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Sefirimiz Fransız Hariciye 
Nazırile Hatay işini görüştü 
Beruttakî manda makamatma anlaşma 

hükümlerinin tatbiki emredilecek 
Hatay intihabatmda cebren istihsal ettirilen bir zafer varsa o da 

Ermenilerin Araplar üzerindeki zaferidir. Bu da hariçten 
taraftarlar getirildiğini açıkça göstermektedir 

Paris 25 (A.Â.) — Havas ajansı bil
diriyor: 

Türkiye büyük elçisi B. Suad Davas, 
Fransa Hariciye Nazın B. Bonnet'yl zi
yaret esnasında, geçen haftaki rnülA-
katında İskenderun sancağı hakkın
da girişmiş olduğu teşebbüsü tamam
lamıştır. Söz arasında Çekoslovak m»-
selesinin mevzuu bahsolması üzerine, 
büyük elçi, bu meseledeki Fransız -
İngiliz tam işbirliğinin umumiyeti© 
Avrupada hasıl ettiği derin intibaı tek
rar eylemiştir. 

Anadolu ajansmın notu: 
Ha^ay meselesinin bu had devresi 

esnasmda Türkiye Paris büyük elçisi
nin Hariciye Nazırına vaki olan ziya
retini Çekoslovakya meselesini görüş
meye matuf gibi gösteren bu telgraf, 
Ankara mahafilinde hayretle telâkld 
edilmiştir. Paris büyük elçimiz B. Bon
net'yl orta Avrupa meselesinin inkİ-
Şafatı üzerinde fikir teatisi için değil 
sırf Hatay hakkında hâdisatın icap et
tirdiği esash teşebbüsatı yapmak için 
ziyaret etmiştir. Bu ziyaret esnasmda 
Fransa Hariciye Nazın büyük elçimi
ze Beruttaki manda makamatma an
laşmalar hükümlerinin temam! tat
bikini katiyetle emir ve tebliğ edeceğini 

Fransız Hariciye Nazın B. Bonnet 

temin etmiştir. Bonnet • Davas mttlft-
katının esası igte bundan ibarettir. 

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

Berutta çıkan Elbelag gazetesi 
Arap ajansının bir muhabirine dele

ge Garo tarafmdan verilen aşağıda
ki l)eyanatı neşrediyor: 

«Hükümet, partiler hakkında seyyan 
muamele yapmaktadır. İntihabat tam 
serbesti İle cereyan edecektir, Sancalc-
taki Türklerin Araplara isnat ettikleri 
hareketleri haddizatında kendUerinin 
yaptıklanm ve Araplarm muhakkak 
zaferi önünde Türklerin şimdi İntiha-
batı tehir etmek istediklerini Arap ar 
Jansı yazabilir.» 

Anadolu ajansınm notu: 
Elbelağ gazetesinin neşrettiği bu 

haber eğer doğru ise B. Garonun ha
kikate İdilliyen muhalif l>eyanatta 
bulunduğunu kabul etmek lâzımgelir. 
Filvaki bu mülâkatm içinde vakalarm 
bir tek doğru ifadesi görülmemektedir. 
Şurasmı da ilâve etmek lâzımgelir ki 
şimdiye kadarki intihabatta cebren is
tihsal ettirilen bir zafer varsa o da bil
hassa ermenilerin Araplar üzerindeki 
zaferidir. Çünkü iki kazada Türk 
ekseriyeti azimesinden sonra gelen en 
kuvvetli cemaat Ermeni cemaati ola
rak görülmekte ve bizzat Fransızlann 
neşrettikleri istatistiklere nazaran da
hi bir garibe şeklinde tecelli eyleyen bu 
netice intihabat için hariçten nasıl ta-
rafdarlar getirildiğini açıkça göster
mektedir.» 

General Marîç bugün 
şehrimize geliyor 

Dün Bursayı ziyaret eden mlsafirlnnlz 
halkın coşkun tezahüratına "Yaşasın 

Türkiye diye bağırmakla nnukabele etti 

Kıymetli misafirimizin İzmir ziyaretlerinden bir intiba: 
Basmahane istasyonunda 

Bursa 25 (Telefonla) — Dost ve 
müttefik Yugoslavyanm Harbiye ve 
Bahriye Nazın Orgeneral Mariç bu
gün saat 11 de Kocatepe muhribi Ue 
Mudanyaya geldiler, iskelede kayma
kam, belediye reisi ve bir kıta asker 
tarafından karşılandılar. 

Misafirimiz bir müddet sonra Erkâ-
lıı Harbiye İkinci Reisi Orgeneral 
Âsim Gündüz, Korgeneral Sedad, 

JTümgenerîd Remzi ve Bursa fırka 

kumandam General Cemil Tahir 
Tanerle birlikte Mudanyadan Bursa-
ya hareket etmişler ve saat 12 de Bur-
saya gelmişlerdir. 

Orgeneral Mariç Bursaya gelişle
rinde Çekirge altındaki Durak karar 
kolunda bir kıta asker tarafından 
selâmlamış, Vali B. Şefik Soyer, Be
lediye Reisi ve diğer zevat tarafından 
da vilâyet naııuna karşılanmıştır. 

(Devamı 7 inci sahifede) 

Millî Müdafaa Vekili 
General Kâzım Özalp 

tzmirden Ankaraya döndü 
tzmir 25 (Telefonla) — Dost Yu

goslavyanm Harbiye ve Bahriye Na-
zın orgeneral Mariçle buraya gelen 
Müll Müdafaa Vekili general Kâzım 
Özalp refikasüe beraber bugün eks
prese bağlanan hususî bir vagonla 
Ankaraya hareket etmiştir. 

Millî Müdafaa Vekili Basmahane 
istasyonunda askeri merasimle uğur-
lanmıştır. 

JD»mig:lg»*l^M»« 
içtimaî bir yaramız 

Adliye Vekili Şükrü Saraçoğlu şu fç-
timaî yara üzerine dikkatin celbedil-
meşini matbuattan da istiyor: 

aTürk cezaevlerindeki 19 bin mah
kûmun 8 binini ve 10 bin mevkufun 
3800 ünü katil ve kati maznunlan teş-
kU etmektedir. Kati davalan son iki 
sene içinde sayam şükran bir derecede 
azalmasına rağmen hâlâ üstünde du
rulacak kadar ağırdır.» 

Cana kasdeden cürüm işlemeğe 
kalkanlar yalnız ferdî değû, vatani 
bakımdan da cinayet işliyeceklerini 
düşünmeli, kendilerini tutmalıdırlar. 
Memleketin nüfusa, refaha ihtiyacı 
var. Halbuki işlenen her cinayet yal
nız maktulü değil katili ve iki taraf 
ailelerini de mahvediyor. 

Milletimiz ne derece sulhperver ol
duğunu haricî siyasetüe gösteriyor; 
kurunuvüstadan kalma kan davası, 
düşmanlık gütme ve - bazı kasaba ve 
köylerimizde olduğu gibi - katilleri 
babayiğit sayma âdetlerini de kökün
den kazıyıp atmalıyız. Kanunlarla, 
telkinlerle buna muvaffi^ 
kail miktarı azalacaktır. 

Atatürk seyahatlerinden 
memnun döndüler 

BOyük Şef diln Ankarada kendilerini karşılıyanlarla 
kısa bir basbilıalde bulundular 

Büyük Şefin cenup vllâyetletl seyıAatİnden Ur 
Mersin valisindoı İzahat alıyorlar 

IntÜMU' 

Ankara 25 (Telefonla) — Reisicum
hur Atatürk Cenup vilâyetlerimizde 
yaptığı kısa bir seyahatten sonra bu
gün saat 13,30 da şehrimize avdet bu
yurmuşlardır. 

Atatürk, Kayaş istasyonımda Baş
vekil Celftl Bayar, Dahiliye Vekili ve 
Parti genel sekreteri Şükrü Kaya İle 
Ankara Vali ve Belediye reisi Nevzat 
Tandoğan tarafından, Ankara gann-
da da Büyük Erkânı Harbiye reisi ma
reşal Fevzi Çakmak, vekiller, mebus
lar, Büyük Erkâm Harbiye ile Milli 

Müdafaa vekâleti ve dig<er vekâletler 
erkâm, daireler umum müdürleri t»-
rafmdan istikbal edilmiştir. 

Atatürk trenden İndikten sonra gar 
nn merasim salonunda bir müddet 
istirahat buyurmuşlar ve kendUerini 
karşıhyanlarla kısa bü: hasbıhalde 
bulunmuşlardır. Büyük Şef bu arada 
seyahatlerinden memnun döndükleri
ni gezdikleri yerlerde mahsulün bere
ketli ve halkm ijrl çalışmakta olduğu
nu beyan buyurmuşlardır. 

ttfaiyeciUk 
hizmet şekl 

mecburî bir 
ine konacak 

Bu mecburiyet 77yaşından 55yaşına 
kadar bütün erkeklere şamil olacak 

Ankara 25 (Telefonla) — Dahiliye 
Vekâleti tarafmdan hazırlanan yan-
gm kanımu projesi Başvekâlete ve
rilmiştir. Projenin gayesi hazarda 
yangm, su baskmı, yer sarsmtısı ve-

untMRiiMiıııınııiNiııııııııiNinııııııııııııiMiııııııımınıııııııııiHn 

saire gibi âfetlerle mücadele etmek 
ve seferde de zehirli gazların tahriba^ 
tim önliyecek tedbirler almaktu:. 

(Baş tarafı 7 nci sahifede) 
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fflOfHftlK [tik defa Türk kadını gören bir kaç Amerikalı seyyahl. 
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Dün Greceki ve B u Sa.ba.ltki Ha l ı e r l e r J 
Dünkü Meclis müzakereleri 

Muvazene vergisi itanununu 
değiştiren l(anun i(abul edildi 

Dün birçok kanunlar, bu arada divanı 
muhasebat teşkilâtı hakkındaki 

kanun da kabul edildi 
Ankara 25 (AJL.) — B. M. MecUsi 

bugün reis vekili Fikret Silay'ın baş
kanlığında toplanarak ruznamede bu
lunan muhtelif maiJdeleri müzaiere 
»e kabul etmiştir. 

Celsenin açılmasım müteakip millî 
saraylar müştemilâtında v>e Yalova 
köklerinde bulunan eşya hakkındaki | 
meclis hesaplan tedkik encümeni maz- ! 
batasile, barut ve mcvadı infilâkiyo. | 

B ş ^ inhisar idaresinin 1935 yılı hesabı I 
katta hakkındaki divanı muhasebat I 
memneni mazbatası okunmuştur. | 

Divam muhasebat teşkilâtına, devlet ' 
demiryolları bir kısım inşaat işJerinin 
sureti idaresine, ispençiyari ve tıW:>î 
müstahzarlar kanununun bir madde-
sn in değiştirilmesine ait kanun lâyi-
halarile tayyare resmî hakkındaki ka
nuna ek kanun lâyihasının ikinci mü
zakereleri yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Muvazene veı^isi kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkındaki ka
nunun müzakeresi esnasında Berç 
Türker tarafuMİan Ueri sürülmüş olan 
mütalâalara karşılık veren bütçe en
cümeni mazbata muharriri Eaif Kara
deniz, tenzilin yaldız küçük maaşlar
dan başlamamış ve bütün maaş esba
bının her birinden bu tahfifin yapılmış 
olduğunu kaydeylemiştir. 

Bu izahatı büteakip kanun, aşağıda
ki şekilde kabul edilmiştir: 

Madde 1 — 26 /5/1932 tarih ve 1980 sa
yılı muvazene vergisi kanununun birinci 

maddesinin 5 numaralı fıkra.sı aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

cS — Bir ay içinde her ne iinvan ile 
olursa olsun aldıkları paraların mecmuu 
kazanç, iktisadi buhran ve muvazene ver
gileri indirildikten sonra 20 lira ve ondan 
afağı düşenlerin istihkakları ve 80 kurusa 
kadar işçi gündeliklerile 120 kuruşa kadar 
olan gündeliklerin 80 kuruşu bu vergiden 
müstesnadır. 

Hem gündelik, hem maktu ücretle çalı-
çanlarm bir ay içinde gündelik ve maktu 
ücret olarak aldıkları paralarm yekûnu 
kazanç, istihlâk, buhran ve muvazene 
indirildikten sonra 20 lira ve ondan a«af ı 
düşenlerin istihkaklan dahi bu vergiden 
muaftır. Muhtelif cihetlerden gündeliği 
olanlann muafiyetten istifadelerinde gün
deliklerinin mecmuu nazan dikkate alı
nır.» 

Kanunun diğer bir maddesi hük-
m.üne göre de: 

Muvazene v e ı ^ a istihkak ve tedi
yelerden kazanç ve iktisadî buhran 
vergileri çıkanldiktan sonra kalan te
diye miktarından yüzde sekiz nisbe-
tinde almır. 

Bundan sonra, Millî Müdafaa vekâ
letinde zat işleri son tetkiki mercii 
encümeni teşkili meccani leylî talebe
nin mecburî hizmetlerine aid kanun
lar tasvib edilmiştir. 

Meclisin bugünkü toplantısında ka
bul ettiği kanunlar arasında 57.918.000 
lirahk fevkalâde tahsisat verilmesine 
ait kanun lâyihası da bulunmkata idi. 

B. M. Meclisi yarın saat 14 de topla
narak 1938 bütçesinin müzakeresine 
devam edecektir. 

General Gedilio 
flmerikaya kaçtı 

Meksikada isyan teşebbüsü 
neticesiz kaldı 

San-Antanio (Amerikada) 25 — Ga
zetelerin istihbaratına göre Meksikada-
ki âsi kuvvetlerin reisi olup Amerikaya 
kaçan general OediUo yakalanmak 
üzeredir. Maamafih iyi malûmat sahi
bi Meksikalılar, bu haberin doğrulu
ğuna inanmıyorlar. 

Gönüllü toplamak maksadile Teksa-
sa kaçmış olan general Cedillo taraf-
tarlan, gönüllü toplıyabilmek ümidin
den vaz geçmişlerdir. Asi generallerin 
taraftarları Meksikada 20,000 kigilik 
bir hükümet kuvveti tarafından takio 
edilmektedir. Asi general hem yaşlıdır, 
hem de ümidsizliğe kapılmıştır. Henüz 
yeni bir ameüyattan kalnuştır. Hükü
met zabitleri Amerikadan tayyare geti
recek olan mutavassıtı yakaladıklan 
zaman kendisinin bütün muvaffakiyet 
ümidleri suya düşmüştür. 

Mısırın mOdafaası 
ing i l t ere Mısıra bombardı 

m a n tayyare ler i gönder iyor 

Londra 25 (A.A.) — Deyü Ekspres 
gazetesinin salâhiyettar mahalliden 
aldığı malûmata göre, İngiltere, Mısı
ra birçok bombardıman ve keşif tay
yaresi göndermeğe karar vermiştir. 
Bu tayyareler Kahire ve Süveyş ka
nalı ımntakasmda bulundurulacak
tır. 

Şuşnig benüz Viyanada 
Berlin 25 (A.A.) — Resmî bir mem-

îaadan bildirildiğine göre Şuşnig hâ-
İft Viyanada bulunmaktadır. Hak
kında henüz hiç bir kaarar verilme
miştir. Şuşniğin Leipzige nakledil
diği hakkındaki haberler tekzib edil
mektedir. 

S a m s u n d a y a ğ m u r v e do lu 
Samsun 25 (Akşam) — Bugün bu

raya şiddetli yağmurlar yağdı. Bu ara-
da beş dakika da fi. dik büyüklüğün-

İngiliz kabinesi 
Lordlar k a m a r a s ı n d a 

eka l l i ye t t e ka ld ı 

Lcmdra 25 (A.A.) — Hükümet, lord
lar kamarasında kömür sanayii ka
nım lâyihasınm müzakeı^esi esnasm-
da ekalliyette kalmıştır. Lord Şansö-
liyenin muhalefetine ra,ğmen lordlar, 
kömür madenleri mülkiyetinin şim
diki mülk sahiplerine tazminat veri-
lİBCiye kadar millî komisyona devre-
dilmemesi hakkında lord Balfur Of 
Bürgley tarafından verilmiş olan ta-
dü teklifini 34 reye karşı 55 rey ile 
kabul etmişlerdir. Bu suretle veril
miş olan reyin kabinenin vaziyeti 
üzerinde hiç bir tesiri yoktur. 

İnhisarlar u m u m müdürü 
A n k a r a y a gitti 

inhisarlar umum müdürü B. Mitat 
Avrupadaki temasları üzerinde Vekâ
lete izahat vermek üzere dün öğle tre-
nile Ankaraya gitmiştir. 

İngiltere - Meksika 
Ortalıkta bir anlaşma 

meyli görünüyor 
Vaşington 25 (A.A.) — İngilterenin 

Nevyork konsolosu B. Erik Artür 
Klög, Meksikodaki İngiliz sefareti 
umurunu idare etmek üzere oraya 
gidecektir. Diplomasi mahafili, bımu 
İngiltere Meksika münasebatını tes-
hüe matuf bir tedbir ve petrol kum-
panyalajnmn istimlâki yüzünden or
taya çıkmış olan müşkilâtı yatıştır
mak için hissedilen bir arzu şirretin
de tefsir etmektedirler. 

Kredi mukavelesi bugün 
Londrada imzalanıyor 

16 milyon İngiliz liralık kredi hak
kındaki mukavele bugün Londrada 
murahhaslarımızla İngiliz müessesele
ri arasında imzalanacaktır. Murah
haslarımız, Londradan doğruca İstan-
bula döneceklerdir. Yalnız Nakid işleri 
müdürü B. Halid Nazmi, bir kaç gün 

Elektrik şirketi 
Memur kadrosunda mühim 

deği$iklik olmıyacak 
Hükümetçe satm alınan Eldrtrik 

şirketinin hesap ve muamelâtı üzerin
de tedkiklere devam edilmektedir. 
Şirketin satm alınması münasebetile 
tesellüm muamelesi hakkında bekle
nen emirler dün de tebliğ edilmemiş
tir. Bununla beraber şirkete aid muh
telif meseleler üzerinde Vekâletle mu
habereye devam ediliyor. 

Gerek tesellüm muamelesi, gerek 
yeni elektrik idaresi kadro vaziyeti 
•özerinde Ankarada hzırhklar yajHİdı-
ğı duyulmuştur. Söylendiğine göre. 
Elektrik şirketinin bugünkü memur 
kadrosunda kayde değer tebeddül d -
mıyacaktır. Bellibaşlı tayinlerin yeni 
umum müdürle muavinlerinden iba
ret olacağı anlaşılmaktadır. 

S o n d a k i k a , 
6 Çek tayyaresi Alman 
toprakları üzerinde uçtu 
Berlin gazeteleri Çekoslovakyaya 
şiddetli hücumlara devam ediyor 

Havzada Atatürk günü 
Havza 25 (Akşam) — Bugün Ata-

türkün Havzayı ilk teşriflerinin yıl
dönümüdür. Binlerce halk bu mutlu 
günü coşkun tezahüratla kutlamış
tır. Gece de bir balo verilmiştir. 

H a v a korunma temrinler i 
Ankara 25 (Telefonla) — Pasif ha

va korunma kanunu projesi Meclise 
verilmiştir. Hava; korunma genel ko-
mutaiılığınm da reyi almarak Dahi
liye Vekâleti tarafından yeniden ha
zırlanmış olan bu proje île 15 yaşm-
dan 50 yaşma kadar bütün vatan
daşlar senede asgarî 30 saat hava 
korunma temrinleri yapmağa mecbur 
olacaklardır. 

Kars - Artvin 
yolunda kar 

Y a l n ı z ç a m d a ğ yo lunun 
aç ı lmas ına çal ış ı l ıyor 

Artvin 25 (A.A.) — Kars - Artvin 
arasındaki Yalnızçam dağ yolunun 
açılması için her iki vilâyetten yola 
ameleler sevkedilmiş ve karlar açü-
mağa başlamıştır. 

Dağın Artvin taı-afındaki kısmında 
elan üç dört metre yüksekliğinde kar 
mevcuttur. Yolun biı- haftaya kadar 
açılmasını temin için vilâyetçe tedbir 
alınmakta ve amele miktarı ar t tml-
maktadır. 

Nisan ayındaki ithalât ve 
ihracatımız 

Ankara 25 (A.A.) — İstatistik umum 
müdürlüğü 1-938 senesi nisan ayı hari
cî ticaret istatistikleıini tamamlamış
tır. 

Alman neticelere göre, 1938 nisan 
aymdaki ithalât kıymeti 14 milyon 565 
bin ve ihracat kıymeti de 9 müyon 403 
bin liraya baliğ olmuştur. Bu miktar
lar 1937 nisan ayma nazaran ithalât
ta 6 milyon 201 bin lira ve ihracatta 
1 milyon 552 bin lii'a artış göstermek
tedir. 

B e r g a m a kermes i 
İzmir 25 (Telefonla) — Bir hafta sü

recek olan Bergama kermesine devam 
olunmaktadır. Vali B. Fazlı Güleç 
bugün İzmirdeki konsolosları davet e-
derek kermese götürmüştür. 

İngiliz sefiri dün Bursadan 
Karacabey harasma gitti 
Bursa 25 (Telefonla) — İngüiz sefiri 

Sir Peris Loren bugün buraya geldi, va
li B. Şevik Soyer tarafından verilen zi
yafette bulunduktan sonra Karacabey 
harasına hareket etti. 

U ç o k takımı ge l iyor 
İzmir 25 (Telefonla) — Üçok takı

mı bu hafta yapılacak maçlar için îs-
tanbula hareket etmiştir. 

R u m e n erkânıharbiye reisi 
V a r ş o v a d a 

Varşova 25 (A.A.) — Rumen erkâ-
nıhai'biye reisi general Jonesko yedi 
gün kalmak üzere cumartesi günü 
Varşovaya gelmiştir. 

Davis kupası maçları 
Mjlân 25 (A.A.) — Davis tenis ku

pası: İtalya, Polonyayı 3 - 2 mağlûb 
etmiştir. İtalya, Fransa üe cumarte-
si, pazar ve pazartesi günleri Pariste 

Berlin 26 — Alman matbuatı, 
Çek tayyareleri tarafından Alman top
raklarına yapılmış olan yeni tecavüz
leri şiddetle tenkid etmektedir. Sah 
günü bir Çek tayyaresi saat 10,40 da 
yerden 80 - 100 metre yüksekten Ger-
ding mevkii üzerinden uçmuş ve Al
man topraklan içine yedi kilometre 
girmiştir. KaJdenbergden gelen başka 
bir Çek tayyaresi, Grosenau üzerinden 
uçmuş, üçüncü bir tayyaı-e de Elzans-
tangebirg mıntakasmda, yirmi daki
ka Almajı toprakları üzerinde dolaş-
nuştır. Dördüncü bir Çek tayyaresi de 
Plingental mıntakasmda dolaşmış, 
beşinci bir tayyare de saat 9,10 da Al
man toprakları üzerinde yapılmakta 
d a n tesisatın fotografilerini çekmiş

tir. Son dakikada Alman toprağı üze
rinde altıncı bir Çek tayyaresi dolaş
mıştır. Bu tayyare Alman t<^rağı üze
rinde Prag - Viyana şimendifer hattı-
m takib etmiştir. 

Alman siyasî mahafilinde beyan 
edildiğine göre Çek tayyarelerinin bu 
mütemadi tecavüzleri hudud civarın
da bulunan Alman halfcmı endişeye 
düşürmektedir. 

Haben Ausgeden gazetesi diyor ki: 
«Bu yeni hâdiseler, Çekoslovakyanm 
tecavüzkârUğına bir delildir. Dünya
da hiç bir mahkeme, Çekoslovakyanm 
mesuliyetini reddedemez. Eğer Çekos
lovakya aldığı askerî tedbirlerden vaz 
geçmezse bir infilâka sebebiyet ver
mek mesuliyetini üzerine almış olur.» 

Almanya, topraklarına yapılan 
tecavüzleri protesto etti 

ingiltere, garbî Avrupa şubesi müdürünü gizli bîr 
memuriyetle Paris, Berlin ve Prağa gönderdi 

Prag 26 — Buradaki Alman sefiri, 
B. Kroftayı ziyaret ederek Çek tay
yarelerinin bir çok defalar Alman 
topraklan üzerinde uçmalanm pro
testo etmiştir. Teşebbüs nazikâne ve 
töıdidden âri idi. Bu hususta hükü
met kısa bir tebliğ neşretmiştir. 

Tebliğde, bu hadiseler hakkında 
Prag hükümetinin bir anket açtığı, 
hudud civarındaki askerî garnizonla
ra Çek - Alman hududunda beş ki
lometre genişliğinde bir saha bo-
yımca hiç bir tajryare uçurma malan 
için emirler verildiği beyan edilmek
tedir. 

Tebliğde, Alman sefirinin bu hadi
seden başka meselelere temas ettiği 
sureti kafiyede tekzib edilmektedir. 

tngiiiz sefirlerine gizli 
talimat 

Londra 26 — İngiliz Haı-iciye Ne
zareti garbî Avruya şubesi müdürü 

B. Wilyam Strong gizli bir memuri
yet ile Paris, Berlin ve Praga hare
ket etmiştir. B. Strong, dün sabahki 
İngiliz kabinesinin toplantısında ve
rilen kaı-an Paris, Berlin ve Prag İn
güiz sefü'lerine şifahen tebliğe me
mur edilmiştir. İngilterenin bu ka
rarlan tahriren bu sefirlere gönder
memesi, B. Strong'a verilen vazifenin 
ehemrrüyetini tebarüz ettiriyor. İs
tihbarata göre İngiltere hükümeti 
Südet meselesinde devamh bir anlaş
maya vai'mak için mesaisine devara 
etmeğe kai'ar vermiştir. 

Londra 26 — İngütere hükümeti, 
Çek hükümetine Alman hududu ci
varındaki askerî kuvvetlerini geri 
çekmesini tekliften vazgeçmiştir. Zi
ra Prag hükümeti bu kuvvetleri çe
kerse tehlikeli hadiseler çıkması ih
timali bulunduğunu İngüiz hüküme
tine isbat etmistii'. 

İspanyada hakûmetcilerin 
şiddetli taafruzfan 

Frankocular, hükümet top
çusunu Fransız mütehas-
aslannm idare ettiğini 

iddia ediyorlar 
Salamank 25 — Üç gündenberi hü-

kûmetçiler Tremp mmtakasında şid
detli taarruzlarda bulunuyorlar. Bu 
taarnızlan püskürtülmüştür. Hükû-
metçiler dört binden fazla za3Öata uğ
ramışlardır. Hükümet topçulan, bir 
kaç gündenberi şimdiye kadar görül
medik şiddetli bir faaliyet gösteriyor
lar. General Loskadro, Valensiya hü
kümetinin topçu kuvvetlerirü Fransız 
mütehassıslarının idare etmekte bu
lunduğunu beyan etmiştir. 

Alikantenin müthiş 
bombardımanı 

Madrid 26 — Franko tayyareleri 
Alikanteyi müthiş bir surette bombar
dıman etmişlerdir. 240 kişi ölmüş, 
1000 kişi yaralanmış, 50 bina harab 
olmuştur. 

Bir ing i l i z gemis i batırı ldı 
Valensiya 25 (A.A.) — Bu sabah 

Majork adasından gelen birkaç deniz 
tayyaresi limanda bulıman Fortegal 
İngiliz ticaret gemisine dört bomba 
atmıştır. Bombalardan ikisi gemiye 
isabet etmiş ve gemi derhal batmıştır. 
Mürettebattan iki kişi yaralanmış, di-

Seyyar otel 
Gülcemal vapuru otel 

halinde plajlarda kullanılacak 
Ankara 25 (Telefonla) — Bir ara!-

lık ankazımn satılması düşünülen 
Gülcemal vapunmun seyyar bir otel 
haline getirilmesi düşünülmektedir. 
Denizbank, bu itibarla ankazmın sa-
tılmasmdan sarfınazar etmiştir. Gül
cemal seyyar bir otel haline getiril
dikten sonra plajlarda kullanüacaktır. 

G e n e r a l F a l k e n h a v z e n 
geri ç a g n l d ı 

Londra 26 — Taymis gazetesinin 
Hankeodaki muhabiri, Çin ordusu nez-
dinde askerî müşavirlik vazifesini gö
ren general Falkenhavzen üe maiye
tindeki zabitler, Berün hükümeti ta
rafından geri çağrılmışlardır. 

G u a t a m a l a Mi l l e t l er 
C e m i y e t i n d e n çeki ld i 

Paris 26 — Guatamala cumhuriyeti! 
Milletler Cemiyetinden çekilmiştir. * 
Guatamalanm Milletler Cemiyetin
den çekilmesi için muktezi mühlet 
yarm bitiyor. 

A v u s t u r y a d a n k a ç a n tac ir ler 
Meç 25 (A.A.) — Mahallî hükümet 

memurlan, kam3^nlarla Siyerk ya
kınında hududa gelmiş olan ve ek
serisi eski Viyanalı tacirlerden olan 
elli kadar mülteciyi geri çevirmişler
dir. Mülteciler Lüksenburg hududun
da da, böyle bir te.^ebbüste buluru:-!^-
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AKŞAMDAN AKŞAMA.. 

Kesif İŞ 
Ben: — Az çalışıyoruz... En büyük 

•fusurlanmızdan biri budur... Birinci 
sımf medenî bir memleket haline gel-
•nek için daha fazla müsmir olmahyız. 

Bir dostum: — Bilâkis... Meden! 
•nemleketlerin insanları daha az çalış
maktadır... Esasen medeniyetin bir ta-
••'fi de «kendi işini canh ve cansız âlet-
îsre gördürmek» değil mi?.. Eski devir
lerle yenilerini, gayri medenî mende-
'etlerle en medenîlerini mukayese 
*din: Mesai saati yenilerde ve medcn!-
'c'rde az... Fransız, Amerikan, İngiliz 
i-jÇiIeri, haftada 40 saate doğru tekâ* 
•̂ ül ediyor... Biz de hududsuz derece
deki eski mesaiyi tş kanunile azalttık. 
Cumartesi yanm azadını ihdas ettik. 
Hal böyleyken, fazla çaUşmağı propa
ganda etmek ne demek?... 

Ben: — Onların boş zamanlan bile 
''ir meşgale, bir hareket... Fabrika, bü-
'0 işi bitiyor; hususi sahada, zevke, ip-
^Üâya, amatörlüğe göre faaliyet başlı-
Jor. Ferd ve cemiyet bu tarzdaki çalış-
"^alardan da doğrudan doğruya, yahut 
öolayısile istifade ediyor. «Elel üstüne 
'oyup oturmak» ancak Şarklılıktır. Bu 
'Meskenetten de sıynlmah, silkinmeli-
J'2... Hangimizin amatörlüğü var?, 
*a evde çançan! Ya mahalle kahve
sinde lak lak! Ya salonlarda dediko
du!., 

Dostum: — İşten baş alınmıyor. 
*'>rgun, argın dairelerden, imalâtha-
•^e'erden, fabrikalardan çıkılıyor. İn-
^n turşu gibi eve gidiyor. Tabiî biraz 
^^ diyecek... Amatörlüklerin filânın 
"izde ancak bundan sonra yavaş ya-
^^ inkişaf etmesi beklenir. Zira, cu-
• l̂artesi yanm azadile pazar tatili yan-
yana gelmiştir. Fakat hâlâ bizdeki usul, 
"•̂ Sanları mümkün mertebe iş başmda 
"^llamak! Gazetenizde yazmıştınız: 
^^selâ memurlar yazm günler uzadı 
"•ye bir saat fazla devairde alıkonuyor. 
•halbuki yazın insanları daha serbcs 
•»"•akmak gerektir. 

