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Çekoslovakya iki sınıf iiıtiyai 
askerini siiâiı aitına çağırdı 

Vaziyet son derece tehlikeli bir şekil 
almak istidadını gösteriyor 

Hükümet köprüleri, resmî binaları 
askerî muhafaza altına aldırdı 

Alman gazeteleri "İşi halletmenin zamanı gelmiştir,, 
Çek lideri " Müstevli, harekete hazır bir kuvvetle kar
şılaşacaktır,, digor; Fransızlarla ingilizler endişe içinde 

Çek askerleri 

Prag 21 (A.A.) — Hükümet askeri 
ihtiyat tedbirleri almıştır. Bütün köp
rüler ve bütim resmi binalar muhafa
za altına alınmıştır. Genç ihtiyat za
bitleri ile mütehassıslar ve ihtiyat 

teknikcUer silâh altına davet edilmiş
lerdir. 

Taksiler ve kamyonlar ordu hizme
tine alınmıştır. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

ftlcka^l* 

Dün Çekoslovakyada 
müsademeler oldu 

Polis ve jandarmalar nümayişçileri sopalarla 
dağıtmağa çalıştılar, ölen ve yaralananlar var 

Prağ 21 (A.A.) — «Alman evi» nin 
Önünde yapılan nümayişler esnasmda 
burada bazı hâdiseler cereyan etmiş
tir. Çek nasyonalist ve sosyal demok
ratları: «Bizim Slav Prağımıza uzun 
Ömürler dileriz» diye bağırarak sokak

lardan geçmişlerdir. Nümayişçiler bir 
yolcuyu yaralamışlardır. Polis halkı 
dağıtmak için sokaklan abloka etme
ğe teşebbüs etmiştir. Nümajöşler gece 
yansı hâlâ devam etmkete idi. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Yedi sene heyecan! 
tzmirde bir adam, yedi sene ewA 

işlediği bir cinayetin hesabım vere
rek asümış. 

Suç suçtur; adaletin kestiği par
mak acımaz; bunu bizzat mahkûm 
da sehpanın önünde söylüyor. Mah
kemelerin verdiği kararların ûdüâne 
olduğuna eminiz. 

Fakat muhtelif vesilelerle tekrarlar 
dığınuz bir fikri bu fırsatla da bir de
fa daha söyüyelim: 

Yedi sene evvel bir cinayeti işUyen 
adamın cezasını o zaman görmesi lâ-
ztmdx. Bu takdirde uyandırdığı intt-
bah elbet daha büyük olurdu. Ara
dan bu kadar müddet geçtikten son
ra bir cani bir melek haline gelebilir; 
ve yedi sene müddetle ^bv^^'n asıla-
cağım, yann asüacağım!» heyecam, 
bir insana çektirilen çillerin en bü
yüğüdür. 

Adalet cihazımızın bazı ktstmJarvn-
da sürate ehemmiyet verümeğe baş
landığını, öteki şubelerin de bundan 
istifade edeceğini büiyoruz. Fakat bu. 
hayırlı inkılâp ta süratli ölmah... 

Beşiktaş AlsancaSı 
5 - O yendi 

Bisiklet yarışında Eyüp 
Yılmaz birinci oldu 

Dünkü spor hareketleri hakkmda 
tafsüât spor sütunlarımızda 

Mersinde Atatürk için 
emsalsiz tezahürat 

Gece muazzam fener alayı yapıldı, Mersinliler 
görülmemiş bir bayram sevinci içinde 

Mersin 21 (A.A.) — Dün şehrimize 
şeref veren Büyük Şefimiz Atatürk 
akşam üstü denizde bir motor gezin
tisi yapmışlardır. Avdetlerinde tdman 
yurdu deniz kolu iskelesinden şehre 
çıkmışlar ve kendisini bekliyen büyük 
bir kalabalık tarafından hararetle al
kışlanmışlardır. 

Gece saat 21 de fener alayı tertib 
olunmuş, bütün şehir baştan başa 
elektriklerle, renkli fenerlerle donafal-
mış, denizde ve karada parlak teza
hürat yapılmıştır. 

önde Halkevi bandosu olduğu hal
de gençler, partililer coşkun bir sel 
halinde gelen bu alay büyük bir inti

zamla Reisicumhurumuzun <ifft"ifft 
buyurdukları Belediye parkınm içii|> 
deki köşkün önüne gelmiş ve orad^ 
emsalsiz tezahüratta bulunmuştur, i 

Denizden ve karadan havai fişeklei* 
atıhyor, motörler düdük çalarak bıi 
şenliklere heyecan ve hız veriyordo. 
«Yaşa, varol Atatürk» sesleri her t«r 
rafta akisler yapıyordu. Bu candarii 
tezahürat devam ettiği sırada Ulu öm 
derimiz köşkün balkonuna çıkmışlar, 
halkı selâmhyarak iltifatta bulunmuf> 
lardır. .^^ 

Büyük halaskarlarına kavuşan vf 
kendisini neşe içinde gören Mersini!' 
1er görülmemiş bir bayram sevİHCİ 
içinde bulunuyorlar. 

General Mariç Ankaradan 
Eskişehire hareket etti 

Muhterem misafirimizi Ankaradan aynlı-
şmda Başvekil ve Mareşal uğurladılar 

General Mariç ve general 
Ankara 21 (A.A.) — ^^oslavy 

Harbiye ve Bahriye Nazm brgeuerai 
Mariç bu akşam saat 21,30 da Kay-
seriden Ankaraya gehniş ve saat 22 
de Eskişehir ve İzmire gitmek üzere 
şehrimizden aynlmıştır. 

Kâzım Özalp Kuıkkalede 
Mim Müdafaa VekiU Kâzım Özalp 

ile Büyük Erknı harbiye ikinci reisi 
orgeneral Asım Gündüz de general 
Mariçe refakat eylemekte idi. 

(Devamı 15 üncü sahifede) 

[Galatasaray futboloulan tnuirdeki maçtan alfa yarah ile döndüler..] — Gazetelerden — 

— Offf!.. Bıktım bu hayattan 
artıkl 

— Ne duruyorsun, git, futbol oy-
nal ... 

— Pardon arkadaş, hangi takımda 
oynuyorsunuz?... 

— Herif futbol sayesinde kübik 
apartıman kurdu!... 

— Kunduracı mı?... 
— Hayır, sunî âza toıitti^., 

MIHT KÜIÜPHMC 

— Onikibüet!... 
— Gidip gelme mi?... 
— Hayır, yalnız gitme verin, maça 

gidiyoruzl... 

— Tuh, yetişemedik!... Maç bit
miş! ... 

— Nerden anladm?... 
— Baksana hastane otomobili ge* 

çiyorl... 
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Ankarada Kız Enstitüleri 
ve sanat okulları sergisi 
Sergiyi dün bizzat Başvekil açtı 
genç sanatkârlarımızı tebrik etti 
Ankara 21 (A.A.) •— Ankal"a sergi 

evinde tertip edilmiş olan kız ensti
tüleri ve sanat okulları sergisi dün 
açılmıştır. 

Açılış merasiminde Büyük Millet 
Meclisi reisi Abdülhalik Renda, Baş
vekil Celâl Bayar, Maarif Vekili Saf
fet Arıkan ile diğer Vekiller, mebus
lar, kordiplomatik, Maarif Vekâleti 
erkânı ve kalabalık bir davetli küt
lesi hazır bulunmakta idiler. 

Saat 14de Başvekil Celâl Bayar 
sergi binasma geldiği zaman, sergi 
önünde iki taraflı yer tutmuş olan 
kız, erkek sanat okulları talebeleri 
kendisini sürekli alkışlarla karşüa-
mışlar ve «Var ol» diye selâmlamış-
lardır. 

Başvekil Celâl Bayarın gelmesini 
müteakib serginin şeref salonunda 
toplanmış bulunan davetlilere hita
ben söylediği bir nutukta Maarif Ve
kili Saffet Ankan memleketimizdeki 
sanat mekteplerinin bir tarihçesini 
yaparak Cumhuriyet idaresinin bu 
mekteplere vermiş olduğu ehemmiyeti 
tebarüz ettirmiş ve son seneler için
de bu mekteplerin mazhar olduklan 

inkişafa bir numune teşkil etmekte 
olan bu sergiyi açmak lûtfunda bu-
lunmalarmı B. Celâl Bayardan rica 
etmiştir. 

Başvekil, gençlerimizin itina ile 
hazırladıkları eserleri bir araya top-
lıyan böyle bir sergiyi açmaktan do-
lajn memnuniyetini ifade ederek kur-
delayı kesmiştir . 

Bütün davetlilerin takdir hislerilc 
takib etmiş bulunduklan sergiyi baş
tan başa gezen B. Celâl Bayar, her 
kısımda ayrı ayn durarak izahat al
mış ve yaptıkları güzel işlerden do
layı genç sanatkâıira-ımızı tebrik, et
miştir. 

«İzmir enstitüleri sanat okulları» 
sergisi Ankarada bugüne kadar açıl
mış olan bütün diğer sergilerin hep
sinden üstün bir değerdedir denile
bilir ve bu değer, sergide teşhir edil
mekte olan ve her biri Türk gençleri
nin ince bir zevk ve sanat eseri olan 
el işlerinden başlıyarak yapı usta 
mektebi talebelerinin işlerinde ve ni
hayet bütün bu sanat eserlerinin teş
hir tarzında paılak bir şekilde ken
disini göstermektedir . 

Makinist ve ateşçileri 
tasarruta aiıştırmalt için 
A z sarf iyat y a p a n l a r a tasar
rufu nisbet ine pr im ver i l ecek 

Ankara 21 (Akşam) — Devlet De-
miryollan idaresi makinist ve ateşçi
leri kömür tasarrufuna alıştırmak 
için, bunlara kömür istihlâkinde ya
pacakları tasarruf nisbetinde primler 
vermeği kararlaştırmıştır. 

Bu primlerin hesabında ton küo-
metre esas tutulacak ve her lokomo
tifin bir milyon ton kilometredeki 
sarfiyatı tesbit edUecektir. 

Her" ay sonunda yapılacak hesablar 
neticesinde tesbit edilen vesatî mik
tardan aşağı kömür sarfedenler grup
lara aynlacak ve kendilerine o ay 
içinde sarfedilmlş olan kömüı-ün yüz
de yanm ilâ ikisi nisbetinde prim ve
rilecektir. 

Kömür tasarrufunun ne sistem ve 
ne şekil dahilinde temin edileceği ve 
ikramiyelerin ne suretle tahakkuk ve 
tevzi ettiı-ileceğine dair bir talimat
name hazırlanacaktır. 

M u n z a m tahsisat lây ihas ı 
Ankara 22 (Telefonla) — Muhtelif 

daireleıin 937 mal îbütçelerinde mü
nakale yapılması ve bu bütçelerden 
bazılarına munzam tahsisat ilâvesi
ne, gene muhtelif daireler bütçeleri
ne fevkalâde tahsisat konmasına 
dair Kamutaya verilen lâyiha bütçe 
encümenine gönderilmiş ve bunlar 
tek proje haline konularak umumî 
heyete sevk edilmiştir. 

Bunlar arasında şu projeler vardır: 
Ankara şehri imar kanununun tat

biki için yapılacak istimlâklere kar
şılık olarak 500 bin, İstanbul beledi
yesinden satın alınacak binalarla 
müştemilâtı ve saire bedeli olarak 
373 bin, Kırşehir ve havalisindeki yer 
sarsmtısı münasebetile yardım için 
500 bin, Balıklı hastanesinin masraf
larını karşılamak üzere Evkafa yar
dım ü|arak 35 bin. Devlet bakımevi 
mtitedavU sermayesine 20 bin, ayni 
Bakımevi için alınacak makinelere 
karşıhk 10 bin. Heybeli sanatoryo-
munun teçhizatının ikmaline 3,900, 
Darüşşafakaya yardım olarak 30 bin 
lira. _ _ _ _ _ _ _ _ 

S o v y e t büyük elçis i A n k a -
r a d a n ge ld i 

^ Sovyet Rusyanın yeni Ankara 
büyük elçUiğine tayin edilen B. 
Terentiyef bu sabahki ekspresle An-

^ karadan şehrimize gelmiştir. Elçi 
I cehrimizde bir kaç g^n istirahat ede-

Orduda yarsubay ismi 
Y a r s u b a y l a r a a s t e ğ m e n , as

t e ğ m e n l e r e t e ğ m e n , t e ğ m e n 
lere ü s t t e ğ m e n d e n e c e k 

Ankara 21 (Akşam) — Ordu dahili 
hizmet kanununun ikinci maddesini 
değiştiren kanun bugün neşredilerek 
meriyete konulmuştur. Kanunun 
metni şöyledir : 

1 — 2771 sayılı kanunun ikinci 
maddesi ağağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 

Er: İhtiyaçlan devlet tarafından 
temin edilen rütbesiz askerdir. 

Onbaşı, çavuş, üstçavuş, başçavuş 
bu rütbeleri haiz olan askerlerdir. 
Onbaşıdan maadasına erbaş denir. 
Bunlardan hususî kanunla mükelle
fiyetlerinden fazla hizmet derhuhde 
edenlere gedikli denilir. 

Erat: Erden başgedikliye kadar 
olan askerlerdir. Subay; hususî ka
nunlara göre orduya intisap eden 
asteğmenden maraşala kadar askerî 
rütbeyi haiz olan askerlerdir. 

Orduda liitbe sırası aşağıda yazı
lıdır: 

Erbaşlar: Onbaşı, çavuş, üstçavuş, 
başgedikli. 
Assubaylar: Asteğmen, teğmen, üst
teğmen, yüzbaşı. 

Üstsubaylar: Binbaşı, yarbay, al
bay. 

Generallar: Tuğgeneral, tümgene
ral, korgeneı-al, orgeneral, mareşal. 

Amirallar: Tuğamiral, tümainiral, 
koramiral, oramlral, büyük amiral. 

Hususî kanıma göre kıdemi ihraz 
eden yüzbaşılara önyüzbaşı ve bir 
tugaya kumanda eden albaylara da 
tuğbay denilir. 

Askerî memur: Hususî kanuna gö
re subaylara muadil ve hususî bir sil
sile ve kıyafet taşıyan askerdir. 

2 — Bu rütbe isimlerinin bulun
duğu kanunlarda da takım komu
tanlığı isimleri yukarıda olduğu gibi 
değiştirilir. 

Y e n i kurulacak fabrikalar 
Ankara 21 (Telefonla) — Super-

fosfat ve zaç yağı fabrikalarmm 
Zonguldakta inşası tekarrür etmiş 
ve tesisatı Alman firmalarına sipariş 
edilmştr. 

Malatyada kurulmakta olan büyük 
pamuklu kombinasınm iplik kısmı-
mn bir misli büyütülmesine karar 
verilnüştir. İstanbulda kurulacak 
porselen fabrikası üzerinde çalışma
lara devam edilmektedir. Yakında bu 

Atatürl(iin doğumunun 
yıldönümü münasebetile 

ingiltere kralı ile teati 
edilen samimî tel̂ fraflar 

Ankara 21 (A.A.) — Reisicum
hur Atatürkün doğumlarının yıl
dönümü münasebetile İngiltere 
kralı ile aşağıdaki telgraflar teati 
olunmuştur: 

Türkiye Reisicumhuru 
ANKARA 

Doğum gününüzün yıldönümü 
münasebetile elde ettiğim fırsat
tan büyük sevinçle istifade ederek 
siz ekselansa en hararetli tebrik
lerimi ve saadet ve refahınız hak
kındaki en iyi temennilerimi su
narım. Kral Jorj 

Majeste VI ncı Jorj 
LONDRA 

Doğumumun yıldönümü müna
sebetile majestenizin vaki temen
nilerinden fevkalâde mütehassis 
olarak en hararetli teşekkürlerim
le birlikte şahsi saadetleri ve im
paratorluklarının refah] hususun
daki samimi dileklerimin kabulü
nü rica ederim. K. Atatürk 

İngiliz gazetelerinin Türl(iye 
lıalddnda dostane yazıları 

aymıs lurkıye hükümeti butun yakın 
Şarkta ve Balkanlarda sulh âmilidir,, diyor 

Mareşalin teşekkürleri 
Ankara 21 (A.A.) — Genel kurmay 

Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 19 
mayıs Gençlik ve Spor bayramı müna
sebetile yurdun her tarafından aldığı 
tebrik tel ve yazılarına karşı teşekkür
lerinin Anadolu ajansı vasıtasile iblâ
ğını rica etmiştir. 

Son dakika 
140 bin asker 

toplandı 
Si lâh a l t ına çağr ı lan teknisi-
yen ler in miktarı da mühimdir 

Londra 22 — Buraya gelen haber
lere göre Çekoslovakyada silâh altına 
çağınlau iki smıf ihtiyat efradın ye
kûnu 140 bindir. Herkes davete ica
bet etmiştir. Almanlar da hadisesiz-
ce kışlalara müracaat etmişlerdir. 
Yalnız Almanlar hududdan uzak kış
lalara gönderilmşilerdir. 

SUâh latma çağırılan teknisyenle
rin mikdan mühimdir. 40 yaşmı geç
miş teknisyenler de davet edilmiş
lerdir. 

Prag 22 — Açıkta toplantı, seçime 
dair yalan haberler neşri, hükümete 
veya Çek müesseselerine hücum ya
sak edilmiştir. Halkı tehdid edenler 
şiddetle cezaya çarptırılacaklardır. 

A l m a n y a ne y a p a c a k ? 
Bükreş 22 — Çekoslovakyadaki va

ziyet burada ciddî telâkki ediliyor. Al-
manyanın, İngiltere ve Fransanın ala
cakları vaziyete göre bir karar verece
ği tahmin ediliyor. 

B . B e n e s harbin önü 
a l ınacak d iyor 

Londra 22 — B. Benes'in nutku iyi 
karşılanmıştır. Nutuk mutedil, fakat 
enerjikdir. B. Benes harbin önü alına
cağını ümid ettiğini söylemiştir. 

Londra 22 — Almanya Hariciye na
zırı, İngiltere sefirine sulhperverane 
teminat vermiştir. Fakat Çekoslovak-
yanın Alman ekalliyeti meselesinde tu
tacağı yolun ciddî karışıklıklara sebe
biyet verebileceğini söylemiştir. 

D e m i r y o l l a r ı m ı z m u z u n l u ğ u 
Ankara 21 (Akşam) — Demiryol-

lanmız, içinde bulunduğumuz sene 
zarfında Malatya - Sivas kısmında 
(Çetinkaya - Hekimhan) ve Sivas - ' 
Erzurum kısmında (Çetinkaya - Div-
rik) ve Ankara - Zonguldak hattında 
(Çatalağzı - Zonguldak) kısımları da 
işletmeye katılarak malî sene başın
da 6340 kilometre olan uzunluk 6560 
kilometreyi bulmuştur. 

1938 birinciteşrininde Divrik-Erzin-
can kısmı da işletmeye açılacağından 
mezkûr senenin sonbaharında hatla-
rımızın uzunluğu 6818 kilometreye 
varmış olacaktır ki geçen seneye nis-
betle yüzde 6, 7 nisbetinde artmış de-

Londra 21 (A.A.) — Anadolu ajan-
sımn hususî muhabiri bildiriyor: 

17 mayısta fırka içtimaında Başve
kil B. Celâl Bayar tarafından yapılan 
beyanat bütün İngiliz gazeteleri tara
fından alâka ile karşılanmıştır. Bu ga
zetelerin bir kısmı İngiliz - Türk dost
luğu etrafında mütalealar ve tefsirler 
neşretmişlerdir. Bu cümleden olarak 
Taymis neşrettiği bir makalede Tür
kiye hükümetinin Balkanlarda ve bü

tün yakın Şarkta bir sulh ve sükûn 
âmil olduğunu tebarüz ettirdikten 
sonra Türkiye hükümetine bu suret
le malî bir yardımda bulunduğundan 
dolayı Büyük Britanya hükümetinin 
hareketini takdir etmekte ve muvaf
fakiyetle neticelenmiş olan bu müza
kerelerin İngiltere ile Türkiye arasın
daki iyi münasebetleri bir kat daha 
kuvvetlendireceğinin muhakkak bu
lunduğunu ilâve etmektedir. 

/»f Fransızlar Halayda askerî 
tedbirler alıyorlar 

Türkiye - Sur iye hududundaki 
köprüye d inamit k o y d u l a r 

Ankara 21 (A.A.) — Haber aldığı
mıza göre Hatayda bulunan Fransız 
memurları otomobillerle hudud üze
rindeki bazı Hatay köyleri ile gene 
hudud üzerinde ve Hatay mücavir bi
nek ve koşum hayvarüan ile köylerin 
kadın ve erkek nufuslannı ve eli si
lâh tutabilecek erkeklerini ve bir harb 
vukuunda her köyün besliyebUeceği 
kuvveti ayn ayn tesbit etmişlerdir. 

Diğer taraftan, bir bölük Fransız 
askeri Suriye - Türkiye hududu üze
rinde bulunan Meydanıekber civarın
daki demir köyrüyü muayene ederek 
altına dinamit koymuştur. 

Dahiliye Vekili İstanbulda 
V e k i l dün matbuat erkânına 

bir ç a y z iyafe t i verdi 

Dün Ankaıadan şehrimize gelen 
Dahiliye Vekili ve Parti genel sekre
teri B. Şükrü Kaya öğleden sonra 
matbuat erkânını Perapalas otelin
de bir çay ziyafetine davet etmiştir. 

Ziyafet esnasmda Vekil matbuat 
erkânile samimî hasbıhalde bulun
muştur. Geçen senedenberi hazırlan
makta olan matbuat birliği kanunu
nun meclisin bu içtima devresinde 
kanunlaşacağı anlaşılmaktadır. 

Bu kanun çıktıktan sonra Ankara
da bir matbuat kongresi toplanacak-
tu:. 

Spor meydanları 
1 9 v i lâye t imiz bu sene spor 

sahas ına kavuşuyor 

Ankara 21 (Akşam) — Bu sene 
içinde yurdun 19 yerinde spor saha
ları yapılacaktır. Türk spor kurumu 
mimarî teknik bürosu, kurulacak bu 
yeni sahaların plânlarını hazırlamış
tır. Yeniden spor sahasına kavuşacak 
olan 19 vilâyet merkezimiz şunlardır: 

Edime, Kırklareli, Tekirdağ, Bursa, 
İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Ko
caeli, Afyon, Eskişehir, İsparta, Kas
tamonu, Konya, Seyhan, Sivas, Trab
zon. 

Bunlardan başka Antalya, Balıke
sir, Erzurum, Çankırı, Zonguldakta 
ve Doğudan bazı vilâyet merkezlerin
de de önümüzdeki yıldan itibaı-en 
spor sahalan kurulmasına başlamla-
caktır. Bunun için şimdiden hazır-
lıklai'a başlanmıştır. 

Aynca Uşak, Bandıı-ma, Ayvalık, 
Nazilli, Söke, Edincik, Ayancık, İzmir 
Karşıyaka, İstanbul Eyüp, İstanbul 
Mecidiyeköy, İnebolu gibi kaza mer
kezleri de yakında güzel spor saha
larına kavuşmuş olacaklardır. 

Yapılan hesablara göre bu sene 19 
vüâyette yapılmasına başlanılacak 19 
spor meydanı için iki milyon lira har
canması lâzımgelmektedir. Bu para
nın 400 bin lirası şimdiden temin 

Muğla Daa alayına 
sancak verildi 

A s k e r sancağ ın şeref ini koru
y a c a ğ ı n a üç kere a n d içti 
Muğla 21 (A.A.) — Kahraman Dağ 

alayına sancak verme töreni bugün 
parlak bir şekilde yapılmıştır. Bin
lerce halk, mektepliler, asker Cumhu
riyet alanını doldurmuştu. 

Tören İstiklâl marşı ile açılmış, bir 
kıta asker önlerinde bando muzika 
olduğu halde sancağı getirmişlerdir. 
Orgeneral İzzettin Çalışlar çok sa
mimî bir nutuk irad ederek Reisicüm 
hur ve Millî Kahraman Atatürk na
mına sancağı kahraman Dağ alayı 
komutanına vermiştir. Alay komutan 
da bir nutuk söliyerek sancağı tes
lim almış ve askerle birlikte sanca;-
ğm şeref ve şanını korumak için üç 
defa and içmişlerdir . 

Yeni vapurlar 
10 vapur için y a p ı l a n 

m ü z a k e r e müsbe t ne t i ce verdi 
Ankara 22 (Telefonla) — Deniz ti

caret filomuza ilâve edilmek üzere , 
yeniden sipariş edilecek 10 vapur 
hakkında Alman tezgâhlarile yapılan 
müzakereler müsbet netice vermiştir. 

Deniz Bank umum müdürü Yu
suf Ziya İstanbuldan Ankaraya dön
dükten sonra bu hususta kati karar 
verilecektir. j 

K ö ş k e r d e iki z e l z e l e o l d u 
Ankara 21 (Akşam) — Şehrimize " 

gelen malûmata göre evvelsi gün 
Köşker mmtakasmda beşer saniye 
ara ile iki şiddetli zelzele olmuştur. 
Maamafih yeni haşarat olmamıştır. 

Atina radyosu 
Dünden itibaren 

Işlenneğe başladı 
Atina 21 — Bugün saat 11,30 da 

Atina radyo istasyonunun resmen açı-
hş töreni yapılmıştır. Bu törende res
mî rical hazır bulunmuştur. Hadyo 
istasyonu bu gece saat dokuzdan iti
baren neşriyatına başlamış matbuat 
müsteşarı bir nutuk irad etmiş sonra 
Yunan musikisi çalınmıştır. İstasyon
da her gece saat yediden gece 24,,'0 a 
kadar neşriyatta bulunacaktır. 

Bu sene g e l e c e k g ö ç m e n l e r 
Ankara 22 (Telefonla) — İskân 

umum müdürlüğü bu sene getirile
cek muhacirlere aid programını ha
zırlamıştır. İlk kafile muhacirler bu 
ay sonunda Köstenceden gelecekler
dir. Bu kafile 1,600 kişidir. Yeni 
programa göre bu sene Bulgaristan-
dan göçmen getirilmiyecektir. Yalnı* 
Romanyadan 10 bin göçmen gele
cektir. 

V i l â y e t bütçe ler inde 
m ü n a k a l e l e r yapı ld ı 

Ankara 21 (Akşam) — Antalya, 
Amasya, Çankırı, Çoruh, Edime, İs
tanbul, Manisa, Muğla, Ordu, Urfa, 
Rize, Seyhan, Tekirdağ ve Erzurum 
vilâyetleri 1937 bütçelerinde yapıl
ması teklif edilen mün: ' Vckü-

^"füyorli 
•^idan 
•^üniuğı 
'»kçucaı 
'asında 
> i r b a 
7 ? Hel 
"''Uduğu 

^fnmda 

Jt'tini V 

> d a h 

K 
'yeti 

lesı 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

Balığın karnında 
yaşıyan adann 

Aşağıya nakledeceğim hadise, 1 Ni
sanda uydurulmuş bir hikâye değil... 
Sir Fr. Fox'un «63 sene müddetle il-
"^ ve içtimaî tedkikat>» isimli eserin
den almmış; ve muhtelif mecmualar 
^afmdan iktibas edilmiş... 

Bakınız, İngiliz âlimi ne anlatıyor: 

«Takriben elli sene kadar evvrf 
f̂ alkland adaları civarında bir Ameri
kan balıkçı gemisi dolaşmaktaydı. 
^sızm, uzakta Kaşxüo isimli muazzam 
•hıklardan birini gördü. Derhal iki 
'̂ ayık indirilerek takibata girişildi ve 
Btılan zıpkınlardan bazıları hayvana 
'sabet etti. 

Mücadele edilirken, balığın kuyruğu 
•^ayıklardan birine rasladığı için tek-
••e devrildi; tayfalardan biri boğuldu; 
^leri de kayboldu. 

Bu müessif hâdise, ava devam edil-
"»esine mâni olmamıştır. Takib neti
cesinde Kaşalo öldürüldü ve yüzdürü-
•«rek geminin yamna getirildi. 

Bütün bir gün zarfında mürettebat, 
"5 metre uzunluğundaki muazzam 
"ayvanı parçalamakla uğraştı; ertesi 
^"ah, mide, güverteye çıkarıldı. 

Bahriyelilerin dehşetini düşünün ki, 
|"ıi bir balıktan çıkarılan mide, canlı 
«niş gibi ijjpıp ijjpjj kıpırdıyor! He-
^^ açtılar ve kaybolan tayfa James 
^ t l e y i n ikiye katlanmış olarak içer-
^ bulunduğunu gördüler. Adamcağız 
^ygın bir halde olmakla beraber hâ-
^ nefes almaktaydı. Güverteye yatır
lar . Bir müddet uğraştıktan sonra 
*«ndisini ayıItabUdiler. 

'Jatn-ladığı şuymuş: Suya düştük
ken sonra müthiş bir gürültü işitmiş.., 

»̂̂ ken her yanmdan itile itile kay-
r** bir medhalden içeri süzüldüğünü 
••ymuş... Ve ansızm bir yerde mah-
'̂'s kalmış. Sıcakhk arttığı ve eline 

7**a terliyen yumuşak bir duvar değ-
^̂  için, tayfa, artık denizde değfl de 

ttn kammda olduğunu anlamış. 
^*m akılh nefes alabilmesine rağ-
7". hararet, karanlık ve korku yü-

f'^^en soğukkanlılığını kaybetmiş; 
"'yılmış! 

^ames Bartley, üç hafta sonra ta-
r^öule iyileşerek işe başlamıştır. Fa-
^t vücudu kırk sekiz saat müddetle 

sın midevî usaresile temasta bu-
uğu için cildinde mütemadi bir 

bahg 

»»kluk kaydedilmiş. 

J*ümler bunu tamamüe mümkün 
sOfijyorlar, Zira bu Kaşalolarm kar-
Jl'̂ dan pek çok defalar 2 - 3 metr» 
^niuğunda köpek bakklan sağ ola-
/ * çıkarılmış... Esasen eski menkulât 
/^simja da, Herkülün üç gün üç ge-

bir bahk kammSa kaldığı yok mu-
Hele, çocukken Kısası Enbiyada 
uğum «Yunus vakası» m hiç unut %i 

r^ttı Kelimesile aklımdadır: Babğm 
"kından çıktıktan sonra nebinin vü-
'•u »paluze» gibi olmuş... Demek o 

^ ^ 1 da aym hâdise kaydedilmiş... 
«Unu bana mutekid, fakat aym za-

^̂ Ma asri ilimlerle alâkadar bir zat 
•̂»tmuştu: 

V "̂  inanılmaz, olamaz şey amma, 
'̂ '̂ addes kitaplarda yazıyor... Bunlar, 
JıUtulâttır; itiraz etmemeli! - de-

^ ^ I c e tufan hakkında da aym id-
^*«" yürütülmüşken, sonraları git-

5> bu hâdisenin her halde cereyan 
'Sini ve beşeriyetin böyle bir hatı-

•'' Unutmadığım söylediler... Doğru-
ı' bir bakıma da, insan, eskilerin 
% §*yier bildiklerini yavaş yavaş 
V *>Unce memnun olmuyor değU! Zi-
jj kâinatm esrarını bizim bugünkü 
K İJl̂ mz pek kuru, pek yavan; «mla-
. ^ daha güzel, daha şairane, hayal 

.^hu daha besleyici! (Vâ - Nû) 

k ö ş k ü n ü n s o n t a k s i t i 

ş j * ^ HıdiT prens AbbaS Hilmi pa-
J^^ Çubukludaki köşkü 60 bin lirar 
{j ^elediye tarafmdan satın alınımş-
.̂ ̂ *ı satış bedelinin son taksiti bu 

çg^^nunda Hıdivin vekiline tediye 
lçj''^ektir. Bu suretle köşkün mtil-
jfl ̂  tamaile Belediyeye intikal 
^^ktir. 
t^'^uklu köşkünün ne maksada 
^J^ edileceği henüz belli değildir. 

^^yenin bu hususta bir karar ver
din Boğaziçine aid nâzım plâ-

' ®- Prost tarafından hazırlanması 

f 
Kasaplık hayvan 

Nisan ve mayısta 
Istanbula fazla 
hayvan geldi 

Belediyece tanzim ediİCTi bir istitas-
tiğe göre, geçen nisan ve mayıs ayla
rında İstanbula gelen İcasaplık hay
van mıkdlarlartna nisbetle bu sene 
nisan ayile mayısın on beşine İcadar 
gelen tıayvan mıkdarı 3rirmi bin faz
ladır. Bu netice de etin ucuzlaması ü-
zerine istihlâkte meydana gelen faz
lalıktan ileri gelmiştir. 

Belediyenin kasaplar şirketile yap
tığı anlaşmadan sonra Anadolunun 
muhtelif noktalarından gelen ha5rvan 
mıkdan son günlerde hayli artmıştu:. 
Hattâ son birkaç gün içinde mezba
hada kesilen hayvan münhasıran be
lediyenin mubayaa ettiği hayvanlar
dan ibarettir. 

Et fiatleri geçen mart başında u-
cuzlamıştı. Halbuki mart ayı öteden-
beri İstanbul piyasasma kasaplık hay-
vaJilann en az geldiği bir mevsimdir. 

Havalann ısınması münasebetile 
mevrudat artmıştır. Balhassa hazi
randa memleketin her tarafmdan 
şehrimize kasaplık koyun geleceğin
den haziranda et fiatlerinin düşeceği 
kuvvetle tahmin ediliyor. Fiatlerde 
ne nisbette tenzilât yapılacağı henüz 
belli değildir. Maamafih belediye ik-
tisad müdürü B. Asım Süreyya bu hu
susta yapacağı tedkikata dair bir ra
por hazırlıyacak ve bu rapor et mu
rakabe komisyonunun fiatleri tenzil 
etmek için vereceği kararlara müessir 
(bacaktır. 

Bebek - Istinye yohı 
i h a l e ö n ü m ü z d e k i ç a r ş a m b a 

STÜnü y a p ı l ı y o r 

Keşif bedeli 400 bin lira olarak tes-
bit edilen Bebek - İstinye yolunun 
inşası önümüzdeki çarşamba günü 
Daimî encümen tarafından talibine 
ihale edilecektir. Yolun takib edeceği 
istikamette bir takım binaların istim
lâkine de zaruret görülmektedir. Ya
pılan talimine göre Rumelihisarı ile 
Bebek arasmdaki kısmın istimlâk ve 
inşası daha ucuza, Rumelihisanndan 
İstinyeye kadar uzanan kısnun inşa 
ve istimlâki de daha pahalıya mal 
olacaktır. 

