
KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

il&n vasıtasıdır 
4 defası 125 karuf 

Akşam ilân servisi, telefon 206S1 

AKS 
Devlet Nüshası 

istanbul hayranlan koruma cemiyeti 
Nlıantaf Şalmig&r sokak Na 64 

Telefon: 4918» 
Fukaranın hayranlanna mahsus parasıs 
muayene ve tedavi pazardan maada hec gfin 

saat 9 - 12 ve akşamlan B - 6 

Sene 20 — No. 7036 — Fiafi her yerde 5 kornf CUMA 20 Mayıs 1938 Telefon: 205«5 (Başmuharrir) — 20765 (Yazı İşleri) — 20497 (Müdür) — 20681 (İdare). 

Spor ve Gençlik bayramında kız ve erkek talebenin geçid resmi ve istiklâl marşı dinlenirken 
(Dünkü spor bayranuna aid tesimelr ve yazılar 7 nci ve 8 noi sahifemiıdedir) 

Atatürk, Ankarada idman iıareketleri 
yapılan stada şeref verdiler 

Stadı dolduran mektepliler ve yüz 
binlerce halk coşkun tezahürat yaptı 

Büyük Şef stadda General Mariç 
Şükrü Kaya gençliğe hitaben mühim 

ile görüştü - B. 
bir nutuk iradetti 

Ankara 19 (Telefon) — Atatürkün 
y r̂dıt ve Türk istiklâlnini kurtarmak 
*Çin büyük mücadelesine başlamak ü-
^re Samsunda karaya ayjüc bastıkları 
*^i«ı 19 uncu yıldönümü olan ve 
Kene Büyük Şefin yarattığı muhte-
?̂ oı eseri emanet ettiği Türk gençli-
p için «spor ve gençlik bayramı» o-
^^k kabul edilen 19 Mayıs, bugün 
^ahiüye Vekili ve patti genel sekre-
^ î B. Şükrü Kayanm Ankara stadyo-
'̂ Ûnda söylemiş olduğu nutukta işa-

ret ettiği gibi yurdım her bucağmda, 
Türk gençlerini, sporcuları ve milyon
larca Türk halkı toplu ve birlikte ebe
di ve cihanşumul bir tarihin d&-
nüm günlerinden biri olarak Inıtlan-
mıştır. 

Program mucibince saat 12,30 da 
Halkevi önünden hareket eden genç
ler önlerinde bandolar ve bayraklar 
oldukları halde şehrin ana yollann-
dan geçerek zafer âbidesinin önüne 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

General Mariç Ankarada 
Harbiye mektebini gezdi 

'̂ »anda muhterem misafirimiz, Büyük Erkâm Harbiye Reisi Mareşal Fevzi 
«akmakla samimi surette el sıkıyor, aşağıda istasyonda Yugoslav ve 

Atatürk bugün 
Mersini 

şereflendirecek 
Ankara 19 (A.A.) — Reisicum

hur Atatürk bugün saat 17 de hu
susî trenle Mersine gitmek üzere 
şehrimizden ayrılmış ve istasyon
da Başvekil Celâl Bayar, Büyk 
Erkânıharbiye reisi mareşal Çak
mak, Dahiliye Vekili ve Parti ge
nel sekreteri Şükrü Kaya, Harici
ye Vekiü Dr. Araş Ue diğer vekil
ler, mebuslar, Büyük Erkânıharbi
ye ve Millî Müdafaa erkâm ve ka
labalık bir halk kütlesi taraf m-
dan uğurlanmışlardır. 

Yıkalım mı, 
yıkmiyatım mi? 

Yapmakla beraber yıkmak da me-
sele oldu: 

— Eski hapishane fHâncc tarihi 
binadı; el sürülemez! - diyenler var. 

— tleri varıyorsunuz. Yakında Ye-
nicami halâlarına da ^Tarihîdir!» 
diyeceksiniz! - diye mukabelede bU' 
lunarüar eksik değil. 

tmann önüne dikilen birçok en
geller olacak elbette... Zira tstanbvl, 
beşer tarihinin en enteresan parça
larına sahne olmuş bir şehirdir. Her 
taşı manevî, bozan de maddi manada 
bir hazinedir. 

