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Mecliste bütçe müzakereleri 

Ordumuz milletimizin 
menfaatlerini lâyıkile 
koruyacak haldedir 
Millî Müdafaa, Nafia ve Maarif 
Vekilleri beyanatta bulundular 

B. Ali Çetinkaya, daha üç ecnebi şirketin satın 
alınacağını söyledi. Hatipler mütalâalarda bulundular 

Meclisten ordumuza selâm ve hürmet 

Mim Müdafaa VekiU 
GL. Kâzım Özalp 

Nafia Vekili B. 
Ali Çetinkaya 

Ankara 26 (Telefonla) — Büyük 
Millet Meclisi Bugün B. Hilmi Uranın 
başkanlığında toplanarak 1938 büt
çesinin müzakeresine dev£im etmiştir. 
Celsenin açılmasım müteakib Millî 
Ifüdafaa Vekili Oeneral Kâzım Özalp 

Maarif Vekili B. Erzurum mebusu 
Saffet Ankan bayan Nakiye Elgün 
kürsüye gelerek bütçe ve müdafaa 
kuvvetlerimizin vaziyeti etrafmda 
alkışlarla keu'şılanan şu beyanatta 
bulunmuştur: 

— Devamı il inci sahifede — 

General Mariç bu 
akşam gidiyor 

Müzeleri gezdi, bugün Harp akademisini 
Topçu atış mektebini ziyaret edecek 

General Mariç rıhtıma çıkarken, 
önünden 

Dost ve müttefik Yugoslavyamn 
Harbiye ve Bahriye Nazın general 
Mariç dün saat 12,30 da şehrimize 
gelmiştir. Misafirimiz dün sabah Göl
cükteki askerî tersaneyi gezmiş ve 
sonra Kocatepe muhribile limanımı
za gelmiştir. Kocatepe, Adalar açık-
larmdan geçerken misafir general 
Yavuz kruvazörümüzün de iştirâkile 
harb gemüerimizin yaptığı manevra
ları seyretmiştir. 

Oeneral Mariçe' genel kurmay as-
başkanı general Asım Gündüz, do-

.nanma kumandam amiral Şükrt 

aşağıda rıhtımda askeri kıtaatın 
geçerken 

Okan, mihmandar general Remzi Yl-
ğitgüden ve diğer yüksek rütbeli su
baylar refakat etmekte idi. 

Kocatepe, Salıpazan açıklarmda 
demirlemiş ve misafirimiz motörle 
Tophane nhtımına çıkmıştır. Vali ve 
belediye reisi B. Muhiddin Üstündağ, 
İstanbul kumandanı general Halis 
Bıyıktay, merkez kumandanı, deniz 
kumandanı, polis müdürü misafiri 
karşılamış ve bir kıta asker tarafm-
dan selâm resmi ifa edilmiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Atatürk şehrimizde 

Atatürk Ankarada vagondan İnerken ve istasyondan çıkarken 
Büyük önder Atatürk, bu sabah 

saat onda, hususi trenlerüe ts-
tanbulu şereflendirmişler ve çok 

samimi tezahürat ile karşüanmışlar-
dır. Atatürk beşuş bir çehre ile tren
ddi inmişler, istikbale gelen zevatm 

birer birer ellerini akarak İltifat et* 
mislerdir. 

[Mabadı ikinci sahifede] 

Henlein tehdid ediyor 
''Südet meselesi bugünkü halde devam 
ederse umumî harp çıkacaktır,, diyor 

Henlein'a göre Çekler geniş müsaade de bulunmazlarsa 
Südetler Almanyanm harekete geçmesini istiyecekler 

Çek hududu üzerinde Alman tayyareleri uçuyor, Ingilterede endişe artıyor 
Londra 26 — Henlein iki Südet Al-

manınm cenaze merasiminde bıüun-
mak üzere Deyli Meyi gazetesi tara-
fmdan bilhassa gönderilmiş olan B. 
Vord Prays'a beyanatta bulunmuş
tur. Henlein, Çekoslovak hükümeti ta-
rafmdan geniş mikyasta müsaadekâr-
lıklarda bulunulmadığı takdirde Sü
det meselesinin Çekoslovalcya'nm Al
man lisam ile mütekellim olan mm-

takalannm Almanyaya raptedilmesi 
suretüe halledilebUeceğini söylemiş
tir. 

«Südet meselesinin önümüzdeki 
sonbahardan evvel halledilmesi icab 
eder. Bu memleketteki siyasi gale
yan, merkez! Avrupa memleketleri
nin kâffesinin vaziyetini vahimleş-
tümektdir. Bu hal uzun müddet de
vam edecek olursa Avrupa için son 

derece harabiyi mucib olacak umu* 
mî bir harb çıkması muhtemeldir. 
Bu harbde sağ kalacak olanlar, Afrl* 
kaya giderek muz dUenmek mecbıl* 
riyetinde kalacaklardır.» 

B. Henlein Çeklerin geniş müsaade-
karlıklarda bulunmanm bir zarurel 
olduğunu anlamaları lâzım geldiğini 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

İzdivaç ve tahsil 
çağlan 

Eskiden memleketimizde, daha ce
nuptaki Arapların usnlü üzere on on 
iki yadlarında evlenirlerdi. Sonradan 
daha şimaldeki garplüann tarzını al-
dik. Şimdi ise, bir kanun hazırlana
rak, izdivaç yaşı memleketin bünye
sine uygun bir hadde indirilecekmiş. 

Güneş ve iklim nebatlar ve hayvan
lar gibi insanların da inkişajlanna 
müessir olduğu için, şunun veya bu
nun tesirinde kalmayıp kendi ihtiya
cımıza göre evlenme haddini tesbit 
etmerniz kadar yerinde bir tedbir ola
maz. 

Ancak, tahsil için de ayni mesele 
vardır. ŞimaUi çocuklar yedi yaşın
da mektebe başlıyor diye aynen on
ları taklid etmemiz abestir. Bizim ev-
lâdlannuz daha evvel inkişaf ediyor; 
ve tik serpilme zamardannda baskısız 
kaldıkları için yedisinden sonra güç
lükle zapt ve rabta, terbiye ve tahtü 
çerçevesine giriyorlar. Bütün tecrübe
ler bunu göstermektedir. 

İzdivaç çağı gibi *̂ *'"̂ r Ofl̂ ni (f(L 
erkene almah!, İl "tü^KÜTC 

Evler konuşuyor!.. (2 ) 

— tki senedir göğsümde şu levhayı taşıyorum, amma bir kısmet çıktığı 
yok!... 

— Kabahat sende!... Nedir o kafesler, cumbalar?... At omarı aa oıraı 
II... 



""**™Flff Hifĉ  >7f tjiBB «• 
-̂  o-̂  

Sahife 2 A K Ş A M 27 Mav: 

I Dün Geceki 've Bu SabaHki Haberler I 
x9 

Delege Garo jandarma ve asker 
himayesinde Tflrk evlerini l)asıyür 

Dün Reghaniyede Türkleri doğdüler 
yaraladılar, tevkif ettiler 

Garo bu marifetlerinden sonra bir de işlerin 
yolunda gittiği hakkında beyanatta bulunuyor! 

Antakya 25 (A.A.) — Anadolu ajan-
Konn hususî muhabiri bildiriyor: 

Dünkü yol kesme hâdisesinden 
sonra hükümetin şiddetli tedbirler 
aldığmı ve bu tedbirlerin bu sefer da;-
hi Türk unsuru aleyhinde tecelli et
mesinden korkulduğunu dünkü tel
grafımda bildirmiştim. Filhakika da 
böyle oldu. 

Reyhaniyenin Ayrancı Şarkı köyün
de milliyetperver Araplardan birinin 
esrarengiz bir surette öldürülmesi ve 
diğer birinin de ağır surette yaralana
rak hastanede ölmesi bahane edilerek 
bu sabah bizzat Garo Reyhaniye 
Halkevini basmış, Usbeciler, jandar
ma; ve asker himayesinde Türk evle
rine girmiş ve Türkler tevkif edilmiş, 
doğulmuş ve yaralanmıştır. Bunlar
dan birinin yarası ağırdır. 

Halkevi basılırken kapısı kırılmış 
ve zabıt tutulması gibi kanunî mera
sime lüzum görülmemiştir. 

Ölen iki Arap için Suriye bayrağı 
örtülü cenaze merasimi yapılmıştır. 
Halbuki geçenlerde öldürülen Çakal-
h muhtarı daha nafiz bir Türk müli-
yetperveri olduğu halde galeyana se
bep olmamak için Türkler mutantan 
merasim yapılmasından içtinab et
mişler ve zavallı büyük Türkün cese
di bir hayvan gibi örtüldükten sonra 
maznun olarak ta gene birkaiç Türk 
tevkif edilmişti. 

Antakyada emirler verilerek sahibi 
Türk olmıyan dükkânlar matem alâ
meti olarak saatlerce kapatılmıştır. 
Reyhaniyede ise Türk çarşısı Usbeci-
lerin, jandarmanın ve askerin tedhiş 

hareketleri yüzünden kapalı bulun
maktadır. Türkler tamamen yuvala-
nna çekilmişler, müdafaasız kapıla-
n arkasmda geceyi nasıl geçirecekle
rini düşünmekle meşguldurlar. 

Türkün ve Türk listesine yazılmak 
istiyenlerin iştiraki bu suretle fiilen 
menedilmiş olmasına rağmen tescil 
muamelesine devam edilmektedir. Ar
tık dünyanm, bütün hüsnüniyetle
rin, bitaraf denUen komisyon âzala-
rmın bu isme lâyık olduklarını tasav
vura imkân bırakmamaktadır. Ve 
yahut bu adamlar kulaklarının dibin
de patlıyan kurşun seslerini dahi duy-
mıyacak kadar sağırdır. Bir zamanlar 
Makedonyada olup bitenler şimdi Ha
layda tekrar ediliyor. Fakat bir ta
raftan Garo, diğer taraftan komisyon 
reisi her işin yolunda; gittiği hakkın
da beyanatta bulunuyor . 

Ölen iki Arabi kimin öldürdüğü 
tamamen meçhul olmakla beraber, 

bunlarm sen mebus olacaksın, ben me
bus olacağım, diye biribirlerini öldür
dükleri muhakkaktır. Onunla; bera
ber delege Garo birkaç Türkü maz-
nım olarak tevkif ettirmiştir. 

Antakya 25 (A.A.) — Anadolu ajan 
smm hususi muhabiri bildiriyor: 

Dörtayaktaki Eti Türkleri komis
yona müracaat ederek Türk yazıl
mak istediklerini, fakat tazyik edil
diklerini bildirmişler ve reylerini ser-
bes verebilmek için kendilerinin Türk 
mmtakasmdaki Şeh Mehmed camisi 
bürosuna kaydedilmelerini istemişler
dir. 

İspanyadaki gönüllüler 
peri alınacaklar mı? 

Ademî müdahale komitesi 
bu meseleyi tekrar müzake

reye başladı 
Londra 26 — Ademi müdaha

le talî komitesi, gönüllülerin geri 
alınması ve son hafta zarfında İngiliz
lerle Fransızlar arasmda yapılan mü
zakerelere zemin teşkil etmiş bulunan 
kontrol işinin yeniden tesisi plânının 
tatbik mevkiine konulması hakkında 
müzakerelerde bulunmuştur. 

Proje, denizden müşahede ve te-
rassudun takviye edilmesi ile beraber 
karadan kontrol yapılmasını natık bu
lunmaktadır. 

Fransız - İspanyol ve İspanyol - Por
tekiz hududlarınm kapanmasından 30 
gün sonra gönüllülerin geri alınmasına 
başlanılmıyacak olursa Fransa hükü
meti, hareket serbestisini istirdad et
mek hakkına malik olacaktır. Maama-
fih gönüllülerin geri alınması hususun
daki teehhürün idarî mahiyetteki tat
bik müşkülâtından münbais olup sis
tematik bir surette işi tavik etmeği 
istihdaf eden bir siyaset neticesi olma
dığı tahakkuk edecek olursa bu müh
let, 12 gün kadar temdid edilebilecek
tir. 

Gönüllülerin sınıf itibarile geri alı
nacağı derpiş edilmektedir. 

Talî komite, gönüllülerin geri ahn-
I ması projesini tekrar müzakere etmek 
üzere saat 15 te yeniden toplanacaktır, 

Kodreanu on sene küreğe 
mahkûm oldu 

Bükreş 27 — Demir muhafızlar şe
fi Kodreanunun muhakemesi bitmiş
tir. Mahkeme maznunu isyana teşeb
büs suçundan 10, ecnebi devletlerle 
münasebat tesis etmekten 5, ve başka, 
bir cürümden dolayı 6 sene görek ce
zasına mahkûm etmiş ve bu cezalar 
tevhid edilerek bunların en ağın olan 
10 sene kürek cezasını vermiş, 6 sene 
le âmme hukukundan mahrum et-

Japon kabinesinde 
mühim bir değişiklik 

Hariciye Nazırı istifa elti, 
yerine bir general getirildi 

Tokyo 26 (A.A.) — Bu akşam kabi
nede mühim tadilât yapıldığı haber 
verilmiştir. Hariciye Nazırı B. Hirota-
nm yerine general Ugaki gtirilmiş ve 
Millî Terbiye Nazırlığına general Ura-
ki tayin edilmiştir. İmparator B. Hi-
rota istifa; ettiği zaman general Uga-
kiyi Başvekâlete getirmek istiyordu. 
Fakat ordu, mumaileyhin ordudaki 
genç zabitlerin siyasî tahrikatını şid
detle tenkil etmesinden korktuğun
dan, bir takım itirazlarda bulunmuş
tur. 

Ordu ve donanma mümessilleri, ha
lihazırda beş mühim nezaret işgal et
mektedirler ki, şunlardır: Hariciye, 
Dahiliye, Harbiye, Bahriye ve Ter
biye. 

Cindeki idarenin tensikine müteal
lik olan noktai nazar ihtUâflannm 
Japon kabinesindeki bu buhrana se
bebiyet vermiş olduğu zannedilmek
tedir. 

Muharebeler devam ediyor 
Hankov 26 (A.A.) — Bir Çin mem-

baından verilen haberlere göre, sey
yar Çin müfrezeleri. Nankinin 24 ki
lometre cenubu şarkîsinde bir nokta
ya varmışlatdır. Bu noktada muha
rebeler devahı etmektedir. 

Diğer haberlere nazaran Çin kıta
atı, geçen hafta Vuhu şimendifer hat
tını geçmişler ve Nankinin cenubun
da harekât icra; etmekte olan diğer 
Çin kıtaatı ile iltisaklarını temine mu
vaffak olmuşlardır. 

Muğla ve Marmariste zelzele 
Muğla 26 (A.A.) — Dün sabah sa

at dörtte Muğla; ve Marmariste biri 
hafif, saat 15 te ve saat 4,30 da ikisi 
şiddetli olmak üzere üç yer sarsıntısı 

Atatürk 
şehrimizde 

(Baş tarafı İ>irmci sahifede) 
İstasyonda İstanbul vali ve beledi

ye reisi B. Muhiddin Üstündağ, İs
tanbul kumandam general Halis, 
merkez kumandanı general İhsan İl
gaz, üniversite rektörü B. Cemil Bll-
sel. Parti ve belediye erkânı, yüksek 
tahsil gençliği, lise ve orta mekteb 
talebeleri istasyonun İçinde ve dışın
da binlerce halk bulunuyordu. 

Tren görünür görünmez şiddetli 
bir alkış tufanı ve binlerce ağızdan: 
«Yaşa varol Atatürk* sesleri yüksel
di. Askerler ve polisler selâm resmini 
İfa ediyordu. 

Büyük Önder, halkın bu coşkun 
tezahürlerine selâmla mukabele ede
rek rıhtıma İnmişler ve rükûblarına 

. tahsis edilen Acar motörile Dolma-
bahçe sarayına gitmişlerdir. 

DahiliyeMâleti kadrosu 
Yeni kanunla memurların 

maaş yükseklikleri temin 
edilecek 

Ankara 26 (Telefonla) — Dahiliye 
vekâleti vilâyetler kadrosunda bazı 
değişiklikler yapılması hakkındaki ka
nun projesi, encümenlerden geçerek 
Kamutay ruznamesine alınmıştır. 

Bütçe encümeninin tesbit ettiği kad
ro cedveline göre 150 lira maaş alan 
8 birinci sınıf vali, 125 lira maaş alan 
10 ikinci sımf vali, 100 lira maaş alan 
25 üçüncü sımf vali, 90 lira maaş alan 
18 dördüncü sınıf vali vardır. 

Ankara ile İstanbul vali muavinle
ri 90, sekiz vali muavini 80, beş vali mu
avini 70, birinci sınıf idare heyetleri 
azalan 90, ikinci sınıf 80, üçüncü sınıf 
70, lira maaş alacaklardır. İstanbul ve 
Ankara mektuçuları 70, ikinci sınıf 
mektupçular 55, üçüncü sınıf mketup-
çular 45, dördüncü sınıf mektupçular 
40 lira alacaklardır. 

Sayısı iki olan birinci sınıf nüfus 
müdürleri 55, dört tane olan ikinci sı
mf nüfus müdürleri 45, üçüncü smıf 
nüfus müdürleri 40, dördüncü sınıf nü
fus müdürleri 35, beşincüer 30 lira ala
caklardır. 

Bu proje ile Dahiliye vekâleti memur
larının kadro ve bütçe imkânlan nis-
betinde maaş yükseklikleri temin edil
miş bulunmaktadır. 

ilk tedrisat müfettişleri 
Umumî muvazeneden nasıl 

maaş alacaklar 
Ankara 26 (Telefonla) —. İlk tedri

sat müfettişlerinin umumî muvaze
neye alınmaları hakkındaki kanun pro
jesi bütçe encümeninden geçmiştir. 

Projenin ilk maddesiyle vilâyet hu
susî idare bütçelerinden maaş almak
ta olan ilk tedrisat müfettişleri umu
mî muvazeneye alınmışlardır. 

Bütçe encümeninin tadil ettiği kad
ro cedveline göre, 15 Uk tedrisat mü
fettişi 70, 30 tanesi 55. 50 si 45; 80 n: 
40; 90 nı 35, ve 120 si 30 Ura maaş ala
caklardır. Yekûn 385 dir. 

Projenin yürürlüğe girmesinden son
ra ilk tedrisat müfettişliğine tayin edi
lecek olanların Gazi Terbiye enstitü
sünden veya ecnebi memleketlerdeki 
mümasil mekteplerden mezun olması 
şart olacaktır. 

İlk tedrisat müfettişleri, evvelâ staj 
jiyer olarak tayin edileceklerdir. Staj
larını muvaffakiyetle yapmış olanlar, 
doğrudan doğruya müfettişliğe geçi
rilecektir. Staj sonunda muvaffak ola-
mıyan veya müfettişlikte kalmaları ve
kâletçe uygun görülmiyen müfettişler 
menşelerine göre tayin olunabilecekle
ri okulların öğretmenliklerine mükte-
seb maaşlariyle naklolunacaklardır. 

Bugün vazife görmekte olan ilk ted
risat müfettişlerinin bu kanun muci
bince umumî muvazeneye alınacaklar
la bu kanunim meriyetinden evvel ilk 
tedrisat müfettişliği yapmış olupta mü
fettişlikten ayrılarak yabancı memle
ketlere tahsile gitmiş ve tahsUini bi
tirmiş olanlardan tekrar ilk tedrisat 
müfettişliğine tayin edilenlerin 1683 
numaralı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nunun neşrinden sonra hususî idare
lerde geçen hizmet müddetleri müte-

Son da.kika. 
Lord Halîfaks Berlîne 

gitmek niyetinde 
Beynelmilel siyasi vaziyet iyilesirse bu ziyaret 

yaz mevsiminde yapılacak 
Londra 27 — Burada dolaşan rivayetlere göre İngiliz Hariciye Nazırı Lord 

Halifaks, Berline gitmek niyetindedir. Beynelmilel siyasî vaziyet iyile-şirse bu 
ziyaret yaz mevsiminde yapılacaktır. Lord Halifaks, dün Londrada bulunan 
dominyonların mümessille] iie merkezî Avrupa vaziyeti hakkında görüşmüştür. 

B. Henleinin beyanatı 
Çekleri hayrete düşürdü 

Prag hükümeti, beyanatı ihtiva eden Çek 
gazetelerinin nüshalarını müsadere etti 

Prag 27 — B. Henlein'in İngüiz 
muhabiri Praysa verdiği beyanat, 
Çek siyasi mahafilirü hayrete dü
şürmüştür. Südet mahafili de olduk
ça müşkül bir vaziyete düşmüş gö
rünüyor. 

Südet mahafili, B. Henlein'in hu
susî bir konuşmada söylediği sözleri 
İngiliz muhabirinin kendisinden izin 
almaksızın neşrettiğini beyan ediyor
lar. Umumî intiba şudur ki, Südet 
partisi henüz harekete geçmeğe ka
rar vermemiş ve vakit kazanmak si
yasetini takib ediyor. 

Siyasî Çek mahafili, bu beyanatın 
umumî sükûne hizmet etmiyeceğini 
beyan ediyorlar ve B. Hoca ile B. 
Henlein'in son mülakatlarında siya
sî vaziyetin fevkalâde nazik olma
sından dolayı ketum davranmağa 
karar vermiş olduklarını hatırlatı
yorlar. 

Çek hükümeti, B. Henlein'in be
yanatını ihtiva eden bütün Çek ga
zetelerinin nüshalannı müsadere et
miştir. 

Alman tayyarelerinin t 
uçuşları 

Prag 27 — Çekoslovak ajansının 
tebliğine göre Alman askerî tayyare
leri dün de bir çok defalar Çek toprak
ları üzerinde uçmuşlardır. Rozyahtan 
gelen üç askerî tayyare Bohemyanm 
şimali şarkîsinde 100 metre yüksek
ten uçmuşlar, Şab şehri üzerinde 
dolaştıktan sonra Ceneger istikame
tinde çekilip gitmişlerdir. 

D. N. B. nin tekzibi 
Berlin 27 — D. N. B. ajansı, Alman 

tayyarelerinin Çek topraklan üzerin
de uçuşlarına dair Çek menabünden 
verilen haberleri tekzib ediyor. 

Fransız torağına 
düşen bombalar 
Bir istasyon hasara uğradı 

iki kişi de yaralandı 
Serber (Fransa) 27 — Franko tay

yareleri, dün Fransa - Katalonya hu
dudu boyunca uçarlarken bombalar 
atmışlardır. Bir çok bombalar, Fran
sız toprağına düşmüştür. 

Yolcu istasyonunun civarına düşen 
bir kaç bomba, istasyonun camlarını 
kırmış, iki kişi de hafifçe yaralanmış
tır. 

Şehrimizdeki büyük 
camilerin tamiri 
Bunun için üç rapor 

hazırlandı 

Ankara 26 (Telefonla) — İstan-
buldaki büyük camilerin tamiri sıra
sında imarı da nazarı dikkate alına
rak camUer civannda bulunan med
rese, çeşme sebil, türbe ve mümasil 
binaların alâkalı dairelerce tamir 
ve imarlarının da temini kararlaş-
mıştır. Bu hususu temin için teşkil 
olunan komisyon İstanbuldaki Hase
ki Mahmudpaşa, Mihrimah camileri-
le civarındaki binalann ne şekilde 
tamir edilecekleri hakmda üç rapor 
hazırlamış ve Başbakanlığa vermiştir. 

Başbakanlık tedkik edilerek müta
lâalarını bildirmek üzere raporları 
Kültür ve İç Bakanlıklariyle Vakıflar 
Genel Direktörlüğüne göndermiştir. 

9 yaşında bir çocuğa tasallut 
eden biri yakalandı 

Müezzinlik yaptığını söyliyen HıfzL 
adında bir adam dokuz yaşlannda 
Mustafa adında bir çocuğa tasallut 
etmekten maznunen yakalanarak 
dün adliyeye teslim edilmiştir. Hıfzı 
birinci sorgu hâkimi tarafından sor
guya çekilmiş ve tevkif edilerek tev-

Mareşal P eten *in 
bir nutku 

Fransızlar arasında birlik 
tesisini istiyor 

Kaen 26 — Eski muhariplerin millî 
birliği kongresinin kapanması müna-
sebetile bir nutuk söyliyen mareşal Pe-
ten, Almanyanın kalktığını, Fransanm 
olduğu halde kaldığım söylemiş ve de
miştir ki: 

«Ciddî bir vaziyet karşısında bulunu
yoruz. İstikbalimiz, tehdide rnaruzdur. 
Maamafih herşey kaybedilmiş değildir. 

Bir kalkmmamn ilk şartı, millî bir
liktir. Biz biliyoruz, bütün dünya da bi
liyor ki bir tek ecnebi askeri millî top
rağımızı çiğnediği dakikada Fransızlar, 
derhal tamamile müttehid bir hale ge
leceklerdir. Mesele, bu ecnebi askerin
den böyle bir harekette bulunmak te
mayülünü ref'etmektir. 

Bu gayeyi elde etmek için zarurî olan 
şart, vahdetin tam zamanında vücu-
de getirilmesidir.» 

Hâkim ve müddeiumumiler 
arasında değişiklik 

Adliye Bakanlığı hâkim ve müddei
umumiler arasında yapılatak nakil 
ve tayinlere aid hazırladığı bir karar
name projesini Başbakanlığa vermi.ş-
tir. Karamaine bugünlerde yüksek 
tasdikten çıkacaktır. Adliye Bakan
lığı haziran ayında büyük mikyasta 
nakil ve tayinler ya]pacaktır. Bu hu
sustaki kararnamenin hazırlanmasın» 
başlanmıştır. 1936 ve 1937 yıllannda 
terfi sırası gelmiş olup ta henüz terfi 
edememiş olan müddeiumumi, hâkim 
ve hâkim sınıfına: mensup olan Adli
ye memurlarmın terfileri de önümüz
deki ay içinde yapüacaktır. ' 

Türkiye - Mısır telefon 
muhaberatı 

Ankara 27 (Telefonla) — Memleke
timizi Suriye, Irak ve Mısıra telefon
la bağlıyacak olan hattın İnşaatı bit
mek üzeredir. Öğrendiğime göre hat 
haziranın on beşinde konuşmağa açi-
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
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iyi giyinmeğe dair... 
Yerli ve ecnebi bir çok münevver

lerin toplu bulunduğu bir meclistey
dik. Bu gibi kalabalıklarda mutad 
olan hareket ve manzaranın g^ze 
çarpmadığım görerek, Falih Rıfkı 
Atay'a dedim ki: 

— Münevverler monden olamıyor
lar» 

Muhterem edibimiz, mutad «sorti» 
'erinden birini yaptı: 

— Münevverlik mondenlikten daha 
yüksek bir payedir. Müneverler kendi 
'hususiyetlerini terkedip ne demeğe 
mondenleri taklid etsin? Eğer Mri öte-
kine uyacaksa mondenler bizi nü-
•nune alsm... 

Ve sonra, lâtif nüktelerUe anlattı: 
>-~ Parası bol bir adamın şıklaşmak 

•çın en meşhur terzileri, kunduracı, 
Sömleçki ve şapkacıları dualşması 
kâfidir... Müdahale etmesin, sırf on-
«Tin giydirmelerini beklesin elverir... 

Oldu işte monden adamın zevahi-
^ Tabiî hepsi bu kadar olursa yet-
»lez:... Dudaklara bir lüzumlu lü-
^msuz tebessüm, yahud sahte bir 
ciddiyet iliştirmek; yüzün her bir 
parçasına aynada vaktlle tetebbu 
^ilnüş ifadeler vermek; moda fildr-
•̂ rin parçacıklarını kaparak zamanı 
felince bunları şırp diye yapıştırmak 
'e kendine alafranga «Maşallah!» de
dirmek; bütün etiket kaidelerini, ça-
^ bıçak tutmaktan sessiz aksırma
ca kadar, nazari ve ameli surette su 
Pbi bilmek lâzım... Gerçi bunlar da 
ẑ şey değil amma, itiraf etmeli ki, 

"^ünevverliğin şeraiti daha ağırdır ve 
atayın hakkı var! 

fiuna rağmen mondenlik de yaba-
"^ atılmaz!... O n u n d a kaidelerine 
^ye t etmeli... 

Geçenlerde «l]^! giyinen» zümremi-
•̂  »nedhetmiştim. öteki beriki bana 
takUdı. 

Fransa gibi lüks eşya imal eden 
'•'rikaları çok memleketlerde - moda 
*̂  zarafet tdkin ediyor, sürüme se-
"cbiyet veriyor diye - sefahete jrakm 
akille rekabetine girişen şahsiyetler 

görünüyor. 
Öizde eskiden hiç bir milli giyim 

*?yası olmadığı ve bu işin ticaretiıri 
"̂  Türkler yapmadığı için milleti gü-
*' giyinmeğe sevkeden böyle bir yan 

yazmak da doğru sayılmıyabilirdi 
I^akat şimdi elbette vaziyet başka* 

^ t ı . Bizde ona göre ağmmtzı deği^ 
'•febiliriz! 

En basit, en mukni taraflanndan 
l^şhyayım. Kendi tecrübelerünle bi-
yorum: Hayatımın muhtelif devrele-

^ ^ e bir tek elbisem olduğu da, on 
•̂ İbi 

"n 

sem olduğu da vakidir. Buna is-
**aden söyliyebilirim ki, on elbise 

sene giderse, bir elbise - tenasüh 
" ^ ' ^ i müddetince - bir sene git-
/ |^! Altı ay gider, belki de daha az... 
•^maşlar, köseleler, fötrler de, insan-
| j " Sibi dinlenmek ihtiyacmdadırlar. 
••lienmzclerse muhakkak ki, fazla 
^niete koşulmuş mahlûklar halin-

^ çabuk yıpranırlar... Artık bile-
*̂**, vücudümüzden, bunların me-

l'iatına tahammur edici maddeler 
^ oluyor; ve istirahate bırakıldığı 

'^lan, bunlar uçuyor mu?... Her 
"al ise, giyeceği çok olan, bu kü-

- k servetinin her türlü diğer mena-
r̂ î elde ettiğinden maada, paraca 
^ tasarruf eder! 

*^yafete 
êı «Tavsiye mektubudur!» 
"dişler, doğru... «Buyrun kürküm!» 

^^ doğru... Hele yenmiş bir topu-
JJ'J' kirli bir yakanın, boyasız bir 

^ ^OUn. uzamış traşm berbad şey ol-

Rumeli sahili 
Bebek - Istinge 

yolunda istimlâke 
başlanıyor 

Bebek - Istinye sahil yolunun bir 
müteahhide ihaje edildiğini yazmış
tık. Yolun geçeceği İstikamette bulu
nan binaların istimlâki lâzım geldi
ğinden, Belediye bugünlerde bina sar 
hlplerine tebligat yapafcak ve kendi
lerine 15 günlük mühlet verecektir. 
İstimlâk mmamelesinin ağustos ni
hayetinde ikmal edilerek buradaki bl-
nalarm istimlâkine başlanacaktır. 

P r e i s B i b e s k o b u g ü n g e l i y o r 
Dost Romanya hükümetinin tay

yarecilik teşkilâtı reisi ve meşhur tay
yareci prens Bibesko bugün hususî 
bir tayyai-e ile şehrimize geliyor. Kı
sa bir müddet Yeşilköy hava meydar 
nmda istirahat ettiktens onra Anka-
raya gidecektir. 

Prens Bibesko ayıü zamanda bey
nelmilel «Lig Aeronotik» in de reisi
dir. 

Bahar havası 
G e ç e n h a f t a k i m e v s i m s i z 

s ı c a k l a r g e ç t i 

Mayısın ilk on beş günü İstanbulda 
kışı andıracak kadar serin geçti. Bu
nu müteakip mevsimsiz sıcaklar baş
ladı. Termometre 29 dereceye kadar 
çıktı. 

Salı günü akşamı İstanbul civarı
na yağan yağmur ve rüzgânn şimal- ' 
den esmeğe başlaması üzerine iki gün-
denberi lâtif bir bahar havası hü
küm sürmektedir. Dün en fazla sıcak
lık 20 derece idi. Akşam termometre 
18 dereceye kadar inmiştir. 

Bu sene loşm uzım sürmesi jrüzün-
den çiçekler vaktinde açamamıştı. 
Birkaç gündenberi bütün bahçeler çi
çekle dolmuştur. 

V a l i d e h a n m m y a r ı s ı y ı k t ı r ı l d ı 
Eminönündeki Valide hanının yıktı

rılmasına devam ediliyor. Hamn yansı 
yıktınlmıştır. Handa çok sağlam pot-
rellere, demir aksama raslanmıştır. 
Başka çok miktarda taş ve tuğla da 
çıkmıştır. Bunlar satılmakta ve kam
yonlarla kaldınlmaktadır. 

Hanm yıktınlması işi haziran sonu
na kadar bitecektir. Bundan sonra ar-
sanm tesviyesine başlanacaktır. 

•mıtıııınHiıııtnnMitıııııiııııımııifHiııınıumuıııııuımııııııııııııınHHi 

duğu muhakkak!... Bunlar, meziyet-
lerinijü en mütehassıs mümeyyizler 
nazarmdan bUe gizler; ha}^t imtiha-
mnda dönersiniz! Lâakal kırık nu
mara alırsınız... 

«Münevveriik - mondenlik» muka
yesesinde Falih Atayla hemfikir ol
makla beraber, ben de kendi hesabı
ma iyi, temiz giyinmeyi tavsiye eden
lerdenim... Hani derler ki, Parisli mi-
dinetler parayı bol sarfetmeden de 
zarif olmasmı biliriermiş ve Alman
yalı şoförler ve vatmanlar beheme
hal ense ve surat sinde kaydı traşlan, 
ayakkabılar ve elbise tertemiz olur-
larmış... İşte her vatandaşı da asgart 
böyle görmeği gönül ne kadar isti
yor! Züppelik değil, israf da değil; 
fakat iyi ve temiz giyinmek... 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Çabuk bozulan yollar 

îzmirden B. Hüsnü VamUe ytt-
ztyor: 

sFuar önOnden geçen ŞOkra Kaya 
caddesi, ki bundan fig ay evvel ta
mamlandı, memleketin nakliye vam-
talarmm nufmdan riyade sıkleti i ^ 
bu yeni caddeye tahmil edUdlfl Icin 
İnşaat hitam bulur bulmaz bir ay 
geçmeden tamire İhtiyaç gösterdil 
Ve badema ne tamir na de hiç 
bir sey. Kurak vakitte gözgütü göc-
mlyecek derecede toB toprak, etraf
taki evlerde hava almak İçin pencere 
açmak haram! Yağmurlu havada bifl 
taraftan dlger tarafa geçmek gayri 
kabil. Vesaiti nakliyenin geçtiği da
kikada, oradan geçenler şapkalan-
nm üstüne kadar su ve çamur İçinde. 
Tütün İnhisar fabrikası bu yol üs-
tündedrt. Sabah, akşam binlerce 
amelenin hallerini karjıdan görüp ta 
acımamak imkânsızdır. Pencreleri-
mi2 tam caddeye nazır bulunduğun
dan bunlara şahid oluyorum. 