Bellek üe Rumelihisan arasındaki 
kısımda mezarlık bulunduğu için bu
rada istimlâk edilecek pek az bina 
vardır. İstinye ile Rumelüıisan arasm
daki binalar daha fazla olduğundan 
istimlâk bedeli de o nisbette fazla 
olacaktır. Bu itibarle evvelâ Rumeli-
hisarUe Belıek arasmdalü kısnun is-
timlâlci yapüarak yolun inşasına ve 
bu lusım ikmal edildikten sonra diğer 
kısmın istimlâk ve inşasına başlana
caktır. 

A n k a r a b i r a l a r ı i ç i n t e n z i l â t l ı 
t a r i f e 

Devlet demiryoUan Ankaradan İs
tanbula nakledilecek biralar için ten-
zilâth bir tarife hazırlamıştır. Bu ta
rife hazirandan itibaren tatbik edile
cektir. Hususî vagonla bira getirtmek 
isteyenlere aynca yüzde 17 tenzilât 
yapılacaktır. 

O r t a m e k t e p l e r i n i m t i h a n 
g ü n l e r i 

Kabul edilen esaslara göre ortamek-
teblerin imtihanlarına 15 haziranda 
başlanacaktır. 15 haziranda Türkçe, 
16 haziranda tarih, coğrafya, 17 ha
ziranda da riyaziye derslerinden im
tihan ya'pılacaktır. 

Üç hırsız yakalandı 
Emniyet direktörlüğü ikinci şube

si, Mustafa, Osman ve Kemal isimle
rinde üç hırsız yakalamıştır. 

Muhtelif zamanlarda' hırsızlıklar 
yapan bu adamlann çaldıklan eşya
da birer birer meydana çıkarılmış, 
sahiplerine iade olunmuştur. Her üçü 

Haklı şikâyetler 
Dsküdar iskele meyda-

. nmdaki tahta perde 
Üsküdar iskelesinin yanında bir 

meydan vardar. Oraya kanepeler 
konulmuş; halk da istirahat edi
yordu. Şimdi burası tahtaper-
deyle kapatılmış; bir kahveciye 
kiralanmıştır. Böyle umumî bir 
yerin hususileştirümesinden do
layı ahali şikâyet etmektedir. 

* * * 
Bu şikâyet üzerine tahkikatta 

bulundîik. Bahsi geçen tahtaper-
de halâ orada isç de, yapümast 
tasavvur edilen diğer inşaat dur
dur durulmuştur. Mamafih bir 
vaziyet hasü olduğu anlaşılmak
tadır. 

Üsküdar meydanında halkm 
parasız istirahat edeceği temiz 
bir saha meydana getirilmesini 
temenni ederiz. J 

Mudanya seferleri 
O t o b ü s v e t r e n b i l e t l e r i d e 

d e n i z i ş l e t m e s i n d e n 
a l ı n a b i l e c e k 

Trak vapuru bugün Mudanyaya 
ilk seferini yapıyor. Mudanya sefer
leri yaz tarifesi de hazırlanmıştır. 
Yeni tarifede halka bir çok kolay
lıklar gösterilmiştir. Bu .arada Mu-
danyadan Bursaya otobüs reya tren 
biletlerini Denizyolları acentesinden 
vapur biletlerüe birlikte almak müm
kün (bacaktır. Mudanya hattı bilet
leri de lasmCTi ucuzlatılmşıtır. 

Diğer taraftan İstanbuldan Mu
danya ve Bursaya otomobille gitmek 
istiyenlere de bir çok kolaylıklar gös
terilecektir. Otomobillerin nakli için 
icab eden tertibat ihzar edilmiştir. 
OtomobU nakliye ücreti tarifesinde 
de mümkün olan ucuzluk gözönün-
de tutulmuştur. 

B o ğ a z i ç i n i n i m a n 
Şirketi Hayriyenin halkm Boğa

ziçine dahıa fazla rağbet göstermesi
ni temin için çalışmalara devam edi
yor. Bu arada Şirket Boğaziçinin 
imai'ina yardım etmeğe karar ver
miştir. 

Şehircilik mütehassısı B. Prost'un 
plâm Boğaziçinin muhtelif yerlerine 
yeni bir çehre verecektir. Bu meyan-
da Kabataşta bir meydan yapılacak 
ve oradaki tarihî havuz esasü bir ta
mirle meydana çıkanlacaktır. Aynca 
iskele civanna da bir bahçe yapılar 
çaktır. 

Şirketi Hayriye imar hareketle
rine bir yardım olmak üzere bütün 
bu işleri üzerine almıştır. Şirket ay
nca Kabataşa daha asri bir vapur 
iskelesi yaptırmayı da düşünüyor. 

A v a n s p a r a l a n z i m m e t l e r i n e 
g e ç i r e n l e r 

İstanbul adliyesine aid avans pa
ralardan bir mıkdannı zimmetlerine 
geçirmekten maznım eski adlijre 
mutemedi Iknin ile maliye memur-
larmdan Necmi Sultanahmed birin
ci sulhcezal mahkemesi tarafından 
sorguya çeküerek tevkif edilmişler
di, Maznunlra hakındald evrak istin
tak hâkimine verilmiş ve dün ikisi de 
müstantik tarafmdan sorguya çekil
mişlerdir. Sorgu neticesinde maznım-
larm mevkufiyetlerinin devamına ka
rar verilmiştir. 

B ü y ü c ü k a d ı n m a h k û m o l d u 
Aliye isminde bir kaduıın haşin 

tainatli kocasmı, yumuşatmak için 
okunmuş eşek dili veren Sünbül is
mindeki kadmm zabıtaca cürmü meş-
hud halinde yakalanarak mahkeme
ye verüdiğini dün yazmıştık. 

Sünbülün asliye dördüncüceza 
mahkemesinde icra; edilen muhakeme
si neticesinde, cürmü sabit olduğu dit 
hetle üç ay müddetle hapsine, otuz 
lira para cezasına ve muhakeme mas
rafını ödemeğe mahkûm edilmiş, der
hal tevkif olunaralk tevkifhaneye göa-

Hamalların kıyafeti 
Numune muvafık 
görüldü, haziran
da tatbik edilecek 

Belediye iktisad müdûriüğü müs
tahdemin şubesine kayıdh olan bü
tün hamallarm yeknasak kıyafet giy
meleri kararlaştırılmış ve hazırlanan 
numune vali ve belediye reisi B. Mu-
hiddin Üstündağ tarafmdan muva
fık görülmüştür. 

Bu yeni kıyafete göre pantalonlar 
kısa ve dolaklı olacak göğüslerinin 
sol tarafmda ve kasketlerinde sicil 
numarası bulunacaktır. Yeni hamal-
kıyafetleri haziran başındım itibaren 
tatbik edilecektir. Bu kıyafeti kuUan-
mıyanlar hamalhk edemiyeceklerdir. 

Belediye hamallar hakkmda kabul 
ettiği bu yeknasak kıyafetten başka 
arabacı, kayıkçı, ve şoförlerin de yek-
nasak kıyafet kullanmalarım müna-
sib görmüştür. Arabacı, şoför ve ka)-
yıkçıiann kıyafetleri ve serpuşları 
ayn ayrı tarz ve biçimde ve birbirle
rinden farklı olacaktır. Maamafih 
bunlann kıyafet şeküleri henüz ta
mamüe tesbit edilmemiştir. 

A k s u v a p u r u n u n e ş y a s ı 
Bu kış Mersin civannda karaya o 

turan Aksu vapurundaki eşyanm ar 
varyası jrapılmaktadır. Vapurdaki yol
cu ve jrük selâmeti namma kazamn 
kasden yapıldığı anlaşümıştır. 

Vapurda eşyası olanlara aVarya mu
amelesi için altı aylık bir mühlet ve
rilmiştir. Bu müddet zarfmda müra
caat edenlerden icabeden meblâğ ar 
hnai-ak eşyalan kendilerine teslim e-
dilecektir. 

Üniversitede imtilıanlar 
Y a b a n c ı d i l i m t i h a n l a r ı n ı n 

n e t i c e s i b e l l i o l d u 

Üniversiteye bağh olto yabancı dil 
mektebi imtihanları dün bitmiştir. 
İmtihanlarda kazananlarm isimleri 
duvarlara asılmıştır. Bu sene ecne
bi dilinden ikmale kalanlar biraz faa-
ladır. İkmal imtihanlarma girec^ 
gençler için yaz kursları açüacaktır. 
Bunlar yaz kurslarma devaln ettik
ten scHira eylülde açüacak ikînal im
tihanlarma gireceklerdir. 

Üniversitede pedagoji imtihanla-
nna dün başlanmıştır. Bu dersin 
imtihanı salı günü tamamlanacaktır. 
25 mayıstan itibaren fakültelerin a-
ra imtihanlarına:, yani smıftan sımfa 
girme imtihanlarma başlanacaktır. 
Ara imtihanları bittikten sonra fa
kültelerin mezuniyet imtihanları ya)-
pılacaktır. 

E c n e b i v e e k a l l i y e t m e k t e p 
l e r i n i n b ü t ç e l e r i 

Ekalliyet ve ecnebi mekteplerinden 
her birinin muntazam ve usulüne 
muvafık şekilde birer bütçe hazıria-
malan kararlaştırılmıştı. Mekteplerin 
müdürieri Maarif müdürüe temas 
ederek ihtiyaçlanna gOTe talimat 
alacaklar ve bütçelerini bu talimat 
dairesinde hazırhyacaklardır. Bütçe
lerde maddî esası olmıyan muhtemel 
varidat membalan gösterilmiyecektir. 

K ö y m e k t e p l e r i n i n t e f t i ş i 
Maarif müdürü B. Tevfik Kut, 

ders sonu münasebetile köy mekteb-. 
lerini teftiş edecektir. Maarif müdü
rü Bakırköy ve Üsküdar kazaları için
deki bütün mektebleri gezmiştir. Di
ğer mekteblerin teftişleri de ay başı
na kadar ikmal edUecektir. 

Başından yaralanan 
hastanede öldü 

Bundan dört gün evvel, bir gemi
de kaza olmuş ve Mahmud isminde bir 
gemi işçisi, basma dü^en kalın bir 
zincirle tehlikeli şekilde yaralanarak 
hastaneye kaldırılmıştı. 

Mahmud, yapılan tedavilere rağ
men kurtulamamış ve ölmüştür. Ce-
sed, morga İcaldınlmış, otobsi yapü-
dıktan sonra ailesine teslim edilmi^^ 

İSTANBUL HAYATI 
Donkişot gibi 

Her sene sayfiyeye çıkan dostlerdao 
biri sonbahar dönüşlerinde daina şi« 
kâyet eden 

— Sayfiyenin gürültüsünü biz çeki* 
yoruz, ze^Lİm misafirler mıüjotbu. 
Hiç bir hafta tatilinde misafirden göa 
açamıyoruz ki, sSyle kendi kendimize 
bîr eğlendim. 

Geçen hafta tesadüfen, ba ĞMtsmm 
göz açtırmıyan misı^rlenlen biri de 
ben cumayım mı? Gerçi cnmarte» ak> 
samı beni İstanbuldan ısrarla kendld 
götürdü. Fakat bunu jnpmeken her-
haMe evdeki vaziyetten haberi yoiıtu. 
Akşam eve gittiğimiz tmmmn «dâfh 
bir hazıriık gördük. Meğer gündüıdca 
komşularla sözleşmişl^, pazar günü 
Karakulak suyuna gideceklermiş. 

Akşam erkenden yattık. Sabahle* 
yin kalktığım zaman paketler, sepet* 
1er hazırlanmıştı. Komşuya haber 
gönderildi. AilesUe çocuklan önden; 
şişman, tostoparlak bay da arkadan 
geldiler. Üç erkek, iki kadın ve altı ço
cuklu kafUe yola çıktık. Beykoz iske-
leşinin biraz ilerisinde arabalar, atlar, 
eşekler dolu bir meydanhğa geldik. 
Kadınlarla çocuklar sepetleri ahp ara« 
baya yerieştiler. Bize de üç süslü bey
gir tutuldu. Doğrusunu isterseniz bım* 
dan İliç memnun olmadım amma, ka-
badayıhğı da bozmıyarak beygire bin
dim. Halimi düşündükçe kendi kendi
me gülüyordum. Don Kişottan hiç tar
lam yoktu. 

Atın üzerinde bana gayriihtiyari bir 
gurur geldi. Beykoz çayırından geçer
ken etrafta dolaşanları karınca İcadar 
küçük görüyor, beygirimi şahlandırdı 
üzerlerinden sıçratıvereceğim geiiyer-
du. Azametle etrafıma bakmuİBUi 
afacasm biri elindeki sc^ıayı beygiria 
arkasma vurmaz mı? Krdenbire pa
çavra gibi sUkelendiğimi hatırüyorum. 
Kendimi tımarladığım zaman beygiri 
durdurmuşlardı. Fakat ne dersiniz? O 
kadar gürültü, patırdıya rağmen atm 
üzerinde düşmeden durmuşum. Kar
şımda şamandıra gibi beygire yüklen
miş dostumun komşusu kahkahayı 
atınca fena halde sinirlendim. Her 
şeyi göze alarak beygire bir tekme de 
ben vurdum. Atlaya zıplaya çayırdan 
çıktık. 

Biraz ileride manzara birdenbire 
değişti: Kıvnla kıvnla ufukta incden 
yolun Ud tarafı zümrüd çayırlar ve 
akasya ormanlarile örtülü. Nefes al
dıkça iç gıcıklayıcı bir ls.Au göğüsleri 
şişiriyor. Türlü türlü kuş cıvıltılan 
kulaklarımızı <^uyor. Arasıra yolım 
kenanndaki ağaç kümelerinin ardm« 
dan boğuk sesler duyuluyor: 

— A, yapmasana. Bak, yolcular ge
çiyorlar, bizi görürlerse. 

Çimmler arasından çıkan çiftler, 
ürkek adımlarla ağaç kümelerinin da
ha sık köşelerine doğru uzaklaşıyor-
1ar. 

Ak^nar köyünde beygir seyahati
mizin ilk kısmı bitti. Kırk, elli e ^ şi
rin bir köy. Ortadaki parkta sofralar 
kurulmuş. Kuzular kızanp geliyor, 
herkes boğaz telâşında. 

Kahvenin önünde yorgunluk kahve
lerini içerken Inzim şişman arkadaf 
bir aralık kayboldu. Kraz sonra koca
man bir kızarmış et parçasile geldi: 

— Şimdi bunu yersek iştihamu ka
panır, su başında yemek yiyemeyiz. 

Diye itiraz ettik. Biz elimizi sürme
dik. O tek başına eti s ü ^ süpürdü. 

Tekrar beygirlere binip yola koyul
duk. İkinci ytrfculuk pek kısa geçti. 
Sfinimini Karakulak keyânün binu 
ötesinde beygirierden indik. Kahvenin 
bahçesinde bir gölgeliğe yerleştik. 
Oluktan gürül gürül akan suyu gör
dükçe, İstanbulda beş kuruşa ahp yu
dum yudum içmeğe kıyamadıgunn 
bir baıdakhk şişeleri düşüneni i^mi 
çddyordum. Biras mnız araba da gd-
dL SeCra kuruMu. Sepetla* açıkh. Her 
m testisi bafiddricça yiyecek paketle
rinden biri de temizleniyordu. İyi ki 
bizim şişman arkadaş ]a>yde eti yoniş. 
Yoksa su başmda hepindi aç kalacak
tık. Midelerimiz mi genişledi, yemekle
rin bereketi mi kaçtı? Bir sürü yiyece
ği silip süpürdük. Eve döndüğümüz 
zaman bir de gece kahvaltısı yt^nna-
dan yatamadık. Cemal Refik 

G ü m r ü k l e r b a ş m ü d ü r ü p a z a r -
t e s i srünü d ö n ü y o r 

Ankaraya giden Gümrükler baş 
müdürü B.. Mustafa Nuri Pazarteıt 
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Bablfel 

iskele memuru Rıfat 
zevcesini nasıl öldürdü? 
Katilin baldızıyle bacanağı şahid olarak 

dinlendi, Rifat bacanağına hücum 
ederek dövmek istedi 

Bir müddet evvel Kadıköy iskelesin
de kansı Behlceyi kıskançlık yüzün
den tabanca ile öldüren ve kazaen bir 
çocuğlu da yaralıyan iskele hoş memu
ru Rifatin mevkufen muhakemesine 
dün ağırceza mahkemesinde bakılmış
tır. Dünkü celsede şahid olarak, ölen 
Behicenin hemşiresi bayan Meliha 
dinlenmiştir. Bayan Meliha şunları 
anlatmıştır: 

— Kızkardeşim Behice ve kocam 
doktor Şerafeddinle beraber vaka gü
nü Samatyaya gitmiştik. Dönüşte hep 
beraber Kadıköy iskelesine çıktık. Ora
da kocam Şerafeddin bir arkadaşına 
rasladı ve o gün Ankaraya gidecek 
olan Sıhhiye Vekâleti müsteşarını teş
yi etmek üzere bizden ayrılarak arka-
daşile Haydarpaşaya gitti. Biz Behice 
ile beraber iskeleden yürürken eniştem 
Rifat önümüze çıktı ve yammıza soku
larak Behiceyi kolundan tutup kenara 
çekti. Hemşirem; «Artık benim senin
le alâkam yoktur. Benden ne istiyor
sun?» diye gitmek istemiyordu. Rifat 
bu defa birdenbire cebinden bir taban
ca çıkararak Behicenin üzerine üç 
.el ateş etti. Vurulan hemşirem bağı
rarak yere yuvarlandı, ben de korku
dan yere düştüm. Ahali toplandı. Bu 
sırada orada bulunan bir genç zabit 
gelip beni ve hemşiremi kaldırdı, bir 
otomobüe koyarak bizi Numune has
tanesine götürdüler. Sonra Rifatı ya
kalamışlar. Hemşirem de öldü. 

Maznun Rifat bu ifadeye itiraz ede
rek: 

— Bu, ölen karımın kızkardeşidir, 
O gün karımm başka bir erkekle be
raber olduğunu inkâr ediyor. Yalan 
söylüyor. 

Dedi. Bundan sonra tıb talebe yur
du doktoru ve bayan Melihamn koca
sı B. Şerafeddin dinlendi. B. Şerafed
din de şu ifadeyi verdi: 

— Bu Rifat benim bacanağımdır. 
Baldızım Behice ile evlenmiş ve ayda 
on beş lira mutfak masrafı vermek 
şartile evimize içgüveysi girmişti. Ev
lendikten birkaç gün sonra karısı ile 
aralarmda geçimsizlik başladı. Behi-
ceye: «Ben senin aileni zengin zannet
miştim. Seninle de bunun için evlen
dim.» diye sık sık kavga ediyordu. Bir 
gün de evden çıkıp gitti. Bımım üze-
ı)".ne Behice mahkemeye müracaat 
ederek boşanma davası açtı. Fakat Ri
fat yaptığma pişman olduğımu söyli-
yerek tekrar eve gelip yalvardı. Behi
ce üe barıştılar. Lâkin bu barışma da 
çok sürmedi. Gene kavga edip aynldı-
1ar. 

Vaka günü karım ve baldızım da be
raber olduğu halde Samatyadan dö
nüyorduk. Kadıköy iskelesine çıkmca 
bir arkadaşıma tesadüf ettim. O gün 
Ankaraya gidecek olan sıhhiye müs
teşarım teşyi etmek üzere onlardan 
aynhp Haydarpaşaya gittim. " Biraz 
sonra Haydarpaşa istasyonuna gelen 
bir ahbabım cinayeti haber verdi. Der-
heıl Numune hastanesine gittim. Bal
dızım Behiceyi yarah buldum. 

Şahid B. Şerafeddin burada kavga
lım sebepleri etrafmda izahat vererek 
maznun Rifatla kansı Behice arasın
da ailevî meselelerden bahsetmiştir. 
O esnada maznun paravanasımn için
de fena halde ajsabîleşerek şahide kar
gı küfretmeğe başhyan Rifat bir aralık 
birdenbire yerinden kalkıp ânî bir ha
reketle paravananm kenarmdan dışa-
nya sıçramış ve şahid B. Şerafeddinin 
üzerine hücum ederek yumruk ve to
katla dövmeğe başlamıştır. Bu uygım-
suz vaziyet karşısında derhal jandar
ma ve adliye zabıta memurları yetişe
rek Rifatı zorlukla yakalayıp yerine 
oturtmuşlardır. 

Vaka yerinde bulıman B. Orhanm 
hazırlık tahkikatı esnasında alman 
ifadesi okundu. Orhan ifadesinde di
yordu ki. 

— Behiceyi tammam. Bir münase
betim yoktur. Vaka günü Istanbula 
geçmek üzere iskeleye gelmiştim. Va
pura bineceğim sırada silâh sesleri 
duydum. Kalabalık toplanmıştı. Der-

hal koştum. Yerde iki kadınm yat
makta olduklarım gördüm. Kadınlar
dan biri yaralı idi. Hemen bir otomo
bil getirterek kadmlan alıp Numune 
hastanesine götürdüm. O esnada bu 
maznım da elinde tabanca ile orada 
idi. Hastaneye giderken yaralı kadm 
otomobilin içüıde: «Beni kocam Rifat 
vurdu.» dedi. 

Diğer birkaç şahid daha dinlendi. 
Bımdan sonra müddeiumumi, maz
nun Rifatin muhakeme esnasında şa
hid B. Şerafeddine karşı mahkeme
nin huzur ve sükûnetini ihlâl edecek 
şekilde yaptığl hareketten dolayı za
bıt tutularak bu cürümden dolayı ay
rıca sorgusu yapılmak üzere zabıt 
suretinin müddeiumumîliğe verilmesi
ni istedi. 

Maznun vekili bıma karşı: 
— Müekkilimin bu hareketinden 

dolayı ben de mahkemeye karşı arzı 
itizar ediyorum. 

Diyerek Rifat hakkında bu hususta 
bir muamele yapılıp yapılmaması ci
hetini mahkemenin takdirine bıraktı
ğım ve fakat şu hareketile de sabit 
olacağı üzere Rifatm aklî muvazene
sinin bozuk olduğunu ve şahidin aile
vî meselelerden bahsetmek suretile 
kendisi tahrik ettiğini, esasen maz
nunun ailesinden bir kişinin de akıl 
hastahğma müptelâ olduğunu ve ay-
m şekilde aklî muvazenesinde bozuk
luk olan Rifatin tıbbı adlîde müşahe
de altına aldırılmasmı istedi. 

İddia makamı bu talebe itiraz etti. 
Mahkeme, kısa bir müzakereden son
ra iddia makamının talebi veçhile, 
mahkemede şahide karşı yaptığı uy
gunsuz hareketten dolayı maznun Ri
fat hakkında zabıt tutularak sorgusu 
yapılmak üzere zabıt suretinin müd
deiumumîliğe verilmesine ve Rifatm 
müşahede altma alınmasına lüzum 
olup olmadığımn tesbiti için kendisi
nin adliye doktoruna muayene ettiril
mesine karar vererek muhakemeyi 
başka güne bıraktı. 
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Kayıp pırlanta taşlı 
kol saati 

20 mayıs tarihinde Beyoğlunda 
Marinos kundura mağazası ile Sıra-
serviler arasmda pırlanta taşlı bir 
kadm kol saati kaybedilmiştir. Bulan, 
(Taksim Nizameddin eczanesi) ne 
getirdiği takdirde memnun edilecek
tir. 

Türk mimarlar cemiyeti 
Kongresi 

Türk Mimarlar Cemiyeti İstanbul şube
si başkanlığından: Şubemiz yıllık kon
gresi kati olarak 24/5/938 salı günü saat 
17,30 da, Alay köşkünde toplanacağmdan 
azanın teşrifleri rica olunur. 

KONFERANS 
Fatih Halkevinden: 
1 — 24 Mayıs salı günü saat 20^0 da 

Evimizde Üniversite doçentlerinden Ga-
lib Gültekin tarafmdan (Orta çağda Türk 
tecim ve sanat hayatı - esnaf teşkilâtı) 
mevzulu bir konferans verilecektir. 2 — 
Bu konferansa herkes gelebilir. 

AK^AM 
lAbone ücretleri! 

Tûrkly» Ecnebi 

SENELtK 
6 ATLIK 
S AYUK 
1 AfLIK 

1400 kuruı 2700 kuru| 
750 > 1450 » 
400 > 800 • 
150 > — • 

Post» İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: 8eneli21 

S600, alU ayli^ 1000, fls 
aylıftı 1000 kuruftur. 

Adres tebdUl İçin yirmi be^ 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

RebiüleTvel 2 — Rnznhuır 17 
& İBiak CAMI Otu İkinil Ak|im Yttıı 

E. 7,05 9,11 4,46 8,44 12,00 1,54 
Va. 2,30 436 12,11 16,09 19,26 21,20 

idarehane: Babı&Iiciran 
Acımusluk So. 

No. l î 

22 Mayıs 938 Pazar 
İstanbul — ögle neşriyatı: 12^0: 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, 19,35: Konferans: Prof. Salih 
Murad (Radyo dersleri), 20: Nihal ve ar-
kadaşlan tarafmdan Türk musikisi ve 
halk sarkılan, 20,45: Hava raporu, 20,48: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 21: 
Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve ahlk sarkılan, (Saat 
ayan), 21,45: ORKESTRA: 1 - Blavken-
burg: Marş, 2 - Buvalödiyö: Kalif dö 
Bağdat uvertür, 3 - Morena: Tortajada, 
Vals, 4 - Translatör: Hohzayt zuk İn 
Lllipüt, 5 - Nedbal: Vals Trist, 22,15: Ajans 
haberleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: SON. 

Ankara —• ögle neşriyatı: 12,30: Kan-
şık plâk neşriyatı, 12,60: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan. 13,15: DahUÎ ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuklara ma
sal (Masal Dede), 18,50: Kanşık plâk 
neşriyatı, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Makbule Çakar ve arkadaşlan), 
20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Hikmet 
Rıza ve arkadaşlan), 21: Konferans: 
Edebî konuşma (Behçet Kemal Çağlar ta
rafmdan), 21,15 Stüdyo salon orkestrası: 
22: Ajans haberleri, 22,15: Yannki prog
ram ve istiklâl marşı. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,25 salon muzikası — 
Deutschl. S. 20,10 Vagner eserlerinden — 
Hambg. 20.10 piyano — Könisgberg 20,10 
konser — Lelpzig ve Kolonya 18,30 danbe-
ri Meistersinger operası — Münih 20,05 
tDer fllegende Hollander» operası — 
Stuttgart 20,20 < Valküre » operası — 
Viyana 20,10 orkestra — Budap. 19,30 dan 
beri Çigan muzikası — Budap. II 20,55 
orkestra — Lüksemburg 20,15 konser — 
Londra ve Midland 20 Haydn konseri — 
M. Ceneri 20,30 hafif muzika — Oslo 20,30 
orkestra — Rad. Paris 18,30 dan beri 
Leipzlgden nakil — Prag 20,20 askeri mu
zika — Sofya 20,45 konser — Rad. Tou-
louse 20,10 hafif muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 askerî muzika, 21,40 «Zellha-

nm Kuşu» bir perdelik opera komik — 
Breslav 21 konser — Danzig 21 orkestra — 
Deutschl. S. 21 Danzigden nakil — Frankf. 
21 orkestra — Hambg. 21 askerî muzi
ka — Leipzlg ve Kolonya 21 operaya de
vam — Könlgsberg 21 Valküre operasının 
2 nci ve 3 üncü perdesi — Münih 21 ope
raya devam — Stuttg. 21 operaya de
vam — Viyana 21 Vagner konseri — 
Athlone 21,45 dans — Bari 21,15 Yunan
ca neşriyat — Brüksel 21 orkestra -y 
Brüksel n 2 1 - 2 3 Viyana muzikası — 
Budap. II 21 konsere devam — Bükreş 21 
Freisdrtitz operası — Hilvers. I 21,10 ha
fif muzika — Kopenhag 21 - 22,35 Vagner 
konseri — Ljmbliana 21,30 koser — LiUe, 
Limoges ve Toulouse P. T. T. 21,30 - 24,50 
tKral Dagobert» operası — Rad. Paris 
21 opera nakline devam — Prag 21,10 ha
fif muzika — Bratislava 21,10 askerî mu-
öka — Sofya 21,30 operet parçalan — 
Stokholm 21,15 Vagner konseri — Rad. 
Toulouse 21 hafif muzika — Reval 21,05 
Karmenden parçalar. 

Saat 22 de 
Berlin 22 opera komiğe devam — 

Breslav 22 konsere devam — Danzig ve 
Deutschl. S. 22 konsere devam — Frankf. 
22 konsere devam — Hambg. 22 askerî 
muzikaya devam — Leipzig ve Kolonya 22 
operaya devam — Könlgsberg 22 opera
ya devam — Münih 22 operaya devam — 
Stuttg. 22 operaya devam — Athlone 22 
dansa devam — Brüksel II 22 Viyana mu-
zlkasına devam — Budap. 22,40 caz-
band — Bükreş 22 operaya devam — 
Hilvers. I 22,25 Straus konseri — Hil
vers. II senfon. konser — Kopenhag 22 
konsere devam — LlUe, Limoges ve Tou
louse P. T. T. 22 operaya devam — Lon
dra 22,05 salon muzikası — Lüksemburg 
22 konserler — Oslo 22,25 piyano — Rad. 
Paris 22 opera nakline devam — Reval 
22 Karmen'e devam, 22,35 dans — Roma 
22 - 23,15 senfon. konser — Sofya 22 ha
fif muzika — Sottens 22,45 - 24 dans — 
Stokholm 22 konsere devam — Strasbg. 
22 hafif muzika — Rad. Toulouse 22 ha
fif muzikaya dövam. 

Saat 23 de 
Berlin 23,30 eğlenceli muzika — Breslav 

23,30 dans — Münih 23,30 eğlenceli mu
zika — Stuttg. 23 operaya devam — 
Deutschl. S.den naklen diğer Alman is
tasyonlan 2330 - 1,55 gece muzikası — 
Brüksel II 23,10 cazband — Budap. 23 
cazbanda devam, 23,40 orkestra — Bük
reş 23 operaya devam — Droitviç 23,05 
İngiliz muzikası — Helsingf. 23,10 - 24 
konser — Kopenhag 23,15 - 14,15 operet 
ve vals muzikası — Krakovi 23 Vagner 
konseri — Lyubliana 23,15 salon muzika
sı — Lille, Limoges ve Toulouse P. T. T. 
23 operaya devam — Lüksemburg 23 eğ
lenceli muzika — Milano 23,35 dans — 
Roma 23 senfon. konsere devam — Sottens 
23 dansa devam — Stokholm 23,30 - 24,30 
muzika — Rad. Touoluse 23,15 filim ha
valan, 23,35 askerî muzika, 23,45 dans. 

Saat 24 den itibaren 
Berlin 24 eğlenceli muzikaya devam — 

Könlgsberg 24 orkestra — Münih 24 eğ
lenceli muzika — Stuttg. 24 operaya de
vam, 24,30 dans — Diğer Alman istasyon
lan Deutschl. S. den naklen 24 gece mu-
zikasına devam — Brüksel 2 4 - 1 hafif 
muzika — Budap. 24 konsere devam — 
Florans 24 dans — Kopenhag 24,15 - 1,30 
dans — Lille, Limoges ve Toulouse P. T. T. 
24 operaya devam — Rad. Paris 2 4 - 2 
dans — Frankf.dan naklen Deutschl. S. 
ve Stuttg. 1 - 4 gece konseri — Hamburg-
dan naklen Berlin. Breslav, Kolonya, Kö-
nigsberg, Leipzig, Saarbr. ve Viyana 1 - 4 

ece konseri 

Dûn Salmatomrukta bir 
ev birdenbire çöktü 

İçinde kimse olmadığı için nüfusça zayiat 
yoktur. Bazı evler tahliye edildi 

Dün çöken ev 

Geçenlerde Balatta bir ev çökmüş 
ve üç çocuğım yaralanmasına sebebi
yet vermi§ti. Bu semtteki evlerden ço
ğu çürük ve harap olduğundan Bele
diye bunlardan bir kısmını tahliye et
tirmişti, 

25 gün evvel tahliye edilen bu evler
den Salmatomrukta Hamami Muhid-
din mahallesinde 2 No. lı hamal kâh
yası ömerin evi dün birdenbire çök
müş ve bu eve bitişik olan ve bir cep
hesi Dıraman caddesinde bulvman 44 
No. İl evi de sürüklemiştir. Bu 44 No. lı 
ev, Cumhuriyet gazetesi mürettiple-

rinden B. Niyaziye aittir. Bu iki evin 
birdenbire çökmesi üzerine itfaiye hâ
dise mahalline gelmiş ve yıkılan 2 
No. lı eve bitişik ve gene hamal kâh
yası ömere aid 4 No. h evi de - bir ka
zaya meydan vermemek üzere - yık
mağa mecbur olmuştur. Hâdise neti
cesinde nüfusça hiç bir zayiat olma
mıştır. Zabıta yıkılan evlerin etrafını 
çevirmiştir. Belediye mühendislerin
den biri de hâdise mahalline gelerek 
civardaki evlerin vaziyetini tedkik et
miştir. 

Galatasaray lisesi takımı 
ikinci maçı 4 - 0 kazandı 

Edime 21 (Akşam) T- Şehrimizde 
bulunan Galatasaray lisesi futbol ta
kımı, ikinci maçım gene Edirne lise
si takımUe yapmış ve hâkim bir oyun
dan sonra 4 - 0 galib gelmiştir. 

Bu maçtan evvel Talebe yurdu ta
kımı, Ziraat kursu takımım 3-0 yen
miştir. 

Umumî müfettiş general Kâzım Di
rik buraya gelen Galatasaray sporcu-
larlle bisikletçiler şerefine bir çay zi
yafeti vermiş ve samimî nutuklar söy
lenmiştir. 

