaU, Fatih: Hamdl, Kara 
gümrük: Ahmed Suad, Bakırköy 
Merkez, Sarıyer: Osman, Aksaray 
Etem Pertev, Beşiktaş: Vidin, Fener 
Vitali, Kumkapı: Belkis, KüçOkpa^ 
zar: Yorgi, Samatya: Kocamustafa' 
paşada Rıdvan, Alemdar: Divanyo-
lunda Esad, Şehremini: Topkapıda 
Nâzım, Kadıköy: Pazaryolunda Rıfat 
Muhtar, Üsküdar: Çarşıboyunda İtti-
had, Heybellada: Halk, Büyükada: 
Şlnasl Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabjra, 
Yenlköy, Emlrgftn, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykos, 
Paşabahçe ve AnadoluhL^rındaki ec
zaneler her gece açıktır. 
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Deniz Bank istanbul 
şubesinden: 

Mefsuh Rıhtım Dok ve Antrepoları Şirketi obligasyonlanmn 6/5/1938 
tarihinde ikinci noter huzurunda yapılan keşidesinde itfası lâzungelen 314 
obligasyonun nuntaralan aşağıda gösterihniştir. Hâmillerinin 64-80 numa-
rah faiz kuponlarını ihtiva eden obligasyonlarile bh-likte 1/6/1938 den iti
baren Türkiye tş Bankası İstanbul şubesine müracaatla (22.44) liradan 
ibaret bedellerini almaları ve kur'a isabet etmemiş obllgasyon hâmillerinin 
de kupon bedellerini almak üzere gene ayni tarihten itibaren mezkûr ban-
kaya müracaatleri lüzumu bildfa^Ur. 

• • • 
Hükümet taraf mdan satın alınan İstanbul Dok, Rıhtım ve Antrepolar 

şirketine aid istikrazm ödenmesi hükümetçe deruhde olunan obllgasyon-
lardan 6 mayıs 938 zarfında Beyoğlu İkinci noteri huzurunda icra edilen 
keşidede itfa olunan (314) ubligasyon numaralarım gösterir listedir: 

181 
215 
230 
234 
536 
586 
710 
733 
742 
1009 
1027 
1098 
1139 
1672 
1738 
1865 
2146 
2229 
2256 
S305 
2336 
2513 
2615 
2619 
2626 
2676 
2695 
2743 
2766 
2859 
2901 
3048 
3065 
3347 
3336 
3831 
3990 
4024 
4109 
4212 
4352 
44G9 
4486 
4503 
4512 

4562 
4656 
4711 
4883 
5131 
5147 
5186 
5264 
5317 
5350 
5363 
5450 
5480 
5541 
5559 
5771 
5847 
5912 
5997 
6278 
6303 
6770 
7169 
7436 
7472 
7526 
7686 
7735 
7789 
7794 
8031 
8284 
8346 
8464 
8472 
8476 
8543 
8550 
8585 
8711 
8837 
8841 
8868 
8893 
8904 

8955 
8992 
9091 
9125 
9219 
9493 
9580 
9599 

;Î0156 
10493 
10513 
-10527 
10626 
10646 
10672 
10710 
10721 
10925 
10932 
10966 
11179 
11403 
11566 
11617 
11652 
,11716 
11785 
11878 
11897 
12023 
12307 
12521 
12681 
12694 
12910 
13065 
13261 
13348 
13506 
13601 
13749 
13809 
13836 
13926 
14009 

14056 
14358 
14421 
14554 
14782 
14817 
14845 
14942 
15060 
15150 
15172 
15215 
15235 
15423 
15498 
15550 
15624 
15627 
15646 
15787 
15832 
15954 
15992 
16087 
16190 
16214 
16345 
16361 
16363 
16507 
16635 
16705 
16787 
16795 
16851 
17021 
17156 
17175 
17271 
17503 
17635 
17707 
17833 
17887 
18040 

