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KÜÇÜK ILÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 20681 
AKŞAM Hesap defterleri 

En iyi kâğıda basılmış, hakiki tngiliz prem 
kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz 
Tevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler -

muavin defterler 
200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 karnş 

Akgam matbaası — Telefon: 20681 
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Parti grupunda Hatay davası 

Son safhanın 
icab ettirdiği 

tedbirler alınıyor 
Başvekilin f ı M a mülıim lıeyanatı 

lıatipler dalıa eneriil( lıarel(eti istediler 
Inglltereden 16 milyon sterlin bir kredi 

temin edildi, heyetimize itilâfı 
imzalamak salâhiyeti verildi 

Ankara 17 (A.A.) — Cumhuriyet 
Halk Partisi Büyük Millet Meclisi 
gnıpu bu gün 17 mayıs 1938 Antalya 
mebusu Dr. Cemal Tvmcamn başkan
lığında toplandı: 

Başvekil Celâl Bayar söz alarak 
Hariciye Vekili Dr Arasla yaptığı 
ikinci Balkan seyahatinden bahsetti. 
Bu ikinci seyahatin başlıca hedefl 
dost ve müttefik Yugoslavya Başveki
linin kıymetli hatırası gönüllerimiz
de mahfuz olan ziyaretinin iadesi ol
duğunu ve avdet ederken Bulgar hü-
metinin çok nazikâne vuku bulan da
veti üzerine memnuniyetle bir kaç 
saat Sofyada tevakkuf ettiğini teba
rüz ettirdi. Seyahatinin tafsUâtım 
anlatırken Yugoslavya hudutlarma 
girildiğinden itibaren orada bıüundu-
ğu müddetçe her tarafta dost ve mütı 
tefik Yugoslav hükümet ve necib 
halkı tarafından Şefimize ve Türk 
milletine karşı samimî ve canlı teza
hüratta bulunulduğunu memnuni
yetle kaydetti. 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
Parti grupunda mühim bcfyanatta 

bulunan Başvekil B. CdÂl Bayar 

Lovçen vapuru dün geldi 

Dün gelen Lovçen vapuru ve vapurda zijrafette kumpanya müdürü 
nutuk 

Balkan antantı ekonomik konseyi
nin son toplantısında Balkan antan-
tma dahil memleketler arasında va
pur seferleri tesisi, bu suretle daha 
fazla temas temini temenni edilmiş
ti- Yugoslavya bu temeniyi ilk olarak 
kuvveden fiile çıkardı. Adriyatik sahi
lindeki Yugoslav limanlarile Yunan, 
Türk ve Rumen Umanları arasmda 
bir vapur seferi tesis etti. Bu sefere 
tahsis edilen Lovçen vapuru dün lima-

jıımıza vasıl oldu. 

söylüyor. 
midir. Sürati saatte 14,5 mUdir. Aym 
3redisinde Dalmaçya sahilinde Susak 
limanmdan kalkan vapur, Triyeste, 
Venedik, Dubrovnik, Kotur, Avlonya, 
Draç, Korfu ve Pireye uğradıktan son
ra dün sabah İstanbula gelmiş, ak
şam üzeri Köstenceye hareket etmiş
tir. Aym yirmi birinde tekrar İstan
bula gelecek ve o akşam, îzmire de 
uğnyarak, dönüş seyahatini yapa
caktır. 

General Mariç dûn geldi 
Muhterem misafirimiz halk tarafmdan 

çok samimî suretle karşılandı 
General Mariç dün âbideye çelenk koydu, refikası ve maiyeti 
erkânı ile birlikte müzeleri gezdi. Akşam Ankaraya hareket etti 

* . .* ı»fc«, " . • j * - ^ ^ , , : -

Solda general Mariç istasyonda miIU 

Gençlik bayramı 
B. Şükrü Kayanın radyoda 

irad edeceği nutukla açılaceJc 

Ankara 17 (Telefonla) — Atatürkün 
Samsıma ayak bastığlmn 20 nci yıl
dönümüne tesadüf eden 19 mayıs 
Gençlik bayramı günü burada yapı
lacak büyük merasim Dahiliye Vekili 
ve Parti genel sekreteri B. Şükrü Ka-
yanm gençliğe hitaben radyoda irad 
edeceği mühim bir nutukla açılacaktır. 

Bolu mebusu B. Cevad Abba^ Qü-
rer bu akşam Ankara radyosunda 19 
mayıs bayramı dolayısUe bir konuş
ma yapmıştır. 

Boluda yangın 
On yedi ev ve bir 

çocuk yandı 
Bolu 17 (A.A.) —Bolunun Sığu:-

kuyruğu köyünde üç gün evvel çıkab 
bir yangında on yedi ev ve bir çocuk 
yanmıştır. 

Köylüler tarlada çift sürmekte ve 
köjrün bulunduğu yere uzak oldu
ğundan yangm söndürülememiştir. 

Serseri çocuklar 
Geceleyin sokaklardan, bilhassa 

Sirkeci taraflarından, Köprü üstün
den geçenler göze çarpacak mikdar-
da pejmürde küıkU, serseri çocukUı-
ra rastlıyor. Hele dikkatli bir göde 
buTüann hayatını yakından takib 
edenler, ne içtimaî bir yürekler acıst 
yara olduklarını avlamakta güç
lük çekmiyor. 

Birkaç müessesemizin elele vererek 
bu hastalığı zamanında tedavi et
mesi üeriki felâketleri ötüiyecektir ve 
cemiyete zararlı olacak yerde faydah 

marşları dinlerken ve askeri kıtayı 
koyarken ve defteri imlalarken 

Yugoslavya Harbiye ve Bahriye Na
zın general Mariç, beraberinde refi
kamı, hususi kal^n müdürü albay 
YevrOTaoviç ve yüksek rütbdi diğer 
iki subay bulunduğu halde dün kon-
vansiyonel trenine bağlanan hususi 
vagonla şehrimize gelmiştir. 

Oeneral, hududda mihmandarları 
tarafmdan istikbal edilmiştir. Sirkeci 
istasyonunda: vali ve belediye reisi B. 
Muhiddin Üstünda|;, İstanbul komu
tanı general Halis Bıyıktay, merkez 
komutam İhsan İlgaz, üssübahrî ko
mutam Mahmud Kökbora, Yugoslav 
sefiri ve general konsolosu, Yugoslav 
konsoloshanesi erkânı, gazeteciler ta
rafmdan karşüanmıştır. 

Muzika Yugoslav ve İstiklâl marş-
larmı çalmış, bir askerî kıta selâm rej 
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teftiş edoicen, sağda âbideye çelenk 

mini ifa etmiştir. General kıtayı taf-
tiş ettikten sonra askeri, türkçe; 
«Merhaba asker!» diye selâmlamış, 
kıta «var ol» diye mukabele etmiştir. 

Müttefik Harbiye ve Bahriye Nazın 
kıtaya kumanda eden suljaylann d-
lerini süonış, kendisini karşılıyanlar-
la beraber gardecn çıkarak halkm şid
detli alkışlar arasmda otomobUe bin
miş ve Perapalas oteline gitmiştir. 
Misafirimizin refikalanna müteaddid 
buketler takdim edilmiştir. 

Ziyafetler 
Yugoslav Harbiye ve Bahriye Naa-

n general Mariç saat 11,30 da İstan
bul valisi ve belediye reisi B. Muhid
din Üstündağı ve müteakiben de İs-

(Devamı 4 üncü sahifede) 
tmum 

— Şu bizim öğretmenin de bir sözü bir sözüne uymuyor!.. Hem sopa 
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Çekoslovak hükümeti ile Henlein 
arasında müzakereye başlanıyor 

Londra mahafili konuşmanın iyi bir 
surette neticeleneceğini ûmid ediyor 

Londra 17 (A.A.) — Henlein ile 
Çekoslovak hükümeti arasındaki mü
zakerelerin pek yakında başhyacagı 
tahmin edilmektedir. Bunun için za
man çok müsaid olduğu telâkki edi
liyor. 

Henlein'in müzakeratm muvaffa
kiyetle neticelenmesi için Çek - Sov
yet mlsakınm terkini mutlak şart ola-
ralî ileri sürmekte ısrar etmiyeceği 
zannolunmaktadır. 

V£iziyet çok nazik addediliyor ise de 
ümidslz sayılmamaktadır. Çünkü 
Henlein'in itilâftan kaçınmanın teh
likelerini tamamile anladığı tahmin 
edilmektedir. 
Çekoslovakyanın İngiltereye 

cevabı 
Londra 17 (A.A) — Diplomasi ma-

hafilinin haber aldığına göre, Südet 
meselesinin halli için İngiltere tara-
fmdan yapılan teklife Çekoslovakj'a 
cevap vermiştir. Cevap umumi tabir

lerle kaleme alınmıştır. Çekoslovak
ya Henlein'a yapacağı teklifler hak
kında malûmat vermemektedir. 

Londra Çek mahafili, Çekoslovak
yanın dış politikasını değiştirmeğe 
razı olmıyacağmı ve Sovyet Rusya; İle 
mevcud misakı feshetmeği hatırma 
bile getirmediğini söylemektedir. 

B. Çörçil'in bir nutku 
Bristol 17 (A.A.) — Bristolda «Sulh 

ve hürriyet cemiyeti» tarafından ter-
tib edilen bir mitingde nutuk söyli-
yeı Çörçil, Henlein ile yaptığı müla
kat neticesinde kendisinde Südetler 
meselesi hakkında nikbinane bir his 
hasıl olduğımu ve bu işin dostane bir 
şekilde halledilebileceği kanaatinde 
bulunduğunu söyledikten sonra şun
ları ilâve etmiştir: 

«Esasen Südetler sulhun idamesin
de doğrudan doğruya raenfaattardıı--
lar. Çünkü Orta Avrupada çıkacak 
bir ihtilâftan evvelâ kendileri zarai" 
göreceklerdir.» 

Çinliler Suçeu'yu 
boşaltmağa başladılar 

Bir Çin kumandanı, zamanın Çinlilere müsaid 
olduijunu, Japonların zayıfladıklarını söylüyor 
Londra 17 — Hong-Kongtan bildi

rildiğine göre Çinliler Suçeu'yu boşalt
mağa başladıklarını itiraf ediyorlar. 
Deyli Telgraf muhabirine göre Japon
lar Sımgay şimendifer hattı istikame
tinde ileri hareketlerinde büyük bir 
muvaffakiyet kazanmışlardır. Tokyo-
dan bildirildiğine göre şimal ve cenup 
Japon orduları Tangşan şarkmda bir
leşmişlerdir. Şimdi Suçeu üzerine yü
rüyorlar Şimendifer hattı hakkmda 
Şanghaydan gelen haberler, biribiri-
ni nakzettiğinden Japonlar kontrol-
lannı tamamile tesis etmezden evvel 
şiddetli mücadeleler cereyan edecek
tir. Külliyetli Çin kuvvetleri, hâlâ Su
çeu civannda bulunuyorlar. Bu kuv
vetler, Japon kuvvetlerinin etrafla
rında kurdukları çemberden intizam 
dahilinde kurtıümuşlardır. 

Bir Çin kumandanının 
beyanatı 

Hankeo 17 (A.A.) — Cenubî Şan-
tung Çin ordusu kumandanı, Çin ajan-
smın harp muhabirine yaptığı beya
natta demiştir ki: 

Harp uzadıkça: Japon ordusunun 
maneviyatı bozuluyor. Çin ordusunun 

maneviyatı ise her gün daha ziyade ar
tıyor. Cephemizde Japon tayyareleri
nin fUî tesiri hemen hemen yok gibi
dir. Üzerlerimizde anlar gibi uçuşu
yorlarsa da Çin kıtaatmm seri hare
ketleri yüzünden hiç bir tesir yapa-
ımyorlar. Tayyareler çok yüksekten 
uçmaya mecbur edildiklerinden son 
iki ay zarfmda Japon mevzilerine hiç 
bir bombardıman yapılamamıştır . 

Diğer taraftan Japonlar tanklarda 
kullanmaya başlamışlardır. Japon 
tanklannm Çin müdafaa hatlarında 
ya tertib olunan ağlara' düşüp kalma-
larmdan yahudda tank müdafaa top-
Iraı tarafmdn tahrib edilmelerinden 
korkuyorlar. 

Buna mukabil Japon topçusu çok 
tesirlidir. Fakat bizim de ayni silâhla
rımız olsa Japonlar taarruz vaziyetle
rini idame ettiremezler. Japonlar top
çularım gelişi güzel kullanıyorlar. Hiç 
askeri ehemmiyeti olmıyan küçücük 
bir köye karşı 50 veya 60 top birden 
ateş ettiklerini ekseriyetle görüyoruz. 

Çin askerleri süngü muharebelerin
de Japonlara karşı daima üstün gel
mişlerdir. 

Süvarilerimiz Varşovada 
Gazeteler ekipimizin 

müsabakalarda heyecan 
uyandıracağını yazıyorlar 

Varşova 17 (A.A.) — Varşovada ya
pılacak büyük enternasyonal binici
lik müsabakalanna iştirak etmek üze
re Türk ekipi Varşovaya gelmiş bulu
nuyor. Ekip 8 binici ve 15 attan mü
rekkeptir. 

Gazeteler Türk ekipinin daha: ilk 
anlardan itibaren yarışlara heyecan 
uyandıracağını tahmin etmekte ve 
Türk binicilerinin Fransız okulunu 
mükemmel bir tarzda temsil etmek
te olduğunu yakmaktadır. 

Askerî memurlar 
Ankara 17 (Telefonla) — 1455 sayı

lı askerî memurlar kanununun neş
rinden önce (memurlar ve askerî 
mensuplar) namı altında müstahdem 
;olup hâlen orduda muvazzaf olarak 
kullanılan askerî memurların bulun
dukları sınıflardaki nasıbları bir defa
ya mahsus olmak üzere dört sene iler-

Dün geceki kaza 
Bir otomobil parçalandı, 

iki kişi yaralandı 
Dün gece, saat onda, bir otomobil, 

eski Galata postanesi önünde iki 
tramvay arabası arasında kalarak 
parçalanmış, iki tramvay arabası da 
yoldan çıkmıştır. 

Parçalanan otomobilde bulunan İs
mail sağ bacağından yaralanmış, bir 
kadın da bayılmıştır. Kaza esnasında 
şoförün yanında oturan otomobilin 
sahibi Zeki de başından yaralanmıştır. 
Vakayı müteakıb kaçan şoför Hüseyin 
yakalanmıştır. Tramvayların da önle
ri ve yan tarafları ezilmiştir. Kaza et
rafında tahkikat yapılıyor. 

Giresun hastanesinin temel 
atma resmi 19 mayısta 

yapılıyor 
Giresun (Akşam) — Şehrimizde 

yapılcaak hastanenin inşası müteah
hidine verilmiş ve hazırlıklara baş
lanmıştır. 

Hastane, şehrimizin ve kazalan-
mızm ihtiyaçlanna kâfi gelebilecek 

Mütehassıs yetiştirme 
Hcreti 

Bu husustaki kararname dün
den itibaren meriyete ffirdi 

Ankara 17 (Telefonla)" — Hususî 
veya sermayesinde devlet iştiraki bulu
nan veya devlet sermayesile kurulan 
İmtiyazh veya imtiyazsız bUûmum 
smaî müesseseler kullanacakları ec
nebi mutahassıslar için 3293 numa-
rah kanun mucibince mutahassıs ye
tiştirme ücreti tediyesüe mükellef tu
tulmuştur. Bu husustaki kararname 
bugünden itibaren meriyete girmiş-
Ur. 

Bu kararnameye göre, müesseseler
de birden beşe kadar kullanılacak mü
tehassıslar için 50 şer, sigorta muta-
hassıslan için 75 er, 6 dan 20 ye ka
dar mutahassıslar için 10 ar ve 21 den 
yukan mutahassıslar için de 5 er lira 
aylık ücret tediye olunacak ve bu pa
raları gününde hazineye yatırmıyan 
müesseselerden tediyesüe mükellef 
oldukları ücretler yüzde 20 fazlasile 
tahsil olunacaktır. Altı aydan az müd
detle kullanüacak mutahassıslar için 
de bunlann yalnız kullandıkları ay
lara aid olan ücretler peşinen alma-
caktır. 

Yeniden kurulacak fabrikalarla 
mevcud fabrikalaS:ın tesisatmda kul
lanılacak ecnebi montörler mutahas
sıs addedilmiyecek ve bunlardan ücret 
almmıyacaktır. Mevcud fabrikalann 
makinelerini nakletmek veya tesisatı-
m ıslah ve kontrol etmek için kulanı-
lacak ecnebi mutahassıslar montör 
addedilmeyip mutahassıs sıfatile mu
amele göreceklerdir. 

Son dakika 
Londra yeralt ı t re
ninde feci bir kaza 

Vagonlar parçalandı, 
yolcular paniğe tutuldu, 

tünelde infilâk oldu 
Londra 17 — Dün Londra yeraltı 

şimendiferinde feci bir kaza olmuş, 
iki tren birbirile çarpışmış, vagonlar 
parçlanmış, yolcular birbirine gir
miştir. 

Yangın tehlikesini bertaraf etmek 
İçin derhal elektrik cereyanı kesil
miştir. Fakat bir elektrik bataryası 
infilâk ettiği cihetle, yolcular, yan
gın alevleri arasında kaldıklan zan-
nile müthiş bir paniğe tutulmuşlar
dır. Yeraltında müthiş feryadlar ol
muş, çiğnenenler, yaralananlar ol
muştur. Zayiat mikdarı henüz ma
lûm değildir. 

Gekoslovakyada yeni 
beyannameler 

Paris 18 — Pragdan gelen haberle
re göre, Çekoslovakyada Südet mm-
takalannda Alman ve Çek lisanile ya
zılmış yeni beyannameler yakalanmış
tır. Almanca beyannamelerin üzerin
de gamalı haç, Südet mıntakasını ve 
Dançig koridorunu ihtiva eden büyük 
Almanya haritaları vardır. Beyanna
melerin sonunda «bir millet, bir hü
kümet, ve bir Führer» kelimeleri var
dır. 

Çek lisanile yazılmış beyannameler
de Benese ve Çekoslovakyanın mütte
fiki Fransa ile Sovyet Rusyaya şiddet
le hücum edilmektedir. Zabıta tahki
kata başlamıştır. 

Fransız - italyan itilâf 
müzakereleri 

Paris 18 — Kabine, dün toplanmış 
haricî işler ve ezcümle Fransa ile İtal
ya arasında itilâf müzakereleri hak
kında görüşmüştür. İtalya hariciye 
nazırı Kont Çiano, Komadaki Fransız 
maslahatgüzarına mukabil teklifler
de bulunmuştur. Bu mukabil teklif-

Son zelzelede 64 köy 
tamamen harap oldu 
Yıkılan evler 5469, açıkta 

kalanlar 18,699 kişidir 
Ankara 17 (Akşam) —• Geçen ni

san ayının on dokuzunda Kırşehir, 
Yozgad vilâyetleri ile Ankara vilâye
tinin Keskin kazası dahilinde vukua 
gelen ve hâlâ fasılalı bir surette de
vam eden zelzelenin vaziyetini ve zel
zele sahasının jeolojik durumunu 
hükümet namına tedkik eden heyetin 
hazırladığı rapor alâkadarlar tara
fından tedkik edilmektedir. 

Bu rapora göre Kırşehir vUâyeti 
dahilinde yüz elli, Yozgadda yirmi 
iki, Keskin kazasında kırk yedi ol
ma küzere ceman 219 köy zelzeleden 
tamamen veya kısmen müteessir ol-
'müştur. Kırşehirde 49, Yozgadda 4, 
Keskinde 11 köy tamamen harap ol
muştur. 

Zelzele yüzünden açıkta kalanların 
sayısı 18,699 dur. Bunun 15,304 ü Kır
şehir vilâyeti, 825 i Yozgad ve kalanı 
da Keskin kazası dahilindedir. Bu üç 
yerde tamamen ve kısmen yıkılan ev

lerin sayısı 5469 dur. 
Raporda, heyetçe tesbit edilen 

yerlerde yeniden kurulacak köylerde 
yapılacak evlerin kabil olduğu kadar 
sağlam kayalar üzerinde ahşap ola^ 
rak bir kat üzerine yapılmsı İ9KIİŞI9 
edilmektedir. 

Evler göçmenler için yaptırılmakta 
olan evler tipinde olacak ve her biri
sinde iki oda bir hol, bir ahır ve bir 
aptesthane bulunacaktır. 

Heyet Kırşehir vilâyeti dahilinde 
tamamen harap olan 49 köyden 11 
inin de on bir köyde birleştirilmesini 
hallerde yeniden yapılmasını ve 38 
inin de on bir köye bii'leştirilmesini 
kararlaştUTnıştır. Yozgad vilâye4;inde 
yıkılan dört köye bedel bir ve Kes
kinde yıkılan on bir köyden diğer 
dört köy bulunduklan yerlere yakın 
mahallerde yeniden kurulacaktır. 

Yeni köylerin kurulması işine pek 
yakında başlanılacaktır. 

Elektrik şirketi lıökûmetçe 11 milyon 
liraya satın alındı 

Hükümet 20 sene müddetle her yıl 800 
bin lira ödeyecek tramvay ve Tünel 

şirketleri de satm almacak 
Elektrik şirketinin salâhiyettar mü

messili B. Spesiyal ile Nafıa Vekâleti 
arasında cereyan eden müzakereler 
neticesinde Elektrik şirketinin hükü
metçe satın alınması hakkında bir 
itilâf hasıl olmuştur. 

Hasıl olan itilâf mucibince hükü
met satın aldığı elektrik şirketine mu
kabil hissedarlara 11 milyon Türk 
lirası ödeyecektir. Bu para, yüzde 5 
faizle her sene takribi 800 bin lira ver
mek suretile 20 senede ödenecektir. 
Satın alma mukavelesinin teferruatını 
şimdi iki tarafın hukuk müşavirleri 
tesbit etmekle meşgul oluyorlar. 

Teferruata aid müzakereler bu haf

ta içinde bitirilecek ve mukavele im
zalanacaktır. İstanbul Elektrik şirke
tinin umumî geliri senede 5,5 milyon 
lirayı buluyor. Şirket 3,5 milyon lira-
sım masraf olarak göstermektedir. 
Hükümet 20 sene müddetle her yıl ve
receği 800 bin liralık taksiti ödedik
ten sonra geri kalacak bir milyon kü
sur liralık kârı şebekenin bozuk taraf
larını ıslalıa ve tevsie sarfedecektir. 

Elektrik şirketi fabrikası ve bütün 
tesisatile 939 kânunusanisinden itiba
ren hükümete intikal edecektir. Tram
vay ve Tünel şirketlerinin de satm 
alınması için yakında müzakerelere 
girişilecektir. 

kanlı bir kavga 
Bir deli duvardan söktüğü 

taşla diğer bir deliyi öldürdü 

izmir 17 (Telefonla) — Bugün 
memleket hastanesinde iki deli ara-
smda çıkan kavga, birisinin ölümüe 
neticelenmiştir. 

Ahmed adında bir deli ile Ali adm-
da diğer bir deli epey zamandır has
tanenin deliler koğuşunda tedavi al-
tındadırla:r. Bugün bu iki deli arasın
da her nedense kavga çıkmıştır. Ah
med, koğuşun duvarmdan büyük bir 
taş sökmüş ve Alinin başına indir
miştir. Ali aldığı yaradan fazla kan 
zayi etmiş ve derhal ölmüştür. 

Deli Ahmedden kavganın sebebi öğ
renilmek istenmiş ise de buna imkân 
hasıl olamamıştır. 

Türkiye - Yugoslavya ticaret 
anlaşması 

Ankara 17 (Telefonla) — Hükü
metimizle Yugoslavya hükümeti ara-
smda 1936 tarihli Türkiye - Yugos
lavya ticaret anlaşmasına munzam 
olarak yeni bir protokol taati olun
duğunu bildirmiştim. Bu protokol 
İle kabul edilen yeni listeler yarın 
gümıüklere tebliğ edilecektir. 

Yerü hsleler kaldırılan eski liste
den çok daha geniştir ve bu dost 
memleketle aramızdaki ticaret mü-

Sanayide kullanılan 
elektrik 

İstihlâk resminin kaldırılmasî 
hakkındaki tedkikler 

ilerliyor-

Ankara 17 (Akşam) — Sanayide 
kullamlan elektrikten alınmakta 
olan istihlâk resminin tamamen kal
dırılması etrafında tedkikler yapıldı
ğı yazılmıştı. Bu hususta İktisad ve 
Maliye Vekâletleri arasında yapıl
makta olan temaslar müsbet bir şe
kilde ilerlemektedir. Meselenin pek 
yakında bir karara bağlanacağı ve 
resmin kaldınlmasmm bir kanunla 
Meclise teklif edileceği anlaşılmakta
dır. 