Alman seyyah gemileri 
arasındaki maç 

Dün Tajjsim stadmda şehrimizde 
bulunan Alman seyyah gemileri ge
neral fon Ştuben ve Milvokenin fut
bol takımlai-ı arasında yapılan maçı 
general fon Ştuben vapunmım takı
mı 2 - 1 kazanmıştır. 

Davis tenis kupası maçları 
Stokholm 21 (A.A.) — Davis tenis 

kupası maçlarının neticesi: 
İsveç ile İsviçre birer muvaffalîiyet 

kaydederek müsevî puanlar kazan
mışlardır. 

Berlin 21 (A.A.) — Davis kupası: 
Almanya Norveç'e 2 - O galib gelmiş
tir. 

Üçi 

Kadınhanı spor klübünün 
faaliyeti 

Kadınhanı (Akşam) — Teşekkü
lünden bugüne kadar yurd ve gençli
ğe çok meşkûr hizmetlerde bulunan 
faal spor klübümüz, geçen sene ol
duğu gibi, bu sene de muhitte pek 
rağbet bulan at yanşlarma başladı. 

Bugün için icrası mukarrer olan 
İlkbahar yarışlan, havanın gayn mü-, 
saîd olmasma rağmen, binlerce hal
kın iştirakile pek heyecanlı olarak 
yapılmıştır. Müsabakalarda kazanan
lar şımlardır: 

1 — Tay koşusunda birinciliği Ah-
med Güçlünün saf kan «Bulut» u, 

2 — Sürat koşusunda birinciliği 
Karaçaylı Şabanın «Sevine» i, ikin-
cüiği'Kerenpeli Sadeddinin «Kaçar» ı, 

3 — Tahammül koşusvmda da bi
rinciliği Seyid Sonuvann «Yıldınm»!, 
ikinciliği Kolukısalı Ömerin «Cey
lân» 1, üçüncülüğü de Karaçaylı Şa
banın «Sevine» i kazanmışlardır. 

Son iki sene zarfında ilçe ve çevre
sinde at merakı fazlalaşmış olduğun
dan, Konya harasından gönderilen 
aygırlara çift yapılmak için her gün 
bir hayli kısrak getirilmektedir. 

*üncü ilkmektebin 
müsameresi 

İstanbul üçüncü ilkmektebin tale
besi, ders yılı sonu münasebetile dün 
öğleden sonra İstanbul kız lisesi mü-
samere salonunda parlak bir müsa-
mere vermiştir. İstiklâl marşiyle baş
hyan bu talebe eğlencesinde mevsim- , 
1er, orman ve keı-van sarkılan söy
lendikten sonra oynanan Kırmızı 
rond çok alkışlanmıştır. 

Denizciler rondunda küçücük tale
be pişkin bir denizcinin bütün faali
yetini mükemmel şekildde temsil et
miş, bunu müteakib «Son armağan» 
piyesi oynanmıştır. Türk köylüleri
nin yeni hayatını tasvir eden 
(Ne gelen var) rondu dahi gayet ta
biî bir surette temsil edildi ve beğe
nildi. 
İstanbulun güzide okullarından biri 

olan üçüncü Ukmektebin bu senekl 
müsameresi dahi mektep müdürü B. 
Hüsnü Tunguç ve estetik terbiye öğ-
retmeni bayan Zehra ve diğer öğret
menlerin yorulmak bilmez sai ve gay
retleri semeresi olarak gayet muvaf
fakiyetli olmuş ve kendilerine talebe 
velileri tarafından tebrik ve teşekkür 
edilmiştir. 

Mevlûd 
Vazife kurbanı olan merhum İstanbul 

asliye birinci ceza reisi Sadeddinin ruhu
na ithaf edilmek üzere 22 mayıs 938 pa
zar günü öğle namazını müteakib Sul-
tanahmed Feruzağa camiinde hafız Fah
ri tarafmdan mevlûdu nebevi okunacak
tır. Dost ve meslekdaşlarınm ve arzrt 
edenlerin bulunmaları rica olunur. 

Merhum Sadeddinin ailesi 

Pazartesi: Kadıköy Sü-
teyyada Perde Arkası. 
Salı: Azakda 3 Yıld* 
Çarşamba: Beşiktaş Su-
ad Parkda. Perşembe: 
Bakırköy Milityadi. Cu
ma: Pangaltı Kurtuluî 
P E R D E A R K A S » 

Operet 3 perde. 

TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkân Naşld v« 
arkadaşları, Miçe - Pen-
çef varyetesi, bugün saa* 
15 de BaUyı 3 perde-
Gene: Saat 20,30 da EsW 
Adetler komedi 3 perde-
Naşid tarafından kom* 
kanto, dans, solo, düet. 

Selâmi İzzet Sedes 

Tiyatroya dair 
Yeni çıktı — Fiati 50 kuru^ 

Remzi Kitapevi 

ŞEHZADEBAŞI 

i 



S o n moknatis fartonası 
Geçen nisanın ortalarında Avrupa 

bir nüknatis kasırgası altında kal-
cuştı. Daha evvel Şimalî Âmerikada 
gayet açık bir fecri şimalî görülmüş
tü. Miknatis kasırgası İskandinavya-
da; ve tngilterede telgraf ve telefonla-
n bir müddet muattal bırakmıştı. Os
lo'da telgraf merkezinin birçok sigor
talan yerinden oynamış ve İnglltere-
de telefon zilleri kendiliğinden uzun 

öıüddet çalmıştı. Almanyada telsiz ahi
zeleri sekteye uğramıştı. 

Bu hâdisenin tedkiki ile o zaman-
flanberi bütün dünya meşguldür. Pots-
dam rasathanesinin aldığı netice
lere göre, 1870 senesindenberi bu ka
dar şiddetli miknatis fırtması görül-
öıemiştir. Pusula ibreleri kasırganın 
sadmeleri ile 5 derece inhiraf göster
iliştir, tngilterede ise inhiraf 7 dere
ceyi bulmuştur. 

Zürih rasadhanesinden, 15 niandal 
öğleden evvel güneşin büyük lekeleri 
Erupunda müthiş müvellidülma indi-
falanndan neşet eden kızıl alevler gö
rülmüştür. 12 nisandaki miknatis fır-
tmasmm başlangıcı itibarile güneşin 
elektronian 20 saatte arza gelmiştir. 
Alelade zamanlarda 36 saatte geldi
ğine göre indifaın ne kadar şiddetli 

olduğu hakkmda bir fikir edinmek 
mümkün olmuştur . 

Güneşin elektrik şualan arzm mik-
natisiyetini değiştirdikten sonra can
lı mahlûklan da tabiati ile müteessir 
etmektedir. Bunun için bazı hastane
lerde güneş safhasmm orta nahiye
sindeki büyük bozuklarm bulunduğu, 
merkezde tahavvüller beklendiği gün
lerde nazik cerrahı ameliyat yapıl
maz. Çünkü güneşteki şiddetli tar 
havvüllere karşı zayıf beşerî uzviye
tin mukavemeti olmadığı tahmin edil
mektedir. 

Güneşteki isyanm ve bundzuı ne
şet eden arzm miknatis! kasırgasının 
bals olduğu tedkikler garip bir mü
şahedeye fen âleminin dikkatini cel-
betmiştir. 

Birçok senelerdenberi meşhur kâ
şiflerden BeruhaS-d tarafmdan yapı
lan tedkiklerde büyük şehirlerdeki 
günlük vefiyat vukuatınm muntazar 
man yirmi yedi sayısında istikrar ey
lediği görülmüştür. Güneşin kendi 
mihveri etrafmda 27 günde bir devir 
yaptığı malûmdur. Büyük şehirlerde
ki vefiyatm güneşin devri günlerine 
uygun ohnası güneş ile arzdaki fani
lerin hayatı arasmda sıkı bir münar 
sebet bulunduğımu anlatmıştır. 

Ingilterenin Glaskov şehrinde 

Ölümden sonra da kazak 
Her kadın kocasının az para verdi

ğinden şikâyet eder. Ev idaresinde 
*z para yüzünden sıkıntı çeken ka
dınların şikâyetleri toplansa cildler 
dolusu kitap yazılır. Bir Fransız, kar 
rısmın bu şikâyetlerini ölümünden 
Sonra da devam ettirmek istemiş ve 
^arı kocalık hayatında öldükten son-
ra da kazak olduğunu kansma hatır
latmak için tuhaf bir çareye başvur
muştur. Bordolu zengin bir tacir olan 
"U adam, vasiyetnamesinde karısının 
^ûirasma konması için bir şart koş-
''luştur. Bu şart mucibince kadm on 
sekiz ay, her ay başı notere gideıek 
Diuayyen bir maaş alacaktır. Bu maa
şı almağa gideceği gün evde bir plâk 
çalarak dinliyecektir. Bu plâk müte
veffa kocamn karısına karşı .savur
duğu küfürleri, tekdirleri ve ihtarları 
İhtiva eden bir plâktır.Kadm bu plâ-
Bi dinledikten sonra' notere gittiği za-
'^an plâktan işittiklerini notere an
latacak ve ondan sonra maaşa istih-
^ kesbedecektir. Plâklar 18 tane-
^r. Kadm her ay bir tanesini dinle-
**̂ eğe mecburdur. Dinlemezse noter 
pajayı vermez. Çünkü noter de bu 18 
P'âğm sıra ile muhteviyatı neden iba-
'•̂ t olduğunu biliyor ve kadmm onla-
^ birer birer dinlediğine kanaat ge-
^rdikten sonra çıkarıp parayı veri

yor. 

Nadir çiçekler 
ttalyanın Car 

* ^ a şehrinde 
Çiçek meraklüa^ 
f^^dan biri on 
°^^ senelik sabır 
^^ emek sonun-
r^ 82 yapraklı 
•kamelya çiçeği 
'̂de etmeğte mu-

J'affak olmuş-
/^- Şimdiye kadar mevcud kamelyalar 
^ en dolgunu 72 yapraktan fazla de-
° di. Resmimiz amatörün çiçekle jrük-
ü kamelyasını göstermektediı-. 

Cam mezarda yatan kadın 
Nişte bir Fransız baronu tarafmdan 

Plaj caddesinin müntehasmda inşa 
ettirUen bir mezar vardır ki insanlar 
oradan geçerlerken tüylerinin ürper
diğini hissederler. Bu baron genç ka:-
nsile gayet mesud bir hayat sürü
yordu. Fakat kansı bir senelik bir iz
divaç hayatmdan sonra vefat etti. Ba
ron sevgUi kansmm cesedini kara 
topa:rağa tevdi etmeğe bir türlü razı 
olmadı. Onun için ölüyü tahnit ettir
di ve camdan mamul bir tabuta yer
leştirdi. Ondan sonra mermerden bir 
türbe yaptırdı. Türbenin içini renkli 
camlarla aydınlattı. Şimdi baron her 
gün bu mezan ziyatet ediyor. Bir elek
trik düğmesine 'basmca mezar taşı 
yerinden oymyarak kalkıyor, sanki 
sihirli eller tabutu yukanya doğru iti
yor, cam tabutun içinde yatan kadm 
renkli ziyalar içinde uyuyor gibi görü
nüyor. Tabutun görünmesile beraber 
hazin bir musiki işitiliyor. Baron bu 
manzarayı gözyaşlarile seyrettlktoı 
sonra tekrar elektrik düğmesine ba-
smca tabut kayboluyor, musiki susu
yor, baron da aheste adımlarla türbe
nin içinden çıkıp gidiyor. 

Cenaze tayyareleri 
Âmerikada bazı kimseler öldükten 

sonra naaşlamun yakılmasını ve hasıl 
olan külün büyük Okyanusa atüması-
m vasiyet ediyorlar. VaSiyetnameler-
deM bu son arzulann adedi o kadar 
çoğalmıştır ki, büyük bir Amerika 
şehrinde bu iş için bir tedfin müesse
sesi teşekkül etmiştir. Bu müessese
nin bir tayyaresi ve bir de pilotu var
dır. Tedfin maisarifi her bir naaş külü 
için beş dolardır. Tabiî bu kadar aa 
bir ücret mukabüinde bir uçuş yapı-
lamıyacağı için tedfin müessesesi bir 
çok cesed küllerini bir araya: topladık
tan sonra hepsi için birden bir uçuş 
yapmakta ve külleri tayyareden aşağı 
büyük Okyanusa serperek dökdükten 
sonra geri dönmektedir. Her uçuştal 
tayyareye bindirilen bir rahip, küller 
yavaş yavaş havada uçarak Okynusa 
dökülürken kül sahiplerinin istiraha
tı ruhları için dualar okumaktadır. 

Makarna rekoru 
.̂ 'nZocoA; rekor bulmakta insanlar 

^lük çekiyorlar. Şimdiye kadar 
^^Idığını işittiğimiz çeşid çeşid re-

f^ra ilâve olmak üzere bu kere 
»•letler Cemiyetinin merkezi olan 
Çevrede makama rekorunu kırmak 

^^ bir müsabaka açıldığım haber 
. ^^"^- Bu müsabakaya birçok mO' 
nw!^ î/^yicüert iştirak etmiştir. Ko-
iJ/^J^^ en çok makama yiyenin 
Ç(*^^ ^ " ediZ7n«sıydi. Herkes en 
^ kimin makama yiyeceğini anUı-

^in büyük bir merak içinde bek-
^yordu, Midesi dolup tahammül ede-

miyenler birer birer müsabakadan 
çıktılar. Rakiplerden ikisi karşı kar
şıya kaldılar. Bunlar porsiyon üstü-
ne porsiyon makarnaları büyük bir 
iştiha üe mideye indirmekte devam 
ediyorlardı. Nihayet bir lokantacı ga
lip geldi. 2 kilo 425 gram makama 
yediği için birinci üân edüdi. İkinci 
gelen müsabakacı ancak iki kilo 180 
gram yiyebiLmişti. Birinci gelen lo
kantacı gelecek senekl müsabakaya 
rekoru artıracağını vadederek mükâ
fatım alıp gitti. 

ingiliz imparatorluk 
sergisi açıldı 

Geçen sene Pariste büyük bir ser
gi açılmıştı Bunun bu sene de de
vamı düşünülmüştü. Lâkin sonra
dan vazgeçildi. Sebebi Avrupada ikin
ci bir serginin hazırlanmış olması
dır. Beş yüz milyon nüfusu olup 
dünyanın beşte birini teşkil eden İn-
gilis imparatorluğunun memleketle
rini İngiltere halkma ve Avrupaya 
anlatmak için Glaskovda tesis edi
len sergi 200,000 kişinin iştiraki ile 
kral altıncı Corc tarafmdan açılmıştır. 

Glaskov, Büyük Britanyayı teşkil 
eden üç parçadan îskoçjranın mer
kezidir. Ingilterenin Londradan son
ra en bü)rük şehridir. Seyirciler Pa
ris sergisi ile Glaskov sergisi arar 
sında mukayese yapıyorlar. Çünkü 
bu sergiye gidenlerin çoğu Paris ser
gisini görmüştür. Verilen umumi 
hüküm yeni sergi lehindedir. 

Halbuki iki serginin gayeleri ara
smda büjrük fark vardır. Paris ser-
gflsi bütün ciham temsU eden bir 
meşherdi. Glaskov sergisi ise mün
hasıran İngiliz imparatorluğunun 
terakkiyatını ve inkişaf imkânlarım 
göstermek gibi mahdud bir maksad-
la hazıralnmıştır. 

Geçen sene İngütere krah altmci 
Corc'un taç gi3rme merasimi yapıldı
ğı zaman harice karşı her hangi bir 
harb gayesi istihdaf edllmiyerek im
paratorluğun parçalan arasmdaki 
rabıtalann kuvvetlendirilmesi karar
laştırılmıştı. Glaskov sergisi bu kar 
rann mahsulüdür. 

Paris ve Glaskov sergüeri arasm
daki başhca farklan kaydedelim: 

Paris sergisi evvelce tayin edüen 
tarihte açılamamış ve açıldıktan son
ra da bir çok şubeleri tamamlanm-
caya kadar hayli vaMt geçmişti. Hal
buki Glaskov sergisi muayyen gü
nünde her şe3n hazır ve tam olarak 
açılmıştır. 

Faıia sergisinde muhtelif mlmaıl 
tarz ve şekilleri görülmektedir. Hal
buki îngUiz imparatorluğu sergisi 
tek bir mimarm, tek bir üslûbu üze
re meydana gelmiştir. Mimar Thomas 

Yeni sergiyi gezenler, 
bunun geçen sen eki 
Paris sergisinden daha 

iyi hazırlandığım 
iddia ediyorlar 

Tait, Glaskovun Bellahonston par
kında kurduğu sergiye kendi dam-
gasım vurmuştur. 

Serginin merkezini muhteşem bir 
kule teşkü ediyor. Kaidesi gayet ge
niş olan kulenin irtifaı 90 metredir. 
Minare şerefesine benziyen üç sıra 
balkonlan yüzlerce seyirci almak
tadır. 

Kulenin bulımduğu tepeye üç bü
yük cadde müntehi oluyor. Bu cad
delere dizüen İngütere, İskoçya, do
minyonlar ve müstemlekeler pavi— 
yonlannm hepsi toplu bir halde bu
lunmaktadır. 

Maahaza fenni mimarî cihetinden 
cazib bulunmasına ve binalar tepe 
ve kule etrafında grup halinde ol-
masma rağmen ük nazarda sergi 
muhteşem bir manzara arzetmekte-
dir. Paviyonlann birer katU olması 
Roma tarzı binalardaki şevket ve 
heybeti vermemektedir. 

Fakat serginin bu sadeliği seyirci
leri tekellüfsüz ve laubali bir tarz
da karşılamaktadır. İnsan kendisi
ni umumî bir sergide değil, samimi 
bir dost evinde zannediyor. 

îskoçyalı sanatkârlar misafirlerini 
ağırlamak için bu sade mimari tar
zım düşünmüşlerdir. 

Sergide tesis edilen izcUer numu
ne karargâhına mânsub Îskoçyalı 
genç bir kızın size rehberlik teklif 
eylemesi ve kralın huzurunda bUe lâ
tif köy şarkısmı kesmiyen îskoçyalı 
kadınlarm iplik iğinneleri serginin 
samimiyetini bir kat daha arttırmak
tadır. 

İngiltere bile «Britanya hükümeti 

paviyonu» namım verdiği şubesi ile 
îskoçyanm misafiri bulunuyor. Hal
buki Britanya namı altmda İskoçya 
ve Gal memleketleri de aulaşılmıüc-
tadır. 

Paris sergisindeki İngUiz şubesinin 
nazan tırmahyan sertliği Glaskov 
sergisinde hiç yoktur. Üç bloka ay
rılan serginin taksimatı birbirinden 
cam duvarlar ile ayrılmıştır. 

Serginin g^zel sanatlar şubesi İs
koçya ressamlarımn en zijrade ehem
miyet verdikleri kadm portreleri ve 
tabii manzaralar Ue cazib olmuştur. Bu 
tablolann kıymeti bir mUyon İngl-
hz llrasmdan fazladır. 

Cenubî Afrika sergisi zenguı ol
muş bir (Boer) in kendi akUndaa 
uydurduğu kabasaba kâştmelere ben
zetilmiştir. Yalnız duvarların be
yaz siyah hatları seyircilere çok hoş 
görünmektedir. 

Dominyonlarla müstemlekeler arar 
sim rengârenk fiskiyeleri bulunan 
üd havuz ayınyor. 

İskoçya şubesi baştanbaşa mavi
dir. Bu lâtif memleketin yaz havası
nı temsU etmektedir. Ağır sanajri şu
besi mamulâtım teşhir etmek ile ik
tifa etmemiştir. Yerden çıkan de
mir cevherinin ustura oluncaya ka
dar geçirdiği bütün ameliyatı seyir-
cüere hakikî bir fabrikada gibi gös
terilmektedir. 

Bir insan bu ameliyata baktığı 
zaman bir ton ham demirden kaç 
bin ustura, jilet bıçağı çıktığını der
hal anlar. Hoparlörlerle bu am.oli-
yatm tarifi de yapümaktadır. 

Sergide sıhhî cihete de ehemmiyet 
verilmiştir. Herkes grip ve nezle 
mikroplannı kendisine saklasın, ba.v 
kasma mal etmesin diye gülünç lâv-
halar asılmıştır. 

Makine dairesinin arkasındaki eğ
lence mahallinde makine ile idare 
edilen ne kadar eğlence usulü varsa 
hepsi teşhir edümiştir. Öyle dolablar 
vardır ki insan tepesiaşağı geldiği 
halde muvazenesini muhafaza et
mektedir. — F. 

Akifin şiirleri 
Veresesi bir kütüphane aley

hine tazminat davası açtı 
Merhum şair Mehmed Akifin da

madı B. Ömer Riza Doğrul Ue diğer 
veresesi tarafmdan İnküâp kütüpha
nesi sahibi aleyhine bir dava açılmış-
tu:. Davacılar istidalannda, İnkUgp 
kütüphanesi sahibi tarafmdan çıka
rılan «Mehmed Akif» isimli bir esre
de telif hakkı verilmeden merhumun 
safahat isimli eserinden ve daha di
ğer şiirlerinden bir çok parçalar alın
dığım iddia ederek Matbuat kanunu 
mucibince kütüphane sahibüün ceza-
landınlmasım ve tazminata mah
kûm edilmesini istemektedirler. 

Dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde yapılan muhakemede tnkilâp 
kütüphanesi sahibi B. Garbls: 

— Ben çıkardığım eserde merhu
mun tercümei halini yazdım ve neş
redilmiş bazı eserlerinden kısa par
çalar aldım. Eserde hakkı telif iste
nilecek hiç bir şey yoktur. 

Dedi. Mahkeme evrakı tedkik için 
muhakemeyi başka güne bıraktı. 

Bir sabıkalı yakalandı 
Taşralı Osman isminde birinin 37 

lira parasmı mahitacıhk suretile al
mak suçundan aranmakta olan sa
bıkalılardan Vehbi zabıtaca tutulmuş, 
adliyeye verilmiştir . 

BERLITZ 
373 İstiklâl caddesi 

Akşam Lisan kurları 
Fransızca - ingilizce vs. 

Haftada 3 den 
Ayda 4 liradır. 

İnhisarlar umum müdiirii 
B. Mitat Avrupadan döndü 
Yakında Ankaraya gidecek 

Uzun zamandanberi Avrupamn 
muhtelif şehirlerinde dolaşan İnhi
sarlar umum müdürü B. Mitat ted
kik ve temaslanm bitirerek dün şeh
rimize dönmüştür. 

Umum müdür, tütün satışlannm 
arttınlması mevzuu üzerinde İngil-
terede temaslar yapmış ve dönüşte 
de inhisar maddelerinin Avrupada 
tamnması ile meşgul olmuştur. 

Umum müdür dün sabah inhisar
lar idaresinde şube müdürlerile te
maslar yapmış, Ankarada bulunan 
Gümrük ve İnhisarlar Veküine Avru-
padaki tedkikatı hakkında telefonla 
izahat vermiştir. Yakında Ankaraya 
da gidecektir. 

700 seyyah geldi 
Jeneral Von Stanber ve Mil Voke 

vapurile dün şehrimize muhtelif mil
letlere aid 700 seyyah gelmiştir. Sey-
yahlatr dün şehrimizde gezinti yap
mış, müzeleri, camileri dolaşmışlar
dır. 

Lovçen vapuru 
Geçenlerde Umanınuza gelerek 

Romanyaya giden Lovçen adh Yu
goslav vapuru dün Köstenceden li
manımıza dönmüştür. Vapur bir kaç 
saat limanda kalmış ve akşam üzeri 
limanımızdan aynlmıştır. 

Zelzele felâketzedelerine 
yardım 

Akşehir (Akşam) — Kırşehir ve 
havalisindeki felâketzedelere yardım 
İçin açılan ianeye Akşehirliler harar 
retle iştirak ediyorlar. Felâketzede
lere yardım faliyeti devam etmek
tedir. 

Vapur dumanları 
Şirketi Hayriye şikâyetlerin 
önüne geçmek için bir duman 

makinesi ısmarladı 

Galata köprüsüne yanaşan vapur
ların hareket halinde olmadıkları 
halde fazla duman çıkarmalan şikâ
yetlere sebebiyet veriyordu. Şirketi 
Hayriye bu vaziyetin önüne geçmek 
için bir duman makinesi sipariş et
miş ve bu makine Avrupadan gelmiş
tir. Bacadardan kesif dumanlar çık
masına mâni olacağı bUdirilen bu 
makine 68 numarah vapura konmuş
tur. Tecrübe iyi netice verirse Şirket 
bütün vapurlarma bu makinelerden 
koyacaktır. Aynca keyfiyet tamim 
edilecek ve limanda İşliyen bütün 
körfez vapurlarına bu makine mec
burî olarak koydurulacaktır. 

Duman makinelerinin ekonomik 
hususiyetlere de malik odluğu ve du
manla beraber uçan kömür tozlanni 
tekrar yaktığı bildirilmektedir. 

Esrar ve eroin satanlar 
Kâzım ve Osman isimlerinde iki kk 

sinin şehirde, esrar ve eroin satıcüı-
ğı yaparak bir takım gençleri zehir
ledikleri emniyet direktörlüğü kaçak
çılık bürosu memurları tarafından har 
ber alınmış, her ikisi de dün suç üze
rinde yakalanmışlardır. Haklarmdar 
ki tahkikat derinleştirilmektedir. 

Yakalanan kumarbazlar 
Emniyet direktörlüğü ikinci şube 

üçüncü kısun memurlan, evvelki geoş 
Taksimde bir apartımanda, Galatar 
da bir kahvede, Beyoğlunda bir gazi
noda üç kumar cürmü meşhudu yap
mışlar, kumarcdan mahkemeye ver
mişler, kumarhane ittihaz edilen yer
leri de kapatmışlardır. 
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Yugoslavyada 6 gün : 2 

Yeryüzünde bir Cennet : 
Ruşka Gora dag oteli 

Binlerce çam ortasında, bol ışıklı, havadar ve tertemiz 
bu otelde, yemek ve yatmak ücreti 150 kuruştur 

Belgrad — Yugoslav dostlannuz, 
müttefik memleketin güzel yerlerini 
göstermek İçin bizi şimendiferle Novl 
Sad'a, oradan da otomobille Rvışka 
Gora dağ oteline götürdüler. Şimen
difer Tuna nehrini geçtikten sonra 
uçsuz, bucaksız yemyeşil bir ova arar 
smdan saatlerce gidiyor. Öyle bir ova 
M, ekilmemiş bir kanş toprağı blla 
yok. Ovamn geniş çayırlıklarında 
jrüzlerce ko3run, öküz, dana, domuz vo 
kaz sürüleri otlayıp duruyor. Bütün 
köylerin evleri, iki üç katlı, damlar 
da kiremitlidir. Zaten Yugoslavyayı 
Tdyaret edenlerin Uk gözüne çarpan 
şey, bütün köy evlerinin hep kiremit
li olmasıdır. Fakat bu kiremitler, bi
lim bildiğimiz kiremitlere benzemez. 
Bunlann sathı düz, yalmz alt tarafı 
yarun daire şeklindedir. Bunlal: blri-
biri üzerine yerleştirilince tamamile 
İntibak ediyor ve en şiddetli yağmur
larda bile su sızmtılanna meydan veıv 
miyor. Büyük köy ve kasabaların ya-
nıbaşlannda tuğla ve kiremit imalât
haneleri de mevcuttur. 

Şimendiferle iki buçuk saat süren 
bir seyahatten sonra Novi Sad'a gd-
dik. Novi Sad, yüz bin küsur nüfuslu 
büyük bir şehir... Caddeleri düz ve 
geniş, evleri muntaSıam. Şimendifer 
hatt ı boyunca, fahrikalarm muazzaıni 
bacaJan yükseliyor. Novi Sad yalnız 
büyük bir sanayi merkezi değil, asri 
bir su şehridir de... 

İstasyonda bizi Yugoslav meslektaş
larımız hararetle karşıladılar. Otomo
billere bindik ve Ruşka Crora dağ ote
linin yolımu tuttuk. Otomobiller, ya
vaş yavaş yükselen çamlık bir yolu 
takibe başladılar. Bu çamlık yolu, 
yeryüzünde Cennetten bir numune
dir. Milyonlarca ve milyonlarca mu
azzam çatn ağaçlan yol üzerinde, yem-
yeşU bir tünel teşkil ediyorlar. Yol 
çok geniş ve muntazam... Bize bu ge
zintide refakat eden Matbuat umum 
müdürü B. Lokoviçin hususî kâtibi 
B. Savlç, bu emsalsiz tabiat manzarar 
smı doya doya seyretmemizi temin 
için ^förlere otomobilleri yavaşça 
sürmelerini emretti. Otomobillerimiz, 
bu nefis dekor arasmda yarım saat git
tikten sonra, dağ tepesinde Yugoslav 
turizm idaresinin işlettiği otelin önün
de durdular. Otelin çamlıklara nazır 
geniş, beton bir taraçası var. Taraça-
nm dört köşesine şezlonglar senli... 
Bu emsalsiz dekor arasmda, açık ha
vada uzanarak şekerleme kestirmek 
Istiyenlerin örtünmeleri için şezlong-
lann yün battaniyeleri de mevcud. 

Tukanda: Rujka Gora dağ otelinin cephesi, aşağıda: Otelin etrafındaki çam 
ormanlanndan bir manzara 

Otelin; geniş taraçsaya açılan ge
niş ye bol ışıklı büyük salonunda, 
Türk - Yugoslav bayraklarile süslen
miş mükemmel bir sofra kurulmuştu. 
Otel direktörünün verdiği izahata gö
re, müessesenin 60 yataklı 15 odası 
yardır. Her odamn soğuk, sıcak akar 
sulan, banyolan, gardroplan, terte
miz karyolaJan vardır. Otelin alt ka-
tmda dö kafile halinde gelen turist
ler için tıpkı vapur kacnaralanndaki-
ne benziyen, fakat daha geniş ve biri-
birinin üzerine sıralanmış olan ya
taklar bu hesa'ptan hariçtir. Bu müş
terek yatakhanelerin de soğuk, sıcak 
sulu lâvabolan, müşterek banyolan 
vardır. 

Tabiatın bu nefis dekoru içinde üç 
kath, tertemiz ve bütün konforu haiz 
olan otelde yemek ve yatmak ta dar 

hll olduğu halde, adam basma alman 
ücret nedir bilir misiniz? 50 dinar, ya
ni Türk parasile bir buçuk lira... 

Turistlere mahsus müşterek odalar
da yatak ve yemek ücreti 38 dinar, 
yani ancak 110 kuruştur. 

Maamafih turistler otelde yemek 
yemek istemezlerse, yirmi dört saat 
kalmak ve yatmak için ancak 18 di
nar, yani Türk parasile 55 kuruş ve
riyorlar. Bu ucuzluğa doğrusu şaş
tık. 

Temiz hava almak, dinlenmek isti-
yenler için Ruşka Gora oteli, fev
kalâde ucuzluğu ve konforu ba:kımm-
dan, aranüıp bulunamıyacak ideal 
bir yerdir. 

Otelin karşı tarafındaki tepede 
gene çamlıklar arasında, veremlüer 
İçin büyük bir sanatoryum yükseli-

Bergamada kermes, binlerce 
halkın Iştlrakile başladı 

Yukanda Bergama kermesinde zeybeklerden bir f^nıp, a şa^aa geçen senek! 
kermeste vali ve ziyaretçiler Kozak yaylasında 

Bergama 22 (Akşam) — Bergama 
kermesi bugün on binlerce halkm 
iştlrâkile başlami^tır. Bütün Berga
ma büyük bir neşe içindedir. îzmlr 
ye Manisa vilâyetlerile civar kaza ve 
köylerden pek çok ziyaretçi Berga-
maya gelmiştir. 

İzmir Turing ve Otomobil klübü 
üe Halkevinin tertib ettiği seyahatle
re İzmir gençliği kalabalık bir şekü-
de iştirak etmiştir. Ziyaretçiler, sa
bahleyin Bergama harabelerini, Es-
kulâpyonu gezmişler, Halkevinde is
tirahat etmişlerdir. 

Şehir, bayraklarla süslenmiş, muh
telif caddelere taklar kurulmuştur. 
Taklann üzerlerinde (Bergamaya 
hoşgeldiniz) yazılan vardır. Saat 
12 de kermesin ilân edileceği (Bağ-
larkın) nda toplanümıştır. 

Civar köylerden gelen kalkan ve 
clrid oyuncuları, meydanda yer al-

rmşlardı. Misafirler için Bağlarkınn-
da geniş çaı-dak ve çadırlar, büyük 
şemsiyeler hazırlanmıştı. 

Muzikamn çaldığı istiklâl marşın
dan sonra vali B. Fazlı Güleç, kerme
sin mânasını ve kermesten Berga-
malılann edindikleri ve edinecekler! 
büyük istifadeyi anlatan bir nutuk 
Irad etmiş, sürekli şekilde alkışlan
mıştır. 

Sonra kermese iştirak eden halkın, 
gençlerin, ojrunculann geçid resmi 
yapılmış, bengi, dağlı ve zeybek 
oyunları oynanmış, ihtiyarların kal
kan, gençlerin cirid oyunlan takdir
le seyredilmiştir. Geceleyin Halke
vinde müsamere verilmiştir. Berga
ma, büyük bir sevinç ve eğlence için
dedir. Yann Kozak yaylasma, öbür 
gün Çandarlı plajına gidilecektir. 

Bergamalılar, ziyaretçileri ağırla
mak için ellerinden geleni yapıyorlar-
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yor. Bu sanatoryumda 24 saatlik ya
tak ve yemek ücreti, doktonm mua
yene ve tedavi ücreti de dahil olmak 
üzere kırk dinar, yani yüz otuz ku
ruştur. 

Yugoslavya, turizmi inlrişaf ettir
mek için metodlu bir program takib 
ediyor. Bu programın üç esaslı pren-
sipi vardır: Ucuzluk, konfor ve kolay
lıktır. 

Turizm işlerile uğraşan Yugoslav 
Matbuat idaresi, ecnebi seyyahlara 
rehberlik etmek için resimli broşürler 
neşretti ve ediyor.Bu broşürlerde her 
türlü malûmat mevcuddur. 

Bu metodlu çalışma sayesindedir 
kd, Yugoslavya, Balkanlarda turizm 
bakımından, en ileri gtimiş memleket
lerden biri sayılsa yeri vardır. 