18064 
18157 
18219 
18405 
18425 
18651 
18807 
18833 
18942 
18947 
19057 
19104 
19183 
19283 
19334 
19455 
19750 
19791 
19819 
20139 
20152 
20191 
20289 
20320 
20492 
20493 
20569 
20639 
20674 
20903 
20912 
20943 
20953 
21989 
22110 
22386 
22476 
22489 
22753 
22766 
22768 
22777 
22796 
22850 
22858 

22896 
23075 
23190 
23263 
23583 
23679 
23857 
24088 
24145 
24279 
24468 
24540 
24582 
24609 
24737 
24880 
25091 
25674 
25825 
25854 
26011 
26055 
26446 
26569 
26595 
26810 
26823 
27024 
27103 
27137 
27441 
27680 
27701 
27722 
27895 
28008 
28023 
28360 
28415 
28362 
28664 . 
28728 
28740 
28815 
29005 

29073 
29136 
29173 
29207 
29235 
29460 
29613 
29686 
29712 
30598 
30764 
30931 
3134S 
31444 
31526 
31637 
31765 
31785 
31991 
32003 
32050 
3220» 
32288 
32293 
32453 
32562 
32877 
32904 
32994 
33139 
33148 
33227 
33266 
33294 
33298 
33368 
33685 
33712 
33726 
33755 
33871 
33958 
33982 
33991 

Ankara Valiliğinden 
Keşif bedeli «28188-) lira «59» kuruştan ibaret bulunan Çerikli - Sungurlu 

yolunun 3+500 ile 8+500 inci kilometreleri arasında şose inşaatı kapalı zarf 
•usulüe eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 2/6/938 perşembe günü saat on beşte Ankara vilâyeti daimî en
cümeninde yapılacaktır. 

İstekliler teklif mektupları ticaret odası vesikası ve 2114 lira 15 kuruşluk 
muvakkat teminat mektubu veya makbuzları ve Nafıa vekâletinden 938 tak
vim yılına mahsus olarak aldıklan müteahhitlik vesikalarile birlikte söîsü ge
çen günde saat 14 de kadar Encümen reisliğine vermeleri. İstekliler keşif ve 
şartnameyi Nafıa Müdürlüğünde görebilirler. (1423) (2819) 

Türkiye Kızılay Cemiyetinden: 
ÇADIR BEZİ MUBAYAASI 
Kızılay Cemiyetince yaptırılacak çadırlar için lüzumu olup İstanbul 

satış deposundaki şartnamede yazılı evsafı haiz. 

100,000 metre çadır bezi 
satın almacağından alâkadarların 30/5/938 pazartesi günü saat 15 e kadar 
Depo Direktörlüğüne müracaatlan. 

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. Bundan başka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 vej 
20.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

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

Kızılay haftası 
1 haziran da başlıyor, 
herkes Kızılaya üye 

İzmltte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nanman diki; ve yası makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levasmu 

Scandinavian Near 
East Agency 

Galata Tahlr han 3 üncü kat 
Tel: 44991 - 2 - 3 

Svenâka (Ment Linlen GotbenburK 
Gothenburg, Stokholm, Oalo, Dantzic, 

Ddynla Copenhag Abo Reval ve btttün 
Baltık limanlan şark ve Karadenls ballı
ca limanlan arasında 15 günde biıs azimet 
vs avdet için muntazam postalar. 

Odynia - Dantdg - Oothenburg vs Oalo-
dan beklenen vapurlar. 

Ounborg vapuru 5 Hazirana doğru. 
Vlngaland vapuru 6 Hazirana doftm. 
Brageland vapuru 20 Hazirana doSru. 
Yakmda tstanbuldaa Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odynia Oothenberg, 
Dantzlg - Stokholm, ve Oslo limanlan 
için hareket edecek vapurlar. 