Damga pulu satılan yerlere 
konulacak levhalar 

Ankara 17 (Akşam) — Maliye vekâ
leti damga pulu bayUeri talimatna
mesi mucibince ba3rilere verilmekte 
olan «her nevi damga pulu satıhr» iba
resini havi yeni ve zarif levhalar yap
tırmıştır. Yeni levhaların fiati 125 
kuruştur. Eskileri yüz kuruş idi. 
Bundan böyle pul bayiliği yapacak
lara bu levhalar verilecektir. Eski lev
haların yenilerile değiştirilmesi ihti
yarî bırakılmıştır. 

İsveç hükümeti B. Stoyadi-
noviçe nişan verdi 

Belgrad 17 (A.A.) — B. Stoyadino-
viç, dün İsveç sefirini kabul etmiştir. 
Elçi, Başvekile İsveç kralı tarafından 
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AKŞAMDAN AKSAMA>< 
Zavallı zülfü perişan! 

Hileli mal başka, «ersatz» başkadır. 
Hile, fena şeydir: Aldatmak esasma 
dayanır. Fakat «ersat» Ur azmi alâ
metidir. Hattâ denilebilir ki asri te
rakkinin manivelaları arasmda sayılır. 

Almanyada umumi harp esnasında 
«ersatznm ne şekilde doğduğımu bili
yoruz: 

«— Yok! Anlamıyor musun, yok iş
te! Yaratanlayız ya...» diye, insana 
müskitmiş gibi gelen bir itirazın fev
kine çıkmış bir beşerî iradeyle yoku 
Vareden bir azmin mahsulüdür. 

Biftek mi yok? Patatesten sun'îsini 
yap, dayan! Şeker mi yok? Zaharin 
yap, yut ve hapı yutma, dayan! 

Böyle başladı. Ve devam ediyor 
Şimdi gayet basitlerine rashyoruz: 

Dünkü havadisler arasında Almanya
da soğan yerine prasa kullanıldığım 
öğrendik. Belki buna: 

— İfrat!.. Kendileri yetiştirmiyorlar-
sa mübadele tankile tedarik etsinler! • 
diyen bulunur. 

Fakat, milli hududlar dahilinde ye-
tişmiyenin yerine başkasuu koymak, 
başkasım yaratmak, bazı milletlerde 
bir felsefî inad halinde yer etmiştir. 
Bu noktadan düşünülürse, «soğan ye
rine prasa!» siyasetine böyle basit bir 
itirazla cevap verilmiş olmaz. 

Filhakika «ersatz»lann daha neleri, 
neleri var: Balıktan pamuk, kömürden 
Büt, sütten kumaş, tahtadan çorap 
Ve ekmek... 

Maddeler, böylece, bir sihirli değne
ğin emrine tâbi gibi, bir şekilden öbü
rüne geçiyor. İptidai mevad sıkıntısı 
çekildiği için de bir zerrenin ziyan edU-
memesine çahşıhyor: 

«Macunu kullandıktan sonra diş patı 
tüblerini atmayınız!» diye ilânlar ya-
Eih imiş. Erkek gömleklerinin etekle
rinden beşer santim kısaltılması emre
dilmiş. Paketler asgarî derecede küçük 
kâğıdlara sarılacak ve bunlar sicimle 
bağlanmıyacakmış. Tahtadan çıkarı
lan yağın insan sıhhatine zarar ver
mediği mahpuslar üzerinde yapılan 
tecrübeden anlaşılarak kullamlması 
halka da teşmil edilmiş. 

Fakat bunlar arasında mühim, ha
yati «ersatznlar da olduğunu duymı-
yan kalmadı: Meselâ sım'î mahrukat 
ki, İtalyanlarda yapmağa çahşıyor; 
sun'î kauçuk ki müstemlekesi olım-
yan Almanlar için pek ehemmiyetli... 
Filhakika, (buna» isnü verilen bu «er
satz» kauçuk tabiisine nisbetle 5 - 6 
misli pahalıya mal olduğu için şimdUik 
taammüm edemiyormuş amma, mali
yeti elbette ucuzlatılır. Bu hamleler, 
söylediğim gibi, sanayiin yalmz Alman
ya mikyasında değil, bütün dünya öl
çüsünde yükselmesine yardım edecek 
gibi görünüyor. 

«Ersatz»lara dair okuduğum uzun 
bir tetebbu makalesinde asıl garibime 
giden şu oldu: Almanyada berberlerin 
kestiği senevi 300 ton insan saçmdan 
istifade yolu düşünülmüş. Bunların 
bir santim uzunluğunda olanlarmdau 
halı dokunabiliyormuş! 

Birdenbire, yüreğime hüzün çöktü. 
Bütün Şark şairlerine şiir dokutan ca
nan zülfü, demek şimdi ayaklar altın
da çiğnenecek derecede müptezelle-
şiyor! 

Neredesin ey şair ki: 
Bahtım siyah olsaydı.» 
Bahtım siyah olaydm.. 

Demiştin... Gör sevgilinin saçını ağ
yar tarafından çiğnenirken... Eyvah 
CEiUfü perişan»... Sen ki «âşiyam 
mürgü dildin»!... (Vâ-Nû) 

[ ŞEHİR EI^BBIlrI.Bltt 
Yunanistandan 

bir kafile seyyah 
geliyor 

S e y y a h l a r I s tanbuldan sonra 
Bursa ve tzmiri d e z iyare t 

e d e c e k l e r 

Türk - Yunan ticaret ofisinin te
şebbüsü üzerine Yunanistandan, iç
lerinde bir çok Yunan münevveri de 
bulıman 150 seyyah şehrimize gele
cektir. Seyyahlar Hellas vapurile 5 ha
ziranda geleceklerdir. 

6 haziranda şehir, müzeler gezile
cek, 7 haziranda Adada gezinti yapı
lacak, 8 haziranda Mudanyaya gidi
lerek Bursa ziyaret edilecek, o gece 
İstanbula dönülecektir. 9 haziranda 
vapur Çanakkaleye hareket edecektir. 
Seyyahlar Trova harabelerini gezdik
ten sonra 10 haziranda İzmire hare
ket edeceklerdir. 

İzmirde Ayasbağ, Selçuk harabe
leri, Bergama ziyaret edildikten sonra 
Yunanistana dönülecektir. 

F a k ü l t e l e r d e bugün ders lere 
n ihayet veri l iyor 

Yakında imtihanlata başlanacağm-
dan, üniversitenin bütün fakültelerin
de bugün derslere nihayet verilecektir. 

Okçular 
19 masrıs b a y r a m ı n a 11 kişi l ik 

bir h e y e t gitti 

Bu sene Ankarada yapılacak olan 
spor ve gençlik bayramma. Dahiliye 
Vekili ve C. H. P. Genel sekreteri B. 
Şükrü Kayamn emrile ve Ankara 
Türk spor kurumunun daveti üzeri
ne, şehrimiz Okspordan B. Safi Tok-
sözün riyasetinde on bir kişilik bir 
heyet te iştirak edecektir. 

Ankara stadında yapılacak olan 
resmigeçidden sonra Okspor azalan, 
meydanda, bir atış gösterişi yapar 
caklardır. 

Sporcular, Ankaraya gitmişlerdir. 

Bahar havas ı v e say f iye l ere 
rağbet 

iki gündenberi İstanbulda bahar 
havası başlamıştır. Dün termometre 
22 derece idi. Birkaç gün evvelki mev
simsiz soğuklardan ve yağmurlardan 
sonra havanm düzelmesi herkes ta-
rafmdan memnuniyetle karşılanmış
tır. İki gündenberi göçler başlamıştır. 

Bu sene sayfiye yerlerine daha faz
la rağbet vardır. Adalarda, Boğazda, 
Anadolu yakasmda ekser evler tutul
muştur. Bu sene Yeşilköye de rağbet 
fazladır. 

Ecnebi m e m l e k e t l e r d e görü
l ecek işler iç in b e l e d i y e l e r 
e v v e l â H a r i c i y e y e m ür ac aa t 

e d e c e k l e r 
Ecnebi memleketleri ve ecnebi dev

let daireleri nezdinde takib edUecek 
işler ve yapüacak teşebbüsler için ba
zı belediyelerin doğrudan doğruya el
çiliklerimize müracaat ettikleri görül
müştür. Vekâletten gelen bir emre 
göre, belediyeler, bu gibi işler için ev
velâ Hariciye Vekâletine müracaat 
edeceklerdir. 

Haklı şikâyetler 
T a k s i m i F m d ı k h y a bağl ı -

y a n yo l niç in y a n d a 
bırakı ldı? 

Bütün bir semt hayrettedir: 
Fındıklıda muazzam bir osrf 

mektep yapıldı. Bunun önünden 
geçen ve bir ucu Fındıklıda tram
vay caddesine inen yol Beyoğlu-
na pek yakın bir mesafeye kadar 
getirildi; fakat geri kalan birkaç 
yüz metrelik kısmı öylece, met' 
rûk btrakıldt. Bir seneden fazla
dır, durup duruyor. 

İstanbulun iman düşünülen bir 
strada bu kadar ilerletilmiş bir 
yoiun kullanılmadan yüzüstü bı
rakılması ne hikmettir? 

Yeni inşaat 
9 m e t r e d e n dar sokaklar 

için bir k a y ı d k o n d u 
Yapı ve yollar talimatnamesinin 

bir maddesinde 9 metre genişliğinde 
olmıyan sokak:larda yapılacak inşaat 
için bir fıkra vardır. Bu fıkraya göre 
bir arsa sahibi 9 metre yüksek
liğinde bina inşa etmek isterse - so
kak genişliği müsait değüse - sokağı 
9 metre genişliğine iblâğ etmek için 
binasım geriye çekmek mecburiye
tindedir. 

Şimdiye kadar 9 metre jrüksekll-
ğinde yapılmıyacak binalar İçin böy
le bir mecburiyet yoktu. Belediye koy
duğu yeni bir kayıdla 9 metre yük
sekliğinde evvelce inşa edilmiş bina 
varsa bundan daha az yükseklikte 
yapılacak büıalann da daha evvel in
şa edilen 9 metre yüksekliğindeki bi
nanın hizasında ve geriye çekilmek 
suretile inşa edilmesini kararlaştır
mıştır. 

A v a n s hesaplar ı mal î s ene 
g i r m e d e n görü lecek 

Malî sene sonu yaklaştığı için bü
tün mutemedlerde bulunan avans 
hesablarmın malî sene girmeden ev
vel görülerek ellerinde bulıman pa-
ralann devredilmesi alâkadarlara bil
dirilmiştir. 

Profesör Ni s sen 
Haber aldığımıza göre profesör 

Nissen geçen pazar günü Avrupaya 
gitmiştir. Ki3rmetli profesörün bu se
yahati iki buçuk ay kadar sürecek, 
sonra İstanbula avdet edecektir. 

Şirketi H a y r i y e araba vapu
rile g ö ç ücretini indirdi 

Şirketi Hayriye idaresi, araba vapu
rile nakledilen bir araba dolusu eşya 
için iki yüz elli kuruş nakliye ücreti 
ahyordu. 

Belediye, sayfiye mevsimi yaklaştı
ğı için göçedecek ailelere bir kolayhk 
olmak üzere 250 kuruşluk ücretin 200 
kuruşa tenzili için Şirketi Hajrriye nez
dinde teşebbüste bulunmuş ve bu te
şebbüs Şirketi Hayriyece kabıü edU-
miştir. 

S ü l e y m a n i y e o r t a m e k t e p 
mudur lugu 

Münhal bulunan Süleymaniye or
ta mektep müdürlüğüne Denizli ma
arif müdürü B. Asaf tayin edilmiş
tir. 

Kömür depoları 
Kuruçeşmeden 

kemem kalkmıyor 
Y e n i l i m a m n inşas ına baş lan

d ığ ı z a m a n d e p o l a r d a 
ka ld ır ı lacak 

Dün bir gazete, Kuruçeşmedeki kö
mür depolanmn Yenikapıya nakle
dileceğini yazıyordu. 

Kuruçeşmedeki depolarm derhal 
nakli için henüz verilmiş bir karar 
yoktur. Ancak B. Prost plânmda 
müstakbel limamn Yenikapıda 3ra-
pılmasım muvafık görmüştür. Bu 
sebeble müstakbel kömür depolanmn 
da limam yamnda tesisini muvafık 
görmüştür. 

Liman, İstanbulda acele yapılacak 
işler arasmda gelmemektedir. Hattâ 
B. Prost arada bir intikal devresi ge
çeceğini düşünmüş ve Saraybumu ile 
Eminönü arasındaki sahada bazı 
muvakkat tesisat yapmanın zarure
tini nazan dikkate alarak nazım 
plânım ona göre hazırlamıştır. Bu 
itibarle Kuruçeşmedeki depolarm 
derhal nakli için verilmiş bir karar 
yoktur. 

Ücret tarifeleri 
G a z i n o v e lokanta lar ın dış 

kapı lar ına d a as ı lacak 

Belediye, sayfiye yerlerindeki ga
zino ve lokantaların ücret tarifeleri 
hakkında yeni bir tamim hazırlamışr 
tır. Bu tamime göre, ücret tarifeleri 
binalat'm dış kapüarile iç kapüanna 
ve görülecek yerlere asılacaktır. 

Bu esasa riayet etmiyenlerin veya
hut yazılan ücretlerden fazla miktar 
istiyenlerin en yakın zabıta merkezine 
veya lıelediye iktisad müdürlüğüne bil
dirilmesi halktan rica ediliyor. Bu key
fiyet, kaymakamlıklara tebliğ edil
miştir. 

Maari f müdür muavini i lk 
tedrisat müfet t i ş l iğ ine tay in 

ed i ld i 
İstanbul maarif müdür muavini B. 

Nurullah ilk tedrisat müfettişliğine 
tayin edUmiştir. Ancak şimdilik ma
arif müdür muavinliği işlerini de ida
re edecektir. 

I " P 

Ejrüp - R a m i y o l u y e n i d e n 
yapt ır ı lacak 

Hazirandan itibaren Eyüpte bir be
lediye dairesi teşkil edileceğinden 
Eyüp ile Rami arasmda, Eyübün Gü-
müşsujoı tarafmdan geçmek üzere, 
mevcud yolun yeniden yapılması ka
rarlaştırılmıştır. Belediye fen heyeti 
bıma göre bir keşif plânı hazırlama
ğa başlıyacaktır. Bu yol, bu seneki 5 
senelik umumî programa' dahU bulu
nan yollar arasmdadır. 

K a d ı n a söz a t m a k y ü z ü n d e n 
k a v g a 

Evvelki gece Parmakkapıda Muzaf
fer adında biri bir kadına söz atmış
tır. Buna kızan arkadaşı İsmail serze
nişte bulunduğundan aralannda kav
ga çıkmıştır. Muzaffer İsmaili yarala
mıştır. İsmaU hastaneye kaldırılmış, 
Muzaffer yakalanmıştır. 

İSTANBUL HAYATI 
Serçe misiniz, 
Kırlangıç m ı ? 

Son hafta içinde İstanbulun dört 
bucağında gene göçler çoğaldı. Hangi 
sokağa girilse eşya yüklü bir kaç ara
baya raslamyor. Kapılann önleri me-
zad yeri gibi. Arabalar yüklenirken 
bir köşede de sırtı çuvaUı ayak tacir-
lerile pazarlık yapdıyor: 

— Şimdi şunları satalım da, sonra 
daha iyisini alınz. 

Diye eşyamn bir kısmı yok bahası» 
na elden çıkanhyor. 

Bir evin önünde eşya jükletilirken 
bay içeriye seslendi: 

— Yahu... havagazı ocağile öteki 
hurdavatı sattun. Çocuğun lâzımlıklı 
iskemlesini de verelim gitsin olnuut 
mı? Sayfiyede çocuk akşama kadar 
bahçede oymyacak. Lâzmdığa ne Itt* 
zum var? 

İçerinin cevabım beklemeden lâ
zımlıklı iskemle de çuvaUı adamın 
sırtma yüklendi. 

Öteki sokakta karşılıkh evlerin pen
cerelerinden iki kadın konuşuyorlar: 

— Siz bu sene serçe misiniz, kırlan
gıç mı? 

— Artık bu sene kırlangıcız. Ya siz? 
— Biz de kırlangıcız amma, bu ev

den çıkmayı da hiç canım istemiyor. 
Ev boşalır boşalmaz serçeler doluyor-
1ar. Dönüşte bir daha böyle ev ya bu
luruz, ya bulamayız. 

Etrafa bakmarak yürüdüğümü g8-
rünce kırlangıç bayan beni işaret ede
rek daha yavaş sesle: 

— İşte, dedi. Açıkgöz serçenin biri 
dolaşıyor. Boş ev anyor. 

O zaman, kırlangıçla serçenin mâ
nalarım anladım. Meğer, yazm sayfi
yeye çıkan bahtiyarlara larlangıç; bi
zim gibi hep ayni köşede didinenlere 
de serçe deniliyormuş. 

Hâdiseyi bir dostuma anlattım. Gü
lerek: 

— Bunda üzülecek bir şey yok, de
di. Kırlangıçtan kırlangıca da faı^ 
vardır. Ağzını açıp, sinek girsin de yu
tayım diye havada mekik dokuyan 
larlangıçlara b«ızemektense, bir ça
tının kovuğunda her mevsime gönül 
alıştıran serçelere uymak daha ijidir. 

Artık bilmem, bu da kuru teselliden 
ibaret mi? 

Cemal Refik 

Nişanl ı s ım ö ldürmekten suçlu 
İbrahimin y e n i d e n muhake

m e s i n e baş landı 
Sanyerde Hamdipaşa korusunda 

nişanlısı Belkis admdaki kızm taban
ca Ue ölümüne sebebiyet vermekten 
maznun İbrahimin, ikinci ceza mah
kemesinde yapüan muhakeme netice
sinde beraetine karar verilmişti. Tem
yiz mahkemesi bu beraet karanm ba
zı noktalardan nakzetmiş ve evrakı 
mahkemeye göndermiştir. 

Nakız karan üzerine dün ikinci ce
za mahkemesinde yeniden muhake
meye başlanmış ve mahkeme, temyi
zin nakız kararma uyarak şalıidlerin 
celbi için muhakemeyi başka güne bı
rakmıştır. 

Çocuk m a h k e m e l e r i 
hakkında konferans 

İstanbul umumi cezaevi ve tev
kifhane baş doktoru İbrahim Zati 
Öğet tarafından bu akşam saat 
19,15 de İstanbul radyosunda Bakır
köy Halk Partisi sosyal yardım şu
besi namına bir konferans verile
cektir. Mevzu şudur: Çocuk mahke
meleri nasıl teşkü edilmelidir. 

Bay Amcay» göre... 

— Ne zaman Taksim meydanından 
geçsem hep zatıâlinizi hatırlarım bay 
Amca, şu bizim bay Amcaya söylesem 
de, derim, gazeteye iki satırla bir şey 
yazıverse... 

... Efendim, mesele, tatil günlerinde 
Taksim meydanında yapılan musiki 
neşriyatı meselesi... 

... Çalınan şarkılar ekseriya fokus-
trot, rumba gibi meydam dans yerine 
çeviren oyun havalan... 

... Halbuki ağır şarkılar, yuhut lâtif 
gazeller çalınsa daha istifadeli olmaz 
mı?... 

B. A. — Ne diyorsun ba}am, o za
man da meydan âhü vâh ile hastandı 
koğuşuna döner I., 
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General Mariç dün geldi 
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Tokanda Abide tnflnde mİIIt mar|Iar dinlenirken, aşağıda istasyondan 
SikarkcD 

I' 

(Baş tarafı 1 ind lahifede) 
tanbul komutanlığına giderek gene-
]tal Halis Bıyıktayı ziyaret etmiş, di
l e r zevata da kartını bırakmıştır. 

Vali ve tstanbul komutanı öğleden 
soma Ferapalas oteline giderek bu 
«lyaıetleri iade etmişlerdir. 

A b i d e y e ç e l e n k v e ş e h i r d e 
g e z i n t i l e r 

Kıymetli misafirimiz saat 12.25 t« 
T^ÜBdmde Cumhuriyet âbidesine me -
jasimle çelenk koymııştvır. Merasimde 
vali, İstanbul komutanı, merkez ko
mutam, draıiz komutanı, Beyoğlu kay
makamı, Yugoslav sefir ve konsolosu, 
kalabalık halk bulunmuştur. Bir 
bando muzika ile bir askeri kıta Âbi
denin önünde mevki almıştı. Meydan
da Irinlerce halk toplanmıştı. Oene-
Zttl, âbideye bizzat çelengi koymuş, 
bunu müteaMp muzika Yugoslav V0 
Türk milli marşlannı çalmıştır. Bun
dan sonra general defteri imzalamış
tır. Muhterem misafirimiz halkın 
şiddetli alkışlan arasmda otomobille
rine binerek Perapaİas oteline dön
müştür. 

Muhterem misafirimiz öğle yeme
ğini otelde yemiştir. Yemekten sonra 
refikası ve kalemi mahsus müdürile 
birlikte şehirde gezintiler yapmıştır. 
Misafirlerimiz evvelâ dün limanımı
za gelen yeni Yugoslav vapurunu zi
yaret etmişlerdir. Vapurda kısa bir 
müddet kaldıktan sonra otomobiller
le bir gezinti yapmışlar ve müzeleri 
gezmişlerdir. Misafirlerimiz şehrin 
görülmeğe değer yerlerini gezdikten 
sonra otele dönmüşlerdir. 

A n k a r a y a h a r e k e t 
General, dün gece hususî trenle An

karaya hareket etmiştir. Misafi
rimiz, refikalan ve hususî kalem mü
dürü saat 20,10 da Perapalastan ha
reket etmiş ve Tophane yolcu salonu
na gelmişlerdir. Misafirlerimiz Top
hane rıhtımında kendilerine intizar 
eden Akay işletmesinin Kalamış va-
purile saat 20,40 ta Haydarpaşayal 
geçmişler ve Türk - Yugoslav bayrak-
larile donanmış olan Haydarpaşa ga-
nndat kalabalık halk tarafmdan şid
detle alkışlanmışlardır. Bir kıta as
ker selâm resmini yapmış, bando yü
rüyüş marşım çalmıştır. 

Kıymeüi misafirimiz general Mariç 
askeri teftiş ettikten sonra kendisini 
teşyie gelen zevatm ellerini sıkmış ve 
hususî trene girmiştir. 

Tren saat 20,50 de hareket ederken 
muh'terem misafirimiz vagonım pen
ceresinden türkçe: 

— Allaha ısmarladık., demiş, tek
rar şiddetle alkışllanmıştır. Bu sabah 
Sirkeci gannda general Mariçi karşı-
lıyan zevat gece de teşyi merasiminde 
bulunmuşlardır. 

General Mariç şehrimizden çok ne
şeli ayrılmış ve muhtelif vesilelerle 
memnuniyetini izhar etmiştir. BilhaSr 

sa dün otomobille Boğaziçtnin Ru
meli cihetinde yaptığı gezintiden çok 
memnım olmuştur. 
Misafirimiz bugün Ankarada 

Ankara 17 (Telefonla) — Yarm 
(bugün) buraya gelecek (dan dost ve 
müttefik fugoslavyanm Harbiye ve 
Bahriye Nazın general Mâriç istas
yonda büyük askeri merasimle kar
şılanacaktır. General Mariç Ankara-
palasta misafir edilecektir. MüU Mü
dafaa Vekili general Kâzım Özalp, 
misafirimiz şerefine gece Ankarapa-
lasta bir ziyafet verecektir. Bu ziya
feti bir suare takip edecektir. 
Y u g o s l a v y a d a H a r b i y e v e 

B a h r i y e N e z a r e t i v e k â l e t i 
Belgrad 17 (A.A.) — Kral niyabet 

meclisinin kararnamesi mucibince 
Harbiye ve Bahriye Nazın general 
Mariçin Türkiye seyahati esnasmda 
Başvekil ve Hariciye Nazırı B. Stoya-
dinoviç Harbiye ve Bahriye Nezaret
lerini vekâleten idare edecektir. 

Lovçen vapuru 
dün geldi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Lovçen, her türlü konforu içinde 

toplamıştır. Güzel kabinleri, salonla
rı vardır. ŞimdUik ayda bir sefer ya
pacaktır. Vapurda ilk olarak 30 sey
yah bulunuyordu. Bunlar şehre çıka
rak İstanbulu gezmişlerdir. 