Evimizin arka cephesine gelince; 
Celâl Bayar caddesi. İşbu cadde dahi 
diğerinden geri kalmaz. Bu cadde 
üzerinde bulunan evlere gidip gelmek 
ve hele mektebe gidip gelen o yavru
ları Allah acısm.» 

Geçenlerde de Edime şosesinin bir 
taraftan yapılmaktayken öte yandan 
bozulduğunu bir gazete yazıyordu. 
Keza Yenicami etrafmda tecrübe ma
hiyetinde yapılan asfalt kısa bir za
man zarfmda bozuluverdi. 

Bütün bu teşebbüslerin niçin bö3̂ e 
netice verdisini fen erbalMna sordu
ğunuz zaman: 

— Bizim asfatlara nazaran dlğell 
memelketlerdekiler şu kadar misil 
pahalıya çıkıyor da (mun için daya-
myorlar! - demektedirler! 

Ucuz etin yahnisi tatsız olurmuş. 
Biz de, memleketimizin yollannı ucu
za değil, biraz daha fedakârlıkla sağ
lam yapmak taızuu ihtiyar etsek... 
Dayanmadıktan, bir kaç ay sonra kul
lanılmaz hale geldikten sonra ncuza 
çıkmış, ne kıymeti var? 

Hafta tatilinden istisna 
edilen ûMMij 

S a t m a l a r ı n a m ü s a a d e e d i l e n 
m a d d e l e r d e n b a ş k a ş e y 
s a t a r l a r s a r u h s a t n a m e l e r 

g e r i a l m a c a k 

Hafta tatili kanunundan istisna 
edilen tütüncü ve saire dükkânların
dan bir kısmının hafta tatilinde sat-
malarma müsaade edilen mevaddan 
başka, dükkânlann al-ka taraflarm-
da sakladıklan eşyayı da gizlice sat
tıkları görülmüştür. 

Belediye, hafta tatilinden istisna 
edilen dükkân ve müesseselerin hazi
rana kadar ellerindeki ruhsatiyelerini 
göz önüne alarak Belediye şubelerine 
bir tamim göndermiştir. Bu tamime 
göre, bu gibi ruhstaiyelere: «Hafta 
tatUlerinde satılması caiz olan mad
delerden maada)sınm satılmaması şar-
tüe işbu ruhsatname verildi» kaydi-
nin ilâve edilmesi bildirilmiştir. 

Bu kayde rağmen hafta tatilinde 
satüması yasak olan madde ve eşya*-
lan satanların ellerindeki rutısatiye-
1er istirdad edilecek ve bu gibiler ka
nuna muhalefet ettikleri için mahke
meye sevkedüeceklerdir. 

L i s e l e r l e o r t a m e k t e p l e r d e 
b u g ü n d e r s l e r b i t i y o r 

Liselerle ortamekteplerin derslerine 
bugün nihayet verilmektedir. İmtihan
lara haziranda başlanacaktır. 

Talebeler arasında 
Yazı müsabakası 

talimatnamesi 
bildirildi 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümA 
münasebetüe Türk inlolâbma ve Atsr 
türke aid olaraSE ilkmekteploin son 
sınıflaılle orta mektep ve liselerin bü
tün sınıflan talebesi arasmda birer 
yazı müsabalULSi tertib edildiği yazü-
nuştı. Buna aid talimat Maarif mü
dürlüğüne gelmiştir. Talebe arasında 
yapılacak bu müsabakaya mekteple
rin türkçe ve edebiyat muallimleri ne
zaret ve müsabakanın tertib edüen 
sualler dairesinde yapılmasmı temin 
edeceklerdir. 

Y e n i k ö y s u l h m a h k e m e s i 
B ü y ü k d e r e y e n a k l e d i y o r 
istanbul MüddeiumumÜiğinden: 

Şimdiye kadar Yeniköyde bulunan 
(Yeniköy sulh mahkemesi) 1 haziran 
938 tarihinden itibaren Büyükdere 
vapur iskelesi caddesi 331/333 No. lu 
binada faaliyete geçecektir. 

Garip tılr cinayet 
C i b a l i d e b i r g e n c i s o k a k t a 

y a r a l a d ı l a r 

Dün Cibalide bir hiç yüzünden bir 
cinayet olmuştur. Küçükmustafapar 

şada oturan Muhiddin isminde bir genç, 
Küçükmustafapaşa caddesinden geçer

ken, polisçe müseccel Mustafa ismin
de biri, önüne çıkmış: 

— Nereye gidiyorsun be delikanlı? 
diye sormuştur. 

Tanımadığı bir adamdan böyle bir 
sual karşısmda Iralan Muhiddin, Mus-
tafaya: 

— Sen ne kanşıyorsun, sen kim
sin?... diye sormuş, Mustafa : 

— Sen benim kim olduğumu şimdi 
anlarsm! diyerek bıçağmı çekmiş ve 
Muhiddinin vücudunun sol tarafma 
gelişigüzel birkaç defa saplamıştır. 

Mustafa, Muhiddiıü kanlar içinde 
bırakarak yangm yerine sapmış, ya'ra-
lınm imdadına gelenler kendisini Cer
rahpaşa hastanesine kaldırmışlardır. 

İşe el koyan zabıta, ez sonra Mus-
tafayı yakalamışlardır; hakkmda lâ
zım gelen kanuni takibat yapılmak
tadır. 

S e n e s o n u m ü n a s e b e t i l e İ c r a 
d a 4 g ü n t e d i y e m u a m e l e s i 

y a p ı l m ı y a c a k 
istanbul Müddeiumumîliğinden: 

937 malî senesinin hitamı hasebiyle 
kuyudat ve defatirin 938 senesine dev
ri için İstanbul icra muhasibi mesul-
lüğünde mayısın 31 inci sah ve hazira
nın birinci çarşamba, ikinci perşembe 
üçüncü cuma, dördüncü cumartesi 
günleri tahsilat ve tediyat muamelesi 
yapılmıyacaktır. 

B i r ç o c u k b a ş k a b i r ç o c u ğ u 
t a ş l a b a ş ı n d a n y a r a l a d ı 
Fatihte oturan Sadık ve Nezir isim

lerinde on altışar jraşmda iki çocuk 
kavga etmişler. Nezir taşla Sadığı ba-
şmdan yaralamıştır. 

Pcdis, Sadığı tedavi altına almış, 
Neziri yakalamı;ştır. 

İSTANBUL HAYATI 

Kıssadan hissel 
Boğaziçi vapurunda karşılaştılar. 

Kanepede oturan, yeni gdeni baştaıı 
aşağı sürerek güldü: 

— Bu ne hal azizim? Bu kadar ej* 
yayı nereye götürüyorsun? Dükkâıı 
mı açacaksın yoksa? 

öteki, kucağındaki paketleri, kes»» 
kâğıdlannı kanepenin köşesine yığdı, 
iki elindeki şişkin valizleri de yere bı
raktıktan sonra mendilini çtlcardL 
Burnunun ucundan damlıyan terleri 
silerken homurdandı: 

— Ne dükkânından bahsediyorsutı 
ild gölüm? Dükkân açmak değil, bu 
gidişle yakında topu atacağım. Bizim 
evin lıalini görme. Nereden şeytana 
uyduk ta sayfiyeye çıktık bilmem U. 
Dört kişi iken birdenbire dokuz olduk. 

Ahbabı müstehzi bir tebessümle ba> 
şım salladı: 

— Galiba akrabalar misafirliğe gel« 
diler. 

Adamcağız garib bir tavırla yüzüntt 
buruşturdu: 

— Evet, akraba imişler. 
— Ne demek? Akraba imişler d« 

sen tanımıyor musun? 
İçini çeke çeke izah etti: 
— Senelerce evvel sılaya gittiğim 

zaman bir defa görüşmüştük. İyi ha-
tırlıyamıyorum amma, galiba bizim 
merhum pederin mekteb arkadaşı ola
cak. Mezuniyet almış, Istanbula gel
mişler. Araştıra soruştura bizim evi 
bulmuşlar. Bir akşam üzeri beş kişilik 
kafile kapıya dayandı. Eh, gelen misa
fir kovulmaz ya! Bir kaç gün dinlen
dikten sonra giderler dedik. Fakat 
gitmek şöyle dursun, günden güne 
eve dalıa iyi yerleşiyorlar. Tam j\md 
gündenberi oturuyorlar. Bu gidişle 
yazı bizimle lıeraber geçirmek niyetin* 
de oldukları anlaşıhyor. 

Ahbabı bir kahkaha atarak: 
— Dur, dedi. Sana bir hikâye anla» 

tayım. Belki kıssadan hisse çıkanrsm: 
Vaktile bir adamcağızın evine gece 
vakti biri gelmiş. Ev sahibine: «Bm 
Allahın hemşirezadesiyim. Tann m^ 
safiri olarak size geldim» demiş. O 
devrin safiyeti icalu ev sahibi derhal 
misafiri içeriye almış. Bu Tann misa
firi de sizinkiler gibi eve yerleşmiş. 
Daima Allahın hemşirezadeliğinden 
bahsederek evde jiyip içip rahatına 
bakıyormuş. Ev sahibi haftalarca bek
lediği halde misafirin gitmek niyetin
de olmadığım görünce bir gün o soka
ğa çıktığı sırada heybesile hasırım 
ahp mahallenin camisine bırakmış. 
Akşam üzeri de misafiri eve gelirken 
yolda karşıhyarak doğruca dimiye 
götürmüş. Misafir, eşyasının camiye 
getirildiğini görünce sebebini sormuş. 
Ev sahibi de; «Sen AUahm hemşireza
desi değU misin? İşte daymm evi bu
rasıdır. Burada hem daha rahat otu
rursun, hem de daj^mı gücendirme
miş olursun» diyerek kapıyı çekip 
çıkmış. 

Arkadaşı hikâyesini bitirince öteki, 
gözlerini denize dikerek derin bir dü
şünceye daldı. Herhalde kıssadan his
sesini çıkarmıya uğraşıyordu. 

Cemal Refik 

m • 
3 ayda bir tekrar edüen 

Daimî fotoğraf 
müsabakamıza 

ait tafsilât 
14 üncü sahifemizde okuyunuz. ' 

Bay Amcaya söre.. 
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Otobüs münakaşası 

Vakıflar umum müdür-
lüğü cevap verdi 

Mülkiye teftiş heyeti reisliğine tekrar 
tezkere yazılmasına karar verildi 
otobüs münakaşası davalarına dün 

asliye birinci ceza mahkemesinde de
vam edildi. Dünkü celsede dişçi Av-
ni Bayer mahkemeye gelmemişti. İd
dia makamının talebi veçhile, mahke
me, Avni Bayerin gıyabmda muhaJse-
menin devamma kaJ-ar verldi. 

Bundan sonra Vakıflar umum mü
dürlüğünden gelen cevap tezkeresi 
okundu. Ermeni mütevelli heyeti aley
hine tahkikat ve takibat yapılıp ya
pılmadığı hakkında; mahkemenin su
aline karşıhk olan bu tezkerede deni
liyordu ki: «İcarei vahideli evkaftan 
olup mezarlık ittihaz edilmek üzere 
kendilerine tahsis, icare veya muka-
taa; gibi bir tasarruf sebebi tesis edil
mediği halde bâzı Ermeniler tarafın
dan izinsiz ölü gömülen ve yetmiş kü
sur sene evvel ölü gömülmesi menedi-
lerek vakıf namına ibka edilen Be-
yoğlunda Harbiye civarmda Şehid 
Muhtar caddesinde kâin yerler Sul
tan Beyazıt vakfı müştemilâtmdan-
dır. 

1850 numaralı Belediye kanununun 
neşrinden sonra Belediyece, metruk 
ve kimsesiz mezarlıklardan olduğu ze-
habile müdahale edilmiş ve Ermeni
ler bu hususta İstanbul dördüncü hu
kuk mahkemesine müracaatle Beledi
ye aleyhine bir men'i müdahale da
vası açmış ve sonunda bu yerin Sul
tan Beyazıt vakfı müştemilâtmdan 
olduğu tesbit edilmekle beraber Er
menilerin davaları reddolunmuştur. 

Vakfın sahip bulunduğu ve Beledi
ye ile Ermenilerin hukuld bir alâkala
rı olmadığı halde, iki taraf arasmda 
nizaa mevzu teşlsil eden bu yer hak
kında Evkaf idaresi tarafından her 
iki taraf aleyhine dava açılacağı sıra
da İstanbul Belediyesi İle Vakıflar 
umum müdürlüğü arasmda mevcud 
bazı ihtilâflann halli de arzedilmiş ve 
hükümler karara bağlanmak üzere 
iken hitam bulan son tahkim müd
detlerinin temdidi zımnında Vakıflar 
idaresinin rizası haricinde Belediye
ce bu yer hakkmdaki ihtilâf tahkim
den istisna edilmiş ve mesele Evkaf 
idaresüe Belediye arasmda ihtUâflı 
olarak kalmıştı. 

Vakıflar idaresi, ihtilaflı kalan bu 
hâdise hakkında icabına tevessül ede

ceği esnada Belediyece, meselenin, 
Ermenilerle sulhen halline kıyam edil" 
diği ve Belediyenin Ermenilerden 
matlûbu bulunan yüa küsur bin li
radan Ermeniler aleyhine feragatla 
beraber Beyazıt vakfma ald mevzuu-
bahis yerin 51981 buçuk metre mu-
rabbaı olarak Beyc^lu Tapu idaresin
ce mülk olmak üzere Belediye namma 
tescilinden sonra ikiye parçalanan 
bu sahadan bir kısmı Belediye uhde
sinde bırakılmış ve geri kalan 1287 
buçuk metre murabbaı kısmı da Be-
yc^lu Üçhoran Ermeni kilisesine tem
lik edilmiş ve kilise tarafından da bu 
yerin bir kısmı İtalyan tebaasmdan 
birine ve bir kısmınm da Sabur Sami 
admda birinin kızma 45 bin lira mu-
kabUinde satüarak Beyoğlu Tapu sicil 
muhafızlığmca bu yolda tesçU mua
melesi yapümış olduğu ve Ermenile
rin küise namma aldıkları para]^ Er
meni vakfma ithal etmiyerek bu pa-
ranm bazı kimseler arasmda payla
şıldığı tesbit edilmiştir. 

Yerin, Sultan Beyazıt vakfmdan bu
lunması itibarile bu yer hakkmda Be
lediye ile Ermeniler arasında yapılan 
sulh mukavelesinin iptali için Evkaf 
idaresince kanunî tedbirler alınmışsa 
da kendi telâkkilerince Ermeni Üç
horan kilisesi mevkufatmdan sayüan 
bu yerden kendilerine ayrılan kısım 
için aldıkları paranm vakfa irad kay
dedilmesi sebebUe kanun ve nizamna
me hükümleri hilâfmda idare mec
lisinin mezuniyet karan istihsal edil
meksizin sulh akdine ve ferağa ve fe
rağ bedelinin bazı zevata dağıtılma
sına cüret etmek gibi muamele ve sui
istimaller dolayısUe de Üçhoran kili
sesi mütevelli heyeti hakkmda da ta
kibata başlanmıştır. * 

Tezkere okımduktan sonra B. Ah-
med Emin Yalmanm vekili B. Nazmi 
Nuri ile B. Sabur Saminin vekili B. 
Sadi Riza bu tezkereye karşı bir di
yecekleri olmadığım söylediler. 

Otobüs yolsuzluğu iddiası üzerine 
tahldkat yapan mülkiye teftiş heyeti
ne mahkeme tarafmdan yazılan tez
kereye cevap gelmemişti. Mahkem, 

bu tezkereye süratle cevap verilmesi için 
tkrar tekid yazıhnasma karar vererek 
mîihakemeyi gelecek perşembe günü
ne bıraktı. 

Henlein tehdîd ediyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ve sathî hiçbir hal suretine yanaşmı-
yacağmı ilâve etmiştir. B. Henlein'in 
istediği halihazırdaki Çekoslovak dev
letinin tam ve cezri bir surette refor-
me edilmesidir. Çek tazyiki devam ede-
cek olursa, intikam hissinin tesiri al-
tmda hareket edecek olaiı Südet Al-
manlann Alman hükümetini doğru
dan doğruya harekete geçmeğe ve 
kendilerini Alman hududlan dahili
ne almağa icbar etmeleri muhtemel
dir. 

Çekoslovak hududunda 
Alman tayyareleri uçmuş 
Prag 26 (A.A.) — Neşredilen bir 

tebliğde son beş gün zarfında yani 20 
mayıstan 25 mayısa kadar Alman as
kerî tayyarelerin Çekoslovakya hu
dudu üzerinde uçtukları bildirilmek
tedir. 

Londrada endişe 
Londra 26 — Çek tayyareleri dün 

iki defa Alman toprakları üzerinde 
uçmuştur. Almanyanm Prag sefiri bu 
hareketi şiddette protesto etmiştir. 
Çek hükümeti yeni hâdiselere mey
dan verilmemesi için tayyarelerin hu-
duddan beş kilometre içeride uçmala
rını emretmiştir. Alman gazeteleri 
Çekoslovakya aleyhindeki hücumları
nı arttırmışlardır. Bu yüzden İngiliz 
diplomasi mahfilleri endişe içindedir. 

Bazı mahafil bu neşriyatın, Çekoslo-
vakyayı. Almanlar!» meskûn mmta-
kalardan skerini çekmeğe mecbur et-

kadar endişeye mahal olmadığını söy
lüyor. Fakat diğer bazı mahafil ise Al
man efkân umumiyesinin mütemadi 
surette heyecan halinde tutulmasınm 
fena neticeler vermesinden korkuyor. 

İngiltere, Çek askerlerinin hudud 
nuntakasmdan çekilmelerini teklif 
etmekten vazgeçmiştir. Zira Pragdan 
alınan haberler böyle bir tedbirin 
tehlikdU hadiseleri kolayalştırmak-
tan başka bir şeye yaramıyacağını 
göstermiştir. 

Çekoslovakyaya İngiliz müşahidler 
gönderilmesi fikri yeniden ortaya 
atılmıştır. İngiltere, PragdaM ataşe-
militerini bazı muavinlerle birlikte 
hududa göndermek fikrindedir. 

Bir İngiliz memurunun 
seyahati 

Londra 26 — İngiliz Hariciye neza
retinin garbî Avrupa işleri dairesi şe
fi Vilyam Strong Paris, Berlin ve Pra
g'a hareket etmiştir. B. Strong bu 
şehirlerdeki îngüiz sefirlerine İngiliz 
kabinesinin son kararlarmı anlata
caktır. 

Bu seyahat İngilterenin yazılmış 
vesaik vücude getirmemeği kararlaş-
tirdığma delil sayıüyor. B. Strong 
gideceği memleketierde yalnız İngiliz ; 
sefirlerile görüşecek, hükümet erkâni-
le temas etmiyecektir. 

İngiliz kabinesi dünkü toplantısın
da Südetler meselesinin devamlı bir 
hal şeldine iktiran ettirilmesini görüş-

Mesüd bir nişanlanma 
tran veliahdı ile Mısır kralının 
^ |az kardeşi nişanlamyoı; 

Prens Mdımed Reza 

Prenses Fevziye 
Kahireden Fa-

rlste çıkan Ent> 
ransljan gazete
sine bildiriUyorj 
Kral Farukun 
büyük kız kar
deşi prenses Fevj 
ziyenin İran ve-
liahdUe nişan
landığı haber ve
rilmektedir. 

5 teşrinisani 
921 tarihinde İs-
kenderiyede doğ
muş olan pren
ses Fevziye çok 
sevimli bir kız
dır. Arapça, İn
gilizce ve fransız-
cayı iyi biliyor 

Kahirede hüküm süren kanaate gö
re Yakm Şarkta iki büyük islâm dev
letini birleştirecek olan bu izdivaç, her 
iki memlekette de büyük bir muhab
betle karşılanacaktır. 

Kahireden İngiliz gazetelerine bildi-
rUdiğine göre Mısır kralı majeste kral 
Faruğun hemşiresi prenses Fevziye ile 
İran veliahdı Mehmed Fteza'mn evlen
meleri kararlaştırılmıştır. 

İramn Mısır elçisi B. Cavid Sinekl 
evlenme müzakerelerin^de Şehlnşahl . 
temsil etmiştir. Mısır mahafUi pren
sesin İrana kral ailesine mensup aza 
sıfatUe girmesi için icap eden 
mukavelenin Mısırda imzalanacağım 
söylemektedir. 

Ondan sonra düğün merasimi Tah
randa yapılacaktır. Fakat bu merasi
min bir kaç aydan evvel olmıyacağı 
zannedilmektedir. 

Altı birader, ve dört hemşiresi olan 
İran veliahdı uzun müddet Avrupada 
bulunmuştur. Veliahd bir iki biraderilei 
beraber İsviçrede tahsil etmiştir. 

Babasımn katilini öldüren 
gencin muhakemesine dün 

devam edildi 
Trabzondan mevkufen Istanbula ge- • 

tirilen babasmm katili Hüseyinden in- i 
tikam almak maksadile Galatada Rıh- • 
tim caddesinde jandarma muhafaza
sında götürülmekte olan Hüseyini ta
banca ile öldürmekten maznun Halim 
ile amcasınm oğlu Seferin muhakeme
lerine dün Ağırceza mahkemesinde de
vam edUmiştir. 

Dünkü celsede iddia makamı, maz
nunlardan Seferin tabancasının mua
yenesi neticesinde tabancanın içinde, 
tetik düşürüldüğü halde patlamamış 
bir kurşun bulunduğu ehlivukuf tara
fından bildirildiği halde dinlenen şa-
hid jandarmalarm ifadelerinde Seferin 
de Hüseyin üzerine bir el ateş ettik
ten sonra ikinci kurşunu patlama
dığım ve tanbacasmı tekrar doldurup 
ateş etmek isterken mâni olunduğu
nu söylediklerine işaret ederek bu cihe
tin iyice tesbiti için Seferin tabanca-
sımn adliye emanet dairesinden getir
tilip tekrar muayene ettirilmesi isten
di. Mahkeme bu istek veçehile taban-
canm yeniden muayene ettirilmesine 
karar vererek muhakemeyi başka gü
ne bıraktı. 

if Eminönü Halkevinden: Evimize bağlı 
klüplerden teşkil edilen karışık takımının 
son şekli 28/5/938 Cumartesi günü saat 
16 da Karagümrük sahasında yapılacağın
dan takıma seçilmiş oyuncuların spor le-
vazımlarile sahada hazır bulunmaları bil-

General Mariç dün Istanbula geldi 

General Mariç anüral Şükrü Okanla görüşüyor 

[(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Müzeleri ziyaret 
General Mariç refakatindeki zevat

la doğruca Perapalas oteline gitmiş 
ve öğle yemeğini müteakib saat 
3,45 de otelden aynlarak şehirde ge-
zitiler yapmıştır. Misafirimiz evvelâ 
Dolmabahçe sarayım gezmiş, oradan 
Topkapı müzesine gitmiştir. 

Tekrar otele dönen general akşam 
üzeri Yugoslav konsoloshanesine git
miştir. Konsoloshanede general Ma-
riçi'n şerefine bir ziyafet verilmiştir. 

Misafirimiz bugün Topçu 
Atış mektebine gridecek 
General Mariç bugün saat 9 da Yıl

dıza giderek Harp akademisini geze
cektir. Akademiden sonra otomobille 
topçu atış mektebini ziyaret edecek, 
Maltepede yapılacak atış talimlerini 
görecektir. 

Saat 13 de muhterem misafirimiz 
şerefine Tarabya Tokatlıyan otelinde 
bir öğle ziyafeti verilecektir. General 
öğleden sonra da şehirde otomobil 
gezintisi yapacak ve akşamki konvan-
siyonelle Belgrada dönecektir. Mih
mandar heyeti misafiri hududa ka
dar teşyi edecektir. 

Ankara Borsası 
26 Mayıs 938 

ESHAM ve İSTİKRAZLAR (Kapanış fiati) 
Merkez bankası hisse senedi 91,40 
Türk borcu birinci tertib (Vadeli) 18,90 
Ergani 05 
Sivas - Erzurum birin ictertib 97 

ÇEKLER (Kapanış fiatleri) 
Parts 
Nevyork 
MUâno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 

28,57,25 
0.79,01,80 

15,01 
4,69,33 
87,405 

3,47 
64,05,43 
1,43,46 

22,87 
13,115 

Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
MoslLova 

1,97 
4,21,25 
3,99,84 

106,51,75 
34,82,60 
2,74,55 
3,10,20 
625.25 
23,855 

Teşekkür 
Geçen sah günü Üsküdardakl evimden 

kıymetli kol saatimi çalan hu^ız Topkapıda 
satarken İstanbul polis müdûrlüfü ikinci 
(nbe ikinci kısun sivil komiser muavini bay 
İsmail Haklu Aydmalp ve arkadaşı keza si
vil komiser muavini bay Niyazi Kaşkânm 
diklıatlerini celbetmiş ve kısa bir soruş
turmadan sonra saatin hırsızlık olduira-
nu anlamışlardır. Gerek bu ild kıymetli 
emniyet memurlarımıza ve gerekse semti
miz Üsküdar Altmcızade Tophaneiiotlu 
polis karakolunda üniformah komiser mu
avini bay Sabri Özgene candan teşekkür
lerimi gazeteniz vasıtasile sunarım. 

AZNİF MANGASAR 

Aslan ve eski Hisar 
çimento şirketinin 

dağıtacağı temettü 
23 mayıs tarihli nüshamızda «İkti

sadî ve malî hafta» yazısmda Aslan 
ve Eskihisar Çimento şirketinin bu se
ne temettü hissesi olarak dağıtacağı 
180 kuruştan 90 kuruşun haziran ayl 
zarfmda, mütebakisinin ileride tayin 
edileceği zamanda verileceği yazıl
mıştı. 

Şirket idaresinden aldığımız bir mek
tupta, bu nokta müphem olduğundan 
şu svıretle tavzih edilmektedir: «As
lan ve Eskihisar Çimento şirketince 
bu sene hisse başına 180 ve müessis 
hissesi basma 329 kuruş verilmesi ve 
bu paramn 30 haziran ve 30 ağustos 
938 tarihlerinde iki taksitte tesviyesi 
hissedaran heyeti umumiyesi karan 
iktizasmdandır.» 

M £ V L U D 
Merhvun Doktor Namık paşa hare

mi Fatma İsmet Sırmalımn ruhuna 
ithaf edilmek üzere 29 Mayıs 1938 
Pazar günü öğle namazım müteakip 
Beyazıt camii şerifinde mevlûdu ri-
saletpenahi okunacaktır. Aile dostla
rımızla, merhumeyi sevenlerin ve sa
ir arzu buyuranlann bulunmaları 
mucibi şükran olacaktır. 

Sırmalı ve Onger aileleri 

Olüm 
Mülkiye mektebi profesörlerinden İbra

him Ali ve Ziraat bankası şeflerinden Ce-
vadm babası İstatistik idarei umumiyesi 
eski müdürü Mehmed Behiç Erberk dün 
vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün Maçkada Teşvikiye ka
rakolu ittisalindeki apartımanmdan kal
dırılarak namazı Teşvikiye camiinde cu
ma namazmı müteakib kılmdıktan sonra 
Beşiktaştan saat 13 de hareket edecek 
Şirketi Hayriye vapurile Beykozdaki aUe 
kabristanma defnedilecektir. 

Çiçek bedellerinin Kızılaya tebermn 
vasiyetnamesindeki ricası cümlesindendir. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 
Piruzağada Ertuğnıl, Kalyoncukullu-
ğunda Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Galatasaray, Tünelde 
Matkoviç, Galata: Okçumusa cadde
sinde Doğruyol, Fındıklıda Mustafa 
Nail, Kasımpaşa: Müeyyed: Hasköy: 
Aseo, Eminönü: Mehmed Kâzım, Fa
tih: Şehzadebaşmda Asaf, Kcragüm-
rük: Ali Kemal, Bakırköy: İstanbul, 
Sanyer: Nuri, Aksaray: Cerrahpaşa-
da Şeref, Beşiktaş: Süleyman Receb, 
Fener: Emllyadl, Kumkapı: Asador-
yan, Küçükpazar: Hikmet Cemil, Sa-
matya: Kocamustafapaşada Rıdvan,. 
Aleindar: Ankara caddesinde Arif Ne
şet, Şehremini: Topkapıda Nâzım, 
Kadıköy: Sögütlüçeşmede Hulusi Os
man, Üsküdar: İskelebaşında Merkez, 
Heybeliada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emlrgftn, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhlsanndakl ec-
zaneler her gece açıktır. 

O L Ü M 
Korgeneral merhum İsmetin kerimesi 

Hersekl Dede paşa zade Osman Mazhar 
paşanm zevcesi Sokullu Mehmed paşa oğ
lu bay Hikmet Sokullunım ve emekli yüz
başı bay Zeki Temlzgök'ün kayın valide
leri. Yeni Asır refikimizin muharriri bay 
Behzad Arif Bilgin'in büyük kayın validesi 
bayan Fatma Zehra vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün Haydarpaşada Sokullu 
köşkünden kalıdırılp ibrahim ağa ca
miinde cuma namazını müteakib oradaki 
aile makberesine defnedilecektir. Kederli 

9SHZADEBJİ6? TURAN TİTATROSV 
Halk sanatkân Naşid ve 
arkadaşlara Miçe-Pençef 

varyetesi ^ 
P E N D İ K DÖNÜŞV 

Komedi 3 perde 
Dans, Solo, Düet 

Localar 100, her yer 20, 
paradi 10 

lOEaOIB Aa Bu akşam 
Pangaltı Kurtuluştu 

P E R D E A R K A S I 

Pazartesi 
Kadıköy Süreyyadft 

Acele satılık 4 ev ankazt 
Ayaspaşa cihetinde dört aded 

ahşap evin ankazı satılacaktır. 
Evleri görmek ve fiat vermek 
isteyenlerin Gümüşsuyunda İzzet-
paşa sokağında Ekselsior apartı-
manı kapıcısına müracaat. 



H a m mnıadld® slOfilhO 
Amerika; askeri cihetten ehem

miyetli olan bütün ham maddeleri 
bir elde toplamağı düşünmektedir. 
Bu maksadla askerî mütehassıslar
dan müteşekkil bir heyet şimdiden 
tedkikler yapıyor. 

Şimali Amerika devleti Orta ve Ce
nubi Amerika devletlerini de bu işte 
birlikte çalışmağa davet edecektir. 
Amerika kıtasının her hangi bir tarar 
fına Avrupa yahut Asya cihetinden 
bir taarruz vukuunda bütün Ameri
ka hükümetleri sevkulceyş kıymeti 
haiz ham maddeleri harice gönder-
miyeceklerdir. Bu esas üzere ham 
maddeler üzerinde Amerika hükü
metleri arasında anlaşma yapılması 
Vaşingtonda düşünülmektedir . 

B. Ruzvelt, ham maddeleri en kuv
vetli bir silâh olarak kullanmağa ha
raretle taraftardır. Kongrenin ayan 
ve mebusan meclislerine göndrediği 
bir beyannamede bütün dünyanm 

ham maddeleri anahtannm fosfor ol
duğunu ve binaenaleyh Amerikan 
milletinin bir harb zamamnda elin
de bulunacak fosfatlarm mikdan 
hakkında şimdiden tahkikat yapıla
rak tesbit edilmesini istemiştir. 

Gazetelerle yaptığı mülakatta da 
demiştir ki: 

«Bugün beşeri, hayvani ve nebatî 
hiç bir mahlûk fosfatsız yaşıyamaz. 
Halbuki bu kadar elzem olein bu 
ham madde Amerika, İngiltere, Fran
sa ve Rusya gibi sayıh memleket
lerin elinde toplanmıştır. 

Bu hayatî maddenin ve diğer ham 
maddelerin her zaman Amerikanın 
ihtiyacını tatmin edecek mikdarda 
bulunması için bir plân hazırlajnp 
buna göre harekt etmek icab eder. 

Bu plân öyle beş on sene gibi kısa 
bir zamanın ihtiyacım değil, 1,000 
senelik ihtiyacı nazan itibara alarak 
hazırlanmalıdır.» 

Sunî sisten sonra sunî ses 
Harb zamanında düşmanın gö

zünden hedefleri gizlemek askerliğin 
en mühim bir şubesini teşkil ediyor. 
Harb gemileri ve tayyareler sunî sis
lerle kendilerini gizlemektedirler. Ko
ca şehirler havadan bir taarruz ih
timaline kai'şı sunî sis bulutlan ile 
gözükmez bir hale getirilmektedir. 

Şimdi de yalnız gözden değil, ku
laktan da askeri hedeflerin saklan-
msaı düşünülmüştür. Bu maksadla 
muhtelif memleketlerde tecrübeler 
yapılıyor. Fransız askerî makamlan 
sesli filim ve telsiz esasatı üzere icad 
edilen bir cihazı uzun uzadıya ted-
kik ve tecrübe etmektedir. Bu cihaz 
güya yüzlerce mitralyöz ile ateş jra-
pılıyor gibi düşmana bir his ver

mektedir. Bu suretle ilerlemek istl-
yen bir düşman kuvveti, karşısında 
mitralyöz ve diğer otomatik sUâhla-
rm kurşunlarından bir baraj ve sed 
yapıldığı zehabına kapılmaktadır. 

