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Boğaziçinde yeni bir isviçre 
doğduy 4 Balkan devleti bu 
Isviçrenin 4 kantonudur 

Hatay meselesi yalnız Türklerin 
değil, bütün Balkanların meselesidir 

Balkon antantı matbuat konferansının dünkü 
toplantısında mühim nutuklar irad edildi, Yugoslav 

heyeti reisi gukarıdaki sözleri söyledi 

Hatayda mebus 
seçimi 

Hatayda mebus intihabma bu ay 
jçinde başlamak icabediyor. Çünkü, 
hazırlanan nizamnameye göre, seçim 
|Şleri için en aşağı iki aylık zamana 
İhtiyaç var, ve Cenevrede verilen ka-

^r, intihabatm haziran sonımda; en 
ı^ıhayet 15 temmuzda bitmesini em-
lediyor. 

Bu ilk intihabatm Hataym müs
takbel hayatı bakımından ehemmi
yetini anlatmaya hacet yoktur. Bu 
seçimden çıkacak ilk Meclis, bu ül
kenin müstakil hayatmı teşkil ve ida
re edecek müesseseleri kuracak, ya
pacağı kanunlarla Hataya ilk terakki 
!^ medeniyet istikametini verecektir, 
«unun içindir ki Türkiye, bu ilk inti
habatm tanzim ve kontrolü işine Ce-

evrede bu derece ehemmiyet ver
miştir. 

Bu ilk seçimin mühim olması, biz-
Çe, bir de şu noktadan üeri geliyor: 
fjataydaki bu intihabat, her yerde ve 

er zamanki ameliyeye benzemiyor. 
ntihabatla birleşik olarak, daha ön

ce bir nevi nüfus tahriri vardır. 
Hatayda, büyük bir Türk eks^iye-

İle beraber diğer ekalUyetler yaşıyor. 
Aurkiye, Türk ekseriyetinin varhğım, 
kültürünü, yani Hataym türklük 
manzara ve seciyesini korumak dava-
smı müdafaa etmekle beraber, ora-
uaki ekalliyetlerin de - kendi azlıkları 
msbetinde - memleket idaresine ka-
'̂ ışmak hakkından mahrum bırakü-
Jjî^^ım istememiş, Mecüste bu aîB-

Kların da mebusları bulunmasuu te
min edecek bir sistemi kabul etmiştir. 

Fakat bu mebus nisbetini tayin et-
JJĴ k için müntehiplerin adedini bU-
mek, müntehiplerin sayısını tayüı 
debıimek için de nüfusun derecesi-

m öğrenmek lâzımdır. İlk zorluk bura
dan çıkmıştır. Hatayda ne kadar Türk 
«e kadar Alevî, Arab, Ermeni, Rum or-
^ o k s , Kürd ve saire olduğunu anla
mak için, Süryedeki mandater devle-

^ - ne gibi şartlar altında yapıldığı 
(Devamı 4 üncü sahifede) 

Necmeddin Sadak 

Dünkü toplantıdan çıkan delegeler Yıldızda merasimdairesi önünde 

Balkan antantı matbuat konferan
sı dün işüü bitinniş ve dağılmıştır. 
Son toplantı dün öğleden evvel saat 
11 de Yıldızda B. Yunus Nadinin reis
liği altmda yapümıştır. Toplantıda 
evvelâ konfreansm ilk toplaintısına 
ait esM zabıt okunmuş ve kabul edil
miştir. Bunu mütealdp konferans mü-
naseebtile Reisicumhur Atatürk, Ru
men kralı majeste Karol, Yunan Baş-
veldli B. Metaksas Başveldlimiz B. 
Celâl Bayar ve Yugoslav Başvekili B. 

Stoyadinoviç'den gelen telgraflar sıra 
ile okunmuş ve hepsi şiddeüe alkışlan
mıştır. 
S i y a s î k o m i s y o n u n k a r a r l a n 

Bundan sonra B. Ercümend Ekrem 
tarafmdan siyasî komisyonun raporu 
okunmuştur. Siyasî komisyon şu te
mennilerde bulunmuştur. 

1 — Milli komitelerin daha sık bir su
rette içtima etmeleri. 

2 — İlkmektep kitaplarmdan Balkan 
memleketleri arasmda husumeti alevlen
direcek kısımlann çıkarılması ve Balkan 

(Devamı 6 inci sahifede) 

Dfin akşam meml^etlerlne hareket eden Balkanh gazeteciler Sirkeci is» 
tasyonımda kendilerini uğurlayanlarla 

Fransız Nazırlarının Londra seyahatine 
çok ehemmiyet veriliyor 

Siyasî meselelerden başka iki hükümetin 
müşterek müdafaası da srörüşülecek 

Paris 14 — Fransız Başveldli B. Da-
ladier ile Hariciye nazın B. Bennet'in 
gelecek hafta Londraya giderek İngi
liz Başveldli ve Hariciye nazırile gö
rüşecekleri tahakkuk etmektedir. Baş-
veldl ve Hariciye nazın 22 nisan cu
ma günü Paristen hareket edecekler
dir. Görüşmelerin o gün ve ertesi gü
nü devam etmesi muhtemeldir. 

Paris mahafili bu seyahate büyük 
ehemmiyet veriyor.. Londrada Avru
pa vaziyetini, bUhassa orta Avrupa me
selesi ve iki hükümet arasındaki bir
liğin kuvvetlendirilmesi görüşülecek
tir. 

N e l e r g ö r ü ş ü l e c e k ? 
Londra 14 (A.A.) — Deyli telgraf ga

zetesi, Fransız ve İngiliz bakanlarının 
yalanda yapacaklan görüşmelerin iki 
memleketin müşterek müdafaasına 
matuf olması muhtemel bulunduğu
nu yazıyor. Hava eksperlerinden mü
rekkep bir Fransız heyeti İngiltereye 
gidecektir ve öyle tahmin ediliyor ki 
Fransa, yeni «milli» hükümetin idaresi 
altmda, İngiltere ile bütün memba-
laıın bir araya toplanması istikametin
de iş beraberliğine amade bulunmak
tadır. 

Deyli Meyi gazetesine göre, ilri hükO* 
metin mümessilleri bir deniz teşriki 
mesaisi imkânlarım da tedkik ede
ceklerdir. 

Bundan başka îngüiz - İtalyan an
laşması hakkında da görüşülecektir. 
Fransız nazırlan, hiç şüphesiz, İtal
yan imparatorluğumun umumî bir su
rette tanınması hakkındaki İngiliz te
şebbüsüne müzaharet edeceklerdir. 

Deyli Ekspres, iki memleket arasm
da hazırlanacak bir askerî ittifaktan 
ve iki erkâm harbiyenin politik - tek
nik iş birliği projelerinden bahsetmek
tedir. Bu gazeteye göre anlaşmalarda 
ezcümle Fransız fUosu tarafmdan bazı 
İngiliz kıyılarınm himayesi mevzuu 
bahsolacaktır. 

Bundan başka gazete lYansız hava 
üslerinin İngilterenin emrine terke-
dileceğini yazıyor. Nihayet, müzakere
lerde müşterek bir başkumandanlık 
ihdası tedkik edilecektir. Başkuman
danlık Fransamn kara kuvvetleri ku-
mandanhğım ve İngilterenin de hava 
kuvvetleri kumandanlığım deruhte 
edeceği tahmin edilmektedir. 

İtfaiye için yeni lıir 
Umû projesi 

Harp ve suih zamanında 
itfaiyenin göreceği işler 

projede gösteriliyor 
Ankara 15 (Hususî) — İtfaiyenin 

hazerde ve seferde vazifelerini gös
teren yeni bir kanım projesi hazırlan
mış ve tedkik edilmek üzere İstanbul 
vilâyetine gönderilmiştir. Bu kanım 
projesinde bUhassa harp zamanmda 
itfaiyenin hava hücumlşrma karşı ala
cağı tedbirler, itfaiye ekiplerine yar
dım etmek üzere milis teşküâtı ve sai
re hakkmda ahkâm vairdır. Kanun 
hükümleri, şehirleri harp tahribatm-
dan koruyacak tedbirlere taallûk, et
tiğinden büyük ehemmiyeti haizdir. 

Kanun lâyihası, İstanbul vilâyet ve 
belediyesinin mütalâası alındıktan 
sonra kati şeklini alacak ve millet 
meclisine verilecektir. 

Ah kadıköy, 
canım Kadıköy.. 
HoUivutun en büyük trajedi artis
ti Istanbulun hasretini çekiyor 

Hilonet Feridun Es'in mektubunu 
yarınki nüshamızda okuyunuz 

Meşhurlar Uludağın tepesinde!.. (10) 
Ü9İ1UUI 

o— Spor meraklısı de^lm. Benim ülu-
daga çıkışımm sebebi bambaşka!. (Var
lık) şairleri Uludağ hakkmda şli£ yazma
dan şu mübarek yeri gidip ağız tadıyla 
bir göreyim dediml..> 

Haun AU TÜMl 

t— Uludağ, şarkılarda çıktığım makam
lara hiç benzemlyoll. O makamlarda ter 
döktüğtlm halde bu makamda clvl keıd-
yoruml..» Miknlr Nureddln 

"îîmKÜTÖpK 

^^•,^-uxXyyp»Axft-. 

€— Uludağı modem terbiye sistemleri
mize göre ıslah etmeliyiz. Yamaçları dol
duran meşe ağaçlan eski usul çocuk ter
biyesinin köttt birer hatırasıdırl..» 

Kasım Nami Dom 

Yeni Ziraat m \ \ 
vazifeye başladı 

B . F a i k K u r d o g l u t k t i s a d v e 
Z i r a a t v e k â l e t i m e m u r l a r i l e 

b i r g ö r ü ş m e y a p t ı 
Ankara 14 (Te-

lefonla) — Zira
at Vekili B. PaiM 
Kurdoğlu bu sa
bahtan it ibara 
vazifesine başla
mıştır. Yeni Zi
raat Vekili öğle 
paydosunda Ik-
tisad ve Ziraat 
Vekâleti memur
larım vekâletin 
konferans salo
nuna davet ede* 
r e k kendile
rine kısa bir hi
tabede bulundu ve ezoümle dedi ki: 

— Ben sizlerin memur arkadaşı
nızım. Aranızdan yetiştim. Muhterem 
Başvekil B. Celâl Bayarm itimadmı ka-
zanmif bulunmak sayesinde bugün 
memurluktan bu mevkie gelmiş bu
lunuyorum. Bundan evvelki vazifem
de arkadaşlarımdan çok yal"dım gör
düm. Gene memurluktan yetişmiş 
bir arkadaş sıfatUe yeni arkadaşla
rımdan da ayni şekilde yardım göre
ceğimden eminim. Sizlerin buraya 
gelmenizi ricadan maksadım düne 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

B. Faik Knrdoğla 

Serseri hayvanlar 
istanbul, hayvan tarihinin dillere 

destan iki müthiş faciasını geçirdi: 
Öyle ki, köpekleri Hayırsız adaya 
sürüşümüz vaktile dünya efkânru 
aleyhimize çevirmişti; geçen senekl 
kedi katliâmı da kadınlarımızın, ço
cuklarımızın, hastaJanmızm kâbusu 
oldu. 

Şimdi, martı müteakip, hayvan 
miktarı gene çoğalarak müstakbel fa
ciaların esasları hazırlanıyor. İlle son 
haddine gelince mi çareler aramalı? 
Sokakları serseri hayvanlarla doldur-
mamanın elbette fennî, mantıki bir 
şekli mevcuttur. Himayei hayvanatla 
belediye bir plân dairesinde hareket 
etseler. 
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GÜNÜN HADİSELERİ 
ttalyan - tngiliz anlaşması 

kime karşı? 
i ngiltere ile İtalya anlaştı. Han
gi teferruat etrafında olduğu 

uzun uzun yazıldı. Fakat teferruatın 
ehemmiyeti yok; asıl mesele kime karşı 
anlaştılar? 

Tahminler yürütülüyor: 
— Mussolini, Almanj'aya göz dağı 

vermek için bunu yaptı. 
Şayed bu anlaşmaya Fransa da 

katiyetle iltihak ederse düşünce doğ
rudur: Hedef, o zaman Almanya olur. 

Fakat şayed Fransa münferid ka
lırsa Londra - Roma yakınlaşmasını 
Paris - Moskova aleyhine telâkki 
edebiliriz. Ve Almanyayı da bu kom
binezonun arkasında sanabiliriz. 

Muainma şudur: İngiliz - İtalyan 
ahbablığı Almanyanm mı, Fransanm 
mı aleyhine? 

Londradan gelen bir telgrafa na
zaran, Fransa Cenevrede İngilterenin 
hattı hareketini takib ederek Kral 
Emanuelin imparatorluğunu tasdik 
edecekmiş. Fransız Başvekilinin 22 
nisanda Londraya gitmesi de bu iş
lerle alâkadar sayılabilir. O halde? 

Üçüncü ve uzak bir tahmin de, is
mi geçen dört devletin elele vermesi
ne doğru siyasiyatın inkişaf etmesi. 
Fakat bu takdirde Sovyet - Fransız 
paktı?... Hem acaba ateşle su mesa
besinde olan Fransa ile Almanya ay
ni siyası mihvere girebilecek mi? 

Bazı oyunlar vardır; bir taraftan ya 
parsınız, ötesinden bozulur. Siyasî mu
vazenenin hayalen bile kurulması bu 
kabil! 

Yapılanı beğenmiyoruz! 

Ş ehrimizin plânı neşrolunuyor... 
Seviniyoruz: Her işimiz artık 

esaslı olafcak! 
Fakat ilk inşaat insanı inkisara 

uğratmağa kâfi Taksim gibi bir mer
kezi Dolmabahçe gibi bir saraya bağ-
lıyan — Ve daha mühimmi, Beyoğlu-
nu denize bağlıyan — İsmi de plân
da mütemadiyen geçen Gümüşsüyü yo
lu genişletilmektedir. 

Otomobiller buradan geçmedikleri 
için yürüyerek çıktım, ne yapılıyor di
ye baktım. 

Yeni yolun da pek kifayetsiz bir 
genişlikte olduğunu vakit geçmeden 
buraya kaydedelim. Öyle ki, iki oto
büs yanyana geçerken, üçüncü bir va
sıtaya yol kalmıyacak. 

Otomobillerin bu derece inkişaf et
tiği bir devirde şehrin esaslı can da
marlarından biri olan bir yolu ancak 
böyle dokuz metre üzerinden mi yap
malıydı? Oradaki o toprak künbedin 
bakiyesini orada bırakmalı mı? 

Ya^dıklanm belki bu sütunu işgal 
edecek mevzu değilmiş gibi görünür. 
Fakat, Hayır: Mühim meseledir. 

Yeni ümran işlerini bu tarzda yap-
mıyalım. Arşmmfuzı geniş tutalım: 
Şehrin müstakbel inkişafını gözete
rek... Geniş geniş!... Ferah ferah!... 

F. Tanur 

Gayrımübadil işlerini tasfiye 
için bir proje hazıriandı 

Gayrımiibadiller heyeti lâğvedilecek, gayrımübadil 
emlâkinin tahsil edilmemiş vergileri terkin edilecek 

Ankara 15 (Telefonla) — Öğrendi
ğime göre Maliye Vekâleti, gayıi mü
badil işlerini tasfiye etmek için ted-
kiklerini bitirmiş ve bir proje ha-
zırüyarak Başvekâlete vermiştir. Pro
jeye göre Maliye Vekâletine bağU 
bulunan gayri mübadiller heyeti kal-
dınlmakta ve ve bu heyetin işleri 
gayri mübadiller cemiyetine devre
dilmektedir. Proje Vekiller heyetin
ce tedkik edildikten sonra son şekli
ni alacak ve meclise gönderilecektir. 

Satılacak gayrimübadil 
emlâki 

Ankara 14 (Telefonla) — Gayri mü

badillere tahsis edilen malların birik
miş vergilerini müşterilerinin ödemeğe 
mecbur olması bir taraftan bu malla-
rm satışmı durdurmaktadır, diğ'er ta
raftan da gayrimübadil istihkaklarının 
tasfiyesini geciktirmekte idi. Halbu
ki binlerce vatandaşı alâkadar eden 
bu işin biran evvel intacı hükümetçe 
de matlûp bulunduğundan bu gayte-
ye erişmek için ilk tedbir olmak üze
re bir kanun lâyihası hazırlanmış ve 
meclise verilmiştir. 

Encümenlerce müzakeresi bitirilerek 

meclisin ruznamesine alman bu lâyi
haya' göre gayrimübadillerin istihkakı
na karşılık tutulan gayrimenkullerin 
satılarak tescil ve müşterilerine teslim 
olundukları tarihe kadar tahakkuk et
miş ve tahsil edilmemiş olan bina ve 
arazi vergilerile belediyeye aid resim
leri terkin olunacaktır. 

Lâyihanın diğer bir maddesine göre 
de bu gayrimenkullerin henüz satılma
mış olanlanndaı; dahi satıljp.müşte
rilerine teslimi tarihine kadar tahak
kuk edecek olan vergi ve resimler aran-
mıyacaktır. 

ingiliz - italyan itilâfı Kiği 
sarayında imzalanacak 

İtilâf, İngiltere Habeş ilhakını tanıdıktan, İtalya da 
İspanyada askerlerini çektikten sonra meri olacak 

Balıkçılık bankası 
kurulmıyacak 

Balıkçılık işleri Deniz ban
kın idaresine veriliyor 

Ankara 14 (Telefonla) —Deniz mah
sulleri kanunu projesi bugünlerde 
meclise verilecektir. Öğrendiğime gö
re projede esaslı bazı değişiklikler ya
pılmış ve bu arada kurulması düşünü
len Balıkçılık bankasmın kurulmasın
dan sarfı nazar edilmekte ve balıkçılık 
içleri Deniz bankın idaresine verilmek
tedir. 

Dahiliye kalemi mahsus 
müdürü 

Dahiliye Vekâleti kalemi mahsus 
müdürü B. Nejad bu sabahki Anka
ra ekspresile şehrimize gelmiştir. 

Pendikte biri başından kur
şunla vurulmuş bulundu 
Pendikte Karanfil sokağında otu

ran Şemseddin isminde biri, evvelki 
gece kurşunla yaralanmış olarak bu
lunmuş, derhal tedavi altına alınmış 
İse de kurtanlamıyarak ölmüştür. 
Kurşuft Şemseddinin kafa tasındadır. 
Mahallî jandarmasınca lâzım gelen 

Londra 15 — İngiliz - İtalyan iti
lâfı yann öğleden sonra Romada 
Oigi saraymda imzalanacaktır. İti-
lâfname, 20 sahifelik ve 6,000 keli
meliktir. İtilâfm en mühim noktala-
n şunlardır: 

1 — Yeni itilâf centilmen itilâfm bir 
teyididir. Yani Akdenizde bugünkü 
statükoya riayet edilecektir. Akdeniz-
den ve Süveyş kanalından bütün 
mületler için serbestli mürur ve se
fer hakkı tanınmaktadır. 

2 — İtalya, İspanyada Balear ada-
larmda ve İspanyol Fasında gözü ol-
mdaığım teyid ediyor. 

3 — Habeşistanın Kenya ve Su
danla hududu tahdid edüirken, ka
bilelerin otlama haklan nazan iti
bara almacaktır. 

İtalya, Nil nehrinin Çana gölün
den su almasmı menetmiyeceğini ve 
su mecralarım değiştirmiyeceğnii ta-
ahhüd eder. Buna mukabil de İn
giltere, Habeşistana silâh ve mühim
mat gönderilmesine müsaade etmi-
yeceğlıü vadeder. 

4 — Bahriahmer sahillerinde ve 
Arab memleketlerinde tûglUz - îtal^ 
yan nüfuz mmtakalan tesbit edil
miştir. Arab memleketlerinde düş
manca propagandalar duracaktır. 

İngiltere âtiyen İFilistin meselesini 
hallettiği zaman İtalyanm hak ve 
menfaatlerini nazarı dikkâte alacaktır. 

5 — ingiltere, Habeşistanın ilha
kım tamdıktan, İtalya da İspanya
daki kuvvetlerini geri çektikten son-
ra itilâf meriyet mevkiine girecektir. 

Tüccarın ispanya
daki alacakları 

ispanyol ihracatçılarının blo
ke paralarından verilecek 

Ankara 14 (A.A.) — İspanyaya ih
raç ettikleri malların bedellerini dahi
lî harp dolayısile şimdiye kadar tahsil 
edememiş olan ihracatçılarımızın İs
panyadaki alacaklanmn İspanyol ih-
racatçılanmn merkez bankasında blo
ke duran matlûbatmdan tediyesinin 
hükümetçe kararlaştmldığı haber alın
mıştır. 

Bu suretle İspanya bankasına yaptı
rıldığı halde tediye emirleri Merkez ban

kasına gönderilememiş olan veya hu
susî bankalara tevdi edildiği halde he
nüz İspanya bankasına yatınlamamış 
bulunan Türk alacaklarile İspanyol 
hükümeti tarafından müsadere edilen 
yumurtalarımızın bedeli Merkez ban
kasındaki bloke İspanyol alacakların
dan ödenecektir. 

Profesör B. Pittar beşinci 
konferansını verdi 

Cenevre üniversitesi profesörlerin
den. B.Pittar dün üniversite konferans 
salonunda beşinci konferansmı ver
miştir. Üniversiteli gençlerin ve güzi
de bir dinleyici kafilesinin haSıır bu
lunduğu bu konferansta B. Pittar 

kablettarih sanate aid ilk keşiften bah
setmiştir. Konferans alâka ile dinlen
miştir. _________ 

İspanya cumhuriyetinin 
yıldönümü 

İspanyada cumhuriyetin ilânının 
yıldönümü münasebetile dün şehrimiz 
İspanya konsoloshanesinde bir resmi 
kabul yapılmıştır. Buradaki İspanyol 
kolonisi konsoloshayene giderek teb-

Damga resmi kanununda 
deflişiklik 

Zahire ve hayvan borsaların
da kullanılan beyannameler 

resmi 15 den 5 kuruşa 
indiriliyor 

Ankara 14 (Telefonla) — Damga 
resmi kanununun baSı maddelerinin 
değiştirUmesi hakkındaki kanun lâyi-
hasımn esaslanndan bahsetmiştim. 
Mütalâaları ahnmak üzere vekâletle
re gönderilmiş olan bu lâyiha bugün
lerde Büyük millet meclisine verilecek
tir. Lâhiyaya yeniden ilâve edilen bir 
fıkraya göre, şimdiye kadar 15 kuruş 
resme tâbi tutulan ve zahire ve hay
van borsalarında kullamlan beyanna
melerden proje meriyet mevkiine gir
dikten sonra beş kuruş resim alınacak-
tu-. 

Müthiş açık 
Amerikada bütçe açığı 1 mil

yar doları bulmuş 
Vaişngton 14 (A.A.) — Dün neşre

dilen hazine raporu, mart ayında azal
mış olan bütçe açığının tekrar arta
rak bir milyar dolara yükseldiğini gös
t e r m e k t e d i r . ^ 
Bir ttalyan askerî tayyaresi 

düştü 
Roma 14 (A.A.) — Bir İtalyan as

kerî tayyaresi Serravale yakınında ye
re düşmüş, içindeki 4 kişiden üçü öl
müş ve dördüncüsü yaralanmıştır. 

Her eve her gün çöpçü 
uğrıyacak 

Belediye, şehrin her semtine çöpçü
lerin her gün uğramalarını temin et
miştir. Bu tedbirden sonra evinin 
önüne çöp atanlar, çöpçüler tarafm-
dan belediye zabıtasına bildirlecek ve 
belediye zabıtası bu ev sakinlerinden 
nara rpzasi alacaktır. 

Hariciye 

Çin zaferleri 
Çin orduları iki şehri 

geri aldılar 
Londra 15 — Hankeudan bildirildi

ğine göre, Çinliler San nehrin şimal 
sahilinde bulunan Çiyuanı ve Vinglu-
yu üç gün süren kanü muharebeler
den sonra zaptetmeğe muvaffak ol
muşlardır. Maamafih Japonlar bu iki 
şehrin dış mahallelerinde hâlâ tutu-
nuyorlar. 

Çiçiyende bulunan Japon kuvvet
leri mahsurdur ve Şantungdan kendi
lerine gönderilen imdad kuvvetine rağ^ 
men mahvolmağa mahkûmdur. Son-' 
günlerde vvıku bulan muharebelerde 
Japonlar 300,000, Çinliler de 900,000 
telefat yermişlerdir. 

[Akşam: Bu telgrafta gösterilen te
lefat miktarı mübalâğalı olsa gerek
tir.] _ _ _ _ _ _ _ _ 

İzmir konak vapur iskelesi 
açıldı 

izmir 14 (Telefonla) — Deniz Bank 
tarafmdan .yaptırılan modern Konak 
vapur iskelesi bugün merasimle açıl
mıştır. 

Çimento sanayii 
Başvekilin reisliğinde dün Ik-
tisad vekâletinde bir toplantı 

yapıldı 
Ankara 14 (Telefonla) — Bugün 

İktisad Vekâletinde Başvekil B. Celâl 
Bayann reisliğinde bir toplantı yapıl
mış ve Türkiyede mevcud çimento 
fabrikalan mümessUleri ile İktisad 
Vekâleti sanayi umum müdürlüğü 
Eti Bank ve Maden arama enstitüsü 
müesseseleri erkânı bu toplantıda ha;-
zır bulunmuşlardır. Görüşmelerin, 
bugünkü millî ihtiyaca göre Türkiye 
çimento sanayiinin inkişafınm neye 
mütevakkıf olduğu tayin ve tedkike 
istinad ettiği anlaşıyor. 

Toplantı sonunda «Devlet tarafın
dan içtimaada hazır bulunanlara 
bir çay ziyafeti verilmiştir. Toplantı 
hakkmda tafsUât almak istiyen ga
zetecileri Başvekil B. Celâl Bayar 
grup halinde kabul ederek kendileri
ne şu cevabı vermiştir: 

— Bir buçuk saat bir odaya kapa
nıp konuştular en keyifli zamaniann-
dâ bizi çağırıp çay ikram etmek 
istediler. 

Başvekilin bu sözlerinden bizim an
ladığımız, sabahleyin Başvekilin mem
leket çimentoculuğuna' yeni bir ha
yırlı İzgöstermiş veya göstermekte 
bulunduğudur. 