Dün vapurda, ilk seferi münasebe-
tile, hükümet erkânına ve gazeteci
lere bir öğle ziyafeti verilmiş, bu mü
nasebetle Türk - Yugoslav dostlu
ğundan bahseden nutuklar söylen
miştir. Kumpanyanm direktörü B. 
Rude Gunya söylediği nutukta de
miştir M: 

«Balkan memleketleri arasında ilk se
yahatimizi yaparken, hatırası sönmez 
kralımız Aleksandnn ve milletimizin bü
yük dostu, Türkiye cumhuriyetinin şet\ Te 
reisi Ekselâsn Kemal Atatürke ve Türk 
milletine kargı derin bir alâka ve hayran-
hk beslediğimiz halde Türkiye cumhuri
yetinin karasularma ayak bastık. Aziz 
kardeşlerimiz, cömerd türklere karp de
rin bir sempati ve hakikî bir dostluk hissi 
İle meşbu olduğumuz halde Türk sulanna 
geldik. 

Vapurumuzun mensub olduğu Zetska 
Plovidba Seyrisefaln şirketi kendisine 
tevdi ve havale edilmiş olan büyük vazi
feyi kemali sadakat ve ihtimam ile ifaya 
gayret edecektir. Şirketimiz bu ağır va-
Eİfesini İfası sırasında ehalinin, memur
ların, rcsmJ makamatm ticari ve smal 
mahafilin ve müttefikimiz olan necir ve 
asil Türk milletinin müzaheretine ve yar
dımına nail olacağmı ümid etmektedir.» 

Kumpanya direktörü, necib ve asil 
Türk mületinin parlak istikbali, Rei
sicumhur ekselans Kemal Atatürkün 
sıhhat ve saadeti ve misafirler için 
kadehini kaldunnış: «Yaşasm Büyük 
Şef Kemal Atatürk» sözlerile nutku
na nihayet v«ıniştir. 

Lovçen ile Istanbuldan kalkıp 3ru-
kanda isimleri geçen İskelelere uğn-
yarak gene Istanbula avdet suretild 

Oriakoy cinayeti 
muhakemesi 

D ü n ş a h i d l e r d i n l e n d i » 
g e l m i y e n ş a h i d l e r i n 

d i n l e n m e s i i ç i n m u h a k e m e 
b a ş k a g ü n e b ı r a k ı l d ı 

Ortaköyde Fatma Âliye admda bir 
kadını tabanca ile yaralamaktan ve 
Fatma Aliyeyi davadan vaz geçmemesi 
İçin kandınyor zannettiği prens Sa-
bahaddinin kızı Fethlyenin evine gi
dip üzerine iki el ateş etmekten suçlu 
bakkal Hüsejânin mevkufen muhake
mesine dün Ağırceza mahkemesinds 
devam edilmşitir. Dünkü celsede dinle
nen polis komiser muavinlerinden Ri-
fat şunları anlattı: 

— Vakayı haber alınca Hüseyini ya
kaladık. Kendisi prens Sabahaddinin 
yalıandan çıktıktan sonra denize atla
mış, sandalcılar görüp çıkarmışlar, ce-
ketlle tabancasım birine vererek dük-
kâmna göndermiş. Karakolda bize ver
diği İfadede; «Fatma Aliye beni evine 
davet etmişti. Arka bahçe kapısından 
girdiğim zaman karşıma iki kişi çıktı. 
Bana bir tuzak kurulduğunu ve beni 
öldürmek istediklerini anladım. Ta
bancana çektim. Bahçedeki adamlar 
kaçtılar. Ben de Fatma Aliyeye ateş et
tim. Kaçarken kendisini takip ettim ve 
jraraladım. Ondan sonra ne yaptığımı 
bilmiyorum. Prens Sabahaddinin yalı
sına gidip Fethiyeye silâh attığımın 
farkmda değUim.» dedi. 

O sırada Fethiye karakola geldi ve 
Hüseyini göstererek: «Ben odamda tu
valet yaparken bu adam geldi. Arkam
dan, «Fethiye senin de ölümün geldi)^ 
diyerek bağırdı. Döndüğüm zaman elin
de tabancaja görünce kaçtım. Arkam
dan üti el ateş ettiyse de isabet ettire
medi.» dedi. Dükkândan tabancasını 
getirtip muayene ettiğimiz zaman ye
ni atılmış olduğunu gördük. Fethlye
nin evinde de atılmış kurşunlan bul
duk. Şahid Raşel de: 

— Öğle vakti sokakta bir gürültü 
duydum. Fatma Âliye olduğımu son
radan öğrendiğim kadın bağırarak ko
şuyordu. Arkasından da bu suçlu eün-
de tabanca ile kovalıyordu. Birkaç el 
ateş etti. dedi. 

Maryanti adındaki diğer şahid şun-
lan söyledi: 

— Sokakta giderken Fatma Âliyenin 
bağırarak koştuğunu gördüm. Arka
dan da Hüseyin tabanca ile koşuyordu. 
Hüse3ân üç el ateş etti. Fatma Âliye ko
şarak benim boynuma sarıldı. Ah vu
ruldum, diye bağırdı. Sonra sokağın 
içine dc^ru kaçtı. Hüsesrin gene ateş 
ediyordu. Beşinci kurşunu da atmca 
Fatma Âliye yere yuvarlandı. 

Maznun Hüseyin, şahidlerin ifadele
rine karşı: 

— Bir diyeceğim yok. Fatma Âliye 
beni evine çağırmıştı. Beni öldürtmek 
istedi. Fakat Fethiyenin evine girdi
ğimi bilmiyorum. Kendimi kaybetmi
şim, dedi. Gelmiyen şahidlerin celbi 
için muhakeme başka güne bırakıldı. 

1 9 m a y ı s s p o r v e g e n ç l i k b a y 
r a m ı n ı k u t l a m a k i ç i n E m i n 

ö n ü H a l k e v i n i n p r o g r a m ı 
Eminönü Halkevinden: 
19 mayıs Spor ve Gençlik bayramı 

Evimiz tarafından aşağıdaki program 
gibi kutlanacaktır. 

1 — Gündüz saat 16 da Beyazıt 
meydanmda: 

a) İstiklâl marşı, 
b) Genç bir sporcu tarafmdan söy

lev, 
c) Halkevi başkanı Agâh Sum L&-

vend tarafından söylev, 
ç) Jimnastik gösterişleri, 
d) Meydan temsili (İstiklâl piyesi)". 
Bu şenlik toplantısma bütün 3rurd-

daşlan daVet ederiz. 
2 — Gece saat 20,30 da Gülhane 

parkı İçinde Alayköşkünde: 
a) Evimiz üyelerinden Naki Tezel 

tarafmdan söylev, 
b) Evimiz gösterit şubesi tarafm-

daix (Yalnız bir kelime) -piyesi. 
AlayköşkündeM gece müsameresi-

ne gelmek istlyenler davetiyelerini her 
gün Cağaloğlundaki Evimiz büro
sundan alabilirler . 

111 ıııcntiJLiııxrııırci-axııııxııiTmxriTTiXi 
23 günlük bir seyahat yapmak ka
bildir. Bu seyahat, birinci mevki ka
marada, kamaramn mevkiine göre, 
142-150 liradır. Diğer sımflann ücre
ti tabii daha azdır. 23 günlük seyahat 
için bu fiat hakikaten ucuzdur. Bu-
nun İçin açüan ha t tm rağbet göıec»^ 
t t tahmin edilebilir. 

Edirne kız sanat okulunda 

Sanat okuluna devam eden kızlarımızdan bir grup 

Edime (Akşam) — Geçen sene Edimede kurulan Kız Sanat okulunda 
dersler sona ermek üzeredir. Enstitünün Edimede kui'uluşu burada dul kadın
larla fakir genç kızlara ve evli bir çok kadınlara sanat ve ev idaresi öğretme 
bakımından çok faydalı olmuştur. Burada olduğu gibi Trakyamn bir çok yer
lerinde hususi mahiyette biçki ve dikiş yurdlan çalışmaktadır. 

Pangaltı KURTULUŞ Sbıemasmda 
2 BÜYÜK TÜRKÇE FİLM I 

ATEŞ KRALİÇESİ ))(( ARZU İLE KANBER J 
I Matinelerde ve gece 9 da 2 film birden 

Bugün matinelerde başlıyarak ^ ^ vSL. II . j ^ . X^^ Sinemasmda 

ALI B AB A 
H t N D t S T A N D A 

Hakikî orijinal İngilizce kopyesi 
Baş rolde: EDDİE CANTOR 
Kahkaha - Neşe ve zevk filmi 

İlâveten: Başvekil Celâl bayar ve Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü Arasın 
Belgrad ve Sofya seyahatleri Türkçe izahatlı 

BORA 
Senenin en büyük şaheseri Baş rol

de: CHARLES BOYER ve 
MİCHELE MORGAN 

Bugünden itibaren SÜMER sinemosında r 
• Bütün rollerinde mükemmel ve 
• kuvvetli ve sinirli aktör 
I VİCTOR Mc. LAGLEN 
I Fransızca sözlü 

2 büyük ve güzel film birden: 

DEMİR ADAM 
Yeni ve görülmemiş filminde 

Çigan musikisinin krah RODE 
SANDOR Şuh ve dUber yıldız 

LUPE VELEZ ile beraber 
çevirdikleri: 

ÇİGAN MELODİSİ 
Fransız sözlü fihninde 

Mevsimin sonuna yaklaşmamıza rağmen 

Yann matinelerden itibaren ^ ^ r ^ t \ . /^^ ı^ Sineması 

2 güzel ve bü3rük film birden gösterecektir. 

MYRNA LOYve 
ROBERT MONTGOMERY 

tarafından Fransızca sözlü 

Gökten Düşen Kadın 
Yeni ve görülmemiş bir film. 

VİCTOR FRANCEN ve 
SESSUE HAYAKAWA 

tarafından şayanı hayret bir filin. 

NAMDS lEKESl I 
Bu hafta: SAKARYA sinemasında 

2 büyük ve güzel 
K A R A N G A 

LUy Damita ve Jak Buchanan 
Saat 4-7 ve 10 da 

film birden: 
Y A K A N 

Tino Rossi -
Saat 2 1 / 2 

P U S E L E R 
Viviane Romance 
— 5,30 — 8, 30 da 

Suvare 8,30 2 filmi 

istanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Haricden satm aUnacak buharlı ve motisrlü gemilerle memleketimizde ya-

püan benzerleri için getirilecek eşyanm gümrük resminden istisnasına dair 
olan 3339 No. lu kanundan istifade etmek isteyenlerin bir nüsha orijinal fatu
ra ile bunun Noterden musaddak 4 adet türkçe tercümesi ve 4 adet kopyesini 
bir istida ile müdürlüğümüze tevdi etmeleri lüzumu ilân olunur. (2892) 

I Ankara Borsası [ 
17 Mayıs 938 

Bugün yalnız Ergani istikrazı muamele 
gönnüstür. 95 lirada açılmıj ve 95 lirada 
kapanmıştır. 

ÇEKLER (Kapanıp fiatleri) 
Paris 
Nevyork 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Madrid 

28.3325 
0.7890 

15.0475 
4.7040 

87.1810 
3.4736 

«3.8759 
1.4315 

22.7670 
13.0780 

Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

1.9720 
4.2057 
4.0072 

106.3795 
34.7687 
2.7375 
8.0937 

627.^ 
23.8225 

Konservatuvar muallimlerin
den İskender Ardan İzmire 

davet edildi 
Konservatuvar muallimlerinden ve Ka-

dıkOy Halkevi orkestra şefi viyolonist İs-
kander Atdan, İzmir vllftyetinin daveti 
Dmdine bir konser vermek üzere İzmire 
gitmiştir. 

Kıymetli ganatk&ra muvaffakiyetler dl-
lertoL 

ACI BİR GAİP 
Genç ve güzide doktorlarımızdan, 

Üniversite tıp fakültesi emı-azı asabi
ye doçenti ve merhum doktor Raşit 
Tahsin Tuksavul'un oğlu binbaşı dok
tor Esat Raşit Tuksavul dünkü salı 
günü zatürreeden rahmeti rahman.1 
kavuşmuştur. Cenazesi bugün saat 
10 da Kadıköy Altıyolağzı Bayram 
sokak 23 numaralı hanesinden kal-
dmlarak Edirnekapıdaki aile mezar-
lığma defnedilecektir. 

Bu akşam 
Beşiktaş Suad Parkta. 

Perşembe: Bakırköy 
Miltiyadi sinemalarında 

G Ü L F A T M A 
Milli oyun 3 perde. 

tJstad Muhlis Sabaha iti
nin en güzel eseri. 

6EHZADEBAŞT TURAN TİYATROSU 
Halk SanaU&n NAŞİT 
Hakkı Ruşen ve arkadaş* 
ları, Miçe - Pençef var
yetesi AÇAN GÜLLER 
komedi 3 perde. Dans» 
Solo, Düet. Localar 100ı 
her yer 20, paradi 10 KC 



B ü y ü k bir kütüplhane 
m@hv©fldluı 

Dünyanın en kıymettar kitaplan-
M ihtiva eden zengin bir kütüphar 
RA dikkatsizlik yüzünden mahvolup 
gitmiştir. Bu kütüphane, Hindls-
feamın cenubunda Seylân adasında 
Kolombo şehrinde idi. 

Seylanlıların kullandıklan Singhal 
lisanı üzere yazılmış birçok ajsırlık es
ki kitaplar burada muhafaza edilmek-
Ite idi. a ı yenisi bımdan 700 sene ev-
yel yazalmijştı. Çoğu felsefeye ve eski 
Üinî itikadlaira dair idi. 

Bu kitaplar yalnız ihtiva ettiği em
salsiz tarihî ve ilmî malûmat itibarlio ' 
değil, ayni zamanda kâğıt ve cild se
batları cihetinden de çok değerli idi. 

Kitapların hepsi insan nefesile yır
tılacak kadar ince olan hurma y ı ^ 

raklan üzerine yazümıştı. Bımun için 
bu eski müessesenin adı da Hurma 
yapraklan kütüphanesi idi. 

Bu nassik yapraklan biribirine bag-
hyan cUdleıin sanatı da emsalsizdi. 
Misli bulunmıyan bu kütüphanenin 
mevcudunu kontrol için maarif idar 
resi memurlan taraf mdan alıiren yar 
puan muayenede nasılsa kütüphane
ye musallat olan kanncalann kitap-
larm yapraklannı kemirip yemiş ol-
duklan meydana çıkmıştır. Ancak 
birkaç kitap SEiğlam olarak kalmıştır. 
Hindistandaki esld felsefe ve dinleri 
öğrenmek için emsalsiz bir ha2ine 
olan bu kütüphanenin akü ve hayal« 
gelmiyen bir kaza yüzünden mahvo-
lup gitmesi müsteşrikler âleminde 
derin teessür uyandırmıştır. 

Gripe karşı aşı 
Grip hastalığuun ültramikroskopik 

ttükroplardan ileri geldiği bundan bir 
kaç sene evvel tesbit edilmişti. Şimdi 
Londradald tıbbi tedkikat enstitüsü 
grip hastalüclanna karşı bir aşı hazır
lamağa çalışmaktadu*. Enstitünün 
neşrettiği son raporda bu iş için sarfe-
dileıı mesainin epey surette ilerilemek-
te olduğu bildirilmektedir. Hazırlanan 
serom ilk grip salgmmda tatbik olu-
nacaktu*. Çünkü yeni grip seromu 
aşüadıktan ancak bir müddet sonra 
ıVücudü mikroplara karşı muhafaza 
edebilmektedir. 

1936/37 senesindeki grip salgını o 
kadar ân! bir surette zuhur etmişti ki 
bu seromla aşılanan kimselerin vü-
cudleri hastahğa karşı korunmağa 
Vakit bulamamıştı. Bir de o zaman 
İffrip hastabğuun muhtelif cinslere 
ttıensup mikroplar tarafından tevlid 

edildiği hmüı bilinmiyordu. O la-
mandanberi Seromun bazı cins grip 
mikroplarına karşı tesirU, bazılarına 
karşı ise tesirsiz olduğu da meydana 
çıkarıldı. 1936/37 grip salgmmda ya
pılan araştırmalar neticesinde grip 
hastabğmı tevlid eden mikroplann 39 
cinse ayrıldığı anlaşılmıştı. Enstitü
nün son raporunda grip hastalığını 
tevlid eden bu 39 cins mikroptan daha 
başka mikroplann da bulunup bulun
madığı beUi değildir, deniliyor. 

Grip hastahğma karşı keşfolunan 
seromun tatbik edilmesi işi şimdflik 
durmuştur. Doktorlar hastalığın bir 
kere daha salgın halinde zuhur etme
sini bekliyorlar. Orip salgmı baş gös
terir göstermez, derhal insanlarm 
yeni seromla aşılanmalarma ve gripe 
karşı konmmalarma başlanacaktır. 
Enstitü neticenin parlak olacağım 
ümid etmektedir. 

Ticaret ve klering anlaşması 
olan memleketlerle takas 

muamelesi nasıl yapılacak? 
Ankara 17 (Akşam) — 2/4009 sa-

yüı kararnamenin birinci maddesi Ue 
2, 8 ve 4 üncü maddelerinin tatbik 
suretini gösteren iki talimatname 
hazırlandığım ve her iki talimatna
menin de dünden itibaren meriyete 
konulduğunu bUdirmiştim. 

Birinci talimatnameye göre arar 
mızda ticaret ve klering anlaşması 
olan memleketlerle yapılaca ktakas 
muamelâtı, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez bankaaı tarafından, alâkadar an
laşmalardaki aksine mevcut hüküm
ler müstesna olmak üzere, aşağıdaki 
esaslar dairesinde tedkik ye intaç 
olunacaktır, 

Türkiye menşeli mallarla, TÛMtlye ile 
ticaret anlatması mevcut olan bir mem
leket menşeli mallar arasında takas mua
melesi yapmak istiyenler, Türkiye Cum
huriyeti Merkez bankasmca izhar ve ta
bettirilerek alâkadarlann talebebine &ma-
de bulundurulacak ve aşağıdaki esaslan 
ihtiva edecek bir talebnajne ile adı geçen 
bankanm en yakm şubesine müracaat 
edeceklerdir. 

Talebnameyl veren firmanm unvan vt 
adresi, ihracat ve ithalâtı yapacak firma-
lann adresleri, ithal ve ihraç edilecek 
malm nevi, cinsi, mlktan mahal tasrih 
edilmek suretile F O B ve C t F kıymet
leri, takas muamelesinin hangi anlaşma
ya istinaden yapılacağa 

Cumhuriyet Merkez bankası bu şartlat 
İçinde verilecek talebnameleri merî mev
zuata uygun oldukları takdirde tascil ede
cek ve her bir talebname için anlaşma hû» 
kümleri ve cari klering taamülleri daire
sinde kayd ve hesab muamelesi yapacak
tır. 

Talebnameyl veren firma, ihracat veya 
İthalâttan İftakal birini bizzat yapmakla 
mükelleftir. Diğer muamele başka firma 
veya firmalar tarafmdan yapılacak ise, 
bu cihet talebnamede aynca tasrih edile
cektir. Talebnamede bidayeten gösterilen 
ihraç mah, bUâhara degiştirilemiyecektlr. 

Takas yolu ile ithal edUecek mal: 

On ayda yedi çocuk 
înanılmıyacak gibi geliyor amma 

hakikattir: Afrikada Nyassaland'da 
bir yreli kadm on ay zarfmda yedi ço
cuk doğurmuştur. Kadınm ismi Kan-
yenda'dır, cenubî Rodeziya'mn Salis-
bury şehrinde oturmaktadır. Bu İca-
dm bundan on ay evvel hepsi kız ol-
inak üzere bir batmda üç çocuk doğu-
"^yor. Bu üçüzlerin doğduğu günden 
iwı ay sonra ikisi oğlan ve iMsi kıa ol-
*öak üzere dört çocuk dsJıa dünyaya 

getiriyor. Bu dört çocuktan yalnız bir 
oğlan ölüyor, bir buçukla ild buçuk 
küo ağırlığmda olan diğer üçü yaşı
yor. Sıhhatte olan bu çocuklarm da 
yaşayıp büyüyecei söyleniyor. Niyas-
saland yerlileri kız çocuklanna çok 
ehemmiyet veriyorlar. Çünkü bunlar 
bÜ3rüdükleri zaman evlendirilirken 
ebeveyn damaddan bol bol para al
maktadır. 

Kibar mahbusun aşkı 
Londranın Mbar otellerinden birinde bundan birkaç hafta evvel çalman 

mücevherler İnçüterede oldukça büyük bir heyecan uyandamuştı. Bu heye
can yalnız mücevherlerin büyük bir kıymeti haiz olmasından değil, sirkati 
yapanlardan hepsinin yüksek vet kibar ailelere mensup kimseler olmaamr 
dan da Heri geliyordu. 

Bu hırsızlar arasında yüksek bir aileye mensup oian 26 yaşındaki Robert 
^ol Harley'de bulunuyordu. Şimdi bu genç Maidstone hapishanesinde 7 sene
lik hapis cezası çekmektedir. O hapishaneye gireliden beri her ayda bir kere 
^"iyahlar giymiş, yüzüne kalın bir peçe örtmüş olan bir kadın kendisi tara
fından idare olunan gayet şık bir otomobüle hapishanenin önüne geliyor. 
Vnijormah bir uşalc otomobüden çıkarak kadına kapıyı açıyor, peçeli kadın 
^pishaneden içeriye giriyor. Hapishanede dülgerlik öğrenmekte olan HOT' 
^y'in o gün içtn yanm saat kadar o kadtnla görüşmesine müsaade ölunur 
yor. Mahpusla genç kadım ayıran kalın demir parmaklık arasından Harleyle 
P^eli kadm ayda bir kere konuluyorlar. Harley'in hapishanedeki höcresUı-
'^ genç ve güzel bir kadının resmi asüı duruyor. Herkes acaba o resimle pe
çeli kadın ayni insan mıdır, diye biribirine soruyor ve bunun böyle olduğunda 
?%/ıe etmiyor. , 

Han amidiye mektep gemisi 
Varna Limanımla 

Dün akşam Hamidiye 
kumandanı şerefine bir 

ziyafet verildi 
Sofya 17 — Türk mektep ge-

**̂ si Hamidiye bugün saat 13 te Var-
. ^ limanma gelmiştir. Gemi limana 
Sererken şehri top ateşUe selâmlamış 
^ sahü bataryası da mukabele etmiş-
^- Rıhtımda Türkiye elçisi. Varna 
«onsoloau, ataşemiliterUe Varna b»-
® îye reisi, Hamidiye kumandanınm 

lînhmandarlığma tayin edUen yüzba
şı MiraJof ve diğer erkân ve kalabalık 
"^^ halk kütlesi bulunuyordu. 

Hamidiye kumandanı mahallî ma-
amatı ziyaret etmi.s ve ziyaretleri 
âdo edilı-niştir. 
Akşam, mevki kumandanı Türk mi-

.îâLırler şerefine bir ziyafet vermiştir. 

FonPapen'in 
kâtibi boğulmuş 

Cesedi Tuna nehrinden 
çıkarıldı 

Viyana 17 (A.A.) — Geçenlerde 
Avusturya - Çekoslovakya hududu yâ -
kmmda Tıma nehrinden çıkarümış 
olan cesedin hüviyeti zabıta tarafm
dan tayin edilmiştir. Bu ceset, B. Fon 
Papen'in eski kâtibi olup Viyanadaki 
Alman sefaretinde ataşe bulunan ba
ron fon Ketteler'e aiddir. 

Bu zatm gaybubeti geçenlerde ha
ber verilmiş idi. 

Katil Osman dün tzmirde 
idam edildi 

tzmir 17 (A.A.) — Mahkûm olduğu 
ölüm cezası Kamutayca tasvib edilen 
katil Osman bu sabah hükümet mey
danında asılmıştır. 

Raltibini öldüren gencin 
muhaKemesi 

Suçlu mahkemede şuurunun 
yerinde olmadığını söylüyor 

Beraber yaşadığı Fatma admdaM 
kadınm kendisinden aynlıp Salih 
adında blrile münasebet tesis etme
sinden hiddetlenerek Salihi öldürmek
ten maznvm Yasin admdaM gencin 
muhakemesine dün ağurceza malike-
meşinde devam edilmiştir. 