Nordlamd vapuru 27 Majnsa doğru. 
Ounborg vapuru 5 Hazirana doğru. 
Vingaland vapuru 6 Hazirana doğru. 
Fazla tafsUftt için OalaU'da Tahlr han 

S üncü katta kâin acentalığına müracaat. 
Tel: 44991 - 2 - 8 

Dr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mlttetıassısı 

Adres: Dlvanyolu Bozkurd kıraatha
nesi karşısmdaki eski Klod Farer so

kak Aslaner Apr. No. 8 - 1 0 Öğleden 
sonra 3 ten 7 ye kadar hastalaruu 

kabul eder. 

Dr. ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

öksürük ve nefes darlığı boğmaca 
ve kızamık öksürükleri için pek te 
Birli ilâçtır. Her eczanede ve ecr 

depolarında bulunur. 

ASKERLİK İŞLERt 
Üsloidar askerlik şubesi başkanlı

ğından: 
Zabitlik staj mı yaparak topçu ölçme 

taburundan 13/10/934 tarihinde terhis 
edilerek şubenin 7/75 sırasma kaydedil
miş olan Top. asteğ. 819 Do. ÜsküdarU 
ve 40476 kayıt numarah Üsküdarda Ça
kırcı Hasan paşa Mah. Yeniyol cad. 4 No. 
adreste kayıtlı Feyzullah Oğ. Muamme
rin 934 senesindenberl şubece avakibi 
meçhul kalmış olduğundan İstanbulda İse 
derhal taşrada ise nihayet bir hafta zar-
fmda bulunduğu mahallin ikamet adre-
sile halen ne vazife ile meşgul olduğunu 
bildirmesi ve aksi takdirde hakkmda ka
nun ahkâmı tatbik edUeceğl Uân olunur. 

Satılık ve kiralık 
Modem yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta bef 
ikinci katta yedi odalı içi ve 
difi boyalı telefon, elektrik, 
havagazı, terkos, alaturka ha
mamı, bahçesi, rıhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele jakı-
nında (76) numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat. 

1 ^ Dr. A. Asım Onur ̂ H 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
İstanbulun en güzel yerinde, geni« 

bir park İçinde, konforu mükemmel, 
bakımı iyi, kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basuü ve diğer ameliye
ler için çok ucuz hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

1938 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihî, en meşhur 

muhatrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftahk ayhk gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydah bil
giler. 

Fiaü 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan sırayınız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan ba«Iuı günlerde ötleden sonra 

•aat (2,5 tan 6 ya) kadar tstanbolda Di-
vanyolunda (104) numaralı hususi kabi
nesinde hastalarmı kabnl eder. Salı, ca-
martesi gftnlert sabah «9,5 - U* haUkl 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 
Solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği iade ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen
nin en son zaferini ilân ediyor: 

Buruşuklukların yalnız sebebi 
zuhurunu değil, onları izale et
mek çaresini de bulmuşlardır. 
Bu sayede anneler, hattâ büyük 
anneler bile gençliklerinin taze 
ve açık tenlerine nail olabilirler. 
50 ve 60 yaşlanndaM kadınlar, 
gençliklerinin buruşuksuz ve yu
muşak ciltlerine kavuşabilirler. 
Buruşukluklar, ihtiyarladığımız
da; teşekkül eder. 

İhtiyarlıkta cilt, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurları kaybe
der. Bu unsurlan şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olmuş-
lai-dır. Cilt, bunlarla beslenince 
yeniden gençleşir ve tazeleşir. 
İşte, Profesör Doktor Stejskal 

idaresinde Viyana Üniversitesin
de yapılan tetkikat ve taharri-
yatm şayanı hayret semereleri... 
Profesörün keşfi hakkmdaki bü

tün hukuk, münhasıran Tolcalon 
müessesesi tarafmdan fevkalâde 
malî fedakârlıklarla temin edil
miştir. «Biocel» tabir edilen bu 
canlı höceyreler hülâsası, yalnız 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur, hastane
lerde 60 ve 70 yaşlarmdaki kar 
dmlar üzerinde bu hülâsalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfında buruşukluk
ların kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cilt unsuru olan pembe rengin-
delri Tokalon kremini kullanınız. 
Siz uyurken, o cildinizi besler ve 
gençleştirir. 