Ben: — Ne dersen de! Benim iddiam 
** çalışıldığıdır. Maksadımı yanlış an-
^•tta: İnsanları iş yerlerinde uzun za-
y'an ahkoymak lâzımdır mânasına bir 
»4rinı yok; hayır!.. Mümkün olursa 
^ ^ î iş saatini ilerde inşallah vatanın 

l^fakkisi imkânlarile muvazi olarak da-
^^ da kısaltmalıyız; bırakmah, vatan-
^ 'ar serbes kalsınlar: Kimi tahsili-
^ devam etsin; kimi memleketteki ha-
'•^eti çoğaltacak şekilde dolaşsm, eğ-
•̂ sin, ortalığa neşe saçsın; kimi de 
*vkine göre amatörlük yapsın... O ci

het başka!.. Benim söylemdk istediğim 
r"*ur: İş yaparken kesif çalışmıyoruz 

*^yar keser tarzda, fasılah, rehaveti!, 
/*^nuz davranıyoruz. Öyle ki, bir haf-

"a çıkardığımız neticeyi, paçaları sı-
*yarak, bir günde, hat tâ hayret etme-

• *. itiraza kalkmaym, canımızı dişimi-
takarsak bir saatte çıkamlak müm-

*^dur... «Dur birader, biraz nefes ala-
"̂•̂ î Dur birader bir sigara içeyim! Ha 
** aklıma ne hikâye geldi anlatayım! A 

j^^fzından müştekiyim!.. Belki saati iti-
*ıle az iş yapalım, fakat su kanşma-

jj^ ' hilesiz, saf iş yapalım!.. Demek 
j/*^iğim budur... Başmı iğ, başla; bir 
Ü^'^ede dağlar devir!.. Ancak böyle 
, '̂f çalışmalar müsmir oluyor... Ben. 
j ^ "Ĵ i tecrübemle, çok iş başarılan mıjr 
y ^"^en ve eser yaratan insanlardan 
.̂ Sim intibala bunu söylüyorum. Ke-

çalışmak! Esas budur... Geri kalan 
ç ^ ' ^ m senin olsun... Bu usulü tatbik 
j * ^ insanlar, hayatlannm mütebaki 
w ^ ^ d a da canlı, başanh oluyorlar... 
t ^ .y ' i ' ^yor l a r , iyi eğleniyorlar, ta-

^ı^den, boş zamanlanndan gâm 
^^fha... Yoksa, sünepe, aheste, of-

imar işi 
B. Prost 

Kadıkoyde 
tedkike başladı 

B. Prostun Üsküdar ve Kadıköyü-
nün nâzım plânlaruu hazırlamaJc üz©-
re Üsküdarda tedkikler yaptığını yaz
mıştık. Mütehassıs dün Kadıköyüne 
gitmiş ve Kadıköyünden Bostancıyal 
kadar bu havalinin muhtelif yerleri
ni dolaşarak fotoğraflarım almıştır. 

Mütehassısın Kadıköy ve Üsküdar
da; yaptığı tedkikler bir haftaya ka
dar bitecek ve mütehassıs bımdan 
sonra bu semtlerin nâzım plânlarım 
hazırlamağa başlıyacaktır. 
T a k s i m kış las ının is t imlâki 

B. Prostun nâzım plânma göre ilk 
yapılacak işlerin başında bulunan 
Taksim kışlası ile müştemilâtmm is
timlâki ve burada; yapüacak sergi bi
nası vesaire hakkında birkaç günden-
beri Belediyede tedkikler yapılmakta
dır. Bu tedkikata bizzat vali ve bele
diye reisi B. Muhiddin Üstündağ ri
yaset etmektedir. Bu tedkikler netice
lendikten sonra kışlaiım istimlâki 
muamelesine baslanacsıktır. 

Yalova kaplıcaları 
Hazırlık bitti, 
oteller açıldı 

Yalova: kaplıcalannda yaz hazırlık
ları bitirilmiş ve oteller halka açılmış
tır. Otel Termal'de masaj cihazları 
ve buğu banyoları daireleri ihzar olım-
muştur. Kaplıcalara! mütehassıs ma
sajcılar tayin edilmiştir. 

Denlzbank Yalova ile kaphcalar 
arasmdaki otobüs servislerini de in
tizama sokmak karanndadır. Bu mak-
sadla otobüs işletmesini Denlzbank 
üzerine alacaktır. Yol üzerindeki köp
rülerin mukavemeti tesbit edilmekte
dir. Yolcularm rahat seyahat etmeleri 
için kaplıcalara: yeni ve büyük oto
büsler işletilecektir . 

Yaz tarifesine göre Yalovaya sar 
bah, öğle ve akşam olmak üzere gün
de üç vapur işliyecektir. 

Bu vapurlardan ilk iMsi Yalovadan 
' dönecek, akşam hareket eden gece 

Yalovada kalarak ertesi sabah ilk 
postayı yapacaktır. Bu suretle Yalo
vadan Köprüye günde üç vapur işle
miş olacaktır. 

Otomobi l l er sıkı kontrol 
ediliyor 

Bir aya yakm zamaüdanberi oto
mobillerin kontrolüne devam edilmek
tedir. Bu kontrol, hem sejrrüsefer, 
hem de diğer polis merkezleri tarafm-
dan yapıhyor. Kontrol neticesinde son 
bir hafta içinde yalmz seyrüsefer mer
kezi iki yüze yakın otomobil hakkın
da ceza zaptı tutmuştur. Bu cezalar
dan çoğu fazla süratten ve frensizlik-
ten dolayı verilmiştir. Diğer cezalar 
da Belediye talimatnamesine muga
yir surette hareket etmekten müte-
vellid olarak verilmiştir. 

Karilerimizin fikirleri 
Muzır çocukların 

ebeveynini şiddetle 
cezalandırmâh 

Evimizin önünde bir duvar var. O 
duvarın arkasından bizim tarafa mü
temadiyen taşlar geliyor. Fazla dü
şünmeğe mahal yok: Bir Ud hayl&z 
çocuk «oyun oynuyor!»... 

Karşıdan görüyorum: Sokağa na
zır evlerin pencerelerinde adamlar 
oturmuş; çocukların taş attığını sey
rediyor. İçlerinden: t Yapmayın, et
meyin!» diye nasihat eden bile çık
mıyor. 

Kalkıp aşagı indim, arka sokağa 
dolaştım. Çocuklar beni görünce kaç
tılar. Komşulara niçin müdahale et
mediklerini sordum: 

— Söz dinlemezler ki... - dediler. 
Kimin evlâdlan olduklannı öğre

nerek babalarına, annelerine şikâ
yette bulundum. Fakat onlar, çocuk-
lannı paylıyacak yerde bilâkis şımar
tacak derecede sahib çıktılar. Benim
le kavga ettiler. Afacanlar büsbütün 
azdı. 

Bu da anlatıyor ki, kabahat, an
nelerde, babalardadır. İyi bir ailenin 
çocukları katiyen böyle şeyler yap
maz, öyleyse, aile terbiyesi vermeği 
de mecburi bir hale sokmak için, 
ebeveyni sıkıştırıcı, âdeta tedhiş edi
ci nizamlar, cezalar tertib etmelidir. 

— Çocuktur, yapsu"! - Masumdan ne 
İstiyorsunuz! - zihniyeti ortadan 
kalkmalıdır. 

N. K. 

Silivrikapı 
cinayeti 

Küçük katil cürmü-
nü İtiraf etti 

lu, poflu çalışanlarm bog zamanlan 
da öyle sürüncemede, can sıkıcı, berbad 
geçiyor. (Vâ-Nû) 

Silivrikî^ı haricinde Tepebağı de
nilen yerde on yedi yaşlarında Saba-
haddini bıçakla' yaralayıp öldüren on 
altı yaşmda Ahmed dün Adliyeye tes
lim edilmiştir. KatU çocuk dün müd
deiumumîlikte verdiği ifadede suçu
nu itiraf ederek vakayı şöyle anlat-
ımştır: 

— Arkadaşım Mehmed ve Mecidle 
pazar günü Silivrik£|i?ı haricinde Te-
pebağmda top oynadık. O sırada bir 
çocuk gelerek arkadaşım Mecidle alay 
ettL Ve bu yüzden kavgaya tutuştu
lar. O sıra:da Sabahaddin geldi ve: 
«Burada niçin gürültü ediyorslmuz?» 
diye bize hücum etti. Mecidle Mehmed 
kaçtılar. Ben yalmz kaldım. Sabahad-
dhı diğer arkadaşlarile beraber beni 
döğmeğe başladı. Fena halde canım 
yanmıştı. Kendimi kurtarmak için ce-
bimdeici çakıyı çekip üzerine atıldım. 
Bundan sonra ne yaptığımı bilmiyo
rum. Sabahaddinin kan içinde yere 
yuvarlandığını görünce kaçtım, kan
lı bıçağımı bir arsaya sakladıktan son
ra eve gidip saklandım. Ertesi gün 
evden çıkarak bıçağı sakladığım yer- > 
den alıp kendim polise teslim oldum. 

Ahmed, ikinci sorg^ hâkimine ve
rilmiş ve yapılan sorgu neticesinde 
tevkif edilerek Tevkifhaneye gönderil
miştir. 

Profesör Ni s sen iki a y 
iz in a ld ı 

Üniversite profesörlerinden B. Nis
sen meztmiyet alarak Avnıpaya: git
miştir. 

Ph)fesör iki ay sonra şehrimize dö
necektir. 

İnşa işleri 
Haziranda 

talimatname 
tatbik edilecek 
Bina; inşaatı ruhsatiyeleri hakkın

da Şehir meclisince kabul edilen tali
matname hazirandan itibaren tatbik 
edilecektir. Bu talimatnameye göre in
şaat mühendislerile mimarlardan 
başka hiç kimse bina inşaatı mesuli
yetini deruhte edemiyecektir. Ehliye
ti Belediyece tasdik edilen kalfalar an
cak inşaata; nezaret edebileceklerdir. 

Nafia Fen mektebi mezunlarile kal
falar, sanat ve fen bakımından ehem
miyeti olmıyan tadil ve tamir işleri
nin mesuliyetini deruhte edecekler
dir. 

Yeni vapurlar 
Eski gemiler satılığa 

çıkarılacak 

Denizbankm yeni yaptırdığı gemi
ler Almanyadan peyderpey geldikçe 
eskilerinin satılacağım evvelce yazmış
tık. Limammıza' gelen yeni gemiler
den birincisini takiben pek yakında 
ikincisi ve sonra da lasa zamanlarda 
diğer sekizi sıra ile tesellüm edilece
ğinden, kadro harici bırakılacak olan 
vapurlarm tesbitine başlanmıştır. 

Eski vapurlar bilhassa uzun yollar
da kullanılmıyacak ve tercihen satı
lacaktır. Evvelâ küçük tonajdaki ge
miler satılacak ve bunu sıra ile diğer
leri takib edecektir. Ancak Karadeniz 
hat tma işliyen mevcud gemilerin en 
büyükleri satılmıyarak icab ettikçe 
seferlere Idhal edUecektir. 

Akay işletmesinin yeni vapurlan da 
pek yakmda limanımıza gelecektir. 
Bu vapurlar seferlere başlaymca Aka-
ym çarklı vapurlan kadro harici edi
lecektir. Yeni vapurlar 14 mil sürate 
mali kolduklan için mevcudlardan 
çok yolludur. Bu cihet göz önünde 
tutularak yeni vapurların Yalova hat
tma tahsisi kararlaştırılmıştır. Bu su
retle İstanbul - Yalova: yolu kısaltı
lacaktır. 

istanbul Şehir Tiyatrosu 
Ankarada 

istanbul Şehir Tiyatrosu 21' mayıs 
cumartesi günü Ankara Halkevinde 
temsillere başladı. Perdesini «Sözün 
Kısasiı komedisile açan sanat
kârlar, bu gece Yunan müelliflerin
den Panddü Homun «Fidanaki» ese
rini temsil edeceklerdir. İlk ve ikinci 
haftamn programı şöyle tesbit edil
miştir. 

25 mayıs çarşamba: <Bilmece> 26 
mayıs «Ateş Böceği» 28 mayıs «Bir 
Adam Yaratmak» 29 mayıs çocukla
ra temsU «Mavi Boncuk» gecesi «Bir 
Adam Yaratmak» 30 mayıs «Toka> 
31 mayıs ve 1 haziran «Pergünt» 2 
haziran «Satüık Kiralık» 3, 4, 5 hazi
ran «Kral Lir» . 

«Bir Adam Yaratmak» ile «Kral 
l i r» i fötuğriil Muhsin bizzat \etasSl 
edecektir. 

İSTANBUL HAYATI 
Avrupada da böyle imiş I 

ikisi genç, narin yapılı, biri inadına 
şişman, elliyi aşkındL Üçünün de üzer
lerinde pek şık yaz tuvaleUeri vardı. 
Bozuk, çetrefU bir şive Ue konuştukla
rı sözüm ona türkçeyi, yan yarıya 
f ransızca kelimelerle tamamlıyorlardı. 

Gençlerden bfrile şişmam önümde
ki kanapeye, öteki de yandaki tek ka-
napeye yerleştiler. Durmadan konufu-
yorlar, gülüşüyorlardı. Yaşh bayan Fa-
risten bahsediyor, oradaki caddelerin 
intizamını, nakil vasıtalarının rahathlı 
ve temizliğini ballandıra ballandıra 
anlatırken parmağını tramvay pence
resinin kenarına sürerek toz bulaşıkla
rını ötekilere gösterip dudak büriiyor, 
yüzünü buruşturuyordu. Gençler de 
arada sözü keserek. Almanya seyahatle^ 
rinden dem vuruyorlardı. 

Tramvay şişhaneden inerken şişman 
bayan biletçinin uzattığı biletleri, iğ
renç birşey tutar gibi parmaklarmın 
ucile ahp dizine bıraktı. Bundan son
ra kese kâğıdlan açıldı, üçü de birer 
a^•uç fıstıkla karışık kabak çekirdeği 
çıkardılar. Kabuklarını dudakları ara
sından etrafa savura savura birinci 
torbayı bitirdiler. İkinci torbadan ki
razla yeşil erik çıktı. Bunları da pay
laştılar. Şişman bayan, saplarından ko« 
pardığı bir a\aıç kirazı hep birden ağ
zına doldurdu. Bir müddet avurtlarım 
şişire şişire yutkunduktan sonra ba
şım hafifçe yana çevirerek çirkin bir 
hareketle çekirdekleri yere attı. Yanm« 
daki genç bayan da ağzmdan çıkardı
ğı bir erik çekirdeğini iki parmağile 
sıkıştırarak öt^d kanapede oturan ar
kadaşına doğru fırlattı. Fakat çekir
dek yanlış gitti. Onun gerisindeki ka
napede bir kadının kucağındaki yavnfci 
cağın yüzüne çarptı. Çocuk feryadı ko
pardı. İşin farkına varmıyan annesi 
etrafa bakınırken beriki genç bayan
lar kahkahalarla gülüşmeğe başladı
lar. Şişman bayana da yavaşça anlat
tılar. Kahkaha gürültüleri bir kat da
ha arttı. 

Hâdiseyi karşıdan seyreden biletçl 
yanlanna yaklaşıp yavaş sesle: 

— Bayan, dedi. Hem etrafı kirletiyoN 
sunuz, hem yolcuları rahatsız ediyor
sunuz. Baksantz a. tramvayın içi ka
buk, çekirdek doldu. 

Bu ihtar üçünü de fena halde hid
detlendirdi. Şişman bayan telâşla ye
rinde doğrularak haykırdı: 

— Siz bilmiyorsunuz hiç bir terbiye? 
Bilet aldık, tramvaya bindik. Ne ister
sek yapacağız. Ben senelerce Evropa-
da gezmişim. 

Biletçi güldü: 
— Avrupada da böyle yaparlar mı? 
— Helbetta böyle yapıyorlar. Haydi 

çekil oradan. 
BUetçi başmı sallıyarak çekildi. 

Cemal Refik 
(•••••••••••I•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

İst inye doklar ı ıs lah ed i l iyor 
îstinye doklarmm ıslahı için ted-

kiklere devam edümektedir. Mevcud 
büjoik havuza ilâve olarak bir de kü
çük havuz inşası düşünülmektedir. 
Gemi tamiratı, havuzlanması gibi iş
ler çoklukla İstinyede görüldüğündea 
doklarm iş hacmi genişlemiştir. 

Bebek - İstinye sahil boyu 
ihale edildi 

Dört yüz bin liraya keşfi yapüan 
Bebek - İstinye sahil yolu dün Daimi 
encümen tarafından 48 bin lira nok-
sanlle bir müteahhide ihale edil
miştir. 

Evvelâ Bebek - Rumelihisan kıs-
mmdan başlanmak üzere inşaata ya-
kmda başlanacaktır. 

c e ^ J^^ktrik şirketi devlet eline geçin
di., ^tanbuiiular Meta bayram "•*'̂ -ya»-

... Bu muvaffakiyet şerefine bir gar 
zete elektrik cereyaxumn sık sık kesil-

Elektrik fiatımn ucuzlatılması... ... Elektrik müessesesinde 3ralnız 
Türk memurların çahştınlması ve sai-

B. A. — Aman, sırası gelmişken al
tıncı dileği de ben s5yliye>im: Elektrik 
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Yapı ve yollar kanununda 
yapılan değişiklikler 

7 inci ve 6 ncı maddeler tadil edildi, 
kanuna yeni hükümler ilâve olundu 
Plân tatbikatında şüyuların izalesi işlerine bakmak için 
lüzum görülen şehirlere birer hâkim tayin edilecek 

Ankara 25 (Telefonla) — Dahiliye 
Vek&leti tarafından yapı ve yollar 
kanıınımun baa maddelerinin değişti
rilmesi ve bu kanuna yeni baza hü
kümler eklenmesi hakkmda tedkik-
1er yapüdığı yazılmıştı. Uzun zaman-
danberi yapümakta olan bu tedkikler 
bitmiş ve hazırlanan proje bugün 
Başvekâlete verilmiştir. Bu projeye 
göre belediye yapı ve yollar kanunu
nun birinci maddesi şu şekilde değiş
tirilmektedir: 

Nüfusu 5 bin ve 5 binden yukarı 
şehir ve kasabalardaki her türlü sa
ha ve binalann umumî ve hususi 
tesislerin sıhhat, estetik, arkeolojik, 
tecim, ekonomi, endüstri, ve hava 
teiüikelerine karşı korunma icabla-
n n a göre rasyonel ve plânlı bir şekil
de kurulması ve düzeltilmesi bu ka
nun hükümlerne tâbidir. Bu gibi yer
lerin Dahiliye Vekâletince tayin edi
lecek müddet zarfmda fennî icablara 
göre hali hazır haritalarmm yaptırıl
ması mecbturidir. 

Yapı ve yollar kanununun ikinci, 
üçüncü, altıncı maddeleri değiştiril
mektedir. Altmcı madde şu şekilde 
değiştirilmektedir: 

«Belediyeler, imar plânının tatbiki 
sırasmda yeniden açılacak veya 
genişlettirilecek birinci ve ikinci sı
nıf caddelerle meydan, umumî bahçe 
ve yeşil sahalarda lâzım olan yer
lerden başka bunların etrafında imar 
plânına göre yapılacak binalann ar
sa derinliklerine kadar olan mahal
leri istimlâke salahiyetlidirler. Bu 
Euretle yapılacak istimlâklerden ka
lacak arsalan birleştirmeğe ve plâna 
göre ifraz muamelesi yapıldıktan son
ra plâna uygun tesisat vücude geti
rilmek şailile bunlan satmağa bele
diyeler salahiyetlidirler. 

İmar plânı yapılan veya tanzimine 
başlanaü yerlerde arsalann ifrazı ve 
bu yerler üzerinde irtifak hakkı tesisi 
veya bu hakkm kaldırılması muame
lelerinin iptidaen belediyeler tarafm-
dan tasdiki meşruttur. Bu muamele 
İfa edilmedikçe ifraz ve irtifak hak
kındaki sebebler mahkemeler tara-
fmdan dinlenmiyeceği gibi tapu 
dairelerince de tescil edilmiyecektir. 

Arsalarm tevhid ve tevzii sırasında 
evvelce mevcud yol ve meydanlarla 
yeşil saha, park ve mektep yerleri 
mesahai sathiyeleri tutarı imal: plâ
nında gösterilen ayni mahiyetteki 
yerlerin mesahai sathiyeleri ile karşı
laştırılır. Bunlann mesahai sathiye
leri yetmediği takdirde tevziat jrüzde 
25 e kadar noksanile yapılabilir. Zayi
at nisbeti bu haddi geçerse fazlası 
belediyelerce İstimlâk edilir. 

İmar plânınm tatbiki dolayıslle 

plân ve İzahnamelerine göre bina! in-
şasma müsaid olnuyan arsalara med-
hal ve mahreç verilmemesi hasebile 
kullanılmağa müsaid bulunmıyan 
binalar belediyelerce istimlâk edilir 
ve plânda gösterilen arsa ve binalara 
ilhak edümek üzere İstimlâk bedeli 
ilhak olunacak arsa' veya bina sahi
binden altı senede altı taksitle ve 
tahsili emval kanunımun hükümle
rine göre tahsil olunur. Belediyeler, 
imar hududu dahüinde bulunan yer
lerde plânı tatbik ederken binalann 
yola giden arsalarından artan kısım-
lannda ve o mahallerinde sahipleri 
tarafmdan " henüz bina yapılmıyaiı 
veya mevcud binalan yanarak veya 
yıküarak kalmış olan arsalai"dan ü-
zerlerinde plâna göre yapılması müm
kün olmıyanlan yakınındaki bina ve 
arsalarla şuyulandırarak birleştirmeğe 
ve yeniden plân icaplarma ve arsa sa
hiplerinin istihkaklanna göre arsa 
ve bina sahiplerine tevzie sedâhiyet-
tardır. 

Plân tatbikatı Sırasında şüyulann 
izalesi için lüzum görülen şehirlerde 
belediyeler nezdine Adliye Vekâletin
ce bu işlere bakmak üzere bir hâkim 
tayin olunur. Tavsiye dolayısile şüyu-
landınlan arsaların sahipleri parsel-
lâsyon plânının tasdiki tarihinden iti
baren altı ay İçinde aralannda her ne 
suretle olursa olsun, anlaşamadıkları 
takdirde alâkadarlardan birinin müra
caat! veya belediyenin göstereceği lü
zum üzerine şüyuun izalesi zamanın
da icab eden muameleyi en kısa zaman
da basit muhakeme usulü ile intaç 
eder, mahkemenin izalei şüyua müte
allik olarak yapacağı bilûmum mua
melât Adliye harç ve resimlerinden ve 
hüküm neticesinde Tapu dairesinde ya
pılacak ferağ ve tescil muamelelerile 
kayıt tashihleri de harç ve resimlerden 
mua:ftır. Müstakil hâkim tayin edilmi-
yen yerlerde şüyuun izalesi Belediye 
encümenleri tarafmdan yapılır. 

Projenin bir maddesine göre, ileri 
imar plânlanıun tatbiki masraflan-
na karşılık olmak üzere Belediyeler 
bankası sermayesinin yüzde ellisi nis-
betinde tahvil ihracma mezundur. 
Bu maksadla Belediyeler bankasından 
yapılacak ikrazatm miktan, şartlan 
ve taksit müddetleri DalıUiye Vekâle
tince tayin olunacaktır. 

Projenin diğer bir maddesine göre 
de. Belediyeler her sene bütçelerinin 
İleri imar plânlanrun tatbiki masraf-
larma karşılık olmak üzere varidat
larının yüzde onunu tafrik ve bu mak
sada taJısise mecbur kılınmaktadır
lar. Bu tahsisat bütçeye konmazsa 
Dahiliye Vekâleti tarafmdan resen it
hal olımacaktır. 
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Sütten zehirlenenler 
Hastanelerde 22 kişinin 

midesi yıkandı 
Çatalcadan bir mandıradan gelen 

sütle evvelki akşam zehirlenerek Hase
ki ve Cerrahpaşa hastanelerinde te
davi altma ahnanlann kâffesi, mide
leri temizlendikten sonra evlerine ia
de edümşitir. Resmî tahkikata göre 
bunlar yirmi İki kişi olup isim ve ad
resleri şunlardır: 

Kumkapıda Düzoglu sokağında 3 nu
marada Marl, onun kızı altı yaşında İpek, 
Lângada Şebekcl sokağında 11 numara
da üç yaşında Agop, ayni sokakta 15 nu
marada dört yaşında Vartu, ayni sokakta 
dört yaşında Salâhaddin, Çadırcı sokağın
da 37 numarada üç yaşında Varagel, Cami 
sokagmda 5 numarada Kegam, Sepetçi 
sokağmda elli yaşında İstilyano, Karakol 
caddesinde İbrahim oğlu Ahmed, Düzoglu 
sokağında Şaşanik kız, Küçükayasofyada 
Medrese sokağında 6 numarada Mestan 
oğlu Kâmil, üç yaşında Şakir oğlu Zeki, 
Karakol sokagmda Eftalya, ayni evde iki 
yaşında Marika, Lânga caddesinde 41 nu
marada Aleksan oğlu Kegork, Lângada 15 
numarada 55 yaşlarmda Anna, Kumkapı
da Saray sokağında Arsak oğlu Mihran, 
ayni yerde Karabetin kızı Mari, Nuruos-
maniyede Sofeu hanmda Fener nahiyesi 
polis memurlanndan Asaf, ve ayni handa 
55 yaşlannda Agop kızı Nurisa, Kumkapı
da Cinci meydanında 36 numarada bayan 
Hamide ile dokuz aylık çocuğu Basrl. 

Sütten zehirlenenlerin sıhhatleri 
düzelmektedir. 

Süt sarf iyat ı a z a l m ı ş 
Bu hâdise münasebetile sütçüler ce

miyeti salâhiyettar âzasından bir zat 
bir muharririmize demiştir ki: 

— Bu vaka piyasaya fena tesir et
miştir. Bir kaç gündenberi süt satış-
lan azalmıştır. Bu vakanın sebebini 
süt satanlardan ziyade, süt istihsal 
şartlannm bozukluğunda aramak 
lâzımdır. Mandıralarda hayvan sağan 
insanlar, temizliğe, sıhhî şartlara ri
ayet etmesini bilmiyen bir takım ço
banlardır. İstanbulun süt işini kö
künden halletmek, istihsal şartlan-
nı tanzim etmek lâzımdır.» 

Zehirli süt tamamile içildiği için 
tahlil edilecek süt bulunamamıştır. 
Sıhhiye müdürlüğü hayvanlann ze
hirli ot yemeleri ihtimalini gözönüne 
almış, bu sütü veren hayvanlan mu
ayene ettirmek ve mahallinde tedki-
katta bulunmak üzere Çatalcaya me
mur göndermiştir. 

1 Ankara Borsası 
, 25 Mayıs 1938 

İSTİKRAZLAR (Kapanış tiati) 
Türk borcu birinci tertip (Vadeli) 
Ergani 

ÇEKLER (Kapanış fiatleri) 
Paris 
Nevyork 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Bofya 
Amsterdam 
Prag 
Madrid 

28,54,75 
0,79,16,06 

15,04,80 
4,70,72 

87,44 
3,47,56 

64,08 
1,43,66 

22,88 
13,12 

Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

19,05 
95 

1,97,60 
4,21,44 

4,— 
106,56 
34,84 

2,74,56 
3,10,32 

625 
23,84,50 

Memleketimizin yeni bir 
şan yıldızı 

Ankarada, en büyük simalar ve muhte
rem şahsiyetler huzurunda pek muvaffa
kiyetli konserler vermiş olan ve Ankara 
radyosunda okuduğu parçalarla pek ziya
de alkışlanan güzel ve tatlı sesli Bayan 
Melek Tokgöz'ün en nefis ve güzide şarkı-
larmı Columbia plâklarında okumak üzere 
İstanbula geldiği haber alınmıştır. 

Çizme ateîyesi 
Müteşebbis gençlerimizden Hasan Çe

tinin Pendikteki mağazasmı kıymetli >--
çahşma İle genç subaylar için bir çizme 
atölyesini haline getirdiği memnuniyetle 
haber alınmıştır. 

Giydirilen 120 fakir çocuktan bir grup 

Niğde (Akşam) — Şehrimiz çocuk esirgeme kurumu tarafından Halkevi 
salonunda bir çocuk balosu verilmiştir. Kurum, ilk okullar fakir talebelerin-
den 120 yavruyu giydirmiştir. 

if Eyüp Halkevinden: Evimiz, sosyal 
yardım şubesi 6 Haziran 938 Pazar günü 
Yalovaya bir deniz gezintisi tertip etmiş
tir. Eyüp muhitinde yeni doğan ve kül
tür hayatmda büyük bir inkişaf teminine 
çahşan evimizin bu ilk ve hayırlı teşebbü
sü, genel tesanüd ve tanışmıya vesile ola-
cağmdan yurddaşlarm bu gezintiye işti-
•akleri rica olunur. Gidiş ve gelişte her 
türlü tertibat almdıgı gibi dönüşte köp
rüden eyübe kadar meccanen İki vapur 
temin edilmiştir. Fazla tafsilât ve bilet 
için ev bürosuna ve komiteler başkanlık-
lanna müracaat. 

Bu akşam Bakırköy 
MUtiyadis 

Cuma akşamı Pangaltı 
Kurtuluş 

PERDE ARKASI 
Pazartesi akşamı 

Süreyya Kadıköy 
ŞEHZADEBASI TURAN TİYATROSU 

Halk sanatkârı Naşid ve 
arkadaşları 

Mlçe - Pençef varyetesi 
R A H M E T L İ 
Komedi 3 perde. 
Dana, solo, düet. 

Localar: 100, heryer: 20, 

Fransız mahafili Çekoslovakyada 
vaziyeti elan endişeli görüyor 

İngiltere sulhun muhafazası için 
çalışmalarına devam edecek 
İngiltere ve Fransa Çekoslovakyaya 

bitaraf nnüşahit göndernnekten vazgeçti 
Paris 25 — Fransız siyasî maha

fili, Çekoslovakyadaki vazâyet dola
yısile, elan endişe içindedir. Bir kaç 
gün evvel öldürülen iki Alman için 
yapılacak cenaze merasimi esnasın
da hâdiseler çıkmasından korkulu
yor. 

Buraya gelen haberlere göre Hen-
lein, Çekoslovakya Başvekilile yap
tığı mülakatta şu isteklerde bulun
muştur: 

1 — Südetlerin bulunduğu mmtaka-
da inzibat ve asayişin bizzat Siidetler 
tarafmdan temini, 

2 — Çek kuvvetlerinin Çek Maginot 
hattı denilen hududdaki istihkâmlar
dan geri çekilmesi. 

Bunlann Çek hükümeti tarafmdan 
kabulü imkânsız gibidir. Bu sebeple 
önümüzdeki pazar günü yapılacak 
seçimde hâdiseler çıkmasından kor
kulmaktadır. Diğer taraftan bura 
mahafili Almanyanın Çekoslovakya 
hududunda aldığı askerî tedbirleri 
kaldırdığına dair İngiltereye verdiği 
teminata inanmamaktadır. 

İtalyanm vaziyeti burada alâka ile 
takib ediliyor. İtalya Hariciye Nazın, 
İngilterenin Roma sefirile görüşür
ken İtalyanın bir Avrupa harbine 
ihtimal vermediğini söylemiştir. İtal
yan gazeteleri İtalyan - Alman mat
buat itilâfına rağmen Alman gazete
lerinin ileri sürdükleri iddialardan 
bahsetmektedir. Bu cihet ehemmiyet
le karşılanmıştır. 

İngi l iz kabines inin toplant ıs ı 
Londra 25 — İngiltere kabinesi bu 

sabah haftalık toplantısını yapmıştır. 
Hariciye Nazın Lord Halifaks, sulhun 
muhafazası için İngilterenin yaptığı 
teşebbüsler ve elde edilen neticeler 
hakkmda malûmat vermiştir. Kabine 
sarfedilen gayreti muvafık bulmuş 
ve Südet Almanlan meselesinin katî 
surette halli için İngilterenin diplo
matik teşebbüslere devam etmesine 
karar vermiştir. 

A m e r i k a n ı n vaz iye t i 
Vaşington 25 — Paristen gelen ha

berlere göre Fransa, Çekoslovakya 
meselesinin sulh yolile halli için sar
fedilen gayretlere Amerikanın da 
yardımını araştırmıştır. Bu haber 
hakkmdaHariciye Nezareti şu beya
natta bulunmuştur: 

«Şüphe yok ki Am.erika sulhun her 
tarafta muhafazasile alâkadardır. 
Ve Avrupa vaziyetinin aldığı şekli 
dikkatle takib etmektedir. Fakat bu
güne kadar bundan başka hiç bir te
şebbüste bulvmmamıştır. 
Müşahid g ö n d e r i l m i y e c e k 
Paris 25 — Pöti Pariziyen gazete

sinin öğrendiğine göre, İngiltere ve 
Fransa, Çekoslovakyaya bitaraf mü-
şahidler göndermekten vazgeçmişler
dir. 