Yasin, dünkü celsede yazüı olarak 
müdafaanamesini vermiştir. Bu mü-
dalfaasmda Fatma ile aralarmda dinî 
nikâh yapılmış olup resmî nikâh ta 
yapılmak üzere iken bir ağız kavgası 
yüzünden Fatmanm evden eşyalan 
ahp Salibin evine gittiğini söylü
yor ve: 

— Bir gün sokakta Salibin yanm-
da Fatmaja görünce bağırdım. Salih 
birdenbire üzerime atüarak beni to
katladı ve ölümle tehdid etti. Ben da 
tabancamı çektim. Dimağ hastalığına 
müptelâ olduğum için kendimi kay
betmiştim. Ne yaptığımı bilmiyo
rum. Doktorlar benim şuurum yerin
de olduğunu söylemişlerse de bu id
dia doğru değildir. Şumnım bozuk
tur. Bu cürmü de şuursuzlukla işle
dim., diyordu. 

Mahkeme, evrakı tedkik ederek kar 
rarmı vermek üzere muhakemeyi baş
ka güne bıraktı. 

Bir Fatma diğer Fatmayî 
yaraladı 

Nişantaşmda Fatma ile diğer Fat
ma adında iki kadm bir kıskançlık 
yüzünden kavga etmiş, Fatmalardan 
biri diğerini taşla yaralamıştır. Suçlu 
yakalanmıştır. 

TRUFLEX 
Oyuklujraş Bıçağı 

J 

Hazırlanan yeni talimat
name meriyete girmiştir. 
Talimatnamede mühim 
esaslar bulunmaktadır. 
Bu esasları neşrediyoruz 

A) 2/7005 sayüı kararnamenin i nei 
maddesi hOkttınlerlnden lâtifads eden 
memleketler ise, talebnamede bmıun nevi, 
cinsi, miktaS ve kıymeti Kösterilmeyebllir. 
Bunlar bidayeten tasrih edilmig olasa da
hi bil&hara fiili ithal muamelesine baf-
lanmazdan önce, Türkiye CûmhuTlyeU 
Merkez bankasmca, al&kadarlann müra
caatı üzerine deg:iştlrileblllr. 

B) 2/7009 sayıh karanamenln 3 ünctt 
maddesi hükümlerine t&bi tutulan ülkelai 
menşeli ise; 

1) Anlaşmanm serbes ithal&t listesini 
dahil bulunuyorsa, yukankl (A) fıkran 
hükümleri mucibince hareket edilir. 

2)Anla9manm kontenjaner mallu lise-
tesine dahil bulunuyorsa; al&kadar, taleb-
namesini tescil ettirmiş olduğuna dair, 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasmdaa 
alacağı bir mektupla, kontenjanı ayıra
cak sal&hlyettar gümrük makanuna mü
racaat ederek kontenjan tahsis edilmesini 
istiyecektir. 

Bu suretle tahsis olunacak kontenjan, 
keyfiyetin kontenjan sahibine tebliği ta
rihinden itibaren ya bit ay zarfmda bilfiil 
İthalât yapılmak suretile kullanılacak ve
ya hududda bir ay İçinde mukabil ihra
cat yı^ınlamadıSı sal&hlyettar gümrük 
makamı nezdinde tevsik olunmak suretUe, 
al&kadar lehinde alıkonacaktıc. 

İhracattan evvel ithalât 
vaziyeti 

Talimatnameye göre mal bedeli 
tamamen ve nakden Türkiye Cum
huriyet Merkez bankasma yatırılmak 
şartUe, ihracattan önce itihalât yapı-

labüir. İhracat ve ithalât ayni firma 
tarafmdan yapümak şartUe nakid ye
rine asgari iki müyon lira sermayeli 
milli bir bankadan alınmış teminat 
mektubu verebilir. 

Takas muameleleri talebname-
nin tescili tarihinden itibaren âzami 
bir sene zarfında, icab eden vesika-
larm da Türkiye Cumhuriyeti Merkea 
bankasına ibrazı sureti Ue intaç ve 
İkmal olunacaktır. 

Ancak anlaşmaıun merijret müd
deti, bu bir senelik müddetten daha 
kısa ise ve anlaşma da ikmal olun
mamış muamelelerin tasfiyesi hak-
kmda bir hüküm ̂ nevcut değilse, bu 
takdirde, diğer muamelelerin ikmali 
için müddet bakımından şu esaslar 
dahilinde hareket edüecektir. 

1 —. Evvelâ ihracat yapılmış ve an« 
laşmanm meriyetten çıktığı esnada 
henüz mukabil ithalât icra edUme-
miş ise, bir senelik takas müddeti 
caıi olacaktır. 

2 —̂  Evvelâ ithalât yapılmış ise; 
mukabU ihracatm, anlaşmanın meri
yetten çıktıktan sonra yapüabUeceği 
hakkmda alâkadar, karşı taraf salâ-
hiyettar makamlarmdan müsaade 
almış ise, riski kendisine aid olmak 
üzere yine bir senelik takas müddeti 
cari olacaktır. Aksi takdirde mukabU 
ihracatın anlaşmanın meriyeti esna
sında yapılması lâzımdır. 

2/1099 sayılı kararnamenin 2, 3 ve 
4 üncü maddelerinin tatbik suretini 
gösteren talimatnamede takas ted
kik heyetlerinin vazifeleri bu heyet
lere verilecek talebnameler vesairf 
hakkmda hükümler vardır. 

^ Bü^ün 
sakallan yener 

B. Mussolininin 
son nutku 

Fransız siyasî mahfillerinde 
hayret uyandırdı 

Paris 17 (A.A.) — Nazırlar meclisi
nin içtimai hemen münhasıran Hari
ciye nazın Bone'nin izahatma tahsia 
edilmşitir. Fransız - İtalyan münase
betleri hakkında nazırlar Fransamn 
Roma maslahatgüzarile kont Ciano 
arasmda başhyan müzakerelere bugün 
de devam edUeceğini söylemiştir. 

Meclisde Cenova nutkundan da bah
sedilmiştir. Fransamn Roma masla-
hatgüzan Blondel bu nutlcun Fransız 
siyasî mahfillerinde husule getirdiği 
hayreti bUdirecektir. 

Meclis tngUterenin Çekoslovakyada-
daki ekalliyet meselesi hakkmda Al
manya hükümeti nezdinde yaptığa te-
şebbüsden dolayı müttefikan memnu
niyetini beyan etmiştir. Fransa hükü
meti, haU hazırda bu meselenin beynel
milel sahadan uzaklaştınlması için 
İngiltere hükümeti tarafmdan sarfedi-
len gayretlere bütün kuvvetüe müza
heret edecektir. 

Yeni banknotlardan tedavüle 
çıkarılanlar 

Ankara 17 (AA.) — Türkiye Cum
huriyeti Merkez bankasından büdirü-
miştir: 

Bakamızm 15 ikinciteşrin 1937 ta
rihinden itibaren tedricen tedavüle 
çıkamuya başladığı yeni harfli 
banknotlardan 14 mayıs 938 tarihine 
kadar beş liralıklardan 24.474.865, elli 
liralıklardan 7.014.600, yüz liralıklar
dan 13.980.000 ki ceman, kırk beş 
mUyon dört yüz altmış dokuz bin 
dört yüz altmış beş lira tedavüle çir 
kanlmış ve mukabilinde eski harfli 
banknotlardan ayni miktar yani, kırk 
beş mUyon dört yüz altmış dokuz bin 
dört yüz altmış beş lira tedavüld«ı 
kaldırılmıştır^ 

Bir seyyar sabcı karisini 
yaraladı 

Feriköyde otursm seyyar satıcı AMf, 
evvelki akşam kansı Elmas ile kavga 
etmiş, kansım başından demirle vu
rarak yaralamıştır. Akif yakalanmıs-
br. 

İngiliz itabinesindeki 
deOişii(l[l( 

Muhalif ler H a v a nezaretinde 
anket yapı lmasını istiyorlar 

Londra 17 (A.A.) Kabinede yapüaa 
tadiller hakkında bir çok mütalâalM 
söyleniyor. Yeni Hava Nazın B. 
Woodsun enerjisi umumiyetle takdir 
edilmekte ,fakat tayyare inşaatmd» 
ihtisası olmadığı ileri sürülmektedir. 
Maamafih kapiten Balfonm tayjrare 
inşaat fabrikalarile olan şahsî müna
sebetlerinden dolayı mühim hizmet
ler ifa edeceği takdir edilmektedir. 

B. Çambörlaynm bir Teçhizat Ne
zareti ihdas etmekten imtina etmesi, 
sanajriin silâhlanması işinde gayreti»* 
rini tevhide muvaffak olduğuna bit 
delU addedilmektedir. 

Lord Halifaksm Hariciyede kalma
sı, umumiyetle tasvib edilmekte, fa
kat Lordun ahval ve şerait iyüeşi» 
iyüeşmez bugünkü ağır mesuliyetten 
kurtulmak istiyeceği tahmin edil
mektedir. 

B. Makdonaldm Müstemlekât Ne
zaretine tayini manidardır. Alman 
müstemlekelerinin iadesi müzakere
sine girişUdiği zaman Nazırm mühim 
bir rol oynaması bekleni3ror. Kabine
de tebeddülün siyasî mahiyeti haiz (A> 
madiği kaydedilmektedir. 

İhtisas ve salâhiyeti malûm olaa 
Sir Samuel Hoann Hava Nezaretin* 
tayin edilmemesi hayreti mucib ol
muştur. Sir Samuel Hoar, Ceride B. 
Çambörlaynm yerine Başvekâlete 
namzed olanlardan biri telâkki edil
mektedir. Bu sebepten dolayı Samuel 
Hoann Dahiliyede kalmağı tercih efe« 
tiği zannediliyor. 

Ankara - Çankırı gezinti J 
trenleri 

Ankara 17 (Akşam) — Her sen« 
pazar günleri şehrimiz Ue Çankm 
arasmda işliyen gezinti trenleri ba 
sene 5 haziranda işlemeğe başhyacaM 
ve 25 eylüle kadar devam edecektir. 
Gezinti trenleri Ankaradan 7,45 d«ı 
ve Çantandan da 18,30 da kalkacak
tır. Bu Bu gezintiye iştirak edecekle» 
Çantanda altı buçuk saat kadar ka
lacaklardır. 
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Yunanîstanda 10 güm 4 
Makedonyada içtimaî muavenet 

bakımmdan çok faydalı iki müessese 
İşçi kadınların çocuklarına mahsus bakım yurdu 

çalışan genç kızlar klübü 
Selanik — Makedonyanın merke

zinde kaldığımız iki gün zarfmda, 
bize bir çok müesseseler gezdirdiler, 
bu müesseselerin içinde içtimaî mu
avenet bakımmtlan çok faydalı ve 
hayırlı gördüklerimin ikisinden bah
setmek isterim. Biri işçi kadınlai":rı 
çocuklarına mahsus bakım yurdu, di' 
geri de çalışan genç kızlar klübüdür. 

Çocuk bakım yurdu, Yalılar cad
desi istikametinde ve Beyazkulenin 
karşısmdadır. Bu bakım yurdunu 
Bayan Adosidu namında iyiliği se
ver bir kadın kurmuş. Fabrikalarda, 
muhtelif müesseselerde çalışan ve ev
lerinde bakacak kimsesi bulunmıyan 
kadınlar, çocuklarmı her sabah bu 
yurda getirip bırakıyorlar, akşamlan 
da işlerinden çıktıktan sonra tekrar 
buraya uğrayıp alıyorlar. Yurd, 40 
günlükten itibaren 7 yaşma kadar 
çocuklan kabul ediyor. Yurda 700 
çocuk yazılıdır. Çocuklar, sabahleyin 
anneleri tarafından yurda getiril
dikleri zaman çar,.aşırları ve elbise
leri numaralı torbalara konulmakta, 
kendilerine yurdun elbiseleri giydi
rilmektedir. 

Çocuklar, yaşlanna göre dört beş 
koğuşa tevzi edilmişler, yurdun her 
tarafı tertemiz havadar ve bol ışıkİL. 
Çocuklar, yurd idaresi tarafmdan 
bedava iaşe ediliyorlar. Yurdda: ço
cuklara bakılmakla iktifa edilmiyor, 
terbiye ve muaşeret adabı da öğreti
liyor tabiri aharla ilk terbiye verili
yor. İki yaşından yukan çocukların 
bulunduğu koğuşlara girdiğimiz za
man küçük pansiyonerler, kendileri
ne nezaret eden hemşirenin işareti 
üzerine derhal ayağa kalkarak bizi 
güler yüzle selâmladılar, sonra tek
rar yerlerine oturdular. Yurdun gü-

Türk gazetecfleri, SelAniMe Çocuk bakım yurdunda 

neş banyosuna muhtaç mini miniler 
için üstü camlarla kaipalı geniş bir 
taraçası da vardır. 

Yurdun bir muayene kliniği de 
vardır. Bu klinikte hariçten getirilen 
çocuklar, mütehassıs bir doktor tara
fmdan muayene ve tedavi ediliyor. 
Şurasmı söyliyeyim M, yurda hasta 
çocuklar kabul edUmlyor. Bir sene 
zarfmda yurdun kliniğinde muayene 
edüen çocuklarm adedi, yedi bini geç
miştir. 

Çalışan kız ve kaâuüa:r klübüne 
gelince, bu içtimai müessese 1925 se
nesinde Amerikalılarm Y. W. C. A 
teşkilât tarafından kurulmuiştur. 

Suldn çahşan kızlar ^c kadınlar kulübünde yatakhaneden bir köşe ve sağda: 
Kulübde yemek yiyen kızlar ve kadınlardan bir grup 

Aradan bir müddet geçtikten sonra 
Amerikalılar bu müessese ile alâka-
laiını kesmişler ve idaresini tamamile 
Yunanh bayanlara bıraknuşlardu:. 
Şimdi çaJışan kızlar ve kadmlar klü-
bünü Selâniğin zengin ve kibar ka-
dmlan mükemmelen idare ediyorlar. 
Klübün gayesi çalışan fakir kızlara 
sıcak yemek yiyecek, yatacak ve bar 
nnacak, okuyacak bir yuva temin 
etmektir, İşçi kızlardan klüpte, ye
mek ve jratmak için ayda bizim pa
ramızla yedi Türk lirası gibi çok sa 
bir ücret almıyor, Maamafih bu par 
rayı verenüyecek olanlar ve meselâ iş 
bulmak için taşradan Selâniğe gelen 
kızlar ve kadınlar, bu ücreti vermeğe 
kudretleri yoksa meccanen kabul edi
liyorlar. 

Taşradan Selâniğe iş bulmak için 
gelen bir genç kız veya kadm yurda 
müracaat ettiği takdirde bir hafta 
orada yatırüıyor ve yediriliyor. Bir haf
ta zarfmda kendisine iş bulamadığı 
takdirde memleketine geri gönderili
yor. Bu tedbirin iş bulmak için Selâ
niğe gelen ve kimsesi bulunmıyan 
genç kız ve kadmlan fena akıbetler
den ve tuzaklardan korumak için ne 
hayırkâr bir rol oynadığını uzmı uza-
dıya anlatmağa lüzum yoktıır sanı
rız. 

(Devamı 9 uncu sahifede) 
Ahmed Hüâli 

Parti grupuuda 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Yugoslavyamn güzel payıtahtmda 
gerek naip altes prens Paul ile ve naip 
heyeti muhterem azalarile ve gerek 
Yugoslavya Başveküi ekselans Sto-
yadinoviç ile vukubulan görüşmeler
deki fikir ve görüş tevafuku ve Bal
kan antantının selâbeti ve bunun si
nesinde mütezayiden inkişaf etmek
te olan Türk - Yugoslavya dostluğu
nun samimiliği ve sağlamlığı üzerin
de bilhassa durdu. 

Naib altes Prensin verdiği öğle ye
meğinde majeste valide kraliçesinin 
bulunduğunu ayrıca kaydetti. 

Karşılıklı söylenen nutuklann ve 
intişar eden tebliğin itiyadımız veç
hile hakikatin bir ifadesi olduğunu 
söyledi. Yugoslavya mebuslar reisile 
görüşmelerinde iki taraf meclisleri 
azalarmm heyet halinde memleket
lerimizi ve meclislerini karşılıklı ziya
ret etmelerinin derpiş edildiğini, Bal
kan müttefiklerinin devlet adamlan 
arasında olduğu kadar memleketi
mizde mevcut olan muhtelif teşekkül
lerin mümessilleri arasında dahi kar-
şılıkU ziyaretlerin yapılmasının çok 
iyi olacağını ilâveten izah etti. Fırka 
grup heyeti umumiyesi ile Belgrad 
seyahati hakkındaki tafsilâttan mem
nun ve mütehassis olduğunu sürekli 
alkışlarla gösterdi. 

Sofyadaki görüşmeler 
Başvekil, sözü Sofyadaki tevakkuf 

ve görüşmelere naklederek komşu 
ve dost Bulgar hükümetinin ve muh
terem Sofya halkının heyetimizi çok 
sempatik bir tarzda karşıladığını ve 
majeste Kralın öğle yemeğine alıkoy-
duğımu ve gerek majeste Kral ile, 
gerek Bulgar Başvekilile yapılan ko-
nuşmalann iki tarafın halisane dost
luk arzulanm ve Bulgaristamn Bal
kan antantı azasile iyi komşuluk ve 
mesai teşriki temayülâtmm bir ifa
desi olduğunu memnuniyetle anlattı. 
Fırka heyeti umumiyesi bu beyanatı 
alkışla karşıladı. 

Halaydaki son vaziyet 
Başvekil, bundan sonra günün di

ğer mühim hâdiselerine temas etti. 
Hataydaki son vaziyeti tasvir ederken 
cereyan etmekte olan intihabatm ba-
şmda Türk lehine her tarafta verilen 
tezahüratı cebir ve şiddetle durdur- ' 
mak, Hatay halkmı tehdid ve süngü 
altmda kendi emellerine münkad et
mek için manda idaresinin malûmat 
ve müsamahasile Hatayda Türklere 
ve alelûmum Türk tataftarlarma 
yapüan nareva muamelelerden ve 
Türklerin arasına nifak koyabilmek 
için tevessül ve icad edüen türlü ma
rifetten fırkayı vaktile malûmattar 
etmeği vazife bildiğini söylemekle be
raber, hâdiselerin inkişafma, baklan
dan, davasından emin olan insanlara 
mahsus itidal Ue intizar edilmesiıü 
tavsiye etmiştir. îçinde bulunduğu
muz safhanın istilzam ettiği tedbir
lerin almmakta olduğunu ve bu me-

yanda ciddî şikâyet ve teşebbüslerin 
yapüdığmı izah etmiştir. 

Daha enerjik hareket 
Bu mevzuda söz alan hatiplerden 

bazıları sulh ve iyi geçinmek arzumu-
zvm manda idaresince suiistimal edil", 
mekte olduğunu acı ve şikâyetli be-
yanatlarile ileri sürmüşler ve hatip
lerden Antalya mebusu Rasih Kaplan, 
kardeşlerimizin evlerini basmak, yar 
ralamak, döğmek ve tahkir etmek su-
retile her gün yeni bir zulme maruz 
kalmalarına seyirci durmağa taham
mülümüz kalmatnaktadır.. diyerek 
hakkı ve dostluğu anlamak ve takd^l! 
etmek istemiyenlere karşı daha baş
ka türlü hareket etmek lâzım geldi
ğini söylemiş ve Fransız koloni me
murlarının samimiyetle tutmıyacak-
ları sözlerine inanmıyarak daha ener
jik hareket etmesini hükümetten iste
miştir. 

16 milyon İngiliz lirahk kredi 
Başvekil tekrar kürsüye gelerek; 

Şimdi de size yeni bir haber verece
ğim. Kuvvetle ünüd ederim ki, mem
nun olacaksmız.. demiş ve Lcndradai-
ki kredi müzakerelerinin safahatım 
söyledikten sonra müsbet neticeye va-
rüdığını ve mukavelenin imzası için 
oradaki heyetimize salâhiyet verildi
ğini bildirmiştir. 

Bu kredi işini Başvekil şu suretle 
hülâsa etmiştir: 

1 — Mevcud klering sisteminin de
vamı ve daha iyi işlemesi, blokajın 
eritilmesi için alman tedbirler, 

2 — İktisadî işler için kredi, 
3 — Askerî malzeme siparişleri içlû 

kredi. 
Bu kredilerin heyeti mecmuası 16 

milyon İngiliz lirasına baliğ olmakta
dır. 

Fırka umumî heyeti İngiliz müna-
sebatınm yeni maddî bir ifadesi olan 
bu beyanatı hararetle alkışlamıştır. 

Bir kadın İzmirde tren 
altında kalarak öldü 

İzmir 17 (Telefonla) — Tütün ame
lesi 25 yaşında Naciye adında bir ka)-
dm bugün Alsancak istasyonunda 
raydan öbür tarafa geçmek isterken 
trenin altmda kalatak ölmüştür. Zar 
vallı Naciye tekerlekler altmda parça 
parça olmuştur, 

Ankara Güneş klübünde 
okçuluk şubesi açılıyor 

Haber aldığımıza göre Ankara Günef 
klübü yarm okçuluk şubesinin açüış 
törenini kutlıyacaktır. Bu münase
betle Güneş klübünün okçuları da jiD** 
nastik bayramının resmi geçidine iş
tirak edeceklerdir. 

Konferans 
tJsküdar Halkevinden: 

18/5/938 çarşamba günü saat 20,30 d* 
t^sküdar Halkevi salonunda doktor KenuJ 
Şakir Saraçoğlu tarafmdan (Uyku ve rü-
yanm Fljyolojisi) mevzulu bir konferan* 
verilecektir. Salon herkese açıktır. 

»^ 

MAZININ YOKO ALTINDA... 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Kadm, yerinde kıvranıyordu. Ağlar 

gibi bir sesle: 
— Atıf! Sana yemin ederim: Seni 

aldatmıyorum. Yalnız, yalnız seninim. 
Delikanlı müstehzi bir nazarla mu

hatabını süzerek: 
— Kaç zamandanberi? - dedi. 
Erkeğin her şeyi bUdiğine kani ol

duğu için, Memduha, yalan söyleme
ğe cesaret edemiyordu. Korkak gözler
le sevgilisine bakıyor ve içinden zapte-
demediği coşkun, bir sevmek, sevilmek 
ihtiyacı büsbütün kabanyordu. 

— Cevab vermiyorsunuz! O halde 
size karşı son zamanlarda gösterdi
ğim lâkaydiyi izaha hacet yok, sebebi
ni anlamış olacaksımz! Başkalarının 
kısmetine mâni olmak istemem... Ara
da da eğlence mevkiine geçmek hiç 
hoşuma gitmez. 

Kapıya doğru yürüdü, Memduha 
arkasından bağlrdı: 

— Atıf! Güzelim... Gitme!.. Bana 
İnan, diıüe beıü... Senden başka hiç 
bir erkeğe bakmıyacagıma sana ye
min ederim. 

— Hayır, hayır!,. Sizin kıymetli 

Tefrika No. 12 
hürriyetmize engel olmak istemem.,. 
Zaten yakmda Amerikaya gidiyorum. 
Bu işi şimdiden bitirmek daha iyi.,. 
Aramızda bu son sözler geçtikten son
ra münasebetimizin zevki kalamaz. 

Sesinde, halinde o kadar katiyet 
vardı ki, kadm, bütün kontrolünü kay
bederek delikanlımn ayaklarma ka
pandı. Kaçmasına mâıü olmak için 
koUarlle bacaklannı sardı. Bu har»-
ketlerinin şiddetile topuzu açüdı ve 
dalga dalga siyah saçlan yerlere y^r 
yıldı. 

Bu anda, hakikaten bir tablo kadar 
güzeldi. Fakat delikanlı her şeye İfir 
kayd, sert bir hareketle kendüü kur
tardı. Kapıya doğru yürüdü. 

Bu darbe, kadımn bütün izzeti ne^^ 
sini kamçıladı. Yerinden fırhyarak ba
ğırdı: 

— Sen benden ayrılmak İçin baha
ne anyorsım. Hakikat bu ki, beni ar
tık sevmiyorsun. Hattâ klmbülr, bel
ki de arkadaşlarımdan birüe )şi Pİfllr-
din. Fakat merak etme, ben bunu Ö^ 
renirim ve ne de güzel bir intikam 
alacağımı gösteririm,.. Bunu yeminle 

söylüyorum. 
Bu tehdid, mühendisi biran müte-

reddid bıraktı. Lâmia için korkuyor
du. Fakat ne kadar ihtiyath hareket 
ettiklerini düşününce endişesi zail ol
du, Omuzlanm silkerek: 

— Boş yere vaktinizi kaybetmeyin 
bu köyün ne dedikoducu olduğvmu 
bilirim: Bir şey yapacak olursam bu
rada yapmam! 

tkl adımda kapıdan dışan fırladı. 
Koşarcasına evine doğru gitmeğe baş
ladı. 