Arasıra hakikî mitralyöz ateşi de 
açıdlığmdan düşman pek kolay al-
danabilecektir. Binaenaleyh düşman 
karşı tarafm hakikî maklnelitüfek 
müdafaası nerede olduğunu keşfe-
demlyecektir. 

Bu ses setri âleti yalmz askerî kıta
lar tarafından değU, hava kuvvet
leri ve harb gemileri tarafından da 
kullamlabUecektir. Yakmda sunî sis 
müdafaası kadar sunî ses müdafaaâ 
da ehemmiyet bulacaktır. 

Edirnede etnoğrafiya müzesi 

Etnografya müzesinin Selimiye avlusundan görünflftt 
Edirne (Akşam) — Selimiye cami

si içerisinde açılmış olan etnografya 
müzesinden sonra şimdi de büyük 
eserlerle kabir taşlarile yeniçeri sikke 
ve rütbelerini gösteren pek kıymetli 
bir açık müze kurulmak üzeredir. 
Bunun üzerinde mütehassıslar çalışı
yorlar. 

Bu büyük müze son sene içinde 
Maliye Vekâletinin himmetile tamir 
edilmiş ve edilmektedir. Üç asır ev
velki Osmanlı Maliye Nazın Ekmekçi 
oğlu Ahmed paşanın kârvansarayı da 
kurulacak ve Tatar hanlannm kabir 
taşları dahi dikkat ve itina ile oraya 
toplanacaktır. 

Mimar Sinanm eserlerinden Vezir 

Rüstem paşanm büyük ham, esld 
eserleri sevenler tarafmdan baştan 
başa temizlettirilmiş. Orada esaslı 
bir tamir ve ıslah için hususî sahip-
lerüe hazine mallan ajmlmaktadır. 
Bunun gibi meşhur Ali paşa bedesta-
m dahi tapu ve kadastro fen heyeti 
tarafmdan büyük bir dikkatle harita 
ve kadastrosu yapılmış ve bu nüsha An-
karada fotosta makinelerinde çoğal
tılmıştır. 

Kudüste gece ışık yakmak 
yasağı kaldırıldı 

Kudüs 26 (A.A.) — Gece ışık yakmadc 
ve sokağa çıkmak yasağı bu akşamdan 
itibaren kaldınlacaktır. 
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Odol ile ağız bakımı 
pek büyük bir iyiliktir denilebilir. Yavaş 
yavaş dişleri bozan ağızdaki o çürütücü 
şeyler artık peydahlanamaz ve ODOL su
yunun her kullanılışından sonra insan bütün 
ağzında bir ferahlık duyar. Bunun üzerine 
bir de dişlerinizi Odol dişmacunu ile fırça
larsanız onlar bembeyaz ve parlak olurlar. 

Eski sadaret dairesi muha
faza edilecek, hariciye ve 

dahiliye binaları yıktırdacak 
B. Prost'un ha-" 

zırladığı nazım 
plâna göre vilâyet 
ve belediye binala-
nmn Sultanah-
medde, cami kar-
şısmda inşa edile
ceğini yazmıştık. 
Bu binalar yapıl
dıktan sonra eski 
Babıâlinin sadaret 
dairesini işgal eden 
Vilâyet teşkilâtı 
buraya nakledile
cektir. 

Acaba bundan 
sonra eski Babıâli 
ne olacaktır? B. 
Prost, Babıâli bi-
nasınm nümart 
hiç bir kıymeti ol
mamakla beraber 
saltanat devrinde bir çok tarihî ve si
yasî hâdiselere sahne teşkil etmesi iti-
barile büsbütün ortadan kaldınlması-
nı muvafık görmemiştir. Bugün Def
terdarlık tarafından işgal edUen eski 
Hariciye ve Dahiliye nezaretleri, Sir
kecide Demirkapıdan Sultanahmede 
doğru açılacak geniş cadde üzerine te
sadüf ettiklerinden yıktınlacaktır. 
Fakat eski sadaret dairesi, duvar par-
maklıklan, avlusu, dahilî ve haricî 
vaziyeti bozulmadan aynen muhafa
za edilecektir. 

Soğukçeşme tarafında Alayköşkû 
karşısmda bulunan ve eskiden Babı-

Park haline getirilecek olan vilâyet konağı bahçesi 
vâlâ ve Babıâli adı verilen kapı da 
a]men muhafaza edilecektir. 

Bu kapmm tarihimizdeld mevkii 
çok mühimdir: Saltanat devrindeki 
bir çok ihtilâller, siyasî hâdiseler hep 
bu kapıdan geçilmek suretile yapıl
mış, bilhassa irticaa karşı hareket 
için meşhur Alemdar Mustafa paşa
nm ölümUe neticelenen hücum da bu 
kapıdan vaki olmuştu. 

Demirkapıdan başhyarak Sultanah-
medde nihayet bulacak yol münase-
betile eski Hariciye nezareti binası 
kaldınlacağından bu eski kapı - Ud 
tarafmdaM duvarlar da dahil 

olduğu halde • 
bugünkü vaziye
ti bozulmadan 
geriye çekilecek 
ve bu arada cep
hesi yoıi yola 
balonak üzere 
yapılacak bina bu 
kapınm arkasm-
da bulunacaktır. 

Sadaret binası 
üe Hariciye ve Dar 
hlliye nezaretleri 
arasmda eskiden 
mevcud olan Şû-
rayl devlet binası, 
meşrutiyet sene
lerinde yandığm-
dan, burası boş 
bir sahadır. Eski 
Hariciye ve Da

hiliye nezaretleri binası kaldınldık-
tan sonra sadaret binasınm arkasm-
dan itibaren burada çok geniş ve Bo
ğaza hâldm güzel bir saha meydana 
çıkacaktır. Burada güzel bir park ya
pılacaktır. Esasen son zamanlarda 
gerek sadaret binasmm Ankara cad
desi cihetinde bulunan avlusu, gerek 
eski yangm yerindeki saha kısmen 
tanzim edümiştir. Ancak bu muvak
kat mahiyettedir. Bu sahanm geniş 
bir mikyasta tanzimi için B. Prost ta
rafından ayrıca bir proje hazırlana-
c£üctır. 

Nisan ayına aid 
ticaret istatistiği 
Geçen seneye nazaran idha-
lât 6 milyon 200 bin, ihracat 
1 milyon 550 bin lira fazla 
İstatistik umum müdürlüğü 1938 

senesi nisan ayına ald haricî ticaret 
istatistiklerini tamamalmıştır. Alı
nan neticelerden geçen senenin ay
ni ayma nazaran ithalâtta 6 milyon 
iki yüz bir bin lira, ihracatta da 1 
milyon beş yüz elli iki bin lira artış 
vardır. 

İthalât ve ihracat kıymet yekûn-
lanrun 936 - 937 senelerile mukaye
sesi aşağıda gösterilmiştir. (Rakam
lar üç sıfır ilâvesile). 

1938 1937 1936 

izmir Fuarında bir yıldızlı 
gece yapılacak 

hazla elektrik sarfiyatı dolayısile 
santralı genişletilecek 

ithalât 14.565 8.364 7.032 
İhracat 9.408 7.856 6.612 

Başhca ithalât maddelerinin 4 ay
lık rakamlan: (Rakamlar üç sıfır 
ilâvesUe). 

1938 1937 

Yün, kıl ve iplikleri 1.836 
Yttn mensucat 2.689 
Pamuk ipliği 2.223 
Pamuk mensucat 3,253 
Demir ve çelik 7.336 
Makineler 6.934 
Kara nakliye vasıtalan 2.868 

BaşUca ihr£K;at maddelerinin 
İlk rakamlan: (Rakamlar üç 
ilâvesile). 

1938 

1.552 
314 
900 

4.237 
4.523 
3.866 
1.306 
4 ay-
sıfır 

1937 

Tütün 
Kuru üzüm 
Pamuk (ham) 
Krom cevheri 
Arpa 

12.330 9.697 
3.014 1.474 
3.645 2.770 
1.409 1.059 
1.634 1.543 

Fmdık (kabuklu, kabuksuz) 3,473 3.685 
Ham deri 1.138 871 

Haricî ticaretin başhca memleket
ler itibarile inkısamı şu veçhüedir: 

(Rakamlar üç sıfır Uâvesile) 

Almanya 
Çekoslovakya 
İngiltere 
Amerika 
İtalya 
isveç 
Polonya 

ithalât 
1938 1937 

6.848 3.482 
1.165 94 
1.695 230 

1.729 1.523 
405 626 
335 177 
296 49 

ihracat 
1938 1937 

2,721 1.980 
1.304 736 

468 568 
294 492 

1.396 496 
72 43 

167 41 

İtalya kralının Trablus 
seyahati 

Gadamcs 26 (A.A.) — İtalya kralı, 
bugün buraya gelmiştir. Hükümdan 
selâmlamak üzere Tunus ve Cezairden 
hususî surette bir takım Fransız tay
yareci heyetleri gelmiştir. 

tzmir (Akşam) — Bu seneki fuar
da şimdiye kadar görülmemiş derece
de parlak ziya oyunlan görülecektir. 
iGerek fuaıtn tenvirat işleri, gerek 
ziya 03amları için tedkikat yaparak 
bir rapor ve plân hazırlamak üzere 
Paris bejmelmilel sergisinin ziya o-
yımlan plânmı yapan bejmelmilel 
şöhreti haiz Holandalı B. Zil fuar ko
mitesince İzmire davet edilmiş, gel
miş, tedkiklerine başlamıştır. B. Zil, 
İzmiri, Kültür park ve fuar sahasım 
çok beğenmiş. Kültür parkta yapıla
cak fevkalâde tenvirat sayesinde bü
tün şehirde bir canlılık uyandınlabi-
leceğini, İzmir fuannm şrfırin müs
takbel inkişafında büyük bir âmil ola-
cağmı söylemiştir. 

İzmir elektrik santralı, ancak şeh
rin elektrik ihtiyacıhı temin edebildi
ğinden şehir ihtiyacının bir misli faz
la elektrik verip fuarın elektrik ihti-
yacmı da temin eyliyemiyecektir. İz
mir elektrik santralının genişletil
mesi, şehrile birlikte fuarın elektrik 
ihtiyacının karşılanması için Nafıa 
vekâleti nezdinde yapüan teşebbüse 
vekâlet müsbet cevap vermiş, santralın 
tevsii hakkındaki plânını tasdik etmiş
tir. İzmir elektrik şirketi, santralm 
tevsii için yalanda inşaata başlıyacak-
tu:. 

Mütehassıs B. Zil fuarda bir (Yüdız-
h gece) yapacaığım söylemiştir. Suni 
gölün sulan içinde de fevkalâde ten
virat yapılacaktır. Paraşüt kulesi, zi
ya oyunlannm merkezi haline getiri
lecektir. Bu seneki fuarda elli pavi-
yona telefon vermek mümkün ola
caktır. Bunun için fuarda bir otoma
tik telefon santralı vücude getirilecek
tir. 

Etibank tarafmdan fuarda büyük 
bir paviyon inşasma karar verilmiş, 
işe başlanmıştır. 

Çekoslovakya ve Romanya hükü
metlerinin İzmir fuarına resmen işti

rak edecelderi, fuar komitesi nezdin
de vuku bulan teşebbüslerden anlaşü-
mıştır. Filistin resmî ve hususî mü
esseseleri, fUEU-a kalabalık şekilde işti
rake karat- vermişlerdir. Filistin mü
esseseleri için fuarda paviyon yerleri
ni hazırlamak üzere Bay S. Yafe adm-
da bir mühendis şehrimize gelmiştir. 

İzmir İsmet paşa Ukokulu başöğret
meni B. Faruk Gürman, uzun bir ça
lışmadan sonra elektrik kudreti ile 
denizde bir motörü - içinde insan cA-
madığı halde - uzaktan idare etmeğe 
ve yürütmeğe uzaktaki elektrik lâm
balarım bir anda yakıp söndürmeğe 
muvaffak olmuştur. Bu değerli öğ
retmen, fuar sahasmda sımî gölde bir 
motörü ajmi şekilde yürütme ve sunî 
göldeki elektrik lâmbalarım bir anda 
yakıp söndürme tecrübeleri yapacak
tır. Bu tecrübe, halkm önünde yapı
lacaktır. Belediye reisi B. Dr. Behçet 
Uz, fu&r hazırlıklan için yorulma
dan, yüksek bir enerji sarfile çalışmak
tadır. Kendisini, fkserya fuardaki 
inşaatın başında bulmak ve görmek 
mümkündür. 

Yabani kazların yumurtaları 
toplanılmıyacak 

Karaman 22 (Akşam) — Çavuş ve 
Hatamış göllerinde ve civannda bu
lunan yabani kazlann geçen yıl ol
duğu gibi bu yıl da o civar köyler ta
rafından yumurtalarmm toplanarak 
satılmakta olduğu duyulmuştur. 

Esasen nesli azalmış olan bu vr 
hayvanlanmn bu suretle bütün bü
tün neslinin yokedUmesi cihetine gi
dildiği görülmüş ve bunım önüne ge
çilmesi Karaman Avcılar Idübü tara» 
fından kaymakamhğa bildirilmiştir. 
Kaymakam bunu nazan dikkate ala
rak alâkadarlara tebilğat yapmıştır. 
Bu yumurta toplamak itiyadının 
menini emretmiştir. 
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Avala dağında meçhul Yugoslav 
asker âbidesini ziyaret 

Siyah mermerden yüksek bir dagf tepesinde yapılan bu âbide, 
dünyada mevcud bu kabil âbidelerin en sözellerinden biridir 

Belgrad — Meçhul Yugoslav asker 
âbidesi, Belgrad şehrinde değil Avala " ^ f V v-
dağındadır. Avala dağı da Belgrad- "''^ 
dan otomobille 20 - 25 dakikalık bir 
mesafededir. Oplenaçta kral Alek-
sandrm mezannı ziyaretten dönüşte, 
başvekilimiz B. Celâl Bayann refaka
tinde, çelenk koymak için Meçhul 
asker âbidesini de ziyaret ettik. 

Yugoslavlar, bidayette bu dağda, 
bir Meçhul asker âbidesi yapmışlar, 
fakat müteveffa Aleksandr Sırp mille' 
tinin Umumî harbde katlandığı fedar 
karlıkları ve Yugoslavyayı teşkil eden 
eyaletleri temsil edecek muazzam bir 
Meçhul asker âbidesi yapılmasım em
retmiş, bu âbidenin İnşasına başlamak 
İçin muktazi ilk parayı da kendisi ver
miştir. 

Bu karar üzerine, muvakkat eski 
âbidenin bulunduğu yerden 250 basa
mak daha yüksekte ve Tuna ile Sava 
nehirlerinin suladığı ovaya hâkim ve 
Belgrad şehrine nazır bir mevkide, si
yah mermerden muazzam bir Meçhul 
asker âbidesinin inşasına başlanmış
tır. 

Abidenin plânlarını beynelmilel bir 
şöhreti haiz olan Yugoslav heykeltraş-
larmdan B. Mestroviç yapmıştır, İn
şasına da kendisi nezaret ediyor. Üç 
sene evvel İnşasına başlanan bu âbide, 
tamamlanmış, şimdi âbideye giden 25C 
basamak tamamlamyor. Âbidenin in
hası İçin muktazi siyah mermerler vo 
sair malzeme hep Yugoslavyadan te
min edilmiştir. Âbidenin inşasmda 
askerliklerini ifa etmekte olan müte
hassıs İşçilerden istifade edilmiş ve 
ediliyor. Hattâ Meçhul asker âbidesi
ni ziyaret ettiğimiz zaman, bu asker
ler, harıl hani çalışıyorlardı. 

Yugoslavya Meçhul asker âbidesi, 
sanat ve mâna bakımından bir şahe
ser teşkil eder. Abide, büyücek bir 
mabedi andırır, ö n ve arka tarafı açık
tır. Abideye giriş yerini teşkil eden ön 
tarafta, dört Yugoslav vilâyetini tem
sil eden dört kızm ikişer ikişer karşı-
lıkh olarak heykelleri duruyor. Arka 
tarafta da ayni vaziyette diğer dört 
vilâyeti temsil eden dört kız heykeli 
vardır. Heykellerin her biri, üç metre 
büyüklüğündedir. Abidenin içi boştur. 
Pınl pınl parhyan ve siyah mermer
den yapılmış olan iki duvara, çelenk
leri asmak üzere bronzdan yapma bü
yük çiviler çakılmış, sol taraf duvarı
na da çelenk koymağa gelecek heyet
lerin imzalıyacakları defteri mahsusu 
koymak için gene siyah mermerden 
yapılma mail bir dolab konmuş. 

Hepimiz bu âbidenin güzelliğine ve 
mânalılığma hayran kaldık. Hariciye 

BajTekiIimJz muvakkat Meçhul asker âbidesine çelenk koyarken 

Bayar ile B. Tevfik Rüştü Arasın şe
reflerine hususî bir öğle ziyafeti verir
ken, Yugoslav matbuat umum müdü
rü B. Lukoviç de otelin başka bir sa
lonunda bize bir ziyafet veriyordu. 

Avala dağı, bir arı kovanını andı
rır, yüzlerce sivil ve asker işçi yeni 
yeni yollar açıyorlar, mevcud yolları 
genişletiyorlar ve asfalt ile döşüyor
lar. Geniş otomobil yollarının iki ta
rafım, sayısız çam ağaçları süslüyor 
ve etrafa gönüllere ferahlık ve sağlık 
serpen çam kokularmı yayıyor. 

Ahmed Hilâli 

Arala dağmda Meçhul asker âbidesi 

Vekilimiz B. Tevfik Rüştü Araş, âbide
nin güzelliğinden bize bahsederken: 

— Ben, dolaştığım ve gittiğim mem
leketlerde bir çok Meçhul asker âbide
leri gördüm. Diyebilirim ki bu âbide, 
en güzellerinden biridir, dedi. 

Avala dağı, yalmz Meçhul asker 
ftblde yeri değil, ayni zamanda da 
Belgrad halkının gezmek için en çok 
gittiği yerlerden biridir. Dağda, mü
kemmel bir otel mevcuddur. B. Stoya-
dinoviç, âbideye çelenk konulduktan 
sonra otelin bir salonunda, B. Celâl 

Kırşehir felâketzedelerine 
yardım 

Çine Kızılay 
başkam bayan Fe
ride Riza Derebey-
oğlu'nun teşebbü-
sile Kırşehir felâ
ketzedeleri için 
1500 lira toplan
mıştır. Teberrüat 
devam etmektedir. 
Resmini dercettiği-
miz bayan Feride 
Riza Derebeyoğlu 
ile Kızılay heyeti
nin mesaisi tak
dire şayandır. 

Sebze ve meifvalar 

Istanbulda iyi sebze yetiş-
mesinin sebebi nedir? 

Buna mukabil birçok meyvalan Istanbulda 
yetiştirmek neden kabil olamıyor? 

Şöyle bir iddiada bulunuluyor: 
— Memleketimizde sebze tohum

ları senelerdenberi değiştirümemiş 
ve neticede sebzeler adetâ dejenere 
olmuştur. Sebze tohumlarmın ıslahı 
için şimdiye kadar teşebbüslerde bu-
lımulması lâzımdı. Bu tohumlar ıs
lah edilmedikçe veya değiştirilme
dikçe sıcak iklimlerde daha çabuk 
dejenere olan tohumlar Adana, Mer
sin, Antalya ve İzmir mıntakalatm-
da bozulmakta devam edecek ve ora
lardan gelen sebzeler lezzetlerini 
kaybedeceklerdir. 

Çok ehemmiyetli bir noktaya te
mas etmesi bakımından bu iddianın 
üzerinde durmak lâzun geliyor. Ted-
kikatıma göre iddia yersiz ve manâsız 
değildir. Fikirlerini sorduğum bir 
çok kimseler, aşağı yukarı bu iddiayı 
tasdik eder mahiyette göründüler. 

S e b z e l e r n e r e l e r d e n g e l i y o r ? 
Sebzeler İstanbula nerelerden ge

liyor? Evvelâ bu ciheti tebarüz etti
relim. İlk turfanda Mersin, Adana 
ve Silifke, ikinci turfanda da İzmir 
ve garbî Anadolu kasabalan bahçe
lerinin mahsulünü yiyoruz. 

İkinci turfanda mahsul gelmeye 
başladığı zaman İstanbulun İzmitten 
Bostancıya kadar sahil mmtakasile 
kısmen Bursanm ilk turfanda mah
sulleri peyderpey piyasana arzedili-
yor. Bu mıntakaların sebzeleri «kır
mızı otprak mahsulü» adını almak
tadır. Daha sonra «orta mahsul» 
denilen Yedikule, Kumkapı, Topkapı 
ve şehrin diğer yerlerindeki bahçe
lerin sebzeleri satışa çıkarılıyor. Bun
lara ayni zamanda' «kara toprak 
-mahsulü» adı verilmektedir. 

Bu mahsul bitmek üzere iken son 
turfanda olarak biri Maltepe, Kartal 
mmtakasmin ikinci eküiş mahsulü; 
diğeri şehir haricinde kalan ve Ke
merburgaz, Boğazköy gibi Boğazm 
serin rüzgârlanna maruz bulunan 
Beykoz, Akbaba, Anadoluhisan bah
çelerinin mahsulü olmak üzere iki 
mmtakadan sebze geliyor. 

Y e r l i m a h s u l n i ç i n d a h a 
l e z z e t l i d i r ? 

Umumiyet itibarile «yerli sebze» 
namı verilen İstanbul sebzeleri, di
ğer yerlerin mahsulüne daima tercih 
edilir. İlk turfanda gelen sebzeler 
karşısında: 

— Yerlisi çıkamalı M... 
Diye dudak bükülür. 
Yerli mahsulün lezzetli olmasına se

bep toprakların killi ve İstanbul sula-
rmdaki madenî tuz nisbetinin sebze zi
raatı için mütenasip bir derecede bu

lunmasıdır. Bundan başka sıcak iklim 
altmda yetişen sebzeler, tam teşekkül 
vaziyetine girmeden meyva vermiye 
mecbur kalıyorlar. Tabiîdir ki, mu
tedil iklimde vaziyet tamamen de
ğişiyor. Nitekim İstanbul sebzeleri 
tabiî karekterlerile fiziyoloji bakı-
mmdan tam teşekküle maliktir. Me
selâ, İstanbulda bakla bir buçuk met
reye kadar yükseliyor. Buna mukabil 
Adanada yarım metreyi geçmiyor. 
Bodur kalıyor. Vaktinden evvel mey
va vermek yüzünden pek çabuk ihti
yarlıyor. 

M e y v a l a r 
istanbula; Anadolunun her tara

fından meyva geliyor. Elma mmtaka-
lan Gümüşhane, Rize, Giresun, Or
du, Sinop, Amasya, Niğde, Kastamo
nu, İnebolu ve İzmittir. Fakat bir 
noktaya nazarı dikkati çekeriz: 
Amasya elması diyoruz. Lezzetle yi
yoruz ve beğeniyoruz. Halbuki alda-
nıyoruz; çünkü yukarıdaki bütün 
mıntakalardan İstanbula Amasya el
ması denilen elma geliyor. Fakat 
Amasyanın hakikî elması bütün 
karakteristik nefasetile bu mm-
takalarda yetişmiyor. Bu elmayı an
cak Amaya mmtakası verebiliyor. 

Nevşehirin, Niğdenin, Kastamonu-
nım, înebolunun Amasyaları melez
dir. Buraların yerli, yabancı elmalan 
üzerine Amasya aşısı vuruluyor, me
lez Amasyalar bu suretle meydana 
geliyor ve aşı kalemile anaç arasın
daki imtizaç kabiliyeti ne kadar faz
la ise, elma da o nisbette Amasyaya 
yaklaşıyor. 

^çeğe merak edenler bahçe sahibi 
oluyor ve çiçekle beraber meyva dal 
yetiştirmeye uğraşıyorlar. Fakat bu 
gayretler tam bir netice vermiyor. 
İstanbulda bol meyva yetişmiyor. 

Bımun sebebini şöyle hülâsa etmek 
mümkündür: İstanbul jeoloji bakı-
mmdan muhtelif devirlere aid top
rak teşekkülerine maliktir. Bunlara 
göre meyva nevüeri seçilip üzerinde 
uğraşılmamış, gelişi güzel meyva di
kilmiş ve istenilen netice de elde edi
lememiştir. Ancak erik ve kayısı gi
bi toprak teşekkülâtmdan fazla mü
teessir olmıyan, hemen her toprak
tan gıda alabüen meyvalar İstanbul
da yetişmektedir. 

Fakat bazı meraklılar hususî bah
çeler vücuda getirerek, az dahi olsa, 
portakal, mandalina bile yetiştirme
ye muvaffak oluyorlar. 

(Devamı 7 nci salıifede) 
Necmi Erkmen 

MAZININ YÜKÜ ALTINDA... 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Babasının bu sessiz sahilde fevkalâ

de rahat ettiğini gördüğü için, Nazan 
buradan bir türlü ayrılmak istemiyor
du. Muntazam yiyorlar, muntazam ya
tıp kalkıyorlar.. Öğleden sonra Atıf 
bey bir saat kadar uyuyor, sonra kızile 
beraber hava almak için gezmeğe çıkı
yordu. 

O gün bir arabaya binip şehirden 
uzak sahil boyundaki çamlığa gidecek
ler, ve orada, kayaların üstünden de
nizi seyredeceklerdi. Genç kız, yüzme
ği pek sevdiği için, babası bir ağacın 
altmda otururken, Nazan azıcık yüze
cek, bu arzusunu tatmin edecekti. 

Arabadan inince Atıf bey sordu: 
— E kızım! Şimdi ne yapacağız ba

kalım? 
— Babacığım, müsaade et. Ben de

nize gireyim, sen de yüzmemi seyre
dersin. 

— Ya soğuk alırsan? 
— Aman baba... Bak, güneş ne ka

dar kızgın! Su, muhakkak ki ılıktır. 
— Peki ama, uzaklara sakın gitme. 

Buranın denizini bilmiyorsun. 
Genç kız, bu izni a lu almaz, hemen 

Tefrika No. 21 
bir kayamn arkasında soyundu. Ma
yosunu giydi ve koşarak denize atla
dı. Mükemmel yüzücüydü. Köpüklerin 
arasında zevkle kaymağa başladı. 

Bir aralık. Atıf bey seslendi: 
— Bugünlük yeter, yavrum. Çok

tandır yüzmedin, yorulmuşsundur. 
Genç kız, gülerek: 
— Hiç de yorulmadım... Bak!.. 
Ve açık denize doğru, hızlı hızlı 

yüzmeğe başladı. Sonra, mükemmel 
bir dönme manevrası yaparak, sahile 
doğru ilerledi. 

O esnada, denizin dibinden kabaran 
ve evvelce mevcudiyeti sezilmiyen müt
hiş bir dalga belirdi ve bu hail kızla 
sahilin araşma girdi. Sonra bütün 
ağırlığlle Nazamn üzerine çöktü. Bu 
çeşid dalgalar pek nadir olmakla be
raber, akdenlzin o sahillerinde arasıra 
raslanan hâdiselerdendi. 

Bunu gören zengin tüccar yerinden 
fırladı ve korkuyla bağırdı: 

— Nazan! 
Bu sadme, kızını sarsmış olmıyacaK 

mıydı? 
Sinsi dalga yavrusunun üzerine çö

kerek, onu denizin diblerine kadar 
sürüklememiş miydi? Ürkek gözlerle, 
şimdi artık sakinleşmiş olan denizde 
kızını arıyordu. 

Oh, çok şükür, boğulmamıştı... Na
zan yüzüyordu. Lâkin dalgamn darbe
si onu o kadar yormuştu ki, tekrar sa
hile kavuşması için epey uğraşması 
lâzımdı. 

Genç kızın hareketlerinin gitgide 
ağırlaştığım ve yüzmek için zahmet 
çektiğini, baba, hissetmeğe bağladı. 

Çeneleri kilitlenmişti. Ellerini ıztı-
rabla uğuşturuyordu. Yavrusunu ür
kütmemek için, ses çıkartmadan onu 
gözlerile takib ediyordu. 

Bir kaç dakika geçti. Fakat bütün 
uğraşmalarma rağmen, Nazan bir 
türlü sahile yaklaşamıyordu. Aksi bir 
tesadüf olarak, ters gelen akıntı kızı 
açığa doğru atıyordu. 

Baba, çılgınlar gibi, ne yapacağım 
bilmiyor; etrafma bakmıyor; yavn> 
sunun imdadına yetişmek için denizel 
atlamak istiyor; fakat yüzmeği bU)» 
mezdi... Gözü önünde Nazamn boğuU 
duğımu görmek korkusile deli oluyor
du. Artık kendini tutamadı. Ayası 
çıktığı kadar acı acı bağırmağa baş
ladı: 

— Yavrum! Evlâdunl Gayret et!., 
Akıntı seni sürüklüyor! Kuvvetini 
toplaıl Sahile gel... 

lAldn genç kız o kadar halsizdi ki, 

cevab bile veremiyordu. Dalgalann 
üzerine arka üstü yatmış, açıklara 
doğru sürükleniyordu. Baba, boğuk 
boğuk inledi: 

— Evlâdım! Boğuluyor! 
Ve, ne yaptığını bilmeden, sanki 

Icurtaracakmış gibi, denize doğru koş
mağa başladı. 

— Nereye gidiyorsunuz beyefendi? 
Atıf beyin arkasından genç bir er

kek sesi İşitildi. 
— ... Akıntı çok kuvvetlidir. Siz ge

çemezsiniz... Bırakın ben gidiyorum... 
Buraların cereyanlanm bilirim. 

Baba, etrafına baktı. Bu ses acaba 
nereden geliyordu? Arkasından, bir 
delikanlının, kayalar arasından koşa
rak sahile indiğini gördü. Genç adam 
koştuğu sırada soyunuyordu da... Za
man kaybetmeden elbisesini Atıf be
yin ayakları dibine fırlatarak denize 
atladı. Büyük bir meharetle yüze yüze 
açık denizlere doğru ilerledi. 

Atıf beyin kalbi helecanla çarpıyor
du. Elleri öyle takallüs etmişti ki, tır
nakları avuçlarına batıyordu. Uzak
tan Nazan, imdadına geleni görmüş 
olacaktı ki, tekrar kendini topladı. Sa
hile doğru 3rüzmeğe çabaladı. Fakat 
bütün gayretine rağmen, ancak ye
rinde durabilmesiıü temin ediyordu. 

Bu hâdiseyi uzaktan gören araba
cı da fimdi sahile inmi§, Atıf beyin 

yanmda telâşla çırpınıyordu: 
— Vah vah!.. Küçük hanım da çok 

uzaklara gitmiş... Burası tehlikelidir, 
sinsi denizdir... Kimse buradan suya 
girmez... Geçen sene üç kişi boğlıldu... 
Neyse delikanlı iyi 3rüzüyor... Yetişe
cek... Fakat dönüş güç olacak! 

Bu sözler babaya büsbütün ıztırab 
veriyordu. Atıf bey asabiyetle sordu: 

— Yahu! Buralarda sandal filân 
yok mu? 

— Yok beyim, yok! Yalnız arada 
gümrükçülerin sandalı geçer... Ama 
şimdi nerede kimbilir! 

O sıralarda delikanlı genç kıza ye
tişmişti. Uzaktan bir şeyler konuştu
ğu görülüyordu. Herhalde dönüş için 
nasıl hareket etmesi lâzım geldiğini 
söylüyordu. Sonra bir elile kızın omu-
zunu tutarak sahile muvazi bir şekil
de yüzdü. 

Arabacı, takdirle: 
— Aşk olsun şu delikanlıya! Çok 

akıllı şey! Akıntıya karşı yüzüp ken
dini yoracağına burunun öbür tara
tma kolaylıkla çıkacak. 

Filhakika iki yüzücü çabuk çabuic 
ilerliyorlardı. Ve az müddet zarfında 
öbür taraftaki sahile çıktılar. 

Fakat genç kız, bîtab bir haldeydi. 
Atıf bey sevinç ve halecanla onların 
tarafına koştu. Yarı baygın bir halde 
olan yavrusuüau kollan arasına aldı. 

(Arkası var) 
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Çilek bolluğu başladı 
Bîr zamanlar aristokrat meyva olan 
çilek şimdi en demokrat meyvadır 

Ereğli çilek tarlaları gittikçe genişliyor ve 
Ereğli çileği kalite itibarile yükseliyor 

Çilek bolluğu başladı. Birkaç gün-
tienberi mahalle aralarmda bile ge«-
diriciler kilosu 35-40 kıuruşa kadaf 
ÇUek satıyorlar. İşin garip tarafı, bu-
&ün satıcılar, sattıkları çileği «Amar 
.vudköy» çileği diye iddia etmektedir-
Jer, Halbuki Amavudköy çileği lıenüj 
''irkaç manavda kilosu 80 kuruşa sa
tılmaktadır. MaımVlarda, dükkânlar
ıma ve her tarafta gördüğümüz çilek-
ter Breğliden gelmektedir. 
' Denilebilir ki bu mevsim en bol olar 
fak tesadüf edilen meyva çilektir. Erüi, 
Jdraz pek azdır. Birkaç hafta ewd 
âğa:n yağmurlar, kiraz ağaçlarına 

^rar vermişti. Maamafıh pek ufaK 
^ e l i kirazlar manavlarda 20-25 ku
ruşa satılmaktadır. Fakat bımlar peM 
atsızdır. İri taneli, siyah, ve yahud 
W kirazlan bu sene yiyemiyeceğiz. Far 
" t̂ bu kiraz ve erik buhranma karşı 
"Ol bol çilek yiyeceğiz, 

VÜek aristokrat bir meyvaydl 
Vakm senelere kadar çilek mevsim 

''leyvalan arasında herkesin yiyem©-
^ği meyva idi. Çilek mevsimi geçtiği 
halde çUek yiyemiyenler, pek çoktu. 
^Ç bir zaman mahalle aralannda 
'̂ cuz erikler gibi çilek satıldığı vaki 
^^ğildi. Şehrin pahaiıcı V8 maruf mar 
'avlarında: uzun sepetler içinde du-
^^, Osmanü çUeğinin ucuz mejrvar 
|ar arasmda aristokrat bir hali var-
^ HalbuM şimdi çileğin bul hail 
•^mamıştır. Ucuz sergilere, fakiılft-
^n alış veriş ettiği ucuz akşam pa-
^larma kadar yayılmıştır. Bu itibar
ca aristokrat bir hali olaiı çilek, şinuH 
^̂  demokrat bir meyva olmuştur. Es-
•̂ den İstanbul haricine en makbul 
pievsim hediyesi olarak çilek gönderl
erdi. Diğer vilâyetlerde bulıman Mm-
^lei'in en büyiik hasretlerinden biri 
6̂ Boğaziçi çilekleriydi. Halbuki şim-
^ İstanbul halkı bUe, Ereğli çileğini 
demektedir. 