Buruşulduklanni2a tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 
bir kaç yaş gençleşraiş olursu
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul-
lanmız. Siyah noktalan eritir, 
açık mesamatı sıklaştınr ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi 3ru-
muşatıp beyazlatır.. 

BAYANLARIN NAZARI DİKKATİNE 
Satın aldığımz Tokalon kremi vazolannm büyük bir kıy

meti vardır. Onlan bayiinize iade ettiğinizde beheri için 5 
kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar mükâfatlan bulunan 
Tokalon müsabakasma iştirak hakkım veren bir bilet takdim 

edecektir 

I !IJ İHH 'A 
SAÇ EKSİRi 

KOMOJEN 
Saçlann köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanıcı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

8EYOĞLU . İSTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — idaremizin Paşa limam Tütün Bakımevi çatı ve döşemelerinde gart* 

namesi mucibince yaptırılacak inşaat ve tamirat pazarlık usuliyle eksUtmey» 
konmuştur. 

n — Keşif İJedeli 2703 lira 75 kuruj ve muvakkat teminatı 203 liradır, 
n i — EksUtme I/VI/P38 tarilıine rasthyan Çarşamba günü saat 14.30 d» 

Kabataşta Levazım ve Mübaj'aat şubesindeki alım komisyonunda yapılacakr 
tur. 

rv — Şartnameler 7 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve mö-
bayaat şubesinden almabilir. 

V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenini 
paralariyle birlikte yııkarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. 

( 8054) 

I — 4 adet sıklop çember makinesiyle 130.000 kilo çelik sıklop çemberi pa* 
zarlıkla satm almacaktır. 

II — Pazarlık 3/6/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabUir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme^ 
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^HîliJjiiiKlUîlH Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblanni kö
künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini ar tmr, kadın, erkek idrar zorluklarını, eski ve 
yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsmı, sık sık idrar bozmak, ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar teinin eder. Sıhhat Vekâletimizin 

resmî ruhsatını haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ, idrannızı temizliyerek mavileştirîr. 

AVCILARA MÜJDE: 
BARUT FIATLARI UCUZLADI 

.1 Haziran 1938 tarihinden itibaren tatbik edilmek üzere kara av barutu satı; fiat-
larînda aşağıda yazılı tenisilât yapılmıştır. 

Kara ay barutları inhisarlar bayileri tarafından memleketin her tarafında aşağı
daki fiatlarda «atılacaktır. 

Birinci nevi av barutu 500 gramlık kutu içinde 
> » » 9 250 9 » » 

ikinci » » > 500 B > » 
» » » M 250 » > > 
> > > > 100 9 » > 

Eski fiat 
115 
60 
95 
50 
22,50 

Yeni fiat 
110 Kuruş 

S5 » 
90 » 
45 » 
18 » 

. Ya vrurn Oya! buaun ıjatıracagım. para iLe 
İŞ uankasındakl hesabın 50lirayı bulacaK.Taliin varsa, 
nazıVan keşidesinde bu paran Lirden 1000 Lira artabilir^. 

t • I İstanbul belediyesi İlanları | •{ 

Çöplerin denize 
dökülmesi ışı 

İstanbul, Beyoğlu ve Anadolu yakasındaki çöplerin denize dökülmesi i§i 
taipalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu iş için 36329 lira bedel tahmin edil-
öüfltir. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 2/6/938 per-
•«mbe günü saat 15 te Daimî Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 numa
ralı kanunda yazılı vesika ve 2724 lira 68 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
ttektubile beraber teklif mektublannı havi kapalı zarflannı yukarıda yazılı 
fûnde saat 14 e kadar Daimî Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra veri
lecek zarflar kabul olunmaz. «B) (2879) 