Onun için, şayed hapishane bina
sı fevkalâde hatıraları saklıyan bir 
binasa en tipik bir odası, bir kemeri, 
yahud bir kapısı, müstakbel mamur 
kısmın ortasında parmaklıklarla çev
rili bir hatıracık olarak kalabilir. 
Şayed Yenicami kemeri yahud filân
ca çeşme asnn icab ettirdiği hareke
te mâni olacak bir yerde ise, ileride 
oradan sökülerek başka bir yerde 
yeniden kurulur. (Koskaca şatoları 
taşı taşına Amerikaya nakledenler 
var!) 

tUe sonu7ia kadar imha, yahud ille 
bir heyulayı muhafaza mecburiyeti 
yoktur; bu iki kati şeklin arasında 
mutavassıt, barıştırıcı ça^ 
lunabüir. Bir de Q noiaa 

Fransa ile italya 
arasındaki konuşma 
güçlüklerle karşılaştı 

İtalyan mahaflll "Fransa Sovyetlerle Italyadan 
birini tercih etmelidir,, diyor 

tngilt ere, müzakerenin suya düşmemesi için iki 
taraf arasında tavassutta bulunacak 

Londra 19 (A.A.) — Havas ajansı 
muhabirinden: İngilterenin Roma se
firi Lord Pört, dün Kigi sarayında kont 
Ciano ile uzun bir mülakat yapmıştır. 

tyi bir membadan öğrenildiğine gö
re Lord Pört, bu görüşme esnasında İs
panyol meselesi yüzünden çıkan müş
külât sebebUe tevakkufa uğramış olan 
Fransız - İtalyan müzakerelerinin ye
niden başlamasını temin maksadile tn-

gUterenin hayırhah bir tavassutta bu< 
lunmak tasavvurunda olduğunu kont 
Cianoya söylemşitir. 

İtalyamn Fransa tarafmdan Barse-
lonaya silâh ve mühimmat vermek su-
retile ademi müdahale prensipini ihlâl 
etmekte olduğunu bahane ederek gene
ral Franko lehinde yeni bir müdahale
de bulunmasından korkulmaktadır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

D i ş i KORSAN 
Yazan: İskender F. Sertelll 

Akınlar, İstilâlar, Kara ve Deniz harpleri, çök 
heyecanlı aşk sahneleri ve zengin hazineler, büyük 

ülkeler, güzel kadınlarla tatmin edilemiyen bir ihtiras! 

Yeni tarihî tetrlkamıza yarın başlıyoruz, okuyunuz 
Devlet ringinde.,. 
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Z>îlıı Geceki v e B u Sa^balıki Haber ler J 
General Marîç Ankarada 
Harbiye mektebini gezdi 
Mareşal Fevzi Çakmak, Millî Müdafaa ve Dahiliye 
Vekilleri misafirimiz şerefine ziyafetler verdiler 
Ankara 19 (A.A.)— Dündenberi §eh-

rimizdt Ijulunmakta olan Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye Nazın general Ma-
riç b ı^ün öğleden önce Millî Müdafaa 
Vekili Kâzım Özalp ile birlikte Harbiye 
mektebini ve Polis, Jandarma enstitü
sünü, Muhafız kıtaatı karargâhım gez
miş ve bu ziyaretleri esnasında kendi
sine karşı askeri merasim ifa edilmiş
tir. 

General Marlç Harp okulunu ziya
retleri esnasmda sınıfları gezmiş ve 
dersleri takib etmiştir. Jandarma ve 
Polis enstitüsünde de kendisine mek
tebin ihtisas şubeleri hakkında izahat 
verilmiştir. 

General Mariç akşam üzeri de fişek 
fabrikasını gezmiştir. 

Ankara 19 (A.A.) — Yugoslavya 
Harbiye ve Bahriye Nazın general Ma

riç ve refikası şerefine Hariciye Vekili 
Dr. Araş tarafmdan Çankayadaki Ha
riciye köşkünde bir öğle ziyafeti veril
diği gibi, akşam da Büyük Erkânıhar-
biye reisi mareşal Çakmak tarafmdan 
Anadolu klübünde mükellef bir ziyafet 
verilmiştir. 