îng i l i z gaze te l er in in 
müta lâa lar ı 

Londra 25 — Çekoslovakya vaziyeti 
hakkmda gazetelerin mütalâalan 
başka başkadır. Taymis Südetlerle 
Çekoslovak hükümeti arasındaki gö
rüşmelerine şimdiden beklenildiğinden 
fazla neticeler verdiğini yazıyor. Deyli 
Telgraf ise sulhu tehdid eden tehli
kelerin henüz ortadan kaldmlamadı-
ğmı söylüyor. 

Deyli Meyi dün İngiliz Hariciye Na
zın ile Alman sefiri arasında yapılan 
görüşmenin gerginliğe nihayet ve
recek mahiyette olduğımu ve Çekos
lovak hükümetine, vaziyeti vahimleş-
tirmemek için her şeyi yapması lâzım 
geleceği ihtar edildiğini yazıyor. 

tki A l m a n m c e n a z e meras imi 
Prağ 25 — Geçen cumartesi günü 

Çek jandarmalan tai-afmdan hudud-
da öldürülen İki Almanm cenaze me
rasimi bugün yapılacaktır. Henlein 
bir nutuk söyliyecektir. Cenazeye 
Çekoslovakya hükümeti ile Hitler bi
rer çelenk göndermişlerdir. Hükümet 
bir kargaşalığa mâni olmak İçin ted
bir almıştır. 

simine mutantan bir şekil vermek 
istiyorlar. İki ölü için bir marş bes
teleneceği söyleniyor . 

Prağ 25 — Çekoslovak hükümeti 
erkânı arasında ihtilâf olduğıma dair 
çıkanlan haberler tekzib edilmiştir. 
Bir fesad ocağınm bu yolda haberler 
çıkardığı ve gizlice çalıştığı anlaşıl
maktadır. Hükümet halkı, bu tarzda 
faaliyette bulunanları haber verme
ğe davet etmektedir. Yalan haberler 
yayanlar, cumhuriyeti koruma ka-
nvmuna göre cezaya çarptınlacak-
lardır. 

Leh Har ic iye e n c ü m e n i 
reisinin bir nutku 

Varşova 25 (A.A.) — Hariciye en
cümeni reisi B. Nelevski, Çekoslovak
ya meselesi hakkında radyoda söyle
diği bir nutukta halihazırda buhra
nın önüne geçilmiş olduğunu fakat 
dahilî galeyanın henüz devam etmek
te bulunduğımu ve Prağ hükümeti 
tarafından Çekoslovakyada sakin muh 
telif ekalliyetlerin istekleri tatmin 
edilmedikçe bu galeyanın sükûn bul
masının muhtemel olmadığını söyle
miştir. Hatip demiştir ki: 

«Çekoslovakyadaki Polonyalı ekal
liyet, iktisadî, siyasî ve harsî hayata 
olan hakkım istemekte asla vazgeç-
miyecektir.» 

Genç l iğ in bir tezahürü 
Prağ 25 (A.A.) — Çekoslovak mil

letinin dört şubesini ve Alman, Po
lonyalı Macar ve Rüten milliyetleri
ni temsil eden kırk bin çocuk bugün 
Prağ şatosuna gelecektir. Bu çocuk
lar, Reisicumhur B. Beneş'e arzı ta
zimat edeceklerdir. Her şubenin mü
messilleri, hitabeler irad edecekler
dir. B. Benes, bunlara ayrı ayn ce
vap verecek ve gençliğe hitaben bir 
mesaj okuyacaktır. 

Siyas î k o n u ş m a l a r 
Roma 25 — Hariciye Nazın kont 

Ciano, İngiliz sefirini kabul etmiştir. 
Mülâkatm mahiyeti hakkında resmi 
mahafil malûmat vermemektedir. 

Londra 25 — Alman sefiri, İngiliz 
Hariciye Nazınnı ziyaret ederek uzun 
müddet görüşmüştür. Mülakat Çe
koslovakyaya dairdi. Henleinin Çek 
ricaJile görüşmesinden sonra gergin
liğin bir parça azaldığı müşahede 
edilmiştir. 

K a s ı m p a ş a d a k i inşaat Yen i -
şehre doğru uzat ı l ıyor 

Kasımpaşada geçen sene yapılan 
kanalizasyon inşaatmm Yenişehire 
doğru uzatılması kararlaştırümış ve 
inşaata başlanmıştır. Bu kısmın in
şaatı da bittikten sonra Kanalizas
yon şirketinin faaliyetine nihayet ve
rilecektir. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet 

Ekrem, Taksim: Nizameddin, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişehlrde Barunakyan, 
Bostanbaşmda İtimad, Galata: İsmet, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, Eminönü: Beşlr Kemal. 
Fatih: İsmail Hakka, Karagümrük: 
Mehmed Arif, Bakırköy: Merkez, Sa
rıyer: Osman, Aksaray: Nuri, Beşik
taş: Vidin, Fener: Vitali, Kumkapı: 
Lâlelide Haydar, Küçükpazar: Hasan 
Hulusi, Samatya: Yedikulede Teofllos, 
Alemdar: Çenberlitaşta Sırrı Rasim, 
Şehremini: Ahmed Hamdi, Kadıköy: 
Altıyola&zında Merkez, Modada Nejad 
Sezer, Üsküdar: Selimiye, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgftn, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhlsarmdakl ec-
zar.fler her gece açıktır. 

A c e l e satı l ık 4 ev ankaz ı 
Ayaspaşa cihetinde dört aded 

ahşap evin ankazı satılacaktır. 
Evleri görmek ve fiat vermek 
isteyenlerin Gümüşsuyunda İzzet-
paşa sok^ğtoda Ekselsior apartı-
mam kapıcısına müracaat. 
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İngiliz ticaret gemilerine 
icabında top konacak 

ingiltere bir hîtrb tehlikesi karşı
sında bütün ticaret gemilerim der-4 
hal teslih edebilmek için mühim tah
sisat kabul ederek müessir tedbirler 
almıştır. Büyük yolcu gemilerinin 
güvertelerinde lüzumu halinde bü
yük topların derhal konabilmesi için 
top yatakları yaptırılmaktadır. 

Umum mühim limanlarda tüccar 
gemUerine lüzumu halinde hemen 
vermek için kâfi derecede top ve mü
himmat hazır bulundurulmaktadır. 
Bütün tüccar gemilerinin zabıtam-
na topçuluk dersleri gösterilmekte
dir. Bir harb tehlikesi baş gösterdiği 
zaman her İngiliz tüccar gemisi İn
giliz İmparatorluğunun en yakm bir 
limanma uğrayıp toplarmı ve mü
himmatını alacaktır. Top ve mühim
mattan başka büyük gemilere torpil 
muhafaza edecek çelik ağlar da ve
rilecektir. 

İngiliz bahriyesi her tüccar gemi

sini muhafaza edecek kadar harb ge
misi olmadığmdan bunian kendi 
kendUerini müdafaa edecek bir hale 
getirmeğe karar vermiştir. Tüccar 
gemilerinin teslihi için İngiliz hazi
nesi bir sene evvel vapur kumpanya-
lanna 6,500 tngUiz lirası vermişti. 
Geçen sene bu tahsistaı 12,000 İngiliz 
lirasma çıkarmıştı. Bu sene 60,000 
İngiliz lirasma çıkarmıştır. 

İngiliz bahrî tarihinde hazerî za
manda balırî ticaret donanmasmı 
kendi kendisini müdafaa' edebilmesi 
için bu kadar geniş mikyasta teda-
bir almdığı görülmüş değildir. Diğer 
taraftan kafUe usulü de muhafaza 
edUecektir. Yani harb tehlikesi gö
ründüğü zanıan ana deniz yoUann-
daki İngiliz vapurları onar yirmişer 
gemi bir araya toplanarak kafüe ha
linde yoUarma devam edeceklerdir. 
Bu kafileleri İngiliz muhrib fUolan 
himaye edecektir. 

Bir Alman eski ve yeni bütün 

Hastalarını korkutmamak İçin öldü 
lâzun. Londrada bir çocuk hastanesi... 

Kırk hasta çocuğun yattığı büyük 
koğuşun yanmda I:üçük bir labora
tuar var. Bu laboratuarda hastaba
kıcı, 20 yaşında bayan Mari Con ça-
hşıyor. Çalışırken benzin ocağım de
viriyor, bluzu tutuşuyor. 

Mari Con hemen koşup, koridorda 
duran yangın söndürme cihazını ala
bilir, haykınp imdad istiyebiür... 
Amma haykırsa hastalan telâşa dü
şecek, yangın söndürme cihazını al

mak için koğuştan geçmesi 
geçerse hastalan korkacak... 

Mari Con ses çıkarmadan bluzunu 
söndürmeğe çalışıyor, muvaffak ola
mıyor, düşüp bayılıyor... Vücudu ya
nıyor... Neden sonra farkına vanyor-
lar, tedavi altına alıyorlar. Ayıltıyor-
1ar... Kızcağu ayıhyor amma, iyi ola
mıyor, canım kurtaramıyoriar. Son 
nefesini verirken: 

— Çocuklar korkmadı ya? diyor. 

Karar resmî olursa.. 
Fransa kabinesinin posta memu

runun bisikleti vardır. Bisikleti dev
let verir amma, tamir masrafını ta
nımaz. Memur bundan müşteki... Ni
hayet derdini dinletti. Bu hafta çı
kan resmî gazetede şu karar yazıh: 

«Kabinenin posta memuruna bisik
letinin tamir masrafına karşılık ol
mak üzere her ay 20 frank verilecek
tir.» İmzalar: Başvekil, Adliye Vekili, 
Maliye Vekili. 

ö l e n krala hakaret 
Budapeşte mahkemesi, avukat Se-

regeliyi on beş gün hapse mahkûm 
etti. Sebebi? 

Avukat Seregeli gazetelerden birin
de «Habsburglarm cinayeti» serlâv-
hasile bir makale yazmış ve bu maka
lede, on beş sene evvel Mader adasm-
da ölen son Macar kralı 4 üncü Han-
riye hakaret etmiş... 

Bilmeceyle şehir temizleniyor 
Avrupamn en pis şehri Kolonyadır. 

Bu güzel şehirde çöp kokusundan ge
çilmez. Belediye nihayet sıkı bir mü
cadeleye girişti. 

Duvarlara ilânlar yapıştırıldı, rad
yoda konferanslar verildi, şehirliler
den sokaklara çöp ve kâğıt atmama
ları rica edildi. 

Mekteplerde öğretmenler talebeye 
bilmece yaptırıyorlar. Bu bilmeceler 
halledilince, muhaJakak şehri temiz 
tutmanın fa^daJannı anlatan bir cüm -
le meydana çıkıyor. 

Kolonya belediyesi, bilmeceleri ilk 
ve doğru halleden talebelere 2 mark 
mükâfat vereceğini üân etti. 

ingilterede bir 
kaçırma teşebbüsü 

Otomobil kralını kaçırmak 
istiyen haydudlar 

yakalandılar 

Londra 25 (A.A. — İngiliz otomo-
bü sanayii kralı ve birçok üniversite
lere ve şefkat müesseselerine yardımı 
ile maruf lord Nüfiyelt, geçen akşam 
Oksford yakmmda Moris fabrikala-
rmm bulunduğu Kovley'deki büro
sunda bir kaçırılma teşebbüsüne ma
ruz kalmıştır. 

Lord, atelyeler kapandıktan sonra 
bürosunda çalıştığı sırada büyük bir 
otomobilden inmiş olan iki kişi bü
roya gelerek kendisine derhal otomo-, 
binerine binmesini emretmişlerdir. 
Lord, bitişik bir odada kendisini bek
lemekte olan bir dostunun nazan 
dikkatini celbetmeğe kâfi gelecek bir 
müddet, şerirleri oyalamış, dostu da 
bu müddet zarfında polisi haberdar 
etmeğe muvaffak olmuştur. Bir kaç 
dakika sonra polislerle dolu dört oto-
mobü büronun ©nünde durmuş ve 
polisler kaiçmağa hazırlanmakta olan 
şerirleri tevkif etmişlerdir. 

Trakyada yapılan hafriyat 
Dört senedenberi Trakyada yapılan 

hafriyatı mahallinde tedkik etmek 
üzere Üniversite Arkeoloji enstitüsü 
talebesi, profesör Bozar ile profesör 
B. Arif Müfidin reisliği altında yakm-
<la Trakyaya gideceklerdir. 

Dar caddeler 
Tepebaşı caddesi kısmen 

genişletilecek 

Şehircilik mütehassısı B. Prostun 
hazırladığı nâzım plândaki mühim 
işlerle meşgıü olunurken bazı çok kar 
labalık ve pek dar cadde ve sokakla-
nn açılması da kararlaştırılmıştır. 
Bu cümleden olarak Tepebaşmda As
ri sinemadan Galatasaraya kadar olaa 
caddenin açılması muvafık görülmüş
tür. Şimdilik Asrî sinemanın yanm-
daki dükkânlar ve apartımanm bir kıs
mı kaldınlarak cadde genişletilecek
tir. 

İleride bunun karşısına gelen bi
nalar da; kesUecektir. Bu suretle dö
nemeç yeri biraz genişliyecektir. 

Avrupaya seyahat 
Muallimlere münevverlere mahsus 15 

Temmuzdan 23 Ağustosa kadar bir tedkik 
seyahati hazırlanmıştır. Pire, Atina, Bren-
dizl, Napoli, Roma, Floransa, Venedik, Vi
yana, Münih, Nurenberg, Frankfurt, Vls-
baden, Kolonya, Düseidorf, Hamburg, 
Berlin, Laypzlg, Dresden, Prag, Budapeşte, 
Bükreş, Köstence gezilecektir. 40 günlük 
seyahat, vapur, tren biletleri, pasaport, 
otobüsle etüd gezintileri, duhuliyeler, ye
mek, otel hepsi dahil (225) liradır. Kasad 
başlamıştır. Beyoğlu Perapalas karşısı 
(ita) seyahat bünvıuna müracaat Tel: 
43542. 

musiki aletlerinden mürekkep 
bir müze tesis etti 

Avrupada ve 
Amerikada; kol-
leksiyon yapmak 
ananevi bir me
rak halini almış
tır. Hal ve vakti 
yerinde olan her 
gfenç hayata atü-
dıktan sonra mutlaka bir nevi eşya 
ve asar toplamaktan ve bunian il
mi yahud hususî surette tasnif et
mekten büyük bir haz duymaktadır. 
Kolleksiyonun hangi eşyadan mü-
rekkeb olmasının bir ehemmiyeti yok
tur. Umum beşeriyetin yahud şu ve
ya bu milletin hayatmda bir varlık 
teşkil eden her türlü eşyadan kollek-
siyon yapılabilir. 

Bidayette ehemmiyetsiz ve faydar 
sız görülen eşyadan, toplandıktan 
sonra manevî ve maddî büyük fay
dalar elde edilmesi nadir hadiseler
den sayılmamaktadır. Meselâ Münihli 
Georg Neuner gençliğindenberi es
ki traînpeteleri ve davulları ve garib 
musiki âletlerini toplamağa merak 
etmiştir. On beş senede vücude getir
diği bu kolleksiyon Avrupanm bu gi
bi eşyaya aid hususî koUeksiyonlan-
mn en büyüğü ve en kıymettan ol
muştur. 

Sırf bir heves ve merak saikası ile 
toplanan bu kolleksiyon kültür tari
hi için kıymettar bir mehaz olmuş
tur. Zamanımızdan itibaren geriye 
doğru milâddan evvelki zamanlara 
kadar muhtelif mUletlerin ne gibi 
musiki âletleri kullanmış olduklarmı 
yek nazarda anlamak ve kavramak 
için bu koUeksiyona dikkatle bakmak 
kâfi gelmektedir. 

Georg Neımerin koUeksiycaıımda 
binden fazla birbirine benzemiyen 
musiki âleti vardır. Bu eşya dört cina 
olarak tasnif edilmiştir. Birinci smıf 
idisphone yani kendi kendine ses çı
karan âletlerdir. Çan, zU, cırcır, kay
nana zırıltısı gibi âletler. 

İkinci sınıfı Membramphone yani 
deri geçirilmiş âletler teşkil eder. 
Davul, dümbelek ve emsali çalgüar 
bu smıfa dahildir. 

Üçüncü smıfa mensub âletlere 
Gordophone namı verilmektedir ki 
keman ve emsali kirişli çalgüardır. 

Münihteki müzede en iptidaî musiki aletlerinden 
bugün kullanılanlara kadar her türlü alet vardır. 
Musiki aletlerine dair yeryüzündeki bütün eserlerden 

mürekkep bir kütüphane müzeye ilâve edilmiştir 

Dördüncü sımfı Aeropuhone yani ne
fesle çalman çalgüar teşkü etmekte
dir. Boru, fülüt, ney ve kaval gibi . 

Her sınıf eşya' hangi millete m«ı-
sub olursa olsun bir arada teşhir 
edUmlştir. Binaenaleyh iptidaî ve 
müterakkî bütün dünya milletleri
nin muhtelif musiki âletlerini bir 
arada görüb yekdiğerile mukayese et
mek kabildir. 

Georg Neunerin Münihte Man-
hardstrassede geniş bir binaüa meş
her halinde tertib ettiği kolleksiyo
nun derili musiki âletleri şubesinde 
Koralılann iplik makarası şeklin
deki üstuvanî davulları, Japonların 
kullandıklan küçücük davullar, gar-
bî AfrikadaM tomtom denUen küp 
gibi büyük davullar hep bir arada 
teşhir edilmiştir , 

Yalmz bu davullar AfrikaJüann 
ne kadar iptidai ve uzak Şarklıların 
ne kadar yüksek kültür sahibi olduk
larını ifade etmeğe kâfidir. 

Cenubî Afrikada Kolombiyada kı-
zü tenhlerin bin sene evvel kvülan-
düdan İptidai kaynana zırıltısı yar 
mnda Hindistanın şimalinde Nepal 
halkııun gayet sanatkârane yapılmış 
bu gibi âletleri bir arada gösterilmiş
tir. Nepallilerin kullandıklan zırzu:-
lann saplan kuş şeklindedir. Bu suni 
kuşa dokunmak koca bir zırıltıyı çı
karmağa kâfidir. însanlann ilk mu
siki âleti kaynana zınltısı olduğu 
kültür tarihi ile sabittir. Bunun çı
kardığı tonlar iptidaî ise de kullanışı 
hayli sanata bağlıdır . 

Bu koUeksiyonda teşhir edUen eş
yadan anlaşıldığı veçhile zil en ziya
de cenubî Cinde, Birmanyada ve Ca
va adasmda yeril ahali tarafmdan 
kullanılmaktadır. 

Trampete dairesinde cenubî Ame-
rikamn Peru yerli ahalisinin istirid
ye kabuğımdan yaptıklan trampet©-
1er; Almanyanm büyük şehirlerinde 

eskiden kullanı
lan trampeteler 
ile bir arada teş
hir edilmiştir. 

Çan dairesi çok 
zengindir. Eski 
Mısırlüann kullan
dıklan çanlar ve 

Romalüarm çok sevdikleri çanlar bir 
arada gösterilmiştir. Cinden getirilen 
bir çan 3,000 sene evvelki bir zama
na aJddir. Muhteüf memleketlerda. 
at, deve, merkeb gibi hayvanatm bo-
yımlanna taküan çan ve zillerden 
birçoğu bu koUeksiyonda vardır. 

Bu gibi çan ve zillerin en eskUerl 
İrandan gelmiştir. Cavadan gelen 
manda boynuna taküan çanlalr gar 
yet sanatkârane yapümıştır. Kollek
siyonun en kıymettar parçası Vene
dikli bir ustanm 1567 senesinde imal 
ettiği bir uttur. Bütün mevcud sar 
yısı beş olan bu utlai"dan biri yalan
larda Berlinde 42,000 marka yani 
yirmi bin Türk lirasına satümışb. 
Afrikalı hükümdarlann kullandık
lan fUdişi borular ve oyulan ağalç 
kütüklerinden yapüan büyük tram
peteler dahi koUeksIyonu seyreden
lerde büyük merak uyandırmaktadır. 
Fakat bu kolleksiyonun en müthiş 
kısmını insan kafasmdan, İnsan kal-
çasmdan yapılan ve yamyamlar ta
rafmdan dinî âyinlerle kullanüan 
trampeteler teşkü ediyor . ) 

Kolleksiyon sahibi zat yalnız tu
haf ve garib musiki âletleri toplar 
makla harsî vazifesini bitmiş sayma
mıştır. Kürreiarzm beş kıtasının 
mutLzzam bir haritasuu da yapmış
tır. Hangi memlekette ne türlü mu
siki âletleri kullanıldığı bu haritada 
gösterilmiştir. Aym zamanda elda 
edemediği ve lâkin resim ve tarifle
rine tesadüf eslediği on binden fadH 
musiki âletinin de resimlerinden bir 
albüm tertib etmiştir . 

Dünyada musiki âletlerine dair ne 
kadar Mtab varsa hangi dUde olursa 
olsun bu zat tarafmdan aynca bir 
kütüphane olarak toplanmıştır. Al-
manyada hiç bir müzede musiki âlet
leri bu kadar vakıf ane tasnif edilm»-
mistir. / . 

İpek mahsulü 
Bu seneki mahsulün bereketli 

ve teiniz olacağı tahmin 
ediliyor 

Bursa 25 (Akşam) — İpekböceği 
tohumlarından bu yü tevzi edilen 
mikdarın 75 bin kutuya baliğ olduğu 
anlaşılmaktadır. Şu hale göre bu se
neki tevziat geçen seneden sekiz bin 
kutu fazladır. İpekböcekçiliği ensti
tüsüne gelen malûmata göre memle
ketin ipekçilik mıntakalannda böcek 
vaziyeti çok müsaid şartlar içindedir. 
Bursa ve civannda açılan böcekler 
henüz ikinci ve üçüncü uykudadır. 
Böceklerin sıhhî durumlan ve dut 
yaprağı vaziyeti memnun olacak de
recede iyidir. 

Diyarbakır, Elâziğ, Antalya ve İz
mir bölgelerinde böcekler askıya çık
mışlardır. Alanya ve Denizlide açüan 
kurslara Bursa enstitüsünden birer 
yardımcı memur gönderilmiştir. Bur
sa, Urfa ve Diyarbakııxla da birer 
kurs açılmıştır. 

Bursa bölgesindeki teşkilât, askı 
mücadelesine büyük bir ehemmiyet 
vermekte ve her taı-afta meşe dalla-
n yerine hardal, katırtırnağı, pamu-
cak ve funda gibi askıya daha elve
rişli nebatlar hem tavsiye, hem de 
halka bedava olarak temin ve tevzi 
olunmaktadır. 

Bu seneki mahsulün bereketli ve 
temiz olacağı kuvvetle tahmin edili
yor ve bu neticeyi almak için elden 
gelen her yardım ve çareye başvuru
luyor. Son hafta içinde ipek piyasa
sı yeniden canlanmış ve stok mallar 
üzerindeki muamele hararetlenmiştlr. 

Erganîdekî bakır fabrikası 
ve tesisatı ikmal ediliyor 
Fabrika ve teferruatı önümüzdeki Cumhu

riyet bayrammda işlemeğe başlayacak 
Diyarbakır (Akşam) — Ergani 

Bakır cevherinin daha fennî bir tarz
da istihsal ve izabesi için birkaç se
nedenberi bakır ve fabrika sahalarm-
da hummalı bir faaliyetle çalışılmak
ta idi. Bakır döküm fabrikası ikmal 
edilmiştir. Üç bin kilovatlık elektrik 
santralınm inşaatma; devam edilmek
tedir. Santralın temel aksamı bitmiş 
ve demir inşaatına başlanmıştır. 

En çok ehemmiyet verilen bakır 
izabe fınnlarma aîd temellerin in
şaatı tamamile ikmal edUerek ma
kinelerin montajlarma başlanmıştır. 
Bu fırınlar ikmal edilince derhal faa
liyete geçUerek bakınn eritilmesine 
başlanacaktır. (300) yatakU modem 
bir de amele pnasiyonu yapümadctar 
dır. Pansiyonda sinema;, banyo, mü
talâa ve konferans salonlan gibi 
medenî ihtiyaçlan temin edecek bü
tün tesisat bulımacaktır. 

Bakır madeni şirketince iM yüz 
bin lira sarfedilmek suretile yirmi 
beş yataklı bir de hastane yapüacak-
tır. Hastanenin hazırlanan pro
je ve plânlan vekâletçe tasdik 
edUmiş olduğundan şimdi hastane 
mahallinin istimlâki ve diğer inşaat 

hazırhklarile iştigal edilmektedir. 
Maden sahasmda: Fabrika saha-

smm biraz üst kısmına tesadüf eden 
ve pek çok zaman evvel işletüerek 
geniş ve uzun bir tünel haline gelen 
büyük galeriden bakır cevherinin 
daha seri bir tarzda çıkarılarak fab
rikaya nakli için galerinin üst kıs-
mma tesadüf eden toprağı kaüdır-
mak ve bakın meydana çıkarmak 
üzere iki senedent)eri uğraşılmakta 
idi. Toprak kazma makinlerile iki 
müyon metremikabı toprak kaldın
larak bakar cevheri satluna vanlmış-
tır. Şimdi bu kısımda maden cevhe
rini kolaylıkla çıkairoak ve nakledi-
lebilmek için mihanikî birçok tesisat 
vücude getirilmektedir. Bu işler bit
tikten sonra faaliyete geçUdiği za
man bakır cevheri yukan loşundan 
açüan ana bacalardan büyük gale
riye inecek ve oradan dekovüler va-
sıtasile yüksek izabe fınnlarma dö
külerek eritilecektir. 

Bmdan sonra hadde fabrikasın
da istenilen şekillere konularak piya
saya arzedilecektir. Cumhuriyet bay
rammda fabrika ve tesisat işleri tama
mile bitirilerek faaliyete geçileceğini 
memnuniyetle haber aldık. 
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Oplenaç kilisesi ve kral Âleksandr'm 
Oplenaçtaki kabrini ziyaret 

Oplenaç evvelce bir köy iken şimdi küçük 
ve muntazam bir şehir halini aldı 

Belgrad — Yugoslav paytahtına mu-. 
Tasalatımızın dördüncü günü kral 
Aleksandr'ın Oplenaçta mezarım ziya
ret ettik. Oplenaç, Belgraddan otomo
bille iki buçuk saat mesafede ve yük
sek bir tepenin üzerindedir. Kral Alek
sandr'ın ve Karacorç hanedanınm ölen 
azasımn gömülü bulunduğu bu kiUse 
büyük bir parkm ortasmdadır. Mevkiin 
emsalsiz letafeti, etrafındaki uhrevî sü
kûn ve huzur, türbe vazifesini gören bu 
mabedin maksad ve gayesine tamami-
le yaraşıyor. 

Oplenaç kilisesini inşa etmek tasav
vurunu kuvveden fiile çıkaran müte
veffa kral Aleksandr'ın babası kral bi
rinci Piyerdir. Kral Piyer, bu kilise için 
1908 senesinde bir müsabaka açmış, 
mimarî mektebi talebesinden Yuvano-
vlçin plâmnı beğenmiş, 1910 senesin
de, Oplenaç tepesinde, kilisenin te
mellerini kazdırmış. 1912 senesinde 
kilise bitmiş, on iki gün sonra da Bal
kan harbi İlân edilmiştir. 

Umumî harpte Oplenaç kilisesi, ol
dukça hasara uğramış, kUisenin kub
besini örten bakırlarla çanlar alımp 
götürülmüştür. Büyük harp bitince ki
Use tamir edilmiş, alınıp götürülmüş 
olan çanlann tamamen ayni olarak 
beş yeni çan yaptınlımş ve bu çanlara 
«Kral Piyer», «Kral Aleksandr», «Prens 
JorJ», «Prenses Helen» ve «Prens Pol» 
adı verilmiştir. Kral Aleksandr, babası-
mn başladığı bu kiliseyi 1926 sene
sinden 1930 senesine kadar tevsi et
miş ve cidden bir şaheser yapmıştır. 

Kilise, zemin katUe, yeraltı katın-
ttan ibarettir. Zemin katma, yedi se
kiz basamakU geniş bir mermer mer
divenle yeraltı katma da gene sekiz 
basamakU bir merdivenle inilir. Zemin 
katı, ibadetgâhtır, yeraltı katı, kral Pi
yer, kral Aleksandr da dahil olmak 
üzere Karacorç hanedanmm hatîre-
sldlr. 

Oplenaç kilisesinin asıl sanat kıyme^ 
tini arttıran cihet, Isayı, Meryem, ha
variyim ve diğer hıristlyanlık azizleri
ni tecessüm ettiren mozaikleridir. Ki
lisenin mozaikleri, bizim bildiğimiz 
mutad büyüklükte değil, iki üç santim 
murabbaı büyüklüğünde minimini 
renkli taşlardan yapılmıştır. Bu mini
mini renkli taşlan j^nyana getirerek 
tecessüm ettirilmek istenen tasvirleri 
meydana getirmek uzun seneler süren 
çok zahmetli ve masraflı mesaiye mal 
olmuştur. Bir metre murabbaı mozaiki 
vücude getirmek için 15-20 bin renkli 
minimini taşlar kullanıldığını kaydet
mek başarılan İşin güçlüğünü anlat
mağa kâfidir. 

Sonra bu mozaiklerin renklerindeki 

Oplenaç kOisesinin cepheden görünüşü 

Kral Aleksandr'ın mezan 

kuvvet ve canlıhk anlaşılamıyacak bir 
derecededir. Mozaiklerde ve kilisenin 
telvlnlnde 15,000 renk kuUamlmıştır. 

Mozaiklerde 2,000 küsur azizin tasvi
ri vardır. Söylendiğine göre Oplenaç ki
lisesi, 90 milyon dmara yani bizim pa
ramızla aşağı yukan 3 milyon liraya 
mal olmuştur. 

Kral Aleksandr'ın mezan, kilisenin 
hatîre vazifesini gören yeraltı katm-
da ve uztm dehlizin müntehasmda ve 
sağ tarafta bulunuyor. Mezar, çok sa

dedir. Buraya girerken insanın kalbin
de ebediyete doğru bir adım atıldığı 
hissi uyanmamak kabil değildir. 

Şövalye kral Aleksandr'm mezarı ba-
§mda, etrafa loş bir ışık saçan iki bü
yük şamdan gece gündüz yamyor, Mc-
zarm üstü, çelenk yıgmlan ile dolu
dur. Çünkü burası, genç Yugoslav mil
letinin kâbesidrl. Büyük Yugoslavya-
nın en ücra köşelerinin halkı bile, bu-
rasmı ziyaret etmeği ve büyük Yugos-
lavyayı yaratan kral Piyer ile kral 
Aleksandr'ın mezarları önünde diz çök
meyi dinî ve vatanî bir vazife bilir. 

Başvekilimiz B. Celâl Bayar, kral 
Aleksandr'ın mezarına mükellef bir çe
lenk koyduktan sonra küiseyi uzun u-
zun tedkik etti ve bu sanat eseri hak-
kmda hayi'anhğını izhar etti. 

Kilisenin parkında, bugünkü hane
danın müessisi olan Karacorcvm, Sırp 
milletini istiklâl savaşma davet etmek 
için kullandığı dolma top, tahtadan bir 
sehpa üzerinde duruyor. Topu kaldır
mak için namlusunun üzerinde bulu
nan el Ue tutulacak büjrüklükte olan 
sabit iki halkadan biri kesilmiş. Bize 
kilise hakkında, izahat veren Yugoslav 
meslektaşımız, bu halkanın ilk Sırp 
kralımn tacını yapmak için kullanıl
dığım anlattı. 

Oplenaç kasabası, âdeta bir şehir ha
lini aldı. Kasaba, evvelce küçük bir 
köyden ibaret iken kilisenin inşasından 
sonra günden güne büyümüş ve mo
dern bir küçük şehir olmuştur. Evleri 
kârgir, sokakları geniş ve muntazam-
dır. Etrafta, sürülmemiş ve ekilmemiş 
bir karış toprak bile yok. 