Da:ğ otelinden dönüşte köylü koo
peratiflerinin müştereken işlettikleri 
muazzak şarap fabrikasını gezdik. BU 
fabrikanın kazancı, iştirak nisbetinde 
köylülere tevzi ediliyor. 

Bu fabrika hakkında okurlanmıza 
bir fikir vermiş olmak için, yalnız 
şunu söyliyeyim ki, beş bin kilo istiab 
eden muazzam cam kavlar mevcud
dur. 

Ahmed Hilâli 

MAZININ YOKU ALTINDA.. . 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Mahir Burhan, hayretle ağzmı açtı. 

Bir şey söyliyecekti. Fakat sustu. De
mek kadın Atıf'ın kiminle seviştiğini 
bilmiyor. Şahıs hakkında aldanıyor. 
Erkek bir akşam derdini unutmak 
İçin kır bayır dolaşırken Lâmia ile 
yanyana geçtiklerini görmüştü. Bu 
tesadüf onu son derece memnun et
mişti. Demek delikanlmm Memduha-
ya karşı hiç bir alâkası yok; bu genç 
kızla sevişiyordu. 

Avukat sadece sordu: 
— Yakalamadımz, görmediniz, far

kında değilsiniz, öyle mi? 
Kadın artık İtiraf etti: 
— Hayır... İki gündür Destine'nin 

evini gözetliyorum: Ne giren var, ne 
çıkan! 

Mahir Burhan, omuzlarını silkerek: 
— Ne akıl!.. Mademki gözetlemeğe 

niyetlendiniz, bari Atıf'ı kapısında 
bekleyin de onu takib edin. 

Söylediği sözlerden son derece utan
dı. Yaptığı çirkin bir şeydi. Fakat aşk 
gözlerini öyle bürümüştü ki, Memdu-
ha'mn da ıztırab çektiğini istiyordu. 
Bu cümleler gayriihtiyarl ağzından 

Tefrika No. 16 
çıkmıştı. Kladma veda etmeden hızlı 
adımlarla ilerleyip gitti. 

O gece Memduha sabaha kadar 
uyumadı: Nereden çıkıyorlardı? Ne
rede birleşiyorlardı? Nereye gidiyor
lardı?.. 

Sonra kendi kendine kızdı: Niçin 
avukata inceden inceye sormamıştı? 
Belli ki o, her şeyi biliyordu. 

«— Neyse, yarın akşam Atıf'ı bekle
rim! Bütün hakikati anlarım! diye 
kendini teselli etti. 

Ertesi akşam güneş battıktan son
ra genç kadın Raif beyin köşkü önün
de gözcülüğe başladı. 

Geç vakit delikanlının evden çıktı
ğını gördü. Destine'nin oturduğu ta
rafa doğru yürüdü. Memduha, kendi 
kendine mırıldandı: 

«— İşte oraya gidiyor!» 
Bin bir itina ile usulle takib etti. 

Fakat Atıf'ın yol değiştirdiğini farke-
derek, hayretle: 

«— A... Kırlara doğru yürüyor!» 
Biran tereddüd etti. 
Bu ıssız yerlerde peşine düşmesi, 

dikkati celbetmez miydi? Fakat sonra 

«ne olursa olsun!» diyerek, uzaktan 
uzağ^, delikanlının arkasından gitme
ğe başladı. 

Bir gün evvel. Atıf, Lâmla'ya: 
— Yann akşam babamın misafirleri 

var. Belki biraz geç kalırım. Sen dos
doğru (Aşiyan) a git. Ben de oraya 
gelirim. Böylelikle vakit kazanmış 
oluruz! - demişti 

İşte onun için, delikanlı, hızlı adım
larla, tek başına ilerliyordu. 

Memduha hanım, hayretten hayre
te düşüyordu: Atıf kırlara da gitmi
yor; Hasib Hüsameddin paşaların ha-
rab bahçesine doğru ilerliyordu. 

«— Acaba takib ettiğimi sezdi de 
benimle alay etmek için mi buralarda 
dolaşıyor?» diye düşündü. 

Fakat delikanlının koruluğa girdi
ğini görünce, birdenbire aklına orada
ki küçük oda geldi: 

«— Hah! - dedi. - Mahud muhabbet 
ftşiyanma gidiyoruz!» 

Delikanhmn içeriye girmesi üzerine, 
o da bir ağacın arkasına saklandı. Bü
tün dikkatlle gözetlemeğe başladı. 
• Boğuk boğuk konuşma sesleri işiti
yordu: 

«— Kadın daha evvel gelmiş! - diye 
düşündü. - Çıkarlarken görürüm.» 

Tam iki buçuk saat öylece durdu. 
Rutubet iliklerine kadar işlemişti. Bü
tün vücudu donuyordu. Fakat böyle 
tam yakininde Atıfla rakibesinin se

viştiğini duydukça içi içine sığ'mıyor-
ıdu. 

Nihayet kapı açıldı. Delikanlı, ya-
mnda zarif endamlı bir kadınla çıktı. 
Kolkola ilerlediler. Memduha onlan 
arkalarından görüyordu. Bu kadının 
Destine olmadığını iyice farketti. Fa
kat kimdi? 

llerliyerek önlerine geçip kendini 
göstermeği ve âşıkları şaşırtmağı bir 
an düşündü. Fakat vazgeçti. Atıf onu 
görünce atî için ihtiyatlı davranacak
tı. Gafil avlamak daha iyi olurdu. Her 
sırrı gizlice öğrenecek, oğlanın sevgi
lisini rezil edecekti. 

Lâkin bu kadın kimdi? Karanlıklar
da sessiz adımlarla ilerledi. Kendileri
ni yalnız zanneden ve serbest serbest 
konuşan âşıkların sözlerini dinliyor
du. 

Delikanlı, sevgilisine: 
— Lâmia'cığım! Yarın bu akşamki 

gibi geç kalmam... . Gene ayni yerde 
birleşiriz! değil mi? - diye sordu. 

Memduha bayılacak gibi oldu. Kal
binin çarpıntısını iki elile bastırdı, 
bir ağaca dayandı. 

Demek, Atıf'ın sevgilisi Lâmia imiş? 
Bu bön, bu aptal kız ha?.. 

Sonra, şeytanî bir tebessümle güle
rek: 

«— Sana bir oyun oynıyacağım ki 
Atıf, bak, göreceksin!» dedi. 

Refet beyin yazıhanesi Galatada 
büyük binalardan birinin ikinci katın-
daydı. İçerisi gayet lüks döşenmiş! 
zengin bir müessesenin intibaını ü^ 
nazarda veriyor. 

Atıf'ın babası, muhteşem bir yazı
hanenin önünde oturmuş, desteyi* 
duran mektupları birer birer açarak 
okuyor; kimini ayırıyor, kimini sepc 
te atıyor. 

Amerikadan cevap gelmişti: BüyüK 
bir firma, oğlunu kabul ediyor. Maal 
meselesi âtide görüşülecek. 

«Ne zaman arzu ederse hareket et-
sinj» diyorlar. 

Refet bey, kaşlarını kaldırarak, ken
di kendine söylendi : 

«— Acelesi yok... Bu ayın sonund» 
dinlenmek için bir hafta Erenköyüne 
gideceğim... Oğlumla gezer, tozanz_ 
Ondan sonra yol hazırlığına girişiriz 

Bu sırada gözüne pulun üzeri (Eren' 
köy) damgah bir zarf ilişti. Kenarınd* 
«hususî» diye bir işaret vardı. Bu, bJf 
kadın yazısıydı. Erkek, merakla: 

«— Çok şey! bu da ne demek?» diy* 
açtı. 

Mektubun altmda imza görmeyin^*» 
omuzlarını silkti: 

«— İmzasız mektup!.. Okumag* 
değmez!..» 

Fakat Atıf'ın ismi satırlar arasınd» 
gözüne çarpınca gayriihtiyar! okum** 
ğa başladı: (Arkası var) 

!)» 
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Sahile 7 

19 mayısa aid hatıralar 
Atatürk Istanbuldan nasıl hareket 

etti, anadoludaki ilk hareketler 
Trakya umumî müfettişi general Kâzım Dirilc'in 

çok enteresan hatıralarını neşrediyoruz 
Atatürk, Anadoluya ordu müfettişi 

Olarak gittikleri zaman, Trakya umu-
•"̂  müfettişi general Kâzım Dirik'l 
^ma. harbiye rdsi sıfatile yanlan-
^ almışlardı. General Kâzım Dirik, 
*^ mayıs münasebetile Ulus refiki-
"̂ 'zde buna aid hatıralarım neşredi
yorlar. 

General Kâzım Dirik diyor ki: 
1 Mayıs 1919 sabahı 10 da idL Pangal-

ĵ ^̂ lü kira evinde telefon açıldı. Büyük 
'^"«andamn sesi idi. 
^ Kâzım bey, evde misin, geleceğim. 
"T Çok taltif buyurmuş olursunuz. 
ûedinı. 

Iıjj . " ^ saat sonra Büyük Kumandam, 
yıik bir heyecanla karşıladım. Ve yu-

c,̂  katın küçük odasına geref verdiler. 
'arasını yaktıktan sonra su tarzda söze 
şaldılar: 

j~~- Kâzım, memleketin elemli vaziyeti 
^'Umdur. Ben Anadoluya ordu müfetüşl 
^̂ fak çıkıyorum. Seni erkânı harb reisi 
^"^ almak isterim. Gelir misin? 

Büyük iltifattır. Minnetle gelirim, 
cevab yetmemiş olacak ki devam bu-Bu 
ar: 

j " " Pakat bu işin ağırlığı çok büyüktür. 
j^'^l hâdiseler karşısmda Babıâli, halife 
letlı PMişah Ue ve hattâ bütün itilâf dev-
«efe. ^'^ ile karşı karşıya husumete düşe-

Hâdiseler bizim üstümüze yükle-
^^ür. Bütün bunları düşünerek mi 
"'î 'üyorsunuz? 
ı"" Evet Büyük Kumandanım. Bütün 
J^^ajı düşünerek ve inanarak söylüyo-
Jöı. Çünkü Türkün başka bir ümidi kal-

«fkâı 
T O halde tamamdır. Yann saat onda 
•̂  harbiyei umumiyede buluşalım. 

j, ^o-uıar ve kapıda kendilerini saygı 'aktılar 
jj8«Çirdim. Otomobil ile hareket bu-
j^faular. Ertesi gün Harbiye Nezaretin-
^ ê emir buyurdukları saatte büyük er-
(1,1' harbiyenin ikinci reislik dairesinde 
^^^ reis şimdi İzmir saylan general 

^ İnanç) kendilerine mülâki oldum. 
^'lyurdular ki: 

Iĵ " Ben şimdi İsmete (İnönü) gidece-
j ^ Gelince konuşuruz. Siz hazıriıklan-
j? 'başlayınız. 

j larbiye Nezareti muamelâtı zatiyesinin 
t, "^yıs 1919 tarihli tebliğnamesini İs-
L 'JW muhafızlıfmdan aldım ki, bunun 
^ but--.- • • '̂ x-_=T.= . - : 

•e 
tün hayatım ve ailem tarihi için en . —Kiuı nayaıım ve auem büiuıı ı^uı cu 

yĵ î bir belge sayılan ve eşsiz inkılâbı 
Iĵ Paçak olan büyük kumandanın erkâm 
jı̂ b̂iye reisliği vazifesine bütün bifl 
h.'̂ Ç. sadakat ve bağlılıkla girmiş bulu
l d u m . OrcJu karargâhınm hazırhkları daire-

Şçj ferinde takibe başlanmıştı. Büyük 
djj' ismet İnönünün evinden daireye gel-
jj?- Emirler verdiler. İşin en mühim 
ĵ jT ŝı Babıâlide heyeti vükelâda konu-
^^cak salâhiyet meselelerinin kelimele-
^^erinde dahi dikkatle işlenecek bir 
ç^ Ve ürkeklik havası yaratmamak idL 

İĵ üJikü böyle bir vazifeyi ancak geniş 
L ^lâhiyet kaydı altında istiyen büyük 
l)j*andana muvafakat verilmekle bera-

salâhiyetin nereye kadar dokuna-
Içı!"̂  hemen kimse bilmiyordu. Bunun 
(C"^ ki bir kuşku ve ürküntü yapma-
T alıştırmak ve hazmettirmek lâzımdı. 
C * kelime üzerinde dura dura bunu 
Laflattılar ve general Kâzım İnanç, 
>u Harbiye Nazın müşir Şakir paşaya 
jj'̂ iürtetip imzalatmak işini üzerine al-
^ Nitekim götürmüş, okumuş. Şâkir pa-
^̂  "Cebindeki mühürü tereddüd içinde çı-
J J Y ^ bastırmış, fakat her nedense Im-

"̂  bu mührü teyid etmiyerek öylece 

>: 

, heyetine gönderilmişti. Oradan 
^ u l olunarak çıkmıştı. 

Kĵ  *• hafta, on gün içinde bütün işleri-
Ku 'mazerette yapıldı. Şef bu sırada dai-
'̂ M bulunuyordu. Bu sırada idi ki 
tfJ^^am damad Perid paşa Atatürk'ü 
1 ^ ^ harbiyei umumiye reisi Cevad p&-
(j./[^ birlikte sadaret konagma yemeğe 
bçjĵ î etmiş ve Türk tarih kurumunun 
t̂  ^"^ninde gösterUdlği gibi o gece hari-
tjlJj^^rtnde salâhiyet, kumanda ve idare 
Üf̂  konuşulurken bunun genişUğinden 
^ ^ sadrâzam bir kere daha bu işler 
tii;,, "İtle konuşmak duygularmı hissettl-
'*fai' '̂ °'̂ ıi5n^a mevzuu büyük kumandan 
'îusî."'*^*^ hemen değiştirilmiştir. Büyük 
V j ^ d a n m Anadoluya çıkışı Hürriyet 
t», 'üâfin siyasî klübünde epeyce hara-
,,ı,ç̂  öıünakaşa edilmiş ve Ali Kemal, 
^â^ İttihadcı olduğunu ve bir hayra 
•Hçj ^̂  olmadıttnı söylemiş. Fakat Meh-
liiçĵ l̂ önlemiştir. (Bugün sağ olmasını 
Siı̂ j?8im Hüriyet ve İtilâf klübü men-
kh. '^'idan Çerkeş Hasan bunu bana 
' l a ^ haber vermişti. Çünkü bu Çerkeş 
5̂̂  'i Süriyede ve Havranda Bahriye Na-
^^^ ordu kumandanı merhum Cemal 
" ka iyilik ve nimet görmüş ve beni 
'klj^f'̂ 'dan tanımış olduğu için bir sa-

Cjjî  öuygusu ile haber vermişti.) 
'̂ ist ^̂  ilerledikçe Büyük Kumandan 
llıı»̂ *a Kemalin Anadoluda yapacağı 
.'C^gr- - - - - -
f̂lüuf dalgalanmağa başladı. Bütün 

'illg^^^ızdan agıza Türk ve ecnebi mah-

"iiyjĵ ^̂ fa ve açılması mümkün olmıyan 
hs,.. 'Çembere rağmen ümidli ve nikbin 

!• çoğalıyordu, 
j üilek ve temenniden ibaret olan 
'"^ memleket çevresinde yavaj yavaş 

büyümekle beraber harekete geçecek 
zümre pek az ve bunlar da dagmık ve 
bedbinlik havası altında kalmıştı. 

Ecnebi mahfillerde dahi Mustafa Ke
malin Anadoluda hareketlerinden yava^ 
yava^ ve şimdiden vesvese ve endişe be-
liyordu. 

Samsuna hareketten iki gün önce ko
nağı Nişantaşmda bulunan Mekke emlri 
Şerif Ali Haydar paşa ki (İttihadı Terak
ki hükümetinin, halen Talât ve Cemal 
paşalann dostu ve hayırhahı ve Büyük 
Kumandan Mustafa Kemalin takdirkân 
İdi.) Konaklannda ziyaret ettiğim vakit 
veda sözleri arasmda şunları söyledi: 

— Mustafa Kemal paşa büyük İşler 
yapacaktır. Ve memleketi kurtaracaktır. 
Cenabı Haktan dilerim ki, elemsiz, keder
siz Samsun topragma ayak basabilsin. 

Ali Haydar paşanın burada sarahaten 
anlatmak istediği itilâf devletleri tarafm-
dan Büyük Kumandanın bineceği vapu
run, bir lıarb sefinesine takılarak Malta-
ya çevrilmesi endişesi idi. 

Ali Haydar paşa, İngiliz yüksek mah
fillerinden, Mekke Emin Şerif Hüeseyinin 
muhalifi olmasma rağmen, o günlerde 
bile hürmet gören ve kazanılmak istenen 
bir zat İdL 

Nitekim bu noktada havadisler tek tuk 
ağızlarda da konuşuluyordu. 

İşte bu günler fasid bir hava ve fena 
şartlar içinde geçerken (İzmirin 15 ma
yıs) meşum işgali oldu. 

Büyük Kumandan veda İçin saraya 
gitit. Orada Türk milleti ve Türk dünya-
smm bu elemli gününde dahi bir kayıt
sızlık, gamsızlık ve yapmaca bir hareket 
görmüş ve halifenin o zamanki Mısır 
Hıdivinin ka çbin altm tahsisat almakta 
olduğunu öğrenmek kaygusuna düştüğü 
anlaşılmıştı. 

Sarayda iken erkânı harbiyei umumiye 
reisi merhum general Cevad telefonla 
kendilerine: (Çabuk çıkmanın yolunu bul
masını ve vapura giderken de hiç bir 
merasim yapılmamasını ve dostlarının bi
le oraya toplanmamalarmı) söylemiş; 
Büyük Kumandan ayni gün aldığım bir 
telefon emrinde bunu işaret buyurdular. 

Ertesi gün Galata nhtımmdan Ban
dırma vapuruna karargâhla binilmlşti. 
Rıhtımda dört kişiden başka kimse yoktu. 

16 Mayıs heyecanınm yeni telkin eyledi
ği duygularla vapur nhtımdan akşama 
doğru aynlmıştı. Vapur bütün vapurlar 
gibi ve itilâf devletlerinin koyduğu prog
rama uyarak, ilk önce Kızkulesi açıkla-
rmda demirledi. Bizim vapurumuza da 
itilâf kontrolü bir İngiliz binbaşısı ile bir 
de zabit kıytafetli ermeni tercüman gel-
dUer. 

Büjöik Kumandanın emirlerile hemen 
bunlara karşı gittim ve karargâhm Ana
doluya gitmekte olduğunu, kendilerinin 
bir istekleri olup olmadığmı sordum. Sa
kin bir ifade Ue İcarargâh için bir dü
şünceleri olmadığmı söylediler ve kaptan
la tayfalar hakkmda basit bir kontrol ile 
İktifa ettiler. 

Sıkıntı kaynağmdan kurtulmuş ve İde
aline doğru yol almış olan Büyük Kuman
dan yavaş yavaş neşesini gösteriyordu. O 
gece kaptan kamarasmda geç vakitlere 
kadar kaldılar. Gece yansından sonra 
bir kaç harb sefinesinin bizim arkamız
dan geldiği elektriklerinden anlaşılıyor
du. Fakat mesafe çoktu. Ne olsa Büyük 
Kumandana hemen haber verildi. 

Atatürk, gemi süvarisine elektriklerin 
söndürülmesini ve sahile doğru rota al-
masmı ve icab ederse baştankara etme
sini tebliğ ettirdi ve böylece de yapüdı. 
Sabahleyin gün açınca bu sefineler gö
rünmedi. Sonra hâdiselerin tedkikin-
den öğrenUdi ki Odesayı bombardıman 
eden ve beyaz Ruslardan Kırımdaki 
Verangel ordusunu himaye eden bir do
nanma imiş. 

Sinoba uğranüdı ve az kalındı. Bura
dan doğruca Samsun yolunu tuttuk. Sam
sunda Büyük Şefi; selâm kıtası, zabitler 
ve çok kalabalık bir halk kütlesi karşıla
dı. Karaya ayak basar basmaz askeri, 
halkı selâmladı. 

Yurdun bütün durumunu İstanbulda 
alâka ile taklb eden Büyük Şef, Samsıma 
çıkar çıkmaz kolordularla, Konya ve An
kara ile muhabereye başlamakla beraber 
İzmir, Bursa, Balıkesir Ege ve Trakya 
hakkında en doğru haberleri almağa ve 
hepsini müşterek hız ve güç kasmağı olan 
ve milli davanın mihrakma toplamağa 
başladılar. 

Büyük Şef otomobil ile şehri dolaşarak 
karargâh binasına girdiler. 

Hükümet makamını ve belediyeyi ziya
ret ettiler. Samsun bütün Karadenizde, 
devlet ve inkılâb tarihinde büyük bir rol 
alacağı için mUli müdafaanın mihrakı 
olan bu yerde daha emniyetli tutulmak 
lâzımdı. Mutasamfm mezunen İstanbu-
la gitmesi hakkmdaki ricalarını kabul 
buyurdular. Eski valilerden Hamld beyin 
mutasarrıflığa getirilmesini istediler. Üç 
beş gün içinde o da geldi. Geleceği güne 
kadar da bu İşin vekâletine, bir kolorda 
kumandanlığı için beraberinde getirdik
leri general Refeti tayin ettiler. 

Yukanda Pontoslardan bahsetmiştim. 
Bu esaslı ve çok kuvvetli bir plân olarmk 
ele alındı. Çünkü Pontos hükümeti ku
rulacak ve Türk halkı, ezilecek, köle ola
caktı. Vali, kumandan vt mutasamflan 
talimat verlldL 

Samsuna ayak bastığımızdan bir kaç 
gün sonra Sald Molla İmzası U«, tstan-
buldan bütün Anadolu vilâyetlerine ve 
mutasamflıklanna gelen bir tamimde 
İngiliz muhibler cemiyetinin her tarafta 
kurulması, hararetli blfl lisanla İsteni
yordu. 

Bu telgraf öğrenilince bütün Anadolu
ya, kolordu kumandanlarına, valilere ve 
Konyadakl ikinci ordu müfettişliğine ver
dikleri bir telgrafla. Sald Molla admdaki 
kimsenin İngiliz muhibler cemiyeti hak
kmdaki fena hareketini, yann Fransız, 
İtalyan ve şu veya bu devletlerin muhib
ler cemiyetinin takib edeceği ve bunun da 
Türk varlığmı dağıtmaktan başka bir 
hedefi olmadığını ve ancak Türk cemiye
tinin sevgi ve kudretinin bir arada ve 
bir elde tutulmasım emir buyurdular. 

Ayni saatte ve emirlerinde olduğum 
halde, telgrafhaneye giderek sadrâzam 
damad Ferid paşa ile görüşmek arzusunu 
Babıâliye bUdlrdiler. 

Telgrafhanede sadrâzama, Sald Molla
nın cüret ve hareketini takbih ile hü
kümetçe de tedbir almmasmı kendi ted
birleriyle birlikte bildirdUer. 

Artık Babıâli ile Büyük Kumandanın 
arası açılmış ve yara içerden işlemeğe 
başlamıştı. Osmanlı devletinin inüıa ve 
taksimine doğru süratle yürüyen kara 
düşüncelerin karşısında büyük ve milli 
hassasiyet alabildiğine körükleniyordu. 

Merzifonda da 1500 mevcudlu ve İngi
liz zabitlerinin idare etti bir Hindli ta
buru olduğu ve Batumun dahi tahliye edi
leceği için oradaki itilâf kuvvetlerinin 
de Samsuna çıkarılacağı duyuldu. Sam
sunda başlıyan ve kabaran bu hareket
ler Samsımdakl Fransız mümessili, Met-
repolit ve İngiliz zabitleri tarafmdan iti
lâf mümessillerine ve Babıâliye artık 
duyurulmuş ve sadârazanun etekleri tu
tuşmuştu. 

Samsundan Havzaya gidildi. Orası bir 
alay karargâhı ve tabur merkezi İdi. Bü
yük Şef burada kaldığı günlerde Anado
lu plânlannm ilk hatlannı kurmuş ve 
Maraştan Samsuna kadar olan en dar 
mesafe üzerinden işgal kuvvetlerinin 
Anadoluyu ikiye ayırması gibi bir hare
keti ve bununla birlikte her yerden, de
nizden ve İcaradan gelecek işgal kuvvetle
rine karşı gerilla harbi denilen büyük 
plânı orada hazırlamış ve tek bir düşma
nın sahillere çıkanlmaması ve milli da
vaya karşı hazırlanılmasını bütün kuman
danlara bildirmişti. 

İtilâf devletlerinin karan ile Harbiye 
Nezareti top ve tüfek mekanizmalann 
toplanıp İstanbula aldınlmakta idi. Bü
yük Kumandan bunu hemen menetti. 

Havzada bulunduğu günlerde Diyarba
kır, Elâzlg, Mardin ve havalisinden, 13 ün
cü kolordu tarafından yüzlerce hayvana 
yüklenen büyük bir kafile üç dört zabit 
kumandasında Harbiye Nezaretinin em
riyle Samsundan İstanbula getirilmekte 
olan tüfek mekanizmaları ve top kama-
lan İle 3,000 den fazla olan sürgüler ora
da teslim ahndı ve Samsunda satılmak 
üzere gelen hayvanlac da alıkonuldu ve 
kıtalara verildi. 

Sıvastan Ankara istasyonuna, İstanbul 
enirine sevkedllen top kamalarile gene 
sürgü ve makineli tüfek sürgülerinin An-
karada alıkonulması için emlrles veril
miştir. 

Artık Babıâli ile devam eden düellonun 
ilk hareketi tatlı bir davetiye ile Havzada 
başlamış, Erzunıma kadar devam etmiş, 
8 - 9 temmuz gecesi Büyük Kumandan 
bir şef olarak milletin sinesine, mücahid 
bir ferd sıfatlyle atılmış ve bu devre Ue 
bundan sonraki bütün hareketler ve bü
tün harikalar mUli iradenin ve miUet hâ
kimiyetinin tecellisini hazırlıyan Erzurum 
ve Sivas kongrelerini ve heyeti temsUiye-
yl, ve 23 nisan kamutayını, padlşahm, ha
lifenin, saraym kökünden koparılması 
ve bugüne kadar heyecanı gittikçe artan 
bir hamle Ue yaşadığıma tarihi tamamla
mış ve işte bütün bunalr Uk hararetini 1» 
mayısm güneşinden. Türkün güneşinden 
almıştır. 

19 Mayıs, Atatürkün eşsiz hareketleri
nin başlangıcmı kuran ve kurtaran ve 
bu günleri yaratan tarihin en canlı nok
tasıdır. Bu«ün çelik gibi ordusu, endüs
trisi, zengin kültürü, he« bakımdan kud-
reUl bir mUlet variığı ortaya koymuştur. 

Atotürk bugün ytMJtığı, yazdığı ve ya
rattığı tarihin mükâfatını gözleriyle sey
rediyor. Onun ferahlı oğultusunu kulaftı 
Ue işitiyor. 

Atatürk, bütün vaallariyle harikulade 
biE insandır. Bütün hayat boyunca hiç 
bir gün bedbin olduğuun gören yoktur. 

Sinirlerinde en ağ« hâdiselere karşı 
dahi eşi olmıyan ve her zorlufu yıkan bir 
mukavemet vardır. Arkadaşlarına, doğ
ruya ve doftruluga karşı ölçülemlyen bir 
vefası vardır. 

Atatürk denince TüTk milleti ve Türk 
miUetl denince Atatürk derhal amhr vi 
canlanıl 

Onun en sok sevdiği, Samsandan da-
vâsmm sonuna kadar eOyledltl, aılcadaf-
lanna söylediği, bugün bûtfin gençUğllı 
söylemekte olduğu şu mavşı buraym 
yorum: 

Dal başraı damaa alnuş 
Oflmflf d « « AnBiaı aka* 

< Güneş ufuktan şimdJ doğaş 
^ ;i6rfl7eUm arkada#K)k 
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N A N E M O L L A 

Abdülâzizin Beylerbeyi camisinde »»l^ıııiılr resmi 
(Bahriyedl ressam Hasan beyin krokisi) 

— Paşa sen ihtiyağ deyil, istiyoğ-
sım biğ operasyon. Bizim büjrük elçi 
bey graf Fransua Ziçiden biğ «emp-
felmıgsbrif» al, Via (yani Viyana) de 
git, profesör doktor Ayzenberg gör... 

Almanlık davası güden, o da İstan
bulda doğmuş, hattâ Kulekapısından 
çılanamış, kendine sorarsan Hamburg-
daki en büyük firmalardan birinin 
ikinci direktörü, doğrusuna gelince 
ayak komisyoncusu bir yahudi, bu sö
ze itiraz etti: 

— Nayn, nayn Her Kolman, bu 
adam istemiyoğ operasyon. Bizim Al-

, man ambasadda üçüncü sekreter, be
nim kuzen j ermen Her Rozenfeld vağ. 
Bunun madama kardeş doktor Friş-
baum Berlin üniversitede birinci pro
fesör. O anhyoğ bu iş.. 

Anası babası Şıra adalı, kendisi ta-
tanbulda, Papasköprüsünde yetişme, 
üç beş ay Napolide bulunduğu için 
İtalyan kesilmiş şimdi (Kafe Flam) a 
ortak bir tatlısu frengi de lâfa kanş-
tı: 

— Cırcır su kullanmazsin ekselans? 
Getirt Cırcır su, bir ay (kür) yap, se
nin (vesi) içinde ne var, epsi pülveri-
ze oluyor.. 

Güllü Agob efendiye sıra gelmişti: 
— Paşam, içmeleri hiç boyladın: 

Emrin altında bunca çatanalar duru
yor. Fayrab ettir birini, otur güverte
sine, fesi yıkıp Modaları, Adaları te
maşa ede ede Tuzlaya vur. Çok değil 
iki saat kal; otuz kırk bardak su iç; 
50, 60 keret te 100 numaraya taşın, 
o taş silinip süprülsün gitsin!.. 

(Zevatı ecnebiyeyi ve reayajn muh-
teremeyi), hatır sayarak kemali dik
katle dinlemiş olan paşalar, beyler de 
bahse karıştılar. Nazınn eski ahbabla-
rmdan, Şûrayı devlet dahiliye dairesi 
âzası ve Rumeli beylerbeyi payeli bir 
zat: 

— Paşa birader, dedi, Zmdankapı-
smdaki Hamal hocayı (1) hiç tecrü
be ettin mi? Bazı kesan tavsiyelerini 
deli saçması yerine korsa da meczu-
bindendir. Meczubin ise irşadatı gay-
jöbeye mazhardır. Ona bir baş vur
san... 

Meclisi kebiri maarifte âza, sangını 
bir kaç sene evvel çıkarmış, maanıa-
fih hâlâ mahreç mevalisi rütbeli bir 
sakallı, Rumeli Ijeylerbeğine hitab 
etti: 

— Paşa hazretleri, vakıa meczubu 
mezkûrun bazı vesayası pek şâfi olu
yorsa d» ekserisi de hiç fayda etmiyor. 
«Zaptiye nazınna:» Zatı ulyalan hali-
sülkalb vedderun bir kimesneye okım-
sanız. meselâ Kocamustapaşaü Yanm 
Zihni efendiye. (?) Nefesinin tesirini 
rrfika cariyenizde denedik. Mıunailey-
ha tam dokuz ay yedi gün daülhıçkı-
rık denilen marazı müzirden muzta-
ribdi. Hazret okudu, pirüpâk etti. 

(Evfak, eşlemi) diye, sallabaşlar 
gibi boyıma kafa sallıyan sankL' bir 
hocafendi de araya katıldı: 

— Meşhudatı dai3raneme nazaran 
bir mikdar da sanhğmız mevcud. Us
tura İle kestirmek hususu teemmül 
buyruldu mu? Haleti mezkûrun ye
gâne devası şak ettirmektir. Muar çar-
Şigmcbüd, ec^anelerdeki edvlyenin hiç 
biri kâr etmez. 

SivTioe sakallı, alafranga meşrebliğl 
Üstünden akan, heriıalde Sıhhiyede 
â n Ur bey koıdi kendine mınldanı-
yorduf 

— Mtanımu melâmetzede en a'kall-
nusdub 

Ecnebi mösyöler, tatlısu frenklen 
biribirlerine bakarak gizliden gizliyi 
alay geçiyorlardı. 

Zaptiye nazırı paşa hâlâ buruşuk 
surat, çeneleri kapalı, düşüncede. 
Zihninin içinde iki kişi tepiniyor: Va
lide sultamn başağası Ramiz ağa haz-
retlerile alay beyi Zincirkıran Rıza 
bey. 

Usulcacık sarayı hüma3runa birini 
koşturup, mabeyinci Eşrefe işi çıtla
tıp ağafendiyi buraya mı getirtse, ko
zu ona mı paylaşdırtsa?.. Bu işin için
den başka türlü sıynlmanm imkânı 
yok. 

Parmağım zile dokvmduracakken 
eU masanm üstüne düştü. Böyle hav-
ramn içinde verilen karar, karar ola
maz. Kalabalığı defetmek ve köşeye 
çekilip salim kafa ile düşünmek lâzım. 

Bunun için de gene hastalığı ortaya 
koymaktan başka çare yok. Zile bas
tı; odacıbaşı girdi. 

— Bana bir su getir ama bardağı 
iyi yıka!.. 

Odacı durmada, ağzına bakmada. 
Zira bu da bir parula... 

Su isteyip te (bardağı İ3ri yıka) de
di mi, ardından söyliyeceği söze müs-
bet cevab verilecek, (evet) denecek. 
Bardaktan, yıkamaktan bahsetmiye-
rek yalmz su isterse cevab menfi, ya
ni (hayır) olacak. 

— Receb, dedi, doktor Horasanci-
yan efendile Aristidi bey geldiler mi? 

— Evet efendim, karşıki odada bek« 
liyorlar... 

Misafirler bu kadar da saygısız nn 
ya? Hepsine yol görünmüş, ardarda 
çıkmışlar, oda da halvet olmuştu. 