M\\\ İUısırdan 
h\M etli 

Yarın akşam Beyrut 
şehrine vasıl oluyor 

Kahire 14 — Hariciye VekUi B. Tev-
fik Rüştü Araş, dün Mısır veliahdi 
prens Mehmed Alinin şerefine verdiği 
büyük garden partide, Romanya elçi
liğinin kokteyl partisinde bulunmuş 
ve bu sabah İskenderiyeye hareket et-; 
mistir. İstasyon <cyaşasın Türkiye, 
yaşasın Atatürk» diye bağıran kesif 
bir kalabalık ile dolmuştu. B. Araş; 
saray mabejincisi, Mısır hariciye nazı
rı, bir çok zevat tarafından, vp askerî 
merasimle teşyi edilmiştii". 

B. Tevfik Rüştü Arajs, İskenderiye-: 
ye vardığı zaman vali ve belediye reir 
si, mal^allî hükümet erkâm, Balkar^ 
konsolosları ve bir çok zevat taıafın-
dan karşılanmış, halk tarafından 
şiddetle alkışlanmıştır. Vali Hariciye 
Vekilimiz, şerefine bir ziyafet vermiş
tir. 

B. Tevfik Rüştü Araş saat dörtte 
vapurla Beyruta hareket etmiştir. 
Cumartesi günü Beyruta varacak ve 
şimendiferle Ankaraya hareket ede
cektir. 

Tepebaşı tiyatrosunun sah
nesi betona tahvil edilecek 

938 (bütçesile Tepebaşı tiyatrosu 
ahşap sahnesinin betona tahvil edi
leceğini yazmıştık. Belediye bunun 
için on bin lira sarfedecek ve bu in
şaatı kendi vesaitile yapacaktır. Sah
neden başka artistlerin makyajı, so
yunma ve giyinmeleri için odalar da 
yapüacaktır. Belediye, gelecek sene 
de ahşap olan tiyatro salonunu beto
na tahvil etmek fikrindedir. 

Rus - Japon 
gerginliği artıyor 

Sovyet Rusya Sibirya için 
vize vermiyor 

Şanghay 14 (A.A.) — Sovyet kon
soloshanesi, buradaki seyahat acen-
talanna Sibirya için şimdilik vize ver-
miyeceğini bildirmiştir. Bu haber, Sov
yet Rusya ile Mançuko arasında mu
harebe çıkmış olduğu suretinde orta
da bir takım şayialar deveran etmesi
ne sebebiyet vermiştir. 

Bununla beraber umumiyetle iyi 
malûmat almakta olan mahafil, bu ta
limatın konsoloshaneye, Sovyet Rusya 
ile Japonya arasındaki gergin vaziyet 
dolayısile, Sibiryaya asker şevkini ko
laylaştırmağa medar olmak üzere ve
rilmiş olduğunu beyan etmektedir. 

Frankocular bir şehri daha 
zabtettiler 

Saragossa 14 (A.A.) — Frankocular 
Vinaroz yolu üzerinde Şert'in beş kilo
metre şarkmda bulunan Traiguera'yı 
zaptetmişlerdir. Ve Sanjorj'un önle
rine gelmişlerdir. 

Diğer bir kolda Sanjorjun beş kilo
metre cenubunda bulunan Serveraya 
kadar ilerlemişlerdir. 

Bu suretle Franko kuvvetleri her iki 
yol üzerinde de denize on beş kilomet
re yaklaşmış bulunuyor. 

Şelılmlikjleri 
Bir imar konseyi ile bir tek

nik büro kurulacak 
Ankara 14 (Telefonla) — Şehirci

lik işlerinde teknik ve plânlı esaslaı- da
hilinde çalışmak lüzumıma işaret eden 
Büyük Şef Atatürk kamutayı açış nu
tuklarında, belediyeleri kanunî su
rette tenvir etmek işi ile uğraşacak bir 
teknik büronun kurulmasmı tavsiye 
buym-muşlardı. 

Hükümet, Büyük Şefin bu tavsiye
lerini tahakkuk ettirmek üzere yap
makta olduğu tedkikleri bitirmiş. Da
hiliye vekâleti Mahallî İdareler umum 
müdürlüğüne bağlı olmak üzere bir 
teknik büro teşkilini kararlaştırmıştır. 

Bu maksatla hazırlanan kanun lâ
yihasına göre merkezde bir imar kon
seyi teşkil edilecektir. Tekmk büro, şe
hircilik işlerinde belediyeleri daimî su
rette tenvir edecek ve konseyce tesbit 
edilecek işlerin tahakkukunu temin 
edecek her türlü teşebbüslere giriş
mek, tedbirler almak tatbikatım mu
rakabe etmekle mükellef olacaktır. 

Projede belediyeler mesai program
larının konsey kararlarma istinad et
mesi tavsiye edümektedir. Bundan 
başka her belediye, bu işlerin tahak
kuku için varidat bütçeleri tutarların" 
dan (yüzde ondan aşağı olmamak 
üzere) tahsisat ayıracaktır. 

Irak sefiri 
Bir müddettenberi şehrimizde bu

lunan Irak sefiri dün aksam Ankara
ya gitmiştir. 

http://Sa.ba.hki
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Pazarlıktan kurtuluyoruz! 
Namuskâr Türkün adını 
kötüye çıkaran meşum 

âdet kalkıyorl 
En mühim işlerden biri daha yapı

lıyor: Pazarlılc kallıacak; yerine, mak
tu fiat - bütün Türkiyede, bütün pe
rakende mallar üzerine- konulacak. 

Celâl Bayar hükümetinin hazırla
dığı bu kanun projesi, yalnız iktisadi 
sahada değU, ahlâki sahada da mem
leketi yükseltici bir tedbirdir: Zira, pa-
sjarlık aldatmaktı, gözgöre hileydi 
Maktu fiat, ucuahık siyasetini yürüte
bilmek için biricik yoldur; hem de hay-
dutsuz, eşkıyasız, soyg[imcusuz soyun
dan! 

Kanun projesini okurken iki mü
him nokta dikkate çarpıyor: 

Birincisi, «Malm hakikî evsafında, 
etikette (ve emsalinde) yazdı olacak-
nuş. Demek, müşterinin yalnız para 
cihetinden değil, cins cihetinden de al-
datılmaması için tedbir almıyor. His
settiğimiz şudur ki, bu pazarlık kanu
nu arkasmdan bir de <. mahlut - sahte 
•nallarla mücadele projesi» zuhur ede
cek; işte o zaman ıslahatm dörtbaşı 
mamur olacaktır... 

İşin şakası yolt: 
50 liradan başlayan cezalar, 5000, 

hattâ 10,000 liraya kadar yükselebili-
yor. Üç seneye kadar hapis var. Müte
casirlerin dükkânları kapatılacak! Ga
zetelerle, yaftalarla teşhir cezalan 
»üthiş! Hem de bunlarm masrafım 
bizzat hile mahkûmları verecek! Bu 
kanuna taallûk eden mevad, müsta
cel olarak mahkemelerde rüyet edi
lecek! 

Hülâsa, pek yerinde, pek lüzumlu 
bir terrör! Bunun müessir olacağına 
kanuz. Eskiden devlet adamları hüe-
kâr esiafı falakaya yıktınrlarmış. Fa
lakaya nazaran, şimdiki bu hapisler, 
cezayı nakdîler, teşhirler, elbet daha şi-
fahdır... 

« Tesirati şîfabahşasmı» göreceğiz! 
Oh, ne iyi olacak: Aldığı bir mah em-

niyetle, aldanmadığım bUe bile, gönül 
'ahatile almak, kullanabilmek... Aba-
J" sank, pembe cübbe, medeniyet al-
Jesi ortasında bizi eskiden nasü Asyal, 
«urunu vustaî bir manzarada bu-akı-
yor idiyse, pazarhk, aldatmaca, kazık-
««»aca sistemi bazirgânhk da, öylece 
beynelmilel münasebatta yüzümüzü 
^a r t ıyor , küçük düşmemize sebep 
*e5kü ediyordu. Piyasamızla temas 
*^en her medenî insan bizden ya acı, 
ya komik bir hatıra götürüyor, döndü-
t u dolaştığı her yerde: 

— Beni Türkler şöyle aldattı, böyle 
«datmağa kalkıştı! - diye, eş dostun 
*e«ssüfü, ağyarın kahkahaları karşı-
"*nöa milletimizi tehzil ediyordu. 

Namuskâr Türkün, bu menhus pi
yasa itiyadı yüzünden adı -hâşâ- kötü
ye çıkıyordu!.. Yalmz bu cihetten dü-
Sunürsek Celâl Bayar hükümetinin 
Pi^jesindeki isabeti anlarız. 
w ^ c a k bir nokta üzerinde duraca
ğım: 

pevlete taaUûk eden müzayede ve 
»»«inakasalar, bundan hariç... Hariç ol-
^ , âlâ amma, işittiğime nazaran, ka-
Pa'ı zarfta en muvafık fiati verene 

evlet daha kazansın niyetile- şöyle 
yen müdiran oluyormuş: 
•--- Sen kazandın. Fakat fiati azıcık 

'^»ha far bakalım... 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
(Vâ-Nû) 

Emmonu 
Dükkân ihtiya
cını tatmin için 
tedbir alınıyor 
Eminönü meydanının istimlâki için 

kanun ile tahsis edilen bir milyon ye
di 3rüz bin liraya mahsuben iki yüz 
altunış bin liralık tahsisat Nafıa ve
kâletince gönderilmiş ve bu paral 
Valide hanınm istimlâldne sarfedü-
miştir. Bundan sonra yapılacak istim
lâk bedelleri de muntazaman vekâlet 
tarafmdan gönderilecektir. 

Valide hanmda; dükkân ve yazıha
ne sahibi olanlar, şimdiden kendi
leri için münasib yerler aramağa baş
lamışlardır. Bu ihtiyacı nsızarı dik
kate alan Evkaf müdürlüğü dördün
cü vakıf hanmm zemin katmdan bo
şalan borsa yeri ile Bahçekapıda 
Sovyet bankasmm zemin katını dük
kân haline getirerek bu yerleri kiraya 
vermeği luCrarlaştırmıştır. elediye, 
Eminönü meydanmı açarken köprü 
başmdaki kulübeleri de kaldıracağm-
dan Haliç tarafındaki kulübe yerinden 
Balıkhaneye kadar uzanan nh tmu 
esaslı surette tamir edecektir. Bele
diye Valide hanımn enkazım beş bin 
liraya arttımaya koymuştur. Arttır
ma neticesinde fazla fiat verenlere 
han enkazı verilecektir. 

Üst üste altı kat 
elbise 

Rauf a d ı n d a biri 6 a y h a p s e 
m a h k û m o ldu 

Rauf admda biri evvelki gece nh-
tunda Uman şirketine aid vinç gemi
sine girerek gemi tayfalanna aid alta 
kat elbiseyi üstüste giymiş, eline ge
çirdiği yedi lirayı da cebine koyup 
gemiden çıkmıştır. 

Rauf yolda giderken polis devriye
lerine raslamıştır. Polisler, Raufun 
gayri tabiî vaziyetini görünce kendi
sinden şüphelenerek yakalayıp kara
kola götürmüşlerdir. Orada vücudün-
den altı kat elbise çıkarılmıştır. Rauf, 
bunları çarşıdan satm aldığım, elin
de ağırlık olmasm diye sırtına giydi
ğini ve kârile satmak istediğini söyli-
yerek kendini kurtarmak istemişse de 
tahkikat neticesinde elbiseleri vinç 
gemisinden çaldığı meydana çıkmış 
ve kendisi de itirafa mecbur kalmıştır. 
Dün Sultanahmed üçüncü sulh czea 
mahkemesinde yapılan muhakemede 
Rauf gene eski iddiasmı ileri sürerek: 

— Elbiseleri çalmadım. Eskiciler-
densatm aldım. Poliste verdiğim ifa
de de doğru değildir. Sabıkalı oldu
ğum için bana iftira ediyorlar. 

Demiştir. Gerek tahkikat evrakı ve 
gerekse şahidlerin ifadelerile suçu sa
bit olduğundan Raufım altı ay hapsi
ne karar verilmiş, kendisi mahkeme
de tevkif edilerek tevkifhaneye gön
derilmiştir. 

miMiıııııııııııiMiııııııifiıınııııınnııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııa 
ParLste bulunan 

BAYAN AFİFE 
Yeni şapka modellerile Ankaraya dön

müş koleksiyonunu müessesesinde göster
meğe başlamıştır. 

Haklı şikâyetler 
Okuma hevesi ve 

öğretmensizlik 
Cennet kadar güzel hir mem

leket olan Rizenin Demirhisar ve 
Akpmar gibi 1500 mevcudlu iki kö
yünde mektep yoktur. Buranın 
okumak istiyen çocukları şehire 
kadar da gidemiyorlar. 

Köylüler mektep binalannt 
kendileri inşa ederek strdUmru da 
yaptılar. Yalnız öğretmen bekUr 
yorlar. Hattâ gelecek öğretmeni 
şayed bekârsa, beslemek fedakâr
lığım da göze almışlardır. 

Bu kadar hevese karşı niçin lâ-
kayıd kalınsın? 

Rizeden, îktisad fakültesi 
talebesinden: Nlhad özgen 

Karısını öldüren 
koca 

'*Evden kaçtı, sözümü 
dinlemedi, ne yaptığımı 

bilmiyorumıı diyor 
Bundan bir müddet evvel evinden 

kaçarak Çadırcılar civarmda bir ev
de başka bir adamla yaşıyan karısı 
Fatmayı öldüren Reşadm muhake
mesine dün ağırceza mahkemesinde 
baküdı. Maznuın Reşad suçımu kıs
men itiraf ederek diyor ki: 

— Kanm Fatma benden ayrılarak baş
ka biri ile beraber oturuyordu. Eve gelme
si için kendisine müteaddid defalar ha
ber gönderdim. Gelmedi. İki kızımız var
dı. Fatma bu çocukları da düşünmüyor
du. Nihayet bir gün evine giderek eve gel
mesi için ısrar ettim. Sözümü dinlemedi
ği gibi bana hakaret etti. Kendisine fe
nalık yapmak niyetinde değildim. Fakat 
bana karşı gösterdiği fena muameleden 
sinirlendim, kendimi kaybettim; ondan 
sonra ne yaptığımı bilmiyorum. 

Şahit olarak dinlenen Hayriye 
şunlan söyledi: 

— Vakadan üç gün evvel Fatma bize 
gelmişti. Konuşurken bana; «kocam Reşa-
dı sevmiyorum. Elinden çektiğim artık ye
tişir. Ölse de elinden kurtulsam.» diye şi-
k&yet etti. İki çocukları olduğunu, Reşad 
ölürse perişan olacaklannı söyleyince gül-

•dû ve: «Ben Reşaddan aynldım. On gün
den beri başka birile yaşıyorum.* DedL 

ÜÇ gfün sonra da cinayeti haber al
dım. 

Gene Hayriye admdaki diğer şahid 
de ayni şekilde ifade verdi. Gelmeyen 
şahidlerin çağrılması için muhakeme 
başka güne bırakıldı. 

Mual l imler in biriken k ı d e m 
zamlar ı veri l iyor 

Kıdem zammından istifade etmek 
üzere terfi eden ilk mektep muallim
lerinin geçen kânunuevvelden itiba
ren kıdem zamlan tahsisat noksanm-
ran dolayı verilemiyordu. 

Yapüan mesai neticesinde bu beş 
aylık birikmiş kıdem zamlarınm öden
mesi için icabeden tahsisat hazırlan
mıştır. Önümüzdeki mayıs iptidasm-
da bu beş aylık kıdem zamları alâka
darlara verilecektir. Bu zamdan isti-
de edecek İstanbul muallimleri beş 
yüzden fazladır. 

Kânunuevvelden evvelki aylara aid 
zamlar da evvelce ödenmişti. Ay ba-
şmda yapılacak bu tediyat ile kıdem 
zammı tahsisatı intizama girecektir. 

Florya plajı 
Belediye bu sene 
alınan ücretleri 

indirecek 
Florya plajının bu sene de kiraya 

verilmesi için belediyece bir şartna
me hazırlanacaktır. Şimdiye kadar 
plaj kiraya verildiği halde plâjlardakl 
ücret tarifeleri serbes bırakılmıştı. 
Belediye yalnız bu tarifeleri tasdik 
ediyordu. Halbuki plajlara rağbeti 
arttırmak için geçen sene banliyö 
trenleri tarifesi de çok ucuzlatılmıştL 
Tren ücretleri inrilidiği halde plâJ 
ücretlerinin çok pahalı olması man
tıksız görülmüş ve bu seneden itibar 
ren ücret tarifelerinin de indirilme
sine karar vermiştir. 
Yapılacak kira mukavelelerinde halk

tan almacak ücretlerin tedkik ve ta
dili hakkmm belediyeye aid olduğu 
zikredUecektir. 

U s k ü d a r d a yen i bir i t fa iye 
binası yapt ır ı ld ı 

istanbul belediyesi Usküdarda Do
ğancılarda parkm karşısında yeni bir 
itfaiye binası yaptırmıştır. On bin li
ra sarfUe meydana gelen bu bina, en 
son sistem tesisatı ihtiva ediyor. Bina-
nm inşasına itfaiye teşkilâtımn usta-
lan da yardım etmiş ve bina bu su
retle pek ucuza mal olmuştur. 

Sahte nüfus 
tezkeresi 

Mahkeme iki kişinin 
tevkifine karar verdi 

Süreyjra, Emilyos ve Osman adla-
rmda üç kişi dün sahte nüfus tezke
resi tanzimi suçundan maznunen 
adliyeye teslim edilmişlerdir. Maz
nunlar Sultanahmed birinci sulh ce
za mahkemesinde sorguya çekilmiş 
lerdir. 

EmUyos ifadesinde şunlan söyle
miştir: 

— Askerliğim yakltışmıştı. Bir gün Sü
reyya bana gelerek, «Senin askerliğini bir 
sene geriye bıraktırırım. Buna mukabil 
bana 225 lira ver.» dedL Parayı verdim." 
Bana sahte nufüs tezkeresi çıkardı. 

Diğer suçlu Süreyya bu iddiayı in
kâr etmiş ve: 

— Ben sahte nüfus tezkeresi yapmadım. 
Askerlik işinden de haberim yoktur. Bu 
adamm nüfus tezkeresi arap harflerlle 
yazılmıştı. Kendisinin müracaatı üzerine 
yeni harflerle nüfus tezkeresi çıkarttır
dım. Buna mukabil bana bir kat elbise 
yaptıracak ve yirmi lira verecekti. Sahte-
k&rlık ve askerlik meselesi yalandır. 

Dedi. Diğer maznun Osman ise bu 
suçla hiç bir alâkası olmadığım söy
ledi. Hâkim B. Reşid, eldeki delillere 
istinaden Emilyos ile Süreyyayı sah
tekârlık suçundan tevkif etmiş, Os-
mam serbest bırakmıştır. 

Ork hakkında konferans 
Protestan kUiselerinde dinî âyin ve 

merasimde çalman ork hakkında pek 
az malûmatımız vardır. Bu hususta 
ötedenberi tedkikatta bulunan B. İh
san Değer yakında radyoda ork hak
kında bir konferans verecektir 

ISTANBUL H A Y A T I 

Bir daha görünmedi 
Tavlamn zarlanm yuvarladıktan 

sonra üstüste nargile çekiyor, çengdl 
gibi kıvrık bıyıklanmn uçlannı büke* 
rek mınldamyordu: 

— Talihim olsa dörtcihar gelirdi de 
partiyi kazanırdım. Ve lâkin, ne gezer 
bende o talih?.. 

Zar şakırtıları, kahkahalar devam 
ederken kapıdan giren tıknaz, sarışın 
delikanlı da onlara sokuldu. Nargile 
içenin omuzuna dokunarak: 

— Bay (R...), dedi. Bugün piyango 
çekiliyor. Senin biletine yüz lira çık
tığım müjdelersem bana mükâfat ve
rir misin? 

Öteki kaşlarım çattı: 
— Oğlum, bende para çıkacak talih 

ne arar? Şimdi alayın zamam mı? 
— Canım. Danlma. İkramiye çıksa 

da seni müjdelesem bana kaç lira ve
rirsin, diye soruyorum. 

— Eh, dua et. Eğer yüz lira çıkar 
da, gelip müjdelersen sana beş lira 
veririm. 

— Ya, daha fazla çıkarsa?.. 
— İstediğin kadar veririm. 
— Söz veriyor musun? 
— Oğlum, ben sözümden dönmem. 

Fakat bu kadar da alay olmaz, 
Delikanh gülerek: 
— Alay etmiyorum. Senin numara

ya yirmi beş bin lira çıktı. İki bin beş 
3rüz lira alacaksın. Hadi, git al da geL 
Burada bekliyorum. Sözünden dönmi-
yesin ha... 

Son sözler üzerine B. (R...) nin va
ziyeti değişti Tavlayı, nargileyi bı
raktı: 

— Dur bakalım. Bir sürü borcum 
var. Eğer para çılıtıysa evvelâ borçlan 
temizlemeli. Eğer artarsa gene sözüm
de duruyorum. Şimdi gelirim. 

Diye kalktı. Sevinçten gözlerinin 
içi gülüyordu. Birazdan gelmek üzere 
çıkıp git t t Ve bir daha görünmedi. 

Üç gün sonra kahvede sanşm ddl-
kanhya rasladım. Bay (R...) nln sö
zünde durup durmadığım sordum. 
Delikanh a a acı gülerek: 

— Ne gezer bayım?., dedi. Söziindd 
durmasmdan vazgeçtik, o gündenbe-
ri bir daha kahveye uğramadı. O İk
ramiye kazandı, biz de bir arkadaf 
kaybettik. 

Cemal Refik 
—iMiıınıııımıı—wmmıı—ım—Mummı——1^1—1— 

Valinin teşekkUrU 
Dayım merhum Necatinln vefatı 

münasebetUe gerek cenaze merasimi
ne iştirak etmek zahmetinde bulunan, 
gerek telgraf, mektup ve telefonla 
beni ve aüemiz efradım teselli etmek 
lûtfunu esirgemiyen muhterem zeva
ta' aleni teşekkürlerimin muhteran 
gazeteniz vasıtasUe iblâğım rica 
ederim. 

İstanbul valisi ve belediye reisi;: 
M. ÜSTÜNDAĞ 

Bir gemic i arkadaş ın ı t e k m e 
i le yara lad ı 

Bir vapurda gemicilik eden Osman 
ve Kâzım ismilerinde iki kişi gemiyi 
temizlemek meselesinden kavga et-
mşiler, bu sırada Kâzım, Osmamn 
karmna şiddetli bir tekme indirmiş, 
Osman nefes alamaz bir halde olduğu 
yere yığılıp kalmıştır. 

Arkadaşları Osmam kendine ge
tirmeğe uğraşmışlarsa da muvaffak 
olamamışlar, nihayet, zabıtaya mü
racaat edüerek Sen Jorj hastanesi
ne yatırmışlardır. Kâzım yakalana
rak hakkında kanunî takibata girişü-
miştir. 

Bay Amcaya göre.. 

B. A. — Kuzum, şu elli lirayı bo-
*ar mısm?... 

— Ne diyorsun bay Amca, elli lirayı 
bozmak mı?... 

... Fakat... Şey... Gel, kulağma 
söyliyeyim, belediye duymasm: 

... Ben dUenciylml. B. A. — İyi ya işte!... Braı de onun 
için sana baş vurdum!... 

Not: — Bursa K. P. liseleri mezutüan 
cemiyeti sekreterliğine: 

Cemiyetin adresini göndermenizi rica 
ederim. c. N. 
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V Geçmiş zamanlar: 

Abdülhamid ve garp musikisi 
Bultan Abdülhamidin alaturka mu

sikiye rağbeti yoktu. Fakat garb mu
sikisinden hoşlanırdı ve en ziyade 
meşhur İtalyan bestekârlanrun eser
lerinden ve operalarından lezzet ahr-
dı. Pederi Sultan Abdülmecid de garb 
musikisini severmiş. Beşiktaş sarayı-
mn gerisinde küçük ve fakat gayet 
müzeyyen ve mükellef bir tiyatro yap
tırmış. O vakit Beyoğlunda ve şimdi
ki Tokatlıyamn yerinde Naum na
mında birinin idaresi altmda bir ope
ra tiyatrosu varmış. Devlet tarafın
dan bu tiyatroya nakden iane verilir
miş ve güzel sesli kadın ve erkek ma
hir artistler getirtilirmiş. O zaman
ların modası üzerinde opera tiyatro-
larmda hep İtalyan operaları oynanır-
ımş. Haftada bir kaç defa padişahın 
İstediği geceler Naum tiyatrosunun 
artistlerinin bir takımı gelip saray ti
yatrosunda opera fasılları yaparlar-
mış. (1) 

Abdülhamid pek gençliğinde bu sa
ray tiyatrosuna devam ede ede İtal
yan musikisile kulağı dolmuş ve İtal
yan ustalarından saray hizmetine gir
miş olan Govatelli paşadan piyano 
dersi almış. Padişahın arasıra piyano
da İtalyan havalan çalarak eğlendi-
fine ben de şahid olmuştum. Sultan 
Abdülhamid de pederi gibi Yıldızda 
küçük bir tiyatro yaptırmıştı. Vüke
lâyı, vüzera3rı ve ecnebi elçileri ve mi
safirleri bu tiyatroya davet ederdi. 
Saray hizmetinde daimî olarak İtal
yan artistlerden mürekkeb ufak bir 
opera trupu da vardı. Bunlara istedi
ği İtalyan operalarım söyletir ve devre 
çıkıp Istanbula da uğrıyan meşhur 
Fransalı artistleri de getirtip dinler
di. 

««« 
Bir aralık (Eolian) namile elektrik 

İle veya basamağmm ayakla tahriki 
İle işliyen güzel sesli bir erganun icad 
edilmişti. Meşhur operalardan ve bes
telerden ve senfonilerden pek çoğunu 
bu çalgıya mahsus delikli notalara 
geçirmişlerdi ve bu notalar tomar şek
linde toplu olarak çalgmm içine takı
lıp basamak tahrik edilince ve nota-
lardaki işaretlere göre haricde muh
telif saz sadası veren boru ağızlarmm 
kapaklan açıhp kapandıkça notalar
da yazıh olan besteler pürüssüz ve 
kusursuz olarak çalmıyordu. 