Ahmed Hilâli 

Harftalık piya.sa. | 
Piyasada faaliyet artıyor - li/lalısul vazi -
yeti hal(i(inda haberler - Meyva bollanıyor 

Her sene bu aylar ihracat mevsimi
nin sonuna tesadüf etmektedir. Bu iti
barla yeni mahsul idrak edilinceye ka
dar piyasa tabiî bir durgunluk devresi 
geçirmektedir. Maamafih bu devrenin 
son haftalarını yaşıyoruz. Arpa başta 
olmak üzere, diğer toprak mahsulleri 
de yavaş yavaş piyasaya arzedümekte-
dir. Birkaç hafta sonra yeni senenin ih
racat mevsimine girmiş bulunacağız.. 
Bu itibarle piyasa geçen senenin ihraç 
mevsimi sonu ile bu senenin ihraç mev
simi arasında bulunmaktadır. Bu inti
kal devresinde, ihracat faaliyetinden 
ziyade, piyasayı işgal eden mesele re
koltedir. 

Rekolte vaziyeti 
Geçen hafta rekolte hakkındaki tah

minlerden bahsetmiştik. Arada geçen 
bir hafta içinde, bu tahminlerin bir 
kısmı daha ciddî bir selde girmiştir. 
Bilhassa buğday ziraatı için endişe edi
lecek hiç bir şey kalmamıştır, Trakya 
Ticaret odalarının bu husustaki rapor
ları çok ümid verici mahiyettedir. 
Trakyada buğday arpa; kuşyemi, pan
car mahsulü diğer yıllara nisbetle pek 
iyidir. Son yağan yağmurlar bura
da mahsul üzerinde çok faydalı görül
müştür. 

Diğer mmtakalarda, yağmurların 
zararlı bir netice verdiğine dair malû
mat almak kabil olamamıştır. Yalnız 
Turhal şeker pancarı mmtakasmda 
yağmurların pancar zerriyatına zarar 
verdiği anlaşılmıştır. Cenup mıntaka-
lannda hava ve yağmur vaziyeti zer-
riyat için iyi olmuştur. Nitekim bir iki 
haftadanberi cenub vilâyetlerinde yeni 
sene arpa mahsulü piyasaya arzedil-
miştir. 

Alâkadarlarm söylediğine göre, şim
diye kadar iyi mahsul almak için, yağ
murların fazla yağmasmdan endişe edi
liyordu. Halbuki endişe edilecek bu 
devre geçmişti. Vaziyet tamamile ak
sidir. Bundan sonra da, yağmurların 
hiç yağmamasından endişe edilebilir. 
Yani kurakhk tehlikesinden korka-
biliriz. Henüz bol yağlnur devresini 
yeni geçirdiğimiz için kuraklık pek 
mevzuubahs olamaz. Fakat kuraklık 
devresinde de, yağmurlar yağacak olur
sa, geçen seneden daha fazla mahsul 
alacağımıza emin olmalıyız. 

İ h r a c a t m a d d e l e r i m i z i n 
v a z i y e t i 

İhracat mevsiminin son haftaları ol
masına rağmen, hububat maddeleri
nin satışındaki hararet azalmamıştır. 
Habuki, yakın senelere kadar bu mev
simde hububat ihracatı yaptığımız 
vaki değildi. Buğday üzerine hâlâ ih
racat muameleleri devam etmektedir. 
Bu hafta içinde de Almanyaya mühim 

miktarda buğday sevkiyatı yapılmıştır. 
Yunanistandan da sert buğdaylar üzeı 
rine siparişler devam ediyor. Arpa da
ha zijrade İtalya ve İngiltereye sevke-
dilmektedir. Bu sene İtalya, arpa müş
terilerimizin başında bulunuyordu. 
Yeni sene arpası piyasada bol miktar
da mevcut olmadığı için, pek az mik
tarda ihraç edilmektedir. Bu ihracat da 
en ziyade Mersin limanından yapıl
maktadır. 

Buğday ihracatı devam ederken pi
yasada durgunluk mevcut değildir. Zi
raat bankası silolarındaki ihtiyat buğ
daylar piyasaya arzediliyor. Ziraat ban
kasının piyasa ile bu derecede yakm 
bir alâkası olmasaydı. Buğday ihtikârı 
zuhur edebilirdi. 

Tütün — Tütün piyasasında eski 
durgunluk kalmamıştır. Başta ecnebi 
kumpanyaları olduğu halde piyasadan 
tütün alışları devam etmektedir. Bir 
Türk firması, Mısır tütüncüleri hesa
bına piyasadan mal almaktadır. Ame
rikan kumpanyaları, Samsun ve Baf-
rada en iyi cins tütünlere bağlanmış
lardır. 

Bursa mıntakasındaki tütün tacirle* 
rinin şikâyeti de gevşemiştir. Bir iki 
ecnebi firması Bursadan tütün almak
tadır. 

Afyon — Yeni sene afyon mahsulü 
henüz idrak edilmiş değildir. Fakat 
son yağan yağmurların bazı yerlerde 
afyon zerriyatına zarar verdiği anlaşıl
mıştır. 

Tiftik — Yeni sene mahsulünden 
tiftik üzerine Romanyaya bir iki parti 
muamele olmuştu. Henüz Rumen sa
nayiinde tiftik ipliği tecrübeleri daha 
kat'î bir şekil almamıştır. 

Piyasada Japon firmaları da klering 
mecburiyeti yüzünden, tiftik almakta
dırlar. Fakat bu malların Japon fir
maları tarafından, Amerikaya satıla
cağından şüphe edilmektedir. Çünkü 
bu muamele birkaç defa daha olmuştu. 

Yumurta — Bir iki aydanberi iyi bir 
devre geçiren yumurta ticareti son 
günlerde gevşemiştir. Bu da yumurta 
tacirleri tarafından tabiî görülmekte
dir. Yumurta ticareti bu ay nihayeti
ne kadar ancak hararetli bir devre ge
çirebilir, sıcaklar basdıktan sonra ne 
İç piyasadan, ne de dış memleketler
den fazla miktara taleb olmıyacaktır. 
Son günlerde Almanyadan istekler var
dır. 

Yağlar — Zeytinyağı fiatlerinde ge
ne bir yükseliş vardır. Halbuki şehri
mizde 500 bin kilo kadar da stok mal 
vardır. Fiatlerin yükselmesine sebeb> 
taleblerin artmasıdır. Diğer taraftan 
vejetalin yağları da pahalılaşmakta
dır. — H. A. 

MAZİNİN YOKU ALTINDA... 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Fakat bu büyük kazanç ancak müt

hiş bir çalışma neticesi olmuştu. Gün
de on beş, on sekiz saat iş başında dlr 
diniyor, ancak bitap bir hale gelin
ce istirahat ediyordu. 

Annesinin arzusu üzerine, ahbapları 
olan bir genç kızla evlenmişti. Kansı, 
İzdivaçtan bir sene sonra bir kız çocu
ğu doğurarak öhnüştü. Şimdi on do
ktu yaşmda olan Nazan, babasının evi
ni İdare eden biricik ev hanımıydı. 

Atıf bey, pek çok İsrarlara rağmen 
tekrar evlenmemiş, bütün hayatını kl
ima vakfetmişti. VaktUe pek neşeli 
olan bu adamm güldüğü hiç görül
mezdi. Yalnız Nazamn şakalanna, o-
yunlanna alâka gösterir ve tebessüm 
•derdi. 

Kendinde maziye aid gizil bir iztırap 
olduğu belliydi. FUhakika vaktüe de-
llkanh, Amerikaya gider gitmez, Eren-
köyüne Şevket paşa köşküne arka ar-
İcaya mektuplar yağdırmağa başlamış
tı. Fakat yazdıklannm hiç birine cevap 
alamadı ve sonra taahhütlü yolladığı 
mektuplar kendisine İade edildi ve pos-
tahane bu adrestekilerin nerede bu-
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lımduğu malûm olmadığına dair bir de 
kayıd koymuştu. 

O zamanlar delikanlı çılgın gibiydi. 
Ne düşüneceğini bUmiyor, fevkalâde 
üzülüyordu. Istanbulda cereyan eden 
vakalardan tamamUe bihaberdi. Ne 
Memdudahamn babasına kendisini fit
lemesini, ne genç kızın basma gelen 
felâkeüeri işltmişti. 

Sevgüi Lâmiasmm ne olduğunu. 
Şevket paşamn nereye taşındığım me
rak içinde düşünüyordu. Nihayet genç 
kızın onu unutmuş olduğuna karar 
verdi. «Mutlak başkasını seviyor! baş-
kaslle evlenmiştir! Böyle bir tesirden 
diğerine geçenler az mıdır?» demişti. 

Bu İhanet ihtimali delikanlıyı öyle 
sarsıyor, öyle harap ediyordu ki, ma
nen âdeta hasta gibiydi. Acısını avun
durmak üzere bütün kuvvetile çahşı-
yordu. Zaman, onun da ıztırabım niha
yet azalttı. Babası ölünce, yirmi altı ya
şmda tek başına kalan bu genç büyült 
İşinin mesuliyetini deruhte ederek 
onun yükü altıda ezilmemeğe, serveti 
mümkün mertebe idare etmece çabar 
ladı. 

Atıf karışım ve annesini arka arka
ya kaybettikten sonra, baba kız, blribir-
lerine büsbütün bağlandılar. Beraber 
seyahat eder, beraber uyalanırlardı. 

Nazan, helecanla babasının doktor
dan dönmesini bekliyordu. Sinirleri ge
rilmiş, gözü kapıda, en ufak bir çıtırtı 
üzerine kalbi çarparak, yerinden fırh-
yordu. Acaba babacığı hakikaten çok 
mu hastaydı? Fakat işte vadediyordu: 
Uzun müddet dinlenecek, çalışmıyacak, 
kendine bakacaktı. 

Genç kız, babasının sözünde dura-
cağma emindi. 

Nihayet Atıf bey göründü. Nazan ye-
rlnden fırhyarak ona doğ^ koştu ve 
telâşla sordu: 

— Ne var baba?.. Ne dedUer? 
Erkek, kaşlannı kaldırarak: 
— Vallahi yavrucuğum, henüz bU-

mlyorum. İyice muayene edildim. Tah
inler yapüacak. Fakat anlaşılan birşey 
Tarsa lüzumundan fazla yorgunmu-
fum. Her uzvum 3npranmış. 

O esnada doktorun Nazanı telefon
da beklediğini hizmetçi haber verdi. 
Atıf bey, tebessüm ederek: 

— Haydi kızım, sen git... Benim söa 
dinlemediğimi büdlklerl için galiba sa
na bazı tenbihatta bulunacak. Senin 
bana karşı nüfuzımdan İstifade etmek 
istiyorlar. 

Nazan, reseptörü çarpıntı ile kala-

ğma götürdü. Doktor sakin sesile: 
— Efendim, telâş edecek birşey yok. 

Hastamız istirahata muhtaç. Fakat söz 
dinlemiyor. Siz, bütün enerjinizi takı-
mp Atıf beyi istirahata sevkedin. Hattâ 
şöyle küçük bir seyahate çıkın. Zira 
Atıf bey İstanbulda kaldığı müddetçe 
onu işine gitmekten menedemiyeceğiz. 

Genç kız, dikkatle dinliyordu. Sor
du: 

— Nasıl bir rejim takip etmeli? 
— Gayet ehemmiyetsiz... Herşey 3ri-

yebilir. Yalnız asabı bozulmaması İçin 
kahveyle çay içirmeyin. Temiz hava al
am. Dolaşsın... Bol güneş, bol hava... 

— Aman kuzum doktor! Babamın 
hiç bir ağır hastahğı yok mu? Uzvi
yetinde bozukluk keşfetmediniz mi? 

— Hayır, hayır! Merak etmeyin, blr-
fey yok çok şükür!.. - Yalnız fevkalâde 
yorgunluk: Tahammülünden fazla... 
Ancak, İnad ederde didinmeğe devam 
•derse o zaman tehlikeli olabilir. Çün
kü birdenbire müthiş bir nörasteniye 
(Jüşer. Bu takdirde kendisini kurtar
mak da güçleşir! 

Bu sözleri işlden genç kızın içi ra
hatladı. Geniş bir nefes alarak, kati 
bir sesle: 

— Hiç merak etmeyin. Size söz veri
yorum: Babam mükemmel surette din
lenecektir. 

— Teşekkür ederim, Nazan hanım. 
Madem siz bu hastabakıcıbğı deruhte 

ediyorsunuz, ben de size söz veriyorum 
ki, pederiniz en sıhhatli ;jldamlarla mu
kayese edilecek bir sıhhat mükemmel
liğine erişecektir. Şimdi müsaade edin, 
biraz kendisile görüşeyim. 

Atıf bey, telefonda doktorUe konuş
tuktan sonra, gülümsiyerek, kızına: 

— Neler deruhte ettiğini doktor söy
ledi. Sözünde durman için ben de çalı

şacağım. Senin bütün istediklerini yapa
cağımı vadediyorum. Yann bir komite 
toplar, mühim işlerimi, emniyet etti
ğim mühendislerime tevdi ederim. Bir 
hafta sonra da istediğin yere hareket 
ederiz. 
- Genç kız, sevinçle, babasının boynu
na sanldı. Onu iki yanağından öptü. 

* • * 
— Baba, hazır mısın? 
— Beş dakikaya kadar geliyorum. 

Sen beni terasta bekle! 
Nazan odasına çıktı, önünde yayılan 

körfezin sakin ve mavi sıüarma baktı, 
îleride açık deniz, bütün azmUe yayılı
yordu. 

Bu Akdeniz kasabacığı hakikaten 
pek güzel bir noktadaydı. Altı hafta
danberi, baba kız, seyahat ediyorlardı. 
Bu noktayı pek beğendikleri için, bir
kaç günlerini geçirmeğe karar vermiş
lerdi. 

Atıf beyin günden güne iyileştiğini 
gören kızı, sevinç içinde, babasının 
koluna girerek, ağır ağır dolaşıyorlar
dı, (Arkası var) 
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Beyoğlunda sokakta ağır 
bîr yaralı bulundu 

Hastaneye kaldırıldı, fakat 
bırşey söyliyemeden öldü 

Sarhoşlukla yolda sızdığı ve üzerinden 
bir otomobil geçtiği zannediliyor 

Dün gece sabaha karşı Beyoğlun-
Öa Belvü bahçesinin kapısı önünde 
ağur yaralı biri bulunmuştur. Üstü 
başı katran bulaşıklan ve kanla ka
rışık olduğu halde çamurlar içinde 
yataiı bu adam derhal Fransız has
tanesine kaldırılmıştır. Söz söyliye-
ûıiyecek bir halde olan bu adam, has
tanede ölmüştür. Cesed muayene edi
lince, vücudunun muhtelif yerlerin
de ve başında açılan derin yaraların 
tesirile öldüğü anlaşılmıştır. 
'' Vaka müddeiumumîliğe bildirilmiş, 
Adliye doktoru B. Enver Karan dün 
hastanede cesedi muayene etmiştir. 
Ölümün, vücuttaki yatalardan husu

le geldiği anlaşıldığmdan gömülme
sine izin verilmiştir. 

Yapüan tahkikat neticesinde hu
nim eski maliye memurlarından Bed
ri admda biri olduğu anlaşılmıştır. 
Bedrinin cesedinde hâlâ keskin bir is
pirto kokmakta İdi. Vücudu de ezilme 
neticesinde hurdehaş bir hale gelmiş
tir. 

Bedrinin gece fazla rakı içip sarhoş 
olduktan sonra yol üzerinde sızıp kal
dığı ve bir otomobil tarafından çiğ
nendiği tahmin ediliyor. 

Müddeiumumi muavinlerinden B. 
Rifat tahkikata devam ediyor. 

Bir otobüs bir çocuğa çarptı, çocuk 
kaldırıldığı hastanede öldü 

Sulh ceza hâkimi şoförün muhakemesinin 
gfayri mevkuf olarak devamma karar verdi 

Şoför Hülûsinin idaresindeki oto
büs evvelki aksanı Mecidiyeköyün-
ûen geçerken 9 yaşlarmda Vehib is-
ûıinde bir mektep talebesine çarpmış, 
Çocuk ağır yaralanmıştır. Zabıta, ka
bayı müteakip Vehibi Şişli Çocuk has
tanesine kaldırmışsa da yapüan bü
tün tedavilere rağmen kendisini kur
tarmak kabil olamamıştır. 
' Maznun şoför Hülûsi dün akşam 
^zeri Adliyeye teslim edilmiş ve Sul-
'anahmed ikinci sulh ceza hâkimi ta-
*"afından sorguya çekilmiştir. Şoför 
öülûsi mahkemede: 

—• Otobüsle Mecidiyeköyünden ga-
Çerken önümden gitmekte olan aske-
li otobüsün arkasmdan birdenbire 
îr çocuk atladı. Ben süratle otobüsü 

yan tarafa çevirdim. Çocuk otobüsün 
^1 taraf çamurluğıma çarptL Fakat 

arabamn altma düşmedi. Öndeki ara
badan birdenbire atladığı için ben 
başka bir tedbir alamazdım. Çocuğu 
çiğnemiş te değilim. Kazada benim 
hiçbir kabahatim yoktur. \ 

Demiştir. Hâkim B. Salâhaddln g&-
rek tahkikat evrakma ve gerekse maz
nunun ifadesine nazaran kendisinin 
tevkifine mahal göremediğinden, mu
hakemesinin gayn mevkuf olairak yar 
pumasına kartır vçrmiş, Hûlûslyl ser-
bes bırakmıştır. 

Kazada ölen çocuğun cesedi Adliyo 
doktoru B. Enver Karan tarafmdan 
muayene edilmiştir. Cesedin hiçbir 
yerinde Ölümü intalç edecek yara ve
saire görülememiştir. Küçük Vehlbin 
nezfi dimagi neticesinde öldüğü anla
şılmaktadır. Cesed morga kaldırıl
mıştır. 

General Mariç bugün şehrimize geliyor 

f^safiritniı Yujfoslavya narbiye •» Bahriye Nazıruun tzmlri slyaretlnden Intl-
^W: Tukanda Lovçen vapurunda verilen ziyafette, tcmirdeki tedkiklerlnde, 
Sağıda: İzmir halkı selAmhyor, Lovçende verilen ziyafetten diğer bir enstantane 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Çelik palasa misafir edüen Orge-

H f̂ai Mariç bir müddet otelde istlra-
^^t etmişler ve saat 16 da vUftyet 
bakamında Valiyi ziyaret ettikten 

ra Vali B. Şefik Soyerle tarihî bir 
j^^at âbidesi olan YeşUi gezmişlerdir. 

^Palı çarşıyı yaya olarak gezen 
ve müttefik Yugoslavyamn ^ost 

f̂ fittıtaz şahsiyeti kalabalık bir halk 
'̂ tlesi tarafından Yugoslav lisanile 

j 9^asm Yugoslavya» seslarile karşı-
r. Orgeneral Mariç de türkçe 

^ ' 'ak «Yaşasm Türkiye» diye bağır-
^ k suretile halkuı coşkun tezahü-

ratma mukabelede bulunmuştur. 
Bundan SMira Cumhuriyet köşküne 

gidümiş ve kıymetli misafirimiz burada 
bir müddet Istirahatten sonra Çelik 
palasa dönmüştür. 

Bu akşam vilâyet tarafından Orge
neral Mariç şerefine Çelik palasta 
bir akşam ziyafeti verilmiştir. Yann 
(bugün) sabahleyin Mudanyadan 
Kocatepe muhribi ile İstanbula ha
reket edecektir. 

M i s a f i r i m i z b u g ü n î s t a n b u l a 
g e l i y o r 

Dost ve müttefik Yugoslavya Har-

Karnındaki ur 
değil, çocukmuş 

Genç kadın doğurduğu çocuğu 
öldürdüğü için tevkif edildi 

İzmir 25 (Telefonla) — Bugün bu
rada çok garip bir hâdise olmuş ve 
bu garip hâdisenin cinayetle neticelen
diği anlaşılarak genç bir kadm tevkif 
edilmiştir. 

Torbalı kazasının Doğancılar kö-
Sründeen Abdullah kızı Dudu adında 
genç bir kadm bugün Memleket has
tanesine müracaat ederek kamında 
büyük bir ur bulunduğunu ve bu yüz
den çok rahatsız olduğımu söylemiş ve 
ameliyat yapılmasmı istemiştir. 

Doktorlar hastayı dinledikten sonra 
hastaneye kabul etmişler ve muayene 
edilmek, icap ederse ameliyat yapıl
mak üzere hasta yatağa almmıştır. 
Dudu gece yatağından kalkmış, helaya 
gitmiş ve orada bir kız çocuğu dünya
ya getirmiş, göbeğini koparmak sure-
tUe çocuğunu öldürmüş ve ölüsünü de 
helada bırakmıştır. Dudu birşey olma
mış gibi yatağına dönmüş ve yatmış
tır. 

Sabahleyin helaya gidenler orada 
yeni doğmuş bir çocuk cesedi ile kar
şılaşmışlardır. Doktorlar ve hastaba-
kıcüar telâş içinde bu çocuğun kimin 
tarafmdan bırakıldığım ararlarken 
Dudunun kanundaki ur akla gelmiş ve 
Dudu yatağından kaldırılmıştır. Has
taneye ameliyat olmak üzere gelen ve 
kamımn şişkinliğinin urdan İleri gel
diğini İddia eden bu kadının kamı ta
biî halde görülünce çocuğım bu kadın 
tarafmdan doğurulup öldürüldü
ğü anlaşılmıştır. 

Hâdisenin asıl garip tarafı şudur 
ki Dudu: 

— Ben Idmse ile görüşmedim. Bu 
çocuğun nereden hasü olduğunu ben 
de bilmiyorum. Hayret ediyorum. Me
ğer kamımdaki ur değU çocukmuş! de
mektedir. 

Genç kadın tevkif edilmiştir. Tahki
kata devam olunuyor. 

İtfaiyecilik mclıurî bir 
lıizmet şeidine konacak 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Projeye göre, köylere varmcıya ka

dar belediye olan her yerde itfaiye 
teşkUâtı vücuda getirilecek ve itfa
iyecilik mecbudi bir hizmet şekUne 
sokulacaktur. Bu mecburiyet 17 yaşm-
dan 55 yaşma kadar bütün erkek 
yurddaşlara şamil olacaktır. Bun-
laûrdan hangi yaştakllerin büfiU hiz
met ve hangi yaştakllerin de muafi
yet resmine tabi tutulacakları bele
diye meclislerince tayin edilecektir. 
Ş^hlr ve kasabalarda mecburî hizmet 
yaşı içinde bulunup da itfaiye hiz
metine celbedilmiyenler senede 2 lira 
vermek suretile bu mühim İşin ba-
şanlmasma iştirak ettirileceklerdir. 
Bundan başka hususî muhasebe büt
çelerinden birer mikdar para tefrik 
olunacak ve ayrıca av vergUerlne de 
yüzde 1 nlsbetinde zam yapüacaktır. 
Bu suretle elde edilecek paralarla 
köylere varmcıya kadar her yerde 
itfaiye teşkilâtı ve zehirli gazlardan 
korunma tesisatı vücuda getirile
cektir. 

Bu işleri idare etmek üzere Dahili
ye Vekâletinde bir yüksek itfaiye ko
misyonu ve her vilâyette de birer it
faiye komisyonu vücuda getirilecek
tir. 
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biye ve Bahriye Nazın general Mariç 
bugün saat on iMde Yalovadan şeh
rimize gelecektir. 

Büjrük misafirimiz İstanbulda bir
kaç gün kaldıktan sonra memleketi
ne avdet edecektir. 

G e n e r a l Mar iç*in m e m n u n i y e t i 
Belgrad 25 (A.A.) — General Mariç, 

Lovçen vapunmda bulunan Avala ajan-
sınm mümessiline Türkiyeye yaptığı 
seyahat hakkında beyanatta buluna
rak kendisine karşı gösterilen hüsnü 
kabulden dolayı memnuniyetini bUdlr-
miştlr. 

Belgrad 25 (A.A.) — Bütün gazeteler 
Harbiye ve Bahriye Nazın general Ma-
rlçe İzmirde gösterUen samimi hüsnü 
kabulden bahsetmektedirler. 

Yazan: Sermed Muhtar Alııs Tefrika No. 71 

N A N E İ M O L L A 
Kapıyı açtı. Zlnclrkıran önden 

girdi: 
— Merhum Abdülmennan paşa za

de İrfan beyi göreceğim!. Korkma, 
çekinme valdanım, onu zaptiyeden 
kurtaran, buraya gönderen benim. 
Yokhyacağım, hatınm soraca|;ım... 

Basamakları athya atlıya, merdi
veni esnete esnete yukan çıktı. 

— Nasılsm delikanh?.. İyi misin 
hoş musun, dolu musun boş musun? 

irfan, mızmız mızmız: 
— Harabım, bîtabım Rıza beye-

fendil... 
Zlnclrkıran, coşmada: 
— Giridde, Lâşld sancağı dağla-

nnda, bir onbaşı ve beş altı neferle 
herifleri bastırdım. Dört yerimden 
kurşun yedim, gene küıç bir elimde, 
tabanca öbür elimde devrilmedim... 
Hersekte, (Nikşik) kayalıklannda 
dört yanımı çevlrdüer. Çakmaklılar, 
ŞişhanelUer üstüme yağıyor. Kulağı
mı, kolumu, bacağımı kurşunlar de
lerken saldırdım üeriye; İki üç yüz 
kişiyi önüme kattım. Kılıcın tersini 
vura vura getirdim bizim ordugâ
ha... Havranda su yok, sel yokl et
raf çöl... 

İntakı hak bu kadar olur. 
— Nanemolla mısın be delikanlı, 

dedi. Kalk, senin hesabına gideceğiz 
işte!... 

Aşağıya bağınyordu: 
— Dimitrakis çık yukan!... Her 

aksata liraya, kremise, napolyona 
dayanmaz; bu zenaatin de zekâtı 
var... 

Sabri ağa getir buraya masturi
yi!... 

Teftiş müdür muavini üe sergardi-
3ran sevinç içindeler. Koltuklann en 
yamanmdan birine geldUt; kim bilir 
ne piliçler göreceğiz, ne keyifler sü
receğiz zanmndalar. 

Yukan kata çıktılar. Yataktakinl 
görünce oda kapısmda kalakaldılar. 

Zlnclrkıran, İrfanm hâlâ bitik hal
de bulunuşundan başmda cinler; 
eli belindeki altıpatlannda; soluya 
soluya bağırmada: 

— Simsar, meyancı, gir içeri... Sen 
de gel Sabri i... 

Eli tabanca kılıfının üstünde gö
rünce. Dimltri efendinin yüreği gi
dip gelmeğe başlamıştı. 

— Ermeni geUni gibi kıntma, 
otur ulan, sana iş çıktı!. 

Sergardiyana: 
—• Sen de şuraya yerleş... Senin 

kim olduğunu, nereden geldiğini bi
liyoruz. İçimizde yabancı yok! açığa 
vuracağım, kızma. 40 gün günahkâr, 
bir gün tövbekar. VaktUe Maltız de
niz eşkıyalarile, çakanoz kasa hırsız-
larile ortakhk etmiş, vurmuş vurul 
muş bir eski külhansm. Zaptiyeye 
boşuna sergardiyan olmadın; bana 
sorsunlar künyeyi bâlânı... 

Sabri ağa, kızmak değil, memnun 
blel: 

— Sayende, Riza beyciğim, bizim 
de elimiz ayağımız tutardı, kabada
yılıkta hatınmız sayıürdı. Lâfın doğ
ru, duman attınrdım Galataya... 

Zincirkıran, Papasköprülüyü kar
şısına çekti: 

—, Kırk jallık aksatakuUicisln, in
kâr mı ediyorsun ulan? 

Bu söze de bu adam memnun; 
sıntarak temennahı bastı: 

,— Öyleymis paşam! 
— Kömürcü sokağımn, Arkadinin, 

Kirliderenin kanlanm bUe telleyip 
pullayıp ev tavuğu diye paşalara, 
beylere, mirasyedilere yuttm'dun. Şu 
yatakta yatan delikanhyı görüyor 
musun?.. O, bu devletin en mübarek, 
en eli öpülecek, merhum bir vezirin 
oğludur. 

— Ramet olsun paşaya... 
— Lâfı ağzıma tıkma, dinle benli 
— Basüstüne... 
— Gönül güllüğe de düşer, gübre

liğe de. İzin verdim, cevab ver: Öyle 
mi, değil mi?... 

— Bravo, tsok elenika bir lakirdi 
bu. Bir polziya okumuşum ki on
da... 

— Kıs çeneni, 
İrfanm doğrulduğunu, mütecessls 

bir halde kulak verişini görünce: (Bi
tir bakalım) dedi. 

Dimltri efendi, gözlerini bayğın-
laştıra baygınlaştıra, ağzım büze bü
ze, kelimelere perde perde tartı vere 

yere söze koyuldu: 
— Bir polziya okumuşum, nasln 

diyor bilirsiniz?.. Sevda, diyor, öyle 
bir böcek ki yarisi ari, yarisl sinek... 
Bakiyorsım ari taraf tsiseklerde gl-
diyor, tatil seviyor; bakıyorsun sinek 
taraf pislikler üstünde oturuyor, onu 
yiyor... 

Gülüşüyorlar, Zincirkıran kahka-
halan atıyordu: 

— Beyit midir, türkü müdür her 
neyse bunu sen düzdün galiba? Zira 
senin eski usulü de bımdan ilham 
almış olacaksm. Kömürcünün, 
Arkadl'nin, Klrlidere'nln pisliklerin» 
de sinekler kondurmağa delâlet et
tin... 

Sadede geldi: 
— Senin arüıyacağın, bu delikanlı, 

bu İrfan bey nam vezlrzade, bir ti
yatro aktrisine âşık, bir kara kanya 
âşık... 

İrfan, yerinden sıçradı: 
—1 Rica ederim Rıza beyefendi, o 

melûneln bahsini kapatm, ismini d« 
ağzımza almaym. O kadm artık be
nim için ölmüştür... 

.— Buna diyecek yok. Allahtan bul* 
sim, kahrolsun ve lâkin yaptıklarını 
kahbenln yanına mı bırakacağız?.. 
Arkandan enayidümbeleği mi dedir
teceksin? 

Adam hakh. İrfan canlanmağa» 
gayretlenmeğe başlamıştı. Kahbedea 
intikam almak fikri yabana atılır bir 
fikir değU... 

Heyecanla dinliyor, alaybeyi hırs-
landıkça hırslamyordu: 

— O çingene maşasınm yüzünden 
başın belâya girmiş. Eşref gibi na-
mussuzlarm, rezillerin baskınına uğ
ramışsın... Ayıblamıyorum; seni ga-
fü avlamışlar, üstüne çullamp tepe
ne binmişler. Bu şeküde, sen değil, 
Rüstem pehlivan olsa kendini müda
faa edemez; dayağı yer, oturur aşa
ğı... Böylesine hiç suçun günahın 
yokken, onlann marizine sen kaymış
sın, kabahatli senmişsln gibi zapti« 
yelere düşmek... Allahtan olacak 
ki ben tesadüf ettim. Bugünkü pa
tırtı, gürültü arasında, atik davran-
masaydım hâlâ oradaydm; daha da 
çürüyecektin. Arablann, çorablann 
şenine uğramak ta cabası. Belki sür
günlere, kalebendliklere gidecektin... 

Tasdik makamında, hep baş sallı
yorlardı. Zlnclrkıran Marsığa, Pem-
betene, arablara küfürleri veriştirdi 
veriştirdi. Zaptiye Nazırım, muavini
ni, Hacı paşasım da araya kattı. Bir 
daha sadede geldi: 

— Kılavuzu buraya kadar boşu
na taşımadım. Bu gece ya kanmn 
evine düşeceğiz; yahut ta onu bir ye
re getirteceğiz, beraber rakılan içe
ceğiz... Mutlaka şanoda dram mı, 
opera mı oynar o kaltak?.. İkitelliyi 
de öyle bir kıvırır ki o... Sahi mı, ya
lan mı? 

Dimltri efendi, parmaklartnı şıkır
datarak, kafa sallayışlle gene tasdik
te. Sabri ağa da alma yapıştırmak
tan kinaye, üd parmagmm arasında 
çeyrek, el uzatmada. Nanemolla ise 
renkten renge giren bir bukalemun... 

— Duuur, alt tarafı var. İçtik, eğ
lendik, çahp oynadık değU mi, sonra 
eşşek kuyruğu gibi güdükleşmek 
yok. Ardından bu genci güvey koya
cağız... 

İrfan birden atılırken, sol tarafı-
mn ağnsma dayanamıyarak yanüs-
tü yıkıldı: 

— İmkân ve İhtimali yok, Allah 
yazdıysa bozsun Rıza beyefendi. Emin 
olun, vallahi hakikati söylüyorum. 
Bundan sonra o kadma hltab et
mek değU, menfur slmasım görmeğe 
bile tahammül edemem... 