SaUbi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata ömerabit han 2. d kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRALIK APARTIM AN 

EMLÂK 
ALİM ve SATIMI 

TELEFON: 49419 ~ 

Trende, vapurda, evinizde ve işinizde 
Muhakkak bir kaşe 

Bulundurunuz 

Nezle - Grip - Baş - Diş 
ROMATİZMA ve 

Bütün ağrıları 

100 GEÇİRİR 
KALBİ VE MİDEYİ BOZMAZ 

icabında ffünde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde 

ısrarla S E F A L î N ' i arayınız. 
ANADOLUNUN HER VİLÂYETİNDE, 

I ACENTA ARANIYOR 
I Fabrikamızın Yeni çıkarmı$ olduğu son model 
I SOBALARIN ve CİHAZLARIN 
• Monopol satışı için her vilâyette acenta tayin edilecektir. Arzu edenler 
I bir an evvel şirketimizin merkezi olan Beyoğlımda İstiklâl caddesinde 
I 60 numarada 
I ATEŞ TÜRK ANTRASİT 
^ ^ l ^ g Direktörlüğüne müracaat etmeleri ilân olunur. Tel: 35.132 

n?;!^?Rim 
NASIR HACİ NASIR 

ilacı 
D O K T O R J E M S İ N 

AMERİKADA UZUN TETKİKAT 
NETİCESİ OLARAK BULDUĞU BİR 
FORMÜLDÜR. KANZUK NASIR İLÂ
CI en eski nasırlan bile kökünden çı
karır. Ciddî ve şayanı itimat bir nasır 
ilâcıdır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Yalnız E V İ N İ Z D E DeğU C E B İ N İ Z D E bile 

m T « W^ ¥ 7 f TL.T UYKUSUZLUK - SİNİR AĞRILA-
| \ | p 1 ^ \f I 1 ^ RI - ASABI ÖKSÜRÜKLER - BAY-
* ^ * ^ * ^ " * A ^ GINLIK - BAŞ DÖNMESİ - ÇAR

PINTI ve SİNİRDEN Ueri gelen bütün RAHATSIZLIKLARI 

I Y ! E D E R 
Ne nebatî, ne kimyevî zehirli hiç bir madde yoktur. 

Her eczanede bulunur. 

Küf akşam; Taksim 

BELEDİYE BAHÇESİNDE 
Memldketin en çok sevilen M UşUik muazzam 

SAZ H E T E T İ B İ R ASLADA, 
Keman: Nubar, Necati, Cevdet 
Piyano: Şefik, Torgi 
Kemence: Sotiri, Aleko 
Kanun: Ahmet, İsmail 
Klftmet: Ramazan, Şükrü, Şeref 
Cünbüf: Cemal, Abdi, Şevket 
Ney ve Darbuka: Nihad, Hasan Tahsin 

Okuyucular: Ajyazar, Taşar, Celâl, Hanüd, Tahya, Mustafa 
Bayan okuyucular: 

Mahmure Şenses, Alitap, Radife. Süzan, Ayda, Dürdane, Birsen 
Bestekftr TANBURİ S A L A H A T T İ N PINAR. 

Telefon: 43703 

1. KARON. BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualar ının satif yeri . 



B H m^^ 

Beyoğlunda KARLMAN GEÇİDİ (Pasaj Kariman) 

Beyoğlunun en büyük ve en asrî ma^azasrdîr. Bütün mallar f iatlerile sergi, halinde teşhir edilmiştir. Fiatler son derece ucuzdur. 

YAZLIK SON MODA MALLARİN UMOMî SEROiSi 
PiâJ ve sayfiye İçin 

Bayanlara mahsus OOLDFtSCH, JANSEN", 
FORMA ve RİBANA marka 
MAYOLARDT zengin çeşitleri 

Kısa plâJ pantalonu (Şort), Pijama - Bluzlar 
Ayakkaplar - Boneler - Şemsiyeler - Bumuz-

1ar - Plftj oyuncaklan v. s.... v. s... 