Memduha, bir müddet ıztırab için
de, yerinde kaldı. Aklına Mahir Bür-
han'm sözleri geliyordu: 

«— Söyledikleri doğruymuş. Fakat 
acaba Atıf kiminle meşgul?.. Benden 
daha genç birinin cazibesine kapıldı
ğım söylerken acaba kimi kasdedlyoıv 
du? Eğer Destine ise ben ona gösteri 
ilmi» 

Ayni zamanda da, ddlkaolınm son 
sözleri kulağmdaydı: Bu dvarda bif 
şey yapmazmış.., 

Mûtereddld, yerinden kalktı, Peo 
çereden baktı, Atıfm tarafma doğru, 
dişlerini gıcırdatarak: 

«— Senden intikam almak fırsatı 
^Ume geçerse göstereceğim. Beıü tab> 
\(SiX etmenin acüaruu fitU fitil burnun^ 
dan setirecejıiml» dedi. 

O sene yaz, pek sıcak geçiyordu. 

Haftalardanberi bir damla yağmur 
yağmamıştı. Ortalık kuraktı. Bir fırtı-
nanm kopacağı o akşam semanm 
kara bulutlarla kaplanmasından an
laşılıyordu. Bunu herkes temenni edi
yordu. Yalnız Lâmia ile Atıf halecan-
la gökjrüzüne bakarak: 

«— İnşallah yağmaz!» diyorlardı. 
Herhalde dualan kabul olmuştu ki, 

saat ona gelmesine rağmen henüz fır-
tma kopmamıştı. Atıf usullacık evin
den çıktığı zaman, kuvvetli bir rüzgâ-
rm estiğini hissederek: , 

«— Allah vere de rahat rahat ko
nuşmamıza mâni olmasa, ne olacaksa 
biz döndükten sonra olsa!» dedi. 

Genç mühendis randevu yerine ge
lince, Lâmia'mn da nefes nefese yanı
na koştuğumu gördü. Evin civarından 
uzaklaşmamağa karar verdikleri hal
de çeneye dalarak gayrilhtlyarî, bos
tanlara doğru yürüdüler. 

Rüzgâr durmuştu. Havamn sıcakU-
ğı bo^cu bir hale gehnlştl. 

Derken uzaktan şiddetle gök gürle
di ve bir şimşek çaktı. Fırtına bütün 
kuvvetlle bilhassa Erenköy semtinde 
temerküz etmişti. Birdenbire iri iri 
yağmur damlalan yağmağa başladı. 

Delikanlı Ihtiyatsızlıklarma üzüle
rek, Lâmia'mn ıslamp hastalanmasın
dan korkuyordu. 

Eve koşarak dönseler acaba daha 
njj doğruydu? Fakat aşağı yukan •yit-

mi dakika srürümek lâzımdı. Bu na
rin, incecik kız, yazlık elbisesinin al
tmda şiddetli yağmura ve rüzgâra 
maruz kalırsa bir hastalığa uğrıyabi-
lirdi. Hem de öyle yamyaş evden içeri 
girdiği takdirde bırakacağı izler şüp
heyi uyandırırdı. Hizmetçilerden biri
ne raslasa; ekseriya olduğu gibi «bah
çede biraz hava almağa çıkmıştım!» 
diyemezdi. 

Ne yapacağım düşünerek etrafuı» 
bakmıyordu. Birdenbire aklına Hasiö 
Hüsameddin paşaların paviyonu gel
di. Burası harab, metruk ve büyük 
bir köşkün uçsuz bucaksız bahçesin
de küçücük bir odaydı. Delikanlı Lâ
mia'yi elinden yakalıyarak: 

— Gel... Çabuk koşalım... «Aşiyani 
muhabbet» e sığmalım! - dedi. 

Nefes nefese koştular. Genç kız, gü
lüyordu. Atıf kınk kapıyı itti. İçeriyi 
girdiler. 

Lâmia sordu: 
— Burası neresi kuzum? 
— Sultan Hamid paşalarından bl' 

ailenin köşkü... Satacaklar ama, aücJ 
bulamıyorlar... Senelerdenbefi kendi
leri hiç semtine uğramıyorlar. 

.— Niçin? 
I— Uzun bir hikâye! 
Genç kızın merakı uyandı. 
— Ne kadar uzun olursa olsun-* 

Yağmur yağıyor... Bana bunu anlat* 
mağa vakit müsaid. (Arkası var) 
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N A N E M O L L A 

BtP nf» bah«edellıa r<3 fa dfll nftfaa* 
pidelim serrflnTaıum fîtü SâdAbâda 
ht*> a« «ift« kmyık Uulede imAde 
CUdelim MTTâreTaıum yârfi BAdAbftde.. 

Sâdâbâd çoktan tarihe kanşmıştır, 
Ballç bataklık olmağa namzed Idril 
bir su akmtısıdır; fakat dumanlı \)iı 
lodanın, türlü mezelerle dolu masft< 
lan önünde oturanlann gözlerinde 
bu nusralarla Boğaz hayallenir ve 
pasU bir ses, cılız bir iradenin yoksul 
duygularını terennüm eder: 

Geh Tamp havz kenanna hıraman olalım 
Gch gelüp kasn cenan seTiine haTran 

olalun 
Gâh şarkı okuyup Kİhi Kuelhan olabm 
Gidelim seiTÜreTanmı yürü Sâd&bâde. 

Basık bir tavanm havasız dört 
duvan altında alkol kamçısile şahla
nan hülya, pis bir elin doldurmak is
tediği kadehe bakıp şöyle dile gelir: 

Bir şeker handeyle bezmi fevke cam ettla 
beni 

'lûn sûn peymâneyi saki tamam ettin 
benlik 

Biz «melali anlamıyan nesle âşinâ 
öeğiiiz» diyenlerin isrinde 3rürüyen 
âvârelerdik. Biz Lâle devrinin en 
şakrak kahkahalarım acı hıçkınklar-
^ terennüm eden zavallılardık. Pi-
yale ateş, bülbül sesi feryaddı: «Zan
netme ki güldür ne de lâle - ateş 
doludur tutma yanarsm - karşmda 
?u gülgûn piyale» ve gönlümüz mu
hayyel firkatin sönmek bilmiyen. 
aievlerüe yanardı: 

^km bu karanlık eecesinde 
Hicranını duydum, seni andım, 
•"»«•katzede bülbül gibi yandım. 

Neşe, zevk, saadet, debdebe ve sal
tanat, ihtişam, aşk, zafer, hayatm 
^•^^00. gönüllere aşılıyan her şey ma-
^<ie kalmıştı ve biz bu mazinin bas
i t ini çekiyorduk: 

^« cnşanı şarabü lâle bir devri babariydl, 
'̂ ' hâlâ çeşmeler pürlıur olur her yâde 

.. geldikçe. 
Gülerdi tahtı zerrin üıre Cem gülşende 

güllerle, 
"«Du endam şâkUer elinden bade geldikçe 
**ururdu rîndler dembeste, ney dembeste 

vecdinden 
***Çİ»klarda bülbül dûrdan feryade gel

dikçe. 

«01 saltanatın yeller eser şim-
^^ yerinde» diyor, göğüs geçiriyor, 
^ynumuzu büküyor, âni bir feve-
''ania neşeye koştuğumuzdan biraz 
^°nra, daha neşeye kavuşur kavuş
maz tekrar vücudümüze bir alev 
gömlek giyiyorduk: 

I' lâhzada bir panCur açılmış gibi yazdan 
"•r bestenin engin sesi yükseldi Boğazdan. 

^t da| o güzel ses bütün etrafı gezindi, 
örmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi. 
"> bir üzüntüyle bu rüyadan uyandım 
*»U"ar o alev gömleği giymiş gibi yandım! 

Kulağımız ruhumuzun sesindeydi, 
Rumuza da bin bir acı sinmişti: 
«Kulağım ruhumun kanad sesin-
^ - çıkamaz göğsümden başka bir 

j^ı^ad» ve acılarla muafiyet kesbe-
ûen ruhumuza daha beter iztırab 
diyorduk: 

^''adır akrebin sana kıskacı 
'ya acıda buldum ilâcı, 

g^'^dun geldikçe üstüne acı 
^ *••* isterim bandan da beter 

Ve l)CyIe fnllye, lnliy«i yan Omra-
müz yalvarmakla geçti, çünkü bizim 
İçin her «ey bir hayal, bir serab, bir 
rüya idi; her şey bizi aldatıyordu ve 
biz hayallere hakikat ol diye niyaz 
ederek ancak kadm ye kız gözlüyor-
dok: 

K B bir inee in gibi 
Karfidan akıp geçme 
Nisan buluta gibi 
Ufkumda çakıp geçme 
Beni yalnız bırakma 
Kalbimi artık yaluna 
Ta bana böyle bakma 
Ta böyle bakıp geçme! 

Hayali hakikat yapamaymca se
raba kapüdık, dünyayı vmuttuk, 
kendimizden geçtik: «Çıktık aşkm 
nihayeti bulunmıyan sahrasmat. 

Cumhuriyet gençliğinin bize taan 
etm^e hakkı yoktur. Biz yatansız 

kalmıştık; bülbül İnliyor, matem tu
tuyor diye şaşıyorduk. İnlemek bizim 
hakkumzdı; bülbüle diyorduk ki: 

Eşin var, âşiyanm var, baharm var ki 
beklerdin, 

Kıyametler koparmak neydi ey bülbül, 
nedir derdin? 

O zfimrûd tahta kondun, bir semavî sal
tanat kurdun, 

Cihanm yurda çlğnense çiimenmez senin 
yurdun! 

Hayır matem senin hakkın değil, matem 
benim hakkım: 

Asırlar var ki aydmlık nedir hiç bilmez 
afakim 

Teselliden nasibim yok, hazan ağlar baha
rımda 

Bugün bir hanümansız serseriyim öz diya
rımda... 

Öz diyarımızda hanümansız bir ser
seri gibi dolaşırken, gözyaşı dökü
yor, başımızı, bağnmızı yumruklu-
yor, inim inim inliyorduk: «Rabbim 
bu vatanım mı, bu mudur benim 
yurdum?.. Ben ki onım göğsünde hu
zur ile U3rurdum!..> 

Değil uyutmak, bizi artık öz vata-
mrtuzda oturtmak istemiyorlardı... 

Cumhuriyet gençliği bu acıyı tat-
mıyacaktır, ancak geçmiş zamanlar
dan söz açtıkça, bu acıyı çek
miş olanlann adı önünde hürmetle 
eğUecek ve göğüs kabartıp: «Yaşasın 
Atatürk!.. Güveniyorum, övünüyo
rum, çalışıyorum!.. Türküm, ne mut
lu bana!..» diyecek. 

Bizleri o kara, o ümldslz günlerden 
bu ışıkh, ümid dolu günlere eriştiren 
En büyüğümüz o devrin genel görü
şünü şöyle anlatıyor: 

mOsmanh devletinin dahil bulunr 
duğu grup harbi umumîde mağlûp ol
muş, Osmcmh ordusu her tarafta ze
delenmiş, şeraiti ağır bir mütareke-
name imzalanmış. Büyük harbin 
uzun seneleri zarfında, millet yorgun 
ve fakir bir halde. Millet ve memle
keti harbi umumiye sevkedenler, 
kendi hayatları endişesine düşerek, 
memleketten firar etmişler. Saltanat 
ve hilâfet mevkiini işgal eden Vahi-
deddin, mütereddi, şahsını ve yalnız 
tahtını temin edebüeceğeni tahayyül 
ettiği deni tedbirler araştırmakta. 
Damad Ferid paşanın riyasetindeki, 
kabine, âciz, haysiyetsiz, cebin, yal
nız padişahın iradesine tabi ve onun-
la beraber şahıslarını vikaye edebile
cek her hangi bir. varyete razı. 

Vatan bu haldeyken vatandaşlarm 
azabım, iztırabmı gözönüne getir
mek kabil değü mi?.. Işıksız, yolsuz 
ve yolgösterensiz kalmıştık: «Işık 
yok, yolcu yok, ses yok, bütün hilkat 
kesilmiş lâl...» 

VE NİHAYET ATATÜRK, 1335 
SENESİ MAYSININ 19 UNCU GÜ
NÜ SAMSUNA AYAK BASTI. 

İşte o mukaddes tarihten sonra 
gözlerimize nur geldi, sesimizi bul
duk: «Atide güneşler doğacak bayra
ğımızdan» dedik ve candan kopan 
bir ahenkle ha^rd ık : 

ölmez bu vatan, farzı muhal öLse de hatta. 
Çekmez kürenin sırtı bu tabutu cesimi... 

* 

Çelik bir iradenin, çelik gibi ham-
lesile kalkınmıştık. Artık yoUanmız 
aydınlanmıştı. Önderimizi bulmuştuk, 
Türk istiklâl harbine girişmişti, Türk 
gençliği artık ilham kaynağına ka
vuşmuştu: 

«Benzemez girdiğimiz bu cenk öbür 
cenklere. 

Bir milletin başından geçer ancak bir 
kere. 

Kazanırsa dünyada artık ölüm ne 
bilmez...» 

Türk gençliği, hakikî şiirin, yüsek 
edebiyatın membaı başına gelmişti. 
«Ne yatağımda kadın, ne de ufkum
da hilâl» mariz ruhlann paslı, ufu
netli duygularım bağnndan söküp 
atmıştı. 

Diyorduk ki: «Bir baykuş, bir 
bülbül mü kapanmış görülmeli - Mıs-
ralarda mutlaka bir kadm mı gül-
meli?.. - Sevdaya mı konmalı yalnız 
kelebek gibi? -. Uzlet mi geçirmeli 
sade köstebek gibi? - Övecek bir şey 
yok mu yurd gibi, emel gibi - yalnız 
kız kalbi, kadın eti mi övülmeli?.. - » 

Hayır, artık övülecek, övülmesi lâ-
zımgelen bir millet, bir vatan ve bu 
vatan, bu mUlet uğnma hayatım is
tihkar eden misli görülmemiş bir bü
yüğümüz, En büyüğümüz vardı: 

«O, dört başı tutuşan bir kıtanın 
ucımda - Açılmış bir ihtUâl bayrağı
dır Asyanın... - Ok derim bakışıdır, 
yay derim kaşıdır o - Ateş jrelelerile 
bir aslan başıdır o...» 

^P^yaını 9 vms^ pAhiX«de), 

•«• Sen nenin gardiyanısm be he
rif?. Ara, çağır, bir gün vazifenin ba-
şmda değUsin. 

Zincirkıran gene kolu havalarken, 
gardiyan ağa aşağı katı buldu. 

Bir türlü halledemedikleri keyfiyet, 
Şerefin dün akşam, dün gece yahud 
bu sabah daireye gelip gelmediği; da
ha doğrusu saray dişlilerinden birini 
beraber getirip getirmediği. 

Müzakerat devamda: 
— En büyük marsıklarm alayım 

kendine bendetmiş kerata!.. 
— İster misiniz hazinedarı hüma

yun ve sermusahibi şehriyari Cevher 
ağayı nazırm karşısına dikmiş olsun. 

— Musahibi sanî Haşim ağayı getir-
dise daha berbad... 

— Valide sultanın başağası Ramiz 
ağayı öne kattise tut kelin perçemin
den.. 

Bunlar daireye gelip nazırla görüş-
ttilerse mesele herhalde çok çatallan-
mıştır. Mehterhane, kürek, zindan 
kelimeleri mi mevzuu bahsedildi? 
«îdarei Aziziye» (1) nin «Esericedid». 
«Şerefresan», «Kayseri» gemUerinin 
ismi mi geçti? Yani Yemene, Trablus-
gtırba, Fizana sürgünlük hususlan nu 
mevzuu bahsoldu?.. 

Bu mühim bahisler arasmda Vaafl 
beyin aklma gelebUdi: 

— Fi saatina bu gencin masumlu
ğuna, bîgünahlığma şüphemiz kalma
dı. 

— Hay hay!.. 
'—Amenna!., 
— Kalıbımı basarım!.. 
Lâfı ağzında kalmış olan miralay 

bey, ikmal etti: 
— Maahaza, bu delikaıüı kabahatli 

de ise, kanlı da, katil de olsa, değil 
mi ki bir vezir oğlu, mumaileyhi böy
le bir odada tutmak bizlere sindir. 
Meriyülhatırlar dairemiz mevcud, ora
ya nakledelim. 

Cevablar arka arkaya: 
— Hakhsm mirim... 
— Doğrusunu beyan ettin. 
— Kasa hırsızlarım soktuğumuz bir 

yerde durması nâ lâyık... 
içlerinde tarih âşinâları da mevcud 

ve mantıki mütalealar da serdetmede-
1er: 

— Davudpaşa mı. Patrona mı. Ka
bakçı mı bu çocuk? Padişahlar mı 
katletti, veziriazam kelleleri mi kes-
tirtti? 

— Şahid, ispat çıkarsınlar, maktulü 
göstersinler, biz de şimdi boynunu 
alahm onun... 

— Davacı Eşref mi değil mi?.. Daha 
gözüm kızmasın, vallahi fesi basıp 
selâmlık yerinde şevketlinin kır bey
girinin yularma, yahud saltanat kar 
yığımn küpeştesine asılırım; işi an-
latınm. Gazabı hümayım devam mı 
ediyor, (padişahım, derim, mağrur ol
ma, senden bü5rük Allah var)... İsterse 
çatır çatır formalarımı söksün, belime 
bir tekme beni de sürgüne sürsün... 

Bu son tetikteki, Zincirkıran Rıza 
beydi. Kapıyı açtı, divanhaneye ba
ğırdı: 

— Sergardiyan!.. Gardiyan!.. Oda
cı, yanaşma, kahveci!.. 

Sergardiyan Sabri ağa koştu. Vasfi 
beyden emri aldı: 

— Vezirzadedir bu delikanh. Şu da
kikada meriyülhatırlar dairesine gö
türün; Namık Kemal beyi misafir et
tiğimiz odaya... Konaktan yatağını 
getirtin. Yemeği oradan mı gelecek, 
yoksa lokantadan mı yiyecek, bu hu
susu da yola koyun. 

İrfanın yamna gidip elini tuttu; ha
raretle sıktı: 

— Rahmetli babanın teveccühünü, 
lûtfunu gördüm. Bunu dünyada unu
tamam. Korkma, ben buradayım ev-
lâd... 

İrfan, kalkacak, kıpırdıyacak halde 
değil ki... Sergardiyan, iki zaptiye, iki 
hademe kollarından, bacaklanndan 
tuttular. Meriyülhatırlar dairesine gö
türdüler. 

Namık Kemalin Magosaya sürülme
den evvel misafir edildiği odanın hali 
görülmeğe seza. 

Güya iki pencereli; damların baca
ların arkasından liman, Kızkulesi, 
Boğaz görünüyor... Bir de içine göz 
gezdir. 

Oranın da tavanlarında örümcekler, 
böğüler. Duvarlann alt kısımlarını 
rutubetten güherçeleler tutmuş. Gen 
yanlarda kırmızı kumızı kuyruklu yıl

dızlar, tahtakurusu kanlan... 
Pencerelerin önünde, üstü patlak, 

yayları fırlak, ayakları mum sandığı 
ve fasulye hereği parçalarile destekli 
bir kanepe. Karşısında, kıtığının sa
manları dökülmüş, mundan çıkmış 
bir yatak serili demir karyola. 

Pencerelerin camlan o kadar pis, o 
kadar toz dolu ki parmakla yazı bile 
yazamazsm. Kir, pas sıva gibi katılaş
mış, buzlu cam haline getirmiş. 

10 nisan 1873 tarihinden, yani Na
mık Kemalin bâferman Kıbnstakl 
Magosa kalesine sürüldüğü iki sene-
denberi, bu pencereler muhakkak açıl
mamış. 

Odada müthiş bir havasızlık; beş 
dakika dur, asfiksiye olup çık. 

İrfanı karyolanın üstüne yatırdılar. 
Sergardiyan, nefesi tutularak pence
reyi açmağa kalktı. 

Asıl asıl, topuz dönmüyor. Demir 
çubuk paslanmış, perçinlenmiş. Daha 
kuvvetlice yüklenmek var, fakat cam
larda macundan eser kalmamış. Hep
si oynuyor, bir kaç Yahudi çivisile tur 
tulu... 

İrfan, boğuluyordu: 
— Rica ederim, biraz hava!., 
Sergardiyan, kuvvetini gösterdi. 

Pencerenin kanadlan açıldı ama cam
lar da aşağıya indi. 

Odanm İçinde kaşınmıyan, ip atü-
yan çocuklar gibi çifte ayakla sıçramı-
yam bul. Yerdeki, patlak kanapedeki, 
fırtlak kıtıktaki pirelerin hepsi saldır
mışlar bacaklara. 

Sabri ağa hademelere bağırdı: 
— İki kova su ile bir çalı süpürgesi 

getirin!.. 
Zaptiye neferlerinin birine de: 
— Sen de bir teneke kap, şişe, bin

lik bul; koş müteferrikaya, gazla dol
dur. Meriyülhatırlar odasında pire 
çıktı de!., dedi. 

Su, gaz, süpürge geldi. Gazı kova
lara boşalttılar; hepsini yere boca et
tiler; süpürgeyi veriştirmeğe başladı
lar. 

Ortalık Kasımpaşa deresi. O kay
gan mayiin üstünde kanncalar, kara
fatmalar, hattâ akrebler bacak ojmat-
mada... Çamurlar karyolaya, İrfanın 
üstüne de sıçramada. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » 

BİZ şimdi, zaptiye erkânının demin 
uzun uzadıya halledemedikleri, tama-
ml ve tefazulî hesab muadelelerine 
döndürdükleri meseleye gelelim. 

Pembeten Eşref, Nanemollayı o ha
le koyduktan, zaptiye kapılarına gön
derdikten sonra bu kadara kanaat et
miş mi? Bizzat gelerek, yamna bir ok-
kah alarak meseleyi dürtüklemiş mi? 
Başa bir çorab daha mı örecek? 

Bulgurludaki köy düğününde vezir-
zadeye kaput dayağını attırdıktan son
ra Küçük Karakaşyam cadde boyun
da bulamamıştı. 

Onu aramadıklan yer kalmamıştL 
Büyük Çamhca tepesi. Küçük Çam-
Uca, Millet bahçesi, Bağlarbaşındaki 
Artinin gazinosu... 

Bu kayboluşun sim meydanda, 
çürük, çiroz, solucan İrfan... 

Kanmn mutlaka sıska oğlana 
z&afı, meclûbiyeti var... Bak nasü 
ortadan sıynldı? 

Araba vapurumm vakti geçtiği 
için faytonunu Üsküdara bırakmış, 
Arab, Reis ve Tatavlalı ile kayıkla 
İstanbula geçmişti. 

İkisini Galatada bırakarak: (Bizi 
Benli Hürmüzde bekleyin) diyerek 
yamnda yalmz Arab Tayfur, Beşik-
taşa gelmiş, bir meyhanenin üstün
deki odaya çıkmışlardı, 

Arab, mintanının eteğini yırtıp 
Eşrefin başım sarmış, kulağını kib
ritle kanştmp çapaklandırsm diye 
gözlerine sürmüş, belindeki kuşakla 
sol kolunu omuzuna bağlamış, ben
zinin sararması için saman tütsüsü
nü de unutmamıştı. 

Pembeten, saray kapısından içeri 
bu halde topallıya topallıya girmişti. 