Bu ziyafeti Dahüiye Vekili ve Parti 
genel sekreteri Şükrü Kayanın dost ve 
müttefik memleketin kara ve deni^ 
kuvvetlerinin büyük mümessili ve refi
kası şerefine Marmara köşkünde ver
miş olduğu suare takib etmiştir. 

Ankara 19 (A.A.) — Bayan Mariç 
refakatinde mihmandarları bayan 
Mümtaz Ulusoy olduğu halde bugün 
öğleden önce Kızılay ve Çocuk Esirge
me Kurumlarım ziyaret etmiş ve ak-
fam üzerine doğru da Çubuk barajı
nı gezmiştir. 

Çekoslovakyada yeniden 
çarpışmalar oldu 

Henlein fırkası motorlu kıtalar 
ihdas etmeğe karar verdi 

Prag 19 (AJL.) — Trebenik'te vu
kua gelen bir arbedede üç Çek Ue üç 
Alman yaralanmıştır. 

Prag 19 (A.A.) — Dahiliye Nezare
tinin emrile Cenubî Karpatya Rusyası 
valisi, 12 haziranda icrası mukarrer 
olan belediye intihabatmı sonbahara 
tehir etmiştir. 

Henlein fırkasının kararı 
Prag 19 (A.A.) — Henlein'in fır

kası şunlara karar vermiştir: 
1 — Parti âzasmdan olan tacirle

rin B. Henlein'in portresini dükkân-
lama asmalan mecburidir. 

2 — Parti mensupları, intihabat 
münasebetile ev ve dükkânlarını bay
raklarla donatacaklardır. Kontrol 
servisi fırka âzasmm intihabat arife
si olan Cumartesi g^ü pencerele
rinde tenvirat yapmalarına nezaret 
edecektir. 

3 — Alman Nazi kıtaları gibi mo-
töriü kıtalar ihdas edilecektir. 

Prag 19 (A.A.) — İlahiyat fakülte
sinin Alman talebesi Henlein fırka

sına İltihak etmişlerdir. 
Ç i f ç i f ı r k a s ı n ı n b i r t o p l a n t ı s ı 

Prag 19 (A.A.) — Çifçi fırkası re
isi B. Rudolf Beran, intihab müna-
sebetUe yapılan bir toplantıda söyle
diği bir nutukta şöyle demiştir. 

«Bir takım hatalar irtikâb ettik. 
Vazifemiz, Alman vahdetine mukabil 
Çek vahdetini kırmaktır. Slovak'lar
la birleşmeli ve fırkalanmız arasında 
vahdeti temin etmeliyiz. Komünistler
le hiç bir uzlaşma yapmıyacağız. Fa
kat Almanlanmızla ve ekalliyetleri
mizle namuskârane ve şeciane anlaş
mamız lâzımdır. 

Haricî siyaset sahasında Alman
ya, Polonya ve Macaristan üe anlaş
mamız ve ayni zamanda İngütere ve 
Fransaya sadık kalmamız icab eder. 
İtalya ile mukarenet tesis etmemiz 
Portekiz ile normal münasebetler vü
cuda getirmemiz ve Fı-anko nezdine 
bir mümessil göndermemiz icab eder. 

Çifçi fııisası, B. Hodza'nm fırkası-
dır.» 

Meksikada ihtilâl 
teşebbüsü 

Bu if in başında olan general 
azledildi 

Meksiko 19 (A.A.) — Röyter ajan
sı muhabirinden: Reisicumhur B. 
Kardenas, bir ihtilâl hareketi hazırla
mış olan Sen Lui Portosi valisi gene
ral Saturnmo SediUoyu azletmiştir. 
Reisicumhur, bizzat Sen Lui Portosi 
şehrine gitmijf ve generale esliha ve 
mühimmatını iade ettikten sonra çif-
liğine çekihnesine müsaade etmekte 
olduğımu bildirmiştir. 