(Arkası var) 

(1) Hamal hoca o zamanki İstanbulun 
en m e ^ u r simalanndan. Sınk hamalı 
kıyafetinde, Kuruyemişçiler içinde daracık 
bir dükkânda. Önünde küçük bir kerevel 
ve kahveci iskemlesi, Kapmm önü mah
şer; sıra bekliyen bekliyene... Yısa boco-
larla gireni karşıana oturtuyor; okuman, 
üflemesi yok, kırk para avaidini aldıktan 
(nen var) diye soruyor. Derd söylenince 
gözlerini kapayıp, yanm dakika muraka
beye vanp, tesbihden bir kaç tane çeke» 
çekmez ilâç ağzmda: 

Meselâ: Üç cevizin kabuMarmı çıkaf, 
havanda döv, üçe bölüp üç gün aç kanu
na yut... Yahut beş iğde al, suya koy, dârt. 
gece ysüarken suyu iç; beşinci gece iğde
leri çeklrdeklerile beraber ye... Ve yahul 
bir kahve fincanı sirke, İçine bir tutsm 
tuz, yedi aded de zeytin. Ertesi s a b a b t n 
başhyarak o sirkeyi ağnyan yerine sik; 
yedi gün tamam olunca zeytinlerin etleri
ni lapa yapıp, çekirdeklerini yedi köjeye 
göm... 

(2) YİBonn Zihni efendi, Sümbülefendl 
civarmda, iki odah, yıkılacak bir evde. 
Doğrusu lazımsa yanm da degU. üçte blA 
Bacamdan, kollan kökünden yok; yalnıa 
bir başla gövde. Kafasmda, yüzünde, 
göğsünde yara izleri. Bu pürmelâl Yıai» 
niçin geldiği muamma. 

Muharebelerin birinde iken cephane 
mi patlamış, yoksa minare kurşuncusu 
imiş te minarenin âleminden mi düşmüş, 
o noktalar malûm değlL Kirli bir yata-
ğm içinde, çırçıplak yorgana sanh, hacet 
ehiUerine nefes ediyor. 

Onun da avaldi kırk para amma me
cidiye, on kunu, çeyrekten aşağı verea 
yok. İhtisası yalnız hastalıklara münha
sır değil; sıcaklığa, soğukluğa, şirinliğe, 
gebekllğe, kısmete, yüdız banşıklığma Ğm 
okuyor. 

(3) Doktor Hrasancı oğlu MikaU efen
di, 185» senesinde Paris Tıb faktU*ertB-
den doktora tezUe çıkmış. Mektebi Tıbbi
yede senelerce, önceleri emrazı hariciye, 
sonra da emrazı dahUlye muallimliğinde 
bulunmuş, malûmatı, teşhisi, hastalanna 
kargı neıaketUe maruf bir lattı. 

Alkildi bey o tarihte Tıbbiyenin ameli
yatı cerrahiye ve teşrihi marazl muallim 
pıL BUİhare paşa olmuftur. 
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Avrupada baş gösteren vahim 
bir buhran: Soğan buhranı 

Alman kadınları soğan yerine pırasa 
kullanmaya davet edildiler 

Şimdi Fransa ve Almanyada herkes Soğan 
buhranının izalesi için çareler düşünmekte, 
soğanı fazlalaştırmanm yollarını aramaktadır 

Bugün Avrupanın büyük devletle
rini şiddetle işgal eden ve acı acı dü
şündüren en mühim, en nazik, en 
hayatî mesele nedir bilir misiniz? İs
tediğiniz kadar düşünün bulamıya-
caksmız. Çünkü bu mesele ne ilk ham
lede zannettiğ'iniz gibi, Çekoslovakya-
daki Südet Almanları ne İspanyada
ki dahilî harp, ne Milletler Cemiyeti
nin müşkül vaziyeti, ne Fransız - İtal
yan müzakereleri, ne şu, ne budur. 

Sizi daha fazla yormamak için mü
saade ediniz de ben söyleyivereyim: 
Avrupada soğan kalmadı... 

Facia iki hafta evvel Almanyada 
patlak verdi. Bütün dünya ajanslan, 
şu kısa ve elemli haberi neşrettiler: 

«Birkaç haftadanberi Alman ka
dınları soğandan mahrum kalmışlar
dır. Soğan kıtlığı gelecek hasad mev
simine kadar devam edecektir. Ev ka
dınları soğan yerine pırasa, sarmısak 
ve Almanyada bulunabilen diğer ba
haratı kullanmağa davet edilmekte
dir. İthal edilen soğanlar haziran so
nuna kadar yalnız fabrika ve hasta
nelere tahsis edilecektir. 

F r a n s a d a vaz iye t 
Almanyada vaziyet bu halde iken 

son posta ile gelen Fransız gazeteleri 
de memleketlerinde şiddetli bir soğan 
buhranı baş gösterdiğinden bahset
meğe başladüar. Piyasada soğan na
zarı dikkati celbedecek kadar azalmış 
ve fiatler geçen sene bu mevsime nis-
betle tam beş misli yükselmiş, Paris 
merkez hâlinden aİinan malûmat 937 
martında kuru soğanın yüz kilosu 58 
frank iken nisanda 105, mayısta 170, 
haziranda 215 franga çıktığını bildi
riyor. 

Yaz mevsimi gelince kuru soğan 
sarfiyatı azalıp yeni mahsul de idrak 
edildiğinden, fiatler temmuzda 155, 
ağustosta 120 franga düşmüştür. Fa
kat eylülden itibaren fiatler tekrar 
baş kaldırmış, eylülde soğanın yüz ki
losu 135, birinciteşrinde 185, ikinciteş-
rinde 235, birincikânunda: 260 fran
ga çıkmıştır. Fakat bu da bir şey değil. 

Çünkü 938 senesi girince fiatler ge
ne hızlarını alamamışlar, ikincikâ-
nunda soğanın yüz kilosu 335, şubat
ta 375, martta ise vunumun hayretleri 
önünde 540 franga yükselmiştir. Ni
san ayında kaydedilen fiat ise 540 
franktır . 

Bu 540 frangm altını çizmek lâzım
dır. Çünkü bu rakam Fransada so
ğan fiatlerinin bir sene zarfmda tam 
beş misli fırladığını gösteriyoft>lşin 

Bir soğan demeti 

asıl vahim olan tarafı bu fiate bUe 
soğan almağa razı olan Fransızların 
ancak çürük çank soğan bulabilmele
ridir. Çünkü piyasada ilâç için iyi 
soğan yok. 

Buhranın sebebi 
Acaba Avrupanm iki büyük devle

tini müşkül vaziyete sokan bu buhral-
nın sebebi nedir? Meseleyi ciddî suret
te ele alan Petit Parisien gazetesi so
ğan yetiştiren mmtakalarda yaptığı 
tahkikattan sonra: buhrana mahsu
lün azlığım sebebi gösteriyor. Mah
sulün az olmasına da az soğan yetiş
tirilmesi sebep olmuş. Geçen sene tar
lalarda çalışan işçilere çok yüksek üc
ret verildiği ve işçiler en nazik zaman
larda jrev ilân ettikleri için soğan 
pahalıya malolmuştur. Satış fiatleri
nin yapılan masrafı korumaması yü
zünden de birçok kimseler soğan ye
tiştirmekten vazgeçmişler. 

Almanların iddiası 
. Vaziyeti daha etraflı düşünen Al-

Kütahyada güzel bir resim sergisi açıldı 

Kütahya (Akşam) — Halkevinde İlse resim öğretmeni Ahmet Doğuer bir 
reshn sergisi açmıştır. Teşhir edilen tablolar arasmda valimiz Sedat Erimin 
eserleri de nazarı dikkati celbediyordu. Sergiyi valimiz açmıştır. Sergi ziyaret 
edüdlkten sonra davetlilere çay ikram edilml§tlr. Gûaderdiğlm resim sergini^ 
•çılış resmini gösteriyor. 

manlar, Almanyayı böyle müşkül va;-
ziyette bırakan şu hâdisenin altında 
gizli bir paiTTiak olması ihtimalini de 
nazarı dikatten uzak tutmuyor ve 
Alman gazetelerinden bâzıları hain 
Yahudilerin soğan üzerinde spekülâs
yon yapıp dünya piyasasından bu 
maddeyi azalttıklarını ileri sürerek 
onları şiddetle itham ediyorlar. 

Avrupada şimdiye kadar bir çok 
buhranlar olmuştur. Siyasî buhran, 
iktisadî buhran ve saire... Fakat gös
terilen telâş gözönünde tutulacak 
olursa buhranların en yamanı soğan 
buhranıdır. 

Almanya; ve Fransada soğansızlı-
ğın doğrduğu müşkül vaziyeti yuka-
ndanberi verdiğim izahattan şüphe
siz anlamışsınızdır. Fakat eğer bunu 
bir türlü anhyamıyorsanız, size «Tok 
açın halinden anlamaz» der gibi 

— 
«Mutfağında daima bir tutam soğa
nı bulunan adam soğansız kalmanm 
ne demek olduğunu anlamaz» diyece
ğim.. 

S o ğ a n ı n e h e m m i y e t i 
Soğan deyip geçmiyelim. Soğanla 

pişirilmesi âdet olan yemeklerin bü
tün lezzeti içine doğranan soğana aid-
dir. Çiy iken ve bilhassa doğranırken 
neşrettiği acı koku ve döktürdüğü göz
yaşlarına rağmen soğan yemeklerde 
bir terbiye vasıtasıdır. İştiha davet 
eder. Mevkii büyüktür. Ömrünüzde, 
bugün Almanyada olduğu gibi, soğan 
yerine pırasa ile pişirilmiş bir yemek 
yediniz mi? Allah göstermesin, yoksa 
bu tahammül edilir bir şey değildir. 

Elleri kokmasın diye soğanı ve so
ğan doğramayı hiç hazzetmiyen ka
dınlarımız soğan kokusunun hasreti 
içinde pırasa doğrıyan ve bu yüzden 
lezzetsiz yemekler yemeğe mecbur ka
lan Alman kadmlai-ının müşkül vazi
yetini bir kere gözleri önüne getir
sinler. 

Bol bulunduğu zamanlarda ismi 
ağza aJmmıyan soğan, bugün Alman-
yanm ve FransaJiın en yüksek maha-
filinde mevzuu bahsedilen bir me
sele halindedir. Halk tabakalarından 
devlet memurlanna kadar herkes so
ğan buhranının izalesi için çareler 
düşünmekte, memlekete soğan getir
menin ve bu mübarek mahsulü faz
lalaştırmanm yollannı araştırmakta
dırlar. 

Belki soğanm muhterem şalısiyeti 
hakkmda kitaplar bile yazılacak ve 
gene belki bu faaliyetin sonu beş se
nelik plânlara bağlanacak. 

Her yemeğin içine girmek fırsatmı 
bulan pırasajn mutfaklardan uzak-
laştınp yemeklerin kaybolan lezzeti-
'ni iade için bu bir zarurettir. 

Şevket Rado 

. İzmir Halkevi resim sergisi 
" İzmir (Akşam) — İzmir Halkevinin 
dördüncü resim sergisinin kapanması 
münasebetile Ankara Palas salonunda 
Halkevi reisliği tarafından vilâyet ve 
belediye erkânile sergiye iştirak eden 
ressamlarımıza bir çay ziyafeti veril
miştir. Ziyafet samimî hasbıhallerle 
devam etmiş, vali ve parti başkanı B. 
Fazh Güleç ile Halkevi reisi Bn. Şehi-
me Yunus irad ettikleri nutuklarla 
ressamlanmızm muvaffakiyetlerini ve 
resim sergisinin gördüğü yüksek alâ
kayı tebarüz ettirmişlerdir. Geçen se-
neki sergiye yedi ressamımız iştirak 
etmişti. Bu sene 11 ressamımız iştirak 
etmiş, (150) ye yakm eseriıü teşhir ey
lemiştir. Bu eserlerden mühim bir kıs
mı resmi ve hususî müesseselerle eş
has tarafından değer biatlerle satın 
Sbosustır. 

Dünya dertlerini sayan 
256 sayfalık bir kitab 

V -

Ankara 17 Mayıs 
Önümde 256 sahüelik büyükçe kı

tada fransıcza bir kitab var; adı: Mil
letler cemiyeti 1937 dir. Kapağı altında 
şu satırlar var: (Milletler Cemiyeti 
Umumî kâtibliğinin malûmat şubesi». 
Cildin arka tarafında, gene alt kısım
da şunlar okunuyor: «Milletler cemi
yetinin Cenevre neşriyat servisi». 

Bir takım politika teşekküllerinin 
propaganda mahiyetinde çıkardıkları 
süslü ve büyük resimli kitablan, mec
muaları sık sık görüyoruz; onların ek
seriya resimlerine göz gezdirir geçeriz. 
Her birisi çok defa bir politika kay-
nağ'ının mahsulüdür. İçinde hep o 
kaynağın görüşleri etrafında yazılar 
medihler okunacağı belli olduğundan 
insan kendini pek yormak istemez. 

Nedense ele aldım, bir kere fihris
tine baktım. Fihrist çok uzun!. Orada 
18 fasıl var, sonra her fasıl en aşağı 
5 ve en çok 15 kısmı gösteriyor. Fasıl
ları ve onun bölündüğü kısımları oku
mağa başladım. Serlevhalar bana me
rak verdi, kurşun kalemle her kısmın 
sahife sayışım gösteren rakam kena
rına işaret koydum. Bunları kitab için
de bulup okumak istiyordum. Şimdi 
işaretlediğim başlıklardan bir kaçının 
adını aşağıya yazıyorum: 

1 — Milletler Cemiyeti paktını harekete 
getirmek. 

2 — Terrorizm hareltetlerin milletler 
arasında tenkili. 

3 — Kadınların kanunî vaziyetleri Statü. 
4 — İsnekderun Hatay meselesi. 
5 — Otomobillerin beynelmilel sigorta

sı ve otomobil ve şimendifer kazaları is
tatistiklerinin beynelmilel mahiyete çev
rilmesi. 

6 — Takvimlerin ıslahı. 
7 — İnsanların ev, yemek, gıda, bedenî 

terbiye işleri. 
8 — Entelektül fikir adamlarmm uğra

dıkları işsizlik ve sıkıntı. 
9 — Fikir adamlarının iş birliği teşkilâ

tını kurmak düşüncesi. 
10 — Çocuk ve gencin aileler içinde iyi 

yetişmesi ve himayesi. 
Şimdi size en aşağı 100 serlevha teş

kil eden 18 faslın içinden ayırdığım bu 
on başlığın bulunduğu sahifeleri oku
mağa başladım. Onların tafsiline ve 
şekline ve bugünkü yürüyüşüne geç
meden hasıl eylediğim intiba şudur: 

Ne derlerse desinler. Milletler Cemi
yeti insanlık için çalışıyor. Mühim te
şebbüslere girişmiş, eğer neticelerin 
hepsi fiilî şekil alamamış ise kabahat 
Milletler Cemiyetinde değil, politika-
cılann hırsındadır. 

Şimdi 10 başlıktan bir kaçım hulâsa 
edeyim: 

1 — Akvam Cemiyeti paktı etrafın
da Habeş meselesindenberi olan şeyler 
yazıldıktan sonra üçüncü paragrafın
da Akvam Cemiyetine bütün milletle
ri sokmak, yani tam manasile beynel
milel tasavvuruna geçiliyor ve Şili mü
messili Edvards'm ortaya attığı yük
sek bir fikrin tedkikine başlanıyor. 
Vakıa Arjantin mümessili Pardo dahi 
bu işi evvelce karıştırmış ise de iki se
ne evvel Akvam Cemiyeti içinde kuru
lan yirmi sekizler komisyonu bu me
selenin ayrı bir teşekkülde tedkikini 
teklif ederek kenarda bırakmıştı. Mös
yö Edvards'm iddiası daha bariz gö
rünüyor. Akvam Cemiyetinin ıslahı 
için bahsolunan 28 1er komitesinin 
derhal bütün milletlerden ne düşün
düklerini sorması isteniliyordu. Bu iş 
28 1er komitesinde hararetli ve uzun 
münakaşalar açmış, bütün milletlere 
sormalı mı, sormamalı mı diye nutuk
lar irad olunmuş... 

Nihayet Edvards dijaı teklifi, yani 
Akvam Cemiyetinde âza olmıyan mil-

•letlerin Akvam Cemiyetinin ıslahı hak
kında düşündüklerinin sorulması işi
ni, Cenevrede Akvam Cemiyetinin bü
yük asamblesinde teklif etmiştir. Umu
mî heyet bu işin tedkikini gene 28 1er 
komitesine resmen tevdi ediyor. Komi
te milletlerin kâffesinden açık sorma
yı tensib etmiyor, fakat bütün millet
lerin kendi düşündüklerini öğrenmek
te fayda vardır, bundan dolayı Akvam 
Cemiyeti konseyinin bu malûmatı ne 
yolda toplamak hususu etrafında ted-
kikler yaparak münasib zamanlarda 
bu mütaleaları alıp 28 1er komitesine 
takdim etmesini muvafık görüyor. 

Görülüyor ki kimse açık şekilde işi 
üstüne almak istemiyor. Fakat Akvam 
Cemiyetinin ıslahı lâzım geldiğini in
kâr edemiyorlar. Bu ıslahın bütün mil
letlerin iştirakile düşünülmesi lâzım 

, geldiğini de reddedemiyorlar amma işi 
açık sormıyalım, başkalarımn müna

sib şekillerde fikirlerini öğrenmeğe 
çalışalım diyorlar. 

Şu halde Akvam Cemiyeti merkezi, 
bu cemiyetin ıslahı mefkuresi etrafın
da çalışmaktadır ve çalışmaktan geri 
durmuyor. Bence bu da hayır alâmeti- ' 
dir. Mutlaka işin içinden bir hakikat 
doğacak! Amma ne vakit? 

2 — Bir devlet tebaasından birisinin 
veya bir kaçının diğer memleketlerde 
asayişi ve rahatı bozmak için tedhiş 
verecek mahiyette cinayetler yapma
sına yani terrorizm kurmasına karşı 
tedbir almak üzere 35 devletin delege 
göndererek iştirak ettiği konferans 
1937 teşrinisani sonuna kadar devam 
etmiştir. Bu konferansa Türkiye cum
huriyeti dahi delege göndermiştir. 

Konferansa Belçika delegesi Karton 
Viyart başkanlık yapmış ve ortaya 
terrorizmi karşılıyacak iki mukavele 
çıkarılmıştır ki bunun birisine 21 dev
let imza koymuştur. Türkiye cumhuri
yeti kabul ve imza edenler arasında
dır. Ayni zamanda bu gibi terrorist 
fiilleri cezalandırmak için beynelmilel 
bir mahkeme teşkilile onun hükümle
rini kabul için hazırlanan ikinci mu
kaveleye dahi ancak 10 devlet imza 
koymuştur. Bu on devletin arasında 
biz gene varız. Diğer devletler şunlar
dır: Belçika, Bulgar, İspanya, Fransa. 
Yunan, Holanda, Romanya, Çekoslo
vakya ve Yugoslavyadır. 

Görülüyor ki Fransayı istisna eder
sek beynelmilel bir mahkemenin ilâ
mına riza gösterenler hep kendüerini 
kendi kuvvetlerile korumağa karaf 
vermiş ve emperyalizmden uzak kal
mış devletlerdir. Lahey beynelmilel âU 
mahkemesinin seçeceği beş hâkim ve 
beş yedek hâkim bu dediğimiz terro
rizm beynelmilel mahkemesini teşkil 
eyliyecektir. Mahkeme kendisine JŞ 
verilince toplanacaktır ve işleri olan 
devletlerin kendileri dosyalarını oraya 
tevdi edeceklerdir. Bu mahkeme Aİ' 
vam Cemiyetine bağlı olmıyacaktır. 

Bu işte dahi görüyorsunuz ki fikıf 
yürümüş, fakat zavallı fikir politik^' 
cılar arasında yürürken kuvvetini 
kaybetmiş, başlangıçta 35 devlet işti' 
rak eylediği halde birinci mukaveleye 
21 imza konmuş ve ikinciye ancak 1" 
imza atılmıştır. Bundan da ümitsizlil^ 
çıkarmak doğru değildir; yabancı el
lerle bozulmak istenilen asayişler^' 
çıkarılacak ihtilâl ve cinayet hareket
lerine karşı gelmek mefkuresi ortada
dır, yürüyor. 

Şimdi sırayı bozacağım. Arada at
lattıklarımızı başka bir yazıya bıra-
kıb entellektüellerin uğradığı işsizliğ* 
karşı aranüan çarelere geçiyorum. 

Bu mesele ilk defa geçen yıl ortaya 
çıkmıştır. Her memlekette fikir adam
larının hayatım zorlaştıran işsizliği 
çare aranması Cemiyeti Akvamın eD* 
tellektüel enstitüsünden istenilmişte'* 
Bilhassa entellektüel hayatın muhte
lif mesleklerinde şomaj ne derecede ol
duğu hakkında etraflı malûmat iste* 
nilmiştir. Bu malûmat en ziyade Af* 
jantin, Brezilya, Kanada, AmeriKa 
cumhuriyeti, Meksika, Almanya, Avü^ 
turya, Belçika, Fransa, Macaristan. 
İtalya, Lehistan. Romanya, İsveç ^* 
İsviçrede toplanmıştır. Toplanan ma* 
lûmat acınacak levhalar göstermiş o*' 
duğundan derde beynelmilel bir çal* 
aramak yoluna geçilmiştir. Akvam ^ 
miyetinin bu babtaki mesaisinin düji' 
yaya duyurulmasında fayda 

olduğ»» 
bir daha düşünülerek faydalı filimin' 

. ihzarı ve dağılması, radyo ile entelle*' 
tüel konferanslar verilmesi teklif olU '̂ 
muş ve asıl mesele için bir prograi" 
hazırlanması düşünülmüş ve bunui| 
için Akvam Cemiyeti merkeande** 
bürolarla muhtelif memleketlero 
mevcud entellektüel kurumlarda!* 
alınacak delegelerden bir istişarî KO* 
mite kurulmasına karar verilmiştir-
Bu derde çare aranmağa başlanmış 
tır; bu da bir terakkidir diyeceğii'^ 
Çünkü bütün dünyanın içinde çalkala' 
dığı endişe ve tereddüd fırtınalar' yarattığı krizler yüzünden doğan v« 
kuvvetlenen egoizm hotpesentlik " 
taya hâkim iken entellektüellerin 

po
litika mahfillerinde düşünüleceği P^^ 
umulmuyordu. Fakat bir hakikat va ' 
dır ki o da memuriyet ve maaşla deg'̂ ^ 
fikir mesaisi mahsulile yaşamanın &' 
tikçe çıkmaza girmesidir; bu da Ç^ 
acıklıdır. Ahmed İhsan Tok? 



r^auLjtsrvnıo SahifeS 

İspanya harbi: Frankoculann tehdid ettUderl 
Valâns şehrinden bir ı^örünüş 

tn^fUterede yerden idare edilen ve muvaffakiyetli uçuşlar yapan bir tay3rare Ahnan patinaj şampiyonu iki ĝ enç 
^ ku bayan Herb«r ye Hrub^ 

* Japonyada uzun sakalhlann bir cemi
yeti vardu-. Yukarıda bu cemiyet âza-

smdan bir grup görünüyor 

tngiliz donanmasmın manevrası: Ateşe hazır duran toplar 

Almanyada gvattş banyosu yapan {ocuklara siyah sSdOk tabbyor 
Geçen hafta evlenen eski Kayserin 
torunu ile Rus prenslerinden Kira 

tngiliz kraliçesi geçen hafta fakir mahallelerini gezmiştir. Bu mahallelerden 
birinde kravatı olan bir çocuk, teşrifat müdürü tavrını takınarak diğer 

çocuktan birer birer kraliçeye takdim ediyor 
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Beşiktaş Alsancagı 5-0 yendi 
Oyun sert oldu. Beşiktaşın beş 
golünden dördünü Şeref yaptı 

Oeç&a hafta Oalatasarayı yenea 
Alsancak takımmı dûn Beşiktaşın 
harsısında gördük. (5 - 0) gibi ağır 
bir farida mağlûp olan İzmirlileritt 
maçı bundan daha farkh bir şekilda 
kaybetmeleri de mümkündü. Şerefin, 
Muzafferin, hattâ Hakkınm mûteod* 
did defalar olmuş golleri kaçırdıklar 
nm, hakemin ofsaydla alâkası olmı-
yan bir golü saymajdığını. Eşrefin di 
bir penaltıyı atamadığını göz önün« 
getirecek olursak İzmirlilerin (5 - 0)] 
İlk neticeden memnun olmalan lA-
zımgeldiğini söylemek mecburiyetin
deyiz. 

Alsancak takmmu da - bütün hüs
nüniyetimize rağmen - maalesef met* 
hedemiyeceğiz. İyi bir futbol oyna
mak için lâzımgelen top kontrolü, 
yer tutma, takım oyunu gibi hassa
lardan ziyade Alsancaklılarm sert 
oyuna ehemmiyet verdikleri ve bu 
tarzı meziyet'olarak telâkki ettikleri 
sahadaki vaziyetlerinden belli olu
yordu. İçlerinde yalnız Enver ye bil
hassa Bari bihakkın iyi futbol oynu
yorlardı. Alsancağm bundan evvelki 
gelişinde güzel oynıyan Saimi bu de
fa çok bozulmuş gördük. Kalecileri 
Hilmi, beş gol yemesine rağmen fena 
oynamadı. İki bek, Cemille Ali çok 
sert ve favullü oynadılar. Bühassa! Ce
mil, Hayatinin üzerine bir kaç dı^ai 
tekme üe çıkış yaptı ki iyi bir hake
min bu oyuncujru sahada tutmasına 
imkân yoktu. Santrfor îlyas, daha ük 
dakikalarda takımının tarzını göste
ren ilk sert hareketleri yaptı. Takı
mın diğer oyuncuları iyi oynayama-
dılar. 

Alsancaklılarm, kazanmak iddia
sından ve bilhassa setlikten ve teb-
meden evvel hakikî ve temiz futbol 
oyununa ehemmiyet vermeleri ve ça-
lışmalan lâzımdır. Yoksa bu tarzla 
ve bu oyvmla ancak kendi sahaların
da ve hakemlerinin yardımile maç 
kazanabilirler. Daha bir kaç sene ev
vel, şehrimizde mağlûp olmasına rağ
men futbol oynamış olan (Altay) m 
oyununu Alsancakhlar bize çok arat
tılar. 

Alsancağm sertliğine, Beşiktaş yu
muşak bir oyunla mukabele etmedL 
Bu mevsim en iyi oyununu oynamış 
olmasına rağmen Hüsnü ve formda 
olmadığına tekrar işaret edeceğimiz 
Nuri, topa daima lüzumımdan fazla 
sert girdiler. Eşrefin ve Puadm bir 
iki hareketini istisna edersek Beşik
taş takımında başka sert oymyan ol
madı. Fakat bütün takım mücadele
ci ve enerjikti. 

Kaleci Mehmed Ali iyi ve hatasızdı. 
Haf hattında Feyzi sakin ve güz^ 
Rifat da oldukça iyi oynadılar. Hü
cum hattında Gemilin sert ojrunu 
karşısmda Hayati ve Muzaffer oynı-
yamadılar. Hakkı ve Şeref her vazi
yette Alsancak müdafaasım altüst 
eden güzel bir maç çılcardılar. Bil
hassa Şeref, Hakkınm hazırladığı ta-
satlardan çok istifade etti. Durgun 
ve beceriksiz başladığı bir maçı, uzun 
zamandanberi kendisinde gördüğü
müz faaliyet veustalılda bitirdi T« 
takımmm beş golden dördünü atma
ğa muvaffak oldu. Eşrefl tecrübeli Mr 
kaç hareketine rağmen iyi bulmadık. 

Hakem Tank Özerengin maçı pek 
fena idare etmedi. Yalmz Cemilin 
devamlı sertliğine mâni olamaman 
ve Şerefin attığı golü ofsayd saymaat 
hatalı idi. 

OYUN 
Beşiktaşın ilk yaptığı akın ikinci 

dakikada golle neticelendi. Hayatiden 
gelen topu Hakkı atacaktı. Fakat Mu
zaffer süratle aradan fırladı ve yakm-
dvA sıkı bir sütle topu ALsancağm ağ
larına gönderdi. Bu gol Beşiktaşı bir 
müddet gevşetti. İzmirlüer hücuma 
ger tiler. Bir ara pasım Saim yakala
dı. Fakat korkudan uzaktan şüt çek
ti. Mehmed Ali plonjonla tuttu. Bım-
dan sonra Basrinjn güzel birkaç ha
reketini gördük. Mehmed Ali sıkı bir 
sütü dönerek tuttu. Az kalsm gol olu
yordu. Şeref tembel bir oyım oynuyor. 
Hakkının bütün gayreti boşa gidiyor-

Kaled HSlml, Efreftn attıSı penaltıyı tufarlûn 

du. Bu vaziyet 28 inci dakikaya kadar 
devam etti: Havadan, bozuk bir oyun.. 
28 inci dakikada Haldanm güzel bir 
pasım, akım çok güzel takib eden Şe
ref yakaladı ve golü attı. Hakem bu ha
tasız golü ofsayd saydı. İki dakika son
ra açılmağa başhyan Şerefi arkadan 
ittiler: Penaltı. Eşrefin plase fakat ha
fif sütünü Hilmi güzel bir plonjonla 
tuttu. Penaltı kaçtıktan sonra Alsan
cak kalesinin önünde Beşiktaş f orverd-
leri müteaddid gol fırsatları kaçırdılar. 
Otuz yedinci dakikada Haickı Eşrefe 
bir ara paa verdi. Eşref sürdü. Orta
ladı. AU topu kafa ile tekrar Eşrefe 
verdi. Eşrefin kısa ve güzel bir pasım 
Şeref durdurmadan yerden bir sütle 
AlsEincak ağlarına gönderdi. 

Oyun sertleşmeğe başladı. Şeref mü
kemmel vole bir şüt çekti: Direğin ke
narından avut.. Hakkı Hayatiye derin 
bir pas verdi. Hilmi Hayatinin ayağı
na yatarak topu kornere gönderdi. 
Şeref Hakkıya güzel bir psıs verdi. 
Hakkmın sütü direğe çarptı. Muzaffer 
seri bir akm esnasmda olmuş bir gol 
kaçırdı. Devre Beşiktaşm hâldmiyeti 
altmda ve (2 - 0) Beşiktaş lehine bitti. 

İkinci devrenin ilk dakikalannda 
on sekiz pas içinde Şerefi elle tuttu
lar. Hakem çalmadı. İzmirlilerin bir 
akım e^asmda f avulü işaret eden yan 
hakemine Nuri şüt çekti. Hakem bunu 
görmemezliğe geldi, İzmirliler bü: İki 
güzel akm yaptılar, Basrinin güzel 
oyunu forverd hattmda tek başına kal
dığı için semere vermiyor. On üçüncü 
dakikada Hayatiden gelen bir paa 
Muzaffere ve Şerefe üstüste atılan 
dört tekmeye rağmen Şeref güzel bir 
sütle Alsancak kalesine soktu. Üçüncü 
gol İzmirlileri şaşırttı. On sekizinci da^ 

kikada Şeref, Eşreften güzel bir pas 
aldı ve topu durdurmadan beki atlat
tı. Mükemmel bir sütle Beşiktaşm dör-, 
dûncü golünü yaptı. Hayatinin yürüt
tüğü bir akmda Muzaffere on sekiz 
pas üzerinde tekme vurdular. FirUdk. 
Hakkı şüt çekecek yerde topu Şerefin 
önüne yuvarladı. Falsolu bir şüt Be-
şiktaşa beşinci golü kazandırdı. Yirmi 
beşinci dakikada.. Bu golün hemen 
arkasmdan aym şekUde bir fîrikik da^ 
ha oldu. Hakkınm sütünü Hilmi güzel 
bir atılışla kurtardı. Oyun her daki
ka biraz daha sertleşirken (5-0) Be
şiktaşm galibiyeti ile biti. 

Takımlar: Beşiktaş - Mehmed Ali -
Hüsnü, Nuri - Rifat, Feyzi, Fuad - Ha
yat, Muzaffer, Hakla, Şeref, Eşref. 

Alsancak: Hilmi - Ali, Cemil - Fet
hi, Enver, Necmi - Doğan, Saim, tlyas, 
Basri, Hakkı. Ulvi Tenal 

Bugünkü spor 
hareketleri 

TAKSİM STADINDA :, 
1 — Pera - Kurtuluş. Apoye 

Matinl kupası. Saat 9 da. 
2 — Amavudköy - Galataspor. 

Apoye Matini kupası. Saat 
10,30 da, 

8 — Alsancak - Galatasaray 
millî küme maçı. Saat 16,30 da. 

BEŞİKTAŞ STADINDA ?, 
Profesyonel serfoes güreş mü*« 

sabakalan. Saat 15 de. Tekİrdağ-
İ2, Kara Ali, Şerman arasında. 

SÜLEYMANİTE KLÜBÜNDE: 
TüıUye serbee güreş birincili

ği seçmeleri. Saat 15 de. 

İstanbul - Edirne - İstanbul 
Iklnol merhaleyi Klrkor kazandı, Eyüp 
Yılmaz umumT tasnifte birinci oldu 

Bislkletçner mükflfatitan 

iaoanbul - Edime - İstanbul rom-
haleli bisiklet yanşımn dün yapılan 
ikinci ve son merhalesinde Istanbul-
dan Kirkor bhrinci olmuştur. Unu»-
mî tasnifte Ankarah Eyüp Yılmaa 
birinci, Halil (Eskişehir), iklnd. Bar 

ftma edOdlkliett mam ~ 

lalambo (İstanbul) üçüncü clxnxut 
laıûa. MUU küme maçından sonra 
bİ8i]detçllexe mükâfatlan tevsi edllr 
miş ve İstanbul bölgesi taratmdaa 
bir Eiyalf et verUmişüı. Ziyafette ma^ 
buat müm/e88ill@ri dt bulunmuşlflTttıa 

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ İRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

- Tefrika No. 141 J 

Kâmi l paşanın Iskatı üzerine cemiyet in 
nnerkezlerlne bir t am im i 

(Muhterem kardeşlerimiz 
KâmU paşanın mazideki ( ) tine 

rağmen mücerred haricî müşkülâtın 
tesviyesine kadar dahili sükûnu boz-
*::2nıak ve kabine buhranlarüe devle
ti müşktîlâta duçar etmemek mebu-
san meclisindeki fırkamızm ekseriye-
tüe kabul ve tasvib edildiğinden bun
dan takriben bir ay evvel kabineye 
itimad reyi verilmiş ve bu veçhüe 
gayrimütecanis bir kabine ila iktifa 
mecburiyeti görülmüştür. Böyle bir 
kabine karşısmda muhtelif entrikala
ra meydan vermemek için geceli, gün
düzlü gayret sarfettik ve bilhassa ce
miyetimizin en büyük bir hassası olan 
itidalden ayrılmadık; meşrutiyete ta
mamen mütabaat böyle vaziyetlerde 
son derece müşkül ve takatl)erendaz 
oünasma rağmen Allaha hamdol-
sun haricde fena tesir yapacak mua
melelere hacet kalmadan iyi bir ne
ticeye muvaffakiyetle vusul müyesser 
olduğımdan bugüne kadar geçen ve 
bUhassa nazan dikkati calib olan va
kalar hakkında kardeşlerimize malû
mat itasım vecibe addeyledik. 