Ereğlide çilek tarlalan son seneler-
5̂^ artmıştır. Yakm senelere kadar 
*''* l̂i çileklerinin îstanbulda bu ka-
^ r rağbet görec^ ümid edilmiyor-
^^- Birkaç sene evvel, Ereğlideki kon
serve fabrikası İstanbul çileği gibi 
*'''eğlide de çilek yetiştirtmek için 
^^çe sahiplerini teşvik etmiştir. Ma-
Jöiafih Ereğlide çilek yetiştirmeğe 
*öıil olan yalnız konserve fabrikası 
değildir. Bir rivayete göre Ereğli k&-
^ür havzası bahriye dairesi idairesin-
Je iken, bir bahriye zabiti, Amavud 
'°y çileğini, Ereğliye götürmüş, ora-k 

^ tecrübe mahiyetinde bahçelerde 
Yetiştirmiştir. Fakat aradan uzun se-
êler geçtiği halde, lıiç kimse bu işe 

^^emmiyet vermemiştir. 
t Bahçe sahipleri fabrikaya çilek ye
ndirirken, İstanbuia da satmağı tecrü-
J*® etmişlerdir. İlk tecrübelerde, İs-
^bulda Ereğli çüeği rağbet görünce, 

f^ret artmıştır. Nihayet Ereğli Tür-
^yede, birinci derecede çilek yetiştl-
^^ bir mmtaka olmuştur. Vaktile kö
mürü ile şöhret bulan Ereğli, şimdi 
' ^ ^ ile anümaktadır. 

Ne kadar çilek geliyor? 
«..̂ '"^ğliden buraya çilekler ekseriyet 
iJbaıiie motörlerle sevkedilmektedir. 
ergün aşağı yukan on, on beş motor 

^^^ektedir. Evvelki gün yalnız üç 
^otör gelmişti. Bu yüzden meyva hâr 
pde çileğin toptan.kilosu 30 kuruştu. 
. ^er motor 300 kadar çilek sepeti al-
r^lttadır. Fakat Ereğli sepetleri, İs-
^b ıu sepetleri kadar küçük değUdir. 
eher sepet on küoya kadar çUek al

ıktadır. Hergün vasatı olarak on beş 
, otör geldiğini kabul edersek bir gün-
r Istanbula 45 bin küo kadar çilek 
j^^^iğini hesap ederiz. Aynca Ereğliye 
kSnyajı vapurlarm getirdiği çilekler, 
^'atıbul balıçelerinde yetişen çileği 
...güzönüne getirecek olursak bir 
jjj^^e, İstanbul meyva hâline 60-70 
3 kilo kadar çilek geldiği meydana 

Çi lek ler nası l s tandard ize 
e d i l i r ? 

îktisad vekâleti ihracat mallarımı
zı standardize etmek, mallan cinsleme, 

boylanna ve evsafma göre tasnif et
tirmek için çahşmaktadır. Hattâ bu 
iş için standardizasyon bürosu müdü
riyeti diye ajrn bir daire teşkil edil
miş, Avrupada nmütehassıslar getir
miştir. Halbuki ikinci derecedeki çi
lek ahcüan çilekleri standardize etme
ği, mütehassıslardan daha iyi biliyor
lar. Meyva hâlinde, çUeklerin toptan 
satışı yapüdıktan sonra çilekler ye
niden bir tasnife uğruyor. İri taneli, 
pembe çilekler Amavudköy çüeği di
ye bir tarafa ayrılıyor. Daha kokulu 
ve daha güz^çileklere Osmanlı çileği 
ismi verüiyor. Geriye kalan çileklere 
de Ereğli çileği deniliyor. Yan ezik, ve 
biraz çürümeğe yüz tutmuş çilekler

de, pek ucuza akşam üzeri kurulan 
ucuz pa'zarlara sevkedüiyor. 

Bir kısım iyi çilekler, Ereğli sepet
lerinden çıkarılarak uzun sepetlere 
naklediliyor. Fakat bu iş pek te basit 
değUdir. Çilekleri tasnif ederken, ez
memek lâzımdır. Çilekleri karıştırmak 
telıllkeli bir iştir. Çilek derhal bozulur 
ve ezilir. Bu da bir ihtisas haline gir
miştir. Bugün bu ihtisasa rağmen ezi
len çilekler olursa bunlar şekercilere 
ve şurupçulai^ ve yahut yukanda yaz
dığımız gibi ucuz akşam pazarlanna 
sevkedilir. 

Hasılı Ereğliden gelen çilekler, bin 
bir isme girerek, daha pahalı şerait al-
tmda, maiıavlara tevzi edilir. 

Maamafih çUeklerin bu gidişle tasni
fine lüzum kalmıyacak, çünkü Ereğli 
çileklerinin nefaseti gittikçe artmak
tadır. Artık Er^li çüeği Amavudköy 
çileği diye satılmıyacak, çünkü Ereğ
li çilekleri koku ve nefaset itibarile İs
tanbul çUeklerine yakınlaşmıştır. 

Çilek i h r a c a t ı düşünces i 
Türkofis, her çilek mevsiminde çi

lek ihracatı imkânlarını tedklk eder
di. Bulgaristan çUeklerinin tayyare 
ile Almanyaya sevkedUdiği misal ola
rak gösterilir, ihracatçılarmuzm bu 
ifi yapmalan teşvik edilirdi. Bu iş 
için yapüan tecrübeler ihracatçüara 
cesaret vermemiştir. 

Meyva hâlinde bu bahisler görüşü
lürken, bir meyva tüccarı şu meseleyi 
hatırladı. 

— Altı, yedi sene evvel, îstacnbula 
Kalifomiyah bir milyoner gelmişti. 
İstanbul çileklerinin nefasetinden 
bahsettikten sonra, tohumlarını teda
rik etti Kalifomiyada yetiştireceğini 
söyledi. Eğer bu müyoner bu işte mu
vaffak olursa, Ereğli çUekleri nasıl 
İstahbul piyaSasmı kapladıysa, Kali
fomiyada yetişen İstanbul cinsi çilek
ler de bütün dünyaya yayüır. — H. A. 

Yazan: Sermed Muhtar Alus Teûika No. 71 
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Üniversite cerrahî 
kıliniği doçentliği 

üniversite ikinci 
cerrahî klinikliğt 
doçentliğine ope
ratör doktor Rıza 
Halid Konuralp 
seçilmiştir. Doktoî 
Konuralp 1925 se
nesinde Tıp fakül
tesinden mezun
dur. Araçda hükü
met tabibi olarak 
mecburi hizmetini 
yaptıktan sonra! 
Haseki hastane
sinde üç sene cer
rahî ve radyoloji 
servislerinde çalışmış, müteakiben 
memleketin muhteüf büyük merkez
lerinde cerrahî klmiklerini uzun müd
det muvaffakiyetle idare etmiştir. 

Bu kere Üniversitede açılan ikinci 
cerrahi kliniği doçentliği imtihanma; 
girerek yaptığı mühim ameliyat ve 
muvaffakiyetle verdiği nazari dersi ile 
hocalarmm takdirini VazanTnıy va 
müttefikan Tıp fakültesi ikinci cer
rahî kliniği doçentliğine intihap edil
miştir. 

S i i r d d e k o s t ü m l ü b a l o 
Siirt (Akşam) — Halkevi salonla-

nnda bir kostümlü balo verilmiştir. 
Güzide davetlilerin toplandığı bu ba
loya Ubay ve fırka komutam da İşti
rak etmek suretUe aynca neşeyi art-
tıı-mışlardır. 

Sabaha kadar muhtelif eğlenceler 
arasında ijri vakit geçirilmiş ve en son 
kıyafet müsabakası yapılmıştır. Bi-
lincüiği bayan Necmiye kazanmıştır. 
Birinci gel^ı bayana alkışlar arasın
da Halkevi tarafından kıymetli bir 
altm bUezik hediye edilmiştir. 

Sebze ve meyvalar 
—Baştarafı altmcı sahifede— 

îstanbulda bu sene görülen 
bir mesrva «Pamplmus» 

Bilmem gözünüze çarptı mı? Bu 
sene İstanbul piyasasma «Pamplmus» 
diye san renkli, tostoparlak, portaka-
Im ağabeysi gibi bir meyva geldi. Dı-
şmdan da içinden de görünüşü tıpkı 
portakal. Fakat lezzeti bamba^a. 
Biramn kendin^ malısus tatlı bir acı
lığı vardır. Palnplmusda da kısmen 
biramnkine benzer bir acılık var. Far 
kat üzerine toz şeker ekmeden y ^ 
mek imkânsız. 

Pamplmus Amerikan meyvaSidır. 
Amerikada ve kısmen de Avrupada 
taammüm etmiştir. Fransızlar da 
buna «Grapfrui» diyorlar. Bu meyva 
Amerikadan Suriyeye geçmiş ve oral-
dan da cenup vilâyetlerimize gelmiş
tir. Bizde de beş altı senelik tarilıi 
vardır. Son senelerde Dörtyol, Mersin 
ve Adanada, fevkalâde hazım olan bu 
meyvanm istihsali çoğalmıştır. Bizde 
şimdiye kadar tanınmıyordu. Çünkü 
portakal daha lezzetlidir. Fakat garp
ta da gittikçe taammüm etmesi 
üzerine bu seneden itibaren şehrimize 
sevkiyat paılmıya başlanmıştır. 

Trak vapurUe yaptığımız Bursa 
seyahatinde Çelikpalasta c^le yeme
ğinde meyva olarak birer kahve ka
şığı refakatinde yanmşar Pamplmus 
getirdiler. Yanımdaki arkadaş kendi
sine verUen kahve kaşığım bir defa 
da: bana gösterdikten sonra garsona: 

— Yanlışlıkla getirmişler, d e ş t i 
rir misiniz? 

Dedi. Garson bu suretle kim bilir 
ne kadar azarlanmıştı ki, daha arkar 
daşun sözünü tamamen bitlımedea 
gülümsiyerek cevab verdi: 

— Bu meyva kahve kaşığfle yesir 
bayımı Necml Erkmen 

— Tabiî değil mi ya beyim; kaç ke
re başıma geldi. 

— Deyil böyle angaze, komple, doğ-
ruyolda bir kariya karsıdan kompli-
mento yapıyorsun. Çünkim saniyor-
sun eyl mal. Geliyor senin yaninda... 
Kakohrononahis, ma ne tapon!.. Kat-
sazaksin, Itari yerde düşüyor, bajrüi-
yor vre.. niştin, onun keratsa buzuldu 
itsin.. 

Zincirkıran öyle bir pufff savurdu 
ki ta neredeki gaz lâmbası sönecekti: 

— Sıkıyorsun, az lâf et herif!.. 
Dimitri, ayağa kalkıp yerden temen-

nahı varacakken bu sefer de gözler 
açıldı: 

— Anamn kanundan Amedci bey 
mi çıktın be?.. Kes şu hacivadlıklan, 
insan gibi otur kalk... Şimdi sana diye
ceklerim var, cevap bekliyorum. 

— ??? 
— Sen o marsıkla aksataya giriştin 

mi hiç? 
Teftiş müdür muavini efendide kor

ku dağlan bekliyor. Akh başında ve 
lâf anlıyacak halde değil ki. Şaşkın
lıkla bir yolsuzluk yapacağım da simit 
klrar gibi zincirleri ayıran elin tersi 
suratıma yapışacak; şakak, burun, çe
ne kemiklerim dağılacak diye titreme
de: 

— Ben Marsilyada aksatami girmi
şim? 

Artık bu kadanna deUfişek Rıza be
yin değU, Eyüb sultanın bile sabn tü
kenir. Gene bir sayha odamn camlan-
m zangırdattı: 

— Ulan hokkabaz oyunu mu oynu
yoruz? Ben Yahudi hokkabaz mıyım, 
sen de yardağım mısm kerata?.. An-
dalavizoyu bırak, adamaküh konuşa-
caksan konuş; konuşmıyacaksan ce
hennem ol buradan!. 

Bir daha tekrarladı: 
— Sen o marsıkla, yani Güllü Ago-

bun Küçük Karakaşyanla şimdijre kar 
dar aksatada bulundun mu? Yani 
ötekine berikine karşı meyancıhk et
tin mi?. Türkçesi o kadar yakmdan 
tamyor musun, sıkı fıkı ahbabUğın 
var mı? 

Papasköprülü, suratı, ağzı, bumu 
hep birden çarpıttı: 

— Asto diavolo, simdi ağnadim kim 
istiyorsunuz. Agob Odunziyan kütsük 
kizl soruyorsunuz... 

Zincirkıran İrfana sordu: 
— Babasımn oduncıyanhğı, orman-

ayanhğı var mı? 
*0 da tereddüdde. 

— Babasmm kim olduğunu bilmi
yorum. Fakat beyefendi, lütfedin, bu 
mesele}^ kapatalım... diyor ama ağzın
dan çıkanlar yanm yamalak dökülü
yor. 

Sabri ağa da karıştı: 
— Dimitri efendi, senin söylediğin 

başkası olacak. Beyin sorduğu o değiL 
Bizim nazıra sık sık gelen, hattâ bu
gün de gelmiş olan sakaUı tiyatoracı 
yok mu, Gedikpaşadaki ojmn yerinin 
sahibi. Güllü Agob?.. 

Dimitri, böyle bir kadını tammadı-
ğım bUdirecek olsa - alay bejri korku
su bir tarafa - mesleğindekl bunca 
yülık İhtisasına karşı da ayıb... Bir
den, neşeli bir tavır takındı ve attı: 

— Tarüdim, tanidim... Siyah, şiş
man, manda gibi bir kari... 

— Zırvalama be, o dediğîn Büyük 
Karakaşyan... 

— Ha kütsük soruyorsunuz?.. O da 
benim tanidik... 

— Ha şöyle, yola gel!.. 
— Bizim Dimitri efendi ne zamanın 

hovardası beyim? 
İrfan ezilip büzülüyordu: 
— Çok istirham ederim Rıza beye

fendi, bu işi tacil etmesek. Teklifinizi 
reddetmek küstahlığmda bulunmıya-
cağım. Emrinizi yerine getirelim, fa
kat başka bir güne talik eyliyelim... 

Bir bağırtı daha: 
— Demir tavında gerek!.. Ey simsar 

söyle bakalım, bu işi bu gece hallede
ceksin değil mi? 

Simsar boş atıp dolu vurdu: 
— Onun evisi Pangaltida... 
— öyle mi İrfan bey? 
~- Pek bilemiyorum ama bazüann-

dan orada ikamet ettiğini duymuş
tum. 

— Ya^şa yahu!.. Seıü kılavuz ede
nin bumu çiçekten çıkmaz bel 

— Yamandır bizim teftiş muavlnil.. 
Dimitri efendi« hemen cjJralılapr 

gibi oldu: 

— Bu aksam onun evde gidezeyia. 
yoksam başka bir yerde götürezeyiz? 

İrfan, bu sözler olurken baygınlık
lar geçiriyor, kendini zor tutuyor. 
Mecnundan da kaç gömlek beter. O, 
(yürü Leylâ, ben Mevlâmı buldum) 
diyip yakadan atmış; bu, bunca ha-
karetlere uğramasına, basma bımca 
derdler gelmesine, (yere batsm, bir 
daha ağzıma almam kahbeyi; taş ba
sacağım sineme) demesine rağmen ge« 
ne içi finkfinkde. 

Küllenmiş ateşi tekrar parlamıştı. 
İstediğiniz kadar ahmak, aptal defte-
rine yazm; ne haysiyetsiz, cibüliyetsis 
oğlanmış diyin; (böylesinln deli dlva-
nesi olsam, büs^k sözüme tövbe, der
hal soğtu-dum böyle delikanhdan) de
sin dursun kadınlar, faydası ne? 

Delikanhnm aşkı, ağzında zemzem, 
son nefesini verinciye kadar sürüp gi
decek... 

Sevgilisine kabahat bulmamağa bi
le başlamıştı. Hepsine dudunun sebeb 
olduğunu, hakaretleri yalnız onun 
yaptığım, Küçüğün ağzım açmadıgı-
m, hattâ Eşref landonım jramna ge
lince ona doğru şemsiye indirdiğini 
düşünüyordu. 

Şimdi en büjrük ıztırabmı geçiriyor
du. Bunun da sebebi, Küçüğün evine 
hemencecik gidebilmenin veya onu bir 
yere getirtmenin mümkünlüğü... De
mek bu kadın bu derece orta mah!.. 

Zincirkıran, bıyıklarım burmakla 
meşgul... Düşünmede... 

Onun asıl maksadı. Eşrefi bir pun
duna getirip bir yerde kıstırmak; ka
put dayağlnm öylesini atmak ki onun 
Bulgurluda, delikanlıca attırdığı, ok
şama kabUinden kalsm... 

Bunun da en muvafık zamanı, en 
biçimli şekh, Küçük Karakaşyanla 
birlikte olduğu an... Daha kestirmesi, 
daha kolayı var ama aksiliğe bak, bu 
gece mümkün değU. 

Gecelerden cuma veya pazar gecesi 
olsa, yani Gedikpaşa tijratrosunda 
oyun olan bir gece, dayanır tiyatroya; 
Eşrefin locasınm karşısmda bir loca 
açtınr. Ojmn paydos olımca it tabii 
kanj^ bekliyecek; çünkü arabasma 
alıp Beyoğluna götürecek. 

Köşeleme kapınm yanına dikilL 
Onlar pmltılı, ispirli faytona binecek
leri sırada atıhr Ueriye... Hergeleye 
fazla değil bir beş kardeş. 

Yeter de artar bUe. Kaş, göz, burun, 
çene biribirine kanştı gitti. Hampa-
1ar, muhafız kabadayılar yetişsinler 
de karşı çıksınlar bakalım. 

Birden fırlar yerinden: 
— İrfan bey derlen toplan, gidiyo

ruz!.. 
o esnada kapınm tokmağı gıcırda

dı, başörtülü ve yeldirmeli, elinde tep
si, üstünde üç kahve, dadı kalfa odaya 
girdi. 

Gene kapıyı dinlemiş. Konuşulan 
lâflarm azmi anlamış, çoğu gürültüye 
karışmış; yalmz yavmcag^ ahp götü
receklerini duymuş. 

(Bunlar da ne biçim zaptiye paşa
ları? Çocukcağızı kimbilir nerelere g5-
türüyorlar?) diye halecanda... 

Dimitri efendi bu kadım merhum 
vezirin kansı ve vezirzadenin annesi 
zannederek, ayakta, yerden temen-
nahlara vanyordu. 

Sabri ağayı 4a rakı şimdi sarmağa 
başlamış: 

— Hödüklek etme, o, delikanlımn 
dadısı... diyerek oturtmağa çabahyor, 
Zincirkıramn da gür sesleri bunlan 
bastırıyordu: 

— Simsar efendi hazır ol, gidiyoruz 
kara kamun evine... 

İrfam yatağından kucaklayıverip 
havaladı: 

— Kakavana söyle, elbiselerini ge
tirsin. Vezirzadesin, Osmanl, Mecldl 
nişanlannm kurdeleli düğmelerini 
(yani rozetlerini) yakana tak! 

Pencereden başım çıkarmış, cadde
ye haykırmada: 

— Arabacı, bc^ mu araban?.. Bekçi, 
köşeden bize bir araba çevir!.. Efendi 
baba kusura bakma, elinde sopayı 
gördüm de seni bekçi sandım... 

Nanemolla şaşkm... (Korkarım gay
ret helak eyler beni) fehvasına da uy-
mamazhk etmiyor. Biraz evvel ya
takta doğmlurken yana yıkılan genç, 
ayaklanmış. Sofayı boylamış, DUruba 
kalfaıun karşısmda dimdik: 

(Arkası var) 
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Greta Garbonun esrarı 
Artist görüştüğü erkekten aşk 

istemiyor, sadece dostluk bekliyor 
Greta yakında Isveçe dönecek, kardeşinin bir 
göl kenarındaki güzel villâsında yerleşecek 

Greta Garbonun hayati şimdiye 
kadar esrarla dolu idi. Artist kimseyi 
sevmiyor mu? Evlenmeği düşünmü
yor mu? Aşk hakkmda fikri nedir?. 
Buıjlan kimse bilmiyordu. Son za
manlarda meşhur orkestra şefi Sto-
kovski ile arasmda teessüs eden dost
luk bu esrar perdesini kaldırmağa 

, yanayacak gibi telâkki edildi. Greta-
nm Stokovski ile seviştiğini, pek ya-
kmda evlenecekleri duyuldu Hattâ 
İtalyada küçük bir köyde gizlice ev
lendikleri bile şayi oldu. Fakat çok 
zaman geçmeden bu rivayetlerden 
hiç birinin aslı olmadığı anlaşüdı. 

Greta Stokovski ile birlikte gezi
yor, seyahat ediyor. İtalyadan sonra; 
Tunusa ve Cezayire gittiler, oralarda 
b-ıkaç hafta kaldılar. Fakat arala
rında sadece dostluktan başka bir şey 
olmadığı, evlenmeği düşünmedikleri 
meydana çıktı. Bu suretle Greta 
Garbonun hayatı daha esrarlı bir şe
kil aldı. 

Bu münasebetle bir İngiliz gazetesi 
G rotanın bundan sonra ne yapmak 
istediğine dair şu malûmatı veriyor: 

Garbo yakında İsveçe avdetle kar
deşinin bir göl kenarındaki güzel 
villâsında asude bir hayat sürecek
t e ,Arınesi bpvan Gustafson da ya-
nmc'a olacak ve kızınm sevdiği ye
mekleri pişirecektir. 

Profesör Stokovski ile olan müna
sebetine gelince bu zat Garbonun hu
susi bir dostluk münasebeti için eli
ni uzatığı yegâne erkek değildir. 
Garbo elini uzattığı adamdan saf ve 
sade bir dostluk bekler. Bu kadın ih
tiraslı bir aşkın yükseklerine çıkmar 
dan bir muhaleset, bir anlaşma ve 
bir yoldaşlık bekliyen ruhda kadm-
lardandır. 

Şayed Gorbo ile Stokovski evlen
meğe razı olmuşsa Stokovski dünya
nın en mesud adamı sayılır. Bu ev
lenme biraz sonra aynlmakla netice
lenen diğer Hollivut izdivaçlarma 
benzemiyecektir. 

Garbo şimdiye kadar tanıdığı er
keklerle sırf platonik bir dostluk te
sis etmek istemiştir. Şayed geçen se
neler zarfında bu dostlukların yan
lış telâkkiden dolayı bir kınk kalbler 
silsilesi meydana gelmişse bunun ka-
bahti Garboda değil, o dostltklan yan
lış anlamış onlan erkeklerdedir. 
Con Cilbert, ilk yanılan adam olmuş

tur. Ayni akibete VUhelm Sorenseu 
da duçar olmuştur. Greta ile evlen
mek üzere seyahatine çıktığmı söy-
liyen bu adam da az zaman sonra 
hayal inkisanna uğramıştır. 

Efkârı umumiyenin Garbo için ko
ca namzedi olarak gösterdiği daha 
bir çok erkekler vardır. Garbo bu de-

Greta Garbonım muhtelif resinıl«rl 

Gretanm kardeşi Sven Garbo 

dikodulardan kurtulmak için son za
manlarda dostlarını hep evli erkek
ler arasından intihap ediyordu. Hal-
buld bu da bu erkeklerle evli olan 
kadınların kıskanmalarını intaç edi
yordu. 

Son zamanlarda Stokholmlu Maks 
Compel sinema yıldızının refakatin
de görülüyordu. İkisi sık sık tenis 
oynuyorlardı. Maks güzel yıldızlarla 
yalnız kalmak için tenis holunu yük-. 
sek fiatle kiralamağa mecbur olu
yordu. Bundan başka Maksla Gart)o-
nun başbaşa vererek yemek yedikleri 
vaki oluyordu. Halbuki bu münas»-
bette de Oorbonun aşkla bir al&kası 
yoktu. 

Londralı bir iş adamı Garbo ile 
olan dostluğunu diğerlerinden biîaa 
daha ileri götürm^e muvaffak ol
muştur. Fakat bu iş adamı da o dost
luk hakkmda hiç bir şey söylemez. 
Bu münasebata aid teferruat, o zatm 
bir ilâh gibi tapmdığı Garboya aid 
en gizli esrarldlr. 

Hollivutta bir 
hırsızlık 

Hollivutta sinama yıldızı Myriam 
HopMnsin mücevherleri, villâsma gi
ren esarengiz bir hırsız tarafmdan 
aşınlmıştu-. Yapılan tahkikata gö
re hırsız, yüdızm uyurken yatak oda-
sma girmiş ve başımn ucundaki gece 
masası üzerine konulmuş olan ya
kutlar iTe mücevherleri çalarak hig 
bir-iz bırakmadaiı ortadan sır olup 
gitmiştir. Çalman taşlar sekiz tane 
olup kıymetleri bir buçuk milyon 
frank tahmin edilmektedir. 

Yıldız, bu mücevherlerin çalınma-
smdan dolayı derin bir teessür ve keder 
içindedir. Zira bundan üç yıl evvel, 
kendisine büyük muvaffakiyetle k*-
zanacağmı heber vermiş olan Hintli 
bir rahib demişti M: 

— Hayatta büyük muvaffakiyetle-
re naU olacaksm, fakat bir şartla: 
Daima üzerinde üç yakutla beş sofir 

Sofyadâ yaman bîr kadın 
avcısı yakayı ele verdi 

Bu sahtekâr, bir çok hastanelerde doktor diye çalış
mış bir çok genç kız ve kadınları dolandırmıştır 
Bulgar gazeteleri, Bulgaristanda 

30 yaşlarmda Valko Gülemerov na-
mmda genç bir adamm, sahte isimler 
altmda kendini doktor göstererek bir
çok genç kız va; kdınları, paralarını 
çekmek için evlenmek veyahut nişan
lanmak suretile nasıl dolandırdığını 
uzım uzadıya yazıyorlar. 

Geçen hafta altıncı polis karakolu 
şefi Nikola Bahkov'a genç bir kadın 
giderek İvan Georgiev Popov namın
da bir doktorun hüviyeti hakkında 
malûmat istemiş ve komisere bir res
mini de verimiştir. Polis komiseri res
mi gördükten sonra: 

— Bu gospodin, doktor filân değil
dir. «Edebî nişanlı» lâkabile anılan 
dolandıncı Gülemerov'dur.. cevabım 
vermiştir. 

Bunun üzerine genç kadın, teessü-
ründaü bayümış, kendisi ayıltıldıktan 
sonra gözyaşları içinde bu sahtekâr
la doktor İvan Georgiev Popov namı 
altmda resmen evlendiğini söylemiş
tir. Kadının ifadelerine göre, dolandı
rıcı Gülemerov, kendisini evlenme tu-
zağma şu şekUde düşürmüştür: 

— Adım, İvanka'dır. Sofyada Ra-
kovski sokağmda 56 numarada açtı
ğım bir dükkânda ütücülük yapıyo
rum. Ütücü dükkânının yanında bir de 
sütçü dükkânı bulunmaktadır. Her 
sabaiı bu dükkânda kahvaltı yapmak 
âdetimdir. Ayni sütçü dükkânına bir 
üniversiteli de sık sık gelmektedir. Ba-
şmdaki üniversite kasketinin şeridin
den tıbbiyeli olduğu ve gene kasketin 
kenarma iliştirin 5 3nldızdan da Tıp 
fakültesinin beşinci smıfmda olduğu, 
yani artık doktorluk tahsilini de bi
tirmekte olduğu anlaşümakta idi. 

Bunları görünce, içyüzünü bilme
diğim bu üniversiteliye doktor oluyor 
diye yüz vermeğe başladım. Nihayet 
tanıştık ve sevişmeğe başladık. Sevdi
ğim bana tahsUinin son sömestrini 
de ikmal ederek doktorluk unvanını 
kazandığını ve isminin de İvan Geor
giev Popov olduğunu söyledi. 

Doktor kansı olmak hevftsile derhal 
sevgilimin evlenme teklifini kabul et
tim. Nihayet evlendik.» 

Bımdan sonra sahte doktor yeni ev
lendiği kansmı, bazı nezaretlere gö
türmüş. Çünkü güya hükümet tahip-
llği için beklemekte olduğu tayin em
rinin acele çıkması için teşebbüste 
bulunuyormuş. 

Bütün evlenme masraflarını İvan-
ka çekmiştir. Yeni evliler, kadmm ki
raladığı bir evin katmda evvelâ mesud 
yaşamışlar, fakat kocasının hükümet 
tabipliğine tayin edilmesinin gecik
mesi, sonradan bu saadetlerini ka
çırmış, kocası da mütemadiyen kendi
sinden para istediği için İvanka, öte
ye beriye 20 bin leva borçlanmıştır. 
Son günlerde kocası tekrar ondan pa
ra isteyince bu defa îvanka verme
miş. Bunun üzerine sahte doktor Gü
lemerov kendisini boşayacağını söy
lemekle tehdid etmiştir. Esasen kom
şular da îvankaya kocasmdan şüp-
helehdikleriıü söyleyip duruyorlarmış. 
Bu sebile İvanka, polise giderek ko-
casmm hüviyetini sormuştur. 

Hakikatte VaJko Gülemerov, polisin 
eski müşterilerinden olup birçok defa
lar gazetelere ismi geçmiştir. Tıp fa
kültesini değU doğduğu köyde ilk-
mektepten başka hiçbir mektep bi-
tirememiştir. Kibar görünmek için 
kendisinde, zenginlerin ve büyük 
adamlarm hayatını yaşamak hissi 
uyanmış. 17-18 yaşında bir manastır
da hizmetçi olarak çalışırken kibar 
ve zengin seyyahlarla karşılaşmış. 
Bunlardan, çok terbiyeli bir adam gi
bi kcmuşmasmı öğrenmiş. 

Dolandırıcı, 1927 de kısmetini ara
mak için Sofyaya gelmiş ve hizmetçi
likten biriktirdiği paralarla tepeden 

bulundurmalısın. Bunları üzerinde 
bulundurdukça ebedî saadete nail 
olacaksın. 

Yüdız, şimdi kendisine uğur geti
ren yakutlar ile safirleri çaldırmış 
olmasmm kendisine şeamet getirece
ğinden korkarak derin bir endişe 
içindedir. 

tırnağa: kadar adamakıllı giyindikten 
sonra Dupnitsa kasabasına gitmiş, bu
rada karşılaştığı bir genç kıza kendi
sinin İlahiyat fakültesi talebesinden 
olduğunu söylemiş. Bunun üzerine 
genç kız ona âşık olmuş. Babasından 
çaldığı bir kısım parayı ona vermiş. 
Gülemerov, kızdan aldığı bu paralar
la tekrar Sofyaya gelmiş. Fakat Sof
yada genç kızlara, kendisini İlahiyat 
fakültesi son sınıf talebesi olarak tak» 
dim etmekle celbettirememiş. Bunun 
için kendisine doktor unvanını ver
miş. 

Sofyada gittiği bir cerrahî kliniğin
de kendisini, Cumaibâlâ kasabasının 
belediye doktoru olarak tanıtmtş ve 
mezuniyeti dolayısile Sofyada kaldığı 
müddetçe, malûmatım arttıı-mak içi» 
klinikte çalışmak istemiş. Müsaade 
verilince Gülemerov, klinikte beyaz 
gönilekle hastaların arasında dolaş
mış ve doktorların kullandıkları âlet 
ile hastaların nefes ahşlannı, kalble-
rini dinlemiş, nabızlarını tutmuş ve 
neticede kendisini profesör doktorlar
dan ziyade muztarib oldukları hasta
lıkları anlamış olduğunu göstererek 
ve başını sallıyarak hastalara bazı 
tavsiyelerde bulunmuştur. 

Fakat dolandırıcının paralan tü
kenmiş, klinikte, hususî ilâçlar vere
ceğim diye, hastalardan 100 er leva 
dolandırmağa başlamış, fakat sonun
da foya meydana çıkınca, tevkif edil
meden evvel sırra kadem basmış; bu 
defa Kızühaç hastanesine dadanmış-
tır. Fakat burada iki gün sonra ya
kayı ele vererek tevkif edilmiş ve umu* 
mî hapishaneye gönderilmiştir. Ha
pishanede iki ay mahkûmiyetini bi
tirdikten sonra Rusçukta: askerî dok
tor üniformasile dolaşarak, burada da 
bir muallime ile nişanlanmağa muvaf
fak olmuş. Rusçukta dolandırıcılığı
na devam ederek, bir hastanede dok
tor sıfatile bir genç kızın bakire oldu
ğu hakkında bir ilmühaber verdir-
nüş. I 

Bu sahtekârlıklan yüzünden, Gülö* 
merov, tekrar hapishaneye sokulmuŞı 
burada bir sene yattıktan sonra çık
mış ve îslimye kasabasma gitmiştir. 
Burada gene eski huyundan vazgeçe-
miyerek, .Devlet hastanesine gitmi? 
ve hastanenin dahiliye mütehassıslı-
ğma tayin edUdiğini söylemiştir. Fa)-
kat hastane müdürü ona: t 

— Dahiliye mütehassısmın azlî hak
kında bize henüz bir emir gelmemiş
tir., deyince, sahtekâr: 

— «Bugünlerde emri alacaksınız..* 
diye cevap vermiş. 

Bunun üzerin hastane müdürü do
landırıcıya, yarın teşrif etmelerini 
söylemi.̂ . | 

Dolandıncı çıkıp gittikten sonra 
hastane müdürü, telefonla böyle bif 
adamın hastaneye tayin olunup olun-
madığmı Sofya Sıhhiye müdürlüğün* 
den sormuştur. Menfi cevap almca!ı 
polise haber vermiştir. Ertesi sahalı 
Gülemerov hastaneye geldiği zamaû 
polisler tarafmdan tevkif edilmiştir. 