Mezunen Istanbula gelişimin birin
de musikiye aid şeylere merakı oldu
ğunu bildiğimdtM Sultan Abdülhami-
de (Eolian) dan bahsetmiştim. Pek 
beğendi: «Sanath ve pek eğlenceli bir 
şey olacak. Aman şimdi git Parise tel
graf çek hemen şimendifer ile yolla-
sınlar» dedi ve sevdiği ve hoşlandığı 
cperalarm ve bestelerin bana yazdır
dığı listedeki notalarını da ayni za
manda getlrtmekliğimi emretti. 

• » » 
Bu sıralarda Fransalı bazı muhte

kirlerle para âşıkhsı mebusların ve ba
zı mühim gazetecilerin teşkil ettikle
ri bir sendika tarafından Fransa te
baasından Lorando ile Tubini namma 
esasen yüz bin lirayı geçmiyen bir 
borca mukabil yüzde yirmi dörtten 
otuz senelik faizi mürekkeb ilâvesile 
bir milyon lira istenilmesinden dolayı 
açüan davaya sendikadaki nüfuzlu 
kimselerin ve onlara iltihak eden ser
mayedarların menfaatlerine hizmet 
eden bazı hükümet erkânı bu işe Fran
sa sefaretini de müdahale ettirerek 
hükümetimizi sıkıştırmakta ve sara
ya ve hükümetimize mensub paşalar 
ve beylerden bir kaçı da kendilerine 
vaadolunan nemalı komisyonlar ve 
rüşvetler mukabilinde sendikaya mec-
lub olup davacıları irşad etmekte idi
ler. Hattâ Fransa hükümeti tarafın
dan daha işe müdahale olunmadan 
evvel elçi Konstan bu iki kalem bor
cu yüz on bin lira ile kapatmağı Ba-
bıâliye dostane surette teklif etmiş
ken bu iş için sendikamn kendilerine 
bir milyon üzerinden vaadettiği ko
misyonun yüzde sekseninden mah
rum olmamak azmile bizim paşaları
mız, beylerimiz ustahklı intrikalar ile 
ve sureti haktan görünerek verdirdik
leri jurnallar ile Konstanm teklifini 
Babıâliye kabul ettirmemişlerdi. Ni
hayet Fransa hükümetinin fiilen mü
dahalesi vaki olmuş ve iki devlet ara
sındaki resmî münasebata halel gel
miş ve Midilli gümrüğünün işgal edi
leceği haber alınmıştı. 

Siyasî bir mesele şekline giren bu 
pis işin şan ve haysiyetimizi ve malî 

menfaatimizi mümkün mertebe sıya-
net ve vikaye ile beraber biran evvel 
hal ve tesviyesine çare bulunmak üze
re Yüdızda «meclisi hâs» akdolunu-
yordu. Padişah beni de bu meclislerde 
bulunduruyordu. Hazır olan vükelâ 
ile padişah arasında şifahî muhabere 
benim vasıtamla icra olunuyordu. Ya
ni vükelânın mütalealarmı ve karar
larını kâğld üzerine konulmadan gi
dip padişaha - izahat ta vererek - ben 
arzediyordum. Padişahın cevablanm, 
mütalealarmı, emirlerini de gelip mec
lise ben tebliğ eyliyordum. 

Mevzuu bahsolan mesele hakkında 
rey ve fikir beyan etmek ve her iki ta
rafa gidip gelerek söz anlatmak, me
ram anlatmak hayli zahmetli ve yo
rucu bir işti. İşte bu gidip gelişler ara
sında telgrafla Parise ısmarladığımız 
Eolianm geldiğini ve bana teslim 
olunmak üzere iç kapıya getirildiğini 
haber verdiler. Padişah bu çalgıya pek 
merak sardırmıştı. Gelip gelmediğini 
muttasıl sormakta idi. Onun için he
men huzuruna çıkıp geldiği müjdesi
ni verdim. 

Abdülhamid memnun oldu ve çal
gmm hemen bulunduğumuz köşke ge
tirilip baştaki salona konulmasım 
emretti. Alelacele sandığı açtırdım ve 
çalgıyı dediği salona yerleştirdim. 
Derhal benimle beraber geldi ve iyice 
baştan aşağı muayene etti. Ve nasıl 
işlediğini öğrenmek ve anlamak için 
sevdiği operalardan birinin notasını 
taktırıp bana çaldırdı. İki defa bu tec
rübe yapıldıktan sonra kendi iskemle
ye oturdu, kusursuz olarak iki muh
telif fasıl yaptı. Fakat bu tecrübeler 
dolajnsile köşkün diğer ucunda top
lanmış olan vükelânın padişahdan al
mak istedikleri emir ve reyi alıp gö-
türemedim. Epeyce bir teahhürden 
sonra ettiğim istizamn cevabını mec
lise tebliğ edebildim. Vükelâ ile gene 
müzakereye dalmıştım. Bir hademe 
gelip padişah tarafından istenildiğimi 
bildirdi. Kalktım huzura girdim. Sul
tan Abdülhamidi çalgı ile ve notaları 
muayene ve muhtelif şada borulan 
kapaklarını işletmekle meşgul bul
dum. Çalgi3a elektrikle işletmek üze
re tellerin nasıl takıldığım öğrenmek 
İstiyormuş. Tarifesi mucibince göste
rip telleri taktım ve çalgıyı işlettim. 
Sonra telleri çıkanp kendisine bırak
tım. Aynile benim yaptığım gibi taka
rak çalgıyı kusursuz işletti. 

Gene meclise gitmek üzere yanın
dan ayrümak üzere iken Sultan Ab
dülhamid beni lıkoyarak şımları söy
ledi: «Senin halinden, tavnndan, ba
kışından hissettiğime göre, içinden 
diyorsun ki çirkin bir vaziyette dağ-
dağah ve şerefimize dokunan bir iş ile 
meşgul olduğumuz sırada bu adam 
çalgı ile muzika ile uğraşmaktan geri 
durmuyor. Evet! Surî olarak bu fikrin 
doğru olabüir. Fakat vükelâmız hiç 
bir işin gerek teferruatına ve gerek 
esasma aid kararları kendiliklerinden 
vermeyip benden sormağı âdet edin
mişlerdir. Bu hale göre muğlak ve pü
rüzlü devlet işleri hakkında doğru rey 
ve karar vermekliğim için arasıra zih
nimi devlet işlerile münasebeti olmı-
yan şeylerle meşgul ederek kafamı bo-
şaltmaUyım, dinlendirmeliyim. Bu 
usvıle riayet etmemiş olsam demincek 
vükelâ tarafmdan bana arzettiğin ka-
rann pürüzlü ve siyasetimize muga
yir olan noktalanm görüp ve size ih
tar edip tashih ettiremezdim. 

Biliyorsun ki ben çok sigara içerim. 
En âlâ tütünleri bana getirirler. Fakat 
elbet nazan dikkatine çarpmış olsa 
gerektir ki arasıra cebimden köylü tü
tünü ve asker tütünü paketinf çıkarıp 
o âdi tütünlerden sigara yapar içerim. 
Böyle yapmamış olsam âlâ ve nefis 
tütünlerin lezzetini takdir edemem.» 

Salih Münir Çorlu 
Mütekaid büyük elçi 

( 
(1) Sultan Abdülâziz devrinde bu ti

yatro kazaen yanmış ve tekraı; yapılma-
mıg. 

ÖLÜM 
Osmanlı bankası İstanbul şubesi emtia 

servisinde bay Emin Karaalinin pederi 
Rados eşrafından bay Malımud Rifatin vefa' 

ti haberini teessürle öğrendik. Merhum ba-
yırperrer, halûk bir zattu Kendisine rah
met diler, ailesi efradma taziyetlerimizi 
sonarız. 

Çocuk insanların çiçeğidir. <Sc-

viniz koklayınız fakat öpmeyiniz. 

Hatayda mebus 
seçimi 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
meçhul - istatistikleri esas diye alı
namazdı. Bugünkü işgal altında ya
pılacak bir nüfus sayımının da tam 
bîtarailık kıymeti olamazdı. Her ta
rafı tatmin edecek, itimada değer 
bir nüfus sayımı olabilmek için Ha-
taym, ecnebi işgalden tamamen tec
ridi ile, Milletler Cemiyetinin kontro
lü altmda, vaktile Sar'da yapüatı 
ameliye gibi bir sayım akla gilirdi. 
Fakat, bugünkü manda vaziyeti 
bu fikrin tatbikine imkân bırakmaz. 

Bu müşkilâtı önlemek için Türkiye 
heyetinin teklifile, bir nevi nüfus 
sayımı ile karışık bir intihab sistemi 
kabul olundu: İlk seçim ameliyesi 
olarak, rey vermek hakkına malik her 
vatandaş intihab bürolarına; gelerek 
hangi camiaya mensub olduklarını ifa
de edecek ve isimleri o camianın lis
tesine yazılacaktır. Bu suretle, inti
hab heyetine gelerek: «Ben türküm» 
yahut: «Ben arabım, aleviyim...» di
yenlerin yekûnu, Türk, Alevî, Arap ve 
saire camialarının müntehibleri ade
dini meydana' çıkaracaktır. Türkiye 
heyetinin ısrarı ile kabul olunan esa
sa göre, her vatandaşın sadece ifade
si, kendisinin arzu ve beyan ettiği 
camia defterine yazılması için kâfi 
gelecektir. Yani «Ben türküm, yahut 
arabım, aleviyim...» diyen bir mün-
tehibe, kontrol heyetlerinin: «O mu
sun değü misin?» gibi herhangi bir 
itiraz, tetkik, red hakkı olmıyacaktır. 

Her cemaatin müntehibi sanîleri-
nin ve binnetice mebuslarının adedi, 
bu suretle hazırlanacak defterlerden 
çıkacağma, ve her cemaat kendi me
buslarını yalnız kendisi seçeceğine 
göre, netice itibarile en mühim ame
liye bu ilk milliyet veya cemaat kay
dıdır. Ondan sonraki asü seçim rey
lerinin, mebus ekseriyeti üzerinde 
hiç bir tesiri yoktur. Bundan dolayı
dır ki, heyetimiz Cenevrede, bütün 
dikkatini bu ilk kayıd ameliyesi üze
rinde teksif etmiş, bu muamelenin en 
serbes ve her türlü tazyıktan azade 
bir şekilde yapılmasını temin edecek 
şartları intihab nizamnamesine koy
durmaya muvaffak olmuştur. 

Bunun sebebi, Hatayda büyük türk 
ekseriyetinden emin olmamızdır. 
Hakkmdan asla şüphe etmiyen her 
insan gibi, neticeyi sükûnetle bekli-
yebUiriz. İstediğimiz tek şey, orada • 
yıllardır cereyan eden tazyiklere, zor
luklara nihayet verilmesi, Cenevrede 
hazırlanan intihab nizamnamesinin, 
Milletler Cemiyeti tarafmdan gönde
rilen kontrol heyetleri tarafından tam 
ve bîtarafane tatbikine imkân bıra
kılmasıdır. Hatayda türkler aleyhine 
yapüan, ve son zamaıüarda şiddeti 
artan tahrikat ve propagandalar da 
gösteriyor ki bu yolda çahşan ım-
surlar, türklerin ekseriyetine emin
dir ve buna engel olmak İstiyorlar. 
Biz de emin ohnak isteriz ki Milletler 
Cemiyeti kararmı tatbik vazifesini 
üzerine almış olan Manda idaresi, 
bedihî ve zahir olan türk ekseriyetiiıi 
bir takım basit manevralasrla mağlûb 
etmek isteyenlerin oyunlarına âlet 
olmak mesuliyetini yüklenmek iste
mez. . i 

Necmeddin Sadak 

KONFERANS 
Kadıköy Halkevinden: 15 nisan 938 

Cuma akşamı saat 21 de evimiz salonun
da Pro. Dr. Sedat Tavat (Vitaminlere 
dair) bir konferans verecektir. Konferan
sa herkes gelebilir. 

YENt NEŞRİYAT 

20 YIL SONRA 
Yirmi yıl sonra neler olacak?... Dünya 

ne şekil alacak?... Memleketimiz, tanıdı
ğımız meşhur insanlar ne hale gelecek 
1er?... Bugünün büyük simaları yann 
hangi işlerin başında bulunacaklar?... 
Kanaatlan, düşünceleri neler olacak?... 
Nasıl yaşıyacaklar?... 

İşte, Orhan Seyfi, pek ince bir mizah 
şaheseri olan (20 yıl sonra..) isimli yeni 
romanmda, İstikbalin hikâyesini anlatı
yor. 

(AKBABA) mecmuasının dünkü sa.yı-
smdan tefrika edilmeğe başlanan (20 yıl 
sonra..) yi mutlaka okuyunuz. Hem ede
bî, zarif bir eser okumalc müstesna lezze
tini tadacak, hem her tefrikada bir çok 
tanıdığınız simanın yirmi yıl sonraki mad
di ve manevî çehresini görecek, ibretle 
düşünecek, hayretle güleceksiniz! 

(AKBABA) yalnız Türklyede değil, dün
ya mizah edebiyatında bile eşi az bulunur 
hakikî bir sanat mecmuasıdır. 

Dünkü sayısı, içi, dışı, üç renkli resim
lerle süslü olarak çıkan (AKBABA) yi 
bütün okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

LOKMAN HEKİM 
Ivokman hekimin 20 nci sayısı çıktı. 

İnsanı timarhenye ve mezara çekenler!. 
Ah bu ihtiyarlık!, Hekim gelinceye kadar 
ne yapmalı?. Bir kaç öğüt!. Gözler mü
kemmel bir cihazdır!, İngilterede dayak 
cezası!. Lokman hekimin öğütleri!. Çöp 
tenekeleri mikrop yuvaları!, Neden kor
karsınız?. Adam sen de nezledir bu deyip 
geçmiyiniz?. Elma hem gıda ve hem de 
devadır!, Vitaminli gıda yemlyenler has
talanırlar!. Medeniyet âleminde neler olu
yor? gibi çok kıymetli makaleler vardır. 

Çaylı dansın tehiri 
Türkiye Kızılay cemiyeti Çarşı şubesi 

tarafından 16/4/938 cumartesi akşamı A-
lay köşkünde tertib edilen dansh çaya faz
la rağbet olması ve yerin de müsait ol
maması hasebile- müsamere tehir edilmiş
tir. Nerede ve ne zaman yapılacağı bil-
ahara gazetelerle ayrıca ilân olunacaktır. 
Davetiye alanların haklan mahfuzdur. 

j ^ " " " T Ü R K Sinemasında • • 
Sinema yıldızlarının en güzeli 

< v̂ » \ 

Aşk filmlerinin en güzeli 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TtTATROSD 
Bu gece Hakkı Ruşen ve 
arkadaşları, Madmazel 
Miçe-Pençef varyetesi
nin iştirâkile «Kalbin ay
nası» komedi 3 perde 15 
nisandaki müsamere 29 
nisana tehir edilmiştir. 

18 Nisan Pazartesi akşamı 21 de 

Fransız tiyatrosunda 
En büyük piyano üstadı 

ALFRED GORTOT'nun 
K O N S E R İ 

Pazartesi akşamı 9 da 
Kadıköy Süreyya sine
masında Rahmet Efendi 

operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Sururl 
Salı akşamı 9 da 

A Z A K sinemasmda 
RAHMET EFENDİ 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

f AKŞAM* gazetesi ve cAKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazannda satılmak
tadır. cAKŞAM* abonelerine hususi 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
mikacaat. 

\KŞAMDAN AKŞAMA 

Pazarlıktan kurtuluyoruz! 
Namuskâr Türkün adını 
kötüye çıkaran meşum 

âdet kalkıyor! 
(Baş tarafı 3 üncü sahifede) 

Bu gibi pazarlıklar, müteahhidi, ta-
biatile kötü malzeme kullanmağa sevk< 
ediyor. Onun için şu usulden de vaz 
geçsek... Meşhur kavuk hikâyesini 
unutmıyalım: «Bir arşın çuhadan beş 
kavuk da yapar mısm? On kavuk da 
yapar mısın?» diye pazarlık eden ada
ma, kavukçu fincan kadar serpuşlar 
(!) hazırlamış: uE, birader, başıma gö
re olur mu diye sormadm ki...» de
miş. 

Rus çarlarından biri de, fennen yüai 
bin rubleye çıkacağı tesbit edilen bir 
köprüye yüz elli bin ruble tahsisat ajı-
rırmış: «Nasıl olsa elli bini haminto 
edilecek, bari geri kalanla köprü mat
luba muvafık, sağlam çıksın!» diye... 

Biz, hamintoyu koruyacağımız için 
değil, müteahhitten iyi iş istiyeceği-
miz için, pazarhgı devlet işlerinde de 
kaldırmalıyız... 

Hayatımızın her kısmmdan yıkılsın, 
gitsin, bir daha hortlamasm pazarlık! 
Yere batsın!. 

(Vâ-Nû) 

Yeni ziraat veltili 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

kadar beraber çalıştığım İktisad ve-
kâletindeki arkadaşlarıma veda et
mek, yeni arkadaşlığa başlıyacağım 
Ziraat Vekâleti memurlanm da se
lâmlamaktır. 

Ziraat Vekâletine gelişim. Ziraat 
menıurları kadrosunda bazı değişik
likler yapılacağı şajdasmm ortaya 
çıkmasına vesile oldu. Bu şayianın 
hakika,tten uzak olduğımu söylemek 
isterim. Benim ötedenberi ziraat iş
lerindeki düşüncem ziraatten evvel 
ziraatçı yetiştirmketir. Bu düşüncemi 
yardımınızla lıep birlikte tahakkuk 
ettirmeğe çalışacağız. 

F r a n s ı z p a r l â m e n t o s u m a y ı s 
s o n u n a k a d a r t a t i l e d i l d i 
Paris 14 (A.A.) — Her iki meclis 31 

mayısa kadar devam edecek olan bir 
tatil devresine girmiştir. 

Y u g o s l a v m a l i i t h a l â t ç ı l a r ı n a 
i l â n 

Yugoslav müstahsalâtı ithalâtüe 
meşgul olup da İstanbul gümrüğün
de malı bulunanlar 15 ve 16 nisan cu
ma ve cumartesi günleri saat 11 le 13 
arasmda kendilerine verilecek bir 
malûmattan dolayı Misk sokağmda 
kâin Yugoslav general konsoloslu
ğuna müracaat etmeğe davet olunur
lar. 

Yugoslav general konsolosluğu 

Ankara borsası 
14 — Nisan — 938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLEKt) 
T A H V İ L L E R 

Türkborcu birinci tertip 19,47i 
Türkborcu üçüncü tertip 19,47i 
Ergani A. B. C. yüzde beş faizli 101 

PARA (ÇEK FİATLERİ) 
Paris 
Nevyork 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 

25,12 
0,79,22,25 

15,06,35 
4,70,38 

86,88,40 
3,44,27 

63,59,30 
1,42,55 
22,73,8 

Madrid 12,71.86 
BerUn 1,98,10 
Varşova 4,19,40 
Budapeşte 3,97,45 
Bükreş 106,04.13 
Belgrad 34,57,86 
Yokohama 3,850 
Londra 629 
Moskova 23,86,25 

HEYECANLI — MERAKLI — MÜDHİŞ — MUZZAM ve FRANSIZCA SÖZLÜ 

İSİLÂH KUVVETİ-tPEK sinemasmda başladı. 

G R A C E 
Bu akşam S A K A R Y A Sinemasmda ^ • • • • • • ^ 

M O O R E ' u n C A R Y G R A N T ile beraber çevirdiği 
En lüks... En şen... ve en fazla musikill ve Fransızca sözlü 

YALNIZ SENîN iÇiN 
Filminin ilk büyük iraesldlr. Bu film, bütün dünya konservatuvarlanna men
sup en büjrük musiki san'atkârlannın iştirâkile Nev-York'da yapılan büyük 
festivalde çevrilmiştir. GRACE MOORE «TOSÇA», «SCHUBERT'm SERENADI», 
«MARTHA» ve «LA HABANERA» şarlolarmı muluik ve tath sesi Ue taganni ede-
cekth-. İlâveten: EKLER JURNAL ve «İLKBAHAR GÜZELLİĞİ» çok güzel bh-
silly senfoni. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon: 41341 



Çalk©sl©vaikyada 
naılhDV© seçiınnifl 

Çekoslovakyada uzım müddet ge
ciktirilen nahiye intihablan nihayet 
yapılacaktır. Şimdiye kadar bu Intt-
hablarm geciktirilmesi bu memleket
te yaşıyan üç buçuk milyon Almamn 
başlıca şikâyetini teşkil ediyordu. 
Nahiyeler idari birer nevi muhtari
yettir. Belediye reisi üe nahiye mec
lisi bir çok mahallî işleri tedvir eder. 
İntihablarm yapümamaâmdan bu 
işleri memurlar yapıyordu. 

Seçimler mayısm ortasmda başU-
yacak ve temmuzım ortalarmda bite
cektir. Takriben 12,000 nahiyede In-
tihab yapüacaktur. 

Çek gazetelerine göre bu nahiyeler
den üç bininde halkm ekseriyeti Al
man olduğundan ve bütün Alman 
partüeri Çek partilerinden ayrüıp 
kendi aralarmda birleşmiş oldukların
dan bu nahiyelerde belediye reisleri 

ile nahiye meclisleri azaları kamilen 
Almanlardan intihab edilecektir. 

Gene Çek gazetelerinin yazdığın» 
göre Almanyadaki millî sosyalistlerin 
programım takib eden Südet Alman
ları partisi lideri Henlein şimdiden 
nahiye riyaset ve mranurlyetlerl İçin 
kendi partisinden 30,000 namzed ta
yin etmiştir. 

Südet Almanlarm gazeteleri Alman 
ekseriyetini haiz nahllerln 3,000 degü 
3470 olduğımu yazmaktadır. Bunlara 
göre nahiye intihablarmda Almanlar
dan 3300 belediye reisi ve en azı 45,000 
nahiye meclisi âzası çıkacaktır. Bu 
nahiye intihablan Çekoslovakyanm 
yalmz dahilî politikası ve mevkii için 
değil ajmi zamanda beynelmilel var 
ziyeti ve Almanya ile münasebatı nok-
tasmdan dalıi mühim bir hâdise ola
caktır. 

Bîr aşk macerası 

Amerika gazeteler kralının oğlu 
cennetin en gözel kızlle evlendi 

Karı koca balayı seyahati için 
Amerikadan Avrupaya geldi 

Amerikalı gazeteler Kralı Hirstln 
Oğlu David Hirst yeni evlendiği genç 
ve güzel zevcesi Hope Sandlerle bal
ayı seyahati geçirmek için Pransaya 
gelmiştir. 

David Hirstln izdivacı, şiddetli bls 
aşkın neticesidir. Mis Sandler Nev-
yorkta PaTadis (cennet) nammdaB 
lokanta ve barın en ĝ üzel dansöaû 
idi. Paradis lokanta ban, Nevyork 
zenginlerinin her akşam tıklım tıklım 
doldurduğu bir yerdir. 

David Hirst 22, genç zevcesi d« 
ancak 17 yaşmdadır. Delikanlının 
genç dansözü ne zaman tanıdığı he-
ûüz büinmiyor. David, gazete Kralı 
Hirst'in ikiz çocuklanndan biridir. 
Baltimur şehrinde çıkan ve babası
nın malı New-Post gazetesinde staj gö
rüyordu. David'üı büyük kardeşi JorJ 
otuz yaşmda olup hiç bir iş yapmaz, 
ikinci kardeşi Vüyam, bir gazetenin 
nıuhasebecisldir. Üçüncü kardeşi Con 
25 yaşmda olup, maliyeci olmak için 
hazırlamyor. Dördüncü ve ikiz kar
deşi Randolf ise, yeni evlenmiştir. 

Davld'in annesi ve babası, genç 
dansözle evlenmek istemesini iyi bir 
nazarla karşüamamışlaardır. Fakat 
"abası, annesi ve babasuun dostu olan 
sinema yüdm Marion Davls, delikan-
nya nasihat verecek vaziyette de
ğildiler. Zira delikanlınm annesi, bar 
oasüe evlenmezden evvel dansözdü, 
pavidin kardeşi Jorj'un karısı da ar
tisttir. . 

Genç David, bu izdivaç meselesin
de aUevî meyle tabi olmuştur. Bu çe-
^ait altmda Hirst için oğlunun bu 
«idivacma muvafakat etmekten baş
ka bir çare kalmamış, fakat gazetder 
Kralı oğlunun evlenme merasiminde 
iiazır bıüunmamıştar. David'in izdi-

Hop* SanOIec 

vacmda, annesi, kardeşleri Jor] ve 
Vilyam ile Alfred Vanderbllt hazu 
bulunmuşlardır. 

Gazeteler Kralı Hirstln evlendik 
leri zaman oğullarına birer mUyon' 
dolar vermek adettir. Faluıt şimdi 
Hirst'in işleri eskisi kadar yolunda 
gitmediği için David'e bu bir milyon 
dolan verip vermediği belli değUdir. 

Bayan Hirst, gelinine düğün hedi
yesi olarak 87 krat büyüklüğünde bir 
elmas da vermiştir. David de genç 
kansma 2500 dolara bir kürk manto 
satm almıştır. 

Kuin Mari transatlantiğUe Avrupâ  
ya gelen gelin güvey bir kaç gün 
Londrada kaldıktan sonra tayyare ila 
Parise hareket etmişlerdir. 

B. Hitierin takdirkârı olan ingiliz kızı 
lıalkın elinden güç kurtuldu 

Londradan Par 
*i Suar gazetesi
nle bUdirüiyor: 

Geçen Pazaı 
Künü Hayd parfc. 
ta, sokak hatip, 
ieri, etraflarında 
toplanan halka 
ispanya hakkuv 
^û^ düşüncel». 
* ^ izah oder-
^̂ en, kalabalıl 
arasmda bü- itiş-
°ıe ve kakışma 
olmuş ve: 
. — Serpantine'e 
İHayd Pairktaki gül^ 

Mis ünity Mattford 

atmız sesleri 

yükselmiştir. Polisler, nümayişcUerln 
ortasmda çırpman bir kadm görmüş
ler ve yardımına koşmuşlardır. Poll»-
ler, çırpınan kadımn Lord Redesdal'm 
km ve B. müerln büyük bir takdir^ 
kân olan Utalty Mattford füduğunu 
gttnnüşlerdlr. 