Kapıcılar, tüfekçiler, hademei has
salar, evvelâ onu tanıyamamışltır, son
ra, önlemişlerdi: 

.— Geçmiş olsun mabeyncim!. 
— Vurmak, vuı-ulmak hovr.rdala-

nn kândır!. 
(Arkası var) 
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Izmirde millî küme maçları 

G. Saray iki maçta da üs
tün oynadığı halde yenildi 
Bunun sebebini biraz da hakemlerin 

fena idaresinde aramak lâzımdır 
izmir (Akşam) — Galatasaray tar 

kunının îanlrde yaptığı iki mtteaba-
kada da 2-3 mağlûb olması bir şans
sızlık eseri olsa gerek... Çünkü itiraf 
etmek lâzımdır ki Galatasaray takı
mı, gerek oyuncu itibarile, gerok tek
nik oyun noktasmdan îamir takmüar 
nna faik olduğunu - gösterdiği oyun
larla - isbat etmiştir. Gene itiraf et
mek lâzımdu: ki, son müsabakaları 
idare eden hakem îzmirli B. Esad ve 
Mustafa, idarelerinde hatalar yaptı
lar; iki taraf oyımculanm da lüzum
suz yere asabiyete düşürdüler. Oyım-
cularm sert ve favullü oynamalanna 
sebebiyet verdüer. Bilhassa Galatasar 
raydan Lûtfi ve Alsancaktan Ali çöK 
favullü oynadılar. Yaralananlar bile 
oldu. Fakat bu yaralanmalar, ojrun-
culann tamamen sahadan UTsaklâ  
malarını icab ettirecek derecede ehem
miyetli değildi. İlk oyunda Üçok ta
kımına hiç te beklenmlyen şekilde 
mağlûb olan Galatasaray takımının 
Alsancak takımı Ue yapacağı müsar 
bakada galib geleceği kuvvetle talimin 
edilmişti. Fakat Alsancak takımının, 
daha ilk dakikalarda iki gol atması, 
Galatasaray oyuncularını şaşırtnuş, 
neticede mağlûb vaziyette sahadan 
aynlmalai'ina sebep olmuştur. Böyl»-
ce puantaj da Üçok takımı, Türkiye 
üçüncüsü mevküne yükselmiştir. 
Şimdi son müsabakanın cereyan taip-
zmı yazalım ve tahlilini yapalım: 

Pazar günü Alsancak - Galatasar 
ray ma;çını seyretmek için stadyomu 
dolduran halk, her iki ekipin aleyhine 
inkişaf eden hakemin haksız müda
haleleri ve bariz idaresizliği yüzünden 
adetâ isyan ettL 

Spoııımuzım terakki ve inkişafı 
için büyük bir âmil teşkil eden idar» 
işlerimizi cezrî tedbirlerle ıslah etme
liyiz. Bilhassa memleketin en büjrük 
derdi olan hakem meselesi kökünden 
halledilmeli, ve oyun idareleri sporun 
temiz ve nezih mefkuresine uyacak 
vukuflu, bilgi ve seciyeleri ycölnda 
olan hakemler yetiştirmdl ve onlar 
nn eline tevdi edilmeli, hatalı idar»-
leri yüzünden sejdrcUeri tezahüratel 
sevkeden, ve sahada 90 dakika didi
nen 22 genci çUeden çıkaran hakem
ler tecziye edilmeli ve bütün Türkiye 
sahalannda İsimleri yazılmak sureül^ 
teşhir edümelidlr. 

Dost Yunanlılarda^ İbret alalımtl 
Daha dün bir maçta haksız yero bir 
korner veren Yunan beynelmilel har 
kemlerinden Asprojerakas 3 ay mah
kûm edUdl (Atletizmos gsuseteslnlıi 
9 ve 11 mayıs nüshalaaı). ÇocuUan-
mızm arasmdaki kardeşlik hissiyatı
nı ve halkm selim duygularını bozan 
hakemlerimiz neden tecziye edihna-
sin? 

Şimdi de ojrunu gözden geçirelim. 
Saat 17 de Alsancak sahası seyirci
lerle tamanfiile dolmuştu. Hakemin 
daveti üzerine evvelâ misafirler Bahar 
ya çıktılar, haUa selâmladüar ve al
kışlandılar. Misafirleri Alsancak takı
mı takib ettL İzmir takımmda sdaçık 
Hakkı yoktu. Galatasaray takımı da 
Eşfakm yerine HaliU almak suretlle 
Üçoka karşı çıkardığı kadroyu muha-
faisa ediyordu. Yani takımlar şöyla 
teşkil edilmişlerdi: 

Galatasaray: Sacid - Salim, Lûtfl -
Musa, Mustafa, Halil - Necdet, Süley
man, Mehmed, Haşim, Bülend. 

Alsancak: Hilmi - z. Ali, Rasim -
Neomi, Enver, Fethi - Saim, İlyas, Ce
mil, Basri, Feyyaz. 

Kale intihabmda Galatasaray kar 
zandı ve şiddetle esen. rüzgân lehine 
alarak oyuna! girdi. Oyun Galatasara-
yın müdafaasmda kmlan Alsancağın 
seri akınüe başladı. Misafirlerin mu
kabil akını da nısıf sahada favuUe 
kesildi. Ceza vuııışunu Mustafa yap
tı ve topu Necdete havale etti. Necdet 
tehlikeli aktı, fakat top Alsancak ka
lecisi] 

Daha ilk dakikalarda süratle oy
nanmağa başhyan oyun zevkli bir ce
reyan arzediyordu, 2 nci dakikada 
Alsancak ikinci akınını soldan yaptı, 
Feyazz topu Galatasaray kalesi önü
ne getirdi ve ortaladı, Basri bir vole 
ile Alsancağm ilk golünü kajrdettL 
Bir dakika! sonra Saim ayni şekilde 
misafirlerin müdafaasmı karıştırdı 
ve müsald vaziyette duran Cemile ge
ri pası verdi. Cemil güzel bir şütle' 
4 üncü dakikada Alsancağm ikinol 
sayısını 3raptL 

Biribiri üzerine İM sayı avantaj alai) 
Alsancak takımı Galatasarayın şâ h 
kmhğmdan istifade ederek rüzgâr 
aleyhine oynadığı halde oyunda tam 
hâkimiyet tesis ediyor ve Galatasara-
yı müdafaaya çekilmeğe icbar edi
yordu. 9 uncu dakikada Galatasalray 
ilk müessir akınını Bülend vasıtasUa 
yaptı. Fakat kaleci Hilmi, Haşlmin 
ayağma kapanarak topu aldı. Tekrar 
Alsancak hücuma geçti ve 18 çizgisi 
dışmda bir frikik kazandı. Bnverin 
kuvvetli sütünü Sacid mahirane btr 
plonjonla kurtardı. 

20 nd dakikada Alsancak sağdan 
topu sürükledi ve misafir kalesi önü
ne düşürdü. Fakat Basrinin volesine 
Cemü hatah bir hareketle mani oldu 
ve bu suretle Alsancak muhaklcak blv 
sdyı kaçırdı. S dakika sonra Saim mi
safir kalesine kadar sokuldu, ve Bah
riye geri pası verdi. Basrinin şûtü kar 
lenln üst direğini yahyarak avut ol
du. Avutu korner takib ettL Fakat o 
dal semeresiz geçtL 

25 ind dakikada Galatasaray oyu
nu açtı ve penaltıdan ilk sayısını 
yaptı. 2 dakika sonra! uzaktan kazanr 
dığı bir favulü Mustafa çekti. Kale
ci topa yetişmekle beraber hâkim olar 
madı, Süleyman Galatasaürayın berar 
berlik sayışım kafa ile çıkardı. Bu da
kikadan devre sonuna kadar helke
min inkişaf eden haksız kararların
dan başka sayam kayıd bir hâdise 
olmadı ve devre 2-2 berabere bitti 
İkinci devrenin ilk dakikalarmda Gar 
latasray Ur İM fırsat yakaladı ise da 
kaleci Hilmlnln fevkalâde oyunu kar-
şısmda sayı çıkarmağa muvaffak olar 
madı. 10 dakikada Alsancak oyu
na hâkim vaziyet aldı ve Cemil müsar 
id vaziyette topu sıM bir şütle Galar 
tasaray kalesine havale ettL Fakal) 
Sacid kayde şayan bir plonjonla mu
hakkak bir sayı kurtardı. 16 ve 19 un
cu dakikalarda Galatasaray İtfıine 
Ur frikik ve bir korner oldu. Hakemin 
fena idalresi devam ediyor, halk tri
bünlerden bağmşıyor, fena idare gü
zel oyunu berbad ediyor ve bu suret
le tam süratle, tam insicamla başlı-
yan oyun, dle avuca sığmıyakı şuup-
sua hareketlerle harp meydanına dö
nüyordu. 30 ve 33 üncü dakikalarda 
Alsancakr semeresiz geçen İM korner 
kazaihdı. Bu kornerleri Galatasarayın 
biribiri üzerine inMşaf eden hücum-
lannda üç korneri taMb ediyor, fakat 
istifade edüemiyor. 38 inci fiairiirĝ ft 
Alsancak tekrar korner kâ zanıyor ve 
bu korneri ikinci bir korner takib edlr 
yor ve Basrinin kornerden çektiği to
pa Enver yetişiyor ve usta bir vuruş» 
la Alsancak takımının 3 üncü ve gar 
libiyet sayısını kaydediyor. 

Bundan sonraM çekişmeler Ur fay-, 
da vermemiş ve oyım da birazdan 2-3 
Alsancak lelıine nihayete enniştir. 

Uçoklu Hamdi 
üçok takımında senelerdenberi 

solaçık olarak oymyan Hamdl Müpç«, 
tesbit edilen bir hareketinden doUQn • 
Müpten çıkarılmıştır, 

E lâz ıgsporun ga l ib iyet i 
Elâzığ (Akşam) — Elâzıgda teşdc-

kül eden Elâzıgsporla Boratspor MÜb-
leri arasında heyecanlı bir maç olmuf 
ve Elâzıgspor galib gelerek kupajrı 
almıştır. 

Tekirdağlı 
Bu pazar üç rakibile bir 
günde güreşmek istiyor 
Bu pazar günü Beşiktaş Şeref star 

dınm yeni yapüan güreş sahasmda 
Ttb-Mye başpehlivam TeMrdağU Htt-
seyinle Mülayim, Kara Ali ve Amnl-
kah Şerman pehlivanlar güreşecek
lerdir. Başpehlivan, bir günde h«c 
üçile de güreşmek arzusımu göster
miştir. 

TeMrdağh Hüseyin, bu pdüivanlaB 
arasında biri tarafmdan yenilecek 
olursa ona beş yüz lira vermeği taahr 
hüd etmeld^dir; fakat bu üç pefa^ 
Tandan birinin bu tddife itirazı civar-
atı bımu sahada yapmayıp şbudldeıı 
matbuat vasıtasUe itiraz etmesini is
temektedir. 

Ankara serbest 
güreş birinciliği 

Ankara 17 (Akşam) — Üç günden-
beri devam eden bölge serbes güreş 
birincUİMeri müsabakalan Utmlş ve 
ıtasnif neticesinde en çok puan alan 
Ankaragücü takım birincisi, Demiıv 
spor ikincisi ve Güneş de üçüncüsü 
olmuştur. 

Müsabakalarda muhtelif kategori-, 
lerde derece alan güreşçilerimizin 
İsimlerini bUdiriyorum: 

Ağır sUdette Ankaragücünden R m 
Çfikmez birinci, Demirspordan Şûkrû Bal
kan İkinci. 87 kUeda Hüseyin Q«tln (D. S.)' 
birinci, All«an Şahin (Oü.) İMnoi, Osman 
Tepe (M. O.) üçüncü. 79 kUoda Vahit Oe-
Ufkan (A. O.) birinci, Muharrem Oökbo-
Ba (D. S.) ikinci. Tosu Yıldırım (H.)! 
üçüncü. 72 kiloda Cel&I Atik (Oü.) birinei. 
Yaşar DoSu (Gü.) İkinci, Süleyman Denk 
(M. O.) üçüncü. M kUoda Habib Dokaa 
(D. S.) blUnci, Şlnasi Tezcan (D. S.) 
ikinci, Sabri Cangar (D. S.) üçüncü. 81 
kiloda Abdullah El&gSz (A. O.) birlnet, 
Suad Savaf (M. Q.) İkinci, Mahmud Tay^ 
lan (Oü.) üçüncü. 56 kUoda Mustafa 
AtkU (A. Q.) birinci, Niyazi Birinci (A. OJ 
ikinci, Hallt Balamur (Oü.) üçüncü. 

Atletizm 
i s tanbul takımı A n k a r a y a 

g id iyor 

19 mayısta Ankarada yapılax:ak 
olan atletizm müsabakalarma iştirak 
etmek üzere İstanbul atletleri tam 
kadrolarile bugün Ankaraya hareket 
edeceklerdir. Kafileye atletizm mo
nitörü Naili başkanlık etmektedir. 

Edirnede spor 
Bisikletç i ler in karş ı lanmas ı 

iç in hazır l ık lara baklandı 

Edime (Akşam) — 19 mayıs spor 
•e gençlik bayramı için şimdiden har 
Eiriıklara başlanmıştır. Orta okullaritt 
Use, samatlar okullannm Jimnastik 
bayramına iştirak edecek talebesi mu
ayyen günlerde şdıir alanında ekzer-
sizlere devam etmektedirler. 

Şehrin birçok yerlerine spor va 
gençlik baîn âmuım büyüklüğü hak-
kmda güzel ysuülalrla bezenmiş İftr̂  
halar asılmış bulunuyor. 

19 mayıs günü Jimnastik bayrar 
mmdan sonra buraya gehnesi katJla-
şen Galaltasaray lisesi birlnd futbol 
takımı ile şehrimiz lise takımı arasm* 
da bir futbol maçı da yapılacaktnr. 

Ayni gün îstanbuldan başhyarak 
Edirneye varacak olan bisiklet
çilerin iyi bir surette karşılanması 
İçin da hazırlıklar devam etmektedir. 

Edime3rt temsil edecek olan bölge 
şampiyonu Cahid ve ikind Nazml 
bisUdet ajanı A. özgerginin idaresin
de bu sabah îstanbula gitmişlerdir. 

Edime halk ve gençliği 19 mayıs 
gününde büyük bir spor bayramı ytf-
şıyacağmdan dolayı şimdiden sevinç 
İçerisindedir. 

îstanbuldan gelecek bisikletçi ksA» 
lesUe hakem heyetleri o gece Halks-
vinde verilecek müsamere ve Irnnss 
re de davetli bulunmaktadırlaar. 

Sofga mektupları 

Bulgar ordusu büyük 
bîr geçid resmî yaptı 

Bu resme ilk defa olarak tanklar, apır 
toplar, dâfi tayyara topları iştirak elti 

TnkandK tanUar, aşafıüfi aâfl iayyanı Hoplsn keclyer 

Eminönü HalkeTindent 
Spor şubemize bagü klüplerin 19 Majls 

merasimine iştirak etmek Uaaci» lO/B/tM 
perşembe günü saat 14 de Kvlmla metto-
Klnde afioı levanmlannı bmaber aiaadc 
bBİımmalan ehemnaljette bOdMUft 

Softfa (Akşam) — Bulgar ordusu
nun zafer ve TfnVımmBniıV bayramı 
8ayüa& Hidrelles günü Bulgaristanda 
büyük aslEeri geçid resimleri yapıldı. 
Sofyada yapılan geçid resmine ilk d»-
fa olarak tanklar, ağır toplar, dâfl 
tayyare toplan ve 34 luûrp tay3rarefll 
iştirak etti. Ağır toplan traktörler 
çekti. BUdiriIdiğine göre, cadde vs 
meydanlann bozulmaması ve hasar 
rata uğramamaları için geçid resmins 
yalnız hafif ve orta ağırhktakl tank
lar çıkarılmıştır. Geçid resmine iştir 
rak eden tanklar 14 tür. 

Geçid resminde, daklkadrt 200 mer
mi atan dâfl tayyare toplan, muhar 
bere için radyo tesisatım havi motor
lu kısımlar ve gece düşman tayyarele
rini görmek için 1,200,000 mumluk 
ve ziyalan 10 kilometre kaldar uzak 
mesafelere nüfuz edebilecek kuvvetU 
projelrtörler ve saire bulundurul
muştur. 

Bulgaristanda iki tayyare fabrikası 
yardır. Tank ve ağır toplar yapaUl»-
c ^ fabrikalar jroktur. Tank, top ve di
ğer levazım hariçten getiriliyor. 

Geçid resimlerine, muhafız kıtaatı, 
piyade, süvari, topçu kuvvetleri ilk 
defa olarak Karadenizden getirilen 
Bulgar bahriyelileri iştirak ettirilmiş
lerdir. 

Geçid resminde bulunan yabana 
askeri ataşeleri ve zabitler, gördük
leri intizamı takdir etmişlerdir. 
Geçid resmini müteaklb ecnebi za
bitlere bir ziyafet verilmiş, Harbiye 
Nazın general Dasklaov bir nutuk 
söylemiştir. Buna; Fransız ataşemill-
teri binbaşı Llmperanl cevap verml-
tir. 

Sofyada halk, İlk defa olarak gör
düğü tanklan, ağu: toplan ve tayyar 
telerin uçuşlarım büyük alfika ve if
tiharla takib etmiştir. 

Bu seferki zafer ve kahramanlık 
bayramınm karakteristik btr cüıetl de 
bayram arifesinde, bütün mekteplile
rin kışlalara götürülmesidir. O gün, 
Sofyada bütün kız ve erkek talebe, 
kışlalarda kumandan ve zabitler tar 
rafmdan parlak bir surette karşüan-
mışlardır. Talebelere, Bulgar ordusu
nun zaferleri, kahramanlığı, yüksek 
menkıbe ve meziyetleri hakkmda mil
li hisleri kabartacak harairetli nutuk
lar söylenmiştir. 

Kışlalar gezdirildikten aonra. tale
belere, loşla avlulannda tank, top, 
mltralyöB, tayyare, tüfek gibi her tüp
lü harp sU&hlan • • bunlarm kullanış 

tarzLan zabitler tarafmdan gösteril
miştir. Böylelikle gençliğin askerliği 
olan sevgi ve al&kasmm arttırılması 
istenilmiştir. 
Gaaeteler de, Bulgar ordusımun z»* 

fer ve kahramanlık bayramı münase' 
betile uzun neşriyatta bulunarak Bal* 
kan ve dünya harbi hatıralarına ald 
yazılar ve geçid resnüne aid fotoğra^ 
1ar neşrediyorlaar. 

Bir d ü n y a ikt i sad konferansı 
top lanmas ı düşünülüyor 
Lcmdra 17 (AA.) — B. Hül'ün urnif 

miyetle haziran ajnnda aktedUeceğ* 
tahmin edilen İngiliz - Amerikan ti
caret mukavelesinin yapümasmdaö 
sonra bir cihan iktisadi kongresinid 
içtimBa. davet edümesi hususunda öo 
ayak olacağına dair parlâmento mâ  
hafUinde bir şayia dolaşmaktadır. 

MAFSAL AfiRlLARI 

Çok müthiş an lar geçirtir* 
F a k a t bir t e k ka$e G R İ P İ N al« 
m a k l a , bütün ş iddet ine rağ ' 
m e n r o m a t i z m a ağrıs ını Ç^' 

bucak s indirmek kabildir . 
Çünkü hususî bir tertible yapılan öR*' 
PÎN kaşeleri en muannld ağnlan kıs* 
zamanda geçirir. 

G R i P i N 
Hızır gibi imdadınıza yetişir, ağrılar** 
nızı, acılarmızı defeder. İcabmda güfl* 
de 3 kaşe alınabilir. Ismüıe dikka*-
Taklidlerinden sakınınız. Ve GRÜ*^ 
yerine başka bir marka verirlerse fil"' 
detle reddediniz^ 
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Eski bir bilmece 
Şaldr uzun senelerden beri oturduğ 

evden çıkmağa karar vremişti. 
iuğunun, ilk delikanlılık çağ-

gençUğinin, dört duvan aia-

Cgeçtiği bu eski konak artık 
barmılamıyacak derecede ha-

rtj) olmuştu. Hem burası işinden de 
çok uıaktı. Bunun için Şakir yazı-
oanesine yakın gibi bir yerde, yep-
y«ni, kutu gibi bir apartunan bulmuş
tu. Fakat o, hayatınm en güzel se
nelerini içinde geçirdiği bu harab evi 
*sld bir arkadaş gibi severdi.. Bımun 
İçin şimdi sıvalan yer yer dökülmüş 
Ûıtiyar konaktan ayrılırken âdeta 
oiahzundu. Hele yerlerden halılar 
kaldırıldıktan, pencerelerden perdeler 
•öküldükten sonra eve büsbütün bir 
eariplik çökmüş gibi idi. Gıcırdıyan 
Bierdivenleri, rüzgârdan daima zan-
PttUyan pencereleri ile harab konak 
&deta Şakire şunları söylüyor gibi idi: 

«Vefasız adam, nereye gidiyor
sun?... Beni böyle, harab, ihtiyar ve 
bitkin bir halde yapayalnız bırak
mağa gönlün nasü razı oluyor?... 
Hatırlasana ben de bir zamanlar ne 
kadar gençtim. Kırk sene evvelki za-
taammı düşün... Sen o vakit beş ya
şında bir çocuktun... Sofalarımda 
koşar, odalarımda oynar pencerele-
^oıden sokağı ne güzel seyrederdin... 
Senim kucağımda, şu sol tarafunda-
ki caddeye bakan odada doğdun. Be-
^m kucağımda büyüdün. İlk acıyı 
Eene benim kucağımda hissettin: Bü
yük salonda sünnet oldun. Dersleri
mde benim kucağımda çalışırdm. Ha-
yatm bütün acılarım zevklerini be
llim kucağımda tattm. 45 sene seni 
herşeye karşı ben muhafaza ettim. 
Şiöidi ben ihtiyarlaymca 45 senelik 
^ki arkadaşmı yüz üstü, yapayalnız 
bırakıp gidiyorsun. Vefasız, vefasız...» 

Şakir birdenbire silkindl, kendi 
kendine: 

^ Ben de ne kadar abdalım... dedi. 
^e kadar yufka yürekli olmuşum, in
san vlevki içinde 45 sene geçirse bile 
*^ki bir evden aynlırken böyle üzü
lür mü?... 

t>urmanm zamanı değildi. Küçük 
bir odayı yan yanya kadar dolduran 
^taplannı sandıklara yerleştirmek 
îâziındı. 

3^tab odasma girdi. Burası âdeta' 
küçük bir kitapçı dükânı halinde idi. 
" yaşma kadar evlenmemişti. Ken-
T^i kitaplarma vermişti. Çok İyi bir 
^yaziyeci idi. Kitaplarını yerleştirir
in Uzun senelerdenberi eline alma
ktı, eski tozlanmış bir kitabı yere 

^Üşürdü. Kitabın saJıifeleri arasın
dan sarı bir kâğıd çıkmıştı. 

Kâğıdı aldı. Bu de ne idi?... San 
ağıdın üzerinde, kurşun kalemle bü-

^ bir dört köşe şekil çizilmişti. Bu 
J|yük dört köşenin içi de ayn ayrı, 
pÇük küçük dört köşelere aynlmış-

• Hani bilmece meraklılannm içle-
ŷm̂e harfler doldurarak hallettikleri 
bul nıacalar vardır ya, sarı kâğıdın 
^f indeki de işte bunlaı-dan biri idi. 

•'Jört köşe şeklin üzerinde incecik 
^^ yazı vardı. İki kelime: Bir bilme-

••• Dört köşe şeklin altında da ge-
ayni yazı ile bilmecenin nasü 
^edileceğine dair izahat veriliyor-
• Şakir bu yazıya dikkatle bakmca 

*^bi çarptı: 
"~~ Fatmanm yazısı... dedi. 
Birdenbire 14 sene evvelki hayatı-

u.5^?''^'^dü. Şimdi bu eski sararmış 
^ ' ^ 1 çok iyi hatılıyordu. « ^ ' ' - '^ 
Sene On dört 

konakta henüz ı^ evvel bu eski 
^^^ yapayalnız kalmamıştı. O va-
evi *̂  ^ n e s i sağdı. Fatma sık sık 
l ^ * ^ e gelen iyi bir tanıdığın kızı 
ö ia?^^ Büzeldi. Fakat ele avuca sığ-
y ^ ^^^ ^^^^^- ^*^^ Fatmamn iri, si-
l^ . Sözlerine bakarken kalbinin tatr 
j ^ ' t l ı çarptığını duyardı. Fakat o 

an otuz yaşmda olmasına rağ-
hop^ ^^^'^ ^ °^ ^^^^^ ^^^ adamdı. Bu 
j j P a , bu ele avuca sığmaz kıza açıl-
e|ç^^,^^ıi cesaret edebilirdi? Fakat 
w *'atma isterse, Şakir onunla çok 

^^d olacağını biliyordu. 
*tti&i^^"^ evvel Fatmamn en şikâyet 
j j ^ ^ şey Şakirin kitaplardan başını 
Oda.^^"^^"^^^ idi. Birdenbire Şakirin 
"«asma girer: 

ö i ^ f^"^a, derdi, artık benim içi-
. 'kıntı bastı... Şu riyaziye kitap-
^ aan başmızı kaldınn da biraz 

g^'^uşaJım canım... 
1̂" böyle zamanlarda genç kızla 

biraz konuşur, sonra tekrat karma 
Juuışık riyaziye muadelelerinin ba
cına geçer, onlan halletmeğe çalışıdı. 
En çetrefU, en karışık riyaziye mua
delelerini iki kalemde halleden genç 
riyaziyeci bir türlü yamnda güzel 
İn 71 Tl kalbinin bümecesini halledeme-
mişti. Fatma onu beğeniyor mu idi? 
Bu Şakir için halledilmesine imkân 
olmıyan bir iryaziye idi. 