YAZLIK KUMAŞLAR: 
65 Kr. 

50 Kr. 

TOBRALKO, Metr. 
ÇİÇEKLİ BATİST 
Çamaşır için, Metr. 
NOKTALI PLÜMTt 

Son moda, Metr. 

ROMEN BLUZLART 

KOSTÜM TAYYÖRLER 
Safi yün Icumaştan 

Viyana modelleri 

KADIN ROPLARI 
Klokeden, eyi cins 

yıkanabilir. 

2 2 liradan itibaren 3 2 5 

160 K-: 
LENET, Modem desenler 4 5 K F . 

PİKE FANTEZİ 1 0 0 Kf . şj^ık^ ^eren bluzlar. Zengin İç-
KLOKE, muhtelif desenler, Metr. lemeleri ile süslü Krep Romenden 

50 Kr. 580 kr. 
DUBL JORJET, Yeni çeşit B i rm^ ipeğinden 

140 Kr. 6 9 0 Kr. 

En son moda yazlık 

ROP ve MANTOLARININ 
Zengin ve müniehap çeşitleri 

Bayanlara 
BANYO KOSTÜMLERİ 

PLÂJ PİJAMALARI 1938 modelleri 
Safi yün, mükemmel biçim Güzel ve müntahap çeşitler 

8 5 0 kuruş 3 7 5 kuruştan itibaren! 

ERKEK LEVAZIMATI 

Hakikî Lâsteksten 
KORSELER 

Son derece dayanıklı 

350 Kr. 

KOMBİNEZONLAR 
Dayanıklı ipekli Jerseyden 

İşlemeli motiflerle süslü 

İPEKLİ ŞİFON EŞARPLAR 
En büyük yaz modası 
150 muhtelif desende 

2 9 0 Kr. 2 0 0 Kr-tan »t'baren 

Kısa kollu 
İPEKLİ GÖMLEKLER (Polo) 

250 Kr. 
Poplinden 

SPOR GÖMLEKLER 
175 Kr. 

KREP PİJAMALAR 
300 Kr. 

POPLİN PİJAMALAR 
350 Kr. 

SPOR BLUZLAR Sued takUdl 
690 Kr. 

Yekrenk krepten 
SPOR GÖMLEKLER 

185 Kr. 
Ekstra poplinden iki yakalı gömlekler 

250 Kr. 
Son derece sağlam 

BUKLE YÜN KAZAKLAR 
290 Kr. 

PANTALON ASKILARI 
Gayet sağlam, her renkte ve fantezi 

80 Kr. 
KEMERLER 

KaUn ve iyi cins deriden 
65 Kr. 

SPOR BLUZLAR 
Jerseyden, her renkde 

200 Kr. 

Tabiî ipek 
ÇORAPLAR 

X X X marka. En da3ranıklı 
çoraplar. Modem renklerde | 

reklâm fiati 

150 Kr. 
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Deriden 
EL ÇANTALARI 

Her renk ve formada zengin çeşitler 

4 9 0 Kr. tan itibaren 

KAPELİN FORMA ŞAPKALAR 
Son yaz modası 

3 7 5 Kr. 

SPOR GÖMLEKLER 
İpek Jerseyden. Her renkte 

250 Kr. 

Erkeklere 
YAZLIK İÇ DONLARI 

İyi cins krepden 

9 0 Kr. 

Kendinden yakalı 
SPOR GÖMLEKLER 
Cizgüi poplinden 

175 Kr. 

KARLMAN GEÇİDİ Beyoğlunım İstiklâl ve Tepebaşı gibi iki büyük ve mühim caddelerini biribtrine 
rapteder. Herkes geçidden serbestçe geçer ve sergileri gezip dolaşabilir. Eşya 

almak mecburiyeti yoktur. 