Ötedenberi ( ) ve ( ) membaı 
olan İstanbulda geçen devrin hafiye
lerinden, öteden beriden kovulan me
murlardan, istibdada hafiyelik eder
ken beceremiyerek nefyolunanlardan 
mürekkeb bir sürü eşirra bulvmduğu 
malûmdur. Bımlarm akraba ve taal-
lûkatı ve iğfal ettikleri cühela ve hür
riyetten tensikat ve sair suretle mu
tazarrır olanlar da bunlara dahil 
olunca meşrutiyetten memnım olmı-
yanlarm adedi epey çoğaldL İşte Kâ
mil paşa şu üç ay içinde hep bu müf-
sidlerden istifadeye koyulmuş ve 1ta-
paJı, açık işitilen efsaneler İkdam, 
Yenigazete, Serbesti, Hukuku Umu
miye gazetelerile hep bu mûfsidlere 
telkin edilerek zihinler tehyic edilme
ğe çahşümıştır. Fakat cemiyet efradı 
cemiyetimizin maksadındaki kudsiye-
te, ilelebed devamınm lüzumuna, 
umum kardeşlerin samimî niyetle
rine kani olduklarmdan mefsedet sa
çan bu paçavralar kardeşlerimizin üze
rinde alçaklara karşı olan nefretin 
tezyidinden başka bir tesir yapama
mıştır. (Burada bir gazete ile Kâmil 
paşa oğlu Said paşa ve Osmanlı Ban
kası müdürlerinden .... nin münase
betlerine, („.) madenleri işinde bir el
çiye iki milyon frank, bir zata otuz ve 
*.... ye yirmi bin altm temin edileceği
ne, o gazeteye de hisse çıkarılacağına 
dair bir kaç cümle vardır J 

Bımım için Şûrayi Devletten reddo-
lunan (....) madeni evrakı (o sefirin 
hükümetini darıltmamak için) sada
retten tekrar iade olunuyor, bugün 
her şeyden zijrade paraya muhtao 
olan zavalh milletin parası bu veçhüe 
gene eski devir gibi müsrif, müfsid el
lere gitmeğe hazırlamyordu. 

(Burada bir bankaya dokunacak 
bir cümle vardır.) 

Zaten KâmU paşanm sadarette bu
lunması ve oğlu Saidin malûm olan 
hali bir çok mürteci ecnebüere tatlı 
ümidler veriyor, Osmanh ülkesinin 
zengin madenleri âdeta hayalen pay-
laşıhyordu. (Burada bir gazete ismini 
zikreden bir cümle tayyedüdi). Yeni 
Gazete sermayesinin üçte iki hissesi 
Said paçanm - Kâmil paşamn oğlu -
eline geçiyor. 

(Burada bir gazetenin fevkalâde ola
rak verilen paradan başka mahiye alt
mış lira aldığı, diğer bir gazetenin men
faatten başka şey düşünmediği ve bi
risinin elinde şantaj yaptığı zikrolu-
nuyor.) Avrupadan sahte telgraflar 
uyduruluyor, zavalh millet aldatılı
yordu. 

Cemiyetimiz bu hilelerin kâffesine 
vâkıftı. Fakat ispatı, izhan müşkül
dü. Maddî deliller ile katî surette is
pat etmeden gazetelerle münakaşa 
açtırmak tensib edilmiyor, Bulgaris
tan hududumuza asker toplarken İs
tanbulda ufak bir vaka zuhuru vata
nın menafline muvafık görülmüyordu. 
Bütün bu ahvalin önünü almak için 
kanunî bir çare vardı: KâmU paşanm 
mazisini gösterir dellUeri ve maddî ve
sikaları bulmak. NUıayet mebusan 
meclisimizin (adalardaki misafirin 
komisyonu) eski devrin müstebid er-

kâm aleyhine tedldkat icrası için vü
kelâ heyeti mazbatalanmn tedkikine 
lüzum gördü. Mezkûr komisyondan 
bir heyet KâmU paşayı görüp mecli
sin İcarannı tebUğ edince KâmU paşa 
reddederek reise - meclisi mebusan 
reisine - cevab vereceğini söyledi. 

Kâmil paşanm bu veçhUe millet 
meclisinin arzusıma red Ue cevab ver
mesi ne için olduğımu izaha hacet 
yoktur. Şüphesiz ki vaktUe şarkî Kü
meliyi hiç için veren, istibdad devrin
de müteaddid defalar (yalnıa ild de
fadır!) sadaret mesnedine gelen bu 
zatm aleyhinde heyeti vükelâ mazba-
talarmdan ithama medar olacak bir 
çok deliller çıkacak, o da adalara gide
cekti. 

Meclisi mebusamn zabitlerin tasfi-
yei rüteb meselesini tacü etmesi do 
oğlu Said paşanm tardım intaç ede
cekti. 

İşte bu ahval Kâmil ve Said (Kâmil 
paşanm oğlu) paşaları büsbütün me
yus etmiş olmalıdır ki son mecnuna-
ne tedbirlere teşebbüs ettiler. Vekajrl 
ne suretle icad ve ihtira edildi? 

(Burada Hukuku Umumiye gazete
sine taaUûk eden bir cümle) işte bu 
gazete Ue bundan bir ay evvel Reşad 
efendinin evine bir taarruz vukua gel
diğine dair bir yaygara koparılmış, 
hemen hükümetçe tahkikata girişU-
mişti. Bir, iki gün sonra bir kaç du
varda bazı yaftalar göriUdü; bu yaf
talarda bu taarruzun cemiyetimiz ef-
radmdan bazılan tarafmdan icra olun* 
duğundan bahsedUiyordu. Hükümete 
ihtar ettik; meseleyi ehemmiyetle ta
kib ettirdik: Neticede Reşad efendinin 
hanesine taarruz meselesinin uydur
ma olduğu bir çok deliUer ile sabit 
oldu. Fakat her ne suretle olursa ol
sun cemiyetimiz aleyhine jrürümek 
isteyen bu (bir kelime) 1er ne hükû-
meitn tahkikatma inamyor, ne bitaraf 
ve cemiyete aid gazetelerin tekzibleri-
ne ehemmiyet veriyorlardı. Mütema
diyen söyleniyorlardı. 

Bu yaygaralardan maksad iki idi: 
Birincisi — Abdülhamidi hal'ede-

rek Reşad efendiyi iclâs ve bu sayede 
kendi menfaatlerini temin eylemek 
isteyen ve ahrar fırkası namı altmda 
toplanan (üç kelime) Reşad efendiyi 
cemiyetten tenfir ettirmek istiyordu. 

İkincisi — Reşad efendi veliahd ol
mak hasebile hepimizin hürmetine 
mazhar bulunduğımdan bu veçhile 
vaki olacak müfteriyat Ue cemiyeti 
ammenin teveccühünden düşürmekti. 

Cemiyet memleketin en müthiş za-
manlarmda, istibdad devrinde bü: kaç 
yüz kişiden mürekkeb olduğu anda bi
le müstebidlerin çıkarmak istediği 
(tebdili veraset) meselesine mümaneal 
eylemiş ve nizamnamesinde bu mese
leyi sarahaten zikretmiş iken I>öyle 
vatanm asayişini esasmdan ihlâl ede
cek bir teşebbüse kalkışmıyacağı pek 
bedihi olduğunu cemiyet efradı ve 
bitaraf, makul zevat bihyor, fakat bu 
müfsidler buna ra^en müfsidane 
neşriyatta devam ediyorlardı. Bunda
ki en son maksadlan da nihayet an-
laşUdı. Bildiğiniz gibi bir gün harbiye 
ve bahriye nazırlanmn azledilerek 
yerlerine Nâzım ve Hüsnü paşalann 
getirUdiği görüldü; maarif nezaretine 
de Ziya paşa tayin olunuyordu. 

Bu veçhUe sebesiz iki nazırm azli 
nazan dikkati celbettiği gibi Nâzım 
paşanm Sabahaddin beyle ötedenberi 
siımiml muhaberelerde bulunması. 
Hüsnü paşamn istibdadda Rıza paşa
nm yerine Tıbbiye mektebi nazın ol
ması, maarif nazırmın ahrare mensu
biyeti sadrazamm maksadımn cemi
yetimize darbe olduğuna delâlet edi
yordu. Bunun üzerine hemen gecele
yin Kâmil paşadan izahat istenUdiğl 
gibi nuzzann ekserisinden de tafsilât 
aramldı. KâmU paşa tebeddülâtm 
ehemmiyetsizliğinden bahsediyor, bu 
iş mühim siyasî meselelerden olsaydı 
evvelce olan vaadi veçhile siyasî fırkar 
mızla müzakere edecek ise de mesele
nin müzakereye şayan olmadığını bil
diriyor, Hüseyin Hilmi, Ziya, Hasan 
Fehmi paşalarla Refik bey bir şey bU-
miyor, harbiye, bahriye nazırları hay
retler içinde bıüunuyordu. 

(Arkası var) 
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Otobüsler 

Teni tramMUIerden Mri 
tsmJr (Akçam) — îsmlr belediyesi

nin Almanyaya sipariş ettiği on tram-
bflsten ikisi haziran ayında îzmire 
gelecektir. Diğerlerinin de mukavele 
mucibince ağustos iptidalarmda tes
lim edileceği anlaşılmıştır. Belediye, 
Kordonda işlettiği otobüslerden sene
de 296,000 lira hasılat temin etmekte
dir. On otobüs ve bir trambüsten elde 
edilen bu hasılat, yeni trambüsler 
geldikten ve seferlere başladıktan son-
ta iki misli artacaktır. Belediye, oto
büs hasılatile büyük şehir garajını in
şa ettirmekle beraber bir taraftan ye
ni otobüsler sipariş edecek ve zaman
la şehirdeki otobüs servisini tamamen 
belediyeleştirecektir. Almanyadan İz
mir belediye reisliğine bildirUdiğine 
göre belediyenin sipariş ettiği çift ka

pılı, konforlu ve mazotla işliyen tram-
bûsler çok beğenilmiş, hattâ ayni tip
ten Bağdad belediyesi mühim sipariş
ler vermiştir. 

İzmir elektrik ve tramvay şirketi
nin İnönü caddesinde Işllyen tram-
vaylarüe birlikte sahibli otobüsler de 
işlemektedir. Şirketin, belediyeye yap
tığı teklif üzerine «ahibli otobüslerin 
İnönü caddesinde işletilmemesi için 
tedkikler yapümaktadır. Buna muka
bil şirket, Konaktan Oüzelyahya ka
dar uzanan altı İrilometre uzunluğun
daki caddeyi 200 bin lira sarfile parke 
döşemek, bu cadde üzerindeki elektrik 
tenviratından para almamak gibi 
menfaatler göstermiştir. Henüz kati 
karar alınmamıştır. 

Adananın çok 
verimli bir kazası 
K a d i r l i ' d e son z a m a n l a r d a 

b ü y ü k ink i şa f v a r 
Adana (Hususi muhabirimizden) — 

Ceyhandan sonra Adalnanın en verim
li, en şirin kasabası Kadirlidir. Bu 
güzel küçük, fakat şirin kasaba, coğ
rafî vaziyeti itibarile şimdiye kadar 
kendisini tamtamamış, değerlerini 
•nlatamamıştu-. Halbuki Kadirli çok 
•erimli bir istihsal bölgesidir. Kadirli
de mühim miktarda çeltik istihsalâtı 
•e hububat zerriyatı vardır. Kadirli
nin çeltik mahsulü 2,500,000 kiloyu 
mütecavizdir. Bu miktar her yü biraz 
daha artmaktadır. 

Şu birkaç yü içinde Kadirlide bilhas
sa belediyecilik hareketi istihsal du
rumundaki ehemmiyetei muvazi bir 
halde ilerilemektedir. 

Kadirli belediyesi dîihilî yollan ta
mamen düzeltmiş, güzel bir belediye 
binası, küçük bir park ve bir abide 
yaptırmış ve bir cumhuriyet meyda-
m tesis etmiştir. Bir de küçük fakat 
mcKiern tipte sebze hâli inşa ettirmek 
üzeredir. 

Kasabada elektrik tesisatı kurul-
masma da teşebbüs edilecektir. Ka
dirlide içtimaî hayat kasabanın kü
çük bünyesi kadar mütevazidir. Bu
nun için aile toplantılarına herşeyden 
fazla yer verilmektedir. 

Kültür vaziyetine gelince: 
Kasabanın iki ilkokulu maarif kad

rosunu teşkil ediyor. Bu ise ihtiyaca 
asla tekabül etmemektedir. Bunun 
için vilâyet maarif müdürlüğü tara
fından vekâlet nezdinde teşebbüsler 
yapümıştır. Önümüzdeki yıl kasaba
da daha iki okul açılması taleb edil
mektedir. Kadirlinin birçok köylerin
deki yarım devreli ilkokullann da tam 
devreli olması şiddetli bir ihtiyaç ha
lindedir. 

Kadirlide nafıa faaliyeti de son yıl
larda artmıştır. Bilhassa yeni kajrma-
köm bay Baran bu iş üzerinde ehem-
*Diyetle çalışmaktadır. Kozan, Cey
han, Saimbeyli ile münakalâtı temin 
«decek yollann inşası tamamlanmak 
özeredir. 

F e l â k e t z e d e l e r e y a r d ı m 
Oölcük (Akşam) — Gölcük fabri-

^ a r umum müdürlüğü emrindeki 
^^bay, memur ve işçileri, Kırşehiı-
deld son zelzelelerden zarara uğnyan 
kardeşlerine 460 liralık yardımda bu-
l*"mı us] ardır. 

Kuşadasında 
imar hareketi 

Kuşadası (Ak
şam) — Kuşada
sı, İzmirin en gü-
z e 1 manzara
lara malik zen
gin bir kazasıdır. 
Bu kaza dahilin
deki muhtelif asa
rı atika, onun ta
rihî kıjrmetini de 
yükseltmektedir. 
Kuşadası ve Sel-
çuktaki eserlerle 
bilhassa Efesdeki 
harabeleri ziya
ret için her sene 

Koşadan belediye 
reisi B. Mitat Baysal 

pek çok ziyaretçi gelmektedir. 
Kuşadasında çalışkan bir belediye 

reisi vardır. B. Mitat Baysal, bilhas
sa son zamanda kasabanın temizliği 
ve muhtelif ihtiyaçları için iyi çalış
maktadır. Kuşadasımn elektrikle ten
viri, kasabaya içme suyu getirilmesi 
için müteahhidlerle anlaşmalar yapıl
mıştır. Parklar imar edilmiş, plajda 
bir gazino inşası için işe başlanmıştır. 
Hususî idareye aid 16 dükkân beledi
yece satın alınmış, bu dükkânların 
sebze ve et satışlarına tahsisi karar
laştırılmıştır. Yakında Kuşadası par
kına Atatürk büstü dikilecektir. Hal
kın su ihtiyacı için bir arteziyen ku
yusu açtırılmak üzeredir. Kuşadası
mn çalışkan belediye reisini takdir 
ederiz. 

Kastamonuda yeni inşaat 
Kastamonu (Akşam) — Yeni Hal-

kevinin sıva, elektrik, kalorifer işleri 
süratle yapılmaktadır. Orta mektep 
inşaatı bir hayli ilerlemiş vaziyettedir. 
Stadyomun genişlemesi için alınacak 
yerlerin istimlâkine başlanmış ve faa
liyete geçilmiştir. Hastane bitirilmiş 
addolunabilir. Halkevi ve orta okul 
önüne yapılan rıhtım da yarıyı geçmiş 
vaziyettedir. 

B i g a d a k a v u n k a r p u z sa t ı ş 
k o o p e r a t i f i 

Biga (Akşam) — Bigada kavun ve 
karpuz satışı kooperatifi açılmak üze
redir. İktisad Vekâletinin mütehassıs
ları iktisad müşaviri ile birlikte Biga-
ya hareket etmişlerdir. Kooperatif 
mahsul mevsiminden evvel kurulacak 
ve aza sayısı 1000 i bulan Uzunköprü 
satış kooperatifi ile birlikte hareket 
edecektir. 

Bandırmada merinos 
][6ti3tirme faaliyeti 

Merinos «Orfl sahlblerl Halkevi 
binası önünde 

Bandırma havalisinde Merinos ko< 
yuıüan yetiştirmek üzere 14 istasyon 
•ardır. Bandırma Merinos şefliği to
humlama sayesinde 80 adet Merinos 
koçu ile Bandırma, Gönen, Malnyas 
ve Susurlukda 60 bin koyun tohum-
lamış ve çok iyi neticeler elde etmiş
tir. 

Bandırma Merinos teşkUâtı Velcâ-
letten aldığı emir üzerine 700 Meri
nos yetiştirici arasmda muhtelif mü-
sabalcalar tertib ederek 70 yetiştirici
ye muhtelif mükâfatlar tevzi eyle
miştir. 

İyi sürü yetiştirenlerden birincüe-
re 75, ilrincUere 40, üçüncülere 20 li
ra, besili kuzu yetiştirenlerden birin
cilere 30, ildncUere 25, üçüncülere 
20 ve dördüncülere de 10 lira veril
miştir. 

Halkın Merinos kuzıüanna rağbe
tini arttırmak üzere sürü sahipleri 
tarafmdan Halkevi salonunda Meri
nos kuzularından yapılan yemeklerle 
bir ziyafet verilmiş ve bunu mütea
kip halka teşhir edilmek üzere kesi
len 25 Merinos kuzusu da sürü sa-
lüpleri tarafından Çocuk Esirgeme 
kurumuna hediye edilmiştir. 

Bu işle meşgul değerli baytar şefi 
Merinos koyımlan hakkında etraflı 
bir konferans vermiş, Merinosun 
men'şei, iktisadî meseleler üzerinde
ki ehemmiyeti ve Merinos yünlerin
den yapüan kumaşların nefaseti hak-
kmda malûmat vermiştir. 

Sürü sahiplerini teşvik ve himaye 
maksadile tertib edilen bu müsaba
kalardan önümüzdeki yılda daha iyi 
neticeler alınacak, (700) yetiştirici 
muhakkak bir misli artacaktır , 

B a n d ı r m a i ç m e s u y u n u n ş e h i r 
d a h i l i t e s i s a t ı n a b a ş l a n d ı 
Bandırma (Akşam) — Şehir dahi

li içme suyu tesisatı için Almanyaya 
ısmarlanan borular gelmiştir. 

Tesisatı üzerine alan şirket derhal 
faaliyete geçerek Bandırma tren is
tasyonuna kadar gelen içme suyımun 
şehir dahilindeki tesisatına başlamış
tır. 

Hâkim bir tepede inşa edilmekte 
olan su deposunun ve şehir tesisatmm 
tayin edilen zamanda ikmaline çaU-
şılmaktadır. 

F ı s t ık aşısı 
Karaman (Akşam) — Karaman 

ve Ermenak kazalarında mevcud me-
nengiç ağaçlarma Gazianteb fıstığı 
aşısı yapılmak için Ziraat Vekâletin
ce meccanen 2,000 kalem yaprak 
ve göz aşısı göndermeğe karar ver
miştir. 

F a y d a l ı y a ğ m u r l a r 
Karaman (Akşam) — Bu hafta 

Karaman ve Ulukışla mmtakalarma 
lx>l yağmur yağmıştır. Bu mmtaka-
ların yağmura ihtiyacı kalmamıştır. 
Ekinlerin vaziyeti iyidir. Çifçiler 
memnundur. 

Amerîkada keresteci 
güzeli seçildi 

Kraliçe yapılan şenliğe kutu tah
talarından yapılmış eteklikle geldi 

Amerikamn Oregon şehri civarmda 
bir çok kereste fabrikaları vardır. Bu 
fabrikalar şehre yakm olan büyük or
manlardan gelen tomrukları işliyerek 
kereste, kutu ve sandık gibi şeyler 
İmal ederler. 

Geçenlerde Oregon kerestecileri bir 
şenlik tertib etmişler ve bu şenlik için 
bir kraliçe intihabına karar vermiş
ler. Oregon kızlan esasen güzel ve 
uzun boylu oldukları için <tkeresteci 
güzeli» olmak için lâzımgelen evsafı 
haiz bir kraliçe bulmakta güçlük çek
memişlerdir. Toplanan keresteciler 
heyeti Mis IrMie Randolfu bir gün 
için kerestecilere İcraliçe olarak inti-
hab etmiştir. 

Bu iş bittikten sonra iş tetevvüc el
bisesinin intihabına kalmıştır. Keres
teciler uzun uzadıya düşündükten 
sonra buna bir türlü karar vereme
mişler ve nihayet mesele" *n hallini 
doğrudan doğruya kraliçeye bırakmış
lardır. Bunun üzerine Mis Randolf 
kendisine tevdi olunan bu işi kereste-
cUerin şiddetli alkışlarına ve takdirle
rine mazhar olacak bir surette halle 
muvaffak olmuştur. Keresteciler gü
zeli çıplak vücudüne kısa bir mayo 
geçirmiş, üzerine kutu tahtalarından 
mamul bir «eteklik» ve bir de (göğüs
lük» giymiş ve öylece keresteciler şeo-
liğinde arzı endam etmiştir. 

Majeste kraliçe saray mensuplan-
nın ortasmda toplantı yerini bu kıya
fette teşrif edince Mis Randolfun te
tevvüc elbisesini zemin ve zamana uy-
gım bir estetik zihniyetle halle mu
vaffak olduğ'unu gören keresteciler 
kraliçelerini bir alkış tufamna bc^-
muşlardır. Kraliçe de t>elini ve göğsü
nü kuşatan tahta parçalarını yürür
ken takırdatarak bu alkışlar arasında 
gidip tahtına oturmuştur. 

Keresteciler güzeline mahsus olan 
bu «elbisenin» nasıl dUdlmiş olduğu 
resimde görülüyor. Mis Randolf onu 
yarım saatte «dikerek» hazırlamıştı. 
Yalnız vücudüne kıymık batmasın 
diye tahta parçalannı evvelâ güzelce 
rendeletmişti. Kereste kraliçesinin bu 
hoş kostümünü gören mütehassıslar 
onun bu yaz plajlarda moda olmasm-
dan ve Parisli bir moda kralmın kutu 
tahtalanndan mamul ve iki parçadan 
mürekkeb olan bu elbiseji mayo ola
rak lanse etmesinden korkuyorlarmış. 
Fakat bir rivayete nazaran böyle bir 
endişeye mahal olmasa gerektir. Çün-

Keresteciler güzeli Mis Randolf 

kü her ne kadar bir taraftan yüzme 
bilmiyenlerln bu tahtadan mayo sa
yesinde batmadan yüzebUecekleri va-
rid görünüyorsa da diğer taraftan iü-
şik olmıyan kutu tahtalanmn suyun 
İçinde satha çıkarak vücudun muay
yen kısımlannı örtmek vazifesini ih
mal edeceğinden dolayı mayo gibi kul. 
lanılamıyacağı ileriye sürülmektedir. 

Mısırlının boyu üç 
metreye yaklaştı 

Doktorlar dört 
bulacağını 
ediyorlar 

Mısırda Meh-
med nammda bir 
gencin mütema;-
diyen boyu uza-
dığmı geçenler
de yazmıştık. He
nüz 19 yaşmda 
olan Seyid Meh-
medin boyu şim
di 2,97 metreyi 
bulmuştur. Far 
kat l)oyu, senede 
otuz santim uzar 
makta bulundu" 
ğu cihetle, yakın
da üç metreyi ge-
çecektir. 

Mehmed, 13 ya-
şmda iken bir in
şaat iskelesinden 
düşmüş ve o za
mandan itibaren 
boyu uzamağa 
başlamıştır. Dok
torlar, bu uzama 
devam ettiği takdirde Seyid Mehme-
din yakmda dört metreyi bulacağını 
temin ediyorlar. Fakat tuhafı şudur 
ki Mısırlının l)oyu, muntazam bir şe-

1 
metreyi 
tahmin 

5^ 

Mehmed Te iki hastabakıcı 

kilde büyümekte, ve vücudunun âza-
smda hiç bir nisbetsizlik hasıl olma
maktadır. 
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Nihai, sevgilisi Ercümendin kolla
rından kurtularaac: 

— Dönelim îKorkuyorumî - dedi. 
Delikanlı, beyaz dişlerini gösteren 

bir tebesümle sordu: 
— NedMi? 
— Bilmem!... Fırtınadan... Baksa

na: Bu siyah bulutlar, canavar gibi... 
semada birikiyorlar... 

— Doğrusunu söyle: Biraz da ben
den korkuyorsun, değil mi? 

Genç kız, gözlerim önüne eğerek: 
— Evet, - dedi. 
— Halbuki... 
— Sus... 
Delikanlı, meyus bir sesle: 
— Biliyorsım... Seyahate gidece

ğim... Aylarca burada yoğum... Ay
rılmamızdan evvel bu son görüşüşü-
müzdürl Bana vadetmiştin!... 

— Evet, fakat yapamıyacağım... 
Emin ol ki elünde değil... Hem son
ra, belki beni sevmezsin... 

Ercümend, alevler içinde yanan 
avuçlarile genç kızm kollarım tuttu. 
Gözlerini gözlerine dikti ve bütün ru-
hımdan kopan bir coşkunlukla: 

— Saçma konuşma, Nihal! Sevme
memin imkânı var mı? Ben de senin 
gibi beklemek isterdim. Fakat bekle
menin nihayeti gelmiyor... Öyle uzun 
sürecek ki... İhtimal o zaman sen be
ni ımutmuş olursun!... 

— Ercümendciğim! 
— Nihal!... Evet sana emniyetim 

var... Fakat hayat belU olmaz!... Er
kekler, kadınların çok çabuk unuttu-
ğımu iddia ederler. 

— Ben senden başka kimseyi seve
cek değilim. 

— Kadınlar böyle ne çok vaidler-
de bulunmuştur! 

— Ya erkekler!... Sen kendinden 
emin misin?... 

— Kendimden!... Evet... 
— O halde bana da emniyet etmeli

sin! 
— Sana ne kadar inanmak isterdim 

amma... 
— Ercümend!... Böyle şüphelen

men beni üzüyor... 
— Canım! Bir taneciğim!... Benim 

güzel Nihalim ... 
Delikanlı, genç kızm beline sarıl

dı. Narin vücudunu göğsüne bastıra
rak, uzun uzun, saçlanndan öptü. 

İkisinin de başı dönüyordu; gözleri 
karauınıştı. Bir müddet sonra, akıllan 
başlarına geldiği zaman, Nihal, sev-
gUisinin omuzunda ağlıyordu. Deli
kanlı genç kızın saçlarını okşıyarak: 

— Affet beni! - diye yal varıyordu. 
Uzaktan, gök şiddetle gürlüyordu. 

Genç kız yalvardı: 
— Haydi, artık gidelim! 
Ercümend, semayı göstererek: 
— Fırtına henüz uzakta... Vakit 

var: Biraz daha otur. 
Cebinden bir çakı çıkardı; açtı. Ni

hal endişeyle sordu: 
— Ne yapacaksın? 
— Vaidlerimizi hakkedeceğim! 
Ve parlak çeliği oradaki kocaman 

ağacın kabuğuna sokarak iki ismin 
baş harfini, biribirine sarılmış olarak, 
kazıdı ve üstüne «ebediyen» kelimesi 
ilâve etti. 

Sonra, sevgilisine dönerek: 
— Ben seyahatteyken sen buraya 

sık sık gelir, ettiğin vaidi hatırlarsın. 
Nihal, meyus bir tebessümle: 
— Hajnr!... Asıl senin kann olduk

tan sonra, gençliğim geçip te ihtiyar
ladığım zaman, buraya geliriz... Ve 
ben sana «Bu yazdıklarına bak!» de
rim. 

Bu sefer pek yakmda kopan gök gü
rültüsü ikisini birden irkiltti. El ele 
tutuşup koşmağa başladılar. Fakat 
birdenbire şiddetle yağan yağmur yü
zünden oradaki bir mağaraya sığm-
mağa mecbur oldular. 

Dışanda fırtına, bütün şiddetile or
talığı kasıp kavuruyor; şimşeklerin 

sıklığmdan, gökyüzü, adetâ alevler 
içinde yaıuyordu. 

Nihal, sapsarı kesilmişi, korkudan 
titriyordu. Bir aralık saMandıMan 
mağara, sarılır gibi oldu ve alevler 
içinde bir şey, önlerinde yuvarlandı. 
ŞiddetU bir gök gürültüsü ortalığı 
paraladı. 

İki genç, biribirine sanhp halecan 
içinde fırtmanm sonvmu beklediler. 
Nihayet ortalık sükûn buldu; yağmur 
durdu. Ercümendle Nihal, saklandık
ları yerden çıktüar. Delikanh, sevgi
lisine: 

— Yıldırım çok yakına düştü. Ba
kalım hangi ağaca çarpmış? 

El ele yürüdüler. 
Demin seviştikleri yerde isimlerini 

hakkettikleri ağaç, yaralanmış bir 
insan gibi, boydan boya yere uzan
mıştı. Yıldmm, onların ebediyet var 
dettikleri çman kökünden sarsmış ve 
devirmişti. 

Genç kız, ağUyarak, delikanlının 
boynuna sarıldı. 

— Vaidlerimiz, temennimiz, bale, 
nasıl yıküdı! 

Erkek, büyük bir coşkunlukla; 
— İnanma, inanma... Bunlar, boş 

şeydir! Ben seni her zaman, her zar 
man seveceğim... 

Genç kız, gözlerini kapadı. Yanak
larından iri iri damlalarla yaşlar aktı. 

Uzakta bir kuş, onlarla alay eder 
gibi öttü. 

Nakleden: Hatice Süreyya 
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1 — Amerikada büyük bir gehir. 
2 — Atlı vasıta! nakliye. 
3 — Durgun - Zarar. 
4 — Mezruat - Sonuna A konursa biB 

nevi kereste olur. 
5 — Yük - Kunlmış. 
6 — Cenubi Avrupada bir nehiC - Adi 

eğer. 
7 — Şimdi önünüzde bulunan. 
8 — Bağışlama - Nota - Söndürme. 
9 — Büyük adtun - Basma ıS» konursa 

yekpare olur. 
10 -- Bı T er kek ismi - K olun ucu ında kL 
Tnkardan aşağı: 
1 — Bir nevi deniz kuşu. 
2 — Fasıla - Haya - Bir cins balık. 
3 — Tuzlu balık - Edat. 
4 — Horosun şapkası - Emsal. 
5 — Anlayışlı - Kroki. 
6 — Şart lâlıikası - Lâhza. 
7 — Cenabı Hak - Aaız. 
8 — Keder. 
9 — Geri döndürme - Tavuğun yumurt-

lıyacağı yer. 
10 — Avrupa hükümetlerinden birinin 

Merkezi. 
Geçen bolmacamısm halli: 

Soldan s a ^ : 
1 — Kaneviçe, 2 — Sal, Se, A, 3 — At, 

Levend, 4 — İbka, Bay, 5 — Aksu, Deve, 
6 — Katran, Ruh, 7 — Eza, Yan, L. D., 
8 — Damga, 9 — Portakal, 10 — Şal, İlik, 

Yakandan a şa t ı : 
1 — Karakedi, 2 — Kaza, 3 — As, İs

tampa, 4 — Nalbur, Gol, 5 — Elek, Ayar, 
6 — Va, Na, Ti, 7 — İse, Al, 8 — Çenber, 
İki, 9 — Davul, Ak. 10 — YekdU. 

Kızılay haftası 
.1 haziranda başlıyor, 
herkes Kızılaya üye 

yazılmahdır 

[ddldl2J 
Baş, diş, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrıl.arınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe almabilir. 

Lehli kontes 
Müebbed kürek mahkûmu 

Mübadele edilecek mi?j 

Kontes Vlelopolska 

Leh konteslerinden Vielopolskal 
bundan bir kaç ay eVvel Berlinden 
geçerken Alman zabıtası tarafmdan 
casusluk töhmetile tevkif edilmiştL 
Kontesin tevkifi Lehistanda derin 
heyecan uyandırmış, sonra mesele 
ımutulub gitmişti. Bu meseleden 
bahseden Pari Suar gazetesi diyor ki: 

«Kontes, Varşovanm en güzel ka-
dmlanndan biri olmak şöhretini ka
zanmıştı. Kendisinden çok yaşlı 
olan kocasınm serveti, azalmış olma-
sma rağmen çok geniş ve monden bir 
hayat sürüyordu. Sık sık Fransaya 
ve Kot Dazüre gidip geliyordu. 

Geçen ağustosta kontes Paris ser
gisinden Varşovaya dönerken trende 
iki Alman polisi kompartimanmal gi
rerek kendisini tevkif etmişlerdir. 
Alman makamları kontesin tevkifi 
hakkında yükselen itirazlara karşı: 

— Kontes bir casustur. Uzun za-
mandtmberi takib ve tarassud edili
yordu. Bu faaliyeti hakkmda elimiz
de deliller ve vesikalar vardır.» ceva-
bmı vermişti. 

Berlindeki Leh sefaretinin ve ko
casınm teşebbüsleri nteicesiz kalmış
tır. Kontes aylarca höcerede kalmış, 
ne mektub almış, ne mektub yazmış 
ve ne de ziyaret kabul etmemiş, so
nunda da Alman mahkemeleri tara
fmdan müebbet küreğe mahkûm edil
miştir. 