Konağa gelen gençler arasında bir 
çoklan bUmece meraklısı idi. Gençler 
halledemedikleri bazı zor bilmeceleri 
Şakire getirirlerdi. Hergün bir çok 
riyaziye muadelelerile uğraşan genç 
riyaziyecinin bilmece halletmek hu
susunda şaşılacak bir mahareti var
dı. Önüne konulan en zor bUmeceyi 
şöyle bakar bakmaz hemen halledi-
veriyordu. İşte bımun için pek zor 
bilmeceler hemen Şakire kostüm
dü. Bir gün Fatma da işte bu san kâ-
ğıdla Şakirin karşısma dikildi. 

Garib bir tavırla: 
— Gayet uzun bir bilmece yap-

tun... Tamam 14 harfli... Bakalun 
halledebilecek misin? Bu bilmeceyi 
gazetelerden, mecmualardan füân 
kesmedim. Kendim yaptım. Kendim 
tertib ettim. Aşağısına da nasıl hal-
ledüeceğini yazdım. Fakat tekrar 
edeyim çok güç bir bilmecedir... Hal
ledebilecek misin bilmiyorum. 

Fatma böyle söyliyerek kâğıdı Şa
kirin önüne bırakmış ve hemen sal-
vuşmuştu. Hakikaten bu güç bir bil
mece idi. Fatma bilmeceyi kendi ken
dine tertib etmişti. İçine harfler dol
durulacak bir sürü dört köşe şekille
ri kendi elile çizmişti. 

O dakikada Şakirin pek acele bir 
işi vardı. Fatma odadan çıktıktan 
sonra bilmeceyi bir kitabm içine 
sıkıştırmıştı. Bundan sonra da Fat-
manm kendi elile hazırladığı bilme
ceyi bulamamıştı. Bir hafta sonra! 
Fatma gene garib bir tavırla Şakirin 
odasına girib: 

— Bümeceyi hallettiniz mi? 
Diye sonmca Şakir Fatmamn o 

kadai: emek verip hazırladığı bilme
ceyi kaybettiğini söylemeğe sıkılmış
tı. Bir yalan kıvırdı: 

— Halledemedim Fatma... dedi. 
Şimdi senelerden sonra Şakir ken

disinin bu cevabı üzerine Fatmanm 
nasıl sap san kesildiğini, düşmemek 
için bir iskemleye dayandığını hatır
lıyordu. 

Fatma kısık bir sesle: 
— Ya, halledemediniz demek... Te

şekkür ederim... Size zahmet ver
dim!... 

Diyerek garib bir telaşla odadan 
kendisini atmıştı. Fatma o günü, 
Şakire veda bile etmeden konaktan 
kaçmış, bir müddet sonra da yaşlı 
bir adamla evlenmişti. 

Fatmamn bUmecesi Şakir için büs
bütün esrarengiz bir şekil almıştı. 
Evi aran taran ettiği halde bümeceyi 
senelerce bulamamıştı. 

Şakir bir aralık kendikendine: 
— Aradan 14 sene geçti amma de

di, bugün Fatmamn kendi elile hazır
ladığı şu bümeceyi halledebüirm. 

Sarı kâğıdı elme aldı. Henüz eşya
sı tamamile toplanmamış olan çalış
ma odasına geçti. İşte Fatma 14 se
ne evvel bu bahçeye bakan odaya bil
mecesini getirmişti. Fatmamn hatı
rası Şakirin içinde eski bir yara idi. 

Şakir bilmeceyi halletmek için ka
lemini eline alırken kendi kendine: 

— Eğer Fatma isteseydi kırkbeş 
yaşına kadar bekâr kalmazdım... di
yordu. 

Fatmamn uzun bilmecesini hallet
meğe başladı. Genç kızın on dört 
sene evvel küçük ellerile çizdiği mini 
mini dört köşelerin içine bir takım 
harfler dolduruyordu. Uzun bilmece 
halledildikçe gözleri hayret içinde 
açılıyordu. Nihayet bilmece bitti. 
Bütün dört köşelerin içine harfleri-
doldurunca ortaya şu kelimeler çık
mıştı: 

Seni Seviyortım. Beni seviyorsan 
sorduğum zaman bilmeceyi hallettim 
de., sevmiyorsan aksini söyle.. 

Fatmanm hazırladığı bu uzun bU
meceyi .14 sene sonra hallettiği daki
kada çılgma dönmüştü. Şimdi Fat
manm kocasının öldüğünü, genç ka-
dmm İzmirde sakin bir hayat yaşa
dığını işitmişti. Adresini büiyordu. 
Telgrafhaneye koştu. Fatmaya kısa-

Cumhuriyet gençliğinin 
iliıamları 

(Baş tarafı yedinci sahifede) 
Artık birimiz hepimiz, hepimiz bi

rimiz için diyorduk. Artık Atatürkün 
çelik Iradesile zırhlanmıştık. Artık 
hayal peşinde, hülya peşinde, rüya 
içinde değildik. Artık müsbet duy
gulu, müsbet görüşlü, zinde, çalâk 
erlerdik. Ahi, vahi, enini bir tarafa 
atmıştık: «Ne eski şair gibi, ne yeni 
ozan gibi - içimde inilti yok, gazelle 
ezan gibi - emrini götürmeğe ku-
mandanm yamna - dört nala gidi
yorum, çıkmış gibi akma - beşlikler 
yapıştınr gibi kahbe almna - Arab 
atile Acem Sâdâbâdı nalladım!» 

Türk genci gösterilen hedefe yayı
nı germişti, bir şimşek hızile gayesi
ne, Cumhuriyete koşuyordu: «Ne ge
ride kalacak, ne yolda duracağız; - O 
bizi yürütecek, biz Onu saracağız -
gayeye varacağız, gayeye varacağız...» 

* • * 
Asırlar müddetince, Atatürkün söz

lerini unutmıyacağız. Her yeni yıl, 
her yeni ay, her yeni gün, her yeni 
saat, her yeni dakika, her yeni sani
ye başında, Atatürkün sözleri, o sa
niyede, o dakikada, o saatte, o gün, 
o ay, o yılda söylenmiş gibi bağrımız
da akisler uyandıracaktır: 

uBugün vasü olduğumuz netice, 
asırlardanberi çekilen mülî musibet
lerin intibaht ve bu aziz vatamn, 
her köşesini suüyan kanların bede
lidir. Bu neticeyi, Türk gençliğine 
emanet ediyorum. Ey Türk genci! 
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, 
Türk Cumhuriyetini, ilelebet muha
faza ve müdafaa etmektir.* 

Bu ulvî hitaba Cumhuriyet genç
liği, Atatürk gençliği and içerek kar-
şüık veriyor: 

«Ben asırdan aşıra Türk gibi aka
cağım • Âdemin, ummanına jrukar-
dan bakacağım - sulamağa şu aziz 
toprağı kalmazsa kan • yatağımdan 
taşıp ta kan olmazsam alçağım!» 

Türk artık emanetini bağrma bas
tırmıştır. Övünüyor, çalışıyor, güve
niyor. Cumhuriyet gençliği övünün-
den, çalışmasmdan, güveninden ü-
ham alıyor. 

Selâmi Sedes 

Yunanistanda 10 gün 
—Baştarafı 6 tncı sahifede— 

Klüp, genç kız ve kadınları yedir
mek ve yatırmakla iktifa etmiyor, o-
kuyup yazma bilmiyenleri geceleri o-
kutuyor, el ve ev işleri, biçki ve dikiş 
öğretiyor, muayyen gecelerde klüp 
sahnesmde verdiği temsüler ve kon
feranslarla bügüerini arttmyor ve 
ahlâklannm bozulmamasına ehemmi
yet veriyor. 

Klübün istirahat ve eğlence salon
ları, piyanosu ve radyosu da vardır. 
Klüpte yatıp kalkanlar, her akşam 
yatmazdan evvel banyo yapmağa mec
burdurlar. Yunan millî bankasma aid 
ve dört katlı bir binayı işgal eden bu 
müessesede mutlak bir intizam ve aza
mî bir temizlik hüküm sürüyor. Bu 
hayırkâr müesseseyi idare eden ba
yanlar, bize klübün her tarafını gez
dirdikten ve lâzım gelen izahtı verdik
ten sonra büyük bir zevki selim ile ter
tib edilmiş sofrada izaz ve ikram et
tiler. 

Bu klübün çalışmak isteyen fakat 
dayanacak ve sığmamak bir yer bular 
mıyan genç kız ve kadmlan birçok var
talardan korıımak için yaptığı hiz
met pek büyüktür. 

Yazımı bitirmeden evvel bir noktayı 
kay dedeyim: Klüb, hükümetten gör
düğü yardım ve bUhassa vatandaşla-
n n mühim bir yekûn tutan teberrü-
leri ve yardımlan ile mevcudiyetini 
muhafaza ediyor. Klübe mukayyed 
kız ve kadmlann vücude getirdikleri 
el işlerinin satışmdan elde edüen ha-
süat, klübün varidat bütçesinde mü
him bir yekûn tutuyor. 

AhmedHllâU 
«IMHIlMllllllinmilItllllllllllliniimilMItlIllllllllHllllıııııiHıııııııııııuHa 

cık bir yüdınm telgrafı çekti: 
«BUmeceni hallettim..» 
Üç gün sonra Fatmadan bir mek

tup geldi. Fatma diyordu ki: 
«Çok geç kalmışsuuz. Şimdi 12 

yaşında bir kızım var. 
(Bir yıldız) 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 233 — — 

Yemen imamı Yedikule zmdanma atıldı. Üçüncü Murad» 
Venedikli Hasan paşanın sadakatinden emin değildi 

Lâtifesüe Hasan paşayı daima hi -
maye eder görünürdü. 

Venedikli Hasan paşa bir gün is
tirahat ettikten sonra Yalı köşküne 
yerleşti ve ertesi gün vazifesine bağ
ladı. (20 eylül 1588). 

Y e m e n iht i lâ l inde Ü ç ü n c ü 
Murad ı n s iyaset i 

Yemende beşinci mezheb denilen 
Zeydllerin reisi Mutahhar ölürken, 
hükümeti oğluna bırakmıştı. Mutah-
hann oğlu da bir müddet sonra - ih-
tiyarlıyarak - yerini yeğeni Ali Yah-
yaya terketti. O sırada Yemen vali
si Hasan paşa, Yemeni daima ih
tilâle sevk edebilecek olan Zeydlle
rin rüesasım ortadan kaldırmayı dü
şünüyordu. Bir gün buna şöyle bir 
çare buldu. Ali Yahyanm amcası-
m - bu adam zaviyesine çekümiş ol
duğu halde bütün Yemen halkı ona 
tapardı - yamna çağırdı: 

— Şeyhim, dedi, padişahtan bir 
mektub aldım. Sizin hayır duanızı 
almak ve sizinle görüşmek arzu edi
yor. İstanbula gidip bir ay kadar 
şehri gezer, istirahat eder ve padişa
hın misafiri olarak sarayda kalır
sınız! 

Zeydî şeyhi bu sözlere inandı: 
— Mademki padişah benimle gö

rüşmek arzu ediyormuş, giderim.. 
Dedi. Yol hazırhğı yapıldı. Hasan 

paşamn adamlarile yola çıkanldı. 
, Yemen valisi Hasan paşa, üçüncü 
Murada hitaben de şöyle bir mek
tub yazmıştı: 

«Şevketlim! 
«Yemeni ihtilâle sevk eden 

bir adam vardı. İmam Ali Yah-
yamn amcası. Onu bir desise 
ile İstanbula göndermeğe mu
vaffak oldum, tmam Yahya-
yı dahi gfünün birinde İstan
bula göndermek fırsatmı kol-
Iıyacağun. Buna da muvaffak 
olursam Yemende karşımıza 
çıkacak ve başkaldıracak bir 
muhalif ferd kahnıyacaktır...» 

Ali Yahyamn amcası İstanbula 
kadar refah, debdebe ve emniyet için
de geldi. Hasan paşanın mektubu
nu üçüncü Murada götürdükleri za
man, padişah şeyhin İstanbula ge
lişinden çok memnun olmuştu. 
Onunla gerçekten görüşmSK istiyor
du. Mektubu okuyunca fikrini değiş
tirdi. 

— Demek ki bana karşı isyan eden
leri bu herif tahrik ediyormuş! 

Diyerek, şeyhi Yedikule zindanına 
attırdı. Zeydî şeyhi bu zindanda 
ölünceye kadar kaldı. (3 haziran 
1587). 

İstanbuldan Yemene: 
— Şeyh efendi İstanbuldan çok 

hoşlandı. Ahır ömrünü burada geçi
recek. Yeğeninin ve diğer akrabası-
mn da bir kere olsun İstanbulu ve 
padişahı ziyaret etmelerini istiyor, 
tarzında mektub yazdılar. 

Kabüe reisi Ali Yahya birdenbire 
bu söze inanmak istemedi. Fakat, 
Hasan paşa, padişahtan sık sık mek
tub aldığmı, şeyhin sıhhati yerinde 
olduğunu ve yeğenini İstanbula ça-
ğırdığmı söylemekten geri durmu
yordu. 

Günün birinde tmam Ali Yahya da 
bu tuzağa düştü. Şeyh Mutahhar 
ailesinden ve son evlâdlarmdan dört 
kişi ile birlikte Kahireye gittiler. 
Ali Yahya Kahirede beş gün kaldık
tan sonra akrabasile beraber, Kahire 
valisinin verdiği muhafızlarla İstan
bula geldi. 

Onlar da amcasının âkibetine uğ-
nyarak, padişahın yüzfinü görme
den Yedikule zindanına atıldılar. 

İşte Osmanlı siyaseti Yemen hak
kında daima böyle şiddetli tedbirler 
kullanarak haUa hükümetten soğut
mağa münhasır kalmıştı. * 

Gerçi bundan sonra Yemende bir 
müddet Zeydîlik tehlikesi kalmadı, 
isyanlarm, çarpışmaların önü almdı. 
Lâkin, bu şiddet siyaseti ne kadar 
müessir olabilirdi? 

Zeydiler Mutahhar ailesinin ts-
tanbulda imha edildiğini - seneler 

geçtikçe - anladılar. Büsbütün ayak-
lamp Yemenin göbeğinde istUclâlle-
rini ilân~ettiler. [1] 

Üçüncü Miıradî 
— Yemenden Hasan paşa aynhr-

sa, Yemen tekrar elimizden gider.. 
Endişesile Hasan paşanın bütün 

düeklerini yapmış, hiç bir arzusunu 
reddetmemişti. 

Yemen Fatihi Sinan paşa bUe Ha
san paşamn zulmünden bir kaç kere 
padişaha bahsederek: 

— Yemen halkı muharib insanlar
dır. Onları şiddetle, zulümle tedib et
mek doğnı olmaz. Biraz da anlaşa
rak, uzlaşarak, şeyhleri avucumuzun 
içine alarak tedviri umur edelim. 

Dediyse de, üçüncü Murad Koca 
Sınanın sözlerini dinledikten sonra: 

— Sen Hasan paşayı kıskamyor-
sun! O, müstakim, merd, adaleti se
ver bir vezirdri. 

Cevabını vermişti. 
Hasan paşa, padişahın itimadını 

kazanarak uzun müddet Yemen va-
üliğinde kaldı. 

P a d i ş a h , V e n e d i k l i K a p t a n 
p a ş a d a n şüphe len iyor m u ? 

iki Hasan paşalar, biri Yemen va
lisi, öteki eyni derya kaptanı... O dev
rin iki mühim şahsiyetiydi. Yemen-
deki Hasan paşa - mesafenin uzaklı
ğı yüzünden - gözden de uzak kalı
yor ve herkes Yemeni tammadığı 
için, onunla kimse meşgul olmuyor
du. Kızıldenizde akınlar yapan Si
nan paşa Yemeni ve Yemen valisi 
Hasan paşayı çok iyi tamyorsa da 
padişaha söz geçiremediği için sus
muştu. 

Şimdi, biz gelelim İstanbuldaki 
Venedikli Hasan paşaya... 

Yeni kaptan paşa Cezairden sayı
sız hediyelerle İstanbula gelince 
üçüncü Muradın gözüne girmişti. 

Onun hırsızlığından bsdîsedenlere: 
— Keski siz de onun gibi hazine

ye faydalı olsanız... 
Cevabını veren Murad yavaş ya

vaş - günler geçtikçe - Venedikü Ha
san paşadan da çekinmeğe başla
mıştı. 

Hasan paşanın bu serveti nere
den Ve nasıl biriktirdiği malûm değil
di. Fakat, bunu keşfetmek te güç 
görünmüyordu. Hoca Sadeddin bir 
gün sultan Murada: 

— Kılıç Ali paşa hayatta iken ku
lunuza Venedikli Hasan paşadan 
bahsederken: «Onun hazineleri Ce-
zair sahillerinde gömülüdür!» demiş
ti. Hasan paşanın Cezairden ayrılır
ken bütün servetini buraya getirdi
ğim sanmıyorum. 

Dedi. İşte bu sözlerle Hasan paşa 
hakkmda ilk şüpheyi uyandıran ho
ca Sadeddin olmuştu. 

Murad bundan sonra Venedikli 
kaptan paşanm peşine haifyeler koya
rak, gizliden gizliye Cezaire adam 
gönderip göndermediğini anlamak 
istedi. 

Kış mevsimi gelmişti. «Hasan pa
şa kış, fırtına demeyip sefere çıkmak 
istiyordu.» 

Yeni Baştarda'dan istifade etmek 
lâzımdı. Hasan paşa: 

— Bu kocaman gemiyi Haliçte çü-
rüsün diye yaptırmadmız ya! 

Diyere, sefere çıkması için bir kaç 
kere padişahtan müsaade İstemişti. 

Sultan Murad fazla düşündü: 

(Arkası var) 

[1] Müverrih Ali diyor ki: «Yemende 
umuru Devleti Osmaniye zalimlerin elin
de kalıp nihayet Zeydîlerin istiklâline 
vesile olmuştu. Yemenin asayişini bu su
retle mahveden Hasan paşa, iki millet 
arasına soktuğu bu tohumu fesadın (< .ı-
sım türklere çektirdi.» 

Ali, bunu yıllarca söyledi, yazdi v-, 
müteakib de\arlerdeki isyanları görıiT : " 
kâfi değildi. Bu İsyanlar meşrutiypun 
il&mndan sonraya kadar sürdü. Ve Ye
men bu yüzden Anadolunun mezarı oldu. 

^İ^Smmmmmİ YaklUdU * « « * « i * * * X 

BÎZANS KAPILARINDA 

DİŞİ KORSAN 
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•^öYfel 
18 Mayıs 938 Çarşamba 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelit plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 1830: Spor ve genç
lik bayramı: İffet Oruz: Yüksek Ticaret 
ve İktisad mektebinden, 18,40: Plâkla 
dans musikisi, 10,15: Konferans: Bakır
köy Halkevi namma: Doktor İbrahim Zati 
(Çocuk mahkemeleri), 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Nezihe Uyar ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkı
ları, 20,45 Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 21: Klâsik Türk 
musikisi: Nuri Halil ve arkadaşları tara-
fmdan, 21,45: ORKESTRA: 1 - Puçini: 
Toska, 2 - Valstet: Firar şuvayyö, 3 -
Yoşitomo: Entermezzo, 4 - Linke: La 
pupe dö porslen, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çalan, 22,50: SOTI haberler ve ertesi gü
nün programı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Karışık plâk 
neşriyatı, 19,15: Türk musikisi ve halk 
çarkılan (Servet Adnan ve arkadaşlan), 
20: Saat ayan ve arabca neşriyatı, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Nihal ve 
arkadaşlan), 21: Konferans: (Gaziantep 
saylavı Ali Kılıç), 21,15: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Robert Stolz: Buona Sera 
Binorita, 2 - Scherapow: Pavlova, 3 -
Brahms: Ungarischer Tanz No. 1, 4. -
Cari Robrecht: Kontarste, 22: Ajans 
haberleri, 22,15: Yannki program ve is
tiklâl marşı. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 orkestra — Breslav 20,10 
orkestra — Frankf. 20,10 konser — 
Hambg. 20,10 Frankf.tan nakil — Kö-
nlgsberg ve Deutschl. S. 20,10 orkestra — 
Stuttgart 20,45 eğlenceli muzika — Vi-
yanadan naklen Kolonya 20 konser — 
Brüksel II 20 cazband — Budap. 20,30 
rtlosenkavalier» operası — Helsingf. 20,20 
konser — Hilvers. II 20,55 - 21,25 hafif 
muzika — Milano 20,40 salon muzikası — 
Sofya 20 piyano, 20,45 opera — Strasbg. 
2030 konser — Rad. Toulouse 20,30 hafif 
muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 orkestra — Breslav 21 orkes

traya devam — Frankf., Hambg. ve 
Deutschl. S. 21 konser — Königsberg 21 
orkestraya devam — Stuttgart 21 eğlen
celi muzikaya devam — Viyana ve Ko
lonya 21 konsere devam — Athlone 21,05 
konser — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Brüksel II 21 orkestra— Budap. 21 ope
raya devam — Budap. II 21,25 orkestra — 
Droitviç 21 orkestra — Kovno 21,35 kon
ser — Lyubliana 21 opera — Lille ve 
Limoges 21,30 konser — Midland 21 or
kestra — M. Ceneri 21 flüt ve piyano — 
Oslo 21 marşlar ve valsler — Rad. Paris 
21,30 keman — Reval 21 polka muzika
sı — Sofya 21 operaya devam — Sottens 
21 hafif muzika — Strasburg 21,30 - 23,30 
orkestra — Varşova 21 dans. 

Saat 22 de 
Berlin 22,30 orkestra — BreslaT 

22,30 - 1 konser — Danzig 22,30 muzika — 
Deutschl. S. 22,30 «Çalar saatler» konse
ri — Hambg. 22,30 salon muzikaaı — 
Königsberg 22,30 keman — Leipzig 2230 
salon muzikası — Belgrad 22,30 halk kon
seri — Berom. 22,40 dans — Budap. 22 
operaya devam — Bükreş 22,45 Rumen 
orkestrası — Hilvers. I 22,10 salon mu
zikası — Lyubliana 22 operaya devam — 
Lille ve Limoges 22 konsere devam — 
Milano 22 konser — Londra 22 dans — 
M. Ceneri 22,25 orkestra — Oslo 22 hafif 
muzika — Sofya 22 muzika — Strasbg. 
22 konsere devam — Rad. Toulouse 22,30 
operet muzikası — Varşova 22 Chopin 
konseri. 

Saat 23 de 
Breslav, Danzig ve Berlin 23 konsere 

devam — Deutshl. S. 23,30 salon muzika
sı — Münih 23,20 eğlenceli muzika — 
Stuttg. 23,30 Lizbon'dan naklen Portekia 
muzikası — Viyanadan naklen diğer Al
man istasyonlan 23,20 eğlence ve dans — 
Budap. 23,10 çlgan muzikası — Droitviç 
23,05 «Rheingold» operasının 4 üncü sah
nesi — Florans 23 dans — Helsingf. 23,15 
muzika — Hilvers. I 23 salon muzikası — 
Hilvers. II 21,15 harp konseri, 23,40 so
listler, 23,55 operet — Kovno 23 hafif mu
zika — Lille ve Limoges 23 konsere de
vam — Londra 23,25 dans Lüksemburg 
23,05 İngiliz muzikası, 23,55 dans — Oslo 
23,35 viyolonsel — Riga 23 halk muzika-
sma devam — Stokholm 23,15 dans — 
Strasbg. 23 konsere devam — Rad. Tou
louse 23,35 hafif muzika, 23,45 cazband — 
Varşova 23,05 hafif muzika. 

Saat 24 den itibaren 
Breslav ve Berlin 1 e kadar konsere 

devam — Münih 24 eğlenceli muzikaya 
devam — Diğer Alman istasyonlan 1 e 
kadar Viyanadan naklen eğlence ve 
dans — Budap. 24,05 cazband — Droitviç 
24 Sulffolk'tan naken kuş ötüşleri, 24,10 
dans — Londra 24 dansa devam — Roma 
24 dans — Pranltf., Berlin ve Stuttg. 1 - 4 
gece konseri ve «Çar ile Dülger» opera
sı — Danzig, Kolonya, Königsberg, Leipzig 
ve Viyana 1 - 4 orkestra — Münih, Bres
lav, Deutschl. S. ve Saarbr. 1 - 4 eğlen
celi muzika — Kopenhag 1 - 2 dans. 

Kadıköy Halkevinde 
konferans 

Kadıköy Halkevinden: Macaristanda 
Türk işlemeleri ve bımlann Avrupaya te
siri hakkında etüdler ve neşriyat yapan 
ve bu defa tedkikatta bulunmak üzere 
Türkiyeye gelmiş olan bayan O. Palotay 
Ankarada bu hususa dair vermiş o l d u ^ 
konferansı 19 Mayıs 938 perşembe akşa
mı saat 21 de Kadıköy Halkevinde Pro
jeksiyonla olarak verecektir. 