Biraz evvel şapkakma iB t̂lrUmlf 
olan gamalı haç koparılmış, sansın 
sağlan bozulmuş, indirilen daxbelerie 
çoraplan yırtılmış, baldırları kan»> 
nuş, itişme kakışma esnasmfla tuva
leti bozulmuştu. AristoknA VaAm 
halkm yuhalan ve tükürmeleri ara-
smda süratle geri çekilmiş f« bir dos
tu Ue beraber otobüse athyarak Hayd 
Parktan uzaklaşmıştır. 

Kurulması kararlaştırılan | 
millî spor ofisinin vazifesi, 

teşkilâtı ve salâhiyetleri 
Ankara (Ak

şam) — Hükümet 
başbakanlığa bağU 
bir millî spor oBa 
kurulmasını ka
rarlaştırmış ve bu hususta bir kanun 
projesi hazuiamıştır. Projeye göre; 
oHa, yurdda mektd», gazino, fabrika, 
imalâthane, büyük ticaret evleri ma
den ocaklan ve ceza evleri gibi toplu 
kütlelerin çalıştığı yerlerde kütlel*-
rin spor ve açık hava ihtiyacım kar-
şüıyacak spor programlarım tanzim 
ve tatbiki vazifelerini üstüne alacak
tır. Verilecek karariann tatbikini t»* 
min edecek velhasıl spora aid bütün 
işleri görecektir. 

Millî spor ofisinin teşkilâtı 
Milli spor ofis, yüksek spor komi

tesi İle ofis genel direktöründen mü-
rdckeb olacaktır. Yüksek spor komi
tesi başkanmın reisliğinde ekonomi, 
iç, millî müdafaa, kültür, sağlık, 
baymdırlık ve finans bakanlıklann-
dan biF«r mümessU, Tıp fakültesin
den bir murahhas, Halkevleri sp(« 
kolu adına bir murahhas, Türk spor 
teşkUâtı tara:fmdan mevcud federa»* 
yonlan sayısmca gönderilecek mu
rahhaslar, başbakanlıkça seçUecek 
beşten sekize kadar mütehassıs, Türk 
hava kurumu murahhası yüksek 
spor komitesini teşkU edec^cür. Yük
sek spor komitesi altı ayda bir topla
nacaktır. Başkan Üe genel sekreter, 
başkanhk tarafmdan seçUecek ve yük
sek tasdike iktiran edecektir. Diğer 
başkanlar spor ofisin inha ve teklifi 
üe başbakan tarafmdan tayin edUe-
(ceklerdir. 

Hazırlanan kanun projesi mucibince 
ofîsînîn 1938 senesi bütçesi 1,373,067 

millî spor 
lira olacak ̂ 

Spor v e b e d e n terbiyes i 
müke l l e f iye t l er i 

KolleJ, lise, yüksek mekteplerle, 
garnizon, fabrika, büsrük ticaret ev
leri, imalâthaneler, maden ocaklan, 
ceza evleri gibi toplu işçi ve memur 
kullanan ve toplu kütle besllyen 
müesseseler ofisçe tanzim edUecek 
program mucibince kendi tald)e v»* 
ya adamlanna spor yaptıracak ve 

bunun için icabeden tertibatı ahp saha 
vasıta ve imkânlan hazırhyacaJdar. 

Y a r d ı m l a r v e muaf iye t l er 
v e ko lay l ık lar 

Hususî idareler, belediyeler her s^ 
ne varidatlarınm yüzde biri nlsbetln-
de bir parajn spor veya beden terbi
yesi İçin ayıracaklardır. Bu paranın 
yansı mahallî spor ofisine, diğer y v 
rısı da merkeze gönderilecektir. 

Ofis ve ona bîiğh spor müessesel^ 
sahalan, salonları, şubeleri, mektep
leri, bütün malî ve beledî vergi ve ma
hallî hususî idare iane ve resimlerin
den evrak damga resminden ve diğer 
resim ve harçlarmda muaf olacaktır. 
Grup ve ferdler iç seyahatlerde bütfln 
nakil vasıtalarmda üçte bir nav^ 
lunla seyahat edebUeceklerdir. Spor 
sergileri, temaşa, konser ve müsaba
kalar, müsamereler malî ve beledi bü
tün vergi ve resimlerden, hususî iane 
ve rüsumdaiı muaf olacaktır. 

Stad ve yüzme havuzlan 
Belediyeler, nüfusu 20 binden 70 

bine kadar olan 
kasabalarda bir, nü
fus 120 bine ka
dar olan kasaba-

' larda iki, daha 
büyük şehirlerde her yüz bin nü
fusa bir tane hesabUe şehir 
stadlan ve yüzme havuzlan yı^tıra* 
caklardır. Liseler, kollejler ve yüzden 
fazla işçi çalıştıran fabrika tezgâh, 
imalâthane ticaret evleri, maden 
ocaMan üç sene içinde ihtiyaç ve 
hususiyetleri nazan dikkate alınarak 
tanzim olımacak plânlara göre müs
takil veya komşu bir müessese üe 
müşterek spor yapmağa mahsus açık 
ve kapalı yerler tanzimine, spor prog^ 
ramlarmm tatbikine mecbur olacak» 
lardır. 

Teşk i lâ t k a d r o s u n d a m a a ş l a r 
Projede sergi spac başkanlığı te^ 

kilât kadrosuna göre, spor başkanı 
150 lira, genel ofis sekreter 125 Ura 
aslî maaş alacaklardır. Baş müfettiş, 
umumî hesab işleri direktörü, sağlık 
işleri reisi, sahalar ve tesisler reisi, 
atletizm, binicilik, dağcılık, eskrim, 
futbol, güreş, spor federasyon rei> 
leri, birinci sınıf bölge asbaşkanlan 
90 lira aslî maiaş, müfettişler, müt»-
hassıs doktor, genel sekreter muavi
ni, neşriyat direktörü, ikinci sınıf böl
ge asbaşkanlan umumî müfettişlik 
spor müşavirleri 80 lira asli maaş, 
federasyon reis muavinleri, müter^ 
cim, üçüncü sınıf bölge asbaşkanlan 
70 lira aslî maaş alacaklardır. Proje 
ile spor başkanhğınm 1938 bütçesi 
1,373,067 lira olarak test^t olunmuş
tur. 

Kıskançlık 
güzünden cinayet 
Izmirde bir genç metresini 

8 yerinden yaraladı . 
îzmir (Akşam) -~ Izmirde Hüseyin 

admda biri metresi Lütfiyeyi bıçakla 
sekiz yerinden ağır surette yarala
mıştır. Vaianm sebebi kıskaıiçlıktır. 
Hüseyin, bir müddet evvel Lütfiyeyi 
metres tutmuş, sonralan, kırk yaşm
da olmasma rağmen güzelliğini mu
hafaza edebUen bu kadım sevdiği için 
evleneceğini söylemiştir, kadm da bu 
sözü sened ittihaz etmiş, evlenme mu
amelesinin biran evvel intacı için Hü-
seyinl sıkıştırmağa başlamıştır. Hüse
yin, bir müddet oyalama rolü oynamış, 
fakat Lütflye de, daha uzun zaman 
kendisUe metres hayatı yaşayamıya-
cağmı söylemiş: 

— Bu vaziyette bir araüa yaşıyama-
yız. Ya benimle evlenirsin, yahud bu
günden tezi yok aynlınz. 

Demiştir. O vakit Hüseyin, bıçağir 
m çekmiş, kadım ölümle tehdid et
miş: 

>- Sensiz yaşıyamam. Benden ay-
nlırsan öldürürüm saü.. demiştir. 

Lütfiye, bu tehdidi de bir evlenme 
vasıtası olarak kabul etmiş: 

— Beni ölümle tehdid ediyorsun, 
hayatım tehlikededir. Müddeiumumi
liğe müracaat ederek hayatımm mu-
hafazasmı istiyeceğim. Demiş, Hüse-
yini bu suretle tehdid ederek evlen
me muamelesinin tacilinde İsrar et
miştir. O vaMt Hüseyin, evlenmiş 
razı olmuş, hemşiresini çağırmış: 

— Lütfiye Ue çarşıya git, manto vi 
sâlre alalım. Pazarlık edin, gelip bana 
haber verin. 

Demiştir. Lütflye ve Hüseyinln ka 
kardeşi, bu talimat dairesinde çarşıya 
giderek manto ve elbise pazarüğı yap
mışlar, eve dönerken Lütflyenin Ûr 
arkadaşına uğramış, orada birkaç s»-
at çene çalmışlardır. Hüsejrln, bunla-
rm çarşıdan dönmekte geciktiklerini 
görünce aramağa çıkmış, kendUerlni 
bulmuş, Lütflyeye: 

— Bu ahlâksız arkaüaşına gitme! di
ye tenbih etmiştim. Sen gene ona gl^ 
tin ve saatlerce orada kaldm. Diyerek 
kavgaya tutuşmuş, Lütfiyeyi kendi 

Izmirde yeni iiman 
için tedkikler bitti 

Gelecek sene inşaata başlanacak, 
tersane de ıslh edilecek 

tzmlr (Akşam); 
.— îzmlrin müs
takbel lİTnanının 
inşasma gelecek 
yü başlanacaktır. 
Şehidler - Halka-
pmar istikame
tinde tesis edile
cek yeni Uman 
için İngiliz müte
hassıslarına İki 
avan proje hazır-
latılrmştı. Bu pro
jeler, İktisad Ve
kâletinden Denil tzmİT Deniz BanK 
Bank umum mü- müdürü B. Haşmet 
dürlüğüne devre- Dülge 
dilmiştir. Projeler, inşaatta azamî ta
sarruf nazan dUsJsate ahnarak hazu> 
larmuştur. Birinci tip dört buçuk mil
yon, Udnci tip altı mUyon liraya çıka^ 
cakfar. İzmir Umanınm, Türkiyenln 
en mühim bir ihraç iskelesi olduğu 
nazan dikkate ahnarak hiç şüphesia 
ki ikinci tip kabul olımacaktır. 

İlk tahmiıüer, müstakbel İzmir II-
manınm on mUyon Türk lirasına inşa 
edileceği şeklinde İdi. Fakat înglûa 
mütehassıslann tedklkleri, altı mUyon 
lira Ue mükemmel bir liman inşa edi
lebileceğini meydana koymuştur. 

Deniz Bank İzmir şubesi müdürü 
B. Haşmet Dülge, 937 senesi başlan-
gıcmda İzmir Uman işleri için zengin 
bir çalışma projesi hazırlamışti. Bu 
proje, bir sene içinde tamamen tatbik 
edilmiştir. B. Haşmet Dülge hiç şüp
hesia bundan sonraki mesaisinde bir 

ıııınınmınnıınıııtı •mttnHin ı ımaım 

evine götürmüş ve evde kavgayı bflr 
yütmüş, bıçağım çekerek kadım sekli 
yerinden ağır surette ya3*alamıştır. Ya
ralı kadm hastaneye kaldırılmıştır. Ha
yatım tehlikede gören doktorlar, kar 
dınm ifadesinin alınmasma müsaade 
etmemişlerdir. Hüseyin tutulmuş, «d-
Uyeye verilmiştir, ^ 

çok muvaffakiyetler daha kazanacak
tır. 

İzmir tersanesinin ıslahı, modem 
teçhizatla tamamlanması Uk hamlede 
nazan dikkate ahnacakti. Tersanede 
civar liman ve iskelelere Mersin ve 
Antalya hattma işliyen motorlu vası-
talann tamiri için tesisat vücude ge
tirilecektir. Bu suretle küçük, motor
lu nakü vasıtalannm sahihleri İstan-
b^la gitmekten ve ağır masraflara 
katlanmaktan kurtulacaklardır. Ha
zirandan itibaren yeni fen heyeti, lı-
mir tersanesinde çalışmağa başüyar 
çaktır. Ayni zamanda Denizyollan va-
purlanndan Mersin - Antalya hattına 
işUyenlerin de İzmir tersanesinde ta^ 
mirlerini mümkün kılacak şekUde teı^ 
sanenin teçhizi ve genişletilmesi düşflp 
nülmektedir. 

Bayraklı vapuru, Londradan satın 
alınarak İzmir - ICarşıyaka seferlerin
de işlettirilmeğe başlanmıştır. Alman-
yaya sipariş edUen Sur ve Efes vapur-
lannm paralan yüzde 70 nisbetlnde 
ödenmiştir. Bu vapurlar denize İndi
rilmiş bulvmuyor. Temmuz aymda bn 
vapurlar İzmir limanına ge lec i 1»-
mlr - Karşıyaka seferlerine tahsil 
olunacaktır. Bu sene yaz mevsiminde 
İzmlrln eğlence yeri olan înclralt» 
mevkiine de tatil günlerinde vapur 1^ 
letilecektir. 
İki çocuk eski bir mermijrl 
karışt ırırken mermi patladı* 

biri ö ldü , d iğer i yara landı 
Çanakkale (Akşam) — BeddUbahlria 

Kirte köyünde göçmen bakkal Hüse
yin ağamn 12 yaşlanndaki oğlu AU, 
gene 12 yaşlarmda arkadaşı Hüsamet* 
tin Ue köy civarmda oynarlarken eUe-
rine geçirdikleri patlamamış bir meı̂  
miden bant çıkarmak için uğraştık-
lan sırada merminin patiamasile AU 
parça parça olmuş ve arkadaşı Hüsa
mettin ağır yarah olarak hastaneyi 
kaldmlmıştır. 

3 
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7. Boğaziçinde yeni bir isviçre doğdu, 4 Balkan 
devletî bu Isviçrenin 4 kantonudur 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
antantı zihniyetine uygun yeni fikir ha
zırlanması için salâhiyettar makamlac 
nezdinde teşebbüsatta bulunulması. 

3 — İlkmektep kitaplanna Balkan an
tantı zihniyetini kökleştirecek kısımla* 
ilâvesi. 

4 — Dört müttefik lisanlarlarile lûğatlaj 
tanzimi. 

5 — Türk Tarih kurumu ile Balkan an
tantına dahil memleketler tarih komis
yonlarından kendi tarih ve medeniyetle
rine aid eserleri dört Balkan llsanile neg-
jretmeleri için ricada bulunulması. 

Komisyon dört Balkan memleketini 
gerek münferiden ve gerek müştere
ken alâkadar eden meseleler hakkın
da Balkan gazetelerinin tam tesanti-
dünü bir defa daha müşahede ve kay-
detmşitir. 
Teknik komisyonun raporu 

Müteakiben B. Ancelkoviç tarafın
dan Balkan matbuat konferansı tek
nik komisyonu raporu okımmuştur. 

Komisyon raporunun başmda Ana
dolu, Avala, Rador ve Atina; ajansları
nın Balkan memleketlerine aid ha
berleri biribirine vermek hususunda 
ifa edecekleri hizmetleri yadettik-
ten sonra, dört Beılkan ajansınm bu 
fa-r "iyetlerini inkişaf ettirmeğe devaln 
etmesi, dört Balkan memleketlerin
den gelecek haberlere hakkı rüçhan 
verilmesi, gazetelerin nazarı dikkati
ni celbetmek için Balkan haberlerini 
hususî renkte bir kâğıd üzerine basa
rak tevzi edilmesi ve dört a:jansm 
gazetelerden Balkan haberlerini vasi 
bir mikyasta neşretmek ricasında bu
lunmaları temennilerirü ileri sür
müştür. 

Müteakiben teknik komisyon rapo
runda radyo neşriyatmdaiı bahset
miş, Belgrad radyosunun Balkan 
lisanlarile havadis vermek hususun
daki hizmetini takdir ile yadetmiştir. 

Yunan delegesi B. Zarifis, Atina 
radyosunun yakından neşriyata baş-
lıyacağını, Türkiye Başvekili B. Celâl 
E ayarın Atinayı ziyareti esnasında 
B. Celâl Bayarla B. Metaksasm söyli-
cekleri nutuklan Atina radyo istasyo
nunun Balkan lisanlarile neşredece
ğini ve dört Balkan lisanile neşriyat-* 
ta bulunacağını tebliğ etmiştir. 

Komisyon, Balkan memleketleri 
arasında teati edilen adî telgraflarda 
yapılan yüzde 30 nisbetindeki tenzi
lâtın gazete telgraflarına da teşmilini 
temenni eylemiştir. 

Komisyon raporunun sonunda şu 
temennilerde de bulunmuştur: 

1 — Dört Balkan milli komitesi bilhassa 
gazetecilerin tekaüdiyeleri ve gazetecile
rin müstefid oldukları müsaadat hakkın
da bir' rapor tanzim edecek ve önümüz-

konferansma arzedilecek. 
memleketleri arasında di-

Tukanda B. Nadi nufkunn sSylüyor, ortada flza nutuklan allaşhyorlar, aşağıda 
Rumen, Yugoslav, Ytman delegeleri nutuklaruu söylüyorlar 

deki matbuat 
2 — Balkan 

rekt telefon hatlan tesisi. 
3 — Muhaberat için muayyen saatler 

tayini. 
4 — Dört Balkan ajans telgraflannm 

diğer telgraflara tercihen keşidesi. 
Kültürel komisyonun rapora 

Balkan memleketleri arasında kül
türel yakınlaşmasına aid meseleleri 

tedkik eden kültürel komisyonu §u ka
rarlan vermiştir. 

Her milli komite meslekten yetişme 
9 - 1 5 gazeteciden mürekkep bir grup İn
tihap decek ve her grupa 3 İlâ 5 kişiden 
mürekkep üç ekipe tefrik edllecekth:. 
Bu ekipler üç sene zarfmda görgülerini 
artırmak İçin Balkan antantı memleket
lerini dolaşacaklardır. Her ıhilll komite 
her sene bu suretle teşekkül etmiş olan 
üç ekipl diğer Balkan memleketlerinde 
l&akal bir ay kalmak üzere diğer Balkan 
memleketlerine gönderecektir. Bu ekipler, 
gidecekleri memleketin mili komitesinin 
misafiri olacaklardır. Seyahat programı, 
milli komitelerin teşriki mesaisi İle tesbit 
edilecektir. 

Komisyon makale, eser tek&mfllünfl, 
Balkan antantı fikrini halka tamim ede
cek bir filim senaryosu tanzimini temenni 
etmiştir. 

Yunan heyeti reisinin hitabesi 
Raporlar kabul edildikten sonra 

B, Seferiadis veciz bir hitabede bu
lunmuştur. Hatip matbuatın Balkan 
milletleri arasındalü tesanüdü tak
viye etmek hususunda oynadığı bü
yük rolü tebarüz ettirdikten sonra 

Atatürk Türkiyesinden bahsederek 
demiştir ki: 

«Türk milletini çok mültefit ve çok ça
lışkan buldum. Şimdiki Türkiyeyi canlan
dırmak İçin sebatkârane bir surette sat-
fedilmekte olan mesai3ri ve ayni zaman
da toprağmdan altmı çıkarır gibi bu mem
leketi ki3mıetlendirmege muvaffak olmuş 
olan Şefin büyüklüğünü ölçmek fırsatma 
nail oldum. Dostane kabulünüzden dolayı 
bir kere daha teşekkür etmekle sözlerime 
nihayet veriyorum.» 
Rumen heyeti reisinin sözleri 

Yunan heyeti reisinden sonra söz 
alan Rumen heyeti reisi B. Nasta da 
konferansın ehemmiyeti ve mânasile 
Balkan matbuatmın Balkanlardaki 
rolünden bahsetmiş ve İstanbula hay-
ranıldığım tebarüz ettirmiştir. 

B. Nasta teşekkürle sözlerini biti
rirken şiddetle alkışlanmıştır. 
Hatay Balkanların davasıdır 

Rumen heyeti reisinden sonra Yu
goslav heyeti reisi ve Avala ajansı 
müdürü B. Yovanoviç, söz almış, 
Balkan antantı matbuat konferansı

mın ye Balkan matbuatmın ehemmi
yetinden bahsederek demiştir ki: 

«Bu defa Istanbuldan daha kuvvet
li bir linıid ile avdet ediyoruz. Memle-
lEetimizde, Yugoslavyada herkese söy-
liyebiliriz ve söyliyeceğiz ki, Türk dost-
larumz, Elen dostlarımız, Rumen dost
larımız hepsi de bizimle beraberdirler. 

Bizler, öyle zannediyorum ki, yeni 
)>ir İsviçrenin ve Bosfor'da doğmuş 
olan ve hepimize aid bulunan bir Is-
Vİçrenin dört kantonuyuz. Btmun için 
diyebilirim ki, Hatay meselesi, yalmz 
bir Türk meselesi değil, hepimize aid 
olan bir meseledir. 

Uzun uzun alkışlanan Yugoslav 
heyeti reisi, Türkiyenin her sahada 
kaydedüen inkişaf ve terakkıyatm-
dan bahsettikten sonra teşekkürleri
ni bildirerek sözlerini bitirmiştir. 

Hazirun ayağa kalkarak Yunus Na-
diyi uzun uzun alkışlamış ve Balkan 
antantına uzun ömürler temenni eden 
Bedasım kuvvetle yükseltmiştir. 

Reisin nutku 
Kongre reisi B. Yunus Nadi şiddet

le alkışlanan şu nutku irad etmiştir: 
— Konferansın üç komisyonunun raporla
rını dinlediniz ve bu komisyonlardan her 
birinin müşterek ideallerimizi temsil et
tirerek vazifesini Balkan Antantının çer
çevesi ve ruhu dahilinde ifa etmiş oldu
ğunu gördünüz. Heyeti umumiye komis-
yonlarm teklifini makul görerek temen
nilerini kabul etti. Aramızdaki tesanüdün 
bu tezahürünü memnuniyetle kaydedi
yorum. Bütün dünya, memleketlerimiz ef
kârı umumlyesinin yalnız memleketlerimi
zin değil beşeriyetin de nefine olmak ü-
zere hükümetlerimiz tarafmdan çizilen 
konfor ve sulh programına ne kadar sa
dık olduğunu bir kere daha görmüştür. 

Konferansımız mesaisini bitirmiştir. Si
ze bunu teessürle haber veriyorum Sizi 
aramızda görmekle o kadar bahtiyar idik 
ki, sizi daha çok alakoymak arzusunu his
sediyoruz. Kalblerimizde vazifemizi yap
maktan mütevellid bir huzur ile ayrıhyo-
ruz. Yaptığımız toplantılar, bu toplantı
lara h&kim olan samimî arkadaşlık, yap
mış olduğumuz fikir teatileri aramızdaki 
kardeşliği bir kat daha kuvvetlendirmiş
tir. İstikbalin hali devam ettireceğine ya
ni Balkan Antanitle matbuatmm dört şan
lı memleketimizi birbirine bağlıyan siya
sî ve askerî antantm kıymetli mütemmi
mi olduğuna ve böyle kalacağına katiyet
le emin olarak birbirimizden ayrılıyoruz. 

Kendimizden ve aramızdaki tesanüd-
4en emin olarak dünyaya gözümüzü kırp
madan bakıp ışığın şarktan geldiğini iddi-
a edenin haklı olduğunu söyliyebiiiriz. Hat
tâ buna, «sulh ışığmm» sözlerini de ilâve 
edebiliriz. 

Hareketinizden dolayı teessür duyan 
Türk meslekdaşlanm namına pek sevgi
li ve muhterem dostlarım size: «Allaha
ısmarladık, müşterek davamız için daima 
daha mütesanid, daha heyecanlı olarak 
gelecek sene gene görüşürüz» diyorum. 

Yaşasm Balkan matbuat antantı, ya
şasın ona hâkim olan ideal.» 

Balkan antantı matbuat konferansı 
gelecek sene Bükreşte toplanacaktır. 
İktisad konseyi son toplantısı

nı bugün yapacak 
Balkan antantı iktisad konseyi 

encümenleri dün de çalışmalarma 
devam etmiş ve konseyin son toplan
tısı bugüne bırakılmıştır. Son içtima 
bugün saat 11 de Yıldız sarayında 

aleyhinde nümayişler 
Alman bayrakları çiğnendi» 

Alman mağazalarına taş 
atıldı 

Berlin 14 (A.A.) — Buenos-Ayreste 
cereyan eden nümayişler esnasında Al
manlar aleyhinde yapılan taşkınlıklar, 
komünistlere atfedilmektedir. 

Alman istihbarat bürosunun bildir
diğine göre, Almanya sefiri. Alman 
bayrağının tahkir edilmesini ve Almaş 
kolonisinin maruz kaldığı hücumları 
Arjantin Hariciye Nezareti nezdinde 
şifahen ve tahriren protesto etmiş, za
rar ve ziyan istemek hakkını muha
faza ettiğini ilâve etmiştir. Sefir, tah
kikat yapılarak mücrimlerin cezalan
dırılmasını ve bu gibi hâdiselerin te
kerrür etmemesi için tedbir alınması
nı istemiştir. 

Buenos-Ayres 14 (A.A.) — Hariciye 
nazın nümayişçilerin Alman mağazar 
larının camekânlanna taş atmaları ve 
gamalı haçlı bayraklan çiğnemeleri 
dolayısile Aamanya maslahatgüzarı
na teessürlerini bildirmiş ve bu gibi 
taşkınlıkların iki memleket arasında 
cari iyi münasebetlere tesir edemiye-
ceğini söylemiştir. Alman maslahatgü
zarı verilen teminat ve Avusturya - Al
man içtimainin sükûnet içinde geçme
sini temin eden polis tarafından alman 
tertibat dolayısile teşekkürlerini bil
dirmiştir. 

Denizyolları 
İşletme müdürlüğü vekâleti
ne l iman müdürü tayin edildi 

Denizyolları işletmesi müdürlüğü 
vekâletine, liman işletmesi müdürü 
Raufî Manyaslı, liman işletmesi mü
dürlüğü vekâletine muavini Hâmid 
Saraçoğlu tayin edilmiştir. Deniz yol
ları işletmesi müdürü B. Sadeddin de 
Deniz Bank materyel komisyonu ri
yasetine tayin edilmiş ve bu tayin
ler kendilerine tebliğ edilmiştir. Bu
gün işlerine başlıyacaklardır. 

T • " * a 
yapılacak encümenlerin ,raporlan 
okunacaktır. 