Varşovada dolaşan şayialara göre 
Leh kontes, Lehistanda tevkif edUen 
iki Alman casusile yakmda mübade
le edilecektir. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 
Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şmda Nlhad Abdullah, Beyoğlu: Kan-
zuk. Dairede Güneş, Galata Topçular 
caddesinde Sporidis, Kasımpaşa: Va
sıf, Hasköy: Halıcıoglunda Barbut, 
Eminönü: Melımed Kâzım, Fatih: İs
mail Hakkı, Karagümrük: Mehmed 
Arif, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Asaf, 
Aksaray: Nuri, Beşiktaş: Halid, Fe
ner: Balatta Hüsameddin, Kumkapı: 
Lâlelide Haydar, Küçûkpazar: Hik
met Cemil, Samatya: Yedikulede Te-
ofilos, Alemdar: Ankara caddesinde 
Arif Neşet, Şehremini: Ahmed Ham-
di, Kadıköy: Altıyolda Merkez, Mo
dada Nejad Sezer, Üsküdar: Çarşıbo-
yunda Ömer Kenan, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emirgftn, Rumellhlsan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisanndakl ec
zaneler her gece açıktır. 

Emin Coşkundere adın
da muhabirimiz yoktur 

Emin CJoşkundere admda biri
nin Anadoluda A]qam mıılıartiıi 
sıfatile gezdiği ve abone kaydet
tiği lıaber alınmıştır. Gazeteml-
sin bu namda lıiç bir muharrir 
veya muhabiri olmadığmı, ken
disine abone parası veren olursa 
mesuliyet kabul etmiyeceğimizi 
beyan ederiz. 

Tarihî Deniz Romanı 
Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 2 

Prens Andronik, babasının gözdesini seviyordu. O gece 
ilk defa sarayın tenha bir köşesinde baş başa kalmışlardı 

— Haşmetmaâpl - dedi. - Şehrin 
her tarafı denizle çevrilmiştir, Moğol-
lann buraya asker göndermesi ken
dileri için bir fayda temin etmez. 
Surlann önünde aylarca; bekleyip aç
lıktan, susuzluktan kınlırlar.. bunu 
Moğol kmnandanlan çok iyi bilirler. 
Kulunuzım kulağıma, geçenlerde 
Akdenlzden gelen yolculardan biri 
şöyle bir haber fısıldaimştı: «Arabis
tan kıyılarında büyük bir hazırlık 
var. Araplar mütemadiyen gemi ya
pıyorlar. Hattâ yalmz yapmakla kal
mayıp etraftan da satm alıyorlar. 
Arap korsanlannm Moğollai* tarafm
dan tahrik edildiğini duyduk. Arap 
kabileler arasında Moğol zabitlerinin 
serbesçe dolaştığmı görenler de var-
dırl» Ben, bu hazırlığm hedefl Blzaîıs 
olsa gerektir, diyorum. 

— MoğolİEuın, Arabistan kıjnla-
nndaki korsanlan kolay kolay elde 
edebileceğine inamyor musım? 

— İnanmakta kazancımız vardır, 
haşmetmaâp! İnanmamak, tedbirsiz 
bulımmak demektir. 

Mihail Paleoloğ Arap kabilelerinin 
Moğollar hesabma) birleşerek Bizans 
üzerine yürüyeceğini aklmdan bile 
geçirmiyordu. 

Henüz beş yıllık bir ömrü olan y&-
rü Bizans imparatorluğu - Lâtin teh
likesini savuşturduktan sonra - bir 
avuç Arap korsamndaîı mı jolacaktı? 

Mihail o gün, ilk defa olarak, böy
le değerli ve bilhassa uzaği görüş ka
biliyeti fazla olan sadık bir generaline: 

— Korkak.. 
Diye bağırmıştı. 

««« 
General Anivas^n sevgilisi.. 

General Anivası herkes bekâr sanır
dı. Saraya epeyce uzak olan evinde bir 
ahçısı, iki tımarcısı ve yaşü bir arab 
cariyesi vardı. 

Anivasın evinde kimseye görünme
den yaşıyan genç ve güzel bir kadm-
dan bahsetmeğe başlamışlardı. 

Bu kadm kimdi? Generalin evine, 
ne zaman ve nereden gelmişti? 

Bunu bilen yoktu. Sadece dilden di
le imparatorım sarayma kadar akse
den bir dedikodu... 

Ve bir gün Mihail Paleoloğun mabe
yincisi, SÖK arasında: 

— General Anivasm sevgilisi, Atina 
dukasının akrabasmdanmış.. 

Demişti. Atinada Lâtin dukahğı 
hüküm sürüyordu. İmparator bunu 
duyunca şaşırmıştı. 

İmparatorun aleyhinde çaüşan Lâ
tin Atina dukasımn akrabasından 
olan bir kadın, general Anivasm evin
de nasıl yaşıyabilirdi? 

Mihail Paleoloğ mabeyincisine sor
du: 

— Sen gördün mü bu kadım? 
— Hajar, haşmetmeab! Görmedim.. 

Fakat, görenler vardır... 
İmparatorun gözleri döndü: 
— Bana bak, Periklis! Bu kadım 

senden istiyorum. Onu - ne bahasma 
olursa olsun - Anivastan ayıracaksın! 

— Bu, kolay bir iş değil, haşmetme
ab! Fakat, mademki emrediyorsımuz.. 
Onu generalden ayırmağa çalışaca-
ğun. 

— Buraya getirmekte muvaffak 
olamazsan, öbür dünyaya göndermek
te hiç tereddüd etme! Ve bana Aniva
sm bu kadım nasü bulduğunu, neden 
evinde kimseye sezdirmeden sakladı
ğım da öğtenip bildireceksin! Anivas 
bana sormadan, benim hasmım olan 
adama mensub bir kadmla nasıl ya-
şıyabiliyor? Haydi, hemen işe başla, 
Periklis! 

««« 
Bizansta bin bir intrikamn döndü

ğü böyle bir devirde Anivas gibi bir 
kumandamn evine hem de Atinadan 
gelen bu kadm elbette imparator ta
rafından serbest bırakılamazdı. 

İşte bir haber daha.. Bunu da saray 
mabeyincisi duymuştu: Güya, Atina 
dukası bir gün Moğollardan bahseder
ken, Moğol kumandam tarafmdan 
Atina dukalığına - Atinamn istilâya 
uğramıyacağına dair - teminat veril
miş imiş! 

Bu teminat - eğer doğru olsa - şüp
he yok ki karşılıksız olamazdı. İmpa

rator Mihail bu haberi almca, Aniva
sm evinde kapattığı kadından daha 
fazla şüphelenmeğe başlamıştı. 

Anivasm sevgilisinin bir Moğol ca
susu olmadığım kim temin edebilirdi? 

Fakat, bu da haksız bir hüküm! 
Çünkü, general Anivas 3rurdseverli-

ğile, fedakârlıklarile tamnmış merd 
ve bilhassa imparatora sadık bir ku
mandandı. Bu kadımn Moğol casusu 
olduğunu ve Moğollar hesabına çalı^ 
tığmı sezmiyecek kadar aptal, anla
yışsız bir adam da değildi. 

O halde gittikçe derinleşen, gittik
çe düğümlenen bu muammayı kim çö
zecekti? 

İmparatorun mabe3rincisi Periklis, 
aldığı talimat üzerine faaliyete geç
mişti .FîJcat, general Anivasm evine 
girmek, Atinalı kadını elde etmek di» 
kolay bir iş değildi. 

Periklis acaba bu işi yapabUecek 
miydi? 

««« 
B a b a s ı n ı n g ö z d e s i n i s e v e n 

p r e n s . . 
Prens Andronik babasını kışkırta

rak gene kendi eğlencelerine dalmıştL 
O gece ilk defa olarak «güzel Dafne» 
ile buluşacaktı. 

Dafne, imparator Mihailin son göz
desiydi. Dafneyi imparatora İznikll 
bir kumandan hediye etmişti. Dafne 
uzun boylu, kara gözlü, uzun kumral 
saçü, sehhar bakışh bir kadmdı. Ya^ı 
yirmi3ri geçkin değildi, fakat zekâsı, 
anlayışı kendisini yaşından çok daha 
büyük gösteriyordu. 

Mihail bu sehhar kadına «Güzel 
Dafne» adını vermişti. 

İşin garib tarafı şu idi: Güzel Daf
neyi, imparatorun oğlu Andronik de 
seviyordu. Hem de delicesine.. 

Ve o gün, bin türlü hUe ve desise
den, sonsuz yalvarışlardan sonra Daf-
neden söz almıştı.. O gece imparator 
odasında yalmz yatacağı için, Dafne 
de gizlice prensin dairesine geçecekti. 

Dafne sözünde durdu.. Prensin dai
resine geldi.. Andronik odasında ytd-
mzdı. Dafnenin geleceğini sadık hiz
metçisi Zenci Muşadan başka bir kim
se bilmiyordu. 

Muşa uzun zamandanberi impara
torım sarayında yaşıyordu, tznikte de 
efendisi Andronike bir hayli hizmet 
etmiş, sadakat ve fedakârlık göstere
rek gözüne girmişti. Muşa yavaşça 
kapışa açtı, koridorda yürüyen gölge
yi gördü: 

— Dafne geliyor... 
Müjdesini verdi. Andronik sevgili

sini kapıdan karşıladı. Mihailin oğlu 
o gece sevincinden çıldıracaktı. Dafne 
gibi güzel bir kadınla bir saat olsun 
başbaşa kalmak onun için ne büyük 
bir saadetti. Dafne içeri girer girmez 
Muşa kapıyı kapadı.. Dışarıda nöbet 
bekledi. Muşa bu işlerde çok becerikli 
bir kadmdı. 

Muşa kapıdan ince bir ses duydu.. 
Kulağım kapıya dayadı. Mihaüin gü
zel gözdesi ağlıyordu: 

— Ben çok talihsiz bir kadınım, 
Andronik! Bir hükümdar tarafmdan 
sevildim. Fakat, onu sevemedim. 

— Beni de sevemedin mi? 
— Seni seviyorum! Fakat, bundan 

ne çıkar? Bu, belki de son buluşmamız 
olacak. Baban herkesten şüphe edl-
yoc Beni gözünden ayırmıyor. Arkam
da bir çok hafiye var. Gözcüler var... 

— O halde bu gece buraya geldiğl-
rü de görmüşlerdir. Yarın babama ha
ber verirlerse... 

— Korkma! Herkes beni yattı sam-
yor. Ben salonun arka kapısmdan çık
tım. Fakat, o ne?! Niçin çekiniyorsun 
bu kadar? Ben bir kadın iken bu dere
ce korkmuyorum. Siz bir erkeksiniz 
ama, kadından fazla korkuyorsımuz! 

— Babam duyarsa mahvoluruz, 
Dafne ! Senin bu kadar takib edildiği
ni bilmiyordum. 

— Buseydin, çağırmıyacEiktm de
mek beni?! 

— Halbuki ben, candan seven In-
sanlarm her tehlikeyi göze aldığını 
ve her müşkülü yeneceğini sanıyor
dum. 

(Arkan var) 
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Çekoslovakya iki sınıf ilıtiyat 
askerini silâh altına çağırdı 

(Baş tarafı 1 inci salıifede) 
Prag 21 (A.A.) — İlk ihtiyat kuv

vetlerinden bir sınıf ile ikinci ihtiyat 
kuvvetlerinden bir sınıfının teknikci-
lerle ikmal edilerek istisnai bir askeri 
hizmet devresi için silâh altına ahn-
dıklan resmî bir tebliğde bildirilmek
tedir. 

Nazırlar meclisi toplandı 
Prağ 21 (A.A.) — Nazırlar meclisi 

Hodza'nın riyasetinde toplanarak va
riyeti tedkik etmiştir. 

Prağ 21 (A.A.) — Hükümet makam
ları, Almanyanm Prağ hükümetine 
bir ültimatom gönderdiği hâkkmdaki 
haberi tekzib etmektedirler. 
Südet partisinin müzakeres i 

Prağ 21 (A.A.) — Alman Südet par
tisi komisyonu toplanarak umumî va
ziyet ve Eggar - Şeb hâdiseleri hak-
kmda müzakerede bulunmuştur. 

«Mil le t müstev l iye karşı 
duracaktır» 

Prağ 21 (A.A.) — Hodzamn men-
Eub olduğu Cumhuriyetçi köylü parti
sinin reisi Beran, Havas ajansmm mu
habirine demiştir ki: 

«Hududun herhangi bir noktasım 
geçmeğe teşebbüs edecek bir müstev
li, teşkilâtı mükemmel, motorlu ve 
harekete geçmeğe hazır silâhlı bir kuv
vetle karşılaşacaktır.» 

Beran, Südetlerle meskûn mmtaka-
da hükümetin vaziyete tamamile hâ
kim olduğunu kaydettikten sonra Sü-
detlerin bulunduğu mmtakada şimdi
ye kadar istisnaî bir tedbir alınmamış 
olduğunu ve asayişin yalnız polis ta
rafından temin edildiğini söylemiştir. 
Beran bu hususta bazı ecnebi gosctc-
çileri ve bilhassa İngiliz matbuatı ta
rafından yalan haberler neşredilme
sinden infial ile bahsetmiş ve demiş
tir ki: 

«Şimdi bazı ecnebi mahfillerinde 
)elki Almanların Avusturyada olduğu 
jibi, hiç bir mukavemete maruz kal-
nadan Südetlerle meskûn mmtakayı 
stilâ edebilecekleri zannedilmektedir, 
.îalbuki Çekoslovakya, mevzuubahso-
lunca iş değişir. Burada bütün millet 
müstevliye karşı duracaktır. Ve bu va
ziyette bir ihtilâfın önüne geçmek ka
bil olmıyacaktır. 

Çeklerle Slovaklar arasında görüş 
ihtilâfı yoktur. Çekoslovakya halkı 
müttehid ordu ile müstevlilerin kar
şısına çıkacaktır. Monsenyör Hlinka 
tarafından idare edilen Slovak muh
tariyet partisinin bizimle tam bir te-
sanüd halinde bulunduğunu temin 
edebilirim.» 

B. Benes in nutku 
Prağ 21 (A.A.) — Çekoslovakya Rei

sicumhur Benes, Tabor'da söylediği 
bir nutukta, bugünkü vaziyetin Çekos
lovakya için harpten sonraki vaziyet
lerin hepsinden daha vahim oldu-
ğımu söylemiş ve fakat Çekoslovak
yalım her türlü ihtimallere karşı ha
zır bulunduğunu ilâve eylemiştir . 

Benes, Avusturyamn Almanya ile 
birleşmesi neticesinde Südet Alman-
larmın heyecana geldiğini kaydetmiş 
ve ekalliyetler meselesine mütevassıt 
bir hal tarzı bulunması lüzumunda 
İsrar eylemiştir. 

ing i l i z sefirinin Ber l inde 
teşebbüsü 

Londra 21 — Berlindeki İngiliz sefiri 
B. Henderson Alman Hariciye Nazın
dı ziyşret ederek Alman askerlerinin 
yer değiştirmesini icab ettiren sebep
ler hakkında izahat istemiştir. Hafta 
başında Çek hükümeti de Alman kı
talarının faaliyeti hakkında Berlinden 
nıalûmat istemiş, kendisine İngiltere 
sefirine verilen cevab gibi anormal hiç 
bir askerî hareket yapılmadığ'ı cevabı 
Verilmiştir. İngilterenin Berlinde bu 
teşebbüsü Çek hükümetinin izhar et
tiği endişeler üzerine yapılmıştır. 

Londra siyasî mahafili, Alman kıta-
îarmm yer değiştirmelerinin mevsim 
icabı olup olmadığım cayi sual görü
yorlar. Her halde İngüterenin bu te
şebbüsü orta Avrupaya gösterdiği bü
yük alâkaya bir delil addedilmekte
dir. 

B. Henleinin Prağ hükûmetile mü
zakereye girişmekten imtina etmesi 
öe Londrada endişe uyandırmıştır. 
Londra mahafili B. Henleine, Londra-
yı son ziyaretinde kendisine verilen 
tavsiyelerden sonra itidal ile hareket 

^ecefeini zannediyorlardı. Yeni vari

yet üzerine aynı mahfiller, bu seyaha
tin İngiliz efkârı umumiyesinin teyak
kuzunu aldatmağa matuf olup olma
dığım da soruyorlar. 

Fransada endişe 
Paris 21 (A.A.) — Salâhiyettar mah

filler, Çekoslovakyadaki vaziyet dola-
3asile endişe izhar etmektedirler. 

Bu mahfiller bımunla beraber va
ziyette telâşı mucib olacak bir hal ol
madığı kanaatini izhar etmekte ve 
«Çekoslovak milletinin muhtemel bir 
tecavüze mukavemet etmek azminde 
bulunduğuna» dair Beran tarafmdan 
Havas ajansına yapılan beyanata bü
yük bir ehmemiyet atfetmektedirler. 

Beran, Hodzamn mensub olduğu 
partinin lideri olduğu için beyanatı 
her halde hükümetin noktai nazarını 
İnikas ettirmektedir. 

Salâhiyettar Fransız mahfillerinde 
Almanyanın tamiri kabil olmıyacak 1 
bir harekette bulunmaktan sakınaca
ğı çünkü Çekoslovakyadaki vaziyetin 
Avusturyamn anşlus'dan evvelki va
ziyetine hiç benzemediği kanaati iz
har edilmektedir. Filhakika Alman
lara, Çekoslovakyaya taarruz ettikleri 
takdirde müttehid bir milletin muka
vemetini kırmaları icab edeceği ihtar 
edilmiştir. 

Aynı mahfiller, bu ihtann Alman
ları dostane bir anlaşma temin etmek
te menfaatları olduğuna ikna edece
ğini ümid etmektedirler. 

V a z i y e t nazikt ir 
Berlin 21 (A.A.) — Almanyada, Çe

koslovakyadaki Alman ekalliyetinin 
vaziyeti ciddî ihtilâtlar ihdas edecek 
mahiyette telâkki edildiğinin bugün 
voh Ribbentrop ile Henderson arasın
da yapılan mülakat esnasında anlaşıl
mış olduğu Alman matbuatı tarafın
dan bildirilmektedir. 

Bir Alman gazetesinin 
mühim makalesi 

Berlin 21 (A.A.) — Çekoslovakya
daki gergin vaziyet hakkında tefsir
lerde bulunan National Zeitımg şöy
le yazmaktadır: 

«Son saatler içinde hâdiseler o ka
dar inkişaf etmiştir ki Alman milleti 
artık bımlan Çek vatanperverliğinin 
arızî bir infilâkı şeklinde tefsir etme-
ğte imkân göremiyecektir. Südetlerle 
dahilî bağlarla birleşmiş olan Alman 
milleti Çek hükümetinin bu taham
mül edilmez korkunç vaziyete nihayet 
vermesini İsrarla talep ediyor.» 

P o l o n y a askerî harekât 
y a p m ı y o r 

Varşova 21 (A.A.) — Çekoslovakya 
hududunda Polonya kıtaatımn hare
kâtta bulunduğuna ve mareşal Smig-
li'nin de hudud civanna geldiğine dair 
ecnebi memleketlerde bir takım şayia
lar çıktığından hükümet Londra ve 
Roma elçilerini bu şayialan katî ola
rak tekzibe memur etmiştir. 

İ t a l y a d a endi şe 
Roma 21 (A.A.), — Akşam gazete

leri Çekoslovakyada vuku bulan va
him hâdiseleri heyecanla mevzuuba-
his eylemektedirler. 

Giornala d'İtalia, sık sık tekerrür 
etmeye başlıyan bu hâdiselerin en cid
dî endişelere yol açtığım yazmakta
dır. 

Fransız Har ic iye N a z ı n 
e lç i leri kabul etti 

Paris 21 (A.A.) — Fransız Harici
ye Nazın bugün öğleden sonra Sov
yet, İngiltere ve Çekoslovakya elçile
rini kabul ederek kendileri ile uzun 
müddet görüşmüştür. 

Fransız Hariciye Nazınnın İngüte-
re ve Çekoslovakya elçileri ile yaptığı 
konuşmalar münhasıran Çekoslovak
yaya taallûk etmiş ve Sovyet elçisi ile 
olan mülakatında ise Çekoslovakya 
meselesine ancak temas edilmiştir. 
* Fransız Hariciye Nazın gerek İn-
gUiz elçisine gerekv Çekoslovay elçi
sine Fransamn Çekoslovakya hakkın

daki siyaseti ne idise şimdiki de o oldu
ğunu tasrih eylemiş ve 14 nisan Lon
dra anlaşması mucibince Fransa üe 
İngiltere arasında noktai nazar bir
liği bulunduğunu kaydetmiştir. 

R o m a n y a hudud boyunu 
takv iye ett i 

Bükreş 21 (A.A.) — Çekoslovak
yada dün ve bugün vukubulan kanlı 
hadiseler ve iki sınıf Ihtiyatm silâh 
altına ç»ğmlması burada derin bir 

tesir hasıl etmiş olmasma rağmen 
siyasî mahafil Çekoslovakya hadise
lerini sükûnetle karşılamaktadır. 

Romanyanm, Çekoslovakya - Ro
manya hududu boyunca karakolların 
takviyesini emretmiş olduğu rivayeti 
dolaşmaktadır. 
İngi l iz ler A l m a n l a r ı n temi

nat ına e m n i y e t e tmiyor lar 
Berlin 21 (A.A.) —- Röyter ajansı 

bildiriyor: 
Vaziyet çok ciddi olmakla beraber 

ümidsiz addedilmiyor. Şurası muhak
kak ki, Almanya Südet Almanlanna; 
yardım İçin azâmi derecede ileri git
meğe karar vermiştir. Maamafih bir 
harbi göze alacağı zannedilmiyor . 

İngiliz büyük elçisinin bugün Al
man Hariciye Nazın ile yaptığı mü
lakatlar enternasyonal endişeyi izale 
edecek neticeler vermiştir. Alman si
yasetinin maksadı, hariçte Almanyar 
mn Südet Almanlannı müdafaa için 
her şeye azmetmiş olduğu intihamı 
yaratmak olduğu merkezinde gibi 
gözüküyor. 

Alman Hariciye Nazın dün müs
teşar tarafmdan verilen teminatı tek
rarlamaktan başka bir şey yapma
mıştır. Bu teminat şudur: 

Kış kamplarından yaz kamplanna 
yapılan nakliyat haricinde fevkalâde 
hiç bir askeri harekât yoktur. 

İngUiz elçisi, bu teminatm tatmin 
edici mahiyette olmadığmı, çünkü 
kısa mesafelerde olsa bile askerî ha
rekât yapıldığı muhakkak olduğunu 
ve çünkü Avusturya hadisesinde ayni 

-sn.ecJldo tpmijıat ^yerilmiş olduğunu 
Alman Hariciye Naizırma hatırlat
mıştır. 

Hülâsa, Röyter ajansmm aldığı 
malûmata göre İngiliz büyük elçisi 
Alman Harbiye Nazınnm yanmdan 
şu intiba üe aynhnıştır: 

Almanya azimkar hatt ı hareketini 
muhafaza etmekte ve mütevassıt hal 
tarzmı kabul etmemektedir. 

A l m a n y a h a v a turu yarış ı 
Berlin 21 (A.A.) — 1938 Alman

ya turu için 22 mayısta sabah saat 
8 de muhtelif on beş tajryare meyda-
nmda 390 tayyare havalanacaktır. 
Bir hafta sürecek olan bu müsabaka 
Viyanada bitecektir. 

B. Stoyadinoviçin sefirlere 
ziyafeti 

Belgrad 21 (A.A. — Stoyadinoviç 
ile refikası ecnebi diplomatik heyet
lerin ve refikalarmm şerefine Hariciye 
Nezaretinde bir öğle yemeği vermiştir. 

Cenubî Afrika hükümetinde 
intihabat 

Pretoria 21 (A.A.) — Cenubî Afri
ka ittihadında ya'püan umumî inti
habat neticesinde Hortzog-Smuts hü
kümeti meclisinde 111 âzalık kazan
mıştır. Seçimden evvel hükümetin 
116 âzası vardı. 

B u l g a r mil l î mec l i s i bugün 
aç ı l ıyor 

Sofya 21 (A.A.) — Kral millî mec
lisin dört senelik bir fasüadan sonra 
üçüncü İçtima; devresinin fevkalâde 
celsesini yarm açacaktır. 

Tarsus hükümet k o n a ğ ı 
yeni leşt ir i l iyor 

Tarsus (Akşam) — Tarsus hükü
met konağı nafıaca esaslı surette ta
mir edilmektedir. Bilhassa; arka kıs
mı, toprağm dolma olmasmdan yıkıl
mağa yüz tutmuştu. Tamirata bu se
beple başlanmış ve bu meyanda diğer 
aksamdaki ahşap döşemelerin betone 
tahvili kararlaştırılmıştır. 

On İki bin lira sarfüe tamamlanacak 
olan tamirat sonımda Tarsus asrî bir 
hükümet konağı kazanmış olacaktır. 

Mersin a n a oku lunda 
güze l bir m ü s a m e r e 

Mersüı (Akşam) — öğretmen ba
yan Mürşide Suner İdaresindeki ana 
okulu dün çok muvaffak bir müsame
re vermiştir. 

Miniminiler bu müsamerede seyirci
leri hayrette bırakacak surette mu
vaffak olmuşlardır. 

Bu değerli müessese, yalmz Mersin 
için değil bütün memleket için hakl-
kî bir kazançtır. 

General Marîç Ankaradan 
Eskişehîre hareket etti 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Dost ve müttefik memleket Nazm-

mn rükûplanna tahsis edilmiş olan 
hususi tren Ankara garma girdiği za
man Başvekil Celâl Bayar ile Büyük 
Erkâm harbiye reisi mareşal Çakmak, 
Hariciye Veküi Dr. Tevfik Rüştü Araş, 
Millî Müdafaa Vekili müsteşarlan, 
Yugoslav sefareti erk&m, general 
Mariçe hoş geldiniz demek ve selâm
lamak İçin istasyona gelmiş bulunu
yorlardı. 

Ankara gannda yanm saat süren 
tevakkuf esnasmda Başvekü Celâl 
Bayar ile mareşal Fevzi Çakmak, 
Millî Müdafaa Vekili Kâzun Özalp, 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Araş 
general Mariç ile görüşmüşlerdir. 
Trenin hareketine yakm general Ma
riç resmi selâmı ifa etmekte olan as
kerî kıtayı teftiş etmiş ve muzika 
Yugoslav ve Türk millî marşlannı çal
mıştır. 

General vagonlarma binerlerken 
kendilerine ve refikasına İyi yolculult 
temenni etmek ve veda eylemek üze
re gelmiş bulunan zevat ile ayn ayn 
vedalaşımş ve madam Mariçe Başve
kü B. Celâl Bayar, Büyük Erkânı 
Harbiye Reisi Fevzi Çakmak ile Hari
ciye Veküi Tevfik Rüştü Araa tara
fmdan güzel bir buket takdim edil
miştir. 

Tren, Türk, Yugoslav bayrakları 
ile süslermüş ve tenvir edilmiş olan 
gardan tam saat 22 de hareket etmiş
tir. 

İstasyonun peronımda toplanmış 
olan halk sürekli alkışlarla generali 
selâmlamış ve general Mariç de «Al-
laha ısmarladık» demek suretüe mu
kabelede bulunmuştur. 

Muhterem misafiri teşyi edenler a-
rasında İsmet İnönü ile bayanı da 
bulunmuş ve bayan İsmet İnönü ta
rafmdan bayan Mariçe de aynoa bir 
buket verilmiştir 

Dün Çekoslovakyada 
müsademeler oldu 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Polis nümajaşçilere sopalarla hücum 

etmiştir. Bir kaç kişi yaralanmıştır. 
Halk Almanya sefarethanesine aid 

bir binada bulunan «Beyaz haç» kah-
. vesinin camlarını kırmıştır. 

M o r a v s k a d a v e B r n o d a 
nümajrişler o l d u 

Prağ 21 (A.A.) — Ostrava - Mo-
ravska'da; halk «Alman evi» ni mu
hasara etmiştir. Polis halkı dağıtmak 
için güçlük çekmiştir. 

Bmo'da polis bir alay tertip ederek 
mülî marşlar söyliyen 5,000 Çeki da
ğıtmağa teşebbüs etmiştir. Alman 
konsoloshanesUe «Alman evi> ve 
(Henledn partisinin merkezi polisle 
muhasara altmdadır. 

A l m a n l a r l a Çek j a n d a r m a l a r ı 
aras ında arbede ler 

Prag 21 (A.A.) — Resmen bildiril
diğine göre dün ve evvelki gün şimalî 
Bohemya'da bazı ciddi hadiseler cere
yan etmiştir. 

Evvelki gün 60 Alman Bohemya-
nm şimali garbisinde kâin Şomutov-
da Çek askerlerinden mürekkep 5 
kişilik bir grupa; taamız etmişlerdir. 
Askerlerden'biri ağır surette başm-
dan yaralanarak hastaneye nakledil
miştir. Diğer askerler kasaturalarım 
çekmişler ve mütecavizler kaçmışlar
dır. Vaka mahalline poUs takviye kuv
vetleri gönderilmiştir. 

Dün sabah yedi jandarma, hicviye 
dağıttıkları esnada tevkif edilen üç 
Almanı kurtarmağa çalışan takriben 
300 kişiden mürekkep bir kütleyi so
palarla dağıtmıştır. Jandarmalardan 
birine hücum edUerek yere yatml-
mıştır. Diğer bir jandarma da ntima-
yişçilerden biri tarafmdan atılaü tah
ta bir kutu Üe yaralanmıştır. Vadyet 
vahim bir şekil almıştır. 

Jandarmalardan biri ihtar mahi
yetinde olmak üzere tabancasüe bir 
el ateş etmiştir. Nümayişçilerden bi
ri bir kaza neticesinde yaralanmış, 
üç tanesi de tevkif edilmiştir. Hadise 
mahalline polis takviye kıtalaun gcn-
derümiştir. Akşama doğru sükûnet 
avdet etmiştir. Dükkânlar bütün gün 
KapaU kalmıştır. Fabrikalarda Südet-
1er çalışmaktan imtina etmişlerdir. 
İki Südet A l m a n ı ö ldürüldü 

Prağ 21 (A.A.) — Bu sabah saat 
3,30 da Şeb'de bir hudud muhafızı 
üstünde iki kişi bulunan ve Almanya-
ya doğru giden bir motosikleti durduiı 
mak istemiştir. Motosiklettekiler, ve
rilen emri dinlemedikleri için muhafız, 
ateş ederek her ikisini de öldürmüş
tür. Bunlarm iki Südet Almanı olduk-
lan anlaşılmıştır. 

Prağ 21 (A.A.) — Resmî bir tebliğ-
te bildirildiğine göre Almanyaya Eğer
den geçerken bir Çek hudud muhafıa 
tarafından öldürülen iki Alman hâdi
sesini yerinde tahkik için bir komis
yon gönderilmiştir. 

Berlin 21 (A.A.) — Alman matbua
tı. Eğer hâdisesinde Almanlara karşı 
hazırlanmış bir suikasd görmekte 
müttefik bulunmakta ve «cinayet» sı*t 
retinde tavsif eylediği bu hâdiseden 
doğrudan doğruya Prağ hükümetini 
mesul tutmaktadır. 

B. Henleinin ileri sürdüğü 
şartlar 

Prağ 21 (A.A.) — Bmo ve diğer ma
hallerde vuku bulan hâdiseler üzerine 
Henlein hükümetle müzakereye gi
rişmekten imtina etmiştir. 

Müzakereye girişmek için Südetler 
tarafından ileri sürülen başlıca şart
lar şımlardır: 

Nizam ve asajdşin yeniden tesisi, 
ffklr serbesliğl, matbuat serbesliğl, 
toplanma serbesliğl. 

^îzınlt (Akşam) — Halkevîmîzin her şubesi ayn ayn varlık göstermekte
dir. Bu hafta içinde evimiz temsU gençleri Aşkın mânası piyesini temsil ettUer. 
Bütün elemanlar temsUde çok muvaffak oldular. Gençler yakında Yunus 
Nüzhetin yazdığı Para delisi komedisini temsil edeceklerdir. Provalara başlan
mıştır. Gönderdiğim resim Aşkm manası piyesini temsil eden gençleri bir ara
da göstermektedu-, 
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KUC 
KÜÇÜK İLAMLAB 

AKSAM okuyueulan arasında en 
emin, en süratli ve en ucus il&n vaa-
tasıdır. 

KÜÇÜK İLANLAB Pazar, Sah T* 
Perşembe günleri İntişar edel. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
İSVİÇRELİ BİR FRANSIZ BATAN — 

Almanca, İngilicze ve piyano bilen bU 
Fransız bayan ciddi bir aile jramnda mû^ 
rebbiyelik anyor. Akşam'da (İsviçreli 
Fransız bayan) rumuzuna mektubla mü
racaat. — 1 

İYİ FRANSIZCA BİLEN — Ve tecrü
beli bir matmazel mürebbiyelik işi arı
yor. İyi bir aile nezdlnde biret veya İki 
çocuk için. Adres: Z. H. Harbiye Hal&skftr 
Gazi caddesi No. 24. — 2 

2 - İŞÇİ 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. — 6 

B I R BAYAN ARANIYOR — Okur yazat 
kasiyerlik yapabilecek bir bayana İhti
yaç vardır. Beyazıd Okçularbaşı 89 No. ya 
müracaat. — 1 

BİR ORTA HİZMETÇİSİ ARANIYOR — 
Anadolunun büyük bir şehrinde çocuksuz 
bir doktor evinde hizmet etmek üzere bir 
bayana ihtiyaç vardır. İsteklilerin şeraiti 
öğrenmek üzere mektubla «Doktor» rtt-
muzile gazete idarehanesine müracaat
ları. — 

KIZILAY HASTABAKICI MEK
TEBİNDEN DİPLOMALI — Hastabakıcı 
hemşire aranıyor. GüUıane hastanesi da
hiliye müdürlüğüne müracaat. — 2 

MEMUR ARANIYOR — Türkçeden t n -
gtlizceye ve İngilizceden Türkçeye bihak
kın tercüme yapacak bir memura ihti
yaç vardır. Fransızca bilenler tercih edi
lir. Galata P. K. 1104 e müıTicaat. — 4 

KÂTİB ARANIYOR — İstanbula İki 
saat mesafede çiflikler için iki k&tib 1&-
zımdır. Orta derecesinde tahsil görmü4 
ve fakat hüsnü ahlâkı hakkmda iyi re
ferans verebilir. İsteklilerin muvazzah 
adreslerile tahriren Beyoğlımda Rumeli 
hanında 9 No. h yazıhaneye müracaat et
meleri. Dolgun maaş verilecektir. — 1 

USTA KABARTMACI ARANIYOR — 
Müessesemizde usta bir kabartmacıya ih 
tiyaç vardır. İsketlilerin İstanbul Anka
ra caddesinde 45 numaralı Klişe Atelyesl-
ne müracaat eylemeleri. — 1 

EBE HASTABAKICI ARANIYOR — 
Ameliyathanede çalışanlar tercih olımur. 
İsteklilerin Nişantaşmda Güzel Bahçe so
kağında doktor Kenan Tevfik Kadm has
tanesine müracaatları. — 1 

BİR BAYAN ARANIYOR — Temizlik i ş 
lerinde kullanılmak üzere bir bayana 
ihtiyaç vardır. Akşam matbaası yanmda 
Kenan matbaası ve Klişe fabrikası mü
dürlüğüne müracaat. — 1 

BAYAN ARANIYOR — Otomobille tica
rethanelere mal tevzi etmek üzere bir 
bayana ihtiyaç vardır. Akşam'da A A - 28 
rumuzuna mektubla müracaat. 