Bundan sonra kefaletle serbes bı
rakılan Gülemerov, tekrar SofyaÜ 
bir memur kadınla nişanlanmış ve 
kadının 15,000 levasını dolandmncft. 
bu defa daha ağır bir hapis cezasmal 
çarptırümıştır. Fakat affı umumîden 
bilistifade, hapishaneden çıktığı za
man, artık sivU memurlar arkasını 
bırakmamışlar. Kadmlan gene do
landırmak teşebbüsünde bulununc* 
içlilere sürülmüştür. 

Son olarak yukarıda ismi geçe» 
İvanka ile evlenerek zaVallımn para-
larını tüketmiştir. ı 

İvanka Ue evliliği esnasında doland* 
ncı, boş durmamış, zengin bir dul k*" 
dınm, bir arsayı bir milyon iki yü2 
bm levaya satmakta olduğunu öğren* 
mistir. Gülemerov, bu ka:dına giderek 
arsaya alıcı çıkmış ve bir milyon yü^ 
bin levaya uyuşmuştur. Kadın da sS-
sayı satmak için lâzım gelen evrak» 
30,000 levadan ziyade bir para harca» 
mıştır. Fakat notere gidileceği sır»* 
da Gülemerov, ortadan kaybolmuş
tur. Çünkü arsa3n satan kadın işi ••' ' 
layıp polise müracaat etmişti 



H A F T A N I N 
VAKALARI 

Eski zamanlar: 

Atatürkfin Menİııda Obunetlerine «İd IH enstantane: Solda Atatürk ^nm şdılr harabelerinde tedldktcn sonra 
istirahat ederken, sağda Yiran ftiüıdta gurubu temaşa ediyorlar 

Atatürk Mersin Tali Te kumandam 
ye maiyeti ita birlikte Atatürk Seyhanda yapılan bir geçid resmini seyrediyorlar. 

l^ngoslavya Harbiye Nasm fcneral Mail in seyahatine ald resimler: Solda general tzmride, sağda Bandırma 
iskelesinde ye ista^onda 
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Lord Defrin ve Mısırın 
işgali hakkındaki sözleri 

tımirde spor ve gençlik bayramma ald dSrt enstantane' 

1895 senesinde Paris büyük elçiliği
ne tayin edilmiştim. O zamanlardalcl 
eski diplomatların değerlilerinden ve 
şöhretlilerinden Lord Defrin Pariste 
İngiltere büyük elçisi olarak bulunu
yordu. Paristen evvel muhtelif büyük 
devletler nezdinde ve ezcümle îstan-
bulda a3Tii sıfatla hizmet etmiş, âli 
komiserlikle Mısırda, Hidivlikle Hin-
distanda bulunup mühim roller 03ma-
mış parlak, malûmath, tecrübeli hafı
zası kuvvetli, hoş sohbetli güzide bir 
şahsiyetti Lord Defrin'e tstanbulda 
sefirken paşa merhum takdim et
mişti. 

Pariste protokol ve teşrifat usulüne 
göre Lord Defrin'e ilk resmî vizitayı 
yaptım. Vefik paşa tarafmdan kendi
sine vaktile takdim edilmiş olmakla 
ve şimdi de kendisinin refakati şere
fine nalllyetle iftihar eylediğimi söy
ledim. Lord Defrin Ahmed Vefik pa
şayı hürmetle yâdederek cevaban: 
«Sizin için vaktile Ahmed Vefik paşa-
mn kâtibi hususisi olmak siyasi ha-
yatımzda pek büyük bir şereftir. Çün
kü malûmunuz olmak gerektir ki Ah
med Vefik paşa hem misli nadir şark 
ulemasmdandı. Hem de gayet değerli 
ve güzide bir «recülü devlet» idi. Sair 
garb memleketlerinde olduğu gibi In-
güterede dahi maruftu. Fazıl ve irfa
nı, ilmi kemalâtı, ve politikaya ve ci
harım ahvaline vukufu ile siyasî ve 
ilmî muhitler erkânına ve akademile
re kendisini tamtmış ve sevdirmişti. 
Nitekim 1877 seferinizin hezimet dev
rinde Ahmed Vefik paşayı başvekâle
te getirmiştiniz. Dirayet ve meha-
reti ve nüfuzu ve İngüterenin müza
hereti sayesinde Moskoflann İstanbu-
lu işgal etmelerine ve bir kaç zırhlı 
gemilerinizin tazminata bedel Rusya 
tarafmdan ahnmasma mâni olmuş
tu. İşte o müşkül ve tehlikeli zamanı
nızda hariciye nazırımız Lord Salzburi 
parlâmentoda nutuk söyliyerek Ah
med Vefik paşamn Istanbulda başve
kâlet makaımnda bulunması îngilte-
renin Türkiye hakkındaki dostane 
emellerinin cereyamm temine kûllî 
medar olacağını ilân etmiş ve elçiniz 
vasıtasile de namını dostane ihtar ey
lemişti» dedi. 

Lord Defrin'in hakkımda hasıl etti
ği muhabbet ve teveccühten cüret 
alarak resmiyat haricinde sıkça ken-
disUe buluşup malûmatmdan ve soh
betinden istifade ederdim. Bir gün ba
na söz arasmda münasebet düşürüp 
«ben Türkiyenin eskidenberi samimî 
halis dostu3aım. HayriRiz ve selâmeti
niz için - Reşid paşa, Ali paşa, Fuad 
paşa zamanlarmda olduğu gibi - İn
giltere ile elele vererek hoş geçinme
nizi arzu ederim. Halbuki sizin zama-
mmzdaki paşalanmz, vükelânız, hü
kümetiniz, padişahımz bizimle itUâf 
yolunu tutmuyorlar, ters hareket edi
yorlar. Politika âleminde muinsiz ka-
hyorsunuz. Sonra da her fenalığı biz
den biliyorsunuz. Biz de sizden uzak
laşıyoruz. Teessüf ediyorum. Niçin 
bizimle anlaşmak istemiyorsunuz. Ni
çin bize daima düşman nazarile bakı
yorsunuz» demişti. Ben de kendisine 
cevap olarak: «Pek iyi biliyorum ki 
bu dünyada tngiltereden icabmda bu 
millete gelecek iyiliğuı haddi hesabı 
olamıyacağl gibi fenalığm da haddi 
hesabı yoktur. Bizde, bu hakikate, 
benim gibi, iman edenler de pek nadir 
değildir. Çünkü malûmumuzdur ki 
asrımızda Mısır valisi Mehmed Alinin 
isyam dolayısile ikiye bölünmek tehli
kesine düşmüştük. Bizi bu felâketten 
kurtaran İngilteredir. Ondan on sene 
kadar sonra Fransızlan sürükliyerek 
bizi Moskoflara ezdirmiyen İngütere-

dlr. Ondan sonra yolumuzu şaşırıp hem 
dahilî ve hem haricî fena bir siyaset 
takib ettiğimiz için İngiltere bize da-
nlmış olduğu halde bile Berlin kon
gresinde bir dereceye kadar bizi sıya-
net ve sahabet etmiştir. Fakat kendi
sinden memul ettiğimiz muavenetleri 
görememekliğimiz ve hele Mısın işgal 
etmeniz bize pek fena tesir ettiğinden 
aramız açüdı. Hasılı size düşmanlık 
isnad edenler hep Mısırı işgal eyleme
nizi delil addediyorlar. Ondanberidir 
ki İngUtereden bize iyilik gelmiyeceği 
kanaati hasıl oldu» demiştim. 

Bu sözlerimi dikkatle dinledikten 
sonra Lord Defrin cevap olarak bana; 

«Bizim ve herhangi bir devletin Mısırı 
işgal etmesinden dolayı gücenmekte 
yerden göğe kadar hakkınız vardır. 
Bu hareket vakıa hiç bir veçhile dost
luğa sığmaz. Fakat şunu da itiraf et

meniz lâzım gelir ki İngiltereyi istemo 
diği halde Mısıra sevkeden, hasılı İn
güterenin Mısın işgal etmesine sebeb 
olan sizsiniz. Çünkü Mısırda padişah
ların vekili olan Hidiv Tevfik paşayı 
vurdurup Mısır Mısırhlanndır diyerek 
bir fellâh hükümeti teşkil etmek üze
re miralay Ârabî ile arkadaşları ordu
yu kendilerine uydurarak bir kıyam 
hareketi hazırlamakta idiler. O vakit 
Hidivin de arzusu veçhile bir kaç ta
bur göndermekle bu hareketin önünü 
almanız ve bu serserilere U3mııyan 
ahaliyi ve ecnebileri ve Mısırda statü
konun muhafaza edilmesi bizim gibi 
menfaatlerine muvafık olan devletle
ri temin etmek mümkün ve kolay İken 
asker yoUamadmız. Mülkiye ve aske
riye ricalinizden iki zatı Arabîyi ve 
ona tebaiyet üe âsüik eden askeri takı 
mmı kuru naahatle zorbalıktan vaz
geçirmek üzere komiserlikle Kahireye 
gönderdiniz. Komiserlerinizin teftiş 
İçin kışlaları gezenleri, Arabî ve ave
nesini bir kat daha şımarttı. Âsiya-
ne nümayişlere sebebiyet verdi. 

Vaziyet daha fenalaştı. Arabi heyeti 
nüzzara girdi. Diktatörlük tavnm ta
kındı. Zorba miralayları başına top
ladı. Bu âsUer Hidivden ve hükûpıe-
tinden başka ecnebilere karşı da hu
sumet göstermeğte ve korkunç nüma-
jrişlere başladılar. Portsaidde ve daha 
bazı yerlerde istihkâmlar yapıyorlar
dı. Ahaliyi ve askeri ecnebiler aleyhi
ne tahrik ve izlal eylediler. Vaziyet 
son derecede vehamet kesbetti. Niha
yet lsken(teriyede bir Fellâh ile bir 
Maltızlı arasında vukubulan münazaa 
büyüyüp yerliler Avrupalılara tasal
lut ederek bir hayli ecnebi maktul ve 
mecruh olmuştu. Onun üzerine Arabî 
ve avenesinin tahakkümüne nihayet 
vermek ve Mısırda sükûn ve asajrişi 
temin etmek çarelerini bulmak üzere 
Istanbulda alâkadar devletlerin akdet
tikleri konferansa glrmep-" çüç hal ile 
razı oldunuz. 

Mısıra ordu göndermenizi ve 
Mısırdaki hüzünlü vaziyete nihayet 
vermenizi konferans namına teklif 
ettim. Bu teklifimizi hemen kabul ve 
icra etmedirüğiniz halde istihkâm in-
şasüe Iskenderiyedeki zırhlılanmızı 
tehdid ettiğinden amiral bombardı
man yapmağa mecbur olmuştu. Ara-
blnin askeri dağıldı ise de Bedeviler 
şehre girip mahalleleri yağma ettiler. 
Bir çok kimsenin kanma girdiler. Ni
hayet sükûn ve asayişi tesis için gemi
lerimizden asker çıkardık. Onun üze
rine vükelânız asker şevkini kabul ey
lediler ise de şeraitinin tayini müzake
resini - hakikat halde asker gönder
mek istemediklerinden - uzatıvorlardı. 

Çünkü nüfuzlu bazı şahsiyetler 
gidecek askeriniz Arabîye uyarak bi
zim aleyhimize kıyam eden yerlilere 
karşı silâh kullanmağa mecbur olur 
ise bütün müslümanlar halifenin Mı
sırlıları İngilizlere esir etmek için 
kırdırdığım iddia ederler, diye padişa
hı korkuttular. 

Bazı söz sahihleriniz de gönderece
ğiniz askerin islâmlık garyeti ile Ara
bîye uymalan ve halifeye bile kurşun 
atmaları muhtemeldir diyerek Abdül-
hamidin evhamını kabarttılar. Hattâ 
İngüterenin Arabî ile başa çıkması 
kolay bir iş olmadığım iddia ettiler. 
İngilizlerin müşkülâta uğrayınca her 
teklifinizi İcabul edecekleri zanm ile 
asker şevki mukavelesinm müzakere
sini sürüncemeye düşürmüştüler. Hal
buki İngiltere tuttuğunuz yanlış yol
dan dönmiyeceğinizi anladı ve mesele 
kapatılmazsa ve âsüerin hakkından 
gelinmezse Fransızlann, Mısın işgale 
kalkışacaklarım bildiğinden İngiltere 
devleti yalnız başına bir ordu sevkili 
âsileri perişan etti ve Arabî ile arkap 
daşlarmı esir ederek Kahireyi zaptet
ti. Onun üzerine Londradan aldığım 
emre göre Türkiye tarafından asker 
şevkine hacet kalmadığını ve askeri
mizi azar azar geri çekmek ta'^avvu-
runda olduğumuzu tebliğ ile mubaha-
şeye. müzakereye nihayet verdim» 
demişti. 

Salih Münir Çorlu 
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Fenerbahçe Tamşvarla 
karşılaşıyor 
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Pazar günü Taxa$yaria karşılaşacak olan Fenerbahçe b i ^ d takımı 

Federasyon tarafından haksız ve ni-
zamsız bir karairla millî küme maçla
rından hariç bırakılan Fenerbahçeli
ler bu pazar Romanyamn kuvvetli 
takımlarmdan Tamşvar ile ka^şılaşar 
çaktır. 

Romanya ligi finalisti olmağa mu
vaffak olan bu takım Filistin ve Mı
sırda bir turneye çıkmakta olduğun
dan, şehrimize hazırlıklı bir şekilde 
gelmektedir. Bundan dolayı uzım 
müddettenberi sahada göreme
diğimiz san lâciverd takunınm yapa
cağı bu maç çok enteresan olacaktır. 

İşi İstanbula nakledilen kıymetli 
müdafileri Yaşan da aralarma alaX:ak 
olan Fenerbahçeliler, sahaya en kuv
vetli kadrolarile çıkacaklardır. 

Millî kümeden çıkanlmasma rağ

men, antrenmanlarım ihmal etmiyen 
Fenerbahçelilere Tamşvara karşı ya-
pacaMan maçta muvaffakiyetler te
menni eder ve güzel bir galibiyet bek
leriz. 

*** 
Fenerbahçe Spor Klilbûnden: 
Romanyamn «Clubul Atletle Mun-

citoreso Tımışoalra» takımı 29 mayıs 
ve 31 mayıs tarihlerinde iki maç yap
mak üzere şehrimize gelecektir. 

29 mayıs 938 pazar günü ilk maç 
Fenerbahçe ile Rumen takımı arasm-
da saat 16 da Kadıköyündeki FMier-
bahçe stadmda yapılacaktır. 

Biletler: Kapalı tribün 50, açık tri
bün 25 kuruştur. Nümerote biletler 
bir liradır. Gişeler saat 13 te açılat 
çaktır. 

Galatasarayın İzmir maçları 
İzmir bölgesi B. Vahyinin 

cezlandırılnnasını İstedi 
îzmir (Akşam) — Geçenlerde Iz-

mirde yapılan Galatasaray, Alsancak 
ve Üçok takımlan arasındaki müsa
bakalarda Galatasaray takımının 3-2 
vaziyette mağlûb olduğu malûmdur. 
Galatasaray takımı ka;ptanı B. Vahyi
nin muhtelif gazetelerde çıkan yazı
larında bu müsabakalara dair haki
kate uymıyan ve İzmir sporcularmı 

rencide eden ağır kelimeler kullanıl
dığı nazan dikate alııumş va bun-
dah bahisle Türkspor kurumu İzmir 
reisliğinden genel merkeze müraca-
atte bulunulmuştur. İzmir spor efkft-
n umumiyesinde fena akisler bırakan 
bu yazılarmdan dolayı B. Vahyinin 
tecziyesi istenmiştir. 

Emiönü Halkevinin l ig 
maçları 

Eminönü Halkevinden: 
Evimize bağlı klüpler arasında tertlb 

edilen lig maçlarının üçüncü haftası 29/5/ 
933 pazar günü aşağıdaki şekilde yapıla
caktır. 

Rami sahasında: Rami - Lftnga saha 
komiseri Halid, hakem Faik B. 15 - A 17. 

Halıcıoğlu sahasmda: Halıcıoğlu - Yüdu 
Balıa komiseri Yekta Anıl, hakem Mustafa 
B. 15 - A. 17. 

Karagümrük sahasmda: Akınspor - Boz-
kurt, saha komiseri Said Akyol, hakem 
Çavld, B. 9 - A. 13,30. 

Aelmdar - Demlrspor, hakem NuB Türk-
can. B. 10,30 - A. 15. 

Karamanda at kosulaıi 
Karaman (Akşam) — Karamanda 

Konya valisi ve Parti ba§kam B. Ce
mal Bardakçmm himayesinde tertlb 
edilen at koşulan çok güzel olmuştur. 
1800 metrelik yarışta B. Haydar öçal-
mışm, (Sülün) nammdaki atı birinci
liği, Kasabalı Mustafamn (Bulut) u 
ikinciliği kazanmışlardır. 

Bundan başka cirid oyunlan tertlb 
edilmiş ve kazananlara ikramiyeler 
verilmiştir. Bisiklet kogusımda B. Hü
seyin Yurdakul gene birinci gelmiştir. 

Bandırmada spor ve gençlik bayramı: Yukanda kaymakam y^ kumandan 
mekteplileri teftiş ediyorlar, aşağıda spprcular geçerken 

Millî maçlar 
İtalya Yugoslavyayı 4-0, Po
lonya Irlandajn 6-0 yendiler 

Dünya kupası için hazırlanan îtal-
jtL ve Polonya millî takımlan geçen 
pazar ya:ptıklan millî maçlarda ra
kiplerini büyük bir farkla yenmeğe 
muvaffak olmuşlardır. 

İTALYA - YUGOSLAVYA 
Milânoda 30 bin seyirci önünde ya

pılan bu maça İtalyanlar şu kadro ile 
çıkmışlardır: 

Serezoli - Foni, RaVa - Perazola, 
Andreolo, Lokatelli - Pasinatl, Mezza, 
Piola, Ferrari, Kolossi. 

Her iki devrede iki gol yapan İtal
ya millî takımı kendini sıkmadan ra
hat bir oyun çıkarmıştır. Birinci dev
renin 6 ve 1? nci dakikalarmda Ko
lossi ve Piola vasıtaslle birer gol ya
pan İtalyanlar sayı farkını arttırma
ğa çalıs^acaklaSına işi fanteziye dök
müşler ve halk ta ıslıkla karşılamış
tır^ İkinci devrede İtalya millî takı
mı daha üstün oymyarak Yugoslav-
İjöi sürklase etmiştir. Bu devrede İtal
yanların gollerini 20 nci dakikada: pe
naltıdan Mezza, 39 uncu dakikada 
Ferrari yapmışlardır. 

Bu maçtan evvel İtalya B. millî ta
kımı ile Almanyarun cenubu garbî 
muhteliti arasmda yapılan maçı İtal
yan B. millî takırm 5-2 kazanmıştır, 

POLONYA - İRLANDA 
Vaa'şovada 35 bin seyirci önünde oy

nanan Polonya - İrlanda maçım çok 
Üstün bir oyımla Polonyalılar W) ka
zanmağa muvaffak olmuşlardır. Her 
İM devrede üç gol yapma;ğa muvaffak 
olan Lehler dünya kupasmda Brezil
yaya karşı Strazburgda yapacaklan 
maçtan çok ümidvar görünmektedir
ler. 

Başvekilin Çanakkale 
sporcularına hediyesi 

Çanakkale (Akşam) — Başvekili
miz Bay Celâl Bayann Çanakkale 
sporculanna hediye ettikleri şarpi 
gelmiştir. Şarpiyi hususî bir törenle 
vapurdan alan gençlerimiz, pek çok 
sevinmiş ve teşekkürlerinin iblâğım 
gazetemizden rica etmişlerdir . 

Fransa şampiyonu Soşo 
îsviçrede yenildi 

tsviçrede IıOzanspor takunile bir 
maç yapan Fransa millî küme şampi
yonu Soşo 6-3 mağlûb olmuştur. Ay
ni zamanda tsviçrenin Sun Boys ta
kunile karşılaşan Fransa kupasmı ka;-
zanan Marsey takımı da 3-1 yenil
miştir. 

Paris muhteliti Volverhamp-
tonu yendi 

Geçen pazar Pariste Paris muhte-
litile İngiltere ikincisi Volverhampton 
arasmda yapılan maçı enerjik bir 
oyun çıkaran Paris muhteliti 2-1 ka-
kazanmağa muvaffak olmuştur. 

Kullanılan herşeyin 
ömrü kısalır! 

Talnız 

RADYO UN 
ile fırçalanan beya2, parlak vfll 

temiz dişler müstesna 
Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişlerinizi 

fırçalayınız 

Dünyanın en zengin 
kadınları nasıl yaşarlar? 
Banlardan büyük bir kısmı herkes 

gibi mütevazı hagat sürerler 
Maamafih içlerinde ihtişama meraklı olanlar, 

çılgınlıklar yapanlar da yok değildir 
Dünyarun en zengin kadınlanm 

tabiî Amerikada aramak lâzımgelir. 
Bunlar derler ki: «Zengin olmak güç 
bir iştir, tamah etmeğe gelmçzl» On-
lann bu sözlerine inanmakla berar 
ber milyonerlik hayatımn bütün 
derdlerini üzerlerine alacak milyon
larca insan vardır. Fakat, milyoner 
kadınlann hayatlanm fUimde gör
düğümüz gibi zannedenler her hal
de yamhyorlar. 

Dünyamn en zengin beş kadım 
içinde yalmz Vulvört ailesine men-
sub olanlar fUimlerde gördüğümüz 
yaşayış tarzlanm hatırlatırlar. Diğer
leri sizin, bizim gibi gayet asude bir 
hayat geçirirler. 

Vulvört satış mağazalanm kuran 
Frank Vulvört gözlerini ebediyen 
ynmduğu zaman 2,700 satış mağaza
sı bıraktı. Bu satış mağazalarının 
hususiyeti, onlarda satılan eşyanın 
5 sentten yukan olmamasıydı. Bu 
fiat en fakir bir insanın bile mağa
zaya uğra3ap bir şey almaşım müm
kün kıldığından Vulvört'ün cebine 
sentler yağmağa başladı. Bu sayede 
Vulvört ikinci, onuncu, yüzüncü ve 
bininci mağazayı da açmağa mu
vaffak oldu. Öldüğü zaman iki kızı
na bir buçuk milyon dolarlık senelik 
varidat bıraktı. 

Helen ve Jesi adlı bu iki kız kar
deş birbirine çok zıd tabiatte idiler. 
Helen zeki, ciddî ve çirkindi, Jesi ise 
hafifmeşreb ve güzeldi. Helen 24 
yaşında iken istikbali parlak bir avu
katla evlendi. Jesi ise 18 yaşında 
iken genç ve güzel IX)nen Jeymsl'e 
kaçtı. 
Mükellef bir saray ve villâ 

Helen ile kocası Vaşingtonda ken
dilerine bir beyaz saray ve milyoner
lerin plajı olan Longaylend'de de bir 
villâ inşa ettirdiler. Jesi ile kocası 
ise üç muhtelif şehirde birer saray ve 
Palm Bich'de de bir köşk yaptırdı
lar. 

Jesi tarafından verilen ziyafetler
de şampanya oluktan akarcasına 
sarfediliyor, binlerce dolarlık bakare 
oynamyordu. 

Bir taraftan Helen sürdüğü hayat 
sayesinde Amerikamn en kibar ta
bakasına Intisab ederken Jesinin ya
şadığı sefahet hayatı onu Amerikan 
aristokrasisinden uzaklaştınyordu. 

Fakat Jesi ile kocası: «Zaran yok, 
biz onlan yola getireceğiz!» diyorlar
dı. Kan koca bu maksadla bir çiflik 
satm aldılar, hususî bir yüzme ha
vuzu yaptırdılar. Bu havuzun bütün 
su borulan, musluklan ve duşlan 
altındandı. Buna rağmen Amerika
mn yüksek tabakası gene merak edip 
bu muhteşem havuzu görmeğe ve 
içinde yüzmeğe gelmedi. 

Bunun üzerine Jesi ile kocası çifli-
ği ve havuzu bıraktılar ve kendi yat-
larile bir devriâlem seyahatine çık
tılar. Amerikaya döndükleri zaman 
Jesinin pırlanta gerdanlığmda üç 
yakut pırıldıyordu. Bunlar Çann ta-
cmdan çıkanlan yakutlardı. 

Bu arahk Helenin yetişmiş kızlan 
evlenmişler ve annelerile beraber bir 
çok doğum ve yetim evleri tesis et
mişlerdi. Jesi bu gibi hayır işlerine 
girişmiyordu, fakat sokakta bir fakire 
rasgelirse onu bir mağazaya gönde
riyor, giydiriyor, kuşatıyor ve bir iş 
bulunca3ra kadar ona bakıyordu. 
Noel yortulannda yetimhanelere en 
güzel çocuk oyuncaklanm, en nefis 
yemekleri yolluyordu. 

Ak saçlı bir kadm 
Bir gün Nevyorkun kibar mağsıza-

lanndan birine ak saçü bir kadm gir
di ve: «Eski tarzda yapıh bir ev için 
bir soba paravam İstiyorum» dedi. 
Mağaza sahibi kadım yukandan aşa
ğıya kadar süzdükten sonra ona 
ucuz bir paravan gösterdL Kadm 
Daha pahalısım İsteyince mağaza sa
hibi hakikî bir Çin Paravamm işa-
ret ederde «Bunu almak ister mi
siniz? Fakat çok pahalıdırl» dedi ve 

fiatini de söyledi. 
Kadm: «Güzel, bunu alayım, ho-

men evime gönderiniz!» dedi. Bir çek 
doldurarak mağaza sahibine uzattı. 
Mağaza sahibi çekin altmda meşhur 
Kamegi'nin kansuun imzasmı gö
rünce hayrete düştü ve kızardı. Çün
kü dünyanın en zengin kadınlann-
dan biriyle karşı karşıya duruyordu. 

Amerikada münzeviyane bir ha
yat süren yegâne milyoner kadm ba
yan Kamegi'dir. Fakat kadm bu ha
yatı yaşamağa muvaffak oluncaya 
kadar çok güçlük çekti. Çünkü ko
cası öldükten sonre her gfün gazete 
muhbirlerinin hücumuna maruz ka-
hyordu. Birisi kadınlara rey hakkı 
verilmesi hakkında fikrini soruyor, 
diğeri hangi terziye elbise diktirdiği
ni öğrenmeğte çalışıyor, bir üçüncüsü 
bahçesinde ağaçlardan birisine çı
kıp gizlenerek bayan Kamege3ri ora
dan geçerken hangi yemeği daha çok 

sevdiğini soruyordu. Bayan Karnegi bü
tün bu suallere: «Teessüf ederim, izahat 

vermek mutadım değildir!» cevabım 
vermek sayesinde bugün kendisiıü 
unutturmağa ve yalmzbaşma bir 
hayat sürmeğe muvaffak olabildi. 

Milyoner bir kitabcı 
1929 senesinde Nevyorkım yan so-

kaklarmdan birinde bir kitabcı dük-
kâm açıldı. Dükkâmn camekâmnda 
«Genç kitablar» dan başka bir şey 
yazıh değUdi. Bir iki kişi müstesna 
olmak üzere hiç bir kimse bilmiyor
du ki bu dükkâmn sahbiesi Amerl-
kanm milyoner kadmlanndan bayan 
Payson idi. Babasından miras ka
lan milyonlar petrol şeklinde yerin 
altından fışkınyordu. Bu milyonlara 
rağmen kadın gene ortahalli bir in
san gibi yaşıyordu. Bayan Payson 
dört çocuğuna kendisi bakar ve ban
yoda bile onlan kendi elile yıkar. Ya
zın Gari Kooper'le Fred Astor bu 
milyoner aileyi ziyarete gittikleri za
man onlar da çocuklann banyoda j \ -
kanmasma yardım ederler. 

Bayan Payson'un çocuklan masal
dan çok hoşlandıklan için kadın bir 
gün oturdu, çocuklara mahsus bir 
masal kitabı yazdı. Bu kitabı ikinci 
bir kitab takib etti. Nihayet bayan 
Payson bir Idtabçı dükkâm açarak 
kitab satmağa başladı. Dükkân şim
di o kadar iyi işliyor ki milyonlan 
olmasa, bayan Payson dükkâmn va-
ridatile bile müreffeh bir hayat süre-
büir. 

Doris Dyuk, annesinin, velisinin ve 
dayısımn huzurunda yumruğunu 
masaya vurarak: «Ben emlâkimi sat
tırmam!» diye bağırdığı zaman 14 
yaşında idi. Babasının vefatı üzerine 
miras işlerüe meşgul olmak üzer» 
toplanan aile efradı hayrete düştü
ler. Kızın yalnız velisi: «Ben küçük
lerin arzulanna hürmet edermi!» de
di. Bu sayede bir çok metruk erazl 
kızın elinde kaldı. Doris burada fa
kir amele için bir hastane inşa et
tirdi. Babası Jejrms Dyuke, kendi tâ -
rafından kurulan Dyuke üniversitesi 
için 100 milyon .dolar terk ettiği hal
de mütebaki miras Doris'i dünyanın 
en zengin kızı yapmağa kâfi gelecek 
kadar çoktu. 

Doris'in yaşı küçük olduğu için 
evvelâ sami sıfatUe üniversiteye gir* 
di. Orada üniversiteli arkadaşlarile 
İstişare ederek üniversiteyi yükselttL 
Sonra Kromvel'le evlendi. Şimdi ko-
casile beraber dünyayı dolaşmakta 
ve romantik bir seyahat hayatı sür
mektedir. Kan koca Afrikamn İçeri
lerini dolaşırlar ve Amerikanın balta 
girmemiş onnanlarım araştınrlar. 
Kan kocanın teessüf ettikleri bir şey 
varsa o da dünyayı çok küçük bul-
malandır. Çünkü on sqıe zarfında 
görmedikleri yer kalmamıştır. Şimdi 
bu küçücük dünyada gezilecek yet 
kalmadığına acımyorlar. Yegâne te
selli oldıüdan cihet yakında aya se
yahatin temin edilmesini ummala» 
ndır. 
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Mecliste bütçe müzakereleri 
(Baş tarafı briinci sahifede) 

Arkadaşlar, 
«Millî Müdafaanın geçen senekî 

bütçesile bu senek! arasında 15 mil
yon lira kadar bir fark vardır. Bunun 
altı buçuk milyon lirası kara, deniz 
T» hava teçkilâtımızm genişletilmesi 
dolajaslle artacak olan masraflara 
karşılık olmak üzere bütçenin muh
telif fasıllanna tevzi ve taksim edil
miştir. Sekiz buçuk milyonu da Bü
yük Şefimiz Atatürkün irade ve tas-
yiblerile hazırlanan yeni beş senelik 
«UAhlanma programımn ilk senesi 
taksitlerinin karşılığıdır. 

Arkadaşlar, bildiğiniz g:ibi büyük, 
küçük her millet ordularının teşkilâ-
tmı genişletmekte ve bütün varlık-
larile harbe hazırlanmaktadırlar. 
Gerçi beynelmilea müesseseler suIhü 
idame için insaniyetkârane gayretler 
sarfediyorlar, sonra devlet adamları, 
maruf siyast şahsiyetler her yerde 
>ul!bper\-eraae nutuklar söylüyor
lar, amma bir taraftan da silâhlan
ma yarışına çıkmış olan milletler bir-
birlerini geçmek için olanca kuvvet-
lerile çahşıyorlar. Uğraşıyorlar. Bu 
haller sulhun tehlikede olduğunu 
gösteren alâmetlerdir. Bütün dünya
yı ateşe verecek ve bize de sirayet 
edebilecek olan bir harbin zuhur et-
miyeceğini hiç kimse iddia edemez. 
Ve bunun ne kadar yakm veya uzak 
olduğu da tahmin olunamaz. Böyle 
»lunca her an her ihtimale karşı or
dumuzu hazır bulundurmak mecbu
riyetinde olduğumuzu söylemeğe ha
cet yoktur. 

Ordumuz 
Arkadaşlar, kabul buyurduğunuz 

kanunlarla, verdiğiniz isabetli karar-
larla ordumuzu en son sistem harb 
vasıtalarile teçhiz ederek milletimizin 
yüksek menfaatlerini lâyikile koru
yacak bir hale koymuş bulunuyoruz. 
(Bravo sesleri şiddetli alkışalr) Bu 
«ayede bugün cihan hâdiselerini sü
kûnetle takib etmekte ve aleyhimize 
Vuku bulabUecek her hangi bir teşeb
büs ve hareketi şiddet ve emniyetle 
karşılamıya amade bulunmaktayız. 
(Bravo sesleri şiddetli ve sürekli al
kışlar) 

Kuvvetimizin en büyüğü Büyük 
Şefimizin yüksek kudreti ve her hu
susta yüksek kabUiyetini göster
miş olan mUletimizin fedakârhğıdır. 
(Bravo sesleri alkışlar) Maddî ve ma-
öavî kuvvetleri böyle iftihara değer 
bir derecede alan ordumuz Atatürkün 
yüksek sevk ve idare ve kumandası 
altında ne kadar büyük işler başara
bileceğini takdirinize bırakır, bütçe
nin kabulünü rica ederim. (Bravo 
Sesleri şiddetli alkışlar) 

Bu beyanatı takiben Millî Müdafaa 
Vekâleti Kara. Deniz Hava bütçeleri-
le Askeri Fabrikalar ve Harita Umum 
Müdürlüğü bütçeleri kabul edilmiştir. 

Bütçenin kabulünü takiben aşağı
daki takrir ittifakla ve sürekli alkış
larla tasvib olunmuştur: 

Orduya selâm ve «evgi 
Millî Müdafaa Vekilimizin bütün 

tmniyet ve itimadını teyid eder be
yanatı, münasebetile, Cumhuriyeti
mizin laymteli ve kudretli ordusuna 
î'üksek Meclisin selâm ve sevgisinin 
iblâğını rica ederiz. 
Şükrü Koçak Gl. Kâzım Sevüktekin 

Milli Müdafaa Vekâletimizin büt
çesi müzakere ve tasvib olurken B. 
M. Meclisinin ordumuza sevgi ve 
hürmetinin Vekâlet vasıtasile ordu
muza ulaştırılmasını Yüksek tasvibe 
•Unarız. 