Bağırtı odayı çınlattı: 
— Raconu bozma!... Kaltak bur

nu kırsm, (gel kocaağım) diyerek 
senin önüne düşsün, odaya girerken 
(defol oradan şıUık) dlyip gerisin ge
ri dön... Bak o saniye kara kan ye
rin dibine geçiyor mu, geçmiyor 
mu?... Sarhoşlukla Kömürcü sokağı
na git, kaknemin birini odaya çek, 
hemen ayıüp ve pişman olup çıka
cak ol. O kaknem çeyreği almışken 
bile (fiyakamı bozma) diye eteğe, 
ayağa vanr. Öyle değü mi Sabri, Fa-
pasköprülüî 

«.Arkası v«r) 
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Kübizma, Fütürizma, Atmasiyonlzma 

— Hiç kimse böyle bir resim yapmamıştır amca... 
— Neden yapmadıkları anlaşılıyor oğlum... 

Sakla 
Kan.sı kocasına elile yaptığı pasta

dan bir parça verdi. Baktı kocası ye
miyor. 

— Neden yemiyorsun? 
— Fena. 
— Öyleyse köpeğte at.." 
— O da yemez. 
— Öyleyse sakla da akşam annene 

ikram ederiz!.. 

A l ı n m a z 
Lokanta sahibi hergün bir iki çatal 

bıçağ'ın eksildiğini görüyordu. Bu hal 
devam edecek olursa birkaç zaman son
ra ne çatal kalacaktı, ne de bıçak. Bu
nun üzerine lokantanın duvarlarına 
yaftayı yapıştırdı: 

«Çatal bıçaklarımız ilâç değildir, 
yemeklerden sonra almayınız!..» 

— Bay, kütüphanede hırsız var. 
— Ses çıkarma, bakalım hangi ki

tapları çalacak... 

Hizmetçi 
— Ne o gene hizmetçin değişmiş. 
— Ötekini savdım. "i " 
— Neden? 
— Rafadan yumurtaları muhakkak 

on dakika kaynatıyor, hazırlop yapı
yordu. 

— Gene senin talihin var. 
— Neden? 
— Ben bir hizmetçiyi on dakika o-

turtamadım!.. ^ _ _ _ _ _ 
B e r b e r d e 

— Bu saç ilâcını ahnız. 
— Saçlarım çıkar mı dersiniz? 
— Elbette birebirdir. Eğer başınıza 

bu ilâcı sürdükten sonra bilardo bil-
yalarma dokunacaksanız ellerinizi çok 
iyi yıkamanızı tavsiye ederim!.. 

— Görüyorum, iki başınız, dört eli
niz var.. Biraz bekleyiniz de asistamm 
gelsin, ben biraz fazla içmişim!.. 

— Çok ucuza iki bin şapka satıyor-
muşsunuz, hepsini prova edçbUü: mi
yim?.. .; . ., 

Darbı mesell^^ 
Türkçe: «Çayı görmeden paçiaları sı

vama!..» , . ' , . ' 
ingilizce: Yumurtadan çıkjnajian 

civcivleri sayma. 
Fransızca: Öldürmeden ajaıjüi pos

tunu satma. 

Türkçe: Bir taşla iki kuş vurrnak. 
İngilizce: Bir taşla iki kuş vurmak. 
Fransızca: Bir tasla iki vurmak. 
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— Eve kadar böyle gideceğime bah
se girdim. 

— Bahsi kaybettiniz, sizi inerkeze 
götüreceğim!.. 

Sebebi 
Rakı içiyordu. Dikkat ettim,«kade--

hi ağzına götürürken gözlerini y u 
muyor, v . ^ . ' -

— Neden gözünü kapıyorsjıh?. 
— Karıma: Artık ömrümuhl§pnu-

na kadar rakı yüzü görmiyec<î|§â'di
ye yemin ettim de.. , ^ -

İltifat 
Ziyafete davetli gelen misafir her ye

mekten üç kere aldı. Yemekten sonra' 
da ev sahibine dedi ki: 

— Bir misafirin ev sahibine en bü
yük iltifatı çok yemek yemesidir. 

Ev sahibi gülümsedi: 
— Siz iltifatı ifrata vardırdımzl. 

insaf 
Bir Amerikalı Londraya gitti, Tra-

falgar meydanında Nelson âbidesinin 
önünde durdu: 

— Bu kim bu?.. 
— Meşhur Nelson. 
— Ö da kim? 
— İngiltereyi İngiltere yapan adam.. 
— Amma insafsızsınız, bu koca işi 

bu tek adamın sırtına mı yüklediniz!.. 

C a n k u r t a r a n 
Kadın soluğu merkezde aldı: 
— Kocam dedi, kızdı iskemleyi ka

famda kırdı. 
— Peki, bunu yaptıktan sonra özür 

diledi mi?.. 
— Özür dilemesine vakit kalmadı, 

can kurtaran otomobili ile hastaneye 
kaldırdılar!.. 

-i-A" 

— Size kaç kere söyledim, Şekispirle 
Göte unutulmadan evvel sizin eserini' 
zi neşredemem!. " 

Sınıfta 
öğretmen çocukların vazifelerine 

baktıktan sonra: 
— Soracak birşeyiniz var mı? dedi... 
Çocuklardan biri kalktı: 
— Benim vazifemin altına birşey 

yazdınız okunmuyor. 
öğretmen baktı: 
— Yazınız okunmuyor yazmışım!. 

P a s t a c ı d a 
Kuzgun gibi zenci garson elinde bir 

tabak pasta ile geldi. Çocuk: 
— Şu çikolatalıyı alıyorum.... 
— O çikolata değil, başparmağım!.. 

— Kaç yaşında çocuk için oyuncak 
istiyorsunuz?.. 

— Yann yetmiş iki yaşum bitiriyo
rum. 

I Perşembe müsâjıabelerl ) 
Onuncu Sokol şenlikleri 

Yazan: Selim Sun Tarcan 

^ ^ ^ 

24,000 kadın ve genç kız 

Altı yüda bir tekrar edilen bu muaz
zam cimnastik şeıüiklerinin 1932 de 
Prağda tertib edilen dokuzuncusımu 
Çeklerin vuku bulan pek nazikâne 
daveti üzerine gidip görmüştüm. Bu 
sene haziran sonunda ve temmuz ip-
tidalajmda bu büyük şenlikler gene 
tekrar edilecek ve muhakkak ki da
ha mükemmel olacak. Çünkü aradan 
altı sene geçti. Bu müddet zarfında 
beden faaliyetleri o diyarda bir kat 
daha' ün aldı. 

Çekoslovakyada ciînnastik şenlik
lerini kuran doktor (Tyrş) nammda 
bir beden terbiyesi üstadıdır. Çocuk-
luğundanberi cimnastiğe meraklı 
imiş. Vücudu gibi kafasını da işlet
meği ihmal etmemiş. Prag üniver
sitesinde yüksek tahsilini bitirmiş 
ve otuz yaşma geldiği zaman millî 
gayelerin tahakkukunda vücud id-
manlannın büyük rolünü takdir et
miştir. Avusturya istilâsında olan 
vatanını günün birinde esaretten 
kurtarabilmek için cimnastik cemi--

yetlerinin rolünü düşünmüş ve 1864 de 
Prağda ilk cimnastik cemiyetini kur
muştur. Beraberlikle yapılacak vü
cud ekzersizlerinin şekillerini, ku
mandalarım tesbit etmiş ve bir de 
cimnastik kitabı bastırmıştır. Tam 
on yedi sene cimnastik hocalığı yap
tıktan sonra memleketine yaydığı 
vücud idmanlannm toplu bir şekil
de tezahüratını vatandaşlarına gös
termek emelile 1882 de Prag şehrinin 
büyük meydanlarından birinde birin
ci cimnastik şenliklerini tertib etmiş
tir. Bu ilk şenliğe 300 ü kız olmak 
üzere 720 genç iştirak etmiş ve bu 
bayramı 1,600 kişi seyre gelmiştir. 

Her altı yılda bir tekrar edilen bu 
şenlikler günden güne ehemmiyetini 
arttırmış, bütün Çekoslovakya halkm-s 

da yedisinden yetmişine kadar cimnas-
tiği bir ibadet haline getirmiştir. Ara
dan elli sene geçtikten sonra şehrin 
büyük stadyom sahasında 150,000 se
yirci huzurunda yaşlan 16 Ue kırk 
arasında önce 28,000 erkek büyük bir 
ahenk ve intizamla koUannı ve bacak-
lannı, vücudlerini işletmişler, onları 
müteakib 24,000 kadın tek bir insan 
gibi akıllara haiTet veren bir mü
kemmeliyetle vücud hareketleri yap
mışlardır . 

Dahası var. O büyük insan selleri 
sahadan çekildikleri vakit, yerlerini 
40 ile 60 al-asmda kır saçlı erkekler 
işgal etmiştir. Onlar da bir ibadet 

•gibi vücud hareketlerini büyük bir 
ciddiyetle yapmışiairdır. Üç gün o 
geniş sahada altrmş bine yakın biçim
li, sağlam, çevik, itina ile yetişmiş gü
zel vücudlu insanlar halkm sevgi ve 

•saygı iİe dolu alkışiarile karşüanmış-
lardır. 

(Tyrş) Sokol cimnastik cemiyetle
ri adını verdiği bu teşkilâtı kurduk
tan dört sene sonra işin başmdan 
ayrılmış, üniversitedeki hocalığından 
da istifa ederek Tirol dağlannda kü
çük bir köye çekilmiş ve orada ölmüş
tür. 

Tyrş ilk cinmastik cemiyetini 
kurduğu vakit azalarına Sokol adı
nı vermiştir. Sokol Slav dilinde şa
hin demektir. Çeklerin mitolojisinde 

birUkte dn^âSük yaparken 

şahin oesajşj(i/ve kahramanlık tim
salidir. V ( T v ^ her Çekin şahin gibi 
atılgan îj^e^^tıcı olmasını istiyordu. 

Tyrş, kurdfığu cemiyetin gayesini 
yazdığı eserûe şöyle anlatıyor: 

«Bütün rîebatlann ve hayvanların 
hususile insanların hayatı daimî bir 
savaştan ibarettir. Bu savaşta; yaşa
mak hakkını kaybeden veya başka
larının inkişafına engel olanlar or
tadan kayboluyorlar. Dünyayı idare 
eden bü^kdiıunu ne eski bir millet 
olmak dofayısile kazanılan kıdem ne 
dua ve tezâVrular değiştiremez. Bu 
kanuna tâbi olarak hayvanlann ve
ya: nebatların bazılan yaşamak kud
retini kaybettiklerinden cinsleri mün
kariz Olmuştur. Bir milletin hal ve 
istikbalini tekeffül eden onun parlak 
olan mazisi değil, kudretli ve faal 
olan halidir. Mutlak bir surette mu
hakkaktır ki her mahvolan cemiyet 
kendi taJîş'iratı yüzünden bu âkibete 
uğramıştır. Milletlerin mukadderatı 
muharebe meydanlarında değil, har-

• be girmeden çok evvel taayyün eder. 
İkbal ve kemallerinin parlak devrin
de mahvolniu.^ büyük, küçük bir dev
let gösterilemez. Hepsi de aciz ve in
hitat yolunu tuttuktan sçnra: harb, 
Damoklesinf kılıcı gibi beyinlerine 
saplanmi^tu?. . 

İşte bunım içindir ki bizim gibi 
nüfusu a^, iktisadî vaziyeti pek par
lak olmıyan bir millet iki şıktan bi
rini ihtiyala"mecburdur. Ya lâkayıt-
lığı, tembelliği tercih ederek dünya 
haritasmdan^ silineceğiz veya bütün 
kuvvet ve cehtimizi sarfederek yaşa
mağa lâyık olduğumuzu dünyaya 
ispat edeceğiz. Aza kanaat edenlerin 
hiç bir şey işıtemiyenlerden farkı yok
tur. Ya âzami gayretimizi sarfedip 
birinciler sitasına geçeceğiz veya son 
nefese kadar çalışarak bu yolda öle
ceğiz. Ya hep, ya hiç!» 

(Tyrş) in bu tarihî sözleri Çekos-
lovaklar için gidilecek yolu aydmlai-
tan bir meşale olmuştur. Bütün mil
let fikir terbiyesi kadar beden terbi
yesine ehemmiyet vermiş ve sağlam 
vücudda sağlam kafa prensipini düs
tur addetmiştir. 

1932 de ben bu milletin cimnastik 
şenliklerini imrenerek seyrettim. 
28,000 vücud musikinin ahengi 
ile tek bir insan gibi işliyordu. Bü
yük bir dalga halinde bu muazzam 
kütle bir sağa bir sola meylediyor, 
iğiliyor, kalkıyor, çelik yay gibi işli
yordu. Hepsinin de vücudlannm itina ' 
ile muntazam mesaî ile yetişmiş^ d- '• 
duğu belli idi . 

Bu hareketlerde görülen vahdet 
- gayelerdeki ' vahdetin • bir sembolü 

idi. Biri hepsi*için, hepsi biri için ça- ^ 
lışıyordu: Pefd yok cemiyet var ! 

• ' » " T • " 
Selim Strn Tarcan 
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E r e ğ l i d ı e k i k ö m ü r m a d e n i 
Ulukışla (Akşam) — Konya Ereğ-

lisinin Çayhan kazasının Sığırcık 
kaya mevkiinde bulunan kömür ma
deninin bir sathımailde ve 50 - 60 
santim toprak tabakası altındaki da* 
mann imtidadlı olduğu yapılan ted* 
kikat sonunda anlaşılmıştır. 
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Meninden bir görünflf 

Izmirde spor ve j ı ç l f t bayramında kız mektepli talebe geçerken 

Takında ATnipaya gelecek olan 
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Bombardımanların Barselonda yeni tahribatı 
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Bay Sedad Rıza Estek 

Sonra;, bizdeki hakem yetiştirme 
tarzı da zayıftır. YaJıuz kurs ve naza
riyatla hakem yetişmez. Antrenör 
Buts burada iken B. pamdi Eminin 
ortaya attığı, eski beynelmilel oyun
culardan hakem yetiştirme usulü çok 
yerinde bir buluştu. Çünkü bir fut
bolcu, eski bir beynelmilel oyuncu
nun otoritesi ve manevî tesiri altmda 
kalu*. 

— Yakmda millî temaslar yapıla
cak mı? 

— Evet.. Balkanlı dostlainmız ve 
komşularımızla müteaddld millî maç
lar için muhabereler yapılmıştır. Yu
goslav millî takımlarımn bu yaz iar 
del ziyaret sırasıdır. Yunanistan ve 
Romanya ile tamamen mutabık ka-
İmmş, yalnız maçlann tarihleri tesbit 
edilmemiştir. 

— Balkan kupası maçlaiı ne oldu? 
— Balkan kupası maçlan artık mev-

zuubahis değildir. Yugoslavyalım ve 
Sofya mukarreratı üzerine Yunanis-
tanm müsabakalara iştirak edememe
si Balkan kupası maçlarını ortadaü 
kaldırmıştır, 

— Profesyonellik ve takımlarımız
da ecnebi oyunculan oynatmak hak
kında fikriniz nedir? 

— Profesyonellik, bir memlekette 
futbolu besliyebilecek bir alâkamn 
mevcudiyetini gösterir. Sporda umu
mî bir profesyonellik olamıyacağı ma
lûmdur. Yalnız dediğim gibi, muay
yen beş on takımm profesyonel olu
şu, futboldeki seyirci adedinin arttı-
ğmı ve alâkanm fazlalaştığını isbat 
eder. Dünyarun her memleketindeki 
profesyonellik bu şekilde başlamıştır. 
Ve profesyonellik olan yerlerde daima 
SKiksek futbol vardır. 

Takımlarımızda, yüksek değerli, bir 
iki ecnebi oyuncu oynatmak, Avru-
pada bugün yaptıklan gibi, temsUÎ ve 
millî temaslara kadar varmamak şar-
tile, hiç "^şüphesiz çok faydalıdır. İşte 
Fransız futbolu... Ecnebi oyımcular 
sayesinde birkaiç sene evvel çok düşük 
olan futbol seviyesini bir parça doğ-
rultabilmiştir. 

— Futbolumuz acaba düşmüş mü
dürü 

— Hayır. Ben bu düşüncede d ^ -
lim. Futbolumuzun hayurU ve müsbet 
bir devrenin başlaiıgıcmda olduğuna 
karnim. 

B. Sedad Rizanm yakmda tama-
mile iyileşerek gene kendisinden isti
fade edilebUecek yeni vazifeler haşi
ne geçmesini temenıü ederiz. 

V.Y. 

Siirtliler Diyarbakırla karşı
laşmak üzere hazırlanıyor 
Siirt (Akşam) — Bölgemiz sporcu

ları hızla çalışmalarma devam ediyor
lar. Halkevimizin himayesinde olaH 
sporcularımız sık sık müsabakalar 
yapmaktadırlar. Futbol takımımız ya
kında Diyarbakırlüarla bir müsaba
ka yapmak arzusundadırlar. 

[stifa eden futbol federasyonu reisi| 
B. Sedad Rizanın futbolumuz 

hakkındaki düşünceleri 
Bugün futbol federasyonu reisli

ğinden çekilmiş bulunan B. Sedad Rl* 
za Estek, esasen üç aydanberi şehri
mizde bulunuyor ve futbol federasyo 
nu işleri! e meşgul olamıyordu. Rac 
hatsızlığınm daha bir müddet, şehri
mizde oturarak tedaviye ihtiyaç gös
termesi üzerine mumaileyh, federas
yon reisliğinden istifa etmiştir, 

B. Sedad Rizanın bilfiil sporculuğu 
umumî harpten evvelki zamana aid-
dir. Bugünkü nesil kendisini hakemli» 
ği ve idarecUiği ile tamr. Doğru sözlü
lüğü, bitairaflığı ve dürüstlüğü da 
spor hayatımız içinde başlıca şöhre
tini teşkü etmektedir, 

B. Sedad Riza ile muhtlif mevzu
lar üzerinde istifadeli bir konuşma 
yaptık. Eski federasyon reisi sorduğu* 
muz suallere aşağıdaki ceva'plan 
yerdi. 

— Millî kümenin teşkili faydalı ol
muş mudur? Takımlarımız ve futbol
cularımız millî kümeden istifade et- . 
tiler mi? 

— Hiç şüphesiz ki millî küme fut
bolumuz için çok hayırlı bir devir aç
mıştır. Bugün üç mıntakanm en iyi 
takımlairmı ve ojmnculanm görebili
yor ve kıymetlerini takdir edebiliyo
ruz. Millî kümeye glrebUmek için üç 
mıntaJcada yapılan birincüiğin tev-
lid ettiği rekabet te takımlann ve o-
yunculann çalışmalarım İntaç etmiş
tir. Futbolde (çalışmak) ta hiç şüp
hesiz terakki için başlıca âmildir. Me
selâ İstanbul birinciliğini kazanan 
Güneş, ayni dereceyi millî kümede 
muhafaza için büyük bir gayret gös
termiş, Beşiktaş ta Güneşe tefevvuk 
edebilmek için çalışmıştır. 

Bu rekabetin en şiddetli zamanm-
Öa sejrrettiğimiz, Güneşin 1-0 lık ga
libiyeti ile neticelenen, Güneş - Be
şiktaş maçı, futbol klâsı itibarile haki
katen güzel ve kıymetli bir oyundu. 

'— Millî küme maddeten zarar et
ti mi? 

— Fenerbahçenin maçlardan çekil
mesi mahallî maçlar ve bilhassa raJ-
kip klüpler için zararlı oldu. (Dep
lasman) maçlannm yapümaması da! 
federasyonu ızrar etti. 

— Fenerbahçenin millî kümeden 
çıkarılması hakkında ne düşünüyor
sunuz? 

— Fenerbahçe saha meselesi üze
rinde ısrar etti. Diğer taraf ta kara
rından dönmediği için bu müessif hâ
dise oldu. 

Fenerbahçenin millî kümeden çıkar 
nlmasının tevlid ettiği maddî zarar 
yakanda da söylediğim gibi, umıunî 
ve şümullüdür. Manevî zarar da kuv
vetli takımlardan birisinin ortadan 
kaybolmasile hiç şüphesiz büyüktür. 

— Hakemlerimiz son maçlarda kim
seyi memnun edemiyor. Hakem mese
lesinin halli için ne düşünüyorsunuz? 

— Ben, ceza verme bakımından bu
günkü nizamnamenin sakat olduğu
na kaniim. Nizalmnameye göre futbol 
federasyonunun ceza salâhiyeti yok
tur. Ceza takdiri vazifesi disiplin he
yetlerine bırakılmıştır. Meselâ İstan-
buldaki disiplin heyetini teşkil eden 
zevat hakikaten eski ve tanınmış spor
culardan mürekkeptir. Fakat bu ze
vat bugünkü sporla alâkalarım kay
betmişlerdir. Her haiıgi bir vaziyet 
karşısında onlarm toplanmasını ve ta
mamen 3rabancısı oldukları bir vaka 
ve şahıslar hakkmda verilecek ceza
yı takdir etmelerini beklemek, hâdise
nin soğumasını ve aradan uzun bir 
zaman geçmesini intaç etmektedir. 
Halbuki federasyon veya ajanların 
ceza verme salâhiyeti olsa, futbol sa-
halanmızda inzibat kolayca temin 
edilebUir. 

Hakemleri ayn bir teşekkül olarak 
futbol federasyonuna raptetmeli ve 
haklannda muntazam siciller tutmar 
İl, icab ettiği zaman hakemleri de tec
ziye etmelidiı; 

Kıymetli hakemimiz 
$azi Tezcan 

Bu hafta Galatasaray Uçok 
maçını idare ediyor 

Bundan birkaç ay evvel Enosis -
Fenerbahçe maçında çıkan bir hâdi
se yüzünden hiç bir suçu olmadığı 
halde lisansı alman genç ve kıymetli 
hakemimiz Şazi Tezcan'm kabahat
siz olduğu İstanbul disiplin divam 
tarafından bildirilmişti. Disiplin di-
vammn bu karanm tedkik eden fut
bol federasyonu kıymetli hakemimi
ze lisansım iade etmiş ve bu hafta 
yapılacak olan Galatasaray - Üçok 
maçına hakem tayin etmiştir. 

İyi hakem buhram olduğu bu sıra
larda Şazi Tezcan gibi en iyi hakemi
mizin tekrar faaliyete geçeceğine çok 
sevindik. Genç hakemimize eskisi gi
bi muvaffakiyetler temenni ederiz. 

BllyOymjirDriz 
İsviçre millî takımı îngiltereyi 

2-1 mağlûp etti 
21 Mlayısta Zürihte 25 bin kişi 

önünde oynanan İngiltere İsviçre 
maçı ümid edilmiyen bir netice üe 
bitmiş ve İsviçrelileri 2-1 kazanmış
lardır. Avrupa gazetelerine göre İs
viçrelilerin bu galibiyeti oyunun tar
zı cereyanına göre gayet tabüdir. Ç!ok 
sert bir oyun çıkaran İsviçre takımı-
mn bilhassa müdafaası fevkalâde mu
vaffak olarak İngUiz muhacimlerine 
fırsat vermemiştir. İsviçre forverd 
hattı da bilhassa açıklarla işliyerek 
İngiliz kalesine sık sık inmiştir. 
Birinci devrenin 31 inci dakikasında 
sağaçık Amadonun ortaladığı topa 
solaçık Ebi fevkalâde bir kafa vura
rak İsviçreye ilk golü kazandırmıştır. 
Dört dakika sonra Robinson'a çarpan 
cezalandırmış ve İngilizler de bu 
hareketini hakem Bavens penaltı üe 
cezalandırmışlar ve İngilizler de bu 
sayede berabereyi temin etmişlerdir. 

Bundan sonra İngUizler hücumla-
nm arttırarak İsviçre kalesini deh
şetli bir çember altına alnuşlarsa da 
İsviçre müdafaası bu tazyiki atlat
mağa muvaffak olmuş ve birinci 
devre 1-1 beraber bitmiştir. 

İkinci devrede de İsviçreliler hâkim 
oynamışlardır. 28 inci dakikada şak
acık Amado İngüiz kalesine bir şüt 
çekmiş ve İngiliz müdafii Sprustun 
bımu elüe kestiğinden hakem penaltı 
çalmıştır. Abeglen de bu bıüunmaz 
fırsattan istifade ederek takıımna gar 
Ubiyeti kazandıran golü fevkalâde 
bir vuruşla yapmıştır. İngilizler oyu
nun son dakikalannda berabereyi te
min etmeğe çok çaUşmışlarsa da mu
vaffak olamamışlar ve mağlûbiyetle
rini .asabüeşmeden sportmence kabul 
etmişlerdir. Avrupa gazetelerinin yaz
dığına göçe İsviçreliler 1924 olimpi-
yadlarmdanberi ilk d^fa bu kadar 
güzel bir oyun çıkarmışlardır. İsviç
re takımı bu maça şu kadro Ue çık
mıştır: 

Hubert - Minelli, Lebman - Şprin-
ger, Vernati, Lörçer - Amado, Valla-
hek, Bikel, Abeglen, Ebi. 

İngiltere mUlî takımı Almanlan ft-3 
yenen kadrosunu muhafaza etmiştir. 
İsviçreliler bu maçtan sonra dün3ra-
kupasında Almanyaya karşı oyrayar 
caklan oyuna kadar istirahat ede
ceklerdir. 

tskoçya Holandayi 3-1 
mağlûp etti 

21 Mayısta İngütere takımı İskoç-
yada oynarken İskoçyalılar da Hol
landa ile karşılaşmışlar ve 3-1 kazan-
ımşlardır. 

Daha süratli ve daha teknik oynı-
yan İskoçya takımı ikinci devrede 
rakibini sürklase etmiştir. 

Oyunım birinci devresi oldukça 
müsavi geçmiş, iki taraf da sayı çı
karamamıştır. İskoçyalılar gollerini 
ikinci devrenin 8,11, 24 üncü dakika^ 
lannda yapmışlar, Hollandalılar da 
şeref sayılannı oyunun bitmesine 
dört dakika kala yapmışlardır. Oyunu 
İngiliz hakemlerinden Argent idare 
etmiştir. 

Uçok bu hafta Galatasaray ve 
Beşiktaşla karşılaşıyor 

Galatasaray îzmirde Üçoka 
îzmirin Üçok takımı bu hafta şeh

rimize gelecek Galatasaray ve Beşik
taşla karşılaşacaktır. 

Üçok, kendi sahasmda Beşiktaşa 
yemlmiş, Galatasarayı da on beş gün 
evvel (3-2) yenmişti. Umumî tasnifte 
Galatasarayla tferaber üçüncü vazi
yette bulunmaktadır. Bu haftaki 
maçlar Üçok'un tasnifteki derecesini 
katî surette tayin edecektir. 

Üçok, geçen hafta gördüğümüz Al-
sancaktan daha kuvvetlidir. Hücum 
hattı usta ve kaleci önlerinde netice 
almasmı bUen oyunculardan mürek
keptir. Müdafaasımn kuvveti ise va
sattır. 

Bu takımın, Galatasarayla yapacar 
ğı maçm neticesi hakkmda, Sankır-
mızılılann geçen haftaki oyununu 
gördükten sonra, tahminde bulun
mak gayet güçtür. 

Çünkü Galatasaray takımma ba^ 
zı idmansız oyuncular alarak, Alsan-
cağa karşı iyi bir maç çıkaramamış, 
hattâ fena ojmamış ve tâülkeU daM-

3-2 mağlûb olan kadrosu ile 
kalar geçirmiştir. 

Bu hafta Galatasaraylılann milli 
kümedeki dereceleri mevzuu bahsol-
duğu bir maçta daha dikkatli davra
nacaklarım ve takımlarmı daha iyi 
teşkU ederek, Alsancak maçından üs» 
tün bir oyun oynamağa çalışacakla-
nnı umuyoruz. 

Galatasaı-ayhlann eline on beş gün 
evvelki (3-2) İlk mağlûbiyetin acısı
nı çıkarmak fırsatı da geçmiş bu
lunmaktadır. 

Beşiktaş - Üçok maçı da oldukça 
enteresandır. Beşiktaş Alsancağa kar* 
şı elde ettiği (5-0) lık galibiyetile bü-
hassa nazan dikkati celbetmiş bulun
maktadır. 

Müll küme ikincisinin geçen hafta
ki gibi netice alabilen, sakin bir oyun 
03mıyacağmı ve bu maçı kazanacar 
ğmı ümid ediyoruz. 

Üçok'un şehrimizi zijrareU, bitmek 
üzere bulunan mülî küme maçlan
nm çok enteresan bir haftası ola
caktır. Ulvi YENAL 

Aston Villa Almanları 2 - 1 yendi 

22 mayısta Stütgartta ingiltere ikinde! lig birincisi Aston yilia iie Aiman 
millî takımı arasmda yapüan maç 2-1 İngilizlerin galibiyetile neticelenmiştir. 
YukandaM resmimiz Aston VÜlanm bundan evvel Alman millî takımının S-J 
yendiği maçta İngiliz forverdlerinin Alman kalesini sıkıştirmasım gösteriyor. 

ımnımnnMaMumıı ıııııuııııııııııiBmiMnBiiMiıııııııiMıııuı 

t 
Ba$, diş, nezle, STİp, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütüd 
ağrılarınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir* 
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AŞK, MACERA NUVELI 

" S e n s i z yaşı yamıyorum, , 
Saadet tam sokağa çıkmağa hazır

lanmıştı ki, hizmetçi kapıyı vurup: 
— Fahri bey geldi I - dediği zaman, 

Saadet, misafirini sevinçle karşıladı. 
Bu delikanlı kocasuun en iyi arka-

öaşlarmdan biriydi. Karı koca seneler-
denberi ayn yaşadıklan halde Fahri 
her iki tarafa da dost kalmış, haklı bul
duğu bu genç kadını asla ihmal etme
mişti. 

Hiç bir zaman maziden bahsetmez
ler, Sanki karar vermiş gibi muhave
relerinde Vedadın ismini anmazlardı. 
Fakat o gün Fahrinin birşey söylemek 
İstediği bütün halinden belliydi. Genç 
erkek birçok mevzulardan bahsettikten 
«onra tereddüdle söze başladı: 

— Saadet! Sana ne kadar hürmetim 
olduğunu bilirsin. Fakat bugün geli
şim sırf seni görmek için değil... Üze
rime bir vazife de aldım. Sana «On
dan» bahsedeceğim. Bunu kendisine 
vadettim. 

Kadın, meyus bir sesle: 
— Niçin Fahri, niçin bunu yapıyor

sun. Ne iyidi: Bu bahsi hiç açmıyordun 
ve bundan dolayı ben sana ne kadar 
müteşekkirdim. 

— Gene de susacaktım, kardeşim 
amma, görüyorum ki, sen de mesud de
ğilsin!.. Vedad bu sabah bana geldi. 
Çok bedbaht!.. Derdlerini yandı! 

Genç kadın, âdeta yastıklann ara-
ona saklanmak istiyor gibi, divanın 
İçinde gerilemişti. 

— Pekâlâ... - dedi. - Madem ki üze
rinize bir vazife aldımz, kısaca bana 
anlatın! 

— Kısaca izah edemem, Saadet! 
Bunu iyice anlaman lâzım! Vedad kor
kuyor. 

— Parasızlıktan mı?.. Gene benden 
Jiakdî yardım istiyorsa, söyle3dn, ben
de de kalmadı. 

— Oooo Saadet! 
— Ciddî söylüyorum, vallahi, param 

bitti. 
— Canım kim size o bahsi açıyor?.. 
— Onunla benim aramda altı sene

dir başka bir rabıta kaldı mı?.. Nasıl?.. 
Bilmiyor rmydmız?. İşte öyle: Altı se-
liedenberi Vedad mütemadiyen benden 
para çekiyor... Borçlularını kapıma 
yolluyor... Rezalet olmasm diye ödü
yorum... Nihayet bütün servetimden, 
Jîte, oturduğum bu köşkten Nişanta-
Jindaki konaktan başka birşey kalma
dı! Ve oğlumım istikbali için ayırdığım 
bir de para var!.. Demek bunları bilmi
yordunuz?.. Ha?, Bilmiyor mıydmız?.. 
İşte anhyorsımuz ya... Onunla benim 
Marnda herşey bitmiştir... Söyleyin 
^^^, gelmesin: Gitsin!.. 