"DAİMA 
TİRYAKİ 
İÇİYORUM,. 

# Her Tiryaki bunu 
soylüyor.Acaba neden? 

Çünki: 
# Tiryakı sigarası on
ların uzun zamandan-
berî bekledikleri siga
radır. 
# Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TİRYAKİDE 
BULABİLİRSİNİZ! 

s N.URAtL 

25 İnce sigara 
20 Kalın sigara 

K U R U Ş 

. Ya vrum Olja ! buaün yatıracağım, para iLe 
İŞ Dankasınclakl hesabm 50lirayı bulacaK.Taliin varsa» 
nazıVan keşidesinde bu paran birden 1000 Lira artabilir. 

BULMACAMIZ 
I 3 3 4 5 6 7 8 9 10 

Soldan safn: 
1 — Danslı gece toplantısı - Nakld. 
2 — Avukatlann heyeti idaresi - Süt

ten çıkar. 
3 — Eski bir sUâh - Muharrirlerlnıi*-

den biri - Nota. 
4 — Küçük körfez - Bir at rengL 
5 — Romanyalı - Kıyafet. 
6 — Emtia - Otlak. 
7 — Şimalî Asyada bÜ göl - Zafer 

kemeri. 
8 — Emniyette olmak - Bir rengin 

tersi. 
9 — Pek eski bir Türk devleti - Talih» 

bakmak. 
10 — Bir kedi rengi - Zemberet 
Takardan aşağı: 
1 — Yumuşak şeker - Tümsek. 
2 — Kâğıd tutkalı - Kalburla. 
3 — Su - Kötürüm. 
4 — Volkandan fırlıyam - Hırsıı. 
5 — Ekin biçme âleti - Kemale ermemi* 
6 — Saçağm su mecrası - Ek. 
7 — Satımın aksı - Kısrağın çocuğa. 
8 — Arzımızın peyki - Takım - Nota. 
9 — Terek - Bir Arab hükûmetL 

10 — Bir kuş. 
Geçen bulmacamızın halli: 

Soldan sağa; 
1 — Malatya, As, 2 — Ayaz, Alaca, 8 — 

Namaz, Akar, 4 — Ani, En, Ra, 5 — So-
nunç, 6 — Cebir, Ane, 7 — La, Ut, Ayar, 
8 — Acur, An, 9 — Km, Tarla, 10 — BlC 
İlâç, Er. 

Takandan aşain: 
1 — Manav, Lake, 2 — Ayan, CacA 

8 — Lâmise, Un, 4 — Aza, Obur, 6 — Z** 
nlt, 6 — Ya, Nur, Ata, 7 — Ala, Araç, 8 — 
Ak, Çayır, 9 — Acar, Na, Le, 10 — Sa-
rabemar. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli Maçka, Taksim: tstikl&l cad-
desinede Kemal Rebul, Kurtuluşta 
A. Galapulo, Beyoğlu: Galatasaray, 
Posta sokağında Garih, Galata: Top
çular caddesinde Hidayet, Kasımpa
şa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoglunda 
Barbut, Eminönü: Agob Minasyan, 
Fatih: Veznecilerde Üniversite, Kara-
gümrük: Mehmed Arif, Bakırköy: İs
tanbul, Sarıyer: Nuri Aksaray: Nuri, 
Beşiktaş: Süleyman Receb, Fener: 
Emllyadl, Kumkapı : Lâlelide Haydar, 
Küçükpazra: Necati, Samatya: Yedi-
kulede Teofilos, Alemdar: Ali Rıza, 
Şehremini: Ahmed Hamdi, Kadıköy: 
Altiyolda Merkez, Modada Nejad Se
zer, Üsküdar: Ahmediye, Heybelia-
da: Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrg&n, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisanndakl ec
zaneler her gece açıktır. 

AK^AM 
lAbone ücretleriı 

TürklyB KenetA 
SENELtK 
6 ATLK 
1 âTLIK 
1 ATLIK 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 > 1450 > 
400 > 800 • 
150 > — > 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8«00, altı aylığı 1000, Oc 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili için yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Rebiûlvvel 18 — Ruzuhızır 13 
& lauık CflB«| OiU lki>dl Aktam Tatıı 

E. 7,15 9,18 4.49 8,47 12,00 1,53 
Va. 2,36 4,39 12,10 16,08 19,22 21,15 

idarehane: Babı&li civan 
Acımutluk So. 

No. 1> 

İŞ bulmak İçin 
Uzun uzun düşünecek yerd€ 

AKŞAM gcaetesine bir 
KÜÇÜK ILÂN koydurunuz. 

3 def ast 100 kuruş 
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10 üşütmenin, Grip, Nezle, Baş ve Diş Ağrılarının Kakt'î ilâcı K E S K İ N K A Ş E L E R İ D İ R Bahçekapı SALİH 
N E C A T I 

Romanya Seyrisefain 
idaresi 

Barcket edecek vapurlar: 
Reçele Karol vapuru 21 Mayıa cumartesi 
u* 13 de (Köstence) ye. 
Reçele Karol vapuru 24 Mayıs Salı saat 

M İle (Pire, Beyrut, Hayfa ve İskenderiye) 
TenzUâtlı flatlerle Berlin, Breslau, 

^''eeden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
" Warsîawa için doğru biletler, bütün 
••oiûnya İçin eşyayı ticariye seTklyatı, ga-
Jet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
™>»nlan için, Türk - Rumen iUlftfı mu
cibince Cart ve Merkezi Avrupa için t«n-
«II4tlı flaüerle »Tkiyat. 
V ^ tafsilât İçin OalaU Tolcu «Jonn 
'Uflsmda Tahlr bey banında tstanbul 
V&uinl acentahftma mfiracaat. 

Telefon: 49449 - 49450 

^ir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı-
^2 zaman teşekkül eder. 

Clld, bazı hayatî unsurlamu 
Wbe<ier, bu hayatî ve kıjrmetli 
'kurları iade edince, gençleşir ve 
^*2eleşir. İşte, Viyana üniversite
li Profesörü Doktor Stejskal'in 
?^yani hayret keşfi budur. «Biocelı 
tabir ve genç hayvanlann cild hü-
'^yrelerlnin merkezinden istihsal 
*'̂ len bu kıymetli cevher, pembe 
^engindeki Tokalon kremi terki
pçinde mevcuddur. Her akşam, yat-
öiazdan evvel kuUanmız. Siz uyur-
'̂ ^h, 0̂  cildinizi besleyip genç-
İ^Ştirir ve buruşukluklannızı seri-
^ izale eder. Bir hafta zarfmda 
^^ yaş gençleşmiş görüneceksiniz. 
Gündüz için cild unsuru olan be
yaz rengindeki «Tokalon» kremi-
^ kullanmız. Siyah benleri eritir, 
Ç̂ik mesameleri kapatır ve birkaç 

6un zarfmda en esmer ve sert bir 
^İdi beyazlatıp yumuşatır. 

^^yanların nazarı 
dikkatine 

^ Satın aldıiınız Tokalon kremi va-
^^«ruım büyük bir kıymeti vardır. 

Warı bayiinize iade ettiğinizde be-
'• için 5 kuru; alacak, ayni zaman-

,j, Juymettar mükâfatları bulunan 
"kalon müsabakasma iştirak hak-

• ^ * Teren bir bUet Ukdim edecektir. 

iT?;T7y?ırı 
Karaciğer, böbrek, taş ve kumların
dan mütevellid sancılarmız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikâyetlerinizi 
U R i N A L ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve oksalat j 

gibi maddeleri eritir, kanı temizler, 

lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemek

lerden sonra yanm bardak su içerisin-1 

de ahnır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İ S T A N B U L 

DENiZBANK 
İstanbul Şubesi Direktörlüğünden: 

1 — Heybeliada iskelesinde yapılacak tamir işlerine ai^ eksiltme 23 Ma
yıs 1938 pazartesi günü saat 16 ya uzatılmıştır. \ 

Z — Eks i l tme Matcryel k o m i s y o n u n d a yapı lacakt ır . «̂  
3 — Şartname ve keşifler binalar ve inşaat şubesinden almabiUr. 
4 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin yazıh günü ve saatte komisyona gel-

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ meleri. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

İstanbul vilâyeti ziraat müdürlüğpnden: 
Şehir dahilinde çoğialan kargalarla mücadele açılmıştır. Sabahleyin sekiz

den akşam güneş batıncıya kadar kargalara şehrin kalabalık olmadığı yerlerde 
tüfenk atılabilecektir. Karga itlaf edenlere Ziraat Müdürlüğüne getirecekleri 
beher karga başı için 10 kuruş verileceği ilân olunur. (2701) 

Türk Hava Kurumuna enspektör 
muavinleri alınacak 

Türk Hava kurumu için 150 lira ayhk ve seyahatlerde 5 lira yevmiye veril
mek üzere imtihanla enspektör muavinleri alınacaktır. Aranılan vasıflar şun
lardır: 

A — Memurin kanununun 4 ncü maddesindeki vasıfları hai2 olmak. 
B — Yaşı 35 ten yukan olmamak, 
C — Yüksek mektep mezunu olmak «mülkiye ve Yüksek ticaret ve iktisad 

mektebi mezunları tercih edilir. 
Ç — Filî askerliğini yapmış olmak. 
D — Tapılacak tahkikat neticesinde ahlâk ve seciyesi müsait bulunmak.. 
İstenilen vesikalar şunlardır: 
A — Nüfus cü2danı veya tasdikli kopyası. 
B — Kendi el yazısiyle tercümeihal hülâsası «memuriyette bulunanlar 

için resmî vesikalar.» 
C — Tahsil ve askerlik vesikası. 
Ç — Türkiyenin her tarafaıda yolculuğa mütehammil olduğuna ve has

talıklı olmadığına dair tam teşekküllü hükümet hastanesinden almacak foto
ğraflı rapor. 

İmtihan programı: 
A — Ticarî hesap, faiz, iskonto, faizli cari hesaplar, 
B — Ticarî usulü defteri. 
C — Hukukî bilgiler. 
Ç — Tahrir 
İmtihan 20/mayıs/938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava ku

rumu merkezinde, îstanbulda, İzmirde Türk Hava kurumu şubesinde yazılı 
olarak yapılacaktır. 

İstekliler yukarıda yazılı vesikalarla birlikte bir dilekçe ile hemen Anka
rada Türk Hava kurumu başkanlığına müracaat etmeleri. «2526» 

Dr.NIŞANYAN-ı 
kadar I 

yanında • 
yeneha- • 

eli I 

^^talannı hergün akşama 
°eyoğiu, Tokathyan oteli 

J**elcteb sokak 35 No. lı muayeneha
nesinde tedavi eder. 

Dr. HORHORUN! 
'̂«•keci traiHTay yolu. Viyana oteli 
İ^nında hastalarmı kabul eder. 

«dek subay ve askerî 
^emurların yoklamaları 
l '̂»"köy askerlik şubesinden: 

<Ie^~r "̂ ^ yılı hazirannıın 1 İnci gtinün-
**dek ^"^" gününe kadar şubede kayıtlı 
>aû,u ^"''^y ' e memurların yoklamaları 
-. •'nacaktır. 2 Mji r","-"*"!"- 2 — Yoklamaya gelecekle-
yeıJİPH ^^ *^"^'yet cüzdanlle ve tabiblerin 
fj ^nndeki ihtisa.'? vesikalarile gelmele-
»Uçk̂  , istanbul haricinde bulunup ta 
'*Mn yoklamalarını yaptıracak subay-

sinırianndan ba-şka bulundukları 

DENİZBANK 
İstanbul Şubesi Müdürlüğünden: 

Bankanuz ihtiyacı için pazarlıkla muhtelif tipte 36 aded baskül satın 
ahnacaktır. Pazarlık 20 mayıs 1938 cuma günü saat on beşte Denizbank Ma-
teryel dairesinde yapılacaktır. 
Şartnameyi görmek ve ahnak istiyenlerin hergün müracaat edebilecekleri. 

1 

İstanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Senelik Kira müd-

muhammen kirası deti 
Lira Kr. 

Feriköyünde Çifte cev'zlerde Bulgar hastanesi arkasında Bal
mumcu çiftliği müştemilâtından 38100 metre murabbaı tarla: 57 15 Üç yıl 
Boğaziçinde Balta limanında Fıstıklı tarla denilen 11375 metre 
murabbaı tarla: 11 Üç yıl 
Ayni yerde tek servi denilen 4812,5 metre murabbaı tarla: 6 Üç yıl 
Ayni yerde Polislikten mütekait Zihninin evi üstünde vaki 
16650 metre murabbaı tarla: 13 Üç yıl 

Yukarıda cins ve mevkileri yazılı tarlalar hizalarındaki kira ve müddet
ler üzerinden açık arttırma usulile ayrı ayrı kiraya verilecektir. Tediye şeraiti 
ile diğer şartlarım öğrenmek istiyenlerin hergün ve müzayedeye gireceklerin dt 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası İçin şartnamesi mucibine» 

3000 kilo tartma kabiliyetinde 2 adet demir yol BASKÜLÜ açık eksiltme usu-
liyle satın alınacaktır. 

II — Her iki Baskülün muhammen bedeli 5000 lira ve muvakkat teminatı 
375 liradır. 

m — EksUtme 20/VI/'93P. tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de Ka-
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 

rv — Şartnameler parası? olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen fîrmalann fiatsız teklif mektuplan-

m münakaşa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Müskirat Fabrika
lar şubesine verilmeleri ve tekliflerinin kabvflünü mutazarftmm vesika almaları 
lâzımdır. 

VI - • İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile beşinci madde
de yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte ek
siltme için tâyin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri 
ilân olunur. (2590) 

I — Şartnameleri mucibince 13 adet termograf ile 13 adet higrograf pazar-
hkla satm almacaktır. 

II — Pazarlık 2/ VI/938 tarihine rasthyan perşembe giölü saat 14 de Ka-
bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonumda 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 tekUflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lâzımdır. 

V — İsteklilerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri İlân olunur. (2790), 

I — 4 adet sıklop çember makinesiyle 130.000 kilo çelik sıklop çemberi pa
zarlıkla satm almacaktır. 

II — Pazarlık 3 '6/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2793) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeli 30C0 lira olan 2000 adet 1,80X0, 14X0,20 eb'admda me
şe travers 21/5/938 Cumartesi günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar 
binası içindeki satmalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik, 225 liralık muvak
kat teminatlarile birlikte eksUtme günü saatine kadar komisyona müracaatları 
lâzundu:. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satmalma komisyonu tarafından pa
rasız olarak daerıtıimaktdır. (2608) 

• 
Metre mikâbı muhammen bedeli 29 lira olan 1300 adet çam tomruk 2,6/ 

938 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 2612,33 liralık muvakkat teminat ile kanunu ta
yin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekUflerini ayni gün 
saat 14,30 a kadar komisyon reishğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 174 kuruşa Ankara. Haydarpaşa, İzmir ve Eskişehir vezne
lerinde satılmaktadır. (2920) 

• 
Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazılı iki gurup malzeme 28, 6 938 

sah günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapalı zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasmda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin teklif edilecek malın hizalarında yazılı muvak
kat teminat ile kanunim tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar her gurup içm ayn zarf halinde ko
misyon reishğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 1100 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (2700) 
Gurup İsim Muhammen Muvakkat 

bedel Lira teminat Lira 
1 Makas takunlan, Krovazraan, manganezli gölıek 323.700,— 16.698,— 
2 50000 adet normal hat demir traversi. 222.624,— 12.381,20 

İktisat Vekâleti İç Ticaret U m u m 
Müdürlüğünden : 

Türkiyede Nakliyat sigorta işile meşgul olmak üzere kanuni huKumıer aaıresma» 
tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ecnebi sigorta şirketlerinden Kompani Das -
sürans Jeneral Nakliyat Sigorta Şirketi bu kere müracaatta Şirketin Türkiye Umumi 
VekiUiğini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek şirketle alâkasını kestiğini ve şirket 
1/1/1938 tarihinden itibaren Türkiyedeki faaliyetini tatU ettiğini ve Şirketin tasfiye-
sUe îstanbulda Galatada Voyvoda caddesinde Jeneral Hanında tRoger Debelre» in 
meşgul olacağını büdirmiştlr. Bu şirketle alâkası olanların «Roger Debeire» e ve ica-
bmda İktisad Vekâletine müracaat etmeleri İlân olımur. 

İktisat Vekâleti İç Ticaret U m u m 
Müdürlüğünden: 

Türkiyede yangın sigorta işlle meşgul olmak üzere kanunî hükümler dairesinde* 
tescil edilerek faaliyet halinde bulunan ecnebi Sigorta Şirketlerinden Kompani Dasti-
rans Jeneral Yangın Sigorta Şirketi bu kere müracaatla Şirketin Türkiye Umumî Ve
killiğini yapan Abdi Vehbi Dural istifa ederek Şirketle alâkasmı kesdiğini ve şirketi 
1/1/938 tarihinden itibaren Türkiyedeki faaliyetini tatil ettiğini ve şirketin tasfiyesil* 
Îstanbulda Galata'da Voyvoda caddesinde Jeneral Hanmda «Roger Debeire» in meşgul 
olacağmı bildirmiştir. 

Bu şirketle alâkası olanlann «Roger Debeire» • ve icabmda Drtisad Vekâletine m*-» 
racaat etmeleri ilân olunur. i 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyer* M o d e für a i le» mecmualar ın ın satış yeri . 

Tashih İlânı 
7/Mayıs/938 tarihli nüshamızın 13 ncü sahifesi 3 ncü sütununda çıkan 

Emniyet Sandığına ait 17438 hesap ve 937/37 dosya No. lu gayrimenkul satış 
ilâmnda borçlu ismi sehven Ahmet olarak gösterilmiştir. I 

luki bu işin borçluları Mehmet, Hanife ve Ayşe olduki£.nndan tashi» 
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HASAN yağlı ve yağsız acı badem, yağslz kar ve yamn yağb gece ve gfindfiz kremleri çilleri ve sivilceleri ve lekeleri 
kat'iyyen izale eder. İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir. HASAN ismine ve martuısma diltkat. Hasan Deposu, 

Y E N İ 
İ Ş L E R 

Lâse çiçek nasıl ya
pılır? 
El örgüsü bir tayyüf. 
El örgüsü bir bluz. 
Ortancalar (yastık).' 
Çocuk elbiselerinde 
(an yuvası) nasıl 
yapılır? 
Renkli kroşe sofra 
takımı. 
Milano danteli. 
Triko örtü. 
Modem rişelyo içleri 
(güller). 

M A Y I S sayısı Bugün çıktı 
Gene 40 sayfa - 4 renk 

Ayrıca 8 sayfa ek - 1 büyük örnekler paftası—ıs kuruş— 
istanbul sayfiyelerinden sıhhat bakımından nasü istifade edilir? 

Kimler nerelere gitmelidir? HeJdmlerimizin fikirleri. 
İstanbul halkı pazarları nasü geçirir? Muhtelif mesirelere bir aile 

kaça gidebilir?... Bütün nakil vasıtalan ücret tarifelerHe beraber... 

B U 
S A Y I D 

Kimler nerelere git; 
mell? 
Salon oyunları. 
Terbiyeli terbiyes 
kime derler? 
Yavrumuzun sagb^ 
(sütten kesme zoıj 
luklan). 
Çift hareketler. 
Kanadalı Beşizler 
serveti. 
Turşular. - Çeşitli e| 
bUgUerL 

Onbinlerce kişi gibi sizde Inıl-
lanmız memnun olacaksmız. 
Horoz markasına dikkat. 

rj\\ KABIZLIK 
S^Ly^ HAZIMSIZLIK 

IVIİDES 
Ekşilik, Şişkinlik ve Yanmalarını 

giderir. Ağızdaki kokuyo, tatsızlığı ve dilinizdeki paslı-
ğl defeder. Mide ve barsaklan alıştırmaz. İştüıaııızı ve 
sılıiıatinizi düzeltir. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla müşabilı 

isimlileri ve taklitleri İsrarla reddediniz. 

B A KIR K OY 
Bez ve Pamuklu Mensucat Fabrikası 
Türk Anonim Şirketi idare meclisinden: 

Aşağıda yazıb işlerin müzakeresi için hissedarlar umumi lıeyeti 6 iıazi-
ran 938 tarilüne müsadif pazartesi günü saat 16 da fevkalâde olarak top
lanacağından umumî lıeyeti teşkil eden zevatm İstanbıUda Galatada Sümer 

Bank İstanbul şubesi binasında toplantıda lıazır bulunmaları ilân olunur. 
Müzakere ruznamesi: 
1 — Şirket esas mukavelenamesinin ildnci maddesinin değiştirilmesi 

Eski mftin Teldif edilen metin 

Madde 2 — Şirketin unvam (Balurköy Madde 2 — Şirketin unvanı 
Bez ve Pamuldu Mensucat fabrikası (Türldye pamuldu dokuma ve 
Türk Anonim şirketi) dir. pamuk ipliği fabrikaları Ano

nim şirketi )dir. 
2 — Şirket esas mukavelenamesinin 20 nci maddesi mucibince İdare 

l\leclisine aza intilıabı. 

Her banyodan sonra saçmız 

Bu şekle g-irerse 
BRİYANTİN PERTEV 
onları düzeltmeyi temin eder. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Güzelllik ve sıhhat için ilk şart 
Sabah öğle ve akşam her yemekten sonra 

Kullanmaktır. 

R A D Y o L I N DİŞLERİ, dişler çehreyi 
ffOzelleştlrlr. 

R A D Y O L I N DİŞLERİ, dişler mideyi 
saSlamlaştırır. 

RADYOLİN dişleri temizler ve parlatır, mila-oplan yüzde yii% öldürür. DİJ 
etlerini besliyerek hastalanmalarına mâni olur. Ağız kolnısunu keser. Sababf 

öğle, alcşam her yemekten sonra RADYOLİN 

FOSFARSOL 
GÜNEŞ GİBİ YUVALARA SIHHAT ve SAADET VERİR 

Balamz. Bütün aüe sıhhat ve neşe içinde Bu milyonlar değen saadeti» 
esası; yemeklerden evvel içecelderi. (FOSFARSOL) kan, iştiha, Inıvvet şuru
budur. 

FOSFARSOL, kam tazeleyip kuvvetlendirir, tştihayı arttırır ve vücud* 
dinçlik, çalışkanlık verir. Zekâyı, hafızayı yükseltir. Muannit inkılîazlan g** 
çirir. Sinirleri kuvvetlendirerek yatıştırır, uykusuzluğu, fena düşünceleri P' 
derir, İnsan maldnesine lâzım olan bütün kalori ve enerjiyi vererek azim ^ 
irade sahibi eder. Bilhassa ademi iktidarm en müessir ilâcıdır. Her eczaned* 
bulunur. 

UYKUSUZLUK: Umumî bir rağlîet 
kazanmış olan: 

N E R V I N 
Tatlı bir uyku temin eder. 

SİNİR AĞRILARI 9 ASABI ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ • BAYGINLIK • ÇARPINTI 

ve SİNİRDEN ileri gelen bütün 
RAHATSIZLIKLARI İYİ EDER 

Ne nebatî, re kimyevî zehirli hiçbir madde yoktur. 
B b j a 

Ankara Belediye Reisliğinden: 
1 — Çankaya Motor Dairesi için almaca^ olan bir dizel motörü ile FoO*' 

pa on beş gün müddetle ve kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2 — Muhammen bedeli 15000 liradır. 
3 — Muvakkat teminatı 1125 liradır. 
4 — Şartnamesini görmek isteyenlerin hergün yazı işleri kalemine mür*' 

caatlan ve ihale 24/Mayıs/938 salı günü saat 11 de Belediye Encümeninde y*' 
pılacağmdan o gün saat ona kadar teminatlariyle birlikte teklif mektupla^ 
Belediye Encümenine vermeleri. (2664) ^ 

Nafıa Vekâletinden : 
3074 sayılı ve 4/12/936 tarihli kanunun 3 üncü maddesi mucibmce N»^ 

Vekâleti teşkilâtile, sair Devlet müesseselerinde ve Belediyelerde veya bunl* 
ra merbut müesseselerde de istihdam edilenlerden kanunun neşri tarihi'^ 
«40» yaşım ikmal etmemiş olan ve Nafıa Fen Mektebi mezunu bulunaniaf^ 
İstanbul Teknik Okulunda açılacak olan Mühendislik kurslannın kabul iı^ ti' 

hanma girebilecekleri ve şeraiti lâzimeyi haiz olanların vesaiki müsbi teleril^ 