Antalya Ezurum 
Rasih Kaplan Aziz Akyürek 
Maarif bütçesi 

Bundan sonra müzakeresine geçi
len Maarif bütçesinin heyeti umumi-
yesi üzerinde söz alan hatiplerden 
îîrzunam mebusu Bayan Nakiye 
^gün anasız, babasız çocuklann va-
^yetlerine temas ederek demiştir ki: 

— Bu gibi çocuklar pek çok değil
dir. Azdır fakat bir tek bile olsa, bu-
*iu katiyen ihmal edemeyiz. Muhte-
^m heyetimizin millî hazineden bir 
W u ş üzerinde nasıl titriyorsa, millî 
^Ir servet olan çocuk üzerinde de ay-
*Ü hassa.siyetle ve hattâ daha ziyade 
^tremesi lâzımdır. 

Bayan Nakiye Elgün Bravo sesle-
*Üc ve alkışlarla karşılanan bu söz-
^don sonra bunun için memleketin 

bir köşesinde bunlar için bir yatı 
mektebi kunalarak faydalı birer uzuv 
haline getirilmesini istemiş ve sözle
rine devamla: 

«Bugün kendüerini Maarif kanali-
le esirgediğimizi yarın ıztırapla sıh
hî ve adî kanallarla yani ceza evleri 
Ve hastanelerle ödemeye mecbur ola
cağız.» 

Atatürke saygı ve selâm 
Erzurum mebusu bayan Nakiyeden 

sonra İçel mebusu B. Fikri Mutlu söz 
alarak Maarif Vekâletinin açtığı kız 
enstitüleri ve kız sanat okulları ser
gisini gezerken duyduğu sevinç ve gu
rurdan uzun uzadıya bahstemiş ve 
Maarif Vekilini tebrik ederek sözleri
ne şu cümle ile nihayet vermiştir: 

— «Türk lüusunun her sahada il
ham ve irşad kaynağı olan Büyük 
Önder Atamızı da huzurunuzda yü
rekten saygı üe selâmlanm.» 

Maarifte istikrar lâzım 
Müteakiben kürsüye gelen Muğla 

mebusu B. Hüsnü Kitapçı, her şeyde 
İstikrar lâzım olduğunu işaret et
miş ve: 

—. Bilhassa maarif işlerinden fayda 
görmek için muhakkak istikrar lâzım
dır. 

Demiş, bu istikran Maarif şûrası-
nm temin edeceğini ve bu şûranın 
vaktü zamanında teşkili lâzım gelir
ken yapılamadığını söyledikten sonra 
mektepler açüdığı zaman, bilhassa 
yeni açılan orta mekteplerin birinci 
sınıfına ilâve olunan şubelerin açı-
hşınm tesadüfe bırakıldığını İşaret 
ederek: 

— Bu işleri vaktü zamanında hal
lediniz. Mektepler açıldığı zaman ço
cuklar yerleşmiş olsun., demiştir. 

Mektep kitapları meselesi 
Hatip, mektep kitaplaiı meselesine 

de temas ederek: 
— Kitap işini de her şeyden evvel 

halletmek lâzımdır. Bu iş bizim ezelî 
derdimizdir. Fakat ebedî olmamasına 
Cumhuriyet rejimi katildir. Kitap me
selesinin bize bir sene daha zarar ver
mesine tahammül etmemeliyiz. 

B. Hüsnü Katapçı, orta okul ve li
seler müfredat programlarınm önü
müzdeki ders yılmda değiştirilmesine 
itiraz etmiştir. 

Talebeye muaşeret dersi 
veriliyor mu? 

Bundan sonra Eskişehir mebusu 
Berç Türker ük mekteplerde küçük 
talebelere ahlâk telkini yapılıp yapü-
madığını, muaşeret terbiyesi verüip 
verilmediğini sormuş: 

Mekteplerde talebelerin hocala:-
rına el kaldırmaları gibi, bazı nahoş 
hâdiseler olduğunu işitiyoruz. Bunlar 
ne dereceye kadar doğrudur? Eğer 
doğru ise sebebi araştınlmış mıdır? 
Demiştir. 

Muallimlere fazla maaş 
B. İstemat Özdamar (Eskişehir) , 

Türk vatandaşlan arasında kültür 
vahdeti vücude getirilmesi lüzumuna 
işaret ettikten sonra, hususî mektep
lerde yaptığı bazı tedkiklerden bah
setmiş ve Türk muallimlerinin bu 
mekteplerdeki mesailerinin bu sene 
daha fazla randıman verdiğini, aiıcak 
bunun kâfi gelemiyeceğini izah ede
rek demiştir ki: 

— Benim Maarif Vekilinden rica 
ve istirhamım şudur: Bu mekteplere 
tajan edeceğimiz muallimleri, sırf 
meslekten yetişmiş olanlaı-m en muk
tedirlerinden seçelim ve bunlara yük
sek maaş verelim. Her halde bu mek
teplere biraz daha fazla himmet et
memiz lâzımdır.» 

Hatip, hususî mekteplerde çalışan 
Türklerden gayri muallimlerin altı 
ayda bir maaş aldıklannı söyliyerek 
Maarif Vekâletinin bımlar hakkında 
da tedbirler almasını rica etmiş ve 
sözlerine nihayet vermiştir. 

Talebe sayısı 
Müteakiben Konya mebusu B. Os

man Şevki Uludağ, talebelerin erkek, 
kız diye ikiye aynlmasmı doğru bul
madığını, verilen rakamlarda 1932 
den 1938 e kadar bütün okullarda tar 
lebe adedinin arttığının aşikâr bir 
surette görülmesine rağmen, kendisi
nin bunu aldatıcı bulduğunu söyliye
rek demiştir ki: 

— 1932 senesinde orta derecede ta
lebe sayısı 38,000 küsur iken bugün 
90,000 küsurdur. Halbuki Başvekâle
tin neşrettiği istatistiklere nazaran 

hâlen orta tahsil çağında' bulunan 
nüfusun yekûnu 1,400,000 dir. 

' Orta okul çağında bulunan bu ka
dar nüfusun 556 da birine bir mual
lim, 397 nüfusa bir dershane ve 8322 
nüfusa da bir mektep düşüyor. 

«Maarif vekilinin müzik 
bildiğini biliyorum» 

Bu vadide izahatına devam ederek 
bazı rakamlar zikreden B. Osman 
Şevki sözlerine beden terbiyesi ve mü
zik meslelerinden bahsederek nihayet 
vermiş ve müzik hakkında şunları 
söylemiştir: 

— Geçen sene müzik meselesinden 
bahsetmiştim. O zaman B. Saffet Arı-
kan: «Müzik meselesinden anlamam» 
dedüer. B. Ankan böyle söylemekte 
devam ettikçe bu müzik meselesinin 
ıslah olunacâğmı ümid etmem. Hal
buki onun müzik bildiğini biliyorum. 
B. Saffet Ankan, «Müzik biliyorum» 
dediği zaman müzik meselesi halloun-
muş demektir. 

Maarif Vekilinin beyanatı 
Hatiplerden sonra Maarif Vekili B. 

Saffet Ankan kürsüye gelerek ileri sü
rülen mütalâalara cevap vermiş ve 
938 - 939 ders senesinde neler yapıla
cağım anlatmıştır. 

Bilhassa talebe tehacümünün ön
leneceğini söyliyen vekil, ilk tedrisat 
hakkında neler yapılacağını anlatarak 
demiştir ki: 

— îzin verirseniz ilk tedrisat hak-
kmda bu sene ne yapmak imkânını 
ve fırsatmı bulacağız, onu arzedece-
ğim. 

Arkdadaşlar, biz memleketin kül
tür ihtiyacını şu suretle mütalâa edi
yoruz: Bir kere şehir ve kasabalar 800 
nüfustan fazla olan, 400-800 arasın
da nüfusu olan köyler vardır. Nüfusu 
400 den aşağı olan köyler vardır. Bu 
suretle bir tasnif yapmak mümkün
dür. Bugün elimizde ilk tahsil ve ilk 
tedris muallimi olmak üzere 14 bin 
küsur kişi mevcudsa da nüfusu 800 
den fazla veya 800 ile 400 arasmda 
olan köyler de dahil olmak üzere bü
tün kasabalara ve bütün bu kabil köy
lere vermek üzere daha 12 bin mual
lime ihtiyacımız vardır. Nüfusu 400 
den aşağı olan 32 bin köy bunlardan 
ayrıdır. Bunun İçin mevcud muallim 
mekteplerini takviye ederek müm
kün olduğu kadar bu 12 bin muallimi 
az zaman zarfında yetiştirmek için bu 
sene aldığımız tedbirlerden biri de 
muallim mektepleri talebesi adedini 
çoğaltmak olmuştur. Nüfusları 400 
den aşağı olan köyler için 1936 sene
sinde yapmış olduğumuz eğitmen kur
su tecrübesi hakikaten muvaffakiyetle 
bitmiştir. Bu sene Trakyada da aça
cağız ve mümkün olduğu kadar bu 
mektepleri çoğaltmak karanndayız. 

Orta tedrisat 
Orta tedrisat: Arkadaşlanma geçen 

yılda bilmünasebe arzetmiştim ki, 
hakikaten maarifin en büyük sıkıntıla-
nndan birisi de orta tahsilde bulunan 
talebenin kemali memnuniyetle kay
dediyorum, artımı nisbetinde muallim 
kadrosunun darlığıdır, artmamasıdır. 
Geçen sene ortamekteplerde ve liselerde 
mevcut talebelerimizin adedi, liselerde 
18,270, ortamekteplerde 71 bin küsur 
idi. Buna mukabili muallim artması 
geçen sene ahnan tedbirler de dahil 
300-350 de kalmıştır. Gazi terbiye ens
titüsünde açtığımız kursta yetişen mu
allimler bu sene yaptığımız müşahede
lerde hakikaten muvaffak olmuşlar
dır. Binaenaleyh bu kurslara mem
nuniyetle ve atiyen büyük bir ümitle 
devam edeceğiz. Muallim adedini iste
nilen hadde çıkarmak için bu kurstan 
büyük İstifadelerimiz olacağını düşü
nüyoruz. Bu sene demin arzettiğim 811 
bin lira maaş zammı ile ortamektepler 
için 410 muallim yani gerek yüksek 
mektepten, gerek Gazi terbiye enstitü
sü ve ehhyetnamelilerden 410 muallim 
geleceğini tahmin ediyoruz. Şu halde 
bu sene 2600 adedinde bulunan orta 
tahsU muallim adedi 3000 e çıkmış ola
caktır. Bu arzettiğim tahmini bir he
saptır. 

Lisan bocaları 
Muallim yetiştirmek için bu sene al

dığımız tedbirlerden birisi de lisan mu
allimi için Galatasaray veya İngiliz ve 
Alman mekteplerinden her hangi biri
sinde tahsillerini bitirmiş gençlerden 
alıp bir sene lisan tahsil ettirdikten 

sonra içerisinden muvaffak olan-
lan bir sene müddetle Avrupaya gön
derip okutmayı ve lisan hocası yapma
yı düşündük. 

Bu suretle iyi lisan bocalan elde 
edeceğimizi zannediyoruz. Bu sene de 
bunu tatbika başhyacağız. Geçen 
sene kanununun bir fıkrasının tadi
linden bilistifade Galatasaraya leylî 
meccani talebe vermiş bulunuyoruz. 
Bu miktan bu sene elliye iblâğ edece
ğiz. Ve bunlardan lisan hocası yetiş
tireceğiz. Leylî meccani talebenin 
yüzde yetmiş beşini muallim yetiştir
mek üzere gelecek seneden itibaren 
yüksek muallim mektebine alacağız. 

Meslekî tedrisat 
Meslekî tedrisat için arkadaşlarım, 

çok lütufkâr ve cemUekâr sözler söy
ledikleri için fazla bir şey ilâve ede
cek değilim. Buradaki sergide san i t 
mekteplerindeki evlâtlarımızın eser.e-

rini gördük. Yalnız bunlaiın eserleri 
pek azdır, mahduttur. Memlekette fab
rika, atölye inkişafına mütenazır ola
rak talebe yetiştirmemekteyiz. Kıymet 
itibarile yetişiyor. Fakat adet itibari-
le kifayet etmiyor. Dün bir tahrirat 
aldım. Millî Müdafaa Vekâletine mer
but olan askerî fabrikalar umum 
müdürlüğü bu sene için bizden muh

telif meslekte olmak üzere bu talebeden 
450 tane istiyor. Fakat maalesef bu 
sene çıkacak talebenin adedi bunun 

ancak yarısıdır. 
Üniversite işlerimiz 

Büjrük Şefimiz Atatürk, yılbaşı 
nutuklaımda üniversitelerimize ha
kikaten şerefli bir vazife tahmil bu-

jmrdular: Bu vazife, memleket davala-
nnın ideolojisini anlıyacak, anlata
cak, nesilden nesile yaşıyacaktır. Fert 
ve kurumlar yaratmak gibi çok esaslı 
bir vazifedir. Bu hususta memleketin 
üç bölgeye aynlmasmı, garb bölgesi, 
için üniversitede başlamış olan ısla
hata radikal bir şekilde devam olun
masını, merkez bölgesi, için Ankara-
da bir üniversite kurulmasını ve şark 
bölgesi için de Van gölü sahillerinde 
bir kültür şehri yaratılmasını irade 
buyuruyorlar. Bunlardan İstanbul 
ünivensitesi normal inkişafını takib 
etmektedir. Geçen sene kabul buyur
muş olduğımuz tahsisatla Gurabada-
ki hariciye paviyonu, kulak, burun, 
boğaz, doğum paviyonlan bitmiştir. 
Hasekideki tedavi paviyonu ile Cer-
rahpaşadaki göz paviyonu bitmke ü-
zeredir. Cerrahpaşadaki hariciye pa
viyonu ihale edilmiştir. Bunlar, bitip, 
dahilî tesisatı ikmal edilince İstanbul 

üniversitesi 475 yatağa dahi kavuşmuş 
olacaktır. Ankara üniverstiesi için, 
dil, tarih fakültesi esas teşkil eder. 
CJelecek sene 939 senesi Mayısında 
bina hazırdır. Bin yataklı bir pansi
yon ve bin yatakh hastasile beraber 
Ankara tıp fakültesi için vermiş ol
duğumuz kredi gelecek seneden iti
baren kullamlmıya başlanacaktır. 
Malûmu âlinizdir, kredi Sıhhiye Ve
kâleti elindedü:. 

Şu halde Ankaradaki üniversite bu 
suretle teessüse başlamış demektir. 

Van üniversitesi 
Van üniversitesine gelince: O 

havalide kış mevsiminde arazi üze
rinde tedkikat yapmak imkânı ol
madığını tasdik buym-ursunuz. Yal
nız bu kış mevsiminde hava rasatlan 
ve etnografik yönünden tedkikat esa
sını hazırlamış bulunmaktayız. Ya-
kmda şehircilik mütehassısı mimar 
ve muktedir ilk ve orta tedrisat ele-
manlarile beraber bu sitenin nerede 
kurulması lâzım geleceğini tedkikc 
gideceğiz. Bu havalinin inşa mevsimi, 
vasıtaları, ve malzemesi mahduttur. 
Gerek bunlar gerekse inşaat planla-
nnm hazırlanması müsait olursa 
inşaat faaliyetine de girişeceğiz. 

Güzel sanatlar akademisi 
ve konservatuar 

Istanbuldaki güzel sanatlar akademi 
si İnkişaf seyrini takip etmektedir. Şu 
kadar arzedeyim ki, bundan iki sene 
evvelki talebe mevcudu üç misli artmış
tır. Bu rağbeti akademiye getirmiş ol
duğumuz mütehassıslann faaliyetine 
medyunuz. 

Burada, Ankara konservatuvar filar
monik orkestrası inkişaf halindedir. Ti

yatro kısmında iki senedenberi talebe 
mevcudu İki misli artmıştır. 48 e çık
mıştır. Deminde arzettim ki inşaat iş-
lerüniz ancak ihale edilmiş kısımlara 

aittir. Yeniden inşaat yapmak imkâ-
mna bu sene malik değiliz. 

Mektep kitapları 
Neşriyat işlerine gelince, bu sen© 

mektep kitaplarını eylülde mahalleri
ne göndermek üzere tertibat aldık. U-
muyorua ki buna muvaffak olacağız. 
Arkadaşlar diyorlar ki, kitap yazmak 

kolay bir iş değüdir. Bahusus kitabı der-
letleştirmek ve iyisini intihap etmek 
çok teknik ve tetebbua muhtaç bir iş
tir. Bu kitaplan yeni kabul edilmiş olan 
türkçe temrinlerle birlikte bu sene 
mekteplere gönderebileceğimizi umuya» 
ruz. 

Maarif vekilinin batiplere 
cevabı 

Maarif vekih bundan sonra hatiple
rin mütalâasına cevap vermiştir ve ez
cümle demiştir ki: 

— Evvelâ arkadaşlarımızın Kültür 
bakanlığı hakkında gösterdikleri tevec
cüh ve iltifata teşekkür ederim. Biz bu
na lâyik olmaya çalışacağız. 

Nakiye Elgün arkadaşımın kimse
siz çocuklara bir yurt, bir melce, bir 
yuva yapılması hakkındaki mütalâa
ları hakikaten şayanı dikkattir. Hepi
mizin muztarip olduğu bir mevzudur. 
Bu etüd mevzuudur. Kendilerini tat
min edici bir sekil bulmaya r-cih^-^np^, 
ğım. 

Program meselesi ve sınıf 
açmak 

Hüsnü Kitapçı arkadaşım, maarif 
matbaasından kitap ve programlar
dan bahsettiler. Arkadaşlar, burada an
laşamadığımız bir nokta vardır. Prog
ramlar esasen tesbit edilmiştir, bu esa
sa göre kitaplar yazılmıştır. Başınızı 
ağrıtmayacağımı bilsem, bu hususta 
heyeti celileye teferruatlı izahat vere
bilirim. 

Programlar bir sene önce evvelâ üni» 
versite profesörfleri tarafından hazır
landı. Sonra en iyi muallimlerimizden 
mürekkep bir komisyon tarafından da 
tedkik edilerek muvakkaten kabul o-
lundu. Bu hazırlıkları toplanacak olan 
maarif şûrası için yapıyoruz. Bunlan 
müstahzar olarak şûraya vereceğiz. 
Şûra burada program hazırlamakla, 
tercüme tedkikile vakit geçirmesin, 
hepsini hazır bulsunlar. 

Orta mektep birinci sınıflarından 
bahsettiler, bunların kadrosu vaktile » 
hazırlanarak bu sınıflar için vaktmda 
açılmıyor dediler. Bu sene son sınıf
larda 58 bin talebe var, bunun kaçının 
geleceği malûm olmuyor, açılacak, der-
sane en erken eylül ayında tekarrur e-
decektir. Ondan evvel ne kadroları tes
bit etmek ve ne sınıflan açmak kabil 
olmuyor. 

Sınıf geçme hakkındaki 
tamimler 

Sınıf geçme hususundaki tamim
lerden bahsettiler. Bu, kültür ailesi 
arasında, mahremane yazılmış bir ta
mimdi. Fakat maalesef gazeteye inti
kal etmiştir. İntikal ettiren zevat hak-
kmda tahkikat yapılmaktadır. Bu 
münasebetle rica ediyorum, matbua,-
tmuz, buna dikkat etsin, talebeye söy
lenecek söz vardır, muallime söylene
cek söz vardır. 
Hangi muallimler paralarını 

alamadılar 
Özdamar arkadaşunm cemilekâr 

sözlerinden dolayı teşekkür ederim. 
Mekteplere ehemmiyet veriniz, de

diler. Kendileri pek iyi bilirler ki bia 
bunım üzerinde çok hassasız. Yalnız 
muallim paralal-ı için bir şey söyledi
ler. Eğer hakikaten bu muallimler pa-
ralannı alamıyorlarsa, çok rica ede
rim, ne alınmamıştır lütfetsinler, der
hal tahkikine başüyalım. Biz mual
limleri bunun ve şımvm diye asla 
tefrik etmiyoruz. Hepsi kültür aile-
sindendir ve hepsi ayni salâhiyete mar 
lik zevattır. 

Musiki meselesi 
Osman Şevki arkadaşım,istatis-

tikten bahis buyurdular. Filhakika 
kendi ifadeleri de teyid etti ki talebe 
artımı nisbetinde muallim artmamış
tır. Ötedenberi davamız da budur. Be
den terbiyesi hakkında geçen sene bi
ze vaki olan tenvir ve ikazlarının tu
tulmadığından bahsettiler. İyi hatı-
rundadır ki geçen sene beden terbiye
si için mütehassıs doktorladan istia-
de edilmesini söylemişlerdi. İleride 
bir beden terbiye enstitüsü açılmak ta/" 
savvunı vardır. O arzulan da o zaman 

(Devamı 13 üncü sahifedt) 
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"Hiç ben aldanır mıyım? D 
Elir iş için bizim Kâmilin yazıhane

sine gitmiştim. Ben kapıdan içeri gi
rer girmez arkadaşım : 

— Talihli adamsm vesselam, tam 
zamanmda geldin... diye atıldı. 

— Ne var? diye sordum . 
Gülerek beni yanma oturttu. 
— Şimdi göreceksin, şimdi... Fa

kat evvelâ sana anlatacaklânmı din
le... Benim epeyce çapkm bir adam 
olduğumu bilirsin değil m i ? 

— Bunu yalnız ben değil aşağı yu-
kai-ı herkes bilir ... 

— Neyse bu bahsi uzatmıyaJım... 
Ne zamandanberi Muallâ ile seviş-
diğimizi de tabiî bilirsin... Senden 
birşey saklıyacak değilim ya... Beş 
yaşından beri benim en samimî ar-
kadaşunsmdır. Fakat karım Feriha 
dehşetli şüpheleniyor, Muallâdan be
ni son derece kıskanıyor. Dün gece 
karımın en samimî arkadaşlarmdaH 
biri bize misafir gelmişti. Hani bi-
Bim evde içice iki salon yardır ya... 
Onlar büyük salonda oturuyorlardı. 
Ben bir aralık dışan çıktun. Karım 
Feriha ile arkadaşım yalmz bırak
tım. Bir müddet sonra birşey almak 
için küçük salona girdim. Baktım 
karımla arkadaşı büyük salonda ha
raretli hararetli bir şeyler konuşu
yorlar. Onlar benim küçük salona 
girdiğimi farketmemişlerdi. 

Karım diyordu ki : 
— Şüpheleniyorum amma, emin 

değilim... 
Ferihanm bu sözünü işitince ayak-

lanmm ucuna basarak salonun kapı
sına yaklaştun. Tepeden tırnağa ka
dar kulak kesilerek dinlemeğe baş
ladım. Ferihanm samimî arkadaşı 
kanma akıl öğretiyordu: 

— Mademki kocandan şüphe edi
yorsun... Onu bir tecrübe et... 

Feriha sordu: 
— Meselâ nasıl? 
— Gayet basit... Yainn Muallânm 

ağzından, Muallânm takiltini yapa
rak kocana telefon et... Sen küçük-
lüktenberi gayet iyi taklit yaparsın. 
Muallânm ağziyle kocanla konuş 
bakalım... Bu suretle onlann ara-
Bmdaki samimiyetin derecesini an
lamış olursun ... 

Feriha bu fikri çok beğendi: 
— Mükemmel... dedi, yarm öğle

den sonra Muallâmn sesini taklit 
ederek kocama telefon edeceğim. Ben 
Eaten Muallânm sesini gayet iyi tak
lit ederim . 

Karımın bu kararını işittikten son
ra yine ayaklarımın ucuna basarak 
Balondan dışarı çıktım. Sanki hiç bir 
şeyden haberi olmıyan saf, masum 
bir adam tavriyle onlann yanına gir
dim. 

Kanm, yarm . bana oynıyaXîağı 
oyunda nmemnun, alaycı bir tavırla 
gülerek yüzüme bakıyordu. Ben de, 
herşeyden, bütün plânlardan habe
rim olduğu için, bıyık altmdan on
ların haline gülüyordum. 

Arkadaşım KâmU bunlan anlattık
tan sonra bir sigara yaktı: 

— Şimdi, heyecan içinde kanmın 
Muallânm sesini taklit ederek bana 
telefon etmesini bekliyorum... Ne 
eğlenceli şey değil-mi?.. Akhnca Fe
riha beni faka bastıracak... Hiç ben 
aldamr mıyım? 

Biz böyle konuşurken telefon çal
mağa başladı, Kâmli heyecan içinde 
mırıldandı: 

— Kanm!... Yahut sahte Muallâ... 
Gel sen de dinle... 

Arkadaışm böyle söyliyerek telefo
nu açtı. Konuşmağa başladı: 

— AUo... Efendim? Anlıyamadım.. 
sesinizden mi tanımam lâzımdı?.. 
Ne münasebet efendim? Tanıyama
dım... Kim?.. Ha... Muallâ hanıme
fendi siz misiniz? Pek resmi mi ko
nuşuyorum?.. 

Arkadaşım bir yandan telefonla 
konuşuyor, bir yandan da bana göz 
kırpıyordu. Devam etti: 

— Sizinle her zaman böyle konuş
muyor mıyım?... Ne?.. Ne dediniz?.. 
Bana «şekerim» diye mi hitap ediyor
sunuz... Rica ederim efendim... Ben 
sizin neden şekeriniz oluyor muşum? 
Bana «şekerim!» demeğe utanmıyor 
musunuz? Ben evli barklı bir ada-
tnım... Güzel bir kanm var. Karımı 
çıldırasıya seviyorum... Siz bana na;-
sil «şekerim» diye hitap edersiniz. 
Hem kuzum siz kendinizi ne zanne
diyorsunuz? O koca kafanızla, o 

şişko vücudunuzla siz benim kanımn 
ayağma su bile dökemezsiniz. Artık 
sizinle konuşamam bayan Muallâ... 
Siz doğru dürüst bir kadm olsamz 
evli bir adama, kansmı seven bir 
adama bu tarzda hitap etmezsiniz. 
Bir daha beni rahatsız etmeyiniz ri
ca ederim ... 

Arkadaşım böyle söyliyerek tele
fonu «şırak» diye kapattı. Sonra ga
yet memnun bir tavırla bana döndü: 

— Nasıl? Mükemmel yaptım değil 
mi?... Gûyal Muallâmn yüzüne karşı 
söylüyor muşum gibi: «Koca kafanız
la şişko vücudunuz..» dedim. Benim 
Muallâ hakkmda böyle düşündüğü
mü işittikten sonra kanmm artık 
bütün şüpheleri ortadan kalkmıştır. 
Amma telefonu da ne cakalı kapat-
tun ha... Canım benim gibi eski bir 
gönül kurdu böyle tongaya basar 
mı?.. Şimdi birer sigara daha yaka
lım... 

Bir sigara; daha yaktı. Bu sefer te
lefon yine çalmağa başladı. Arkada
şım telefona uzanırken bir yandan 
da saate bakıyordu. Gülümsiyerek 
baiıa : 

— Bu sefer hakikî Muallâdan... 
dedi. Telefonu açtı. Tatlı tatU konıijj-
mağa başladı : 

— AUo... Muallâ, Muallâcığım... 
Nonoşum, şekerim, güzelim, birici
ğim, kaymağım... Sen misin... Aman 
Muallâcığım, demin ne oldu biliyor 
musım?.. Feriha senin sesini taklit 
ederek bana telefon etti. Hiç benim 
gibi akıllı, zeki bir erkek böyle ton
gaya basar mı? Derhal anladım ve 
kanmm şüpheleri ortadan kalksın 
diye senin için neler söyledim. Ya 
nonoşum... Ya şekerim işte böyle... 

Arkadaşım birdenbire sapsan ke
sildi. Telefonu elinden attı. Açık te
lefonu merakla ben aldım. Dinle
meğe başladım. Telefonda hiddetli 
bir kadın sesi, arkadaşım Kâmilin 
kansı Ferihamn sesi çin çin ötüyor
du: 

— Rezil, ahlâksız... Ben sana bu
gün ilk defa telefon ediyorum. Mah
sus sesimi değiştirdim. Muallânm 
ağzından telefon ettim ki dalâveram 
anlamak için... Sen demek Muallâ 
ile «şekerim, biriciğim, kaymağım..» 
diye konuşuyorsun ha... Şimdi, şim
di bir otomobile atlayıp oraya geli
yorum... 

Ben telefonu kapattım. Perişan bir 
halde olan arkadaşım Kâmile: 

—* Aman kaç... Kadın bir otomo
bile atlayıp buraya geliyor... dedim. 

Telâşla şapkasım kaptı. Yazıhalıe-
den fırladık. Nereye gideceğimizi bil
meden otomobile atladık. 

Kâmil: 
— Şimdi ben nereye gideyim? di

yordu. Bu gece eve de gidemem... 
Üstelik ilk telefon eden Muallâmn 
tâ kendisi imiş de... Ona da o kadar 
ağır sözler söyledim. Telefonu yüzüne 
karşı kapattım. Artık dünyada be
nim yüzüme bakmaz... Kurnazlık 
edeceğiz, açık gözlük edeceğiz diye 
bak ne haltlar kanşturdık... Tüüü... 

(Bir yıldız) 

Kızılay haftası 
1 haziran da başlıyor, 
herkes Kızılaya üye 

yazılmahdır 

AK^AM 
lAbone ücretleri 

TûrMye Ecnebi 
«ENELtK 
6 ATLIK 
S ATLIK 
1 ATUK 

1400 kurut 2700 lc\ıru| 
760 » 1450 > 
400 > 800 » 
150 > — » 

Poıta ittihadına dahU olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

SOOO, alü aylıj^ 1000. flc 
aylıftı 1000 kurugtuv. 

Adres tebdili için yirmi bef 
kurufluk pul göndermek l&zımdır. 

RebiöleTrel 27 — Rasuhuır 22 
& İBiik Cima, 0 |U İkİMİl Ak|am Yalıı 

E. «,55 0,03 4,42 8,41 12,00 1,57 
Va. 2,24 4,33 12,11 16,10 19^0 21,27 

İdarehane! Pabıili chran 
Acunualuk So. 

No. İ t 

27 Mayıs 938 Cuma 
tstanbol —. öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Konferans: Ali Kâmi 
Akyüz (Çocuk terbiyesi), 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Muzaffer İlkar ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkıla-
n, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev, 21: Müzeyyen 
ve arlcadaşlan tarafından Türk musikisi 
ve halk sarkılan, (Saat ayan), 21,45: 
ORKESTRA: 1 - Manfred: Tonveln, 2 -
Stravs: Viener Blut vals, 3 - Glinka: La 
donte, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâk
la sololar, opera ve operet parçaları, 22,50 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Karı
şık plâk neşriyatı. 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları. 13,15: Dahili ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Karışık plâk 
neşriyatı, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (H. Rıza ve arkadaşlan), 20: 
SEiat ayan ve arapça neşriyat, 20,15 Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Handan ve ar
kadaşlan), 21: Saksofon solo: Nihat 
Esengln, piyanoda Marsel Bi, 21,15: Plâk
la dans musikisi, 22: Ajans haberleri, 
22,15: Yannki program ve istiklâl marşı. 

Avmpa istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 Otello oper^smdan parça
lar — Deutschl. S. 20,10 konser — Frankf. 
20,10 orkestra — Hambg. 20,10' Orieg'in 
eserlerinden — Kolonya 20,10 orkestra — 
Königsbg. 20,10 konser — Leipzig 20,10 
orkestra — Münih 20,10 konser — Stuttg. 
20,15 konser — Atholne 20,05 konser — 
Berom. 20,10 orkestra — Budap. 20 çigan 
muzikası — Bükreş 20,30 mandolin — 
Droitviç 20,30 eğlenceli muzika — Florans 
20,20 konser — Helsingf. 20 solistler, 20,50 
orkestra — Hilvers. 11 20,40 piyano — 
Midland ve Londra 20,30 orkestra — Prag 
20,25 orkestra — Revsd 20 kahvehane or
kestrası — Sofya 19 mandolin, 20 konser, 
20,45 piyano. 

Saat 21 de 
Breslav 21 salon muzikası — Danzig 21 

dans — Hambg. 21,10 opera muzikası — 
Königsbg. 21 hafif muzikaya devam — 
Leipzigden naklen Berlin 21 konser — 
Münih 21 konsere devam — Viyana 21 
akşam muzikası — Deutschl. S. 21 Viya-
nadan nakil — Baıri 21,15 Yunanca neşri
yat — Berom. 21,50 köylü danslan — 
Brüksel 21 askerî muzika — Brüksel n 
21,03 konser — Budap. 21 Traviata opera-
smdan parçalar (plâkla) — Budap. II 
21,55 dans — Bükreş 21,20 Karmen ope
rasından parçalar (plâkla) — Droitviç, 
Athlone, National 21,15 - 23,10 Tocsanini 
idarseinde konser — Helsingrf. 21 orkes
traya devam — Kolonya 21 - 22,15 Andre 
Chenier operasmm birinci ve ikinci per
deleri — Kovno 21,50 konser — Lüle 21.30 

. konser — Nis 21,30 operet muziltası — Oslo 
21,45 Viyana muzikası — Rad. Paris 21,15 
piyano — Paris P.T.T., Orenot>le, Limoges, 
Marsilya, 21,30 - 23,30 konser — Prag 
21,20 orkestra — Rennes 21,30 konser — 
Reva! 21,50 orkestra — Sottens 21,50 ke
man — Stokholm 21,15 Droitviçten na
kil — Strasbg. 21,30 halk muzikası — 
Rad. Toulouse 21 akordeon ' — Varşova 
21 - orkestra. 

Saat 22 de 
Danzig 22 dansa devam — Frankf. 22 

salon muzikası — Hambg. 22,30 a Icadar 
opera muzikasma devam — Leipzig ve 
Berlin 22 konsere devam — Saarbr. 22 
konser — Stuttg. 22 konser — Belgrad 
22 orkestra — Bmo 22,15 orkestra — 
Brüksel 22,15 hafif muzika — Budap. 22 
Traviata'ya devam — Budap. 11 22 dan
sa devam — Bükreş 22 Karmene devam — 
Droitviç 22 konsere devam — Florans 22 
orkestra — HUvers. I 22,10 - 24,10 kan-
şık muzika — Kopenhag 22,15 piyano — 
Lyubliana 22 orkestra — Lüle 22 konsere 
devam — MUâno 22,55 - 24 keman — Nis 
22 operet havalanna devam — Paris 
P. T. T., Granoble, Limoges ve Marsüya 
22 konsere devam — Prag 22 Droitviç'ten 
nakU — Reval 22 konsere devam — Ro
ma 2 2 - 2 4 Fransquitta opereti — Sofya 
22 gece muzikası — Rad. Toulouse 22,10 
hafif muzika — Varşova 22 konsere de
vam. 