— Gitmez, Saadet, gitmez!.. Hem, o 
»^nim arkadaşımdır! Ben onu müda-
'sa etmeğe mecburum! 

— Siz ona benim param olmadığım 
*>yleyin: Göreceksiniz, nasıl gider!.. 

—- Haksızlık ediyorsunuz... Onu tanı
lıyorsunuz... 

— Tanımıyor mıyım?.. Benim kadar 
*caba onu kim tanır?.. 

— Ben de onu çok iyi bilirim! Emi
cim ki paranızı yemiş olduğunun far
ında bile değildir! 

"— Şimdi neyle geçiniyor? 
— Kendisine verüen paralarla! 
~- Verenler kim? Kadınlar mı? 

Bilmem.. Fakat o hiç bir zaman 
*^seden yardım istemez! 

^ n ç kadın yerinden kalktı. Pencere
ye doğru yürüdü. Arkasını odaya çevi-
^rek, önünde yayılan denize dalgın 
'**Jgın baktı. Fahri İsrar etti: 
^ Siz onu seviyorsunuz... Kendisini 
*^*^nnak istemez misiniz? 

Saadetin teessürü, yüzünün her hat-
"^da, her hareketinde görünüyordu: 

~- Yorgunum! - dedi. - Bu muhave-
^yj üzatmıyalım! 

^rkek, samimiyetle kadımn ellerini 
*^tarak: 
Jl^J^ayır! Beni dinleyin! Ben söyleme-
^ Vedad kendi gelip sizinle konuşa-
^ t ı r . Bırakın vazifemi sonuna kadar 
#*payun. 

""-• Pekâlâ... Ne istiyor?. 
*~- Hayatını değiştirmek. 
•^ I^eğiştirsin! Bana ne? 
•^ Bunu sizsiz yapamıyor. 
"^ Anhyamadım. 

IstP ^'"''^ tekrar yanınızda yaşamak 

~~- Buraya?.. Bu eve mi?.. Asla!., 
^akat siz onu redderder.seniz âde-

. . — . , 

Nakleden: 
(Vâ-• N û ) 

Uçuru m a VlIVnr';i'r>-^ nl-

Saadet oradaki koltuğa çöktü. Başı
nı iki eli arasına alarak sordu: 

— Ne sıfatla buraya gelmek istiyor?. 
Söyleyin ona... Kendisine beş yüz lira 
gönderirim... Fakat bir daha beni ara
masın... Arkasını da beklemesin... 

— Ben size «Onu kurtann!» diyo
rum... Halbuki bu parayı yollarsanız, 
gene kumar ojmıyacak... Gene felâket.. 
Onu kabul etmeniz, yammza almanız 
l&zım. 

Kadın, inler gibi mırıldandı: 
— Unutamıyorum... Bana yaptıkla

rım hatırımdan ailemiyorum. Fahri... 
Bu yandaki odada misafir ettiğim ku
zinimle onları yakalamıştım... Bütün 
aşkıma mukabil o manzarayı görmek... 
Yok, yok!.. Affedemem! Kabil değil!.. 

— Fakat o, sizi sevdiği kadar kimse-
3d sevemez! 

— Hayır, hayır!.. O aşk bitti, öldü, 
kirlendi! Yapamıyacağım, Fahri, yapa-
mıyacağım! • 

— Lâkin artık Vedad da yaşlandı. 
Şakakları beyazlaştı... Ona merhamet 
edin... Affınızı diliyor. 

Kadın, helecan içindeydi. Gözleri 
yaşlarla dolmuş: 

— Düşüneyim, düşüneyim... Müsaa
de edin. Yarın size kararımı yazarım... 
Fakat artık beni yalnız bırakm!. Mu
hakememi toplıyayım... Vadediyorum... 
Yann son hükmümü bildiririm. 

Vedad, on beş sene evvel satın aldığı 
bu çamlar içindeki köşke adım adım 
ilerliyordu. Herhalde evde herkes er
ken yatıyordu ki, vaktin geç olmama-
sma rağmen her yer kararmış. Dudak-
lan arasında bir sigara, mütebesslm, 
bahçe kapısından girdi. Kendinden 
emindi. Birkaç a§k kelimesile, birkaç 
yüze gülmeyle altı sMiellk Iztırabı 
unutturabileceğine kani idi. 

Birdenbire ayağının dibinde bir ka
raltı gördü. Bu, kendi köpekleri kara
baştı. Hayvan uzun müddet görmedi
ği efendisini kokladı ve tamdı. Neşeli 
neşeli havlamağa başladı. 

Vaktile kumardan geç döndüğü 
zamanlan hatırladı. Fakat o devirde 
kansmm penceresinde ışık görünür 
ve onu beldiyen saadet muhabbetle 
kendisini karşılardı. Şimdi bu karan
lık, erkeğin içine bir hüzün çöktürdü: 

Ya karısı başkasını seviyorsa? Uy
kusu arasmda yeni tanıdığı adamı 
düşünüyor, onun ismini anıyorsa?... 
Müthiş bir kıskançlık kalbini tırma
ladı. Biraz evvel kendine olan itima
dı sarsüdı ve birdenbire büyük bir 
yeise kapüarak: 

— Ben, mahvolmuş bir adamım! -
diye mınldandı. 

Arkasında namütenahi yayılan de
niz onu ürkütüyordu. 

Saadet yatağmın içinde mazinin 
hatırasile çırpmıp dururken bahçede 
ayak sesleri, köpeğin havlaması ku
lağına ilişti. Kalbi helecanla çarptı: 

Bu gelen, kocası Vedad mıydı? Ço
cuk gibi korktu: Kaçmak, görünme
mek istiyordu. Fakat sonra kendini 
toplıyarak : 

<— Ben deli miyim? Ya hırsızsa? 
Evi soyacaklar! > 

Hemen yatağından fırladı. Terlik
lerini geçh-di Elektrikleri yakarak 
aşağı indi. 

Sokak kapısmm önünde köpek ne
şeli neşeli havlıyor, ayaklarile kana
dı tırmalıyor, sanM açtırmak istiyor
du. Saadet, anahtarı çevirdi. Antre
de yaktığı ışık, bahçede duran Ve-
dada çalpmca genç kadın, titriyerek 
ve öfkeyle geriledi. 

— Neye geldin? Burada işin ne? 
Erkek, yalvarır bir sesle: 
— Geldim, çünkü Fahri bana... 

Kadın erkeğin sözünü keserek: 
— Hayır, hayır... Burada kalman 

doğru değil Vedad! Gitmelisin! - dedi, 
Eğer Vedad bir adun atıp da karı-

smı kucaklamış olsa, kadın hiç isyan 
etmlyecekti. Çünkü Saadet bu anı 
bütün hayatmca beklemiş, hayalin
de kurmuştu. Aşkı, izzeti nefsini eze
cek kadar kuvvcllivdi. FP^'^* »'•Icek 

karısımn azametli güzelliği karşısm-
da kendinde umduğu eski tesirin kal-
madığmı sanarak mahcup, kekeledi: 

— Mazimin hatırasmı ihya için bu-
rasmı tavafa geldim. Gene gidece
ğim... Ve bımdan böyle seni hiç ra
hatsız etmiyeceğim... Bir kere olsım 
seni görmek İstiyorum... Senin affmı 
çifaJıen dinlemek ... 

Kapı açık kalmıştı, dışarıda esen 
serin rüzgâr genç kadım ürpertti. Bu
nu farkeden erkek sordu: 

— Üşüyorsım değil mi? Müsaade 
et de kapıyı kapa3am ! 

Ve cevab beklemeden, usullacık 
kanadı örttü; anahtan çevirdi. 

Saadet, boğuk bir sesle: 
— Burada kalamazsm, git! Yann 

Fahriye mektup yazarım! - dedi. 
Vedad, başmı sallıyarak : 
— Hateet yok... O mektubu almcı-

ya kadar ben gitmiş olacağım... Be
ni kurtaracak yegâne insan sendin!.. 
Şimdi seni gördükten sonra bu ümi
dim de kmldı... Anlıyorum ki be
ni affetmlyecekpin ! 

Erkek bu sözleri söylerken yaşların 
gözlerinde biriktiğini hissediyordu. 
Saadet de bunu gördü ve hissiyatma 
kapılmamak için, önüne bakarak: 

— Ne demek istediğini anlamıyo-
ruml - dedi. 

Fahri, Saadete: «Kocamz sizsiz yaşıyamı 

— Anlama, daha iyi... Berüm hak
kımda beslediğin fena fikirlerden 
aynlma... Sana o kadar ıstırab çek
tirdim ki... Bu geceki ziyaretimi de 
onlar arasına ilâve et... tşte yemin 
ediyorum: Ortadan kaybolacağım ve 
bir daha seni rahatsız etmiyeceğim! 

Kadımn bütün vücudu titriyordu. 
Duracak hali yoktu. Vedad: 

— Ayakta kalma, şuraya otur! 
Müsaade et... Ben de senin karşm-
da bir iskemleye oturayım... Sonra 
bana «Git!» dediğin zaman giderim; 
korkma! Yalnız izin ver, bir iki saat 
şöyle konuşalım ... 

Karşılıklı oturdular ve erkek, va-
dettlği gibi, sakin, sokulmadan, söze 
başladı: 

— Hatırlıyor musun?... 
Bu kelime, muhavere arasmda sık 

sık geçiyordu. 
saadet, yalnız baş Işaretlerile ce

vab veriyordu. Nihayet, bfr aralık, 
gözlerini kocasına dikerek sordu: 

— En merak ettiğim şu! Sizi ya
kaladığım zaman, münasebetiniz çok 
eski miydi? ... 

— Niçin?... Niçin bu suali soruyor
sun? 

— Cevab ver: Hanginiz bu işe baş
ladı?... O mu seni teşvik etti, sen mi 
onu?... 

— Ben!... Eve geldiği günden iti
baren başladım... Şayed onun yerin
de başkası bulunsaydı gene âkibet 
aynı şey olacaktı. 

— Sus, sus!... Niçin bana bunlan 
söv! i' T n r * . n n? 

— Öğrenmek istiyen sen değil mi
sin? O halde işte her şeyi açıkça sa
na anlatıyorum... Seninle evlendiğim 
zaman seni müthiş surette sevmiş
tim... Ve çocuğumuz dünyaya gel
meden iki ay evveline kadar sana hiç 
bir zaman ihanet etmemiştim... Fa
kat o müddetçe, eski çapkmhk haya
tıma başladım. İşte kuzinin de gel
diği zaman, gayri ihtiyarî, âdetime 
devam ettim. Sana' hayatumn en acı, 
en fena hususiyetini söylüyorum: 
Sadık olamıyan insanlann ıstırabı... 
Bizim gibi erkekler, sahib olmadıkla-
n her kadım elde etmek isteriler. Biz
ler aldattığımız kadını sevdiğimiz hal
de İptilâmızm önüne geçemeyiz. Emin 
ol, her seferinde, ihanetimden dola-
jn acı duyardım. Bugünse artık bu 
hayattan bıktım... Mazimdeki şekle 
nihayet vermek İstiyordum... Fakat 
olamadı... tşte bütün söyliyeceğimi 
söyledim... Şimdi artık gidiyorum... 

İkisi de ayağa kalktılat. Saadetin 
İçinden bir korku kabardı, Vedadın 
halinde bedbini ve yorgunluk görü
nüyordu: 

«— Ya intihar ederse?..» 
Elini uzattı ve sordu: 
— Ne yapacaksm? 
— Seni bedbaht etmemeğe çalışa

cağım. Belden kurtulacaksm. 
Alevlerle yanan 

avcunun içindeki 
buz kesilmiş kü
çücük eli, Vedad 
sıkıyordu. Onu 
eskisi gibi okşa
mak, himaye et
mek arzusu vü-
cudünde kabar
dı. IğUdi ve du
daklarım titri-
yen elin üstüne 
kondurdu. 

— Allahaısmar
ladık, Saadetçi-
ğlm! Kadın in
ledi: 

— Haydi artık 
git... 

Fakat o, sakin 
adımlarla uzak
laşacak yerde da
ha yaklaştı. Kan
smm beline sarı
larak kulağınm 
dibinde sıcak bir 
sesle: 

Tıpkı nişanlı
lık zamnamdaki 
ses gibi... Sonra 
bir ' el saadetin 
saçlannı okşadı... 
Kadm artık ken-

yor, banşınulndedl. dini müdafaa et
mekten vazgeç

miş, ses çıkartmıyordu. 
Vedad, yavaş yavaş bir şeyler mı-

nldanıyordu: 
— İkimiz... Eskisi gibi ... 
Genç kadm, gözleri kapalı, cevab 

vermeden duruyordu. Artık Vedad, 
bütün ustalığmı takmmış, kadmlan 
kendine meftun eden hâkimiyetile ka-
nsma sokulmuştu. 

Saadet, senelerdenberi içinde biri
ken hasretinin coşkunluğile sarhoş 
gibi kocasmm kollan aı-asına kendi
ni bıraktı. Uzun uzun öpüştüler. Son
ra kadm: 

— Gel, yukanya, odamıza çıka-
hm! - dedi. 

Geniş yatağm içinde, Vedad, kan-
sma soruyordu: 

— Bana ihanet ettin mi? Başkası
nı sevdin mi? Başka bir erkekle böy
le bir gece geçirdin mi? 

Saadet ilkönce bu sözlerin mâna
sını anlamadı. Fakat erkek ısrar edi
yordu: 

— Anlat! Anlat! 
Sonra kızmıyacağına, affedeceğine 

dair teminat veriyordu. 
Genç kadın bir şey söylemedi. Yal-

mz bütün benliği isyan ederek tır-
naklanm kocasının etine batırdı. 

Saadet erkenden kalktı. 
Şimdi kendinden iğreniyordu. Bu 

ne iradesizlik! Vücudunu satan kız
lar gibi, o da bu akşam Vedadın ve 
kendinin zevkine izzeti nefsini kur
ban etmişti. Kocası, tıpkı oruspula-

j Ta yapıldığı giM: 

«— Anlat, anlat! Başkalarile nasıl 
seviştin?» diye ısrar etmişti. 

Halbuki o, altı senedenberi yal
nız Vedadın aşkile yaşamıştı. Lâkin 
bunu itiraf etmek istemediği için, er
keğin ağzma elini kapatarak: 

— Sus! - demişti. 
Şimdi artık Vedad uyurken işte 

ondan kurtulacaktı. Plânını kur
muştu: 

Üstüne hafif bir manto atarak 
bahçeye çıktı. Sık adımlarla sahile 
doğru yürüdü. 

Lâciverd deniz, kollarını açmış, 
âdeta genç kadını davet ediyordu. 
Saadet yürüdü. Kıyılai'daki kumsala 
ayaklarını daldırıp yavaş yavaş iler
ledi. 

Arkasından onu takib eden kara
baş, hanımının uzaklaştığını görün
ce, acı acı havlamağa başladı. Evden 
bu feryadı işiten çocuk, gözlerini 
açıp: 

— Anne! - diye bağırdı. 
Vedad, oğlunun yanağını okşıya-

rak sordu: * 
— Ne istiyorsun? 
Çocuk ağhyarak: 
— Annem! Annem nerede? Sen 

kimsin? 
— Baban... 
—. Babam mı?... A... 
Saadet evin içinde yoktu. Köpek, 

dışarıda havlamakta devam ediyor
du. 

Baba oğul, telâşla bahçeye çıktı
lar. Kaı-abaşm yanına doğru koştu
lar. İşte o zaman, denizin ortasında 
Saadetin açıklara doğru ilerlediğini 
Vedad gördü. 

Sahilden seselndi. Fakat genç ka
dın cevab bile vermiyor ve mütema
diyen ilerliyor, ilerliyrodu. 

Karannı vermişti: 
Takati kesilinceye kadar açıklara 

gidecek, ve orada enginlerin temiz 
sulan ortasında ebedî uykusuna da
lacaktı. RaJıatı bulacaktı. 

Kendi kendine, çocuk gibi, dua 
ediyordu: 

— Allahım! Al beni! Hayattan 
kurtar beni!... 

Fakat güneşin ışıkları âdeta alay 
eder gibi parlıyor, kadının gözlerini 
kamaştırıyor: 

«— Git evine... Çocuğuna, koca
na, hayata dön...» diyordu. 

Ansızın taze vücudu, dimağının 
verdiği ölüm karanna isyan etti. Kol
lan yonılmuştu. Artık yüzmeğe me
cali yoktu. Adaleleri gerildi. O ger
ginlik sayesinde bir müddet suyun 
üstünde öylece kaldı. Gayri ihtiyari, 
boğazından şu feıyad koptu: 

— Vedad!... Kurtar beni!... 
Erkek, oğlunun küçük sandalına 

athyarak. zaten takibe çıkmıştı. Can 
haville küreklere sanlarak seslendi: 

— Geliyorum' 
Yanaştığı zaman, genç kadının de

niz üstünde durmağa mecali kalmı-
yarak battığını gördü. Hemen suya 
daldı; Saadeti sırma gibi saçların
dan yakaladı; başnı suyun sathı üs
tünde tutarak sahile doğru yüzdü. 

Uzakta kendilerini bekliyen oğlu
nu, evini veartık saki nve mesud ge
çecek olan hayatlannı görüyordu. 
Her şeye rağmen, kader, onlan bir
lerlerine bağlamıştı. 

Nakleden: (Vâ - Nû) 

AKŞAM 
lAbone ücretleril 

Türkiye EcnelH 
4ENELtK 1400 kuni| 2700 kuru| 
6 ATLIK 750 > 14&0 * 
I ATLOL 400 • 800 • 
1 AFLIK 160 > — • 

Posta Ittihkdına dahil olnuyan 
ecnebi memleketler: Benelltl 

•000, altı aylıftı IMO, fiç 
aylıftı 1000 kuruftur. 

Aâr«a tebdtll İçin rlrml be| 
kuru4luk pul göndermek l&zundır. 

RebinleTTel 26 — Ruznhınr t 1 
i, ln ı̂«k CSBCI Otl* İkiMİ Ak|M Yalıt 

E. 6,56 9,04 4,42 8,41 12,00 1^7 
Va. 2.25 4.33 12.11 16,10 19,29 21,26 

idarehane: Babı&li civan 
Acımusluk So. 

No, IJ 
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SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ YÜZÜ 
Yazan: SÜLEYMAN KÂUt tRTEM —Tercüme, iktibas halüa mahfuzdur 

L Tefrika No. 143 J 

Kâmil paşanın sukutundan sonra 
cidal bitmedi, şiddetlendi 

(Bu keşmekeşin devlet ve millete 
neye mal olduğunu ve o sırada ifşasm-
da siyasî mahzur görülen mühim me
selelerin neden ibaret bulunduğunu 
atiyen mâni zail oldukta vazıh delil
lerle neşredeceğim. Efkârdaki galeya-
mn zevaline intizaren>—ilânım tehir 
eylediğim izahnameninî neşrinde si
yasî mahzur görülmiyen kadarım işte 
yazıyorum.) yolunda beyanat ile baş
lamıştı. 

Kâmil paşa büyük kısmım Hammer 
tarihinden ihtisar ettiği siyasî tarihi
ni yazarken Osmanlı devletinde siya
sî sırlann ecnebilerce Babıâliden ve 
saraydan ne kadar kolaylıkla öğrenil
diğini görmemek ve anlamamak ka
bil olamazdı. Elçilerle müzakere etti
ği o mühim meselelerde Avrupa gaze
telerine hemen günü gününe geçmi-
yen hangi noktalar kalıyordu? 

Kâmil paşa meclise gönderdiği tez
kerelerinde bu siyasî meseleler hak
kında izahat vermek vatan menfat-
lerine mazarrat vereceğini beyan ey
lemişti. İzahnamesinde ise (cumarte
si günü Rus elçisi Bulgaristan mese
lesi için müzakereye gelecekti. Bunun 
için gidemedim.) diyor. 

Bu halde bu mülakat saatinden ev
vel ve olamazsa sonra pekâlâ meclise 
gidebilirdi. Anlaşılamıyan nokta onun 
meclise gitmemek yolunda gösterdiği 
inattır. Her meşrutî hükümette oldu
ğu gibi o da meclise giderek sorulan 
suallerde o gün kendisince ifşasında 
mahzur gördüğü noktalar hakkında 
izahat vermeği muvafık bulmadığım 
söyliyebilirdi. 

Kâmil paşa o günlerde mebuslara 
ifşasında siyasî mahzur görüp izahna
mesinde de meydana koyamadığı es-
ran kendisile birlikte mezara götür
müştür! 

Yalmz Süleyman Nazif bey (Yıkılan 
müessese) risalesinde Kâmil paşanm 
Rıza paşa yerine Nâzım paşayı getir
mek istemesinin sebep ve hikmeti hak
kında bize dikkate şayan şu malûmatı 
veriyor: 

(Sadrı sabık - Kâmil paşa - infisa-
linden sonra bir müddet sükût etmiş
ti. Bir gfün beni Nişantaşında müste-
ciren mukim bulımduğu Rifat paşa 
konağına davet etti. Her vakit husus! 
misafirlerini kabul ettiği küçük oda
da idi. Masanın üstünde bulunan uzun
ca bir müsevedde ile buna melfuf iki 
zarfı bana uzatarak okumamı emret
ti. Müsveddeyi paşa bizzat kaleme al
mıştı İtiraf ederim ki resmî ve siyasî 
kitabet noktasından bir şaheserdi. Har
biye Nazırmm tebdili sebebi bu lâyi
hada izah ve merbut iki zarfın ihtiva 
ettiği evrak ile tevsik edilmişti. 

Kâmil paşa (Ricalülgayb) namım 
verdiği İttihatçıların müdahalesinden 
hem vakur, hem zarif bir lisan ile şikâ
yet ettikten sonra Harbiye Nezaretine 
Nâzım paşayı niçin getirdiğini hülâ-
seten şöyle anlatıyordu: 

Bağteten istiklâlini ilân ediveren 
Bulgaristanla icrası derdest müzake
relerde devletin hâkimiyet hakkını mü
dafaa için harbi göze aldırmak icap 
ederse ordunun ne kadar hazır ve ne 
derecede fedakârlık göstermeğe kadir 
bulunduğımu Harbiye Nazın ile Edir-
nedeki ikinci ordu kumandamndan 
ayrı, ayn tahriren sormuş. 

Harbiye Nazın Riza paşa istibdad 
devrinin uyuşturduğu ikinci orduyu 
harbe hazırlamak için daha bir müd
det çalışılmasına ihtiyaç bulunduğu
nu bir dereceye kadar mufassal, fakat 
pek ziyade makul ve müdellel surette 
bildiriyor, ikinci ordu kumandanı Nâ
zım paşa ise idaresi altındaki asker 
kuvvetinin Bulgaristana karşı yalmz 
tedafüi değil, tecavüzî harekete de 
muktedir bulunduğunu temin ile ve 
her mes'uliyeti kendi uhdesine alarak 
sadrazamı hemen harp ilân etmeğe 
teşvik ediyordu. 

Niçin gizliyeyim: Saf nazarım 5-
nünde o gün Nâzım paşa bir kat daha 
yükselmiş ve büyümüş idi; Nâzım pa^ 
şa bir dâhi idi; Napolyon gibi, belki 
ondan büyük bir dâhi Rıza paşanm 
mektep sıralarmda öğrendiği harp 

fenninin fevkinde Nâzım paşanın bir 
plânı olacağı pek tabiî idi. Paşa bu plâ-
nile (Sofya şehrini) (Ayasofya) camisi
ne ilhak edecekti. (!) 

İşte Kâmli paşa Nâzım paşayı bu ka-
bada3n dehasından istifade için hesabî 
Rıza paşamn yerine Harbiye Nazın 
nasbettirmiş. 

Nişantaşmdaki Rifat paşa konağm-
dan Kadıköyündeki haneme kadar 
Nâzım paşanın tedafüî ve taarruzî ta-
ahhüdlerine hayran ola, ola geldim. 

Dördüncü ordu müşirliği uhtesinde 
bulunan Abdullah paşa birkaç ay ev
vel Erzincandan gelmişti. Bir gün son
ra gazetelerin neşredeceği Kâmil paşa 
izahnamesini buna merbut iki resmî 
tahrirat ile beraber paşaya hikâye et
tim. Hajrret ve biraz da hiddetle: 

— Ne halteder Nâzım! Ben maiyeti 
seniye erkânı harbiyesinden aynlalı 
ancak üç, beş ay oldu. Ordu namına 
hiç birşey yoktur. Birkaç sene ciddiyet
le çahşılmadan Bulgaristanla harbe gi
rilirse mağlûbiyet muhakkak... dedi. 

Ben o zaman Abdullah paşanın vak-
tile Harbiye mektebi sıralannda tahsil 
ve Golç paşanın muavinliğinde ikmal 
etmiş olduğu fenni harbin de fevkinde 
birşey görüyordum: Nâzım paşanm 
dehâsı!...) 

İnsan bu satırları okujnmca Kâmil 
paşanın Rıza ve Nâzım paşaların aske
rî fikir ve mütalâalarından birini ter
cih hususımda kendisini hakem, hem 
kimseye damşmıyacak kadar mutlak 
bir askerî hakem görmesine, bunun 

için nefsinde bir hak ve salâhiyet zuum-
etmesine şaşmamak kabil olamıyor! 

(Kâmil paşanın gene iktidar mev
kiinde bulunduğu sırada, Balkan har
binde. Nâzım paşa kendi dehâsın
dan (!) doğmuş plânım tatbike koydu. 

Akibeti ne acı bir makhuriyet oldu!) 
Kâmil paşanın infisalinin ilk günle

rinde sükût etmesinde kendi hesabı
na hakkı varmış! 

Süleyman Nazif bey bu ifşaatta bu-
lunmasaydı Kâmil paşayı Harbiye Na-
zınm tebdile sevkeden sebebi öğrene-
miyecektik; bu da kalblerde Kâmil pa
şamn bu tebdil meselesinde mübrem 
bir sebebe istinat ettiği yolunda daimî 
bir şüphe bırakacaktı! 

Kâmil paşanın meydana koymaktan 
çekindiğini beyan ettiği diğer sırlan 
da buna benziyor idise bu meselede ve
rilecek hüküm hiç de lehine çıkamaz! 

İttihad ve Terakki cemiyeti bu defa-
ki kabineye nafiz azasından yalnız Ad
liye Nazın Manyasîzade Refik beyi it
hal etti. Hükümet başına gene ihtilâ
li yapanların kabinesi geçmedi. 

İttihat ve Terakki cemiyeti hâlâ hü
kümeti doğrudan doğruya kendi eline 
almaktan çekiniyordu. Vatanı evvelce 
istibdattan, şimdide diktatörlükten 
kurtarmış olmağı kendisi için kâfi ad
dediyordu. Hâlâ hükümet idaresi yo
lunda kendisine bir program tanzim 
etmemişti! 

Kâmil paşa iktidar mevkiinden Is
kat edildikten sonra muvafık, muhalif 
gazeteler arasında münakaşalar şid
detlendikçe şiddetleniyordu. Cidal bit
memiş, bilâkis daha ziyade alevlenmiş, 
genişlemiş idi. 

Evvelce o kadar tebcil edilen İttihad 
ve Terakki cemiyeti, cemiyeti mukadde
se, aleyhinde şimdi kinler, husumetler 
alabildiğine ortaya dökülüyordu. 

Ağızlara vurulmuş kilidler açılmca 
gazeteler biribirini didiklemeği büyük 
marifet saymakta idiler. Kafalar kızış
mıştı. 

Avrupada bir müddet riyaset ettiği 
İttihad ve Terakki cemiyetine âza ola
rak bile kabul edilmemiş olmak nefsi
ne pek ağır gelmiş olan Murad bey 
(Tath emeller ve acı hakikatler) eserin
de İsmail Mahir paşamn katlinden son
ra yazdığı şiddetli bendlerden dolayı 
Manastınn (Neyyiri Hakikat) gazete
sinden (Ya susarsımz! Yahut susturu
lursunuz) diye mukabele gördüğünü 
ve (Kızıl balta) (Mahkemei kübrayı 
millet) damgalı tehdidnameler aldığı-
m yazıyor. 

(Arkası var) 

Bursa tütünleri 
Satış hararetlidir, e lde pek 

az mal kaldı 
Bursa 25 (Akşam) — Bu seneki 

tütün mahsulünün ambarlanması 
bitmek üzeredir. Şimdiye kadar ida
re ambarlaıına getirilen iki milyon 
yedi yüz bin kilo tütünden iki mil
yon üç yüz bin kilosu inhisar idare-
sile diğer fiı-malar tarafından tama-
mile satın alınmıştır. Geriye pek az 
tütün kalmıştır. M. Kemalpaşa, Ka
racabey, Gemlik ve Orhangazi kaza-
lanndaki tütünlerin hepsi satılmıştır. 
İnegöl ve Yenişehir kazalarında da 
iki yüz bin kilo kadar tütün kalmış
tır. Bunlann da önümüzdeki hafta 
içinde tamamen elden çıkanlacağı 
umulmaktadır. 

Mubayaa vaziyeti hararetini mu
hafaza etmektedir. Piyasa, bidayet-
tenberi normal gitmiş ve bunda in
hisar idaresinin nâzım rol oynaması 
pek ziyade âmil olmuştur. Fiatler, 
müstahsili memnun edecek bir seyir 
takib etmiştir. 

Erzincan ortaokulu 
Yeni paviyonun inşasına 

başlandı 

Erzincan (Akşam) — Sivil ortaokul, 
binasmın darlığı yüzünden iki sene-
denberi çift tedrisatla idare edilmek
te idi. Bımun için okul binasınm ya
nma birkaç paviyon yapılaTak geniş
letilmesi düşünülmüştü. Bu husus 
mekteb idaresi tarafından Kültür ba-
kanlığma arzedilmiş ve bazı arsalarm 
istimlâkile yapüa;cak paviyonlar için 
tahsisat istenmişti. Bu ilâvelerin in
şası için otuz bin liralık bir proje ya-
pümış olduğundan 937 malî yümda 
mevcut beş bin lira tahsisatın sarfile 
ilk paviyonım yapılmasma başlanmış
tır. Geçen gün bu paviyonun temel at
ma töreni yapılmış vali B. Fahri Özen 
temelin harcına: elile msılayı sürmüş
tür. Merasimde memur ve subayları
mızla büyük rütbeli komutanlarımız 
da hazır bulunmuşlardır. Davetlilere 
okul tarafından çay pasta ikram edil
miştir. 

9 uncu işletmede tenzilâtlı 
tarife 

Devlet Demiryollan dokuzuncu iş
letme müdürlüğü marşandiz trenle
ri için tatbik etmekte olduğu yeni ten
zilâtlı tarife3ri, Edimeye giderken Yu
nan topraklarından geçen 33 kilo
metrelik demiryoluna teşmile de 
muvaffak olmuştur. 

Yunan şimendifer kumpanyasile 
yapılan müzakereler neticesinde Yu
nanlılar bu hatta marşandiz trenleri
ne mahsus olmak üzere yüzde 35 ten
zilâtı kabul etmişlerdir. 

Bostanlar teftiş ediliyor 
Yaz mevsimi münasebetile şehir için

de ve civarındaki bostaniarm sıhhî 
bakımdah teftiş edilmeleri emredil
miştir. Sıhhî şartları haiz olmıyan 
bostanların mahsulü imha edilecektir. 

Jiletle kalem açarken ar
kadaşını yaraladı 

Üsküdarda: oturan Süleyman adın
da bir çocuk jiletle kalem açarken 
eli boşa gitmiş, bu sırada jilet karşı
sında duran on iki yaşmda îhsamn 
dizine rasgelerek kesmiştir. 

Polis, İhsanı tedavi altma almış, 
Süleyman hakkında icab eden kanu
nî takibata girişilmiştir. 

Uç kadınla bir erkek 
bırıbırını doğdu 

Kasımpaşada Şadiye, Hadiye, Lût-
fiye isimlerinde üç kadmla Taceddin 
isminde bir erkek biribirlerile münal-
zaaya girişmişler, bu münazaa, hep
sinin biribirini döğmesile neticelen
miştir. Polis dördünü de yakalıyarak 
mahkemeye vermiştir. 