Encümenler dün akşam raporları
nı hazırlıyarak konseye vermiştir. İk
tisad konseyi mühim kararlar ver
miştir. 

Delegeler gidiyorlar 
Balkan antantı matbuat konferan

sına iştirak eden Yugoslav ve Rumen 
delegelerinden bir kısmı dün gitmişler
dir. Diğerleri de bugün memleket
lerine döneceklerdir. Yıman heyetin
den B. Zarifis de dün akşamki eks
presle gitmiştir. Diğer heyet azalan 
da bugün gideceklerdir. 

İnhisarlar idaresi, memleketlerine 
götürmek üzere misafirlere muhtelü 
çeşid Türk sigaraları hediye etmiştir. 

T U Z A K 
Aşk ve macera romanı 

^ 
Nakleden: (Vâ — Nû) Tefrika: No. 21 

— insanın kanaatleri zamanla de
ğişir. Feriha da öyle düşünmüyor mıy
dı? 

Ve erkek, neşeyle Feriha'ya hitaben: 
— Demek bizim küçük hanım Müm

taz beyi intihab etti, öyle mi? 
Genç kız, boğuk boğuk hıçkırdı. 

Vahid bey, kızının saçını okşıyarak: 
— Tıpkı annesi gibi... Felâkete de, 

saadete de ağlıyor... 
Hayriye, hemşiresini sardı ve kula

ğına usuUacık: 
— Ağlama, güzelim... Bana ne vaa-

detmiştin?.. 
Vahid bey, odada dolaşarak, filoso-

fane mırıldanıyordu: 
— Bazı saadetler, göz yaşlarile baş

lar. 
Ve şaka etti: 
— «Ben ağhya ağlıya giderim, ba

ba!» hesabı değU mi? 
Periha, içini çekerek yaşlarını sildi: 
— Artık bundan sonra hiç ağlamı-

yacağım! - dedi. 
— İnşallah yavrum! 
Vahid bey bir kadeh likör içti; bir 

sigara yaktı; etrafına bakındı. İki 

genç kız, ses çıkartmadan oturuyor
lardı. Erkek, bu anı muvafık görerek 
söze başladı: 

— Siz, arzulannızı bana bUdiriniz. 
Ben de kendi düşündüklerimi size an
latayım. Uzun zamandır tereddüd 
içindeyim. Fakat artık kati karar ver
mek zamanı geldi. Siz çocukken haya
tımı ikinize vakfettim. Fakat maşal
lah artık büyüdünüz. Kendirüzi kur
tardınız. İşte Feriha evleniyor. Sense, 
Hayriyeciğim, mesleğinle meşgulsün. 
Bekâr hayatı bana pek ağır geliyor. 
Kendimi pek yalnız hissediyorum. Ben 
de evlenmek arzusundayım. Bu da be
nim hakkımdır, değil mi? 

Hayriye: 
— Tabiî hakkındır, baba! - dedi, -

Bunu kendin için bir zaruret telâkki 
ediyorsan hiç tereddüd etme. 

— Elbette zaruret, kızım. Metresler
le yaşamak çağım geçti. Benim de 
evimde rahat etmek ihtiyacım var. 
Gayet sevimli, hoşsohbet, zeki bir ka-
dm buldum. Yakında onu size takdiia 
edeceğim. 

.— Kim bu bayan?. 

— Atiye hanım diyorlar. 
— Şu Mısırdan kovulan mı? 
— Sen onu tamr mısın? 
— Şöhretini işittim... Yeter. 
Vahid bey, asabiyetle: 
— Söyliyeceğin sözlere dikkat et, 

Hayriye! - dedi. 
Doktor kız, yerinden fırhyarak ba

ğırdı: 
— O kadm bu eve ayak basamaz!.. 

Asla! Asla! 
— Babana karşı nasıl tavırlar takı

nıyorsun? 
— Lekeli bir kadmı kabul etmek 

istemiyen namuslu bir kız tavn. 
Feriha, hemşiresine, yalvanr gibi 

seslendi: 
— Hayriye! 
Vahid bey, kendini toplıyarak gü

lümsedi: 
— Babam kıskamyorsun da, bu hır-

çınlıklann ondan! - dedi. 
— Hayır... Muhabbetim o kadar 

egoist değildir. Sizin de rahat etmeni
zi, mesud olmanızı tabiî, isterim... Fa
kat o lekeli kadımn bu evden içeri gir
mesine asla tahammül edemem. 

— Fazla ileri gidiyorsun... Atiye 
hakkında ağzından çıkam kulağm 
işitmiyor... Siz hayatta rahat etmiş, 
iyi bir muhitte yetişmiş, dünyanın 
âkmtılarile karşüaşmamış genç kız-
larsmız. Kimbilir o zavallımn yerinde 
olsaydınız, siz de nelere maruz kalır-

— Biz, namusumuzla geçinmeğe 
çalışırdık... Yaşamak için çalışmak 
güç bir şey değildir. 

— Talihin şımarttığı insanlat gibi, 
sen de müsamaha hassasından mah
rumsun. 

— Mademki siz bu kadar müsama
hakârsınız, kızlarınızdan biri şerefine 
halel verecek bir harekette bulunsay
dı, ne yapardınız? 

— Herhalde evden kovardım. 
— Mükemmel! 
— Fakat onu sokakta da bırakmaz

dım. Geçinmesi için bir ayhk bağlar
dım. 

— O halde Atiye hanıma da bir ay
lık bağlayın ve bu eve getirmeyin. 

— Hayriye! Kızım! Bu kadar haşin 
konuşma. Düşün ki ben o kadım sevi
yorum. 

Bu itirafı, büyük bir sükûn takib 
etti. Vahid beyin sesinde o kadar tat
lılık vardı ki, kızlar, gayriihtiyarî, mü
teessir oldular. Zavallı adam, ftdeta 
evlâdlarından rica eder gibi bir hal 
takınmıştı. Feriha, bu manzaraya ta
hammül edemiyerek dışarı çıktı, 

Vahid bey, Hayriyeye sordu: 
— Niçin gitti? 
— Çünkü sizi bu halde görmek İs

temedi. 
— Peki senin nihaî fikrin ne? 
— Baba... Bana kalırsa bu muhave

reyi burada keselim. 

— Hayır, olamaz! Ben bir cevab is
tiyorum. 

— Şimdi bir şey diyemem. Bu sözler 
bana çok acı geliyor. 

— Acı şeylere alış... Hayat her za
man bildiğin tatlılıkta devam etmez. 
Cevab ver: Razı mısın, değil misin? 

— Doğtusunu istiyorsanız, değilim 
baba... • 

— Pek âlâ... Ben güzellikle sizi yola 
getiririm sanmıştım. Fakat mademki 
inad ediyorsımuz, şunu iyice bilin ki 
bundan böyle sizin için bu evde yer 
yoktur. 

— Mükemmel! Biz de buradan çi 
karız... Aramızda da kırgmlık, dargm-
lık olmaz. 

— Biran evvel evlenmek istediğimi 
bilin de ona göre hareket edin. 

— Hemen bugünden tezi yok, er 
ararız. 

— Masrafından çekinmeyin. Ben 
sizden parayı esirgiyecek değilim. Ev
de beğendiğiniz eşyalar varsa oıüan 
da götürebilirsiniz. Hattâ hepsini be
ğeniyorsanız, hepsini alm götürün, f 

— Bizden biran evvel kurtulmaK 
için ne kadar telâş ediyorsun, baba! 

— Bizim yaştaki insanların her ani 
hesabUdır... Mademki olacak, bu İ9 
biran evvel olup bitsin! Arasıra bana 
misafir gelirsiniz. Ben de sizleri gör
meğe gelirim. 

(Arkası var). 
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Ölmüş adamın sağlam gözGnfl bir 
köre takmak mümkün müdür ? 

Körler zannedildiği gibi bedbin insan
lar değil, bilâkis şen ve hayırhahtırlar 
Anadan doğma kor olupta sonradan ameliyatla gözleri 
açılanlar bu hâdiseden hiç de memnun olmıyorlarmış 

Solda: Telefon santoallığı yayan bir k5r, sağda: Körler müessesesinde yaşıyan körler günün ha 
diselerinl lıulâsa eden telgrafları dlerfle okuyorlar 

Amerikan gazetlerinden biri hazık 
tir göz heldminin çols mahirane bir 
anıeüyatla ölmüş bir adamm tek 
gözünü çıkanp bir körün göz çuku
r a yerelştirmeğe muvaffak oldu
ğunu ve körün başkasma aid bu ye-
^ gözle dünyayı görmeğe başladığı
nı haber vermişti. 

Bu heyacanlı haber bir haftadan-
°6ri Fransız matbuatmda bir çok 
akisler uyandırmaktadır. Fakat bü-
*ün göz mütehassıslan, dünyamn 
en zengin ve en mükemmel ilim mü
esseseleri Amerikada olduğu için bü-
yük müjdelerin de oradan gelmesi 
uaima beklenebUeceğini kaydetmek-
e beraber, hazık göz hekiminin mu

vaffakiyetle yaptığı bildirilen ameU-
yata inanmadıklarım, çünkü bunun 
hayatiyet prensibine tamamen mu-
î alif olduğunu ilân ediyoriar. 

Bu münasebetle yazılan yazılar 
arasmda körler ve körlerin dünyası
na aid şayanı dikkat bazı malûma
ta da tesadüf edilmektedir. 

Son zamanlarda göz ameliyatları 
«ayli incelmiş ise de kör kalmıya 
Mahkûm olanlan kendilerine ve ce-
^yete faydası olacak şekilde talim, 
terbiye etmek suretUe onlan haya-
a ahştırarak gözlerinin yokluğunu 

hissettirmemek usulü takib olunr 
ulaktadır. 

Bu maksadla Fransada körier için 
uyük müesseseler kurulmuştur. Bu-

^^a bulunanlar, körlere mahsus 
alfabeyi öğrenerek mükemmel yazı 
yazabiimekte ve romanlar okuyabU-
«lekiedirler. Kör yazısı kabartma 
şeklinde yazüıp parmak ucüe okun
acaktadır. 

Körler zannedildiği gibi bedbin 
aaamiar değildirler. BUâkis şen ve 
'^ayırahtırlar. Hattâ başkalarmm 
öerd 
Körl ve elemlerile müteessir olurlar, 

er müessesinde yaşıyanlann ha-
yatlanndan çok memnun oldukları 
görülmektedir. Çünkü bir körün ha-
yat ölçüleri, biz görenlerden tama
men başkadır. 
*^örlerde işitme ve yoklama 

Körlerin görme noksanlan şayanı 
ayret bir surette inkişaf eden yokla-
â  ve işitme hassalarile yanyarıya 

^|afi edilmektedir. İşitme hassaa 
oru yaşadığı muhite bağhyan çok 

«luhım bir köprüdür. Evüıde ve dışar-
a kendisini sesle idare eder. Sokakta 

ayaklarmın çıkardığı şada ile nerede 
^uiunduğunu ve bir manianın ne ka-

ar uzakta olduğunu bir dereceye ka-
"ar tahmin edebilir. 

Dokunma hassalan ise gözü arat-
«lyacak kadar mükemmeldir. Bir ko
fun para işlerinde aldanmasma ka
ryen imkân yoktur. Çünkü üzerleri-
oeelUe dokunduğu paranm cinsini 

derhal tefrik eder. 
Hattâ Fransız muharriri Didro kör

lere dair yazdığı bir eserde körde do
kunma hassasınm clld üzerindeki en 
ince pürüzleri farkedebilecek derece
de olduğunu kaydederek şu nükteyi 
ilâve etmektedir: 

«Bir körün başka bir kadım yanlış
lıkla kendi kansı diye yanma alma-
smdan katiyen korkmamalıdır. Meğer 
ki bu değişmeden kârlı çıksm.» 

Körler arasında yetişen 
büyük adamlar 

Körleri hayatta her türlü inkişaf 
imkânlanm kaybetmiş zavallı insan
lar addetmek çok yanlıştır. Bilâkis 
muhtelif asırlarda körler arasmda bir 
çok ince düşünceli, faal ve zeki kafa
lar yetişmiştir. Bilhassa sonradan kör 
olanların, ilk korkunç devreyi atlat
tıktan sonra, harikulade bir enerji 
kudretile tekrar hayata atıldıklan 
görülmektedir. 

Amerikah HeUen Keller sonradan 
öğrendiği kör imlâsile felsefede ve ede
biyatta büyük malûmat sahibi olmuş
tur. Bugün içtimaî fikirleri efkân 
umumiye üzerinde büyük tesirler 
yapmaktadır. İngUiz Sanderson bir 
kör olduğu halde ziyanm evsafile uğ
raşmaktadır. Bunlardan başka körler 
arasmda bir çok meşhur şairler ve 
kompozitörler gösterilebihr. Bach ve 
Hendel de kördüler. 

Üyada ve Odise şairi Homerin kör 
olduğu söylenir. Bu mesele münaka-
şaU olmakla beraber Homerin anadan 
doğma değil, sonradan kör olduğu ve 
bu suretle mekân hissinin kendisinde 
evvelden bulunduğu kabul ediliyor. 
Bach ve Hendelde olduğu gibi Homer-

de de körlük sanat kabiliyetini sön
dürmemiş, bilâkis ziyadeleştirerek de
rinleştirmiştir. 

Anadan d o ğ m a körlerde 
mekân hissi 

Anadan doğma körlerde mekân his
leri ve eşyayı tamma şekilleri biz gö
renlerden büsbütün farklıdır. Onlar 
eşyayı yalmz ellerinden ve onlara vur
dukları zaman çıkardıkları seslerden 
tanırlar. Fakat bunlan hayallerinde 
canlandıramazlar. Anadan doğma 
kör olduğu halde kırk yaşma geldiği 
zaman ameliyatla gözü açılan bir ka-
dm senelerce içinde yaşadığı odanm 
eşyasmı katiyen tamyamamış, kendi
sine «bu odada bir sandalye göster» 
denildiği zaman gösterememiştir. Göz
leri açıldığı halde sandalyeyi ancak 
elile yokladıktan sonra tammıştır. 

Bu şekilde sonradan gözleri açılan
lar yerjmzündeki bütün eşyayı yeni
den tanımak mecburiyetinde kaldık-
lan için çok ıztırab çekerler. 

Umumiyetle körlerin yamnda gör
düklerimizden bahsetmenin onlan 
inciteceğini zannederiz. Halbuki kör 
bundan fazlasile memnun olur. Onla
rı asıl müteessir eden şey başkalarmm 
kendilerine karşı duydukları merha
mettir. Kör elini tuttuğu bir adamla 
konuşmıya başlar başlamaz onun 
kendi hakkındaki hülonünü derhal 
hisseder. 

Uzun zaman kör kaldıktan sonra 
gözleri açüan bir çok kimselerin bu 
hâdiseden fazlasUe memnun olma
dıkları görülmüştür. Çünkü o zaman 
kendilerini dört beş yaşındaki bir ço
cuk kadar âciz hissetmektedirler. 

Ş. H. R. 

Tazan: Sermed Muhtar Alns Tefrika No. 32 

N A N E M O L L A 

Ayvalık Halkevlnde açılan resim ve karikatür sergisi 
Ayvahk (Aicşam) — Halkevlnde, Oüzel Sanatler kolundan B. Sezai Sul-

hinin eserlerile bir karikatür ve resim sergisi açılmıştır. Sergi cidden muvaf
fak olmuştur. Binlerce halk sergiyi ziyaret ederek, hem teşlıir edilen eserleri, 
hem de ısergiyl çok beğenmiştir. 

Düettocu ve kuvartettoculardan TOSJ 
patyan, yüzü im çuvalına batmış, ya^ 
naklannda galibarda, en dibdeki çat* 
lak aynaya bakarak, kaşlarma, bıyık-
lanna yanmış mantar çekmekle meş
gul. Güvercin tersi yemiş kısık sesi-» 
le: (Açık fayton içinde, gezerim piyOf 
soda) yi söylemede... ', 

Omuz başında, boyıma kafasma tos 
vurarak makiyajım yapan Papazyan 
da hunhım hımhım ötmede: 

Dinleyiniz güzel kızlar, 'benim sUsfi 
bir sözüm var! 

Komedyayı savacaklar gitmiş. Ar
kadan bu ikisi çıkacağı için hazırlık-
talar. Diğerlerine gelince, bazısı o ge
ce oyuna çılonıyacaklanndan, bazısı 
da drama daha vakit olduğımdan Is-
tiflwini bozmuyorlar. 

İrfan düşündü. Girse mi, girmese 
mi?.. Ne ahmed Necib, ne de Ahmed 
Fehim yok. 

Tospatyanla da bir kere, gene bir 
dalkavuk araya girerek, üç beş lâf et
miş. Yani büsbütün yabancı değU. 

Duramıyor, içi içine sığamıyor; yü
reğini Isurd değil, yılan, ejderha, tim
sah kemiriyor... 

Kahveye girdi. Karşılandı: 
— Hoş gelmişsin, safalar getirmiş

sin vezir mahdumum!.. 
— Asuparin, kişizade!.. 
— Yalvar yakar olurum, nezdlme 

teşrif et!.. 
Kıh kıpırdamıyan Fasulyacıyan. 

Dünyaya metelik verdiği yok, rakısı-
m çekmede. Başım çevirmiyenin biri 
de Minakyan. Fesi, ceketi atmış, yazı-
smda... 

Tospatyan, en ehlidilleri... Bir elin
de mantar, öbüründe yağ mumu isi
ne tutulmuş kahve fincam tabağı, 
- buna kibrit çöpünü sürüp gözlerine 
sürme çekecek - delikanlımn koluna 
girmiş ve kısık sesUe gene tuturmuş-
tu: 

Açık fasrton İçinde 
(bezerim piyasada 
Harf atarım kızlara 
Bırakırun merakta. 
Gencin böyle vakitsiz düşüşünün 

sebebini şıppadak çakmıştı: 
— Hava serinledi ise de sathcan-

dan (1) korkacak adam değilsin; çe
lik misali bir gençsin. Kapı dışına ild 
sandalye atıp bizbize konuşalım... Ama 
önce piryolunu kolla, aceb dörde yak-
laşoor? 

Saat kimde? 
Mığırdıç ağa cevab verdi: 
— Üçü on geçoor... 
Tospatyan, sözüm yabana bir te

kerleme yaptı: 
— Şanoya çıkmamıza dolnız ay on 

gün varmış be!.. 
Kahvenin dışına iki iskemle çıkar

dı. Oturdular. Hemen başladı: 
— Biloorum ne sebebe mebni bura

ya kıdar zahmet ettiğini. Küçükten 
ötürü gelmişsin. İsmi yed ilânname-
lerinin kaydı balâsına geçtiğini, hal-
bukim cümle kapısı afişlerinde na-
mevcud olduğunu, paluze endanun 
yerine başka namın ikame edildiğini 
meraktasın? 

Âşık, bir ipucu elde edeceği için son 
derecede memnun, sıçradı yerinden: 

— Ömrünle bin yaşa Tospatyan 
efendiciğîm! 

Beriki aldı: 
— Ürüzgârlı kan olduğu Memaliki 

mahrusede, Yevropada, Çinimaçinde 
bile menşurdur. Kedi uzanamadığı ci
ğere mundar der imiş. Garazlıların 
abuk subuklanna bakma; Grankordo-
nu veya medalyonu (2) enkselemiş 
dediler ise işit te inanma... 

İrfan sıkılmasa, sevincinden karşı-
smdakinin boynuna sarılıp şapur şu
pur öpecek. Tospatyanın dili işlemede: 

— Hamallığa kalkışmış, yük taşoor 
deorlarsa o da martavaldır; mek da
vul, mek zurna, zırzırm gertasdır. 

Ellerini biribirine vurarak İjağın-
yordu: 

— Papazyan!.. Güzel kızlara diğlıe-
tecek sözü olan buna, bunda gel!... 

Papazyan, ağzında buram buram 
sarımsak kokusu, bir elinde mantar, 
öbüründe ısırılmış bir topik, düştü 
jranlarma. O da, takma dişlerini ça* 
tırdata çuturdata. Küçük Karakaş-
yan hakkında Topasyanm söyledikle
rini tekrarladı. 

Delikanlının jrüreği rahat mı ra
hat., içindeki işkili kökünden atmak 
için: 

— Sizin baş kontrol Palabıyık Hı-

K9Bka caddesi 
Morls Zlmmermanm 1878 de basılmif 

kltabmdan: 

rant ağa... derken, Tospatyan sözü 
ağzına tıktı: 

— Sevgilinin başı İçin dört adım at, 
kasab bizim Sivaslı Garabetten bir sa
tır kapıp getir. Palabıjağın çorbalık 
gerdamm, pirzolalık kaburgalarım, 
rostoluk kaba etlerini ayırıp ayırıp 
köpeklere dağıtayım... Utanmaz herif 
oğullanm, kızlarım, gelinlerini, da-
madlanm görmoor da göz atmış Kü
çüğe... Ulan ne hakla, ne cesaretle?.. 
Civansın yahud paşasın, mabesdnci-
sin, yaversin, yahud da kasası lira do
lu bangersin, baronsım? 

Yüreğe asü suyu serpen Papazyan 
oldu: 

— Tosunum, tavaya oturmuş kuzu 
ciğeri gibi ciğferini kavurma. Seninki-
nin afiyeti domuzuna yerindedir. Şun
da bir saat vakit geçir, landona binip 
Beyoğluna sûr; onu (Kafe Flam) da 
veya (Pirinçci) de yakaladın gitti. 

Tam o sırada: 
— Vezirzadem, karşı bekarşı selâm 

kelâmımız yok ise de cenabına fefkâ-
lade hürmetim mevcuddur. Ben de 
sizlerdenim, şahsı meçhul değüim!.. 
diyerek, Magakyan damladı. Kahve
ciden sandalye istedi; ata biner gibi 
oturdu: 

— Bir çiçekle yaz olmaz derlerse 
yaman prov»bdir. Cailsîn, yiğitsin, 
bugünler bir daa gelmez; sür zevkini! 

Kulağa iğildi: 
— Farkmdayım. Bir ev tavuğu ilem 

kefini edoorken mahalleli kapıya bin
di, zatm da uşağın urbalannı sırta 
geçirip atladın arka duvardan. 

Elbiselerine bakarak baskından kur* 
tulup kaçmış samyor... Hemen atladı 
mahud bahse: 

— Buraya niçin teşrif bujmrduğu-
na da agâhım. Seninkinin neden do
layı (Afeti cehU) e iştiraksizliğlni 
öğrenmek istedin... 

Tospatyanla Papazyana döndü: 
— Ahbarlar, Küçüğün bu gece mef-

kudiyetinin neye binaen olduğımu 
ben kefşetmîşim... B u g ^ ne işittim, 
haberiniz var?.. Yevropa ceridelerine 
göre Franksız mareşali menşur Ba
zen (3) gizli gizlice Istanbula gelmiş. 
Beyoğlundaki (Otel dö Bizans) da (4) 
Bazil veya Vasil namile mukim imiş. 
Küçüğü prezante etmişlerse, hasbam 
da utunu enksesinde çalmışsa (5) he
rif derhal sevdalanmış. Karının arada 
bir rol beğenmezliği, tiyatroya havyar 
kesişi bundan ileri geloor. 

Ayakta bulunan İrfan, diz bağlan 
gevşiyerek iskemleye çökerken, Tos
patyan geyirip: 

— Abdullah paşa kızını verdi alma
dım! dedi; Megakyam baştan aşağı 
bir süzdü: 

— Çüş!.. O yalan bu yalan, fili yut
muş bir yılan. Karakaşh, iki buçuk 
otuzunda, kaçak, meteliksiz mareşal-
dan ne ağnar? 

Papazyan da bir geyirti basıp: 
— Getirin kazma kürekleri!, dedik

ten sonra hık deyiciliğe başladı: 
— Çakı gibi delikanlılar, altın ba

bası paşalar ve beyler, kasalara yas
lanmış bankerler durur iken... 

(Arkası var) 

(1) Zatülcenp. 
(2) O zamanlar, zührevi hastalıklar» 

verilen tabirler. 
(3) 1870 deki Fransa - Almanya muha

rebesinde (Metz) Meç şehrinde 140 bin 
kişilik ordusile teslim olan, divanı harp 
idamma karar verip sonra mahkûmiyeti 
kalebendiiğe çevrilen ve Sen Margarit 
adasmdan İspanyaya kaçan meşhur ma
reşal Bazen İstanbula kapağı attığı hak-
kmda o zamanlar hakikaten bazı şayialar, 
çıkmış. 

(4) O zamanki tstanbulun en yüksek 
krat oteli. 

(5) Küçük Karakaşyan güzel ud çalar-
mış. Bu tabir udda pek UMUÜT oluşuna 
delSîettlr. 
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M g bir Alman 
şehrimle oturacak 

Bir yere aynlmıyacağma 
dair namusu üzerine 

söz verecek 
Viyana 14 (A^) — Son alınan ha

berlere göre, Şıışnig, Belveder villâsı
nı terketmiş olmakla beraber henüs 
Viyanadan aynlmamıştır. 

Zannedildiğine göre Şu^nig, polisin 
nezareti altında bir Alman şehrind» 
oturmak için yakında müsaade istiye-
cek ve bu şehirden aynlmıyacaglna 
dair namusu üzolne söa Terecektir. 

İyi haber alan mahfillerde söyleo-
diğine göre, şimdi tevkif edilmiş dan 
bazı Avusturyalı rical hakkında da 
ayni rejim tatbik edilecektir. 

Şuşnigin kontes Fugger ile izdivacı
na aid haberler henüz mersimsls te
lâkki edilmektedir. Bununla bmaber 
Şuşnigin bir Alman şehrine gitmeden 
evvel evlenmesinin İhtimalden uzak 
olmadığı söylenmektedir. 

Tunnsta sükûn 
avdet etti 

istisnaî emniyet tedbirleri 
yavaş yavaş kaldurılıyor 

Tunus 14 (A.A.) — Tunusta tam biz 
sükûn hüküm sürmektedir, Sus'un 
Araplarla meskûn kısmında normal 
faaliyet başlamıştır. İttihaz edilmiş 
olan istisnai emniyet tedbirleri yavaş 
yavaş kaJdınlmaktadır. Askeri rast-
kamlar, örfi idarenin üânmdan beri 
isyana teşvik töhmeti ile otuz kadar 
şahsm tevkif edildiğini ve bunların 
hâlâ mevkuf bulunduğımu bildirmdc-
tedir. 