Reisicumhur Kardenas, petrol kum-
panyalarımn, istimlâk ediUnelerine 
karşı mukabele bilmisil olmak üzere, 
hainlerin yardımım temin etmek İs
temiş olduklarım beyan etmiştir. 

İ z m i t t e h a k e m i n i d a r e s i z l i ğ i 
y ü z ü n d e n z e v k s i z g e ç e n m a ç 

İzmit 19 (Telefonla) — Bugün stad-
jomda. yapılan İdman bayramından 
sonra İzmit İdmanyurdu üe Akyeşü 
İdmanklubü ara^mda bir maç yapıl
dı. Epl zamaindonberi alâka Ue bek
lenen bu maç hakemin idaresizliği 
yüzünden maalesef çok zevlcsiz geçti. 

Birinci devrede hakem yanlış bir 
kararla ceza vererek AkyeşiUilere bir 
gol kazandırdı. Hakem, ikinci defa da 
verdiği bir kalkarı gene kendisi boz
du. İdmanyurdlular protesto maka-

Lord Halifaks 
çekilecek 

3 h a f t a s o n r a i s t i f a e t m e ğ e 
k a r a r v e r m î f 

Paris 19 — Bayan Tabouis, Oeuvre 
gazetesinde yazıyor: İngiltere Hari
ciye Nazın lord Halifaks 3 hafta son
ra istifa etmeğe katî surette karar 
verdiğini Başvekil B. Çemberlâyine 
bildirmiştir. Maamafih İtalyan poli-
tikaiBinda vukua geleceği tahmin edi
len değişikliklerin lord Halifaks'ı 
karannı değiştirmeğe mecbur etme
si muhtemeldir. 

G e c e k i y a n g ı n l a r 
Dün gece 15 dakika ara ile iki yan

gın olmuştur. Saat birde Beyazıtta 
Leblebicüer sokağmda Yerasimosa aid 
berber düklcânının içi ve mobilyaları 
kamilen yanmıştır. Saat 1.15 te de Ye-
şUdirkete Mısırlı B. Macide aid iplik 
boyahanesinin kurutma odasındaki ip
likler yanmıştır. 

İtfaiye vaktinde yetişerek yangınla
rı söndürmeğe muvaffak olmuştur. 

G e n e r a l F r a n k o n u n A n k a r a 
m ü m e s s i l i g e l d i 

Franko hükümetinin Ankara mü
messilliğine tayin edilen marki M. 
Palenzia dün sabah şehrimize gelmiş 
ve bugün Toros ekspresile Ankai'aya 

Fransada heye
canlı haberler 

Fransaya ültimatom verildiği, 
bazı hükümetlerin seferberlik 

yaptığı söyleniyor 
Paris 19 (A.A.) — Başvekil B. Dala-

dier gazetelere beyanatta bulunarak 
Fransada neşredilmekte olan yanlış 
haberleri tenkid etmiş ve şöyle demiş
tir: 

«Bazen şu veya bu memleketin se
ferberlik yaptığı, bazen Fransanın bir 
ültimatom aldığı haber veriliyor. Ba
sen de sulh maksatlarımızla taban ta
bana zid bir takım kararlar ittihaz et
tiğimiz işae ediliyor. Bu gibi yanlış ha
ber yapanlar kanuni şekilde cezaya 
çarptınlacalüardır.» 

B i r k a m y o n d e n i z e d ü $ t ü 
I İzmit 19 (Telefonla) — *ruğla al
mak üzere deniz kenarında gelen bîr 
kamyon, şoförün yanlış manevra yap
ması yüzünden denize düştü. Şoför 
yüzerek kendisini kurtardı. Kamj^n 
da bir müddet sonra vinçlerle karaya 
ahndı. 

Son dakika 
Türk - İngiliz itilâfı 
salıya imzalanıyor 

Londra 20 — Türkiye İle İngiltere 
arasında burada iki aydanberi cere
yan eden malî ve iktisadî müzakere
ler neticesinde hasıl olan itilâf, sah 
günü İngiliz Hariciye Nezaretinde 
imza edUecektir. Bu itüâf mucibin
ce Türkiyeye ticari krediler açümak-
tadır. 