ALMAN BİR MÜREBBİYE ARANI
YOR — İstanbulda bir Türk ailesi nez-
dinde: Bir buçuk yaşmda bir kız çocuğa 
bakmak ve biri 8 diğeri 10 yaşında iki er
kek çocuk ile meşgul olmak üzere bir Al
man mürebbiye isteniliyor. 22S69 telefon 
edilmesi. 

DOKTOR ARANIYOR — istanbulda 
sıhhhî bir müessese için doktor aranıyor. 
Şartları öğrenmek üzere Kumkapıda Yu-
ca Ülkü Lisesinde bayan Zebraya mü
racaat edilmelidir. — 2 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK ELEK MAKİNESİ — Bilcümle 

hububatlara, müteaddid elekll az kulla
nılmış, Kâathane Pilevne cad. No. 2 Kâzım. 

— 1 
PAMUK MAKİNELERİ — Biri pulat 

diğeri kırk destereli Alman mamulâtı mfi-
cedded pamuk makinesile iki tek silin
dirli İngiliz mah beş ve yedi beygirlik mo
tor çok ucuz fiatle satılıktır. Görmek 
İçin Boğaziçi Lisesinde bay Zekiye müra
caat edilmesi. _ j 

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

' * • -̂  — 

, . SATILIK ALMANCA ANSİKLOPEDİ — 
1924 tab'ı atlasü, fevkalâde nefis, renkli 
basılmış ve köşeleriyle arkası yaldızh me
şin, üstü bez kaph 15 cildlik (Meyera 
Lexikon) Almanca ansiklopedi satılıktır. 
Görmek ve görüşmek için Akşam'da ilân 
memuru B. Nureddin'e müracaat. 

BUZHANE KOMPRESSÖRÜ SATIU-
YOB — Saatte 200,000 kaloriyi Prigort 
yapar Dell' Orto markalı az kullanılmış 
muntazam vaziyette bir ammoniak Kom-
pressörü satılıktır. İsteklilerin Akşam'da 
(Kompressör) rumuzuna mektubla mü
racaat. — 4 

SATILIK KAMYONET — 1930 modeU 
kullanılmış işlek halde bir Ford kamyo
neti satılıktır. İstekliler Akşam'da «Kam-

imuzuna mektubla müracaat. 

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

caat yeri Şark Diş deposu İstanbul İş ban-
kasmm arkasmda Rıdvan han. — 4 

4 - KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK MEFBUŞ KONFORLU APAR-

TIMAN — ÜÇ Oda, mutfak, banyo, asan
sör, her gün sıcak sujru havi konforla 
mefruş bir apartıman yaz mevsimi için 
kiralıktır. Taksim Topçu caddesi Uygun 
apartımanı kapıcısma müracaat. — 13 

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

SATILIK KELEPİR ARSA — Göztepe-
de istasyona çok yakın, denize nezaretli 
25 dönüm arsa ucuz fiatle satılıktır. Bah-
çekapı Liman han asma kat 63 No. ya 
müracaat. Telefon: 22775. — 2 

KİRALIK SAYFİYE — Bogaziçinde 
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
lık için içindekilere veya 43495 telefona. 

— 2 

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

— 2 
SATILIK Te KİRALIK HANE —Kadıköy 

Şifa 20/1 mülk İki kat üzerine altı oda 
banyo apteshane, bahçeli dört tarafı açık 
Kalamış körfezine nazır havadar denize 
yakm hane arzu edenler yanmdaki ha
neye müracaat etsin. — (J 

SATILIK A R D I Y E — Tahtakale Cö-
merd Türk Fmdıkçılar sokağı No. 27 ar
diye satıhktır. Kurukahveci hanmda bay 
Mustafa Lûtfl Gök'e müracaat. — 2 

DEVREN KİRALIK MAĞAZA — Bü
yük postahane karşısında her şeye elve
rişli bir mağaza devren kiraüktır. İstl-
yenlerin Tütün Gümrük Kemerli sokak 23 
No. da bay Şerefe müracaatları. — 1 

BEYOĞLU — Tarlabaşı, Halepli soka
ğındaki (5) numaralı hane, müsald fiatle 

I acele satılıktır. (4) kat, (6) oda. Her gün 
birden dörde kadar içindekilere müracaat. 

6800 LİRAYA ACELE SATILIK ÜÇ 
DAİRELİ APARTIMAN — Cihangirin en 
güzel mevkiinde her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel senevi yedi yüz sek
sen lira kira getiren bir apartıman satı
lıktır. Görmek için Cihangir Alman has
tanesi arkası Güneşli sokak No. 50 dör
düncü kattakllere müracaat. — 1 

BEYAZIDDA SAYFİYE — Koskada Ba-
kırköyünden Adalara kadar nezareti havi 
bahçeli çiçekli ve havuzlu bir daire 4 ay
lık veya senelik kiraya verilecek, tstiyen-
lerin Beyazıdda postahane sırasında Foto 
İpeğe müracaatı. — 2 

SATILIK ARSA — Gedikpaşada Gedlk-
paşa hamamı bitişiğindeki 19 eski 61 ye
ni No. lu ve 212,5 metre murabbaı arsa 
satılıktır. Görmek ve görüşmek istiyenler 
telefon: 60329 a müracaat. 

BÜYÜKADADA KİRALIK SAYFİYE — 
Büyükadaâa Nizam caddesinde çamlarla 
muhat, en TnOkemmel deniz manzaralı, 
on İki odalı köşk bütün ve kat kat kira
lıktır. Her katm müştemilâtı ayrıdır. 
Merkez bankasmda bay Turgud^Özkurt'a 
müracaat. " 1 — 1 

KİRALIK APARTIMAN — Ankarada 
Yenişehirde dört odalı ve her türlü mo
dem konforu havi bir apartonah, bütün 
möble yatak mutfak re yemek takımla
rı, yani derhal yerleşilmesi için muktezi 
her türlü teferrüatile kiralıktır. Bir kaç 
ay için de verilebilir. Ankara Yenlşehis 
Kâzım Özalp caddesi No. 38. — 3 

SATILIK KÖŞK — Kadıköyünde Gaz
hane civarmda Uzun Çayır caddesi No. 18. 
Beş oda, mutfak, kiler, iki helft, bahçıvan 
odası, (iki) dönüm olan bahçesinde ku
yu, müteaddit meyva ağaçlan ve 200 kü
tük bağ. Pazar günleri öğleye kadar ge
zilebilir. İçindekilere müracat. _ 6 

SATILK EV — Kadıköyünde Bahariye 
caddesi Güneş sokak 3 No. tramvaya üç 
dakika mesafede kagir altı oda, bahçe, 
elektrik, havagazı, terkos, hamam, boyah, 
nezaretli. Vapur iskelesi caddesi 15/1 No. 
Bay Hasana müracaat. — 4 

UCUZ SATILIK KÖŞK — Anadoluhisa-
nnda, Yenimahalle, Bayramköşkü yakı-
nmda, Cumasokak No. 17 havadar, neza
reti fevkalâdeye malik, üç dönüm meyrah 
bahçe, iki katlı kâglr, üçüncü katı ahşap 
on oda, salonlar, hamamlar, sarnıç, ter
kos, mutbak, abçı ve seyis odaiarlle ahır
ları müştemll, tam konforludur. İki aile 
için kullanışlı, ifrazı mümkündür. Gez
mek için içindekilere, görmek için Yeni 
postane arkasında Elkâtip han No. 9 a 
müracaat. — 14 

SAİTLIK KÖŞK — 8,50 dönüm bah-
çesUe nadide ve çok meyvalı ağaçlarile 
tükenmez kuyu ve kumpanya suyu etraf
ları duvarlı her tarafı sokak ayrıca ahır 
uşak odası mevcuddur. Çengelköjründe 
Bakırcılar No. ^ 2 Görüşmek için Sirkeci(te 

ACELE SATILIK KÖŞK — Göztepede 
Tanzimat caddesinde 33/39 numarah iki 
döuûm bir evlek erazi üzerinde on odalı 
iki bölük mutfak hamam suyu elektrik 
bahçe bağ ve meyvalık ve çiçekliktir. 
Ahşab bir köşk ehven fiatle acele satılık
tır. Görmek istiyenler içindekilerine T» 
görüşmek istiyenler Kadıköyünde Altıycd-
da Behariye caddesinde 11 No. da mef
hum Lûtfl paşa kızı bayan Pakizeye mO-
racaatlan. — 1 

SATILIK KÖŞK — FeneTyolunda tram
vay caddesinde köşebaşı, Kalamış iskele
sine bir dakika. On oda, ajmca bir kü
çük köşk. 5500 metre duvarlı bahçe, cad
deye ve Kalamış yolıma geniş cephe. 
Görmek ve görüşmek için 5 2 - 2 .Tel. 
müracaat. 

ACELE SATILIK APARTIMAN — Maç
ka Teşvikiyede Kâğıdhane caddesi Küşa-
dlye sokağında üç numaralı, üç daireli 
senevi yedi yüz yirmi lira Irad getirmekte 
olan mücedded her dairesinde banyo ve 
sair konforu mükemmel apartıman ace
le satıhktır. Bitişiğindeki yedi numaralı 
apartımanın üst katma müracaat. — 3 

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

— 1» 
5400 LİRAYA ACELE SATILIK APAR

TIMAN — İstasyona bir dakika mesafe
de, su, elektrik, banyo ve havagazmı ha
vi üç katlı yeni bir apartıman satılıktıf. 
Şişli, Âbidei Hürriyet caddesi, İskete so-
kağmda 3 numaralı apartımanm birinci 
katma her gün müracaat. — 2 

1200 LİRAYA ACELE SATILIK — Beş 
oda, mutfak, hamam, iki bölük, içi kısmen 
boyah ve muşambalı ahşab bir köşk ve 
aynca büyücek bir kâglr bina ve iki dö
nüme yakm bağ ve bahçesUe. Göztepe 
Uzunçayır sokağı muallim bay Naci. 

1350 LİRAYA SATILIK KAGİR HA
NE — Fatihte İskenderpaşa mahallesinc^e 
Balipaşa caddesi Değnekvl sokağında 7 
No. h üç oda mutfak büyük bahçe ve ku-
3ru ve tulumba ve kömür ve odunluğu bu-
lıman kâglr hane acele satılıktır. Ayni 
mahallede Salihefendi sokağında 36 nu
maraya müracaat. — 1 

SARAÇHANEBAŞINDA MÜZEYYEN 
BAHÇELİ SATILIK KÖŞK — Horhor cad
desi Yeşlltekke sokak 42 No. 10 oda 
3000 zira murabba her türlü meyva ağaç
larile ve çamlaı palmiyelerle müzeyyen 
bahçe içinde ve yanında 40 No. lı beş oda 
iki tarafı bahçe elektrik mevcud bir ev de 
a y n olarak satılıktır. Denmundakilere 
müracaat. — 8 

MÜHİM BİR K E L E P I R — Feneryolu 
istasyonunda (60) No. lı dört katlı apar-
tunan tertibi İki kat bir daire diğer iki 
katı bir daire olmak üzere yanm kâglr 
beş aded dükkânlle bir buçuk dönüm 
çamlık bahçe kuyu aynca çamaşıriık, hec 
türlü konforu havi, ayda yetmiş beş lira 
İcar getirir, 6 bin liraya acele satüıktır. 
Görmek için IçlndekUere, görüşmek İçin 
Şişli Bomontl istasyon kadm berberi Ce
lâl Orala müracaat. — 2 

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

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 
lira kira getirir. Lâleli YeşUtulumba Güm
rük Emin sokak 14/1 No. ya müracaat. 

- 9 
SATILIK HANE — Sanyer Yenimahal-

lede Selimiye sokak 10 odalı gayetle yeni 
bir hane ve arkasında 270 arşın murabbaı 
bir arsa satılıktır. İskelede bakkal Mar-
dlrosa sual oluna. — 2 

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

— 4 

KİRALIK YAZLIK KÖŞK — MobUya 
ile ve mobilyasız olarak 350 - 200 - 150 
lira ücretli çamlar içerisinde Göztepe Ka-
yışdagı caddesi 121 No. da tek köşk ve 
daireleri kiralıktır. Ayni adrese mü
racaat. — 2 

KELEPİR SAYFİYE — Heybeliadasm-
da 2000 arşm bahçeli 14 odalı denize kar
şı elektrik ve suyu b<3̂  vapura 3 dakika 
meyvası da bol, Galattuia Havyar hanm
da 77/1 A. Yetiğe müracaat. — 2 

SATILIK EV — Bakırköyünün en gü
zel yerinde yedi odah altmda dükkânU iyi 
bir ev acele satılıktır. 4 üncü Vakıf han 
karşısmda 69 No. U dükkâna müracaat. 

— 3 

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 suretlle de satılıktır. Ay
ni caddede 112 No. lı Pavlaviç apartı
manı daire 1 e müracaat. Telefon 49207. 

— 2 

S _ MÜTEFERRİK 
HUSUSÎ VE MÜNFERİD DANS DRES-

LERİ — Tekmil yeni danslar gösteril
mektedir. Beyoğlu Karlman karşısında 
Nuri Ziya a(Aak 3 No ptoteabr Panosyana 
müracaat saatleri pazardan maada b«g 

Kültür Bakanlığın(dan: 
1 — Ortaokullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabüye. Fransızca, 

Almanca ve İngilizce öğretmeni olmak isteyenler için yalnız öğretmen okulu 
mezunlanna mahsus 15 Haziran 1938 tarihinde Gazi Eğitim Enstitüsünde açı
lacak smavdan maada bu yıl da bir smav yapılacaktır. 

2 — Smavlar 1 Eylül Perşembe gün ü İstanbul Üniversitesinde basUyacei-
tar. 

3 — Sınava girmek isteyenlerin: 
A — Türk olmaları. 
B — 20 den a§ağl ve 45 den yukan yaşta olmamaları, 

C — Hüsnühal erbabmdan olduklan, Cinayet ve cünha nevinden mah
kûmiyetleri olmadığı haldcında mahallî vUâyet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri <ûıâlen işyar veya öğretmen olanlar bu kayıttan müste» 
na olup mensup olduklan Daire âmirinden alacakları vesika kâfidir.» 

D — Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeğe mâni vücut anzalann-
dan salim olduklarmı isbat eden Heyeti Sıhhiyeden tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E — En az lise ve 4, 5 , 6 smıfh öğretmen okulu mezunu veya bunların m»< 
adiU okullarda tahsil görmüş olmaları, 

(^retmen okullarından mezım olanların en az iki ders yıh öğretmenlik et
miş bulunmaları gerektir. 

4 — Gerek sözlü ve gerek yazılı sınav soruları üniversite ve Yüksek öğ
retmen okulu talebesinin takibettiği ders müfredatmdan seçilecektir. Bundan 
başka smava gireceklere Pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5 — Namzetler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numarah kanımun 1 
inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta öğretim Oku< 
lu Yar Öğretmenliğine atanacaklardır. 

6 — Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bir istida ile bakanlığa baş vu
racaklardır. Bu dilekçeye şu belgelerin bağlanması lâzımdır. 

A — Nüfus câzdanmm asıl veya tasdikli sureti, 
B — Tahsil derecelerine aid diploma veya tasdiknamelerin asü veyahut 

tasdikli suretleri, 
C — Hüsnühâl .mazbatası. 
D — Mahallî Kültür idaresinden numımesine tevfikan tasdikli sağlık ra

poru, 
E — Mahallî Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F — 6 adet 4X6,5 eb'adında kartonsuz fotoğraf, 
Bu vesikaların 15 Hazirandan 1 Ağustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa" 

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

(1521) (2963) 

CAFER FAHRİ nin 
eserlerinden 

Kuruş 
YENt HARFLERLE 

Savaş ve Polis köpeği 5 0 
Tavuk hastalıkları 2 5 
Tavuklan çok yumurtlatmak 
için n« yedirmeli? 2 5 
Ne zaman civciv çıkarmalı?. 5 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
« im ? 2 5 
Tavukçuluktan nasU para 
kazanılır? 2 5 
Nıatnl tavukçuluk yapılmalıdır? 2 5 

ESKt HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 1 0 0 
Keçi beslemek usulü 2 5 
A v v e aalon köpekleri 2 5 

Satış yeri: İKBAL tdtabevi 

Dr, Mehmed 
Osman Saka 
Göğüs ve Dahilî hasta

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

Telefon: 23565 

BANKA KOMERÇİYALE 
İTALYÂNA 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 
8 4 7 . 5 9 6 . 1 9 8 . 9 5 İtalyan liretidir. 

Merkezi İdare: MİLANO 
İtalyanın oaslıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere, İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, Bul
garistan, Mısır, Amerika Cemahiri 
Müttehidesi, Brezilya, Şili, Uruguay. 

Arjantin, Peru, Ekvator ve 
Koltf.tıbiyada 
Afilyasyonlar 

I S T A N B U L Ş U B E MERKEZİ 

Galata V o y v o d a caddesi Karaköy 
Pala» (Telef. 44841 / 2 / 3 / 4 / 5 ) 

Şehir dahilindeki acenteler: 
İstanbulda: Alalemciyan hanında 

Telef. 2 2 9 0 0 / 3 / Ü / 1 2 / I 5 Beyog-
lunda: İstiklâl caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 

••••«••»• " ••••ıımıiiif 
ŞAN DERSLERİ — Ayda üç lira Ue on 

iki ders Teririm. Klâsik ve opera parça
larını kolay bir metodla çabuk öğretirim. 
Beyoğlu Avrupa pasajı 5 No. da Antuana 
müracaat. 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri .ve bakalorya imtlhanlanna 
hazırlık dersleri için) Berlin ve Orford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-
renj eliğine malik iyi Fransızca bilen ve İs
tanbulda bir büyük mektebde lisan tedris 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Flatler mutedildir. «PROF. M. M.» rümu-
zile (Akşam) a mektubla müracaat. — 19 

MKKTUFLARINIZI ALDERimZ 
Ouetemlx idarehanesini adres ola

rak g&steiTUİf olan karilerimizden 
F A — F D — M O — N N — A Ş I O 

C — A A 2 8 — A B — Kamyonet — 
N K N 

namlarına gelen mektuplan İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Gazetemize (B M T) rumuzu ola
rak adres gösteren ll&n sahibinin 1da-
rgye müracaat etmesi rica olunur. 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESlS TÂRlHt 1868 
Sermayesi: 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 İngiliz liraa 

TOrkiyenin başlıca şehirlerils 
Paris, UarsUya, Nla, Londra Te 
Mançester'de, Mıur, Kıbns, trak, 
Iran, Filistin ve Tonanlstan'da 
şubeleri. Yugoslavya, Romanya, 
Suriye Te Yunanistan'da Filyalleri 

Tardır. 

Her tOrlfl banka muameleleri 
yapar 

BBB Dr. A. Asım Onur ^ ^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yerinde, genlf 

bir park içinde, konfotu mflkemmel, 
bakımı İ3rl, kadm ve erkek her türlfl 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm amellyatlarlle fı
tık, apandisit, basus ve diğer ameliye-
les için çok ucuz hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

cAKŞAM» gazetesi ve cAKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak-
ts^Au. cAKŞAM» abonelerine hususi 
tenaUât yapalUL Sahibi Bur Bsada 
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I f/ıi j umi 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve bûyümî kabili* 
yetini arflrarak laçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullani;i 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

pEYOĞLu . İ S T A N B U L » 

ÂNI HAREKET 

T ü r k K u ş u G e n e l D i r e k t ö r l ü ğ ü n d e n 
1 — Pjlânör inşaatında kullanılmak üzere muhtelif boya ve tutkal çelik 

*aç ve boru muhtelif tel civata ve somun Rondelâ tandör kontrplâk kalası ra-
flanza kaplama bezi lâstik kablo vesaire satın ahnacaktır. 

2 — Muhammen bedeli GÜMRÜKLÜ VE KURUM TESLİM 48.370.30 lira 
^ teminatı 3.627.77 liradır. 

3 — Eksiltme kapalı zarf usulü ile 26 mayıs 938 çarşamba günü saat 15 
^ Türk hava kurumu genel merkezi binasında toplanacak Türk kuşu satın al-
ûia komisyonunda yapılacaktır. 

4 — AUnacak malzemenin tam listesi fenni evsafı eksiltme şartnamesi ve 
Oiukavele müsvedder.i Ankarada Türk kuşu ikmal bürosımdan İstanbulda Pi-
ysögo Direktörlüğünden parasız verilir. 

5 — Teklif mektupları 2490 sayılı kanunun kapalı zarf usulüne temas eden 
teaddesi hükümlerine uygun bir şekilde kapatılmış olarak ihale saatinden bir 
•**t evveline kadar Türk kuşu ikmal bürosuna verilmiş olmalıdır. 

8 -— İsteklilerin belli gün ve saatte vesikalariyle beraber müracaatlan, (2881) 

Aksu Vapuru Büjiik Avarya Hesaplarını Rüyete memur. 

Dispaç heybetinden 
9/2/938 tarihinde Sinop civarında uği-adığı deniz kazası neticesinde ge-

W İle hamulesinin selâmeti müşterekesi için kasden karaya oturtulduğu salâ-
Wyettar mahkemelerce tesbit edilmiş olan «Aksu» vapuı-unda veya 3öikünde 
•J^^dar olanların dileklerini; 6/Ha2İran/938 tarihine müsadif pazartesi gü-
' ^ e kadar, bu vapurun büyük avarya hesaplarını görmeye memur İstanbul 
^•%e birinci ticaret mahkemesince tayin edilen Dispaçlora tevdi edilmek üzere; 
»•tMibul Deniz Ticareti müdürlüğüne göndermeleri lüzuımrilân olımur. Bu 
""^ddetln hitaımndan sonra vaki talepler nazan itibara ahnmıyacaktır. (2991) 

T 

( % 23 daha fazla dayanıklı) 

MUNZAM KİLOMETROLAR 
Y A P A N Y A G İ L E 

ANİ HAREKET 
!lk temajd», yeni V E E D O L y a ğ ı ; 
sıfırın altında 20 derecede bile ko
layca akar Çünki, pistonlar en soğuk 
havalarda bile me;hur •Himaye Taba
kası» üzerine hafifçe k a y a r l a r ve 
motorunuz zahnıetsizce ve ajınmak-
sızın anî harekete tt<;tr. 

Yeni V E E D O L , «o 23 daha fazla 
dayanıklı olduğundan l i t r e babına 
fazla kilometre yapar ve arabanızdan' 
daha iyi bir randıman elde eder, v * 
calibi dikkat bir tasarruf temin eder-
•iniz. İşte yeni V E E D O L ' u n size 
verdiği muhaasenat bunlardırlar. 

Vakit kaybetmeden tecrübe ediniz. 

VEEDOL 
Yürklye Umum Depoziter vt tJlış Mtrlıtzl 
Amerikan Madeni Yağlar Evi 

Y. KARAYANOPULOS' 
Bahk Pazar" Vağci sokak^, No. 10 

3cO kat İ STANBUL 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden sonra 

•aat (2,5 tan 6 ya) kadar İstanbulda Di-
Tanyolunda (104) numaralı hususi kabi
nesinde bastalarmı kabul eder. Salı, cu
martesi sünleri sabab «9,5 - 12» hakiki 
fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev 
telefon: 22398 — 21044 

. Yavrum O y a ! bugün yatıracağım, para ıLe 
İŞ Bankasındaki hesabın 50lirayı bulacaK.Taliin varsa, 
fıazıVan keşıdesinie bu paran birden ]000 Lira «li'tablLır. 

YEM KOXTR - PLAK Ltd. ŞİRKETİ 

KURU SlSTER^ F^w,^...,n6> 
KüRUSiSTEMLE 

KELEBEK ^ ^ I T» CTS ^ marka 

KONTR - PLAKLAR 
Çarpılma, çatlama, kabarma ">€ 

saire gibi hiçbir anza g^östermez. 

'̂ ^-/VE.İSTN^^ Kontr - Plâklar bu £^bi arızalara 
karşı garanti ile satıür. 

KIZIL, KAYIN, KARAAĞAÇ'dan mamul 
Kontr-plâklar stok olarak her saman mercuddıır. 

Satış yerleri: 
RÜŞTÜ MURAT OĞLU, Mahmudpaşa Kürkçü Han No. 28. 
İSAK P İ L A F İ D İ S , Galata Mahmudiye caddesi No. 21 
VEHBİ KOÇ Ticarethanesi. 
KARL HORNFELD 
İHSAN KAYIN ve NEJAD TEZOL, Keresteciler. 
YUSUF ve KADRİ tŞMAN. » 
ŞABAN MAHMUD KÖKNER. 
GİÇMEN OĞLU KARDEŞLER. 

Umumî satış yeri: İstanbul. Sirkeci, Mühürdarzade Han No. 3 
YENİ KONTR-FL.\K Ltd. Şh^keti. Tel. 22401 

İstanbulda 

Ankarada 
İzmirde 

Samsunda 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 — Çankaya Motor Dairesi için alınacak olan bir dizel motörü ile Pom

pa on beş gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur, 
2 — Muhammen bedeli 15000 liı-adır. 
3 — Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
4 — Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri kalemine müra

caatlan ve ihale 24/Mayıs/938 salı günü saat 11 de Belediye Encümeninde ya-
pılacağmdan o gün saat ona kadar teminatlariyle birlikte teklif mektuplannı 
Belediye Encümenine vermeleri. (2664) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartnameleri mucibince 13 adet termograf ile 13 adet higrograf pazar

lıkla satm almacaktır. 
II — Pazarlık 2/'VI/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 14 de Ka-

bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloglarını 

münakaşa gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar şube
sine vermeleri ve tekliflerinin kabuiünü mutazammm vesika almalan lâzımdır. 

V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2790) 

• 
3450 Kilo Litopon 

15525 » Alçı 
15525 » Reçine 

I — Yukarıda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme şartnameleri mu
cibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarlık 1/6/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de Ka-
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık içm tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukandt* adı geçen ahm komisyonuna gelmeleri ilân olu
nur. (2791) 

I — Ahırkapı bakım evinde mevcut 5788 kilo kasıntı ipi pazarlıkla satıla
caktır. 

II — PazarUk 6/VI/1938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14 da 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesi satış komisyonunda yapılacaktır. 

III — Satılacak mallar mahallinde her gün görülebilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 'ö 15 teminat 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona müracaatları ilân olu
nur. (3005) 

Devlet Denrılryollan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

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 tarafından kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaüc 741 lira 38 kuruş
luk muvakkat teminat ve resmî gazetenin 1/7/1937 tarih 3645 No. lu nüsha
sında intişar eden talimatname dairesinde ahnmış ehliyet vesikasını muhtevi 
teklif mektuplanm eksiltme günü saat 14 de kadar komisyon reisliğine ver
meleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon 
tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. (3002) 

İstanbul D e f t e r d a r l ı ğ ı n d a n : 
Yıldızda eski Çini Fabrikasmda mevcut on üç kalem makine, alât ve ede

vatın muhammen dokuz yüz kırk sekiz lira yetmiş beş kımış üzerinden şeraiti 
dairesinde açık arttırma usulile satışı on gün uzatılmıştır. İsteklilerin ve şera
itini öğrenmek istiyenlerin her gün ve müzayedeye içtirak edeceklerin de 
30/5/938 Pazartesi günü saat on beşte % 7,5 pey akçelerile Milli Emlâk Mü
dürlüğünde toplanan komisyona müracaatlan. M. (3003) 

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

İkinci keşide 11/Haziran/938 dedir. 
Bü3rük ikramiye: 45,000 liradır. Bundan başka: 

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

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyangoya iştirak et
mek suretile siz de taliinizi deneyiniz... 
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Sahife 16 A K S A R 

fMA) 

ucRESiMG snTis SRHiBiniH SESİ VE ncGiiTiiLaRinDR 
' ÇARPINTI Baygınlık I BASURE ÇARE 
Nevrol CEMAL HEDENSA 

den 20 damla ile Kefcr. Ba emsalsis si
nir ilâcını kullanmıyan, sermiyen yok
tur. Evinizde mutlaka bulundurunuz. 

dır. Ameliyatsu memeleri kurutur. Ka« 
m, Ağrıyı keser, Tûrkiyede Almanya-

da ve bütün dünyada meşhurdur. 
• • • » • • • • • • İ H İ İ H H H B B H H İ 

ADEMİ İKTİDAR 
FORTESTiN 

ile geçer. Bel cevşekliğinin birine! 
ilâcıdır. Vakitsiz ihtiyarhyanlara 

grençlik ve dinçlik verir. 

ROMATİZMAYA 
PiMANOL 

pek müessir bir ilâçtır. Siyatiği, üşü
terek arka, bel, diz ve kalçalara 

giren ainlan derhal geçirir. 

I:IJI?>XIJ:4 
tİASm İLACI N A SIR 

ilâcı 
D O K T O R J E M S t N 

AMERİKAOil UZUN TETKİKAT 
NETİCESİ OLARAK BULDUĞU BİR 
FORMÜLDÜR. KANZUK NASIR İLÂ
CI en eski nasırlan bile kökünden çı
karır. Ciddî ve şayanı itimat bir nasır 
ilâcıdır. 

ÎNGÎLÎZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU • İSTANBUL 

I. KARON. BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 

22 Mayıs 1938 

DENIZBANK 
İ s t a n b u l Ş u b e s i M ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 

Satışa çıkanlmışken talibi zuhur etmiyen Yalova kaplıcalanndaki eski 
elektrik tesisatına ait motor, dinamo, akümülâtör ve buz makineleri yeni
den pazarlıkla satılığa çıkarılmıştır. Pazarlık 30 Mayıs 938 günü saat on 
beşte Denizbank Materyel Dairesi reisliğinde yapılacaktır. 

Satılacak parçalann müfredatlı listesi ve satışa ait mukavele projesi 
Materyel Dairesi Reisliğinden parasız olarak alınabilir. Pazarlığa girmek 
isteyenler, pazarlık saatinden evvel Denizbank veznesine bin yetmiş beş 
liıalık teminat yatırarak pazarlık saatinde Materyel Dairesi Reisliğine 
müracaat etmelidirler. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
1 — İnönündeki Türkkuşu kampında bulunan talebeler için 105 tane 

siyah demir karyola almacaktır 
2 — Karyolalar altlı üstlü olacaktır. Beher çiftine İnönü teslim 20 lira 

muhammen kıymet takdir edilmiştir. 
3 — Karyolalar Ankarada Kurum merkezinde ve İstanbulda Hava Kuru

mu şubesinde mahfuz numuneye uygtm olacaktu:. İstekliler bu numuneleri 
her gün görebilirler. 

4 — İhalesi 25/'Mayıs/1938 tarihinde saat 15 de yapılacaktır. İlk teminatı 
79,50 liradır. 

5 — İştirak edeceklerin belli gün ve saatte Ankarada Kurura merkezinde 

UYKUSUZLUKLARDA 
Umutnl bir rağbet 

kazanmış olan 

NERViN 
tatlı bir uyku temin ed&e. 

S İ N İ R A Ğ R I L A R I 
• 

ASABÎ ÖKSÜRÜKLER 
• 

BAŞ DÖNMESİ 
• 

B A Y G I N L I K 
• 

Ç A R P I N T I 
• 

ve S İ N İ R D E N 
ileri gelen bütün 

R A H A T S I Z L I K L A R I 
E Y İ E D E R 

• 
Ne nebati ne kimyevi 
zehirli lüç bir madde 

yoktur. 

I Yan 

Kıymetli antika bir 

HORASAN SECCADESİ 
Yann saat 3 de Sandal Bedeste

ninde satılacaktır. 

İpekli mensucat fabrikalarının 
nazan dikkatine 

ANDRE SALGO 
Deslnatör ve Kompozitör 

İpekli kumaşlar üzerine her nevi de
sen tersdm ve tertib eder. Modelleri 
dünyaca rag:bet kazanmış ve beğe
nilmiştir. Kendi lisanındsm, başka 3 
lisan bilir genç ve evli bir MacardıT. 

Tûrkiyede çalışmak amı ediyor. 
Adres: Andr6 Salgo. Budapest, Aradl 

Utça 22. n i E. 5. 

D r . N I Ş A N Y A N 
Hastalarmı hergün akşama kadaC 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda 
Mekteb sokak 35 No. lı muayeneha

nesinde tedavi eder. 

mı^^K^ Dr. Ihıan Sami 
I ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
I öksürük ve nefea darlığı bogmacft 
I y« kızamık öksürükleri için pek t« 
1 Birli ilâçtır. Her eczanede ve e c ^ 
^ " * depolannda bulunur. ^ ^ 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta bef 
ikinci katta yedi odalı içi •« 
difi boyalı telefon, elektrik» 
havagazı, terkos, alaturka ha* 
mamı, bahçesi, rıhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahih 
olan Vaniköyde iskele yakı* 
nında (76) numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır» 
Mezkûr yalıya müracaat 

Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata ömerabit han 2. d kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRALIK A P A R T I M A N 

EMLÂK 
ALIM ve SATIM1_^ 

TELEFON: 49419 

İzmitte Şark Pazarı Sadeddi0 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli Tilâyeti mektep UUpİsn f*^ 
yeri. Her ncTİ kırtasiye çe»'**?^ 
Nanman dikiş ve yan makineleri, »• 
dak fotocrst makine T» Ur*""^ 

saire bulanai'. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket ^ ıd« 

«i 