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

23,35 gece muzikası — Münih 23,30 piya
no — Stuttg. 23,30 eğlence ve dans — 
Diğer Alman istasyonlan Leipzigden nak
len 23,35 dans ve eğlence — Brüksel 23,25 
Lehar muzikası — Budap. 23,20 salon 
muzikası — Bükreş 23 Karmene devam — 
Droitviç 23,40 hafif muzika — Florans 23 
dans — Helsingf. 23,15 konser — Kopen
hag 23,15 senfon. konser — Kovno 23,05 
hafif muzika — Lüle 23 konsere devam — 
Londra 23,25 dans — MUâno 23 kemana 
devam — Nis 23 operet muzikasma de
vam — Paris P. T. T., Granoble, Limoges, 
Marsilya 23,30 a kadar konsere devam — 
Roma 23 operete devam — Stokholm 
23,15 orkestra — Rad. Toulouse 23,35 sa
lon muzüsası ve fUim havaaln — Varşova 
23 dans. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 1 e kadar bir saat 

evvelki programlanna devam — Brüksel 
24 marşlar — Droitviç 24,15 dans — Ko
penhag 24,15 - 1,15 dans — Lüksemburg 
2 4 - 2 dans — Rad. Paris 24 - 1,36 or
kestra — Rad. Toulouse 24 marşlar, 24,55 
dana — Stuttg., Deutschl. S. ve Frankf. 
1 - 4 halk, eğlence ve dans muzikası — 
Diğer Alman istasyonlan Königsbergden 
naklen 1 - 4 gece muzikası. 

D İ Ş Î KORSA9J 
Tarihî Deniz Romanı 

.̂ . Yazan: İskender F. Sertellt Tefrika No. 7 . 

Sarayda büyük eğlence vardı. Yalnız Periklis 
ve Fida eğlencede bulunmuyordu 

Satılık köşk 
Yeşilköyde ağaçlı, çiçek bahçeli, 

havuzlan, elektrikli motorlu kuyusu 
mevend konforlu büyük bir köşk satı
lıktır. İstasyon clvarmda Cami soka-
ğmda 29 No. ya müracaat edilmesL 
Telefon: 18 .~ 4 

Periklis'in aşkı! 
Periklis «Allahm kızı» ndan tokat 

yediği gecedenberi onu sevmeğe baş
lamıştı. Bu tokat onu, yıUardanberi 
kararmış kalbine bir yığın ateş dök
müş gibi diriltmiş, aydınlığa çıkar
mıştı. Periküs o güne kadar hiç bir 
kadm tarafından sevilmemişti... O, 
çok çirkin, fakat içki âleminde çok 
sevimli bir adamdı. Yirmi yıldır 
Mihaile hizmet ediyordu. Elinden 
yüzlerce kadm geçmiş, bunlardan 
hiç birini sevmemişti... Çünkü onun 
sevUmeğe ihtiyacı vardı. Onu hangi 
kadın sevebilirdi? 

Periklis, Fidayı, daha ilk gördüğü 
gün sevmişti. O gün Anivas evde 
yoktu. O bu güzel kadınla başbaşa 
kalınca, yıUardanberi uyuşmuş da-
marlannın birdenbire tutuştuğunu 
hissetmişti. 

Fida - Dafnenin istediği gibi - cel
lâda verilecek bir kadın değildi. Pe
riklis, onu idamdan kurtaracaktı. 
Bu, herkesten ziyade onun elinde olan 
bir kuvvetti. Mademki imparator 
onun esrarengiz bir kadm olduğuna 
inanmıştı. İmparatora: «Onu idam 
ettirirseniz, göklerin bütün felâketi 
üzerinize yağacak!» demek, Fidayı 
ölümden kurtarmağa yeterdi. 

Periklis kendi kendine: 
— Midayı cellâdın elinden kurtara

cağım... Fakat, onu kendi elime, 
avucumun içine düşüreceğim. 

Dedi. Buna karar verdiği zaman, 
onım yumuşak elile vurduğu tokatm 
yanağında bıraktığı izi hâlâ kaybol
mamıştı. 

Periklis, Fidanın bir casus oldu
ğuna herkesten önce inanmış bulu
nuyordu. İşte bu dessas ve entrikacı 
mabeyinci şimdi «AUahm kızı» m 
avucunun içine almak için, elinde 
daha kuvvetli ve daha kolayca kul
lanılabilecek bir silâh taşıyordu: Onu 
tehdid edecekti. 

Üç gündür Fidajn görmemişti. Sa
rayda büyük bir ziyafet hazırlığı 
vardı. İmparator Bizansta bulunan 
yabancı elçilere ve asUzadelere bir eğ
lence tertib ediyordu. Bu eğlence 
sarajan iç bahçesinde yapılacaktı. O 
akşam general Anivasın da İznikten 
geleceği haber ahnmıştı. 

Periklis ilkönce bu vaziyeti göz-
önüne getirdi. Anivas sevgilisini im
paratorun sarajnnda görecek olursa, 
elbette bu güzel kadmı imparato
ra - kendi eUle - kaptırmıyacaktı. 
Periklis her şeyden önce imparato
run reyini öğrenmek istedi. Bir ara
lık Mihaüe sordu: 

— Ziyafet gecesi Anivas ta davet
liler arasmda bulunacak mı haş-
metmaab? 

— Şüphesiz. Anivas gibi meşhur 
bir kumandammı bu eğlenceden 
uzak bırakır mıyım? 

— O halde Fida bu eğlenceleri gö-
remiyecek... 

—. Bunu ben de düşündüm... O 
gece Fidamn odasma bir nöbetçi di
keceğim. Anivas onu görmiyecek. Ve 
Fidaja akşamdan sarhoş edip sızdır
mak vazifesini de sen yapacaksm! 

Periklis bu haberi alınca sevinmiş
ti. Eğlence gecesi Fida ile - hem de 
imparatorun emrile - başbaşa kala
cak, içki içerek eğlenecekti. 

İmparatorun mabeyincisi o geceyi 
sabırsızlıkla bekliyordu. 

İmparatora gelince, Fidamn esra-
rmı anlamak için ne mümkünse 
yapmıştı. Saraym müneccimbaşısı, 
sihirbazları bu işle meşgul oluyordu. 

Periklis bu adamlara: 
— Fida tehlikeli bir kadm değil. 

O cidden melekler kadar güzel ve te
miz kalblidir. 

Diyordu. Müneccimbaşının ne ka
dar hediye ve para düşkünü bir adam 
olduğunu bilen Periklis, ona ve di
ğer sihirbazlara o günlerde bol bol 
hediyeler vermeğe başlıyor, ve onla-
n Fida aleyhinde söz söylememeğe 
teşvik ediyordu. 

Periklis o gün Pantos adh bir 
şairin kitabını gözden geçirirken, şu 
satırlar üzerinde durmuştu: 

«Dünyada, aşk kadar büyük bir 
kuvvet yoktur. Aşk, en meşhur ku-
mandanlann ele geçiremedikleri ka
leleri, kolaylıkla fethed». Bu kuvvet 
karşısmda, herkes erimeğe mahkûm
dur. Dünyamn kurulduğu günden-
beri, aşk, her kuvvete galib geldi!» 

Periklis, kendi kendine söyleniyor
du: 

— Aşk, her kuvvete gaJib gelmiş. 
Fakat, beni yenemiyecek. Çünkü, bo-
nlm sevdiğim kadın, her zaman \j»-
nim avucumun içindedir... 

«Kim içti.. Kim sarhoş 
oldu?!» 

O gece sarayın bahçesi cennet ka
dar güzel donanmış ve süslenmişti. 
Eğelnce, gece olacaktı. 

Güneş batınca davetliler gelmega 
başhyac aklardı. 

İmparatorun gözdesi Dafne sevin
cinden çıldınyordu... Çünkü, rakib*-
si Fidanın kapısı önüne kargıU bir 
nöbetçi dikilmişti. 

Dafne bir aralık başmabeyinciy« 
sordu: 

— «AUahm kızı tribünlere gelml-
yecek mi? 

—. Hayır., o hastadır... Bu gecely 
yatağında geçirecek. 

Gündüzden Fidamn odasına girip 
çıkan cariyeler, bu güzel kadının 
hasta olmadığını görmüşlerdi. Ak
şamüstü kapmın önünde bir nöbet
çinin doalştığım görünce şaşırdılar... 
Şüpheli konuşmalar başladı: 

— Bu gece yıldızlardan biri işıldac 
mıyacak. Gökyüzü karanlıkta kala
cak. 

— Bunun sebebini anUyamadın 
mı? 

— Sen biüyorsan söyle... 
— Dafne rakibesini yendi. Bu ge

ce gelen misafirleri bir imparatoriçe 
gibi karşılıyacak. 

— Ben, Fidanın kolak kolay yenü-
miyeceğini sanıyorum. Her halde 
bu görünmejrişin başka bir sebebi ol
sa gerek. 

— Budala! Sen kıskançUğm neler 
yaptırabileceğini hiç düşünmüyor-
sım! Dafne dünyam en zeki kadi
mdir. 

— Fida ondan aşağı kalmaz. Bah
se girerim:. 

— Eğer Dafne rakibesini yenme
ğe muvaffak olursa, sana kolumdaki 
zümrüd taşU bileziği vereceğim. 

— Pek âlâ... Ben de aldamrsam, 
sana - geçen yıl prens Andronikin 
hediye ettiği - basımdaki elmas kuşu 
hediye edeceğim. 

İki cariyenin bahse girişmesinden 
de anlaşıhyordu ki, Bizans sarajnnda 
herkesin merakmı çeken bir komed
ya ojmanıyordu. Bu komedya se-
yircUeri güldürecek mahiyette mi ka^ 
lacaktı... Yoksa, imparatorun sey
rinden hoşlandığı bir tiraj edi şekli
ne mi girecekti? Bunu önceden kes
tirmek kabü değildi. 

Periklis daha gündüzden her tür -
İÜ tertbiatı almış, ve mahzenden es
ki şarablar çıkartarak Fidamn odar 
sına göndermişti. 

• 
Gece ...Tribünler davetlUerle dol

muştu. 
İmparator Mihail tahtmda yalni* 

oturuyordu. 
Mihailin önünde yerde iki sıra dl« 

çökümş cariyeler arasında Dafne gft-
ze çarpan erguvan! bir elbise giye
rek uzun saçlarım omuzuna dökmüş, 
çok neşeli görünüyordu. 

Anivas diğer kumandanlar arasın
da idi. 

Periklis myedanda yoktu. 
Saray erkânı, Fidamn bu eğlence

ye neden iştirak etmediğini bir tür
lü anlıyamamıştı. 

Fidanın odasında yalnız gözlerin . 
konuştuğu garib bir sessizlik vardL 
Periklis mütemadiyen Fidaya şaraö 
ikram ediyordu. 

(Arkası var) 
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Mecliste bütçe müzakereleri 
(Baş tarafı on birinci sahifede) 

tahakkuk edecektir. Yalnız ısrarla is
tedikleri bir şey var, muhakkak musi
kiden aiıhyayım. (Gülüşmeler) Bu se
ne çalışmağa eğer imkân varsa İnşal
lah gelecek seneye kadar öğrenirim. 

Süleyman Sırn arkadaşınım olgun
luk imtiham hakkındaki dikkate d©-
ğer sözlerini aynca tedldk edeceğim. 
Maruzatım bundan ibarettir.! 
1500 mevcutlu 200 yablı 

lise kurulacak 
Maarif Vekilinin nutkundan son

ra Gümüşhane mebusu B. Ali Şevk:;t 
Ankara liselerinde leylî teşkilât olma
ması yüzünden, buraya okumağa ge
len talebelerin geceleri ötede beride 
kaldıklarından bahsetmiş, Maarif Ve
kili B. Saffet Arıkan buna da cevap 
vererek bu sene hazirandan itibaren 
Ankarada 1500 mevrudlu ve 200 ya
tılı bir lise kurulacağını söylemiştir. 

Yüksek ticaret mektebi Ma
arif vekâletine bağlanacak 

Mardin mebusu B. Osmsn Dinçer 
vekilin beyanatında ticaret liseleri 
hakkında tatminkâr bir malûmata te
sadüf edilmediğinden, ve memlekette 
mevcud ticai'et liselerinin azhğından 
bahsetmiş, bunlar hakkında ne düşün
düğünü vekilden sormuştur. Vekil ce
vabında imkân hasıl oldukça ticai'et 
mekteplerinin arttırılmasına; çalışıla-
cağmı ve yüksek ticaret mektebinin 
Maarif Vekâletine bağlanması düşü
nüldüğünü söylemiştir. 

Bundan sonra müzakere kâfi görü
lerek maddelere geçilmiş ve Maarif 
Vekâleti bütçesi olduğu gibi kabul 
edilmiştir. 

Nafıa vekâleti bütçesi 
Müteakiben Nafia Vekâleti bütçe

sinin müzakeresine geçümiştir. Es
kişehir mebusu B. Berç Türker söz 
alarak asafalt yollar, posta tasarruf 
sandıklan, mevcud ecnebi şirketler 
hakkmda bazı temennilerde bulun
muştur. 

B. Ali Çetinkayanın beyanatı 
Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya B. 

Berç Türker tarafmdan ileri sürülen 
mütalâalara cevap vermiş ve bütçe
nin heyeti umumiyesi hakkında şu 
mühim beyanatta bulunmuştur: 

— Âdi bütçemizde bize aid olmak 
üzere 5 milyon lira kadar bir paramız 
vardır. Bundan gayri olarzık fevkalâ
de bütçede 24 milyon lira kadar bir 
tahsisatımız vardır. Bu da fevkalâde 
olarak memleket dahilinde yapılmak
ta olan iman yükseltme işlerinin, şi
mendiferlerin, su işlerinin masrafları
nı karşılamak üzere konulmuştur. 

Millî şoseler 
Evvelce bütçe hakmda Maliye Ve

kili arkadaşımızın sözleri arasında di
ğer bazı arkadaşlar da temas etmiş
lerdir. Bunda hepimizin hakkı oldu
ğunu ve memleketin ehemmiyet ver
mesi lâzım geldiğini ben de sizinle 
beraber kabul ve tasdik ediyorum. Fa
kat maalesef bunun üzerinde 2-3 se-
nedenberi durduğumuz halde fiile ik
tiran ettirecek bir İstikamete götüre-
medik. Evvelce bir proje hazırlanmış 
ve Şûrayı devlete gönderilmişti. Mem
lekette yol yapılması için nasıl hare
ket edilmeli ve nasıl para tedarik edil
melidir? Bu esas üzerinde yaptığımız 
proje Şûrayı devletten geçti. Geçen 
sene ve daha evvelki sene bımu Mec
lise getiremedik' Bu sene Erkânıhar-
biyenin gösterdiği lüzum üzerine bu 
işi Başvekâlet makamı da aldı ve ye
niden tanzim edildi. Fakat bildiğiniz 
Veçhile yol parası işi idarei hususiye-
lerle karışık vaziyettedir. Yani yolla
rı kanunla temin edilmiş olan yol pa-
rasile yapabUmek için idarei hususi-
yelerle olan kanşık vaziyeti ıslah et
mek icab ediyor. İptidaî maarif, sıh
hiye, ziraat için muktezi bir takım 
nıasraflar vardır ki, yol parasile kar
şılanıyor. Bu paranın hükümetçe tef
rik edilmesi lâzımdır. Bütçenin son 
Zamanına rasgeldiği İçin hükümet 
bunun önümüzdeki seneye kadar te
hir edilmesini 1939 senesinde göz önü
ne almmaSmı kararlaştırdı. Bu hü
kümetin de ehemmiyet verdiği va
ziyettir. Her halde buna da başlıyaca-
tız. Ve elimizden geldiği kadar sürat
le yapmağa çalışacağız. 

Şimdi şoseler işinde bizim yüzde 15 
Varidatımızla ve bütçemize koyduğu-

mühim gördüğümüa hususlara alâ
ka göstermekteyiz. 

Bir de transit yolu yardır. Bu yolu 
bir kaç senedir yapmaktayız, ve yakm-
da bitirilmesine çalıçıyorua. Trabzon-
dan Karaköseye kadar lâzım gelen ta
mirler yapılmıştır. Bugün Karaköse
ye kadar vasıtalarımız emniyetle İşli
yor. Hududa kadar olan kısım ki 80 
kilometre kadardır, bu senekl paralarla 
yapılacaktır. 

Sonra yapılmış olan yollan daimi ba
kıma tâbi tutuyoruz. Evvelce de söyle
miştim, bunda çok lüzum ve fayda his
settik. Daima nezaret altmda bulun
durmaktayız. Bunun için de bir miktar 
para koyduk. Bu paradan büyük sular 
üzerinde bulunan köprüleri yapmak 
siyasetine devam ediyoruz. Yapılmış 
olan 80 kadar büyük köprüye bu sene 
30 köprü daha ilâve edeceğiz. Vilâyet
lerin yapamıyacağı büjnik köprüleri bu 
suretle biz yapmış olacağız. 

Şimendifer işleri 
Şimendifer işlerine gelince: Bu siya^ 

sete devam etmekteyiz. 1938 senesi 
içinde Zonguldağa kadar gittik, ve bu 
hattı işletmeğe açtık. Sivas - Erzurum 
üzerinde Çetinkayadan Malatyaya ka
dar olan iltisak hattının da açıldığmı 
biliyorsunuz. Ondan sonra Divriğe ka
dar olan hattı işletmeğe açtık. Bu sene 
teşrinlerde, cumhuriyet bayramında 
Erzincana mutlak surette varacağız. 
(Bravo sesleri). 

Dün ve yahut evvelki gün lliçe ka
dar demir ferşiyatı bitmiştir. Kemah a 
yaklaşmak üzerejriz. Erzincana kadar 
olan toprak tesviyesi tamamen bitmiş
tir. Demir köprülerin bazı aksamı kal
mıştır, önümüzdeki günlerde ray ferşi-
yatma devam edilecektir. 

Erzincandan Erzuruma kadar olan 
kısım üzerinde ehemmiyetli tesviyel 
türabiye ve köprüler kısmen bitmiş ve 
kısmen bitmek üzereedir. Her halde 38 
senesi içerisinde demir ferşiyatma 
başlanacak 39 da da mutlak surette bi
tecektir. «Alkışlar» 

Su işlerimiz 
Bu işlerimiz, malûmunuzdur. Büyük 

su işlerine ehemmiyetle başladık. 31 
milyon liralık bir tahsisat aldığımızı 
biliyorsunuz. Memleketin büyük su iş
leri üzerinde her tarafta bilfiil çalışıl
maktadır. Etüdler yapılmış ve her 
türlü hazırlıkları bitirilmiş olan yer
lerde münakaşalar koymakta ve ihale 
etmekteyiz. Bir çok yerlerde ihaleler ya
pılmıştır. Bir taraftan da hazırhklar 
yapılmaktadır. 38 senesi içinde diyebi-
Urim ki her tarafta ihaleler yapılmış 
olacaktır. Bu 31 milyon liraıun tahsi
satım Ziraat bankasının temin etme
si kararlaştırılmıştır. Bunun ziraat 
bankasının esaslı bir vazifesini temin 
etmiş olmak ve aynı zamanda mutlak 
surette halka feyizli bir iş, sulama cihe
tinden müstahsillere bu sahada hiz
met temin etmiş olmak ciheti düşü
nülmüştür. Yani bu su işleri faide ve
rebilecek sahalarda düşünülmüş oldu
ğu içindir ki, üç sene sonra sulama 
ameliyesine başlamış olacağız. Bu su
retle hesap edildiği için ve bunu yapa
bileceğimize kani bulunduğumuz irin 
Ziraat bankasının koyacağı bir para ile 
iki üç sene sonra feylzU topraklan su
lamaya başlıyacağız. Bundan hem ban
ka, hem halk ve hem de hükümetin 
fayde temin edeceğini zannediyoruz. 
İnşallah bunda utanmıyacağız. Büyük 
su işleri i^in 31 milyon konmakla be
raber ötedenberi halkın gösterdiği ar
zuya ve çalışmasma hükümetçe yardım 
olmak üzere sedler ve köprüleri gibi 
halkın yapamıyacağı feyizli işleri de biz 
yapıyoruz. İki taraflı bir çalışma ile u-
fak sulama işlerini de başarmış oluyo
ruz. Bunu bütçemizde göreceksiniz. 

Yapı işlerimiz 
Bir de yapı işlerimiz vardır. Bir şu

be tesis ettiğimizi hatırlarsmız. Bu şu
bede vekâletlerin bütün inşaatın neza
retini ve kontrolünü yapmakta, plân 
ve projelerini hazırlamakta ve devlete 
aid, resmî müesseselere aid inşaatm 
bir intizam dahilinde cereyan etmesi
ni temin etmekteyiz. Bu büronun me
saisi çok güzel semereler vermeğe baş
lamıştır. Şimdi devlet inşaatı, mek
tepler, hastaneler, şu, bu her ne işler 
varsa bu büronun kontrolü altında ya
pılmakta ve plân ve projelerinin bir 
usul ve sistem dahiUnde ve mümkün 
olduğu kadar bir nizam içinde yapıl
masına devam edilmektedir. Bu hu
susta çok büyük neticeler elde edilmiş-

mllyon liralık İnşaat yapılmi{rtır. Bu seı 
ne konulan tabsuatla da bu vazifesine 
gene devam edecektir. 

Asfalt yol işi 
Bu sene yalnız Lüleburgazdan Öte 

tarafa devam etmek için bir milyon 
lira kadar bir tahsisat aldım. Bir ta
raftan da projeleri hazırlıyoruz, hemen 
az zamanda işe ba§hyacağız. Istanbul-
Ânkara meselesi de hatırımızdan geçer. 
Ve garpten şarka doğru bir otomobil 
yolunun da uzaması sayam arzudur. 
Yalmz bu büyük bir iştir. Şimendifer 
İşi devam ederken bir taraftan da pa
halı olan asfalt yol İşine fazla para 
koymak teklifsizce bir hareket olur. 
ötekini bitirdikten sonra sıra ile bu
na geçeceğiz. Yalmz bunım üzerinde 
de ufak bazı hareketler yapmaktayız. 
Tayyare meydamna kadar olan 9 kilo
metrelik bir kısmı yaptık. Etimesuda 
kadar bu yol uzatılacaktır ki, bunun
la 19 kilometre olacaktır. Yani ihmal 
etmiyoruz, hatınmızdadır. Böyle fır
sat buldukça ufak tefek yapmak iste
mekte jdz. 

Posta ve telgraf 
Posta - Telgraf bütçesi geldiği va

kit gene izahat vermek mümkündür. 
Şimdiden söyliyeyim ki, tasarruf san
dıklan üzerinde arkadaşımız durdu
lar. Bu sandıklar üzerinde esaslı ted-
kikat yaptırmaktayız. Bunu her halde 
yapmak istiyoruz. Çünkü bizim mem
leketimizde kolay para yatırmak, ko
lay para almak işi çok faydalı netice
ler verecektir. Bundan halk çok isti
fade edecektir. Buna kani olduğu
muz içindir ki, bu işi yapmak istiyo
ruz. (Bravo seleri, alkışlar) 

Gençlik parkı için: 300 bin lira koy
duk, yakında bu parkı yapmıya baş
lıyoruz. 
İki üç şirket kaldı bunlar da 

.halledilecek 
Ecnebi şirketler meselesi üzerine 

arkadaşım temas etti umumiyetle 
şirketleri miUîIeştirmek prensipini 
Vekil olduğum gündenberi takib et
mekteyim. Ve takib ediyoruz. (Alkış
lar) Geçen sene vadettiğim gibi te
veccühünüze ve itimadınıza mazhar 
oldukça bitireceğim dediğim bu işi 
Allah nasîb etti bitirdik. İstanbul 
Elektrik şirketi işi hallolundu. (Sü-
reldi aUaşla ve bravo sesleri) Diğer 
iki üç şirket kalmıştır. Onlar da ko
laylıkla hallolunur. 

Arkadaşların başka arzusu ve suali 
varsa söyliyeyim. (Bravo sesleri ve 
alkışlar) 

Başkan — Başka söz istiyen yoktur. 
İktisad vekâleti bütçesi 

bugüne kaldı 
Nafia Vekâleti bütçesinden sonra İk

tisad Vekâleti bütçesinin müzakeresi
ne geçilmiş ve bütçenin heyeti umu
miyesi üzerinde söz alan mebuslardan 
B. Hüspü Kitapçı (Muğla) Türkofisin 
eshabı müracaate gösterdiği kolay
lıklardan sitayişkâr bir lisanla bah
setmiş, ticaret anlaşmalannm akdi 
esnasında tüccarlanmizm mütalâa-
lanmn alınmasının çok muvafık ve 
yerinde bir tedbir olduğunu kaydet
tikten sonra demiştir ki: 

— İktisad Vekâleti her kararım 
vaktinde almağa fevkalâde itina et
melidir. Vakti zamanmda almmı-
yan bir karardan hayır olmaz. Sonra 
alınacak kararlarm, o karardan ev
velki muamelelere şamil olmaması
na çok dikkat edilmek gerektir. 

Sanayiden alman bazı vergilerin 
sanayie yaptığı menfî tesirlerden 
bahseden B. Hüsnü Kitapçı bilhassa 
muamele vergisinin bugünkü şekilde 
almmasmm doğru olup olmadığım 
sorduktan sonra demiştir ki: 

— Memlekette henüz teessüs etmiş 
olan sanayün sahipleri kimdir bilmi
yoruz. Vatandaşlar arasmdan bir 
çok kişi ve hattâ güzide sanayi er
babı çıkabilir. Onun için sanayi ruK-
satnameleri ibzal edUmelidlr. 

Müteakiben söz alan Eskişehir me
busu B. Berç Türker muhtelif İkti
sadî meselelere temas ederek İktisad 
Vekâleti emrinde bulunan bütün 
smaî teşekküllerin murakabesi için 
bir kontrol heyeti teşkilinin çok fay
dalı olacağım söylemiş ve bilhassa bu 
teşekküllerin ne dereceye kadar ras
yonel çalıştıklanmn tesbitindekl 
faydalara işaret ettikten sonra de
miştir ki: 

muhtaç olduğu kaput bezi Japonya-
dan tâ memleketimize kadar getiri
len 38 metrelik topu 3 buçuk İkaya 
gelmektedir. Temenni olunur ki millî 
fabrikalarımız rasyonal çalışmalan 
sayesinde kaput bezinin topunu 5 
liraya satabilsinler. 

Afyon ticaretine temas eden B. 
Berç Türker Afyon tacirlerinin ye
ni mahsul çıkarken eski malların 
elerinde satılmıyarak kaldığından şi
kâyet ettiklerini söylemiş ve demiştir 
ki: 

— Acaba ecnebi memleketler afyon 
işinde bizim gibi vicdanlı davramyor-
1ar mı? Ben çok iyi biliyorum ki her 
şeyde olduğu gibi afyon işinde de ec
nebiler anlaşmadan ziyade menfa
atlerine ehemmiyet vermektedirler. 
Bilhassa şunu tebarüz ettirmek iste
rim ki anlaşma]^ yapan milletler 
arasında el altından ve gizli surette 
afyon satışı yapan milletler olduğunu 
istatistikler gösteriyor. Hele Cemiye
ti Akvam murakabesini kabul etmi-
yen milletler serbestçe afyon ticareti 
yapıyorlar, şu halde bizim vaziyeti
miz ne merkezdedir? 

Hayat pahalılığı 
Bundan sonra hayat pahalılığm-

dan bahseden hatib, pahalılıkla en 
emin mücadelenin istihlâk koopera
tifleri tesisi olacağını söylemiş, mem
leketin kömür istihsalâtma işaret et
miş ve mühim sahillerimizde liman
lar inşası hususımda hükümetçe ne 
gibi tedbirler alındığım sormuştur. 

Vaktin gecikmiş olmasına binaen 
yann saat 14 de toplanılarak bütçe 
müzakerelerine devam olunmak üze
re celseye nihayet verilmiştir. Yann, 
İktisad, Hariciye ve Ziraat Vekâletle
rinin bütçeleri görüşülecektir. 

Varidat bütçesinin müzakeresinin 
öbür güne kalacağı sanüıyor. 

Afyonda hava şehidleri 
ihtifali 

Afyon (Akşam) — Şehrimizde tay
yare şehidleri ihtifali bu sene emsalsiz 
tezahürat içinde yapılmıştır. Afyon 
belediyesinin jmksek bir kadirşinaslı
ğı eseri olarak yeni mezarlıkta mey
dana getirdiği tayyare şehidleri abi
desi önünde valimiz başta olduğu hal
de, lîelediye reisi, zabitan, memur, mu
allim, asker, talebe kadm erkek kesif 
bir kalabalığm huzurile yapılmıştır. 
Bu âbidede medfım iki büyük hava şe
hidimiz Bahaeddin, ve Cemal, mUlî mü
cadele senelerinde Afyonun işgal altın
da bulunduğu sıralarda garp cephesin
den kalkarak Afyon afakma gelmişler 
ve kıjmıetli keşiflerde bulunmakta iken 
düşman tajryarecUerile çetin bir mü
cadeleden sonra şehid düşmüşlerdir. 
Bu kahramaiılarm jmksek hatıralan, 
derin bir vecd ve huşu içinde anılmış
tır. Ordu namına genç bir zabit tara
fmdan, tayyare cemiyeti ve halk namı
na heyecanlı nutuklar söylenmiştir. 

BULMACAMIZ 
8 Q 10 

Soldan safs: 
1 — Gözle flirt yapmak. 
8 — TafdU «datı - Bir agag. 
3 — Sonradan. 
4 — Malûmatı olan - Oemi havtm. 
5 — Umumi Tıarbde şöhret alan bir Al-« 

mart kruvazörü - Tersine okunun^ 
ca bir «algı olur. 

6 — Fransada, bir nehir - Ayuun evi -
Bir ağaç. 

7 — Meşguliyet - Kemiğin İçindeki. 
8 — İskambUde bir kâğıd - SevdiginH 

bir yevmi gazete. 
9 — Hayret edatı - Tabaka - Bayağı, 

10 — Sori'- Zevce. 
Yukardan aşa|;ı: 
1 — İngiliz Başvekili. > 
B — Geıjjşlik - Çalıgan, 
3 — Aşikâr., 
4 — Yas - lAtife. 
5 — Öğleden sonra - İstifrağ. 
6 — Küçük nehir - Aileye sonradan gi

ren erkek. 
7 — Basma K konursa para çantası 

olur - Mota. 
8 — Ehlidil adam - Halat. 
9 — Nida - Çadır - Dahi. 

10 — Meyvası çok acı bir ağaç - çiyne-
me âleti. 
Geçen bulmacamıtın baUİ: 

Soldan safa: 
1 — Kolay, Yaka, 2 — Araba, Adam, 

8 — Yalak, Saye, 4 — Ana, At, İl, 5 — 
Yatırt, 6 — Kolan, Ke, 7 — Eter, Çay, 8 ~ 
Fayda, SeJe, 9 — Anh, Katık, 10 — Ama, 
Leke. 

Yukarıdan aşağı; 
1 — Kaya, Kefal, 2 r— Orangotan, 3 — 

Lala, Leylâ, 4 — Aba, Yardım, 5 — Yak, 
An, 6 — At, 7 — Yastık, Sal, 8 — Ada, 
Reçete, 9 — Kayıt, Ahk, 10 — Amel, Yeke. 

26/5/938 Perşembe günü 
tıtanbul Hâlinde toptan satılan ya; 

ve meyra fiatleri: 
En 

Cinsi Emsali aşağı 
fiatı 

Kr. S. 
Bakız kabağı Kilo 4 — 
Yer fasulyesi » 9 — 
Çalı » r » 14 — 
Ayşekadm fasulyesi s 11 — 
Kır domatesi > 80 — 
Bakla » 1 50 
Araka > 2 — 
Bezelye > 2 — 
Semizotu 
Pırasa 
Ispanak 
Havuç 
Dolmalık biber 
Sivri biber 
Yaprak 
Yegll salat 
Enginar 
Marul 
Hiyar 
Taze soğan 
Sarmısan 
Maydanos 
Dereotu 
Nane 
Kiraz 
Can eriği 
Yerli çUek 
Ereğli çUeğl 
Ecnebi Umqn, 

» 3 50 
• 3 — 
» 2 — 

Demet 3 — 
Kilo 170 — 

» 190 — 
» 6 — 

100 Aded 30 — 
» 2 — 
> 1 — 
> 1 50 

Demet — 50 
» — 50 
» — 50 
» — 50 
> — 50 

Kilo 10 — 
» 8 — 
» 60 — 
» 25 — 

tebn 

En 
yOksAİ 
Fiatp 

Kr. & 
13 — 
10 -i. 
15 — 
13 -^ 

100 — 
2 
S 
3 
4 
3 
3 
3 

180 — 
200 — 

7 — 
60 — 
6 — 
2 — 
6 — 
1 -^ 
1 — 

— 7S 
— 75 
— 7» 

50 

50 

50 

100 Aded 150 — 

Çanakkale ortaokul talebesi Trovada 

20 -* 
14 — 
70 -1 
4 0 ^ 

210 — 

Talebe, Amerikalı profesSrün Terdlğl izahatı dinliyorlar 

Çanakkale (Akşam) ~ Çaııakkale orta okul talebeleri ve bütün talim 
heyeti, beraberlerinde KtÜiür genel İspekterîerinden B. Celâl Otman, B. 
Besim Kadırgan ve B. Necmettin Bora olduklan halde Trova harabelerine gi> 
derek bütün bir gün tedkikat yapmışlardır. Bu harabelerde jnllardanberi İnce
leme yapmakta olan Cincinnatti Üniversitesi Arkeoloji profesörü B. Karlble-
îcn tarafmdan Trova hakkında, talim heyeti ve talebelerimize iki saat devam 
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3 ayda bir 
tekrar edilen 

Daimî Fotoğraf mOsabaicaınızm 
3 üc neticesi 

1 Temmuz 1938 de ilân edilecektir 
Yeni şekilde daha zen r̂in ve bol hediyeler vardır 

Yalnız amatörler için jrapüan 
fotoğraf müsabakası üç ayda Wr 
defa tekrar edilecektir. Yani her 
mevsimde bir defa olmak üzere bir 
senede dört müsabaka yapılacak 
demektir: 

1 — 1 Kânunusani 
2 — 1 Nisan 
3 — 1 Tenmınz 
4 — 1 Te^rinieTvel. 
Yeni şekle göre her müsabakada: 

(200) eser arasından 
(50) esere 

Hediye verilecektir. Verilecek he
diyelerin mikdan da şöyledir: 

1 inci gelen eser sahibine 20 lira 
2 nciye 10 lira 
3 kişiye 5 er Ura 
5 kişiye 3 er lira 
15 kişiye 2 şer liralık akşam 
neşriyatı kitapları 
25 kişiye 1 er lira. 
(Eğer her seçimde, aranan ev

safı haiz 200 den fazla resim top
lanmış ise fazlası ertesi müsabar 
kaya iştirak hakkım muhafaza 
eder.) 