Amerika ve sulh 
Amerikanın Berlin sefiri 
mühim bir nutuk söyledi 

Berlin 14 (A.A.) — Ammka sefili 
B. Hüg Vilson, Amerika ticaret oda-
smda yapılan bir kabul esnasında 
Amerikamn haricî siyasetini tedkik 
etmiş ve ezcümle şöyle demiştir: 

«Bazı Amerikalılar, Amerikamn hiç 
bir halde harbe girmiyeceği kanaatin-
dedirler. Bazıları da bizim büyük bir 
ihtilâfa iştirakimizin içtinabı gajni 
kabil olduğu mütaleasmdadırlar. 

Şahsen her iki tarafm da tamami-
le haklı olmadığa kanaatindeyim. Ba
zı şeyler vardır ki bunlar için Ameri
kanın harbe girmesi mümkündür. 
Gene zannediyorum ki Amerikayı İh
tilâf haricinde tutmak da kabildir. 
Milletimiz, sulhu arzu etmektedir v» 
bizim ticaret muahedelerine ve bey
nelmilel mesai birliğinin diğer şekille
rine müteallik olan siyasetimizin prog
ramı, sulh siyasetini müessir kılmağa 
matuftur. Harici ticareti inkişafa maz-
har etmek refahı arttırmamn en mü
kemmel çaresidir.» 

Hatib, netice olarak, ticaret muahe
delerine en ziyade mazhan müsaade 
millet maddesini derceden Amerikan 
ticaret siyasetinin bir sulh siyaseti ol
duğunu beyan etmiştir. 

T ü r k s p o r k u r u m u ik inc i b a ş 
k a n ı B . A d n a n M e n d e r e s İz 

m i r m m t a k a s ı n ı t e f t i ş e t t i 
izmir (Akşam) — Türk spor ku

rumu ikinci başkanı B. Adnan Men
deres, Ankaradan şehrimize gelmiş, 
tzmir spor işlerini teftiş ve tedldk et^ 
mistir. Karşıyakada inşa edilen yeni 
stadı görmüş, beğenmiş, bu sene İnşa-
sma başlanacak Eşrefpaşa ve Tepecik 
spor sahalannm yerlerini gezmiştir. 

Haber aldığımıza gör» bu sene tz-
mirde inşa edilecek yeni spor sahala-
n için Türk spor kurumu, İzmir böl
gesine mühim yardımlarda buluna
caktır. O vakit yeni spor sahalannm 
yanmda! klüp binaları d» yapılacak
tır. 
Kültür park cinde inşa edilecek (Şe

hir stadı) nm yerini de gören B. Ad
nan Menderes, İzmirde otuz kadaf 
güreşçinin çalıştıkları salona gitmiş, 
Antrenör, güreşçUerimizi kendisine 
takdim etmiş ve sonra güreşçilerin 
antrenemanlarmı gözden geçirmiştir. 
İzmir sporunda gördüğü canhlık ve 
iyi çalışmadan memnun kalan B. Ad
nan, Aydma gidecek, orada birkaç 
gün kalarak tekrar İzmlre dönecek 
ve sonra Ankaraya gidecektir. 

hSt lK I ^^ 
First Vıenna geliyor 

Takımın bugünkü kuvveti nedir? 
istanbul muhteliti nasıl çıkacaktır? 

Viyananm First Vienna ta-
Tnmı Cumartesi günü İstanbul muh
telitine Pazar günü de Ankara muh
telitine karşı oymyacak. First T^nna 
daima Avusturya futbolunun başm-
da gelen takunlardan biridir. Meşhur, 
Vundentimln teşekkülü esnasmda 
Geşvayld, Hofman, Rayner ve Blum 
gibi dünyaca tanınmış Avusturya fut
bolunun yüdızlarmı takımma almıştı. 
İçlerinden müdafi Blum Vunden
timln kaptanı idi. 

Bu takım 1928 senesinde şairimize 
gelmiş ve üç maç yapmıştı. O zaman 
yukarıda isimlerini saydığımız oytm-
culardan Geşvaydl müstesna, h&pA 
en formunda bulundukları bir 
sırada İstanbul halkı önünde oyna
mışlardı. Oalatasarayla ve Fener -
Galatasaray muhtelitile 1-1, 2-2 bera
bere kalan First T^enna güzel oyvb-
nüe çok iyi bir tesir bırakmıştı. Ayni 
takımı İstanbul halla, 1936 olimpi-
yadlanndan evvel hazırlık maçlan 
esnasmda tekrar gördü. O senraün lig 
maçlarmda ikinci pozisyonda olma-
sma rağmen First Vienna artık ihti
yarlamış bir takım manzarası arzedt 
yordu. 

Bu maçlarda, 1930 senesinde CJe-
nevrede yapdan (Jfllletler aran ku-
pasmda) seyrettiğim, cıva gibi Ser-
vette'in, Fûrfûn, Slavya'nm müda
faa hatları içinde tutulmak, ele avu-
ca sığmaz bir oyun oynıyan Oeş-
vaydl'in yerinde kalp, vinçle dönecek 
kadar ağır ve beceriksiz bir Geşraytfi 
oymyordu. Gene bu son temasta 
Vndertim'in meşhur santrhafı Hof
man, Vahabm karşısmda beceriksiz 
ve manasız kalmıştı. Müdafi Rayner 
sürat karşısmda âciz, vuruşları çar
pık lâalettayln bir bek gibi oynuyor
du. Hulâsa 1936 Fİrst Vîerma'sıni 
seyrederken sukutu hayale uğradım. 
Ve 1928, 1930 senelerinde Vunder-
tim'in temelini teşkil ederken gördü
ğüm First Vienna'nm hakikî Viyana 
oyunu yanmda 1936 First Vienna's» 
kıyas kabul etmiyecek derecede ağır, 
ihtiyar ve beceriksizdi. 

Şimdi işte bu First Vienna'yı gene, 
hâlâ futbolu terketmemiş ve herbirl 
otuzla kırk yaşlan ara^smda olan 
Rayner, Hofman ve Geşvaydl'i Ue tek
rar göreceğiz. Eğer bu takım yukarı
da isimilerlni saydığımız oyuncular
dan maada diğerlerini genç eleman
lardan seçmiş ise belM bu sefer su
kutu hayale uğramayız... 

Ne olursa olsun THyana'mn birici 
liginde oymyan bir takım daima 
seyredilmeğe değer. Yukarıdaki mü
talâamız, bir takınım iki ayn tarih
teki formları arasmda görmüş oldu
ğumuz farkı tebarüz ettirmektoı 
ibarettir. 

Bu takımm seyahat sebebi ecnebi 
takmalarla temals yapmak ise, daha 
manalı temasları tercih etmemiz lâ
zımdır. Çünkü, bir İstanbul - First 
Vienna maçrmn hiç bir mana ve kıy
meti yoktur. Buna mukabil bir İstan
bul - Bükreş veya bir İstanbul - Peş
te ma:çı futbol dünyasmda bahsi ge
çen bir maç olur. Yoksa Cumartesi 
günü oynanacak oyuna dünyanm her 
yerinde antreneman maçı derler va 
bir muhteliti veya; millî takımı hazuv 
lamak için oynatırlar. Acaba İstan
bul muhtdltl hangi temas için hazır
lanıyor? 

İstanbul muhtelitinin teşkili için 
aşağıdaki oyuncuları çağırmışlar: 

Güneşten: Cihad, Faruk, Reşad, 
Yusuf, Rıza, Salâhaddin, Rebiî. 

Fenarbahçeden: Esad, Naci, Fikret, 
Mehmed Reşad. 

Galatasaraydan: Salim, Haşlm, 
Musa, Necdet, Sadd. 

Beşiktaştan hiç bir oyımcu yokf 
Bükreş muhtelitine karşı, futbol 

ajanınm yaptığı davete mazeretsla 
gelmedikleri için BeşlktaşU oyuncur 
lara, bu bir ceza ise cidden tuhaftır. 
Disiplin h^ettne düşen yazife o Uh 

man Beşiktaşh oyunculan teczlya 
etmekti. Yoksa aradan bu kadar za
man geçtikten sonra bu ofyunculan 
muhtelite almalmak suretile takımı 
zayıflatmak hakikaten manasızdır. 
Hakkı ve Şeref, bugünkü formlarUe 
İstanbul muhteliti için elzem oyun
culardır. 

Böyle bir ceza yalnız o oyımcuya 
ve klübe karşı değUdir. İstanbul muh
telitine verilmiş bir cezadır. Çünkü 
takım zayıflatılmıştır. İstanbul hal-
kma verilmiş bir cezadır. Çünkü km-
dl takımı belki bu yüzden mağlûb 
olacaktır. Bizzat ajanm kendine ver^ 
diği bir cezadır. Çünkü kendi takımı 
belki bu sebebten muvtıffak (dazmya-
cakür. 

Ne şümullü bir ceza değü mi? 
Bir muhtelit yaparken, İM nazari

ye olduğu malûmdıu:. Biri formda 
bulunan bir takımı takviye, diğeri 

muhtelit takımlardan en tji oyuncu^ 
lan almak. 

Yukanki davete nazaran Udnd şek
lin tercih edUmlş olduğu görülüyor. 

Yukanki davetin bir hususiyeti da
ha var. O da üdm ve şöhret itibarüe 
oyuncu çağınlmış olmasıdır. Meselâ 
Esadm bugünkü formunu acaba bi
len var im? 

Ne ise.„ Bugünkü vaziyette İstan
bul muhtelitini aşağıdaki şekilde 
teşkü etmek kabUdir: 

Cihad - Faruk, Reşad - Yusuf, Rıza, 
Mehmed, Reşad - Salâhaddin, Hakkı, 
Melih, Şeref, Fikret veya ReUL 

İhtiyat: Hüsameddin vey« Sadd, 
Hüsnü, Rıfat, Haşlm, Necdet 

Sahaya çıkacak olan muhtelitin, 
İstanbul halkı önünde güvenilir bir 
manzara arzetmeslni temenni etmek
ten başka elimizden birşey gelmiyor. 

Takımımıza muvaffakiyet dUerlz. 
Ulvi TEN AL 

m >t> 

Iskoçya Ingiltereyj 1 - O maplup etti 
Londrada yapılan maçta 100 bin kişi bulundu 

tngflizleria kaçırdığı bir gol 
Geçen cumartesi Lcmdrada Vembley 

stadında 100 bin seyird önünde tnr 
gflt^re ve îskoçya takımlan arasmda 
62 nci defa' yapüan maç İskoçyalüa-
nn 1-0 galibiyetile neticelenmiştir. 

Her iki takım da iyi bir oyun gösh 
termelerine rağmen daha seri ve İsa
betli ojmıyan îskoçyalüar birinci dev
rede yaptıMan bir golle maçı kazan
mışlardır. 

Takımlar: 
İngiltere: Vualley (Chelsea)" - Sproe-

ton (Layds Vlnted), Hepguet (Arse-
nal) - Vülngam (Hudersfild), Kullls 
(Volverhampton), Koping (Arsenal)' -
Maltevs (Stokriti), Hal (Totenham), 
Feuton (Midlesbruk), Stef ensem 
(Layds United), Bastin (Arsenal). 

îskoçya: Kumlng (Midlesbruk) -
Anokrson (Heart), Bitü (Preston) -
Bravn (Glaskov Rongers) - Milne 
(Midlesbruk), Valker (Heart), O'Do-
nel (Blakpul), Muç (Preston), Rayd 
(BBrentford). 

Maçm yegâne golü birlnd devrenin 
beşind dakikasmda İskoçya sağiçl 
Toml Volker merkez muhaciminden 
aldığı bir pasla yapmıştır. 

İngilizlerin mağlûbiyetine sebeb 
Bastinl Hepgut gibi oyunculann ken-
dilerindaı beklenUdi^ kadar muvaN 
fa3c olamayışlandır. 

Bu maçı kaybetmekle beraber İn
giltere, İskoçya, İngiltere, Gal ve 
İrlanda İle yapüan tumuvarun başmda 
bulımmaktadır. 

İ s t a n b u l a t l e t i z m ba jn-amı 
İstanbul atletizm bayramı tertib 

heyetinden: 
Bütün amatör atletlere açık İstan

bul atletizm bayramı müsabakalan-
nm dokuzımcusu bu sene (8) mayısta 
tekrarlanacaktır. 

Dokuz senedenberi tarihleri değiş-
miyen müsabakalarm tarihleri btt 
sene atletizm federasyonvm kararüe 
değiştirilmiştir. 

Bu seneki müsabakalarm seçmeleri 
1 majns pazar günü sabahı yapüa-
caktır. Atletlerin bu müsabakalara 
kajat ve kabulü 2S nisanda sona ere
cektir. 23 nisandan sonra yapüacak 
müracaatler sureti katiyede kabul 
edilmiyecektir. 

Bir atlet yalnız İM müsabakaya 
iştirak edeİTİlir. 

Klüpler verecekleri listelerde bu 
noktaya çok ehemmiyet vermeleri 
ve atlet isimlerinin behemehal soyada 
larUe yazılmasma dikkat edilmesi ri
ca olunur. 

Bu sene yapılacak müsabakalarr 
100, 200, 400, 800, 1500, 3000 met

re koşular 110 metre manialı 1500 
metre yürüyüş. 

Uzun, yüksek, smk ile atlama, flç 
adım atlama, disk, cirid, gülle atma. 

B e y o ğ l u H a l k e v i n i n srürüjrü} 
müsabakası 

1 — Evimizin tertlb ettiği 937-938 sene-
81 yürüyüfl müsabakası 17/İ/938 pazar gtt-
nû yapılacaktı!. 

Müsabakaya saat (9) da Brlmizln bio*-
smdan başlanacak, Tramvay yolu takfl» 
edilerek Taksim Cumhuriyet ftbidasl etz»-
fmda bir tur yapıdıktan sonra, Şİ9U tıua»-
vay deposundan geçilerek, Maslak Jandar
ma karakoluna varılacaktır. 

Avdette ayni (os* taklb edilecek, yanf 
tramvay deposımım önünde nlhayetlene-
çektir. Mestıfe (25) kilometredir. 

2 — Hakemlerin kontrolOnfl kolaylaf. 
tırmak için, het müsabıkın komitenin v ^ 
receSi numarayı göğsüne iliştirmesi I&BIBP 
dır. 

3 — Müsabakada kogarak yanşacakla* 
veya kestirmeden yürüyeeeUel dlskallfeye 
edileceklerdir. 

Bir takımda (10) yûrûyûoOye kadar mtU 
sabakaya İştirak edllebillnle. On müsabık
tan fazlası ferden dahil olur. 

Birinci takımm tesbltlnde en İyi dereo^ 
U ilci müsabık esas tutulacaktır. 

4 — Hata yapmadan yan«ı birinci ola^ 
rak bitiren atlete bil kupa, bltlnol, ikin-
ol, üçünoü gıkaealr takımların atletlerin* 
de madalye veı-llecektlr. 

5 — Müsabakanm kaydı 17/4/9S8 sa
bah saat 8 de kapanmış olacaktır. Mfls»-
bakamu federe ve gayH federe bûtttn 
klûb ve mekteb takımlarına «eılctıl, 

14 Nisan 938 Perşembe 
İstanbnl —Öğle neşriyatı: 12^0: Plftk-

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

Akşam neşriyatı: 17: înkllâb tarihi 
dersi: Üniversiteden naklen, Receb Pe-
ker, 18,30: Plâkla dans musikisi, 18,461 
Alman artistlerinden Fritçe Kuvartetl, 
tarafmdan Betovenln E - Mo 11, op. 69/l i 
19,15: Konferans: Ali Kftmi Akyûa (Çkr» 
cuk terbiyesi), 19,55: Borsa haberleri, 
20: Muzaffev bkar ve arkadaşları tara
fmdan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,45: Hava rapom, 20,48: ^ e r Rıza ta
rafmdan arabca söylev, 21: Nihal ve ar
kadaşları taıafmdan TOrk musikisi • • 
halk sarkılan, (Saat ayan), 21,45: OR
KESTRA: 1 - Engel: Kovboy llbe,. 2 -
Stanva: Oros viyen vals, 8 - Suppe: Bo-
kaçyo f antaal, 4 - Doms: Uı pupe dö por> 
şölen, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: Pl&k-
la sololar, opera ve operet parçalan. 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Kan-
şık plâk neşriyatı, 12.50: Plftk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 1S.15: DalüU ve 
haricî haberler, 1730: Halkevinden nak
len İnkll&p dersi (Yusuf Kemal Tenglr-
şenk). 

Akşam neşriyatı: Saat 18.30 Muhtelif 
pl&k neşriyaU. 18,55 İngilizce ders (Azime 
İpek). 19,15 Türk musikisi ve halk sarkı
lan (Hikmet Riza ve arkadaşlan). 20 
Saat ayan ve arapça neşriyat. 20,15 Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Leman ve ar
kadaştan). 20,45 Saksafon solo (Nihat 
Esengin). 21 Kanferans: (Parazitolog 
Nevzat). 21,15 Plftkla dans musiklsL 23 
Ajans haberleri. 22,15 Tannki program. 

Avrapa Istaayenlan 
Saat M de 

Könlgsberg 20,10 da aTılstan ve tsolde» 
operası — Leipzig ve ondan naklen Brea-
lau, Danzig, Frankf. 18,30 dan İtilMuren 
«ParsiftJı operası — Münih 20,10 da 

salon muzlkası — Belgrad 1830 dan itibarca 
Leix>zlgden nakil — Bmo 20,15 de salon 
muzlkası — Budapeşte 2030 da konser -~ 
Bükreş 20,15 de salon muzlkası, 2035 da 
opera— Droltvig 2030 da konser — Hel-
singfon 20,30 da konser — Krakovie 2030 
de konser — Londra 20,30 da piyano kon-
resl — Monte Cente 21,1S de muzika — 
Oslo 20,15 de konser — Riga 1930 den iti
baren opera — Roma 2030 da konser — 
Rad. Toulouse 20,15 de opera havalan, 
20,45 de eğlenceli konser. 

Saat 21 de 
Berlin 2130 da bir perdelik «Jolanta» 

operası — Breslau 21 de operaya devam 
Danzig keza — Deutschl. 21 de orkest» 
konseri — Frankf. 21 de orkestra koni 
seri — Hamburg 21 de tPeer Gynt» -»• 
Könlgsberg 21 de operaya devam — Le» 
Ipzlg 21 de operaya devam — Saarb. 21 de 
büyük radyo orkestrası — Stuttg. 21,45 
de Lelpzlgden nakil — Viyana 21 de Saar-
br. den nakil — Balgrad 21 de Leipzigdea 
nakil — Bükreş 21 de operaya devam — 
Midland 21 de operet havalan, 21,50 de 
viyolonsel konseri — Prag 21,05 de or
kestra konseri — Riga 21 de operaya de
vam — Sofya 21 de konser — Sottens 
21 de Lelpzlgden nakil — Starasburg 2130 
da salon muzikası — Rad. Toulouse 21 de 
kanşık muzika, rC'«k> te akordeon muzl
kası. 

Saat 22 de 
Berlin 22 de operaya devjun — Danzig 

22 de orepa nakline devam — Frankf, 
22 de konsere devam — Hamburg 22 de 
«Peer Gynt» e devam — Könlgsberg 22 de 
operajra devam — Leipzig 22 de operaya 
devam — Ssıarbr. 22 de konsere devam — 
Stuttg. 22 de opera nakline devam — 
Viyana 22 de Saarbr. den nakle devam — 
Belgrad 22 de Lelpzlgden nakle devam — 
Budapeşte 22 do opera konseri — Bükreş 
22 de operaya devam — Helsingfors 22.10 
da konser — Kopenhag 2230 da Viyolon
sel konseri — Londra 2235 do aorkestra 
konseri» — Paris P. T. T. 22 de orkestra 
konseri — Riga 22 de operaya devam — 
Sofya 22,30 da dans — Sottens 22 de 
Lelpzlgden nakle devam — Stokohlm 2230 
de askeri muzika — Rad. Toulouse 22,U 
de eftlencell muzika — Varşova 2230 da 
orkestra konseri 

Saat 23 de 
Berlin 2330 da oi*estra muzlkası — 

Hamburg 2330 da büyük orkestra kon
seri — Könlgsberg 23,15 de orkestra kon
seri, 23,46 de «Parsifal» operası paıçala-
n — Leipzig 2330 da hafif muzika — 
Münih 2330 da radyo orkestrası — Stuttg 
2330 de orkestra konseri — Dljer Alman 
istasyonları Berlinden nakil — Lüksemb. 
23,16 de salon muzikası — Oslo 23,16 de 
solistler konseri — Rad. Toulouse 233* 
da ^giliz muzlkası. 

Saat 24 den itibaren 
Beriln S e İtadar orkestra muzikasına 

devam — Leipzig ve D a n ^ 8 e iıadar or
kestra konseri — Münih ve DeutschL 8. 
3 e kadar gece muzlkası — Diğer Alman 
istasyonlan Berlinden nakil — Lüksem-
burg 24 den 2 ye kadar konser — Stras-
burg 24 do gece konseri — Rad. Toulouse 
24 de tngllls muzlkası — Stuttg. ve Frankt 
1 den 3 e kadar gece konseri. 

İt Nisan 938 — Ouamrtesl 
İstanbul — öğle neşriyatı: 1230: Plâ-

1» TOrk musikisi 12,50: Havadis, 18,08t 
Plftkla Türk musikisi, 13,80: Muhtelif plftk 
neşriyaU, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: Saat 1830 Şişli Hal
kevi gösterit kolu tarafmdan bir temaÜ. 
19,15 Konferans: Üniversite namına Do
çent Esat Reşit Tuksavnl (Tanayon va 
beyindeki akisleri). 19,55 Borsa haberleri 
20 Necmeddin Riza ve aıtaıdaşlan tara
fmdan Türk musikisi ve halk sarkılan. 
20,45 Hava raporu. 20,48 Ömer Riaa tara
fmdan arabça söylev. 31 Belma ve arka-
daşlan tarafmdan Türk musikisi ve hal* 
sarkılan. (Saat ayan). 21,48 Orkestra: 

1 — Ofenbah: La belle Ben. 2 — Frlmll 
Endiyaa lov kal. 3 — Qaykovaki: Nata 
vals. 
22,15 Ajansa habertert. 2230 PlftMa so

lolar, opera ve operet parçalan. 2230 Son 
iuOMrier ve ertesi günOa programı. SI 
BOK. 



Sahife 9 

Nlaı^ımıonoırö raıdly©syı 1 
Nazmi arkadaşlarını baişına topla-

tmş anlatıyordu: 
• — Bir çok vakalar, daha olmadan 
ipvvel, benim içime doğar. Şu insan
larda «hissikablelvuku», «telepati» 
dedikleri şey yok mu? Çok mühim bir 
kuvvet., şimdi İngilterede, bilhassa 
Amerlkada âlimler bunu fennî bir su
rette izah ediyorlar. İnsanlarm baş
lan birer radyo istasyonu halinde 
imiş. Bir çok kimseler bu radyo istas
yonları sayesinde pek çok vakaları, 
o günü ras gelecekleri insanları daha 
önceden billrlermiş, anlarlarmış. İşte 
ben buna inanıyorum. Hakikaten be
nim başım anteni kuvvetli bir radyo 
istasyonu gibi... Bu sayede bir çok 
şeyleri daha olmadan evvel öğreni
yorum. 

Arkadaşları güldüler. Bazıları Naz-
minin başmı işaret ediyorlar: 

— Meğer bu baş değil, radyo istas
yonu imiş ha... 

— Bizim Nazminin kafasında ko-
camaiı bir anten varmış da haberi
miz yokmuş... Bundan sonra senin is
min f Anteni kuvvetli Nazmi» olsun. 

Aradan bir kaç gün geçmişti. Bir 
sabah Nazmi arkadaşları otururken 
kendi kendine güldü: 

Etraftan: 
— Ne gülüyorsun?, diye sordular. 
O parmağile kafasını işaret ederek 

cebap vredi: 
— Bizim radyo bugün mühim bir 

haber verdi. 
Arkadaşlan evvelâ anlamadılar: 
— Hangi radyo?... diye sordular. 
Nazmi: 
— Hangi radyo olacak, başmıdaki 

• radyo istasyonu... Bugün bana bir ha
ber verdi. 

Etraftan kahkahalar koptu; 
— Ne haberi bu bakalım?... 
— Bizim Sami bugünlerde İstanbu-

la gelecek... 
— Haydi sen de... Sami ne zaman-

danberi Pariste... Gelmeğte hiç niyeti 
yok... Daha geçenlerde mektup al
dık... 

Nazmi güldü: 
Bilmem, dedi, benim radyom 

Döyle haber veriyor... 
Bu esnada kapı çalmdı. Şemsi koş-

"1- Kapıyı açtı. iraz sonra onun ko-
rtdordan avaz avaz bağırdığmı duy
dular: 

— Çocuklar... Sami geldi, Sami... 
Hepsi hayretten donakalmışlardı. 

Nazmiye şaşkm şaşkm bakıyorlardı. 
Nazmi Muzaffer bir kumandan tav-
™e gülüyor: 

— Ben size demedim mi?.. Diyor-
^, benim radyonun anteni pek kuv-
^hdir... Sami içeriye girince ona da 

meseleyi anlattılar. Sami de bu ise 
Ça t̂ı. Genç adam: 

— Gelmeğe pek niyetim yoktu, di-
yo^du. Fakat kız kardeşimin evlene-
<«ını haber aldım. Trene atlayıp 

geldim. 
Vakıa Saminin İstanbula gelişi ga-

t̂» bir tesadüften başka bir şey de-
^ • Fakat bu Nazminin çok işine 
yarıyan bir hadise oldu. Nihayet ar-
*^a^lanna başının İçindeki radyo 
Ktasyonunun anteninin çok kuvvetli 
^duğunu ispat edebilmişti. O günden 
^ a Nazminin, arkadaşları arasın-
™ ismi «Anteni kuvvetli Nazmi» 
aidi. Bazen ona soruyorlardı: 
"7 Eeee Nazmi... ugün senin radyo-

ne haber verdi bakalım?... 
— Bugün «Nazmi Ajansı» ne hava-

•"s veriyor? 
Artık Nazmi hayatmdan son dere-

^ memnundu. Bir gün bütün arka-
^ l a r ı Sanyere Hünkâr suyuna git-

ege karar verdiler. Mevsim yazdı. 
r gün evvelinden hazırlıklar başla-

Yarınki gezinti için kimi nişanlı-
1. kimi sevgilisini davet etmişti Ne olur ne olmaz düşüncesile bir kere 

oe Nazmiye sordular: 
—• Nazmı... Senin radyo yarınki 

^ava vaziyeti hakkmda ne malûmat 
^yor? . . . Sakm yağmur filân yağ-

Nazmi şöyle pencereden dışanya 
goz attı. Etraf günlük güneşUkti. 