Ü ç kişi peynirden zehirlendi 
Gülbaba isimli bir deniz motörile 

Gemlikten îstanbula gelmekte olan 
tayfadan İsmail, Hüseyin ve Muhar
rem, Gemlikte seyyar bir pe3mlrciden 
aldıklan peyniri yerlerken zehirlen
mişlerdir. Üç tayfa, evca ve ıztırap 
içinde İstanbulu bulabilmişler, buraya 
gelir gelmez, polis işe elkoymuş, üçü 
de Cerrahpaşa hastanesine yatınlmış-
tu-. 

Zabıta', meçhul peynircinin hüvi
yetini aydınlatmağa çalışmaktadır. 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 6 

İmparatorun mabeyincisi '* Allahm kızı „ nı sevmeğe 
başlamıştı. Onu celladın elinden kurtararacakh I 

—, Etrafınızdaki generallerin ara
sında Anivası görmüyorum, haşmet-
maab... Niçin? 

Mihail başım çevirmeden cevab 
verdi: 

— O, rahatsızdır. İznikte istiraha-
te çekildi. Kendisini nereden tanı
yorsun? 

— Adım duydum, kendini tanı
mam. .. 

— Tuhaf şey! Sen onun zevcesi 
olacak değil miydin? 

— Hayır... O, beni almak istedi. 
Fakat, «göklerin hâkimi» müsaade 
etmedi... 

— Anivas bana yalan söylemiş de
mek... 

— Size benden mi bahsetmişti, 
Haşmetmaab? 

— Evet. Çok yakında birleşeceği
nizi söylemişti... 

— Anivas övünmüş olmah... Ben 
kendisine böyle bir söz vermedim. 

— O haJde gökten yere niçin in
din? 

— Fanileri yakından görmek me
rakına düşmüştüm Babam, yere in
meme müsaade etti. 

— Gök yüzünden inerken, Bizansı 
tercih edişinin sebebi nedir? 

— Beni buraya bir tesadüf in
dirdi. Bizansta ölmüş bir köylünün 
ruhuna raslamıştım. Bu adamı çok 
mesud gördüm. Kendisine: 

— Hayatta hiç iztırab çekmedin 
mi? diye sordum. Köylü bana: 

— Bizanslılar iztırabı tanımazlar. 
Biz daima mesud doğar, mesud ya
şar ve mesud ölürüz, dedi. Bu me
sud doğan, mesud yaşıyan ve mesud 
ölen insanlan yakından görmek is
tedim. 

İmparator dudağınm ucile gülüm
sedi. 

Ateş üstünden atüyarak koşuşan 
genç kızlan gösterdi: 

—« İşte, iztırab görmeden yaşıyan 
mesud mahlûklar... 

Hükümdarın öbür yamnda otu
ran Dafne'nin cam sıkılmağa başla
mıştı. Mihail mütemadiyen Fida üe 
konuşuyordu. 

Güzel Dafne bunu hazmedemezdi. 
Dafnenin, hükümdara yakılması-

m tavsiye ettiği kadın neden bu ka
dar ütifat görüyordu? 

Mihail, gözdesi Dafnenin cam sı
kıldığını seziyordu. 

Bir müddet sonra imparator kalk
tı, dairesine gitti ve balkondan ayn-
lırken, Fidaya: 

— Haydi, git yat! Bımdan sonra 
«günahkârlann raksı» bsışhyacak. 
Onlan, senin gibi gökten yeni inmiş 
bir mahlûkun seyretmesi doğru ol
maz. 

Diyerek çekildi. İmparatorun zev
cesi o yıl İznikte oturuyordu. Mihail 
esasen fazla kadın düşkünü değildi. 
O daha çok akınlardan, harblerden 
zevk alan bir askerdi. Sarayında bir 
çok cariyeler vardı. Fakat Mihail 
bunlardan ancak ikisile düşüp kal
kardı. Bu kadınlardan biri Dafne, 
öteki de Venedikli bir esire idi. Şim
di hükümdarın yanında yeni bir ka-
dm daha görüyorlardı: Fida... 

Fakat, hiç kimse bilmiyordu ki, 
Fidamn âkibeti çok karanlıktı. İm
parator onunla yalnız olarak kala
mazdı. Fida imparator için tehlikeli 
bir kadındı. Esrarengiz bir kadındı. 
(Göklerin kızı) nm elbette bir gün 
esran meydana çıkacaktı. 

Fida odasına döndüğü zaman çok 
düşünceliydi. Şimdi Anivastan da
ha büyük bir adamın, Bizans impa
ratorunun sarayında bulunuyordu. 
Bizansın içyüzünü anlamka için 
bundan^ daha iyi bir fırsat bıüamaz-
dı. 

Artık Fidanın bir casus olduğuna 
katiyetle hükmedilebilirdi. O, Anl-
vasla münasebetini inkâr etmişti. 
Şimdi Mihail de şüphe ve tereddüd 
içinde bocahyordu. O gece mabeyin
cisi Ppriklis: 

— Haşmetmaab! dedi - kulımuı 
onu general Anivasm evinde gördüm 
ve kendisile bir kumaşçı taciri sıfa-
tile konuştum. Oraya girerken kıya
fetimi değiştirmiştim. Fida beni bu
rada tanıyamadı. Fakat, müsaade 
ederseniz, ben ona kendimi tanıtı-
nm! 

İmparator müsaade etti. PerikUa 
o gece Fidanm arkasından jrürüdü: 

— Seninle görüşmek istiyorum, 
Fida! Daha yatmak için vakit erken
dir. 

Dedi. Fidanın peşinden giderek 
odajsma girdi. 

Fida, daima soğukkanlı görünen 
ve yüzü nadiren gülen ciddî tavırlı 
bir kadındı. Saraydaki kadmlanû 
en güzeli olduğu halde hiç kimsenin 
kendisine âşık olmasına meydan ve 
cesaret vermiyecek kadar ağırbaşlıy
dı. İmparatorun mabeyincisi onun
la ne konuşabilirdi? 

Genç kadm, Periklisin yüzüne bar 
kar ak: 

— Sizi dinliyorum, dedi, ne söyle
mek istiyorsunuz bana? 

Periklis gözlerini yere indirdi: 
— Biraz önce sizinle gizli görüş

mek üzere saraya gelen bir kuma^ 
taciri dışarda bekliyor! Müsaade 
ederseniz, onu alıp getireyim odam-
za... 

Fida birdenbire şaşaladı: 
— Ben böyle bir adam tanımıyo

rum. Fakat, sizce bir mahzur yoksa 
gelsin de göre3nm. 

Periklis: 
— İstediğinizle görüşebilirsiniz! 
Diyerek süratle dışan çıktı. BİT 

başka odaya girerek çarçabuk cku-
maş taciri» kılığına gii"di. Ve koluna 
bir kumaş bohçası alarak biraz son
ra Fidanın odasına dönd. 

Periklisi tammak kabil değUdL 
Fida: 

— Buraya neden ve nasıl gelebll-
dm? 

Diyerek tüccarm yanma sokuldu. 
Konuşmağa başladılar: 
— Ben size saraya serbesçe gınp 

çıktığımı söylemiştim. İşte şimdi bu
rada da sizi görmeğe geldim! 

— Fakat, sen çok yalancı ve hile-
kâr bir adamsın! Haniya bana prens 
Andronik'i gösterecektin? Sarajra 
geldiğim dakikadanberi onun - uzak
tan büe - yüzünü göremedim. Niçin 
aldattın beni? 

— Ben sizi aldatmadım, meleğim! 
Prensin arkasından gelen imparato
run adamlan sizden şüphelenmişler. 
Sizi orada görünce yakalayıp götür
düler. Bu vaziyet karşısında ben n« 
yapabilirdim? 

Fida hiddetliydi: 
— Beni görmeğe gelen prens, be

ni zindandan kurtaramaz mıydı? dî
ye bağırmak istedi. 

Periklis: 
— Prensin bu sarayda borusu Öt

mez, dedi, siz artık hükümar gözde
si oldunuz! 

Fida hiddetini yenemiyordu. 0$ 
genç prensin gözdesi olmayı dah» 
çok istiyordu. Böylelikle belki bira* 
daha serbes kalabilirdi. Şimdi doğ
rudan doğruya hükümdara bağlı bl^ 
kadm olarak müthiş bir inzibat al
tında yaşamağa mahkûm olacaktı-
Konuşurken birdenbire tacirin yüzü
ne şiddetli bir tokat vurdu: 

— Sen benimle alay mı ediyorsun' 
Nihayet benim rahatımı da kaçırdın» 
Yann Aıüvas gelip beni anyacaK 
oulrsa bulamıyacak ve zavallı kim 1^ 
lir ne kadar meyus olacak?! 

Periklis tokadı yiyince dayanam»* 
di., başındaki iğreti saçlan ve Sif 
tındaki tacir elbisesini çıkardı: 

—. Gözlerimin içine dikkatli dilf' 
katli bak, Fida! İmparatonm baş m*' 
beyincislni şimdi iyice tanıyabildin* 
değil mi? 

(Arkası var) 
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26 Mayıs 938 Perşembe 
istanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Spor musahabeleri: Eş
ref Şefik, 19,55: Borsa haberleri, 20: Sadi 
Hoşses ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 20,45: Hava 
raporu, 20,48: Ömer Rıza taraf mdan 
arabca söylev, 21: Radife Neydik ve ar
kadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk sarkılan, (Saat ayan), 21,45: OR
KESTRA: 1 - Rosini: Barbiye dö sevilya 
fantezi, 2 - Masene: Er dö vale, 3 - Glin-
ka: Mazurka, 4 - Holmes: Serenad, 
22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâkla so
lolar, opera ve operet parçalan, 22,50 son 
haberler ve ertesi günün programı, 23: 
SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Makbule Çakar ve arkadaşları», 
20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Radyofonik temsil (Gençler grupu tara
fından), 21: Konferans: Ordu saylavı 
Selid Sırrı Tarcan, 21,15: Stüdyo salon or
kestrası, 22: Ajans haberleri, 22,15: Yarın
ki program ve istiklâl marşı. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,25 Benjamino Gigli şarkı söy-
liyecek — Breslav 20,25 güzel plâkla — 
Königsbg. 20,10 eğlenceli muzika — 
Leipzig 20,10 askerî muzika — Stuttg. 
20,10 opera plâkları — Viyana 21,10 ke
man — Athlone 20 konser — Brno 20,20 
askeri muzika — Budap. II 20,50 orkes
tra — Droitviç 20,40 konser — Florans 20 
konser — Hilvers. 20,55 konser — Hil-
vers. II 20,55 orkestra — Rad. Paris 20 
cazband — Sofya 20 orkestraya devam — 
Rad. Toulouse 20,50 hafif muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 konser — Breslav 21 bando ve 

orkestra — Deutschl. S. 21 konser — 
Frankf. 21 Berlinden nakil — Königsbg. 
21,15 orkestra — Saarbr. 21 orkestra — 
Athlone 21,30 dans — Bari 21,15 Yunanca 
neşriyat — Belgrad 21 piyano ve kon
ser — Brüksel 21 hafif muzika — Bük
reş 21,25 senfon. konser — Florans 21,30 
Mugika opereti — Kopenhag 21 orkes
tra ^ Kovno 21,50 konser — Limoges 
21,30 hafif muzika — Rad. Paris 21,15 vi
yolonsel, 21,30 konser — Paris - Eyfel, 
Lyon, Montpellier 21,30 - 23,30 «Sans 
tambor ni tronpette» opereti — Prag 21 
danslar ve marşlar — Rennes 21,30 kon
ser — Sofya 21,15 akşam konseri — 
Sottens 21 orkestra — Stokholm 21,45 so
listler — Strasbg. ve Nis 21,30 - 23,30 «Kalb 
El» opereti — Rad. Toulouse 21 hafif mu-
8ika — Walles - Reg 21 orkestra. 

Saat 22 de 
Berlin 22 konsere devam — Breslav 22 

konsere devam — Deutschl. S. 22 konsere 
devam — Frakf. 22 Berlinden nakil — 
Königsbg. 22 konsere devam — Saarbr. 22 
orkestraya devam — Stuttg. 22 konsere 
devam — Belgrad 22,15 Mozart operası — 
Berom. 22,10 konser — Brüksel 22 ope
ret muzikası — Budap. 22,35 orkestra — 
Bükreş 22 konsere devam — Florans 22 
operete devam — Hilvers. I 22,10 orkes
tra — Kovno 22,55 hafif muzika — 
Lyubliana 22,15 orkestra — Lüle 22,30 
konser — Limoges 22,30 hafif muzika — 
Lüksembg. 22,30 senfon. konser — M. 
Ceneri 22 - 23,15 orkestra — Rad. Paris 
22 konsere devam — Paris - Eyfel, Lyon, 
Montpellier 22 operete devam — Bratis-
lava 22 orkestra — Rennes 22 konsere 
devam — Roma 22 konser — Sofya 22 mu
zika — Sottens 22,10 orkestra — Strasbg. 
Ve Nis 22 operete devam — Rad. Toulouse 

22 hafif muzikaya devam. 
Saat 23 de 

Deutschl. S. 23,30 keman konseri — 
Frankfurt 23,30 eğlence ve dans — Ham
burg 23,30 orkestra — Kolonya 23,30 
Frankfurttan nakil — Königsbg. 23,40 or
kestra — Viyana 23,40 orkestra — Diğer 
Alman istasyonlan Stuttgarttan naklen 
23,30 halk ve eğlence muzikası —Budap. 
23 konsere devam — Droitviç 23,20 or
kestra — Florans 23 dans — Helsingf. 
23 konser — Hilvers. I 23,10 konser — 
Hilvers. II 23,50 dans — Kovno 23 hafif 
muzikaya devam — Lille 23 konsere de
vam — Limoges 23 hafif muzika de
vam — Londra 23,25 dans — Lüksemburg 
23,55 dans — Paris - Eyfel, Lyon, Mont
pellier 23,30 a kadar operete devam — 
Stokholm 23,15 konser — Strasbg. ve Nis 
2330 a kadar operete devam — Rad. 
Toulouse 23,15 Arjantin muzikası, 23,35 
hatif muzika, 23,45 filim havalan — Var
şova 23 orkestra — Roma 23 konsere 
öevam. 

Saat 24 den İtibaren 
Alman İstasyonlan 1 e kadar bir saat 

*vvelki programlarına devam — Budap. 
2*.10 Çigan muzikası — Droitviç 24,15 
dans — Hilvers. II 24 dansa devam — 
^ m a 24 konsere devam — Rad. Toulouse 
24 köy muzikası, 24,15 kabare, 24,35 dans — 
^ ^ k f . , Deuschl. S. ve Stuttg. 1 - 4 bü-
yük konser — Viyana 1 - 4 gece muzika-
^ — Diğer Alman istasyonlan Danzigden 
»Naklen 1 - 4 orkestra. 

Selâmi İzzet Sedes 

Tiyatroya dair 
Yeni çıktı — Fiati 50 kuruş 

Remzi Kitapevi 

ZAYİ — Denizyollan kooperatifine 
*id 4003 No. h kamyonun arka plâ-
^*sı zayi olduğundan ve yenisi alına-

KÜC 
KÜÇÜK tLÂNLAR 

AKŞAM okuyuculan arasmda en 
emin, en süratli ve en ucuz ilân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK tLÂNLAR Pazar. Salı ve 
Perşembe günleri Intljar edet. 

1 — î§ ARIYANLAR 
İYİ FRANSIZCA BİLEN — Ve tecrü

beli bir matmazel mürebbiyelik işi arı
yor. İyi bir aile nezdinde birer veya iki 
çocuk İçin. Adres: Z. H. Harbiye Halaskar 
Gazi caddesi No. 24. 

BİR ALMAN MÜREBBİYE İŞ ARI
YOR — Fransızca ve İtalyancaya da va
kıf kibar bir Alman bayan iyi bir ailede 
mürebbiyelik arıyor. (Mürebbiye - 21) rü-
muzlle gazeteye müracaat. — 1 

2 ~ İŞÇÎ ARIYANLAR 
KADIN HİZMETÇİ ARANIYOR — 

Kalabalık olmıyan bir ailede (süpürge, 
bulaşık ev işleri) yapabilecek yaşlı emni
yetli hizmetçi isteniyor. İstanbul Beyazıd 
Kitabçılar No. 19 kitabçı Hayri. — 3 

KIZILAY HASTABAKICI MEK
TEBİNDEN DİPLOMALI — Hastabakıcı 
hemşire aranıyor. Gülhanp hastanesi da
hiliye müdürlüğüne müracaat. 

MEMUR ARANIYOR — Türkçeden İn-
gilizceye ve İngilizceden Türkçeye bihak-
kin tercüme yapacak bir memura ihti
yaç vardır. Fransızca bilenler tercih edi
lir. Galata P. K. 1104 e müracaat — 2 

DOKTOR ARANIYOR — İstanbulda 
sıhhhi bir müessese için doktor aranıyor. 
Şartları öğrenmek üzere Kumkapıda Yu-
ca Ülkü Lisesinde bayan Zehraya mü
racaat edilmelidir. 

EBE VE HASTABAKICIYA İHTİYAÇ 
VARDIR — İstiyenlerin Cağaloğlunda C. 
H. Partisi arkasında Cağaloğlu Sıhhat 
Yurdu mesul müdürü Dr. operatör Orhan 
Ünalan' a müracaatlan. — 2 

3 - SATILIK EŞYA 
ACELE SATILIK PİYANO — Hartman 

marka üç pedallı Kurvaze yeni bir piya
no ehven fiatle satılıktır. Adres: Fatih İs-
kenderpaşa mahallesi Feyzullah Ef. so
kak No. 27. _ I 

PAMUK MAKİNELERİ — Biri pulat 
diğeri kırk destereli Alman mamulâtı mü-
cedded pamuk makinesile İki tek silin
dirli İngiliz malı beş ve yedi beygirlik mo
tor çok ucuz fiatle satılıktır. Görmek 
için Boğaziçi Lisesinde bay Zekiye müra
caat edilmesi. 

SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESİ — 
cPlaubel makina» markalı 1 : 2,9 objek
tifli 6 x 9 eb'admda çok az kullanılmı? 
meşin çantalı bir fotoğraf makinesi eh
ven fiatle satılıktır. «Akşam» foto muha
biri bay Faik'e müracaat. — 20 

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

YENİ PİYANO SATILIK — Meşhur Al
man markalı son sistem üç pedalı yeni 
bir piyano kordlan çapraz büyük formah 
acele satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Balık-
pazar Duduodalar sokak 26 numaralı 
dükkânda. — 2 

EHVEN DENİZ MOTÖRÜ SATILIK
TIR — 6,5 metre boy 1,5 metre genişlik 
8 kişilik 503 Fiat marka motörü marj 
otomatik önünde cam ve yan fenerleri 
vardır. Beşiktaşta Akaretlerde Spor cad
desinde No. 1 Tan elektrik mağazası. 
Hüsnü Kıratlıya müracaat. Telefon: 49071. 

— a 
SATILIK TEK FAYTON — Arzu eden

lerin Kadıköy İkbaliye Muhtar Bey S. N. 
2 ye müracaatlan. — l 

BUZHANE KOMPRESSÖRÜ SATILI
YOR — Saatte 200,000 kaloriyi Frigorl 
yapar Dell' Orto markalı az kullanılmış 
muntazam vaziyette bir ammoniak Kom-
pressörü satılıktır. İsteklilerin Akşam'da 
(Kompressör) rumuzuna mektubla mü
racaat. — 2 

SATILIK KAMYONET — 1930 modeU 
kullanılmış işlek halde bir Ford kamyo
neti satılıktır. İstekliler Akşam'da «Kam
yonet» rümuzıma mektubla müracaat. 

— 2 

DİŞ TABİRLERİNİN NAZARI DİKKA
TİNE — Az kullanılmış iyi bir muayene
hane (Klinik ve Protez) eşyası komple 
olarak ehven fiatle acele satılıktır. Müra

caat yeri Şark Diş deposu İstanbul İş ban
kasının arkasında Rıdvan han. — 2 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK ARDİYE — Tahtakale Cö-

merd Türk Fındıkçılar sokağı No. 27 ar
diye satılıktır. Kurukahveci hanmda bay 
Mustafa Lûtfi Gök'e müracaat. 

KİRALIK MEFRUŞ KONFORLU APAR-
TIMAN — Üç oda, mutfak, banyo, asan
sör, her gün sıcak suyu havi konforlu 
mefruş bir apartıman yaz mevsimi için 
kiralıktır. Taksim Topçu caddeai Uygun 

KİRALIK MEFRUŞ LÜKS APARTI
MAN — Nişantaşında asansör, kalorifer 
ve saire bütün konforu havi 9 odalı ha
vadar mefruş bir apartıman hazirandan 
itibaren yaz mevsimi için kiralıktır. Ad
resini öğrenmek ve ziyaret etmek isti
yenler Tokatliyan oteli kapıcısma müra
caat edebilirler. — 7 

SATILIK KELEPİR ARSA — Göztepe-
de İstasyona çok yakm, denize nezaretli 
25 dönüm arsa ncvii fiatle satılıktır. Bah-
çekapı Liman han asma kat 63 No. ya 
müracaat. Telefon: 22775. 

SATILIK HANE — Beyoğlu, Tariabaşı, 
Yağhane sokağında 40 No. lı hane (man
zaralı, 4 kat, 8 oda) müsaid fiatle acele 
satılıktır. Her gün 1,30 - 4 e kadar için
dekilere müracaat. — 19 

KİRALIK MOBİLYALI APARTIMAN ~ 
Nişantaşmda, Çmar caddesinde Hezarı-
fend apartımanmm 2 No. lı dairesi mo
bilyalı olarak teşrinievvel sonuna kadar 
kiralıktır. Dört oda, banyo, hava gazı, 
bol güneş ve havadar, görmek ve görüş
mek için bay Ferid Civaoğluna 24396 nu
maraya telefon edilmesi. — 1 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Göz
tepe Ortabahar sokak 50 numaralı kâglr 
köşk dört oda bir salon ve bir mutfak ol
mak üzere kiralık, bütün köşkte 11 oda 
olmak üzere satılıktır. Köşk elektrik ve 
tekrkosu havidir. Beş dönüm çamlık bah
çesi, bir ahin ve bir uşak odası vardır. 
Fazla tafsilât için ayni adreste ev sahibi
ne müracaat edilir. — 2 

SATILIK SİNAVON — Şişlide Osman-
bey karşısmda Kırağı sokağında 12 - 15 
No. lı haneler arkalanndakl hali hazırda 
musevi sinavonuyla satılıktır. Galata Se
lanik hanında 19 No. ya müracaat. — 2 

KELEPİR BİR FABRİKA VE APARTI
MAN SATILIKTIR — Fabrika Üstünde iki 
dairelik apartıman bütün konforu havi 
beşer odası vardır. Talihler Altınbakkal 
Çayır sokak No. 67/1 içindekilere müra
caat. — 5 

KİRALIK — Galata eski Loyd yeni Veli 
Alemdar hanmda mağaza, yazıhaneye ve 
tütün deposuna elverişli daireler kiralık
tır. Mezkûr handa kâtib bay Rıfkıya mü
racaat. — 11 

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

SATILIK K A G İ R EV — Kızıltoprak ile 
Feneryolu arasında tramvay caddesi 147 
numarah kagir ev satılıktır. 12 odası 2 
banyosu bir buçuk dönüm bahçesi var
dır. Bir katı ayn kiraya verilebilir. Pa
zar ve çarşamba günleri içindekilere mü
racaat olunur. — 4 

KİRALIK HANE — 6 oda, elektrik, ter-
kos, havagazı, tramvaya yakın Maçka 
Teşvikiye karakolu karşısındaki Teşviki
ye - Ihlamur caddesinde 5 numaraya için
dekilere müracaat. — 2 

KİRALIK SAYFİYE — Boğaziçinde 
Yenimahalle üzerinde nezareti fevkalâde
si, vâsi bahçe içerisinde boyalı büyük dört 
oda, kiler, mutfak mevcud bir köşk eh
ven fiatle kiralıktır. Yenimahalle iskele
sinde çımacı Aalekoya müracaat. Pazar-
hk için içindekilere veya 43495 telefona. 

KİRALIK MOBİLYALI APARTIMAN — 
4 oda, banyo, mutfak, havagazı, elektrik, 
terkos suyu mevcud, tramvaya yakın ev-
lûl nihayetine kadar kiraya mobilyaslle 
verilecektir. Şişli son istasyon 141 No. lı 
Yıldız apartımanı 2 ncl kata müracaat. 

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

BEYAZIDDA SAYFİYE — Koskada Ba-
kırköyünden Adalara kadar nezareti havi 
bahçeli çiçekli ve havuzlu bir daire 4 ay
lık veya senelik kiraya verilecek. İstiyen
lerin Beyazıdda postahane sırasmda Foto 
İpeğe müracaatı. 

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

SATILIK KÖŞK — Kadıköyünde Gaz
hane civarmda Uzım Çayır caddesi No. 18. 
Beş oda, mutfak, kiler, İki belâ, bahçıvan 
odası, (iki) dönüm olan bahçesinde ku
yu, müteaddit meyva ağaçlan ve 200 kü
tük bağ. Pazar günleri öğleye kadar ge
zilebilir. İçindekilere müracat. _ 4 

SATILK EV — Kadıköyünde Bahariye 
caddesi Güneş sokak 3 No. tramvaya üç 
dakika mesafede kâglr altı oda, bahçe, 
elektrik, havagazı, terkos, hamam, boyalı] 
nezaretli. Vapur iskelesi caddesi 15/1 No. 
Bay Hasana müracaat. _ 2 

SATILIK KÖŞK — 8,50 dönüm bah-
çesile nadide ve çok meyvalı ağaçlarile 
tükenmez kuyu ve kumpanya suyu etraf-
lan duvarlı her tarafı sokak ayrıca ahır 
uşak odası mevcuddur. Çengelköyünde 
Bakırcılar No. 52 Görüşmek için Sirkecide 

UCUZ SATILIK KÖŞK — Anadoluhisa-
nnda, Yenimahalle, Bayramköşkü yakı
nında, Cumasokak No. 17 havadar, neza
reti fevkalâdeye malik, üç dönüm meyvalı 
bahçe, iki katlı kagir, üçüncü katı ahşap 
on oda, salonlar, hamamlar, sarnıç, ter
kos, mutbak, ahçı ve seyis odalarile ahır-
lan müştemil, tam konforludur. İki aile 
için kullanışlı, ifrazı mümkündür. Gez
mek için içindekilere, görmek İçin Yeni 
postane arkasında Elkâtip han No. 9 a 
müracaat. _ 12 

MÜHİM BİR KELEPİR — Feneryolu 
İstasyonunda (60) No. lı dört kath apar
tıman tertibi iki kat bir daire diğer İki 
katı bir daire olmak üzere yanm kagir 
beş aded dükkânile bir buçuk dönüm 
çamlık bahçe kuyu aynca çamaşırlık, her 
türlü konforu havi, ayda yetmiş beş lira 
icar getirir, 6 bin liraya acele satılıktır. 
Görmek için İçindekilere, görüşmek için 
Şişli Bomonti istasyon kadm berberi Ce
lâl Orala müracaat. 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Maç
ka Teşvikiyede Kâgıdhane caddesi Küşa-
diye sokağında üç numarah, üç daireli 
senevi yedi yva yirmi lira Irad getirmekte 
olan mücedded her dairesinde banyo ve 
sair konforu mükemmel apartıman ace
le satılıktır. Bitişiğindeki yedi numaralı 
apartımanın üst katına müracaat. 

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

— 17 

5400 LİRAYA ACELE SATILIK APAR
TIMAN — İstasyona bir dakika mesafe
de, su, elektrik, banyo ve havagazmı ha
vi üç katlı yeni bir apartıman satılıktır. 
Şişli, Abidei Hürriyet caddesi, İskete so
kağında 3 numaralı apartımanm birinci 
katına her gün müracaat. 

SARAÇHANEBAŞINDA MÜZEYYEN 
BAHÇELİ SATILIK KÖŞK — Horhor cad
desi Yeşiltekke sokak 42 No. 10 oda 
3000 zlrâ murabba her türlü meyva ağaç
larile ve çamlar palmiyelerle müzeyyen 
bahçe İçinde ve yanında 40 No. lı beş oda 
İki tarafı bahçe elektrik mevcud bir ev de 
ayn olarak satılıktır. Derunundakilere 
müracaat. — 6 

MÖBLELİ APARTIMAN — Tepebaşı, 
Perapalas karşısmda dört oda banyo 
mutfak, çok müsaid fiate eşyasile kiraya 
verilecektir. Krom apartımanı No. 2 mü
racaat. 

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

— 7 

SATILIK HANE — Sanyer Yenimahal-
lede Selimiye sokak 10 odalı gayetle yeni 
bir hane ve arkasmda 270 arşm murabbaı 
bir arsa satılıktır. İskelede bakkal Mar-
dirosa sual oluna. 

DEVREN SATILIK LOKANTA — Bü-
yükadada Balıkçılı sokak No. 28 (Şark 
Aile) lokantası, Anadoh.ya gitmek mü
nasebeti üzerine satılıktır. Müracaat: 
Çakmakçılar No. 5 şapkacı bay Rıfata. 

— a 

KİRALIK YAZLIK KÖŞK — Mobilya 
İle ve mobilyasız olarak 350 - 200 - 150 
lira ücretli çamlar içerisinde Göztepe Ka-
yışdağı caddesi 121 No. da tek köşk ve 
daireleri kiralıktır. Ayni adrese mü
racaat. 

SATILIK EV — Bakırköyünün en gü
zel yerinde yedi odalı altında dükkanlı iyi 
bir ev acele satılıktır. 4 üncü Vakıf han 
karşısında 69 No. h dükkâna müracaat. 

— 1 

SATILIK ARSA — Kurtuluş caddesin
de Tepeüstü tramvay durağında ve sine
ma karşı sırasmda tramvay caddesine 
yüzü 10,5 ve arka caddeye yüzü 12,20 ve 
49,90 derinlik mecmuu 566 metredir. Ta
mamı da ve ifraz suretile de satılıktır. Ay
ni caddede 112 No. lı Pavlavlç a ı»rt ı -
manı daire 1 e müracaat. Telefon 49207. 

KİRALIK EV — Yedi oda İki sofa iki 
banyosu ayrı çamaşırlığı ufak bir bahçe-
rt ve havuzu kuyusu sarnıcı her türlü 
konforu havi denize nazır önü açık bir ev 
kiralıktır. Adres: Belediye Plyerlotl cad
desi No. 40. — 1 

SATILIK ARSA — Kadıköyünde Sü
reyya sineması clvannda Süleyman paşa 
sokağında (1200) küsur metre murabbaı 
arsa maktuan (2500) liraya satılıktır. Ta-
Ub olanlann Anadoluhlsannda (9) No. lı 
yalıda bay Ali Rızaya müracaatlan. Te
lefon: 3 8 - 8 3 . —3 

SATILIK KELEPİR SAYFİYE — Hey-
beliadasmda 2000 arşın bahçeli 14 odalı 
denize karşı elektrik ve suyu bol, vapura 
9 dakika, meyvası da bol, Oalatada Hav
yar hanında 77/1 A. Yetiğe müracaat. 

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

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSİ VE MÜNFERİD DANS DRE8-

LERİ — Tekmil yeni danslar gösteril-

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

- ^ 
10 

Soldan sata: 
1 — Zor olmıyan - Ceketin Hat kenan. 
2 — Vesaiti nakliyeden - İnsan. 
3 — Hayvanlann su kabı - Gölge. 
4 — Valide - Beygir - Vilâyet. 
6 — Yere ser. 
« ~ Eğer takımından bir parça - So

nuna L korsanız başında saç 
kalmaz. 

7 — Kolüıyan bayılır - Sabahlan içeriz. 
8 — Menfaat - Sepet. 
9 — Şöhretli - Ekmeğin arkadaşı. 

10 — Kör - Kir eseri. 
Yukardan aşağı: 
1 — Büyük taş parçası - Bir cins balık. 
2 — Bir «aymun cinsi. 
3 — Erkek dadı - Bir kadın ismL* 
4 — Âdi kumaş - Muavenet. 
5 — Tutuştur - Lâhza. 
6 — Bir ehli hayvan. 
7 — Yatarken baş altına konur - İpti

daî bir deniz nakliye vasıtası. 
8 — Cezire - Doktor yazar, eczacı okur. 
9 — Şart - Salak. 