Bu yeni müsabaka ve hediye 
şekli fotoğraf merakhsı karileri
miz için iki noktadan faydalı ola
caktır: Hem İyi eser hazırlamak 
fçln vakit bulacaklar, hem de 
eserlerinin değerine göre hediye 
kazanmış olacaklardır. 

Yeni şekle göre 2 ci müsabaka 
neticesi: 

1 Temmuz 1938 tariMn-
de ilân edilerek hediye 
kazcman (50) eser sahi
binin isimleri neşredile-
çektir» 

Müsabakaya iştir&k etmek İçin 
karUerimizin şu noktalara dik
kat etmelerini rica ederiz: 

1 — Gönderilecek fotoğraflar 
(6X9) dan küçük, (13x18) den 
büyük olmamalıdır, 

2 — Fotoğraflar mutlaka siyah 
olarak basılmalıdır. 

3 — Eser sahibinin isim ve ad
resi behemehal fotografm arka-
sma yazılmalıdır. 

4 — Bu şartlara uygtm olnu-
yan eserler muvaffak dahi olsar 
1ar müsabakaya giremezler. 

5 — Müsabakaya İştirak etmek 
Istiyenler birden fazla eser gön-
derebtUrler. 

6 — Evvelce müsabakaya gön
derilmiş resimler tekraa: kabul 
edilmez. 

Dikkat: 
Müsabakaya gönderilecek resimlerin 

negatif fUm veya camlarını Itlııa 
ile saklayınız. Çönktt hediye kazan-
dıSınız takdirde hediyenizi alırken ka
zanan resmin sizin eserlnlı olduğu
nu Isbat etmek için negatifini gös
termek l&zmıdır. Aksi takdirde hedi
ye verilmez. 

Eserlerinizi heü zamanki gibi gene 
|u adrese gönderiniz: 

(Ak^am gazetesi daimi fotagraf 
müsabakası memurluğuna) 

Taşra karilerimiz de aradald gemş fasdcdardan istifa
de ederek bu müsabakalara iştirak edebilirler. 
Haziranın 30 cu günü aksanıma kadar gelen resimler seçime girebüir. 

. ondan sonra gelenler (1 teşrinievvel) e kalacaktır. • 

Ev, apartıman, köşk, sayfiye 
kiralama mevsiminde AKŞAM'm 

KÜÇÜK İLÂNLARI 
kiracılar ve bina sahipleri için 

En ctmn, îen sureni ve en ucuz 
vatttadtr. 

3 defası 100 kUruf 

Beyothı Birinci Snlh Hukuk Hâkimli
ğinden: 

Osman, Zehra, Senüıa, Pirdevs ve Blon-
dln Marlnln müştereken mutasarrıf ol
dukları PangalUda Hal&sk&ı; Oazl cadde
sinde ve mahallesinde Osmanbey soka-
ğmda 50, 52, 65 M. 67 - 67 M. 77 - 77 ve 
yeni 194/2, 194/2/1, 194/2/2 ve 194/2/3, 8. 
8/1, 8/2, 6 numaralı 8000 Ura kıymetli ha
ne İle yine Pangaltıda Halaskar Oazl ma
hallesinin Büyûkdere caddesinde ve Halâskr 
Oazl sokagmda eski 50,52, 65,65 M. 67, 67 
M. 77, 77 ve yeni 194/2, 194/2/1, 194/2/2, 
194/2/3, 9, 9/1, 8/2, 194/2/2, 194/2/3 numa-
rah ve 15000 lira kıymetli arsanm tamamı 
şu3nıun izalesi İçin açık arttırmaya ko
nulduğundan 28/6/38 salı günü saat 15 
den 16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemesi 
baş k&tipllğince müzayede İle satılacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen % 75 ini bu
lursa o gün ihale edilecektir. Bulmadığı 
takdirde ikinci arttırması on beşinci gü
ne gelen 13/7/38 Çarşamba günü saat 16 
ilâ 16 ya kadar icra olunacak ve ancak 
arttırana ihale edilecektir. Gayri menkul
lerin evsafı mahkeme baş kâtibi nezdin-
dekl 938/11 numaralı dosyada yazılı oldu
ğundan anlamak Istiyenler orada okuya
bilirler. 2 - İhaleye kadar birikmiş maliye 
vergileri. Belediye, Vakıf İcaresl ve dellâ-
liye ile 20 senelik evkaf taviz bedeli müş
teriye attlr. 3 - Arttırmaya girmek isteyen
ler muhammen ki3rmetln % 7,5 nlsbetin-
de teminat akçesi veya ulusal bir banka-
nm teminat mektubunu getirmeleri şart
tır. 4 - Arttırma bedeli İhaleden İtibaren 

5 gün İçinde mahkeme kasasına yatırıla
caktır. Aksi takdirde ihale bozularak fiat 
ve zararı ziyan ve faiz bilâ hüküm kendi
sinden almacaktır. 5 - 2004 numaralı icra 
ve iflfts kanununun 188 inci maddesine 
tevfikan gayri menkul üzerindeki ipotek 
sahibi alacaklılarla diğer alacaklılar gayri 
menknl üzerindeki haklannı ve hususlle 
faiz ve masrafa dair olan iddialarım isbat 
İçin ilân gününden itibaren 20 gün İçinde 
evrakı müsbitelerile birlikte satış memu
runa müracaat etmelidir. Aksi takdirde 
tapu kütüğü ile sabit olmıyanlar satış pa-
rasmm paylaşmasından hariç kahrlaS. 
6 - Şartname mahkeme divanhanesinde 
herkesin görebileceği yerde asılmıştır. 
Fazla malûmat almak İsteyenler 938/11 
sayısUe baş kâtipliğe müracaatı ilân olu
nur. M. 1641 

Ya vrurn Olja! bucjün ı̂ atıracagı 
l y Bankasındaki Kcsabm BOİiraıjı bulacaK 

AKŞAM NEŞRİYATI 
AKŞAM okuyuculan bu güzel ve faydalı kitapları 

YÜZDE ^0 iskonto ile alabilirler 

FAİK SABRI DURAN'ın eserleri 
Kuruş 

Nereden geliyoruz? 
Istanbuldan Londraya şi
leple bh yolculuk 
Çocuklara coğrafya kıraat
leri 
CoğrafyEida ilk adım 

40 

75 

50 
50 

Yeryüzü Gökyüzü 
Bir Türk kızımn Amerika 
yolculuğu 
Cüceler ve devler memleke
tinde GülUver'in seyahat
leri 

Kuru? 

150 

En tanınmış muharrirlerin 
güzel ronnanları 

Küçük İlânlar 
Kıvırcık paşa 
Deli 
Yah çapkını 
Bu perdenin arkasmd* 
Düğün gecesi 
Sümer Kızı 
As3radan bir güneş doğuyor 
Penbe maşlahh hanım 
Bir kadın geçti 
Devler kaldınmı 
Aşk fırtınası 
Dipsiz kuyu 
Penbe pırlanta 
îkl cüıayet gecesi 
Karacaahmedhı esrarı 
BZardes katili 

VA - NÜ 
Sermed Muhtar 
Sclâmi İzzet 
Burhan Catüd 
Z. i 
Burhan Cahid 
İskender Fahreddin 
İskender Fahreddin 
Sermed Muhtar 
Selâmı İzzet 
Halid Fahri 
Muazzez Tahsin 
Vâ - Nû 

» » 
Hikmet Feridun 
Vâ - Nû 

75 

75 

Kam? 
75 
75 
30 
30 
40 
100 
125 
80 
70 
20 
75 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

Meşhur ARŞEN LÜPEN serisi 
Seri tamamlanmıştır. Resimli 6 büyük cild-

Her cildin fiati: 80 kuruş 

Muhtelif eserlerin listesi 

Edebi hatıralar 
Fazü Ahmed 

İstiklâl savaşı nasıl oldu? 
Sinema yıldızlan 
îttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi 
İtalyadan Amerikaya nasıl 
uçtular? 
Kadm asker olursa 
Tarih öğreniyorum 
Arzm merkezine seyahat 
Don Kisot 

Hüseyin Cahid 

Kuruş 

[KıymetU edibin muhtelif 
eserleri] 
M. Şevki 
[Albüm gibi resimli)^ 
M. Ragıp 

M. Saffet 
Necdet Rüştü 
Ahmed Refik 
Jül vem 
M. Cervantes 

60 

80 
80 

100 
150 

35 
50 
30 
25 
25 

% 20 iskonto kuponu 
Bu kopımu kesip «AKŞAM 

matbaası kitap servisine» getirir 
veya gönderirseniz bu listedeki 
fiatler üzerinden size yüzde 20 
iskonto yapüacaktır. 

AKŞAM neşriyatı tevıi yerleri 
«AKŞAM» matbaası - İstanbul 
Muallim Ahmed Halid kitapha-

nesi - Ankara caddesi, İstanbul 
Para yerine mektup içinde pos

ta pvlu kabul edilir. 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modem on iki 

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

Dr. Mehmed 
Osman Saka 
Göğüs ve Dahili hasta

lıklar mütehassısı 
istanbul, Belediyesi karşısmda Si-
nanağa daireleri Piyer Loti caddesi 
No. 19. öğleden sonra Saat 2—7. 

Telefon: 23565 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yahm Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları sattı 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Naunan dikiş ve yan maldnelerİ, Ko
dak fotofraf makine n levaımu 

CAFER FAHRİ nin 
eserlerinden 

Kanış 
YENİ HARFLERLE 

Savaş ve Polis köpeği 
Tavuk hastalıklan 
Tavuklan çok yumurtlatmslg 
için ne yedirmeli? 
Ne zaman civciv çıkarmalı ?j 
Tavdkçulukta muvaffakiyeti 
8im ) 
Tavukçuluktan nasıl para 
kazanılır? 
Naaıl tarukçuluk yapılmalıdırlt] 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçıJuk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Sahş yeri t İKRAL UtabeH 

50 
25 

25 
5 

25 

25 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİU) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başlut tünlerde öjtleden sonra 

saat (2,5 tan 6 ya) kadar irtanbnlda Dl-
vanyolanda (104) numaralı hususi kabi
nesinde hastalannı kabul eder. Salı, ca-

sabah «9.5 - 12» hakiki 
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üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının Kakt'î ilâcı K E S K İ N K A Ş E L E R İ D İ R Bahçekapı SALİH 
N E C A T I 

İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 
AMDtelcrl: _ Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42362 — Birtecl Yolcu «alonu 
• • ^ * Tel: 22740 « ^ • • 1 

Mudanya postaları 
23 Mayıs 1938 PazaTtesinden 

itibaren Mudanya hattında yaz 
tarifesinin tatbikine başlanacak
tır. Postalar MudaSiyadan Cumar
tesinden maada her gün saat 
8,30 da ve Istanbuldan Cumarte-
«l ve Pazardan maada; her gün 
saat 16,30 da kalkacaklardır. Cu
martesi postalan Mudanyadan sa
at 15 te ve İstanbuldan saat 14 te 
kalkacaklardır . 
PAZAR TENEZZÜH 

POSTASI 
istanbuldan Pazar günleri 

saat 8,30 da kalkacak vapur Ar
mutluya uğnyarak 11,10 da Mu-
danyaya; varıp Gemliğe gidecek 
ve Gemlikten dönerek saat 19 da 
Mudanyadan kalkıp Armutluya uğ
nyarak 21,50 de İstanbula gelecek 
ve saat 22,20 de tekrar Mudanya ve 

Gemliğe dönecektir. İstanbula 21,50 
de gelecek bu postanın şehir dahili 
vapur ve tren iltisakı temin edil-
öiiştir. Mudanya postalan Kara
köy nhtımmdan kalkacaklardır. 
işbu postalara aid her türlü ko-
^ylık ve teferruatı ihtiva eden 
risaleler acentelerimizden v« 
AKAY işletmesi ve ŞİRKETİ HAY
RİYE gişelerinden tedarik edUe-
bilir. (2946) 

Scandinavian Near 
East Agency 

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

Bvenska Orient Llnlen GothenbuTg 
j ^ t h e n b u r g , Stokholm, Oslo, Dantzlg. 
r^ynia Copenhag Abo Reval ve bütün 
^ ^ limanlan gark ve Karadeniz baçlı-
^ Umanları arasında 15 günde bir azimet 
"• avdet için muntazam postalar. 

Odynia - E>antzig - Gothenburg ve Oslo-
'*o beklenen vapurlar. 

Ounborg vapuru 5 Hazirana doğru. 
Vlngaland vapuru 6 Hazirana doğru. 
^•^geland vapuru 20 Hazirana doğru. 
Yakında İstanbuldan Hamburg Roter-

^"> - Kopenhag, Gdynla Gothenberg, 
^•'»tzig - Stokholm, ve Oslo limanlan 
^ hareket edecek vapurlar. 

«ordland vapuru 27 Mayısa doğru. 
Gunborg vapuru 5 Hazirana doğru. 
*[^8aland vapuru 6 Hazirana doğru. 
Jazla tafsilât için Galata'da Tahir han 
*octi katta kâin acentahğma müracaat. 

Tel: 44991 - 2 - 3 

Ûr. İRFAN KAYRA 
Röntgen mütehassıs ı 

Adres: Divan yolu Bozkurd kıraatha-
Jiesi karşısındaki eski Klod Farer so-
**k Aslanec Apr. No. 8 - 1 0 öğleden 
"'hra 3 ten 7 ye kadar hastalarmı 

kabul eder. 

İstanbul Birinci iflâs 
memurluğundan 

"alatada Perşembe Pazannda Arslan 
^'»ndaki yazıhanesinde Tütün ticaretlle 
•'Ûştegii iken 930 senesinde iflâs" eden 
^^^mU Hacı Hüseyin oğlu Nadir masa-
/^* evvelce kayıd ve matlubatı kabul olu-
7^ alacaklılann 30 Mayıs 938 pazartesi 
•«İÜ saat 10 da dairede yapılacak toplan-

^^ hazır bulunmalan ilân olımur. 
^ toplanmaya gelecek alacaklılann ev-

, 6̂ alacaklannm kayıd ve kabul edildiği 
fadaki vesaiki ve vekil olanlarm da 
sletnamelerini birlikte getirmeleri lâ-
lir. Bu vesikaları getirmiyenler ve ala-

, *rı hakkmdaki delilleri irae etmiyen-
*arn ^P^^'^'^^y^ hiç gelmiyenlerin müte-

"^f olmamaları için bu hususa ehem-
«llVpf 

' t vermeleri menfaatleri icabmdandır. 
. 's de toplanmada bulunmağa mec-

^^ İ İ Î İ İL_ (7978) 
Sulh Hukuk Hâ-J^dıköy İkinci 

*'^l; inden: 
j ^ - köyünde Kuşdili C. Şefik Bey 
cağında 30 No. h evin bir odasın-

, •ttukim iken Haydarpaşa Numune 
*stanesinde ölen Meleğin bilinme-

5, . " " " ' mirasçdannm K. M. nin 
lei *"**̂ " maddesine tevfikan üç ay 
hu ^hâkimliğimize müracaatla sı-
Veff '̂ ^ beyan eylemeleri ve müte-

anın alacaklariyle borçlularının 
bir ay içinde alacak ve borçlarını 

j^^ettirmeleri aksi takdirde alacak-
^*^ hakkında 56 i inci madde hük-

'»»lün Utbik olunacağı ilân ohıu-

InhDsarDaır U. M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

Eksiltmenin mahalli Keşif Muvakkat Şartnamenin Zarfların ve-
şekli bedeli 

Li. Kr. 
Açık eksiltme Göle 9674.75 

» » Tortum 9542.09 
S » Hasan 9272.54 

kale 
Kapalı zarf Arpaçayı 10376.60 

• » Ağrı 10129.38 
» » Ardahan 11154.12 
» » İğdır 10653.09 
H » Doğuba- 10653.09 

yazıt 
B » Çıldır 10376.66 

teminatı 
Li.Kr. 
725.61 
715.66 
695.44 

778.2!> 
759.71 
836.56 
798.99 
798.99 

778.25 

bedeli 
Li. Kr. 
—.49 
—.47 
—.47 

—.52 
—.51 
—.56 
—.54 
—.54 

—.52 

rileceği saat 

13.30 
14 
14.30 
15 
15.15 

15.30 

I — İdaremizin Gaziantep Başmü dürlüğüne bağlı Akçakalede şartname ve 
projesi mucibince yaptırılacak idare binası inşaatı kapaU zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 liradır. 
m — Eksiltme 13/VI/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır, 
r v — Şartname ve projeler 53 kuru ş bedel mukabilinde İnhisarlar Leva

zım ve Mübayaat şubesiyle Gaziantep, Urfa ve Akçakale İnhisar idarelerinden 
alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika alması lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile İnşaat Şubesinden 
almacak ehliyet vesikasını ve % 7,5 güvenme parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapaU zarfların ihale günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı 
geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması ve posta 
ile gönderilecek mektupiann da bu saatte komisyonda bulundurulması lâzım
dır. Postada «laMk gecikmeler kabul edilmez. (3115) 

• 
I — İdaremizin Muğla Müstakil Müdürlüğüne bağlı Fethiyedeki Barut 

deposımda şartname ve projesi mucibmce yaptırılacak tamirat İle duvar, İs
kele ve bekçi evinin inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

I I — Keşif bedeli «2674» Ura «66» kuruş ve muvakkat teminatı «200» lira 
«60» kuruştur. 

III — Eksiltme 15/6/93C tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV — Şartname ve projeler «14» kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Leva-
Bim ve mübayaat şubesiyle Muğla Müstakil Müdürlüğünden ve Fethiye Me
murluğundan alınabilir. 

V — İsteklilerin pazaıl'k için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (3113) 

Eksiltme 
saati 

10 
10,30 
11 

14.30 
15 
15.30 
16 
16.15 

16.30 
1 — Yukarıda isimleri yazılı mahalle rde şartname ve projeleri mucibince 

yaptınlacak idare binalannm inşaatı hizalarında gösterildiği üzere ayrı ayrı 
açık eksiltme ve kapalı zarf usulleriyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedelleriyle muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiştir. 
III — Eksiltme 3/VI/ 938 tarihine rastlıyan cuma günü hizalarmda göste

rilen saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonun
da yapılacaktır. 

IV — Şartname ve projeler yukarda yazılı bedellerle İnhisarlar Levazım ve 
Mübayaat şubesiyle mahallî İnhisarlar idarelerinden alınabilir. 

V — Açık eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin kanunî vesaik ve % 7,5 gü
venme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte komisyona 
gelmeleri, kapalı zarf eksiltmesine iştirak etmek isteyenlerin: Mühürlü teklif 
mektubunu ve kanuni vesaik ile % 7,5 güvenme parasını veya mektubunu ih
tiva edecek olan kapalı zarfları 3rukarda yazılı olduğu veçhile eksiltme saat
lerinden birer saat evveline kadar adı geçen komisyon başkanhğma makbuz 
mukabüinde vermeleri lâzımdır. Posta ile gönderilecek mektuplarm da bu sa
atlerde komisyonda bulundurulması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ka
bul edilmez. (2938) 

• 
I — İzmirde şai'tname ve projesi mucibince yaptırılacak tütün bakım ve 

işleme evinin temel kazıkları i.şi l l / IV/938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yeniden kapaU zarf usuliyle eksUtmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 87265 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 lira
dır. 

m — Eksiltme 20/VI/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar aynı günde en geç saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

IV — Şartname ve projeler 4,36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden almabilir. 

V — Fennî şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak olan 
temel kazıkları işi Franki, Rodiç, Stern,Simples, brechtl, Abolorenz, Miharlis, 
Mast ve sair firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sistemlere 
göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalann fennî tekUfleri-
ni münakaşa gününden 10 gün evvelinte kadar tetkik edilmek üzere İnhisarlar 
Tütün İşleri Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin bir Mimar veya Mühendis olmaları ve yahut bir mühen
dis veya mimarî inşaatın hitanıma kadar daimî olarak iş başında bulundura

cağına dair aralarında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir teahhüt kâğıdı ile 
Nafia Vekâletinden alınmış bu gibi işleri yaptüılarmı gösterir müteahhitlik 
vesikasını eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almalan lâzımdır. 

VII — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile VI inci maddede ya-
zıU eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar yukarıda yazıldığı üzere eksiltme günü 

en geç saat 14 e kadar yukarda adı geçen alım komisyonu başkanhğma mak
buz mukabilinde verilmiş olması lâzımdır. (2578) 

• 
I — İdaremizin Paşa Umanı Tütün Bakımevi çatı ve döşemelerinde şart

namesi mucibince yaptırılacak inşaat ve tamirat pazarhk usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

II _ Keşif bedeli 2703 Ura 75 kuruş ve muvakkat teminatı 203 Uradır. 
III Eksiltme 1/VI/P38 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat 14.30 da 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV Şartni'nıeler 7 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve mü
bayaat şubesinden almabilir. 

V îstekUleıin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikle yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunu»-

I — ll /IV/938 tarihinde eksiltmesi tehir edilmiş olan şartname ve proje
si mucibince îznürde yaptırılacak Tütün bakım ve İşleme evi inşaatı yeniden 
kapah zarf usuUyle eksiltmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 676.960 lira 83 kuruj ve muvakkat teminatı 30.828 Ura 
43 kuruştur. 

n i — Eksiltme 20/VI/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktu-. 
Kapalı zarfların aym günde en geç saat 15 e kadar adı geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verUecektlr. 

IV — Şartname ve projeler 33.85 Ura bedel mukabilinde İnhisarlar leva-
zım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden almabilir. 

V — İstekUlerin Mühendis veya Mimar olmalan veyahut bir Mühendis ve
ya Mimarî inşaatm hitamına kadar daimî olarak is başında bulunduracağına 
dair aralarmda teati edilmiş noterlikçe tasdikU bir taahhüt kâadı üe Nafıa ve
kâletinden ahnmış asgarî 200.000 liralık bu gibi inşaat yaptıklanm gösterir bir 
müteahhitlik vesikasım eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İn
hisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile 5 inci maddede yazıü 
eksiltmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihti
va edecek olan kapalı zarfların müriakasa günü «n geç saat 15 e kadar adı ge
çen Alım Komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lâzını-
dır. (2577) 

1500 Kilo arap sabunu B. İS 
300 » zamkı arabî > 10 

I — Yukarda cins ve miktarı yazıh İki kalem malzeme şartnameleri mucW 
bince pazarlıkla satm almacaktır. 

n — Pazarhk 9/VI/ 938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizalarında ya
zıh saatlerde Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Ahm komisyonund» 
yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven

me paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 
(3055) i 

• 
I — İdaremizin Paşabahçe fabrikasmda şartname ve projesi mucibine* 

yaptırılacak kârgir ve betonarme İstinat duvarlarıyla Filitre dairesi inşaatı 
9/V/938 tarihinde ihale edileceğinden yeniden kapah zarf usuliyle eksiltmeye 
konmuştur. 

n — Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 liradıf. 
III — Eksiltme 30/V/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır, 
IV — Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Leva

zım ve mübayaat şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden ahnabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İn

hisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları lâzımdır. 
VI — Mühürlü teklif ınektbunu kanımî vesaik ile İnşaat şubesinden alı

nacak ehüyet vesikası ve * 7,5 muvakkat güvenme parası veya mektubunu ite» 
tiva edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yuka
rıda adı geçen alım komisyoiıu Başkanlığma makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması lâzımdır. (2714) 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberl) 

her iürlü soğukalgınlıklanna ve ağ-, 

rılara karşı fesiri şaşmaz bir ilâç 

olduğunu isbaf "efmiştrr. 

ASPİRİN in fesirînden emîn olmak îçîn. 
lütfen (BAveRJ markasma dikkaf ediniz. 

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

İkinci keşide 11 /Hazi ran/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 «engin eden bu piyangoya iytirak et
mek suretile siz de talünlri denerinlı... 
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PİRE, TAHTA 
KURUSU 

SİNEK 
SİVRİSİNEK 

ve bütün 

HAŞARATI YAŞATMAZ 
Adi gazi boya Ue karıştırarak yalancı ecnebî markalı kutulara dolduruyorlar. Ve bçılarda ve tenekelerde açıktan 
Fayda yerine satıyorlar. 

FAYDA İSMİNE ve MARKASINA DİKKAT 
Aldanmayınız Faydada gaz yoktur. 1/8 litre 20 — 1/4 30 — 1/2 45 — 1 litre 70 — 5 litre 300 kumş. Toptancdara tenzilât. 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Har ic i Asl<erî Kıt'atı İ lânları I 

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

leri ile Bursa Askerî Lisesi, Kınkkalede bulunan Askerî Sanat Lisesi ve Konya, 
Erzincan Askerî Orta Okullanna 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 ile doğrudan doğruya o 
okul müdürüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir tane 6 ku
ruşluk posta pulu Uiştirilmiş bulunmalı ve mensup olduğu Askerlik şubesi, 
Babasmın adı ve mesleği ile kendi adı, okuduğu okulun ismiyle hangi sınıfta 
bulunduğu, yabancı dil okuyorsa hangisini okuduğu ve okulundaki kayıt nu
marası, boyu, yaşı, ağırlığı ve otıu'duğu yerin adresi vazıh olarak yazılmahdır. 

3 — Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat edecek talebe
ler aynca ikinci bir dilekçe ile de Askerlik şubelerine başvuracaklardır. Asker
lik şubeleri sıhhî muayeneleriyle lüzumlu kaydı kabul kâğıtlarım tamamlattı
racaklar ve 1 Temmuzda talebenin gireceği okul müdürüne yalnız kâğıtlarım 
gönderecekler ve talebeler mektep müdürleri tarafından çağrılmadıkça mek-
tet)e gönderilmiyecektir. 

4 — Okullar yatıh ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, 
teçhizatı, okul tarafından temin edilir. Ve her ay bir miktar da maaş veri
lir. «830» «2444» 

'Siz de sabahalan aç kamına 
bir kahve kaşığı 

lAZON MEYVA TUZU 
alırsanız iştiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsiniz. 

Üsküdar mmtakası tapu sicil muhafızlığından 
Ulu derenin büyük çamlıca caddesUe birleştiği nokta başlangıç noktası tu

tularak garb ciheti, şimale doğru Yusuf İzzettin veresesine ait Kasnn kapısı
na kadar Çamlıca caddesi ve buradan şarka doğtu kasnn su hazinesi binası kö
şesine ve bu köşeden şimale doğru (A) işaretine kadar imtidad ederek oradan 
garbi şimaliye kıvnlarak büyük Çamlıca ile Beylerbeyine giden yolun iltisak 
noktasma kadar devam eden kasır duvarı ve oradan tekrar şimal noktasındaki 
Tomruk çeşmesine giden bir numaraU kazık Ue tesbit edilen kuru dereye ka
dar devam eden Beylerbeyine giden yol ve bu birinci kazıkdan büyük ceviz 
ağacı mevkiine dikilen ikinci kazığa kadar şimalen kuru dere ve cenubımdaki 
çmarbaşmda caddeye birleşen kuru dereden de kar kuyusuna kadar keza diğer 
bir dere vekar kuyusundan daha cenuptaki kızıl bayır ve buradan şimale doğ
ru şark hududunda bulunan kaya. Bayır başı. Taş kaya ve Üç bayır başı ve bu 
mevkiden şimal hududunun diğer kısmı olan ceviz ağacına kadar hudud da 
mevcut çıkıntı noktalarına on beş adet demir kazık dikilmek suretile hudud-
lan gösterilen mahallerle Yusuf İzzettin vereseleri tarafından tecavüz sureti
le kasır duvarı içine alınmış olan mahallin Büyük çamhca tepesi) arazisi di
ye ve mülga (Hazinei Hassadan) devredilmiş olarak (maliye hazinesi adına 
tescili) İstanbul Defterdarlığından istenilmiştir. 

Bu sahaya yerinde demir kazıklarla işaret edilmiş olduğu gibi hudud ve 
vaziyeti gösteren bir haritası da muhafızlığımıza verilmiştir. 17/6/938 cuma 
günü saat (10) da yerinde keşif ve inceleme ve tesbit ve tahdidi yapüacaktu:. 
(Büyük Çamlıca tepesi) diye amlan bu saha içindeki yerlerde mülkiyet veya 
sair suretle alâkası bulunduğunu iddia edeceklerin keşif gününe kadar evrakı 
müsbitelerile birlikte ve 1538/167 dosya No. sile muhafızlığmııza ve keşif gü
nünde yerinde iş gören memurlara müracaat etmeleri ilân olunur. (3112) 

Mide Ekşilik, şişkinlik ve 
yanmalarmı giderir. 

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

Sandalya lar , Karyolalar, Po r tman to la r 
vesaire mobilyalar 

FABRİKA FiATINA SATILIYOR 
Asrî Mobilya Mağazası: Ahmed Feyzi 

istanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66. Tel. 23407 

4 r ı l f l "* '•• tıiıir.iiri 

Türk okutma kurumu müdürlüğünden: 
Türk Okutma kurumu umumî heyeti Mayısm 29 uncu günü saat 14 te içti

ma edeceğinden nHihterem azanın sözü geçen gün ve saatta Darüşşef akayı tea-

Yaz mevsimi için ^ 
Fresko, Palm - Biç 
Alpaka, Twids ve 
saire. En maruf 
İngiliz fabrikaların 
mamulâtmın gel
diğini muhterem 
müşterilerimize teb« 
şlr eyleriz. 

Adrese dikkat 

J . İ T K İ N 
Tüccar Ttni 

İstiklâl caddesinde 405 
Şubemiz yoktur. Tel. 40450 

27 Mayıs 193fc 

Kendine beyhude yere eziyet 
ediyor 

6RİPİN 
varken ıshrab 

çekilir mİ? 

BAŞ, DIŞ 
ağrı ları 

ve üşütmekten mütevelUt 
bütün ağn, sızı, şanolar
la nezleye, romatizmaya ^yy^ 
karşı 

Kaşelerini tecrübe ediniz. İcabında günde 3 k a ^ alınabilir. 
İsmine dikkat. Taklitlerinden sakınmıı ve Gripin yerine başka bir marka 

verirlerse şiddetle reddediniz. 

fr'"'""""""""''"*̂  
BAŞ 
AĞRILAR» 
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Sihirli 6öz 
Pudra renklerinde 

inkiiab yaptı 

BvL yeni ve 

sihrâmiz 

renkleri 

tecrübe ediniz 

On kadın da dokuzu tenlerine uy-
mıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri suni cmak-
yaj görmüş» bir şekil aldıklan gi
bi yaşlarmdan fazla ihtiyarlamış 
görünürler Yeni icad edUen sayar 
m ha3rret «Chromoscope» maki
nesi, pudra renklerinde bir inki-
lâp yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bUe şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra' renkleri a-
rasmdaki ahengi ifşa etmiştir, ki, 
bu, Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabii renlderl 
esasü bir tarzda mezcetmek im
kânını vermiştir. Artık yüzünüz
de plâkalar halinde yapışan adi 

Artık; tid yaşmvsdan fada ih
tiyarlamış gösteren ve yüzü
nüzde 9iPlâkalarm halinde ya
pışan adi pudralan bırakınız 
ve bir güzellik mütehassısının 
dediklerini okuyunuz: 

pudralara nihayet veriniz ve bu-
gfûnden Tokalon pudrasını sihrâ
miz renkleriıü tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir t6u*afına bir renk ve 
diğer tarafma da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayi kullanarak cadb, 
sehhar ve adetâ tabii bir güzellik 
temin ediniz. 

L Bayanların nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 

büjrük bir kısnneti vardır. Onları bayünize iade 
ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, asmi za
manda kıymettar mükâfatları bulunan To

kalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. • 

SERVOİN 
ADEMİ İKTİDAR 

ve B E L G E V Ş E K L İ G İ N E en 
tesir l i bir i laçt ır 

[ 
KİREÇ 

Merdivenköy funınu çalıçmaya bağladı 
İnşaatınızın kireç İhtiyacı için (&2,lö3) 
No. ya telefon ediniz. 

Karaağaçta 
I Şakir Zümre fabrikassna | 

3 İyi tesviyeci, 3 otomatikçl, 1 tornacı. 
1 frezeci, 1 taşlamacı alınacsüctır. 

İç ve dış basur memelerinde, basur 
memelerinin her türlü Utihaplarmda 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan 
basur memelerinin tedavisinde: 

REKTA 
daima muvaffakiyetli 
ŞtPAYI TEMİN EDVSR 

I * I İstanbul belediyesi İlanları | ı J 
Keşif bedeU 1569 lira 48 kuruş olan Selâmiçeşme - Maltepe jasfalt yoi^ 

nun tamiri pazarhğa konulmuştur. Keşif evrakile şartnamesi levazım mÜ^^ 
lüğünde görülebilir. İsteklUer 2490 No. ü kanımda yazüı vesikadan başka I'*' 
fıa Müdürlüğünden alacaklan fen ehliyet vesikasile 117 lira 71 kuruşlı* ^ 
teminat makbu2 veya mektubile beraber 28/5/938 cumartesi günü saat H 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. (3090) (t.) 