Türkiyenin İngüteıey eşya ve bU-
hajssa maden ve tütün ihracatını art
tırmak için tedbirler alınmıştır. 

Japonlar, Suçeu 
şehrini aldılar 

Şehrin kalesi dibinde kanlı 
süngü muharebeleri oldu 

Paris 20 — Uzak Şarktan gelen ha-' 
herlere göre Suçeu' şehri çok kanlı 
bir muharebeden sonra Japonlann 
eline düşmüştür. Çinliler şehrin ka-
pılannda anudane bir mukavemet 
göstermişler, Japonlar, göğüs göğü-
se harb etmeğe mecbur kalmışlardır. 
Japon askerleri, ağır topların, kale
lere açtığı gediklerden şehre girmiş
lerdir. Şehrin dahilinde yeni Çin 
kuvvetlerile karşılaşmışlar ve çok 
kanlı bir muharebeye girişmişlerdir. 
Uzun ve kanlı muharebeden sonra 
istasyon, şehrin şimal ve cenubu Ja
ponlann eline düşmüştür. 

Domei ajansına göre şehrin garb 
mahalleleri feci bir manzara arezdi-
yor. Bu taraf ölü yığınları Ue dolu
dur. Japon menabiinin iddiasma gö
re Suçeu şehrirün zaptından sonra 
bu cephede hattı ricati kesümiş olan 
Çin kuvvetlerinin adedi 200,000 kişi 
imiş. _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ 

İtalyan - Fransız 
miizakeresinde zorluklar 
En mühim zorluk İspanya 

meselesinden çıkıyor 
Roma 20 — Salâhiyettar mahafU 

Fransız - İjtalyan müzakerelerinin 
normal bir şekilde cereyan ettiğini be
yan, fakat bir takım zorluklar çıktığı
nı da itiraf etmektedir. 

Paris 20 — Siyasî mahafilin beya
nına göre Fransız - İtalyan müzake
releri neticesinde bazı meselelerde ve 
ezcümle Tunus meseleshıde itilâf ha
sıl olmakla beraber, müzakerelerin ne
ticelenmesine İspanya meselesi mâni 
ohnaktadır. Fransız maslahatgüzarı 
müzakerelere devam için Kon Clano-
nun davetini beklemek hususunda 
kendisile mutabık olmuştur. Müzak«-
re. simdi tevakkuf halindedir. 

HATAYDA VAZİYET 

Fransaya bir protesto 
notası verdik 

Suriyeden Hataya ermeniler gönderiliyor • 
Türkleri yaralıyanların elebaşısı 

Iskenderuna gönderildi 
Antakya 19 (A.A.) — Anadolu a-

jansımn hususi muhabiri bildiriyor: 
Dünkü posta üe buraya gelen Sam

da münteşir Elkal)es gazetesinin An-
karadan alarak neşrettiği bir habere 
göre Türkiye hükümeti Hatayda se
çim etrafında yapılan yolsuzluldar ve 
Tiirldere karşı tatbik edilen tazyik ve 
tethiş hareketi halüanda Milletler Ce
miyetine ve Fransız hükümetine bi
rer nota vermiştir. 

H a t a y a E r m e n i g ö n d e r i l i y o r 
Ankara 19 (A.A.) — Anadolu ajan-

sınm hususî muhabiri bildiriyor: 
Gazeteler Suriyeden bir çok ermc-

ninin tescü edümek üzere Vatanî 
kütle tarafmdan masatflan ödenerek 
ve aynca para da verilerek Hataya 
gönderilmelerine devam edilmekte 
olduğunu ve bu hareketin nihayet 
karşı taraf gazeteleri tarafından İti
raf edilmekte bulunduğunu kaydedi
yorlar. 

Halepde ikamet eden ve Samla Be-
rutta garajlan bulunan büyük bir 
nakliyatçı da bu sabah bunu bana 
teyid etti. Kendisinden kiralanan bü
yük otokarlara 25 er ermeni konuldu
ğunu ve bunların İskenderunda bir 
gün zarfında hem nüfus dairesince 
hem de tescil bürosunda işlerini biti
rerek otokann geri dönmekte oldu
ğımu söyledi. 