10 — İş - Dümen kolu. 
Geçen bulmacamızın halli: 

Soldan s a ^ : 
1 — Berdelâcuz, 2 — İki, Yaralı, S — 

Azamet, Nur, 4 — Taya, En, 5 — Mesire, 
Ra, 6 — Pata, Ati, 7 — Elvan, Al, 8 — 
Mat, Ay, 9 — Me, Sinan, 10 — Alev, Alevi 

Yakandan a ş a t ı : 
. 1 — Biat, Pompa, 2 — Ekzama, S — 
Riayetetmek, 4 — Masal, Ev, 5 — Eye, 
Ve, 6 — Laterna, Lâ, 7 — Ar, Ne, Nail, 
8 — Can, Yne. 9 — Uluorta, Av, 10 — Zır, 
AUevî. 

25/5/938 Çarşamba 
istanbul Hâlinde toptan satdan yaş cebıc 

19 meyva fiatleri: 
En En 

Cinsi Emsali aşağı yükself 
fiatı Flatı 

Kr. S. Kr. 8. 
Sakız kabağı KUo 2 50 14 — 
Yer fasulyesi » 10 — 12 — 
Çalı fasulyesi > 16 — 18 — 
Ayşe kadm » 13 — 14 — 
Domates sınk > 80 — 90 — 
Bakla > 1 — 1 50 
Araka 
Bezelye 
Semizotu 
Pırasa 
Ispanak 
Yaprak 
Enginar 
Yeşil salata 
Marul 
Taze soğan 
Maydanoz 
Sarmısak 
Nane 
Dereotu 
Kiraz 
Can eriği 
Yerli çilek 
Ereğli çileği 
Ecnebi limon 

100 

» 
» 
» 
» 
> 
» 

Aded 
X 

> 
Dedet 

s 
> 
» 
» 

Kilo 
> 
> 
» 

lOO Aded 

2 — 
3 — 
5 — 
2 — 
2 — 
6 — 
2 50 

30 — 
1 — 

— 75 
— 50 
— 50 
— 50 
— 40 
13 — 
6 — 

50 — 
20 — 

150 — 

8 — 
6 — 
6 — 
S — 
2 50 
S — 
« — 

60 — 
2 — 
1 — 

— 75 
— 75 
— 75 
— 60 
25 — 
10 — 
75 — 
35 — 

210 — 

Almanca - Türkçe 
Teknik Lügat 
Adnan Halet Taşptnar 

Almanca - Türkçe tercüme işlerile 
meşgul olanlar ve teknik kitap oku
yanlar için faydalı bir eserdir. 

Tevzi yerleri: İstanbul, KaSiaat, İk
bal, Haset ve Erich Kalis, Ankarada 
Akba Kitabevleri. 

Nuri Ziya sokak 3 No profesör Panosyana 
müracaat saatleri pazardan maada her 
gün saat 12 - 14 - 17 - 21 . — 3 

ALMANCA DERS — Büyüklere ve ço
cuklara. Bir Alman bayan tarafmdan 
ucuz dersler verilmektedir. Akşamda (Al
manca ders) rumuzuna mektubla müra
caat. — 2 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya İmtihanlanna 
hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-
renjellğlne malik iyi Fransızca bilen ve İs
tanbulda bir büyük mektebde Usan tedris 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
EMISİI ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
riaüer mutedildir. «PROF. M. M.» rümu-
slle (Akşam) a mektubla müracaat. — 19 

— 17 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Oasetemlz İdarehanesini adres ola

rak g&cteımif olan karilerimizden 
F A — F D — M O — N N — C 

A A 28 — A B —N K N — Mürebbiye M 
İsviçreli Fransa Bayan 

namlanna gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Gazetemize (B M T) rumuzu ola
rak adres gösteren ilân sahibinin 1da-
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Deniz Bank/stanbul 
şubesinden: 

Mefsuh Rıhtım Dok ve Antrepoları Şirketi obligasyonlaruım 6/5/1938 
tarihinde ikinci noter huzurunda yapılan keşidesinde itfası lâzungden 314 
obligasyonun numaralan aşağıda gösterilmiştir. Hâmillerinin 64-80 numa-
rah faiz kuponlarım ihtiva eden obligasyonlarile birlikte 1/6/1938 den iti
baren Tüıkiye İş Bankası İstanbul şubesine müracaatla (22.44) Uradan 
ibaret bedellerini almaları ve kur'a isabet etmemiş obligasyon hâmillerinin 
de ku^ıon bedellerini almak üzere gene ayni tarihten itibaren mezkûr ban
kaya müracaatlerl lüzumu bildirilir. 

• • • 
Hükümet tarafmdan satın abnan İstanbul Dok, Rıhtım ve Antrepolar 

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

181 
215 
230 
234 
536 
586 
710 
733 
74p 
1009 
1027 
1098 
1139 
1672 
1738 
1865 
2146 
2229 
2256 
2305 
2336 
2513 
2615 
2619 
2636 
2676 
2695 
2743 
2766 
2859 
2901 
3048 
3065 
3347 
33«i6 
3831 
3990 
4024 
4109 
4212 
4352 
44G9 
4486 
4503 
4512 

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

8955 
8992 
9091 
9125 
9219 
9493 
9580 
9399 
ım56 
30493 
10513 
10537 
10626 
10646 
10672 
10710 
10721 
10925 
10932 
10966 
11179 
11103 
11566 
11617 
11652 
11716 
11785 
11878 
11897 
12023 
12307 
12521 
12681 
12694 
12910 
13065 
13261 
13348 
13506 
13601 
13749 
13809 
13836 
13926 
14009 

14056 
14358 
14421 
14554 
14782 
14817 
14845 
14942 
15060 
15150 
15172 
15215 
15235 
15423 
15498 
15550 
15624 
15627 
15646 
15787 
15832 
15954 
15992 
16087 
16190 
16214 
16S45 
16361 
16363 
16507 
16635 
16705 
16787 
16795 
16851 
17021 
17156 
17175 
17271 
17503 
17635 
17707 
17833 
17887 
18040 

18064 
18157 
18219 
18405 
18425 
18651 
18807 
18833 
18942 
18947 
19057 
19104 
19183 
19283 
19334 
19455 
19750 
19791 
19819 
20139 
20152 
30191 
20289 
20320 
20492 
20493 
20569 
20639 
20674 
20903 
20912 
20943 
20953 
21989 
22110 
22386 
22476 
22489 
22753 
22766 
22768 
22777 
22796 
22850 
22858 

22896 
23075 
23190 
23263 
23583 
23679 
23857 
24088 
24145 
24279 
24468 
24540 
24582 
24609 
24737 
24880 
25091 
25674 
25825 
25854 
26011 
26055 
26446 
26569 
26695 
26810 
26823 
27024 
27103 
27137 
27441 
27680 
27701 
27722 
27895 
28008 
28023 
28360 
28415 
28362 
28664 
28728 
28740 
28815 
29005 

29073 
29136 
29173 
29207 
29235 
29460 
29613 
29686 
29712 
30598 
30764 
30931 
3134S 
31444 
31526 
31637 
31765 
31785 
31991 
32003 
32050 
32203 
32288 
32293 
32453 
32562 
32877 
32904 
32994 
33139 
33148 
33227 
33266 
33294 
33298 
33368 
33685 
33712 
33726 
33755 
33871 
33958 
33982 
33991 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
İstanbul Gümrükleri için 12 lira aylıklı kolcu alınacaktır. İsteklilerin en 

az orta tahsil görmüş olması, memurin kanummun dördüncü maddesinde ya
zılı şartları haiz bulımması, askerliğini yapmış olması ve yaşının otuzdan 
yukan olmaması şarttır. 

Bu şartlan haiz olanların Başmüdürlük sicil servisine 4/6/938 tarihine ka
dar müracaatlan icabeder. (2942) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

9 ncu İşletme Müdürlüğünden: 
Sirkeci — Küçük Çekmece Banliyö katarları yaz servisi I-VI-1938 tarihin

den itibaren başlıyacaktır. 
Yeşilköyden saat 8,20 de hareket etmekte olan 19 numaıalı Katar bu Ser

vise idhal edüememiştir. 
Yolculara mahsus cep tarifeleri Kişelerde satılmaktadır. 

Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmesi rica olunur. (3063) 

Muhammen bedeli 9885 lira olan muhtelif cins ve eb'atta 7 kalem matbaa 
kâğıdı ve karton 13/6/1938 pazartesi günü saat 15 de Haydarpaşada gar bina
sı içindeki satmalma komisyonu tarafmdan kapaU zarfla satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 741 lira 38 Inıruş-
luk muvakkat teminat ve resmî gazetenin 1/7/1937 tarih 3645 No. lu nüsha
sında intişar eden talimatname dairesinde alınmış ehliyet- vesikasını, muhtevi 
tekUf mektuplarmı eksütme günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Bu işe alt şartnameler Haydarpaşada ga» binaa dahilindeki- komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3002) 

• 
Avrupa hattmda arpa ve sair hububata teıizilât 
l/haziran/938 tarihinden itibaren hububata, tohumlara ve çekirdeklere 

mahsus tenzilli tarifeye «Arpa ve sair hububat» da ithâi edilmiştir. Fazla taf
silât için istasyonlara müracaat edilmelidir. «3072» 

I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü llânlan | 
Kıymeti Pey parası 
Lira kuruş Lira kuruş 
100 00 7 50 
Koca Mustafa Paşa Canbaziye mahallesinde eski çeşme yeni Koca Mus

tafa Paşa çeşmesi sokağında eski 17 ve y^rti 20 No. lu iki odah evin tamamı 

G R İ P N E Z L E BAŞ ve DiŞ 

B Û T O N AĞRILARI D İ N D İ R İ R 

EN GÜZEL 
Htîzıssıhha noktai nazarın
dan her hususta iyi imal 
edümiş ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve en 
ucvz Miatlarla' yalnız, 
BAKER MAĞAZALARINDA 

satılmaktadır. 

Fevkalâde Heyeti umumiye içtimai 

Büyiikada Yat Kuliibii 
Tasfiye Heyetinden: 

Büyükada Yat Kulübü Türk Ano-
nhn Şirketi Heyçtl umumiydin 
25/6/938 tarihine müsadif Cumarte
si günü saat 11 de Büyükadada Anar 
dolu Klübü şubesinde sureti fevkalâr 
dede içtima edeceği aarzolunur. 

RUZNAfflE: 
1 — Tasfiye tarihinden bugüne ka

dar tasfiye memurları tarafmdan yar 
pılan muamelâta dair raporun kırar 
atl ile bu hususta! karar ittihazı, 

2 — Mürakip raponmun kıraati, 
3 — Teklif olunan tevaiatm taa-

dlü, 
4 — Tasfiye ıtıemıtrlarmıA ve Intt-

raMbin îbrası. 

Memur aranıyor 
Liseyi ikmal etml9 ıtriyattan ve İşten 
anlar bir genç ile amele çocuklara 
ihtiyaç vardır. Taliplerin Bahçekapı-
da Hasan deposuna müracaat. 

Saç bakınu, je:üzelliğin en birinci şartıdır 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır* 

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

satış deposundaki şartnamede yazılı evsafı haiz. 

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

DR. İHSAN SAMİ 

Gbnokok aşısı 
Belsoguklugu ve ihtil&tlarma karşı pek 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

IKurumumuz Talebe ve müstahdemikıin 938 mali yılı içinde 15/haziraai»^ 
dan/mayıs/ 1939 sonuna kadar iaşeleıti aşağıda gösterildiği üzere ve kapalı 
zarf ustüiyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Azami adet Günlük iaşe 
590 talebe 54 kuruş 

10 mtıit 54 loıruş 
150 müstahdemin 30 kuruş _ _ ^ _ ^ ^ _ ^ _ _ _ 

117,508.70 
Bedel üzerinden beherinin günlük iaşelerinin lO/haziran/938 tarihini 

müsadif cuma günü saat on altıda rektörlük binasında müteşelüdl komisyon 
tarafından ihalesi yapılacaktır. 

3 — Muvakkat teminat 8813 liradır. Teklif zarflan tayin olıman günün sa
at on t)eşine kadar kabul edilir. 

ik istiyenlerin daire müdürlii-

Muhammen bedeli 
101,606.40 

1,895.40 I 
14,004,90 ' 

noy 
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üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının Kalın 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 

Romanya Seyrisefain 
idaresi 

Hareket edecek TapnrUr: 
Romanla vapuru 28 Mayıs Cumartesi 

«a t 13 de (Köstence) ye. 
Buceava vapuru 31 Mayıs Salı saat 18 

<to (Selanik, Pire, İzmir, Malta ve Marsil
ya) ya. 

TenzUâth fiatlerle Berlin, Brcslau, 
Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
»e Warszawa İçin doğru biletler, bütün 
Romnya İçin eşyayı ticariye sevklyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
Umanları için, Türk - Rumen İtilâfı mu
cibince Şarl ve Merkezi Avrupa İçin ten-
«Uâtlı fiatlerle sevklyat. 
»wla tafsllftt İçin Galata Yolcu lalonu 
^arsuında Tahlr bey hanında tatanbul 
ınıuml acentalığma müracaat. 

.^ * Telefon: 40440 - 4M50 

Beyoğlu birinci 
SUİİ1 Mû 

iıaldmliğinden: 
Afif, Zaharya, ve salrenin müş

tereken mutasarnf oldukları (3200) lira 
»luhammen kıymetli Galatada Leblebici 
•okağında 19 numaralı halen şarap depo
cu ve üzerindeki salonun tamamı şuyuun 
«alesi İçin açık arttırmaya konulduğun-
«an 1/7/938 cuma günü saat 15 den 16 ya 
*adar Beyoğlu sulh mahkemesi başka-
Hpliğince müzayede İle satılacaktır. Art-
""Jia bedeli muhammen kıymetinin % 
'5 ini bulursa o gün ihale edilecektir, 
fulmadığı takdirde İkinci arttırması on 
•»eşiıici güne gelen 16/7/938 cumartesi 
Woü saat 11 den 12 ye kadar icra olu-
J*cak ve en çok arttırana ihale edilecek-
ur. ı _ Gayri menkullerin evsafı mahkeme 
''»«Itâtibi nezdlndeki 938/4 numaralı dos-
^ a yazılı olduğundan anlamak istiyen-
' • ' orada okuyabilirler. 2 — İhaleye ka-
"*r birikmiş maliye vergileri, belediye, 
*akıf icaresl ve dellâliye ile 20 senelik 
^*faî taviz bedeli müçteriye aittir. 3 — 
^ t ı rmaya girmek istiyenlerin muham
men kıymetin % 7,5 nisbetinde teminat 
*»Çesi veya millî bir bankanın teminat 
Mektubunu getirmeleri şarttır. 4 — Artfır-
** bedeli ihaleden İtibaren 5 gün İçin-
'* mahkeme kasasına yatırılacaktır. Aksi 
Jakdirde ihale bozularak farkı fiat ve za-
^ n ziyan ve faiz bllâ hüküm .kendisin
den almacaktır. 6 — 2004 numaralı icra 
J* iflâs kanununun 188 inci maddesine 
**vfikan gayri menkul üzerindeki ipotek 
^ ^ b i alacaklılarla diğer alâkadarlar gay-
•Joıenkul üzerindeki haklarını ve husu
l ü 'aiz ve masrafa dair olan İddialarını 
••at İçin İlân gününden itibaren 20 gün 
^ d e evrakı müsbiteleri Ue birlikte sa-
?• Riemuruna müracaat etmeleri. Aksi 
**dirde hakları tapu kütügüyle sabit ol-
^ a n l a r satış parasının paylaşmasmdan 
^^Ç kalırlar. 6 — Şartname mahkeme 
^'^nhanesine herkesin görebileceği yer-
J* asümutır. Fazla malûmat istiyenier 
^ / 4 sayısile başkâtipliğe müracaatı 

J*o olunur. M. 1673 

Bcyoğla Birinci Sulh Hukuk Hakimli
mden: 

1 -_ 
J"»! 

Kiryakiço, Mustafa varisleri ve sa-
m müştereken mutasarrıf oldukları 

J*.000) lira muhammen kıymetli Beyoğ-
^ d a Hammalbaşında eski Üârdi yeni 
^ b y a sokak eski 6 yeni 27 No. lu apartı-
^ n i n tamamı şuyuunun İzalesi için açık 
^^J^Töaya konulduğundan 1/7/938 Cuma 
f*"»" saat 13,5 dan 14,5 ğa kadar Beyoğ-
^ Sulh Mahkemesi Başkâtipliğince satı-
f ^ t ı r . Arttırma kıymeti muhammen 
^'ûetinin % 75 ini bulursa o gün ihale 
JflUecektir. Bulmadığı takdirde İkinci art-
/^'"'ası on beşinci gününe gelen 16/7/938 
.oaiartesi günü saat 11 den 12 ye kadar .»^ olunack ve en çok arttırana ihale edi-, - v»»uxıacK ve en ÇOK a r t t ı r ana uıaıe eaı 
/'ektir. Gayri menkulerin evsafı mahke-
T^^başkâtibi nezdindeki 938/12 numaralı 
/*yada yazılı olduğımdan anlamak Isti->eıUı *r orada okuyabilirler. 

2.^ ihaleye kadar birikmiş Maliye ver-
^Jen, Belediye, Vakıf icaresl ve dellâhye 
^ 2 0 senelik Evkaf taviz bedeli müşteriye 

Artt ırmaya girmek isteyenler m u -
•len kıymetin srûzde t fi nisbetinde 

t ^ ^ a t akçesi veya ulusal bir bankanın 
^ ' ^ t mektubunu getirmeleri şarttır. 
> ~~ Arttırma bedeli ihaleden itibaren 

' ^ içinde Mahkeme kasasma yatınla-
tjTp'"- Aksi takdirde ihale bozularak farkı 
V ' e zararı ziyan ve faiz bllâ hüküm 
'^"llslnden almacaktır. 
8 

ftun 2004 numaralı icra ve iflâs kanunu-
8̂8 inci maddesine tevfikan gayri 

Wl üzerindeki ipotek sahibi alacaklı-
^ a diğer alâkadarlar gayri menkul üze-

eki haklarını ve hususiyle faiz ve 
Ij^rafa dair olan Iddialarmı Isbat İçin 
J ^ Kününden İtibaren 20 gün İçinde ev-
J*^ öıüsbiteleri ile biriikte satış memu-
j ^ * müracaat etmelidir. Aksi takdirde 
- ^rı tapu külüğüyle sabit olmıyanlar 
\i^ Parasının paylaşmasından hariç ka

fi o 
s j ^ ^ Şartname muhakeme divanlıane-

^ j . ^ herkesiıı görebileceği yerde asılmış-
ıinat almak İsteyenle 

' ÇARPINTI Baygınlık 
Nevrol CEMAL 

den 20 damla Ue geçer. Bu emsalsiz si
nir ilâcını knllanmıyan, sevmiyen yok
tur. Evinizde mutlaka bnlnndurunuz. 

BASURE ÇARE 
HEDENSA 

dır. Ameliyatsıs memeleri kurutur. Ka
nı, Afnyı keser, Türkiyede Almanya-

da ve bntnn dünyada meşhurdur. 

ADEMİ İKTİDAR 
FORTESTIN 

ile geçer. Bel gerşeklitüıin birinci 
ilâcıdır. Vakitsiz Ihtiyarlıyanlara 

gençlik Te dinçlik Terir. 

ROMATİZMAYA 
PiMANOL 

pek mttessir bir UA«tır. Siyatiki, fi«i-
terek arka, bel, d b ve kalçalara 

c imi aknian «eriıal geçirir-

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Mahallesi 

Kadıköy Osman ağa 
» » 
» » 

Kadıköy Raism paşa 
» » 
» Zühtüpaşa 
» Caferağa 
» Tuğlacı 

Merdivenköy 
Üsküdar 

» 
Üsküdar Gülfem 

» Karadavut 
» Altunizade 
» Selimiye 
» İhsaniye 

Beylerbeyi 
Çengelköy 
Paşabahçe 
Paşabahçe 
Paşabahçe 
KandiUi 
Anadolukavaği 
Kanlıca 

Sokağı No. 

Misakımillî 72 
Yoğurthane 1 

» 3 
Ferit bey 19 

Düz sokak 14 
Bağdat 32 
Ruşen 1 
Cami 38 

Mimideresi 
Gülfemhatun 140 
Hâkimiyeti M. 

Azizmahmut 5 
Karacaahmet 168 

Koşyolu 26 
Tıbbiye 3 
Bostan 10 

Çamlıca 60 
Kuleli 4 

Kayabaşı 21 
Şehitlik 58 

Sunazın 3 
Derman 1 

Kavaklı yalı 40 
Çubuklu 40 

Cinsi 

Ev 
» 
» 
j ) 

Dükkân 

Ev 
Dükkân 

Üç parça 
Dükkân 

tarla 

Aylık kirası 
Lira Kr. 

15 50 
18 
14 
19 
2 
2 

23 
3 
1 50 

14 

Ev 
Arsa 
Dükkân 
Baraka arsa 
Ev 
)> 
Oda 
Dükkân 
Ev 

Dükkân 

3 
2 
1 
7 
4 
3 
2 

10 
14 
11 
10 
3 
1 

50 

50 
50 

Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerler 939 senesi Majns sonuna kadar 
kiraya verilmek üzere açık aittirmaya çıkarılmıştır. İhaleleri 6/ 6 938 pazartesi 
günü saat 15 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne müracaatları. 

(3069) 

Askerî mekteplere maaşlı öğretmen aranıyor 
1 — Kırıkkale Askerî San'at Lisesine Riyaziye, Erzincan Askerî Orta Okulu

na Riyaziye, Tabiî ilimler, Konya Askerî Orta Okulu ile Ankara Gedikli Erba,ş 
hazırlama orta okuluna birer Riyaziye öğretmeni ahnacaktır. 

2 — İsteklilerden; Kültür Öğretm.eni olanların veya Öğretmenliğe kanunî 
ehliyeti bulunan Devlet Memurlarının müktesep haklan göz önüne alınmak 
şartiyle 30:40 lira aslî maaş. 

Yüksek Okul mezunianndan olup yeniden ilk memuriyete geçeceklere de 
barem 12 derecrden maaş verilecektir. 

3 — Öğretmenlik için başlıca şartlar şımlardır. 
A) Öğretmenlik kanunî vasıf ve ehliyetini haiz olmak yâni (Lise için. Üni

versite Riyaziye sr>e' nden, Yüksek Mühendis mektebinden veya Yüksek öğ
retmen okulu Riyaziye şubesinden mezun olmak.) 

Orta mektepler için: Yukarıda yazılı üç Yüksek Okuldan veya orta öğret
men okulımdan mezun bulunmak ve yahut Üniversite de imtihan vererek eh
liyetname almış olmak.) 

B) — Yaşı 45 den >ukarı olmamak ve emekli bulunmamak. 
C) Askerî okullarda en az üç sene hizmeti şartsız olarak kabul etmiş ol

mak. 
4 — Yukarıda yazılı şartlan tamamen taşıyanlardan istekli olanların Di-

lekçeleriyle birlikte hal tercümesi, hüsnühal varakası, nüfus tezkeresi sureti 
ve noterlikçe musaddak diploma veya ehliyetname suretlerini Ankarada Askerî 
liseler müfettişliğine göndereceklerdir. 

5 — Üçüncü maddede yazıU evrak ve vesaik ve genel şartlara nazaran öğ
retmenliği uygun görülenlerden lüzumlu diğer evrak sonradan istenecektir. 

(879) (3082) 

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

Almanca ve İngilizce öğretmeni olmak isteyenler için yalmz öğretmen okulu 
mezunlarına mahsus 15 Haziran 1938 tarihinde Gazi Eğitim Enstitüsünde açı
lacak sınavdan maada bu yıl da bir smav yapılacaktır. 

2 — Sınavlar 1 Eylül Perşembe gün ü İstanbul Üniversitesinde başlıyacak-
tır. 

3 — Smava ginnek isteyenlerin: 
A — Türk olmalaıı. 
B — 20 den aşağl ve 45 den yukan yaşta olmamalan, 

C — Hüsnühal erbabından olduklan. Cinayet ve cünha nevinden mah
kûmiyetleri olmadığı halikında mahallî vUâyet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri ohâlen işyar veya öğretmen olanlar bu kayıttan müstes
na olup mensup olduklan Daire âmirinden alacaklan vesika kâfidir.» 

D — Her türlü hastaîıkt^in ve öğretmenlik etmeğe mâni vücut anzalann-
dan salün olduklannı isbat eden Heyeti Sıhhiyeden tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, ^ , 

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

Öğretmen okullarından mezun ol anlann en az iki ders yılı öğretmenlik et
miş bulunmaları gerektir. . „_ 

4. - Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav sorulan Ümversıte ve Yüksek öğ
retmen okulu talebesinin takibettiği ders müfredatmdan seçilecektir. Bundan 
başka sınava gireceklere Pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5 - Namzetler smavda kazandıklan takdirde 1702 numaralı kanunun 1 
inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta Öğretim Oku
lu Yar Öğretmenliğine atanacaklardır. 

6 — Yukardaki şartları haiz olan namzetler bir istida ile bakanlığa baş vu
racaklardır. Bu dilekçeye şu belgelerin bağlanması lâzımdır. 

A — Nüfus câzdanmın asü veya tasdikli sureti, 
B — Tahsil derecelerine aid diıûoma veya tasdiknamelerin asıl veyahut 

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

poru, 
E — Mahallî Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F — 6 adet 4X6.5 eb'admda kartonsuz fotoğraf, 
Bu vesikalann 15 Hazirandan 1 Ağustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa 

göndermiş olması lâzıradu. Bu tarihten sonra Bakanlığa gelmiç olan veya ev
rakı müsbitesi noksan bulunan dilekçeler hakkında muamele yapılınıyacak-

(IblsEİerlnizi 
GÜVELERE 

Harsı Horuyunuzp£^ 

FLİT ûLoURUa 
Umumi ««poşu -. t. Krttyla. U l u k ı ı l . C * U U , V*r>a«« Nan I 

Türk Anonim Elektrik Şirketi 
30 Haziran 1938 perşembe günü umumî heyetin 

fevkalâde lurette toplanması 
Türk Anonim elekfaik şirketi hissedarları 1938 hazirammn 30 uncu per

şembe günü saat 15,30 da Beyoğlunda Tünel meydanmda Metro hanındaki t-
dare merkezinde fevkalâde surette toplanacak olan umumî heyete davet olu-
iıurlar. 

Ticaret kanununun 385 inci maddecine göre yalnız bir hisse senedine ma
lik olan Ussedann da toplantıya iştirak etmeğe hakkı vardır. Her hissedar bl
lâ tahdit yani elinde bulıman hisse senedinin adedi nisbetinde rey sahibi ola
caktır. 

Bu toplantıda hazır bulımmak istiyen hissedarlann ticaret kanununua 
371 inci maddesine göre toplantıdan bir hafta evvel vadeleri gelmemiş kupon-
lan ile beraber hisse senetlerini: 

İSTANBULDA: Şirketin İdare merkezine, Selanik bankasma. 
BRÜKSELDE: Societe Financi^re de Transporte 

et d'Entreprises îndastrielles'e 
tevdi eylemeleri icabeder. 

Hisse senetlerinin tevdiine müteallik damga ve sair resimler tevdi edilen
lere aittir 

Müzakerat ruznamesl 
1) Türkiye hükümeti tarafmdan imtiyazın satm ahnması ve satın almmas 

mukavelesinin tasdiki. 
2) Şirketin feshi ve tasfiye haline konulması. 
3) Tasfiye memurlannm tayini, selâhiyet ve ücretlerinin tesbiti. 
4) Murakıpların tayini ve ücretlerinin tesbiti.. 

İstanbul, 18 Mayıs 1938 
İDARE MECLİSİ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
9000 

40000 
12000 
7000 

Kilo 
» 
» 
» 

15/45 Çivi 
15/50 
16/60 
17/70 

» 
» 
» 

I — Yukanda eb'adı gösterilen 68000 kilo çivi pazarlıkla satın alınacaktır, 
II — Pazarlık 1/6/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de Ka-

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komlsyonımda yapılacaktır. • 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir, 
IV — İsteklilerin pazarUk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenm« 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyonuna gelmeleri ilân olunur. , 
(2792) 

ir 
3450 Kilo Litopon 

15525 » Alçı 
15525 » Reçine 

I Yukanda cins ve miktan yazılı üç kalem malzeme şartnameleri mu
cibince pazarlıkla satm alınacaktır. 

II — Pazarük 1/6/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de Ka-
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda jrapüacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak hergün »özü geçen şubeden alınabilir. 
IV — IsteklUerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilân olu
nur. (2791) 

• 
I — Ahırkapı bakım evinde mevcut 5788 kilo kasıntı ipi pazarlıkla satıla

caktır. 
II — Pazarlık 6/VI/1938 tarıhme rastlıyan pazartesi günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 
III — Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 15 teminat 
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BEYHUDE İDDİALARA LÜZUM YOKTUR: 

Muhtelif markalı bus dolapları arasında yapılan 
resmî tecrübelerin ̂ neticesini gösterir Amerika HU> 
kametinin bu tasdiknamesi, WESTINGHOUSE buz 
dolabmm emsali, meyanında en az cereyan'sarf eden 
ve en az yıpranan dolap olduğunu ispat etmektedir. 

Pri>u4 U U t. * 

TORKİYE U M U M MÜMESSİLLİĞİ H E L I O S MOESSESATI Galata, İstanbul (P. K. 1400) 
Satış yerleri, A N K A R A Halil Naci Mıhçıoğlu kırtasiye mağazasiı İZMİR Pinetti ve Pariente 

KODAK 
"VERiKROM,, 

ile 
Böyle resimler 
daha iyi çekilir. 

1 efflîlsipı 
— Renklere 

Hassasiyet 
— Oölgfelerdeki 

detayları alır. 

FİLM 

((1 

I ) ) 

filmi ile 
çekilen resimleri 

tetkllj elliniz 
" V E I . O K 8 , , Mflıdı bOtOn detajılan nDsttrlr, resmi eanlandınr, zamanla aararmaı. 

Kâ&ıdm arkasmda «VELOX* markası kalitenin teminatıdır. KODAK mtıcıLınndaıı arajnnıı veya 90 adrese mftraeaat edinls. 

KODAK (Ecipt) A. Ş. tSTANBUI. 

MEYVA TUZU 
En ho$ ve taze meyvaların usarelerînden istihsal 

edilmiş tabiî bir mejrva tozudur. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
Kapalı zarf eksiltmesi temdidi, 
26/5/1938 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân edilen 48,370 lira 30 kuru{f 

muhammen bedelli muhtelif planör malzemesinin eksiltmesi 15 haziran 1938 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

veçhile isteklilerin icab eden vesikalariyle birlikte 15 haziran 

I" Dr. HORHORUNi 
sirkeci tramvay yola. Viyana oteU 

yanmda haıtalarmı kabnl «dar, 
teU I 

Sahibi Necmeddln Sadak 
PmjuaJ pefriyat mttdflrtt Şgrket Bada 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun 
dan tamamen taklid edilebilmesi müm- ^ ^ 
kün değildir. Hazımsızlığı mide yan- -:7-
malarmı, ekşiliklerini ve muannid in- j ^ 
kıbazlan giderir. Ağız kokusımu izale 
eder. Umumi hayatm intizamsızlıkla-
nnı en emin surette ıslah ve insana ha
yat ve canlılık bahşeder. 

İNGtLtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Sıifc 
im 

man ?J* ' ; 

Kartal nnalmüdürlüğünden: 
DJJ. Mevkii ve mahallesi No. 

150 Pendik Çamlılc 600 

Cinsi 
Muhammen îc*"̂ ., 

bedel* kıymeti 
Lira Lir» 

480 M2 üzerine zemini 800 
Kagir fevkani ahşap 
köşk alt kat 1 oda 1 hel&. 
2 nci kat: 1 salon bir 
hela ufak bir oda vo 
tarafeyninde iki metre 
genişliği daraca . 
Yazlık mesire mahalli '•^ 
olarak 

^,^,^ ^.^ « ^. Kagir mandıra 100 ^ 
Yukanda yazılı emlâklerin hizalarmda gösterilen kıymet ve bedeli ic*^ 

müzayedeye çıkarılmıştır. 
Satış günü 3/6/938 cuma günü saat 14 dedir. ^ 
Taliplerin % 7,5 pey akçelerile Kartal malmüdüriytinde müteşekkil ^^ ' 

68 Pendik Güzel ada (eski PavU) 

267 Kartal Yakacık C. BUâ 