^kyuzünde bir tek bulut bile yoktu. 
•«öan sonra arkadaşlarına döndü: 

son .^^'•^ayınjz. dedi, yarm hava 
on derece güzel olacak... Bizim radyo 

^ e söylüyor... Artık arkadaşları da 
J'^micı havadan emindiler, övleva 

^yordu. Bitti. Bu Fatin hocamn ra-

sathane raponmdan da daha emin
di... Fakat ertesi gün hepsi yataktan 
kalkmca hayretler içinde kaldılar. 
Çünkü gökyüzü buluttaiı görünmü
yordu. Her tarafta kara kara bulut
lar birbirini kovalıyordu. Derhal Naz-
mijâ buldular: 

— Aman Nazmi... dediler, Bu ne 
ha?... Bu kadaf hazırlık yaptırdık. 
Masraf ettik, arkadaşlar nişanlılan-
nı, sevgililerini çağırdılar. Halimiz ni
ce olacak? 

Nazmi bilgiç bir tavırla: 
— Korkmajonız.. dedi. Benim rad

yo katî surette haber veriyor... Bir iki 
saate kalmıyacak bütün bu kara bu
lutlar dağılacak, hava açacak... Her 
taraf günlük güneşlik olacak... Bizim 
radyo böyle haber veriyor... Malûm ya 
benim radyomun yanılmasına İmkân 
yoktur... 

Arkadaşlalı birbirine: 
^ Öyle, öyle... dediler, malûm ya 

Nazminin «hissikablelvukuu» başm-
daki radyonun anteni çok kuvvetli
dir... 

Biri itiraz edecek oldu: 
— Canım «hissikablelvuku» la da 

hareket edilebilir mi?.. 
Derhal buna cevap verdiler : 
— Ne diyorsun yahu... Amerikan, 

İngiliz âlimleri bu hissi ilmî bir su
rette izah ediyorlar... Hava her halde 
açacak ve yağmur yağmıyacaktır. 
Madem ki Nazminin radyosu böyle 
haber verdi, bitti, mesele kalmamış
tır... 

Nazminin radyosu, İstanbul rad
yosu gibi havadislerle, haberlerle be
raber işte böyle hava raporları da ve
riyordu. Yalnız Nazminin radyosu
nun, İstanbul radyosundan bir farkı 
vardı. Onun radyosunda, İstanbul rad
yo istasyonunda olduğu gibi Nuh 
Peygamber zamamndan kalma eski 
plâklar çalmmıyordu. Fakat delikan-
lüarla beraber gezintiye gitmek için 
sözleşen nişanh ve sevgUi bayanlar 
havaya bir türlü güvenemiyorlardı: 

— Fena halde yağmura tutulaca
ğız, ıslanacağız... 

Bayanlara derhal teminat verildi: 
— Katiyen... Biraz sonra hava aça

cak... Nazminin radyosu böyle haber 
veriyor... Bu suretle Nazminin radyo
su genç kızlar arasmda da meşhur ol
muştu. Vapura atladılar. Saııyere 
geldiler. Sularm en yüksek tepesine 
çıktüar. Sofraları kurdular. Fakat 
hâlâ havanın açtığı filân yoktu. Bilâ
kis kaıa bulutlar başlarının üstünde 
daha ziyade birikikordu. Ara sıra Naz
miye: 

— Nazmi, vaziyet ne olacak?... Şu 
senin radyoyu bir kere daha yokla 
bakalım... diyorlardı. Nazmi teminat 
veriyordu: 

— Hiç korkmaymız. Biraz sonra 
hava açacak... Malûm ya bizim rad
yo istasyonu yalan söylemez... Eğer 
yağmur yağarsa ben bu başımı keser 
atanm... 

O daha sözünü bitirmemişti ki bir
denbire bardaklardan boşanırcasma 
yağmur başladı. Hiç biri hayatlann-
da bu kadar şiddetli yağmur görme
mişti. O kadar hızlı yağıyordu ki o 
özenerek, bezenerek, bir gün evvel 
hazırlıklar yaparak, masraflar ede
rek getirdikleri nefis yiyecekleri, içe
cekleri, sofrayı yüzüstü bıraktılar. 
Kaçmağa, «Yenimahalle» ye doğru 
tepeden aşağı koşmağa başladılar. 
Fakat daha on dakika içinde, sucuk 
gibi, sınlsıklam ıslanmışlardı. O ka
dar çok ıslanmışlardı ki sevgililerinin 
giydikleri o şık elbiselerin boyaları 
bUe birbirine karışmıştı. Herkes Naz
minin radyosuna küfredip dui'uyordu. 

Yağmur yetişmiyormuş gibi bir de 
fmdık büyüldüğünde dolu yağmağa 
başlamaz mı?... O günü Nazminin 
radyosu yüzünden feci bir halde evle
rine döndüler. Halbuki Nazmi: 

— Tuhaf şey diyordu, en kuvvetli, 
en iyi mark^ radyolar da büe zaman 
zaman küçük bir bozukluk olur. Bi
zim antende de bir arıza olacak... Di
yordu. 

Fakat o günden sonra Nazminin 
radyosu birçok falsolar yaptı. Meselâ 
bazı arkadaşlarına: 

— Radyom haber verdi. Serü sev
gilin bugün Galatasarayda bekliyor, 
koş git., havadisini veriyordu. Bu ha
beri alan delikanlı Galatasarayda 
saatlerce beklediği halde sevgilisinin 
gelmediğini görünce küfürler ederek 

evine dönüyordu. 
Böyle vakalar o keıdar çoğaldı ki 

artık Nazminin radyosuna kimsenin 
emniyeti kalmamıştı. Bir gün çocuk
lar Şemsinin halasımn boş konağm-
da büyük bir eğlence tertib ettiler. 
Bu eğlencenin ismi «Çügmlık gecesi» 
olacaktı. Şemsinin çok korktuğu ha
lası Adanaya gittiği için konak bom
boştu. Çılgmlıklarile meşhur ne ka
dar delikanlı, ne kadar genç kız var
sa hepsi konağa toplandılar. Sandık
lara kilid uydurup eski kostümleri 
çıkardılar. Kendi aralarmda maskeli 
balo vereceklerdi. Çılgınlık gecesinde 
çılgınlar gibi eğleneceklerdi. Sandık
lardan çıkan iki peşli entarileri, Şem
sinin halasının eski hotozlarını genç 
kızlar giydiler. Erkekler acayip kı
yafetlere girdiler. Fakat Nazmi bir 
köşede mahzun mahzun oturuyordu. 
Bir arahk: 

— Radyom bir havadis verdi... Şem
sinin halası bu gece gelecek... Biran 
evvel konağı boşaltalım., dedi. 

Fakat artık kimse onun radyosuna 
metelik vermiyordu. Herkes bu habe
re güldü. Eğlencenin en çılğmlık za
manında kapı açıldı. Şemsinin o sert 
halası bu acayip kıyafetli gençlerin 
ve darma dağınık salonunun halini 
görünce: 

— Vay kepazeler!.. Diyerek basto
nunu kaldırdı. Onların hepsini kov
du. Nazmi kıs kıs gülüyor: 

— Nasıl, diyordu, nasıl bizim rad
yo?... (Bir yıldız) 
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Soldan sağa: 
1 — Bir ölçü - Uzak nidası. 
2 — Hububat tozu - Nota - Yapmak. 
3 — Atılgan. 
4 — Çardaklı çeşme. 
5 — Her vakit. 
6 — Adam öldürmek - şöhret. 
7 — Adael - Nota. 
8 — Salıverme - Lezzet. 
9 — Çok defil - Garez - Külhanda bu

lunur. 
10 — Çok taneli bir meyva - Bir tarikat. 
Yukarıdan aşağı: 
1 — Turşu satan - Lâza. 
2 — Genişlik - Üye. 
3 — Derya. 
4 — Elbise asılan - Bir renk. 
5 — Alâmetin tersi - Öksüz. 
6 — Geri dönmek - Sorgu edatı. 
7 — Emir dinlemek. 
8 — Bir nevi şarkı - Ağa. 
9 — Kemer - Bir nevi erik. 

10 — Kırmızı - Yuva - Sifat edatı. 

/ Geçen bulmacamum halli: 
Soldan sağa: 
1 - Lâtilokum, 2 - Alil, Talan, 3 - Horan, 

Nuri, 4 - Ema, İş, 5 - Rana, Ama, 6 - İs, 
Tatanos, 7 - Şar, At, S. T., 8 - Al, Malik, 
9 - Leş, Selâm, 10 - Ten, Tariz. 

Yukarıdan aşağı: 
1 - Lahurişal, 2 - Alo, Asalet, 3 - Tiren, 

Şe, 4 - İlâmat, 5 - Na, As, 6 - Ot, Atalet, 
7 - Kani, Atila, 8 - Ulu, An, Kar, 9 -
Marinos, Mi, 10 - Nişasta. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 
Firuzağada Ertuğrul, Kalyoncukul-
lukta Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Galatasaray, Tünelde 
Matkbviç, Galata: Okçumusa cadde
sinde eYniyol, Fındıklıda Mustafa 
Nail, Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: 
Aseo: Eminönü: Hüsnü onar, Fatih: 
Saraçhanede İbrahim Halil, Kara-
gümrük: Ahmed Suat, Bakırköy: İs
tanbul, Sarıyer: Nuri, Aksaray: Etem 
Pertev, Beşiktaş: Süleyman Recep, 
Fener: Emilyadl, Kumkapı: Belkis, 
Küçükpazar: Bensason, Samatya: 
Kocamustafapaşada Rıdvan, Alem
dar: Cağaloğlunda Abdülkadir, Şeh
remini: Topkapıda Nazlm, Kadıköy: 
Pazaryolunda Rifat Muhtar, IJskü-
dar: İskele başmda Merkez, Heybeli-
ada: Halk, Büyükada: Şlnasl Riza. 

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

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. SertelU Tefrika Na 200 — ı 

I 
Hamza beyin sırtına elli sopa vurdular. Üçüncü 

Murad, Sinanı hatırladıkça hiddetinden çıldırıyordu 
Kira fazla düşünür ve oldukça 

uzağı görürdü. Bir gün Siyavuş pa
şa ona şöyle bir teklifte bulunmuştu: 

— Haydi Kira, göreyim seni... Dün 
Nişancı Hamza bey saraya gelmiş. 
Acaba kinünle ve ne konuştu? Bımu 
bana anlayabilirsen, sana bir kese 
altın vereceğim! 

Kira, Haraza beyden çok çekinir
di. Onun adım duyunca: 

— Ben bu işi yapamam, paşam! 
Hamza beyin sarayda çok dostu var
dır. Kulağına giderse, benim karm-
mı deştirir. 

Demişti. Siyavuş paşa. Kiraya boş 
yere ısrar etti. Bir netice alamayın
ca o da Harazadan çekinmeğe baş
ladı. 

^ Demek o korkulacak bir adam 
öyle mi? 

Dedi. Kira, ilk defa olarak Siyavuş 
paşaya Hamza hakkında şu malû
matı vermişti: 

— Hamza bey. Kılıç Ali paşanın 
adamıdır. Kaptan paşa yarın muzaf
fer olarak dönerse. Harazanın itibari 
artar, eski nüfuzunu bulur. Kılıç Ali 
paşa, Harazayı atılgan ve cesur ol
duğu için çok sever. Hamza bey pire 
için yorgam yakmakta tereddüd et
mez. Yeniçeri ağası da akrabasıdır. 
Ocaklarda parmağı ve yeniçerjler 
üzerinde nüfuzu vardır, Böyle bir 
adamdan kim korkmaz, paşacığım? 

— O halde efendimiz onu neden 
İstanbulda tutuyor? Ben olsam onu 
bir gün İstanbulda dolaştırmazdım. 

— KöstendUe, Semendreye sancak 
beyi olarak tayin edüdi, gitmedi. 
Padişahı bile kırdı. Kimseye minneti 
yok.. 

— İstanbuldan neden ayrılmak is
temiyor acaba?... 

— Sinan paşayı bekliyor diyorlar. 
— Sinan paşamn tırnağı olsa ken

di başmı kasırdı. Haraza ondan şefa
at mı umuyor? 

— Zannetmem. Şefaat beklediği 
için değU... 

— Yaneden?... 
— Onunla pek kafadardır da. Pa

şa gelince derdini ona anlatmak isti
yormuş. 

— Sinan paşa derdini kime anlat
sın?! O şimdi, yerine geçişim
den kim büir ne kadar muğberdir 
bana. Buraya gelirse Harazayı dinle
meğe vakti olraıyacak... 

Kira nihayet» baklayı ağzındna çı
kardı: 

— Hamza, yeniçerileri ayaklandı
racak diyorlar. Şimdi anladınız mı 
onun İstanbuldan ayrılmak isteme
yişinin sebebini, a devletlim? 

Siyavuş paşa o gün Kiraya: 
— Ben sadarette iken yeniçeriler 

ayaklanamaz ... 
Diyip aynlmıştı. 

«Sinan rei*, Hamza beyin 
evinde sakh imiş!» 

Raziye ile Kira, nişancı Hamza bey 
aleyhinde birleşraişelrdi. Hamza be
yin, her iki kadın için de: 

« — Kahbeler, padişahı iğfal edi
yorlar!» 

Sözü Raziyeyi köpürtmüştü. Bu 
iki fettan kadm birleşince elbette 
Hamza beyin başına bir çorap öre
ceklerdi. 

Bir gün saray muhitinde bir şaiya 
çıktı: 

«İdam mahkûmu Sinan reis, Ham
za beyin evinde saklı imiş!» 

Bu haberi yeraediler, içraediler, sul
tan Muradın kulağına iriştirdiler. 

Çoktanberi adı anılmıyan Sinamn 
böyle birdenbire izini bulmak, onu 
hasımlarmın eline düşürmek Raziye 
için ne hoş bir oyun olacaktı. Maa-
mafih o Sinandan ziyade Hamza 
benyden öç almak istiyordu. Sinamn 
Hamza taırafmdan himaye srörmive-
ceğini o da pekâlâ büirdi. 

Harazanın arkasından: «Ben de 
sana bir oyım oymyayım da kahbeli-
ğin ne demek olduğunu öğren!» di
yerek saman altından su yürütmğe 
başlamıştı. 

Üçüncü Murad bu haberi duyunca 
sevindi: 

— Demek Sinamn izi bulundu. Tez 
Harazanın evini basıp ikisini de ya
kalasınlar. 

Dedi. Baltacılar Hamza beyin Ci-
balideki evini sarmağa gittiler. 

Raziye haremde kıs kıs gülüyordu. 
Yahudi Kira: 
— Vallalıi sen benden yaraansm, 

diyordu. Ben bu şeytanlığı düşüne
memiştim. 

İki kadın birt)irlerine yarenlik ede
rek, o gün öğleye kadar telâş ve he
yecan içinde bridediler. 

İkisi de biliyordu ki, biraz sonra, 
kollan bağlanarak saraya getirile
cek olan Harazadan başka bir kimse 
olmıyacaktı. 

Raziye: 
— İşte o zaman güzel bir cümbüş 

olacak. Bu oyunu uzaktan seyredece-
ceğiz. 

Diye seviniyordu. 

Raziyenin dediği ve düşündüğü gi
bi oldu. 

Öğle üzeri baltacılar Hamza beyi 
saraya götürdüler ve sorguya çekti-
elr. 

Harazayı böcek ve subaşılar çok 
ijri tanıdığı için: 

— Haydi, Sinara nereye kaçırdm.. 
hakikati saklama! 

Diye tehdid ederek söyletmeğe ça
lışıyorlardı. 

Hamza bu tekmenin nereden gil-
diğini anlıyamamıştı. 

Bir aralık sarayda saltanat süren 
kadınlardan şüphelendise de, bu 
şüphe kafasında derinleşraedi. 

Böcekbaşınm: 
— Kaptan paşa gelinceye kadar 

sabredemedin mi? 
Sözünden de anlaşılıyordu ki. Bö

cekbaşı da bu hadiseden memnun 
kalm.amıştı. Özü sözü bir taranmış 
insanlar Harazayı severlerdi. Böcek
başı, Harazayı himaye etmek istiyor
du amma, elinde bir kuvvet de yok
tu. Üçüncü Murad: «Sinamn başmı 
vursunlar!» diye bağırıyordu. 

Sinamn başı vurulursa, Harazanın 
başı ne olacaktı? 

Hamza: 
•— Vallahi haberim yok Sinandan. 

Onun yüzünü ben yıllar var ki gor-
medira. 

Dedi. Sorguda Darüssaade ağası da 
bulunuyor ve Harazanın verdiği ce
vapları hareme yetiştiriyordu. 

Böcekbaşı: 
— Esma sultan Köstendile gitme

miş olsaydı, şimdi Harazaya yardım 
ederdi. 

Diye söyleniyordu. 
Harazanın bu işte parmağı olmadı

ğım her ikisi de anlamıştı. Böcek ve 
subaşılar Harazaya acıyorlardı. 

Bu sırada haremden dili bir karış 
uzamış, bir arap koşarak geldi: 

—. Efendimiz ferman buyurdular. 
Harazayı söyletinceye kadar dövecek
siniz! Haydi durmayın. Sanlm sopa
lara!... 

Deyince böcekbaşı Hasan şaşırdı. 
Sarayda dayak işini çok defa ona 
gördürüyorlardı. Hasan iri yan, kuv
vetli bir adamdı. 

İyi amma, yıllarca arkadaşlık yap
tığı ve çok sevdiği arkadaşım şimdi 
kendi elile - hem de masum olduğunu 
bUdiği halde - nasıl dövecekti? 

Subaşmm da cam sıkılmıştı bu işe. 
Böcekbaşı Hasan sopayı eline aldı 

ve araba dönerek: 
— Haydi, sen git, biz onu döveriz. 
Dedi. Arap gözl'îrinin akını kaydı

rarak güldü: 
— Elli sopaya kadar başında du

racağım, bir yere kırmldıyamam. 
Böyle emir aldım. 

Halbuki Hasan sopalan kıyasına 
vurmamağa karar vermişti. Hrem-
ağasmın başında durma."?! isin sekli
ni değiştirdi. 

Subaşı: 
— Vazife bu. Biz emir kuluyuz... 

Ne yapahm? Haydi sarıl sopaya... 
Diyerek böcekbaşıya kanlı zindan 

sopalarından birini uzattı. 
Ve Hamzayı dövmeye başladılar. 

(Arkası var) 
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Arzuları'tatmin eden 
Biricik Mürekkepli Kalem 

35^??;t:' 

Yûzderyû«'o»k8ftdı]teınin edecek 
bir hediye - vermek i s t e r s e n i z 
Parker yeni vacumatik^kalemlefini 
bir kerre tetkik ediniz,''̂  Özerinde 
göreceliniz "ifevkalâdelikler s i z e 
k â f i itimadı verecekdir, azamî 
derecede inceltilmiş | o I m a s in a 
raS:men tamamen şeffaf mürekkep 
haznesile en fazla mürekkep alan 
kalemdir. Parlak'sedefden mûnte» 
hap renklerle ^yapılmış* üzerindeki 
altın aksamı zevkli bir'sanat mah-
sülü şık, zarif, cazip ve sağlam 
bir. kalemdir. 

Modeli Amerikanın' maruf bir̂  
kuyumcusu tarafından hazırlananı 
ve' bag:arıtden yapılmış z i y n e t ! 
kutusu olabilecek mahfaza içinden 
mdrekkepli kaleme eş olan kurşun 
kalemlerine, dikkat ediniz 'aynı 
evsafi haiz makanizması en' 'eyı 
madenden sağlam bir ş e k i l d e 
yapılmıştır.. 

Mürekkepli kalemciliğin reko*' 
runu taşıyan Parker kalemlerinin 
OK ŞEKLİNDEKİ KLİPSİNE ve 
PARKER VACUMATİC. kelime
sine dikkat ediniz. 

Qufni^ 
MoMru ••rafcMI. >>«l««l 
yUtrkM »•«Ulw. *•>••* . 

••Mar. 

larkeı 

KJüojMuıoaı 
MORKKKKO' 

Standard 
Saiandar. 

Ottrt' boyda olan bu kalemler 
ard 10.— T. U. Malor t» .— T. t -10 

«a.so «O-— T. U. T. i.. MaKima 
Umumi aoanta' _ 

SEKAII0SLUIUN0İ,KİT«BİH*Mİ ŞAHIMI I. HlKİTİTS CRtEN 
Vml PMUkuıa ctddMl Mo M Sılıet kM". »r»âcıl»r ctMnl IS/ll 

(d>%^uun a^ 
»• K«ll« altı* t*p««i 

Irldyumdı* 

ZIRAflfr.BANi»S[ 
TÜRK HAVA KURUMU 

2 5 C l T E R T İ P 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci keşide 1 l/Majms/SSS dedir. 
Büyük ikramiye: 40,000 liradır.. Bundan başka:] 

15,000,12.000,10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve] 
10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

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

Kadıköy tkinci Sulh Hukuk Hftkim-
liğinden: 

938/18 

Bostancıda İç Erenköy caddesinde 
70 No. lu hanede ölen Hariciyeden mü
tekait müteveffa Âffan kansı Hüvey-
lânm ev eşyasile sütçülük malzemesi, 
tavuk kümesleri, gübre vesaire 18/4/ 
938 pazartesi günü saat 14 den İtiba
ren açık arttırma suretile satılacağı 
ilân olımur. «Kadıköy vapur iskelesin
den kalkan İç Erenköy otobüsleriyle 
maJhaUine kolayca gidilir, (2064^ 

t l t a n b u l Ü n i v e r s i t e s i Ar t t ı rma , Eks i l tme v e 
Pazarlık Komisyonu İlânları: 

1 — 399451 lira 38 kuruş keşifli İstanbul'da Cerrahpaşa hastahanesinde 
yapılacak Şirürji kliniği binası inşası vahidi fiyat üzerinden kapalı zarfla 
eksütmeye konul" ustur. 

2 — Bu işe ald evrak ve şartnameler şunlardır: 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C. — Bayındırlık genel şartnamesi 
D — Özel şartname 
E — Keşif cetveli, tahlili fiyat cetveli, mesaha cetveli 
F — Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nlsbe-

tinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat Bürosımdan alabUirler. 
3 — Eksiltme 21/4/938 perşembe günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğünde 

yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19750 lira muvakkat teminat 

vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lâzımdır. 
1 — 1937 senesine aid 150 bin liralık Bayındırlık Bakanlığmdan alınmış 

inşaat müteahhit vesikası ve talibin kendisi bizzat Mühendis veya Mimar de
ğilse mşaat müddetince fennî mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis ve
ya mimann noterden tasdikli senedini veyahutta bir mühendis veya mimarla 
müştereken taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 — Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel ko
misyon başkanlığma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfmm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada gecikmeler 
kabul edilmez. (1838) 

1 — 25000 kilo bel ipi S. -15-
2 — 700 kilo kalın kınnap S. -15.3 0-
I — Yukarda cins ve miktarı yazılı «2» kalem malzeme şartname ve nu

muneleri mucibince pazarlıkla satın almacaktır. 
II — Pazarlık 28/4/938 tarihine rastlıyan perşembe günü hizalarmda gös

terilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

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

me paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1951) 
• 

I — 30/3/938 tarihinde ihale edilemiyen 188 kalem malzeme gruplara ayn-
larak pazarlığı ayrı ayrı yapılmak üzere yeniden eksiltmeye konmuştur. 

II — Pazarlık l»/4/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III _ Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı ge

çen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1953) 

İktisat Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede çalış

masına izin verilen ecnebi şirketlerinde ti (Fiat) Anonim şirketi bu defa mü
racaatla Şirketin İstanbul şubesinin muamelâtım 31/12/937 tarihinden itiba
ren tatil ettiğini bildirmiş ve tasfiye memurluğuna İstanbul şubesi mümessili 
Leon Şönman'ı tayin etmiştir. 

Bu şirketle alâkası olanlann İstanbulda Beyoğlunda Taksim'de, Köstebek 
sokağında 8 numarada mukim Leon Şönman'a ve icabında İktisat Vekâletine 
müracaat etmeleri ilân olunur. 

Denizbank Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
1 — işletmemizin nefsi Kadıköy vapur iskelesi üstündeki gazino 27/Nisan/ 

938 tarihinden itibaren bir sene müddetle kiraya verilecektir. 
2 — Açık arttırma suretiyle müzayedesi 20/Nisan/938 çarşamba günü 

saat on beşde Karaköyde İdare Merkezinde şefler encümeninde yapılacaktır. 
3 — Şartnameyi görmek ve mütemmim malûmat almak isteyenlerin her 

gün idare levazım şubesine ve müzayedeye iştirak edeceklerin yazıh gün ve 
saatte teklif edecekleri bedelin yüzde 7,5 ğu nisbetinde teminatlariyle Şefler 
Encümenine gelmeleri, «1882» 
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Emniyet Sandığından: 
Galatada yeni yapılan yolcu salonu' karşısında kıymetli bir irad 

Galatada Kemankeş Karamustafapaşa mahallesinde Kılıcahpaşa caddesinde 

Eski Paket Postanesi binası 
(Şimdi tütün deposu) 

Sekiz taksitle satılıktır 
1 — Muhammen kıymeti 45,000 liradır. 
2 — Arttn-ma 18/4/938 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 te yapılacak ve gayrimenkul en çok bedel verenin 

Üzerinde kalacaktır. 
3 — Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 u nisbetinde pey akçesi yatırmak lâzımdır. 
4 — Arttırma bedelinin dörtte biri peşm, geri kalanı sekiz senede, sekiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler 

Helik % 5 faize tâbidir. 
5 — Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede ipotekli kalır. (1482) 

se-

Scandinavian Near 
East Agency 

OfelaUdft Tahir huı I fiıı«t kat 
Tel: i49St - t - I 

STOBska Orient Liıüen Gothenburr 
OjDtbeDburg, StoUıolm, Oslo, Dantıit, 

0<lynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
B*ltık limanlan «ark ve Karadeniz bajlı-
• • Umanları arasında 15 günde bir «ta»* 
»• avdet İçin muntazam jKJstalar. 

tMynla - Danttlg - Oothenburg re Oslo-
<ân beklenen vapurlar. 

Aasne vapuru limanızımda 
Vlklngland vapuru 28 Nisana doğru. 
Gotland vapuru 3 mayısa doğru. 
Takmda îstanbuldan Hamburg Roter-

•Uö - Kopenhag, Odynl» OcthenberJ, 
o*ntelg - Stokholm, TO Osloğ limanlan 
kUn hareket edecek vapurlar. 

Aasne vapuru 22 nisana doğru. 
Vlklngland vapuru 28 Nisana doglu. 
Gotland vapuru 3 ma\:sa doğru. 
Fazla tafsUftt İçin Oalaıa'da Tahlr han 

• üncü katta k&ln acenteUftma müracaat. 
Tel: 44981 - 2 - 8 

Dr. Ih»an Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

öksürük T» nefes darlığı boğmaca 
y kuamık ökBûrûkleri için p«k te 

şiirli ilâçtır. Her eczanede Te ecî 
depolannda bulunur. 

Aslan ve eski hisar 
Müttehid çimento ve su kireci fabri-

kalan anonim şirketinden: 
Üçüncü davetname - İkinci ilân 

Aalaa ve Eskihisar müttehit çimento ve 
*» kireci fabrikalan anonim «irketi his-
•*<*»i'lannm atideki ruznameyi müzakere 
etmek üzere İkinci defa fevkalâde içtimaa 
**vet olunduklan 28/mart/1938 tarihinde 
**caret kanununun muaddel 388 ncı mad
desinin İstilzam eylediği nisabı içtima ha-
•û olmadığından, şirketi mezkûre hisse-
**f*nı zirde münderiç ayni ruznameyi 
müzakere etmek üzere 6/mayıs/1938 tari
f e müsadif perşembe günü saat 16\[a 
Galatada Agopyan hanmda jirket merke-
••»de üçüncü bir fevkalâde İçtimaa davet 
olunurlar. 

KüZNAMEİ MÜZAKERAT: 

1 •— Şirket sermayesinin tezyidi ve tez-
>Wi sermaye neticesinde ihraç olvmacak 
y«ai hisse senedatmın şirket hissedara-
* ^ sureti tevzii hususunun müzakeresi, 
J" T" Şirketin mukavelenamesinin 14 ncû 
•»ddesinin aşağıda yazüdığı üzere tadili: 

(Mezkûr maddenin şekli hazin - Şirke-
**n umur ve masalihl heyeti umumiye ta-
'•'«ıdan mensup ve üçten dokuza kadar 
***^an mürekkep bir meclisi idareye iha-

<*unur. Meclisi idare âzalık müddeti üç 
••»e olup her sene kıdem itibarile bunla-
^ sülüsü tecdid olunur.) 

(Mezkûr maddenin tadilden sonra a-
^*cağı şeku - Şirketin umur ve masalihl 
«cyeti umumiye tarafından mensup ve 
*6ten yediye kadar azadan mürekkep bir 
"aecllsi idareye ihale olunur. Meclisi Ida-

ftzalık müddeti üç sene olup her sene 
j^em itlbarUe bunlarm sülüsü tecdid o-lunur.) 

— Meclisi idare ftzasmm yeniden İn
tihabı. 

"^^ret kanununun 385 nci maddesi 
»»ucibince hissedarlardan bir hissesi o-

^ dahi işbu müzakereye iştir&k ve rey 
**• eylemeğe hakkı vardır ve birden ziya-
*e hissesi olan zevatın reyleri hisseleri 
ölabetlnde tezayüd eder. 

^bu Içtünada hazır bulunmak Istiyen 
*evat ticaret kanununun 371 nci maddesi 
mucibince içtima tarihinden bir hafta ev-
•el hisselerini şirket merkezine tevdi et
melidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse seneda-
t» mukabilinde ahnacak makpuzlar şirket 
merkezine tevdiat mahiyetinde olarak ka. 
bul edilecektir. 

İstanbul, 14 nisan 1938 
Meclisi idara 

UKSURUK ŞURUBU 

I Emniyet Sandığı ilânları 

Eh muannit öksürüklerle 
bronşit, astm, ve boğmaca 
öksürüğünün katî ilâcı
dır. Göğüsleri zayıf olan 
lara vikaye edici tesiri 

şayanı dikkattir. 

BÜTÜN ECZANELERDE 

BULUNUR. 
İngüiz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 

AtîM"-

'»'-' . l^yjffff^^ -' 

Gümrük Muhafaza genel komutanlığı istanbul 
satmalma komisyonundan 

1 — Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Deniz vasıtalarından 61 sayıU 
motorun yenileştirilecek olan yelken ve direkleri iğinin 22/4/938 cuma günü 
saat 11 de Pazarlığı yapılacaktır. 

2 — Tahmini tutan 575 lira ve ilk teminatı 41 liradır. 
3 — Şartname ve numune bez komisyondadır. Görülebüir. 
4 — İsteklilerin bu işi başarmağa ehil olduklanna dair vesikaları ve ilk te

minat makbuzlariyle gün vê  saatinde Galata eski İthalât gümrüğündeki ko
misyona gelmeleri. (2078) 

Galatasaray lisesi alım satım komisyonu başkanlığından 
Keşif bedeli İlk teminatı 

Lira Kr. Lira • 
1659.02 125 Camakân 

Galatasaray Lisesi binasında yapılmasına lüzum görülen keşif bedeli ve ilk 
teminatı yukanda yazıh camekânın 21/4/938 perşembe günü saat 14 de İstan
bul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanacak ko
misyonda pazarlıkla açık eksiltmesi yapüacaktır. 

İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair idarelerinden al
mış olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Direktörlüğünün eksiltme tari
hinden evvel yazılmış ehUyetname ve Ticaret odası vesikalariyle belli gün ve sa
atte komisyona gelmeleri. (2077) ** 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 
iskân Umvun Müdürlüğü için vilâyetler iskân işlerinde istihdam edilmek 

üzere 150 lira ücretli Fen memurluklarına ihtiyaç vardır. Talip olanlann bilû
mum vesaik ve şimdiye kadar bulundukları vazife ve işlere ait evrak ve üç adet 
fotoğrafla bizzat ve yahut bu vesaik ve evrakı göndermek suretiyle Sıhhat ve
kâletine müracaatları ilân olunur. (857) (1748) 

KERPETEN m 

fLACİ 

Memur aranıyor 
Türk Kömür Madenler Anonim şir

keti Kozlu Ocakları için türkçeden 
başka fransızca veya italyanca bilen 
ve usulü muhasebeye vâkıf bir muha-
sible muhaberat memuru aranmakta
dır. İstiyenlerin mezktir şirketin Ga
latada Karamustafa sokağında 149 

numaralı Hovagimyan hanında 4 üncü 
kattaki idare merkezine müracaatleri. 

Zayi — Ankara askerlik dairesinden al
dığım terhis tezkerem ve beraberinde Ka
dıköy __ nüfus memurluğundan ve
rilen nüfus tezkeremi kaybettim. Yenile
rini alacağımdan eskilerinin değeri yok
tur. 

328 tevellüdlü İhsan Evren 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket lUdtt 

Akşam Matbaam 

Mer feye kızıyoruz, hıi;Eîr {«y bizi 
m«mnun etmiyor, fokot tn fenosu' 
bOlün etrofımızdokiler bu (Ok kötü 

lobigtımıtsjan dolayı bizdin U{eklajıyor1fl^ 

I t t » b u r o d o 
a 

V A L I D O L <mdadımıza~yetisirl 
I H I - - U - • J İli I I - I 

VPnu bir kırı ttcrob* idiniz; endon tonra 
dOnyoyı bir Jĵ oldoho gCzıl BSrıcıkiinlb 

V A T Î D 'O I 1 I dömîo,- «öbCt "vı 
)ıop,hglind« hır «uonıdı bvlunur,' 

>J. 

Taksitli Emlâk satışı 1 t 
Semti 
Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde 

Küçükhendek sokağmda Kuledibi 
meydanı karşısmda eski 2,4, 4,4 Mük. 
6 yeni 2, 4, 6. 8,10 No. h 

Üsküdarda Debbağlar mahallesinde 
Camişerif sokağında eski 24 mü. yeni 
30 No. h 
Galatada Kılıçalipaşa Kemankeş ma
hallesinde Medrese sokağmda eski 12 
Uâ 23 yeni 18, (No. taj 18, 11/1, 11/2, 
11/3, 11/4) No. h 

Üsküdarda Hayreddinçavuş mahal
lesinde Çeşme sokağînda eski 6 yeni 
4No. h 
Beylerbeyinde Burhaniye mahallesin
de eski Rastmağa yeni Abdullahağa 
sokağında eski 12 mük. yeni 12/5 No. lı 

Muhammen 
Cinsi kıymeti 

Dört buçuk katta yirmi bir 
odalı altında bir gazino ve bir 
mağazası olian terkos ve elek
trik tesisatmı havi kagir üç 
evüı tamamı 
İki katta dört odalı ahşap bir 
evin tamamı. 

Maamüştemilât kagir Salhane 
(hal üstünde dört odası olan 
bir kahvehane ile Demirhane
nin tamamı 

7500 

500 

Kagir bir d ü l ^ n 
üç odası vardır) 

(üstünde 

3000 

400 

459,65 metre nmrabbaı bir ar-
samn tamamı. 300 

1 — Arttırma 12/5/938 tarihine düşen perşembe günü saat onbeşte yapıla
cak ve gayrimenkuUer en çok bedel verenlerin üstüride'kalacaktır. 

2 — Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin ^ 1 0 nu nisbetinde pey 
akçesi yatırmak lâzımdır. 

3 — Artturma bedelinin dörtteblri peşin ve geri kaîanı sekiz senede sekia 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. '̂ *» • 

4 — Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede ipo
tekli kahr. (2001) 

İktisat Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüfündeni| 
30 İkinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede çalış-

masma izin verilen ecnebi şirketlerinden Di Gudyir Teyr End Raber Eksport 
Kampini'in Türkiye umumî vekili Reuel Bradney müracaatla haiz olduğu salâ
hiyete binaen gaybubeti esnasmda namma yapacağı işlerden doğacak davalaı-
da, bütün mahkemelerde dava eden, edUen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır 
bulunmak üzere İstanbulda Galatada, Billur sokağında 11 numaralı Büyük Tü
nel hamnda 9-11 numarada mukim Wilham Jackson Perkins'i vekil ta3rin et
tiğini büdirmiştir. Ancak ticarî mahiyette bir sıfatla hareket etmek hususu 
hariç ve müstesna olmak üzere mumaileyh WUliam Jackson Perkins'e verilen 
Hukuk ve salâhiyetler vekü Reuel Bradney'in Türkiye haricinde bulunduğu va
kit ve zamana maksur ve münhasır olmak ve evvelce âzledUmedikçe 31 Tem
muz 1938 tarihinde hitam bulmak şart ve kaydiyle mukayyettir. Keyfiyet tet
kik edilerek muvafık görülmüş olmakla üân olvmur. (M. 1584) 

Adalar Malmüdürlüğünden 
1 Muhammen değeri 

Büyükada: Karanfin mahallesinin Karanfil sokağında 667 metro 400 20 
bilâ sayıü arsanın tamamı. 
Heybeliada: Eski Arka Yeni Müstecip onbaşı sokak 14 sayıU evin tamamı. 700 00 

Yukarıda yazüı mallar 19/4/938 sah günü saat 14 de peşin para ve açık 
arttırma Ue satüacaktır. 

İsteklilerin % 7,5 pey akçeleriyle Adalar Malmüdürlüğüne müracaatları. 
(2010) 

istanbul Gümrükleri başmüdürlüğünden 
Mezat kaime numarası 9659 P K Marka 2621/22 mimara kanunî safi sık

leti 179 kilo 1358 lira 29 kuruş değerinde % 74.5 yünfi hA\'i pelüş MKN 9658 PK 
2621/22 M VE N KS 19 Ki 28 L 29 KD % 49 yünü havi pelüş MKN 8568 H 7476/ 
M VE N KS 97 K 294 L 91 KD cilâü pirinç karyola edevatı MKN 2174 CFA 
4844/53 M Ve N KS 500 K 147 L 21 KD yapıştırmağa mahsus müstahzar nebatı 
zamk mayı halinde MKN 3305/1,3308 3307 AP marka 4,5,7 KS 156 K 201 L 42 
KD sade galvanizli elb'se askıları MKN 3306, 3307, 3308 AP marka 4, 5, 6, 137 KS 
282 L 76 KD kabartmah demir elbise askısı MKN 9879 dökme marka KS 1008 K 
107 L 25 KD madeni orta yağlardan olup 270 dereceden evvel takattur eden kıs
mı % 10 dan fazla bu eşyalar pazarlıkla dahüe satüacaktır MKN 106 Bila M ve 
N KS 206 K 132 L 19 KD sade kâğıt torba MKN 9249 Büa M ve N KS 3000 K 1103 
L 22 KD Hayvanla çekilir eşya vagonu MKN 9246 Büa M VE N KS 1300 K 202 L 
9 KD boyah ağaç tezyinat MKN 9250 Büâ M VE N KS 510 K 72 L 36 KD boyalı 
saç kaba mamulât araba sandığı MKN 9251 Bila M VE N KS 85 K 159 L 36 KD 
müstamel çadu: MKN 9232 Bila M VE N KS 120 K 445 L 51 KD ağaç çerçiveli 
muşamba yağü boya resün MKN 9231 Büa M VE N KS 203 K 101 L 21 KD muh-
teUf demri el alâtı MKN 9214 Büa M VE N KS 69 K 116 L 90 KD Pamukla tecrit 
edihniş kablo teli MKN 9215 Büa M VE N KS 87 K 75 L 38 KD Mevaddı saire ile 
mürettep taksim tablosu İntreptör ve duy bu eşyada aktarmaya 18 4/938 günü 
saat 13 de 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde Sirkecideki gümrük satış sa
lonunda satılacaktır, isteklilerden malm değerinin % 7,5 pey akçesi makbuzile 
maliye unvan tezkeresi istenir. Pey akçelerinin saat on ikiye kadar yatırılması 
mecburîdir ve eşyanın da hergün öğleye kadar görülebüeceği ilân olunur. (2060) 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeU 9750 lira olan 130 adet mahruti çadır 22/4 '938 cuma gü
nü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 731,25 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve Nafıa mütealıhltlik vesikası ve tekliflerini aym gün sa
at 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydarpaşa-
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. (1906) 

-k 
Muhammen bedelleri ilg miktar ve vasıfları aşağıda yazılı 3 gurup maızerao 

gurupları ayn ayn ihale edilmek üzere 2.5.1938 pazartesi günü saat 10,30 on 
buçukta Haydarpaşada gar binası İçindeki komisyon tarafmdan açık eksiltmt 
Ue satm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalannda ya
zıh muvakkat teminatlarUe birlikte eksütme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lâzımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Satmalma komis
yonu tarafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. ı 

1 — 75 adet balast kalburu muhammen bedeli 825 lira muvakkat teminatı 
61 lira 88 kuruştur. 

2 — 1500 metre muhtelif cina ve eb'atta transmisyon kayışı muhammen 
bedeli 3908 lira muvakkat teminatı 2as lira 10 kuruştur. 

3 — 2000 kilo kaynamış Lnce bezir muhammen bedeli 1120 Ura muvakkat 
teminatı 84 liradır. (2081). 
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Dişleri niçin sabah ve a k ş a m iner 
yennekten sonra muntazaman 

f ırçaiamak lâzımdır? 

Çünkü unutmayınız ki: 
Bakımsızhktan çürüyen dişlerin 

difteri, bademcik, kızamık, enfloenza, 
ve hatta zatürrieye yol açtıkları, ilti
hap yapan diş etlerile köklerinse 
mide humması, apandisit, nevresteni, 
sıtma ve romatizma yaptığı fennen 
anlaşılmıştır. Temiz ağız, ve sağlam 
dişler umumî vücud sağlığınm en 
birinci şartı olmuştur. Binaenaleyh 
dişlerinizi lici-gün kabil olduğu ka
dar fazla ÜADYOLİN» diş macunu 
ile fırçaiıyarak sıhhatinizi garanti 
edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu suret
le mikroblan imha ederek dişlerinizi 
korumuş olursunuz. 

ile dişlerinizi sabah ve akşam her yemekten 
sonra muntazaman fırçalayınız 

KARAMÜRSEL Fabrikasının 
H A Y A T U C U Z L U Ğ U N A H İ Z M E T İ 

Birinci sınıf hare ve dikiş ile 

ISMARLAMA ELBİSE 2 4 ve 2 7 lira 
Karamürsel fabrikasmm memleketimizin her tarafmda tanmmış çok 

sağlam ve zarif yünlü kumaşlanndan çok mahir makastar tarafmdan 
itina ile dikilmekte olan 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
üzerinden imal edihnektedlr. Muamelemiz peşindir. 

(Pek yakında ucuz hazu- elbise dairemiz de açdacaktu".) 

( S u l t a n h a m a m ik inc i V a k ı f h a m a l t ı n d a ) 

Soğuk algınlıkları her 
türlü hastalıklara yol 

açabilir. Fakat bir kaşe 

NERVIN 
Sinir ağrı lar ı , asabı öksürükler , uykusuzluk, baş 

y a r ı m b a ş ağrıs ı , baş dönmes i , baygınl ık , çarpıntı 

s inirden ileri g e l e n bütün rahats ız l ıkları giderir . 

Yüksek Mühendis mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Eksiltmeye Konan Miktan Tahmini Pey akçesi Eksiltme tarihi gün 
mevaddm cinsi Fiatı ve saat 
Atölye İşletme malzemesi 89 kalem 896.70 67.50 Li. 25/4/938 pazartesi 14 
Motor 1 Adet 185.00 14.00 Li. 25/4/938 pazartesi 14,30 
" 'Yüksek Mühendis mektebi atölyeleri için lüzumu olan yukarıda cins, 
miktar, muhammen bedel ve ilk teminatı yazıh malzeme açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Eksiltmesi hizalarmda yazılı gün tarih ve saatte yapılacaktır. Şart
namesini görmek isteyenlerin hergün ve eksiltmeye gireceklerin belli gün ve 
saatte Gümüşsuyundaki mektep binası dahilinde toplanan komisyona müra-
caatlan ilân olunur. (1839) 

GRiPiN 
Muhtemel rahatsızlıklarm hepsini 

önlediği gibi nezle, grip, bronşiti de 
kısa bir zamanda izale eder. Harareti 
sür'atle düşürür. 

Gripin, ağrüaliTk amansız düşmanı
dır. Diş, baş, sinir, adale, romatizma, 
mafsal evcaında katiyetle tesir gös
terir ve günde üç taneye kadar emni
yetle almabilir. 

İcabında günde 3 kaşe altnabüir. 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

jnkilab yaptı 

Bu yeni ve 

sihrâmiz 

renkleri 

tecrübe ediniz 
On kadm da dokuzu tenlerine uy-
mıyan bir renkte pudra kul-
lamrlas: ve yüzleri sun'î «mak
yaj görmüş» bir şekil aldıklan gi
bi yaşlarmdan fazla ihtiyarlamış 
görünürler Yeni icad edilen şaya-
m hajrret «Chromoscope» maki
nesi, pudra renklerinde bir inki-
lâp yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra' renkleri a-
rasmdaki ahengi ifşa etmiştir, ki, 
bu, Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabiî renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im-
kânmı vermiştir. Artık yüzünüz
de plâkalar halinde yapışan adi 

Artık; sizi yaşınızdan fazla ih
tiyarlamış gösteren ve yüzü
nüzde tiPlâkalar* hâlinde ya
pışan adi pudralan bırakım» 
ve bir güzellik mütehassısının 
dediklerini okuyunuz: 

pudralara nihayet veriniz ve bu-
gfünden Tokalon pudrasım sihra-
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafma bir renk ve 
diğer tarafma da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüz. 
Bu yeni pudrayi kullanarak cazib, 
sehhar ve adetâ tabii bir güzellik 
temin ediniz. 

S a t ı n a l d ı ğ ı n ı z T o k a l o n k r e m i v a z o l a r ı n ı n 
b ü y ü k b i r k ı y m e t i v a r d ı r . O n l a r ı b a y i i n i z e i a d e 
e t t i ğ i n i z d e b e h e r i iç in 5 k u r u ş a l a c a k , a y n i z a 
m a n d a k ı y m e t t a r m ü k â f a t l a r ı b u l u n a n T o 

k a l o n m ü s a b a k a s ı n a i ş t i r a k h a k k ı n ı v e r e n b i r 
b i l e t t a k d i m e d e c e k t i r . 

Tabip alınacaktır 
Askerî Fabrikalar umum müdürlüğünden: 

Ankara yakmmda Kayaş ve Küçükyozgatta çalıştırılmak üzere iki tabip 
almacaktır. 

Kabul şartlarım öğrenmek isteyenlerin istida ile Nisanm yirminci günü 
akçamma kadar Umum Müdürlüğe müracaatlan. (1646) 

Kadık^ sulh icrasından: 
Bir borçtan mahcuz olup satılarak pa

raya çevrilmesine karar verilen büfe, ka
nepe takımı ve saire gibi ev eşyasınm is-
tlrasine talib olanlarm rüsumu alıcıya aid 
olmak üzere 26-4-938 tarihine müsadif 
salı günü saat 15 den 16 ya kadar Pangal-
tı Cersu mahallesinde hazır bulunacak 
memura müracaatlan lüzumu ilân olunur, 

(6895) 

100 lira mükâfatlı 
Keşan T. H. K. Başkanlığından 

1 — Keşanda yapılacak olan Hava Kurumu binasının plâm «100» Yüz li
ra mükâfatla münakaşaya konulmuşttû:. 

2 — Şartname ve aramn vaziyet haritası İstanbul ve Edime Türk Hava 
kurumu Başkanlıklarına Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğüne gönderilmiş
tir. 

3 — Ayrıca Keşan Türk Hava Kurumundan şartname talep edilebilir. 
İlân olunur. (1620) 

İstanbul Sular İdaresinden: 
Kapalı zarfla münakaşa İlânı 

îdaremizce Edimekapı su havuzundan başlamak üzere Zeyrek yokuşu ba
şına kadar konulacak 600 milimetrelik borular için tanzim edilen proje ve şart
namesine göre: 

a — Hendek hafriyatı ve imlâsı 
b — Hafriyat esnaısmda bozulan adi ve parke kaldınmların tamiri işleri ka

palı zarfla eksütmeye konulmuştur. 
1 — Şartname ve teferruatı 100 kuruş mukabilinde İdaremiz veznesinden 

almabüir. 
2 — İhale 27/4/938 çarşamba günü saat 16 da İdare merkezinde müteşek

kil komisyonda yapüacaktır. 
3 — Talipler şartnameye göre hazırlayacaklsuı kapalı zarflarım yiûMOdA 

yazüı saatten evvel müdürlüğe vermeleri. (2018) 

l*ıı«l m 
VENÜS 

Terkibinde, altın kr<îmi bulunan havalandınlnuş VENÜS pudrası, herkesi 
hayran bırakıyor. 

Çünkü: Hilkatin cazibesine, kendi hususi cazibesini katan VENÜS PUD
RASI, yüzde yaydnuyor ve sıvaşmıyor. Rengi mat gösteriyor. Cildi gergin 
tutuyor. 

Bugüne kadar milyonlarca kişi onu elbette 
sebepsiz yere beğenmiş değildir. 

Bu şapkayı siz de yapmız. — Modacı diyor ki: — İlkba- __ ^^_ _ _ ^ _ Gözlerin sağUğı — Çok yiyorsunuz — Erkekler ve ka
bar için örgülü bluz — Son moda kabartma bluzlar — El ör- ^ • • • • • ^ ^ • ' « • | T ^yf^ " B T M^^M dmlar neden hoşlanmazlar? Balık nasıl muhafaza edilir. Sün
güsü deniz mayosu - iki güzel çay örtüsü - Arap yastık H ^ ^ M : / ^ • ^ ^ ^ ^ dan bundan-ÇiçekU pencereler-Yavrunuzun s a ğ ü ğ ı -

^ ^ V ^ H ^ ^ ^ ^ / ^^Jm • ^^M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B Ne pişirelim? Kızamık — İskambil kâğıtlan nasıl temizlenir, 
örneği — Modem yemek takımı — İşte yeni şapkalar — Ça- ^ H ^ ^ ^ B f M ^ ^ ^ H ^ ^ ^ ^ ^ ^ B , ^.,. T̂  - • , . ^ı . , 

^ •' ^ j -i ı- V ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 0 ^ ^ ^ B İ L ^ ^ ^ W bunaln biliyor musunuz? — Doğru sözler, kedimizin gıda 
maşır markalan nasıl yapüır? - File perde ve örtüler - J B ^ ^ ^ ^ J H » W ^ > ^ ^ ^^ ^^'^^^^^^" ^ ^ ^°^^ ^^ ^ ' " ^^^^"^ hareketleri - Terbi-
Kızlanmızın yazlık yelekleri — Renkli örtüler — Kırlangıçlar - ^ ^ yeli terbiyesiz kime derler? Müzik kısmında HARMAN Dalı 
(Çocuk araba takunı) son moda bir yastık. B u g Ü n Çlkan 1 3 CÜ SayiSİ le 2 c İ y i l i n a gİrdİ (notasile) EV-Iş le behren tarihî hakikat. 

Türk Evine hizmet için çıkan, Türk kaduuna ev ve el işlerinde faydah olmağa çabşan, yetigkin Türk» kızlarının en yalan arkadaşı olan EV-İŞ yeni yıhna girerken bir kat daha zenginleşti. 

4 renkli, 100 den fazla klişe, 8 sayfa ekle 60 sayfa 
A v n o a hıi'vMfr Kh> X«4«AV1Mİ n a M a a RV.İJS'itk h n H M •vumıı «firttnüK vm hix tan* abaıs. 15 kuruştur. 