T ü r k l e r i y a r a l ı y a n l a r ı n 
e l e b a ş ı s ı 

Antakya 19 (A.A.) — Anadolu 
ajansının hususî muhabiri bildiyor: 
Dün Rey haniye'de Türkleri yaralı-
yanlann elebaşısı Haydar Hasan Mis
te hükümet tarafından Reyhaniyc-
den uzaklaştırılmak için İskendei'un» 
gönderilmiştir. Haydarın geçenlerde 
pazar yerinde silâh attığı için tevkif 
edildiği zaman ittihadı vatanı kartı
nı göstererek serbest bırakılmıştı. 
O zamandanberi de Reyhaniyede tah
rik ve tazyiklerine devam etmiş olan 
Haydarın şimdi İskenderunda nasıl 
bir hattı hareket takib edeceği belli 
değildir. 

U ç T ü r k beriMet e t t i 
Antakya 19 (A.A.) — Anadolu 

ajansının hususî muhabiri bildiriyor: 
Bitaraf mahkeme ilk kararını dün 
vermiştir. Muhakeme edilenler Akte-
pede partizanların tecavüzüne uğn-
yan beş Türktür. Müddeiumumi 
mevkufların tecziye edilmesini iste
miştir: Mahkme bunlardan üçünüıî 
hadise ile alâkalan olmadığından be-
raetlerine ve diğer ikisi hakkında 
başka şahidlerin dhinlenmesi içiıı 
muhakemenin tehirine karar vermiş
tir. Beraet edenler serbes bırakılmış-
tu-. 

Benzin f iatlerinde 
tenzilât yapıldı 

Y a r ı n d a n i t i b a r e n y e n i f i a t 
ü z e r i n d e n s a t ı ş y a p ı l a c a k 
Ankara 19 (A.A.) — tktisad Vekâ

letinden: 21 Mayıs 1938 tarihinden 
muteber olmak üzere benzinin pera
kende azamî fiati beş şehir için aşa
ğıda gösterildiği gibi tenzil edilmiş
tir. 

Dökme litre Ankai^ada 18, çift bü
yük teneke 660, İzmir ve îstanbulda 
dökme litre 15,5 çift büyük teneke 
580, gene çift büyük teneke Samsun
da 580, Mersinde 575 kuruştur. (Bmı-
larda Belediye istihlâk resmi hariç
tir) 

Diğer yerlerde azamî satış fıatleri 
İstanbul ve İzmirde çift bü3nik tene
kenin depo fiati olan 521,75 kuruca 
nakliye ve mahallî resimlerle listesi 
vekâlete mevdu yerlerde satıcı komis
yonu ve bayi kârı Uâve edilerek tayin 
ve tesbit olunur. 

Arşidük Otto 
L i h t e n s t a y n p r e n s i n i n k ı z ı 

i l e n i ş a n l a n d ı 

Brüksel 19 (A.A.) — Arşidük Otto dö 
Habsburgun Lihtenstayn prensesi Ma-
ri Terez ile ve Arşidükün kız kardeşi 
Arşidüşes Adelaidin Lihtenstayn hü
kümdarı prens ile nişanlanmış olduk-
lan haber verilmektedir. 

(Lihtenstayn Avusturya, Almanya 
ve İsviçre hududlan arasmda Icüçük ve 
müstakil bir prensliktir. Mesahası 159 
kUometre murabbaı, nüfusu 10 bin
dir. Halk Alman ve katoliktir. Prens 
ekser vaktini Viyanada geçirirdi.) 

R o m a n y a b a ş v e k i l i 
V a r ş o v a y a g i t t i 

Bükreş 19 (A.A.) — Başvekil Miron 
Kristea, bu akşam Varşovaya hareket 
edecektir. 

Hamidiye zabitanı 
şerefine ziyafet 

K r u v a z ö r ü m ü z b u ^ r ü n 
V a r n a d a n _ k a l k a c a k 

Sofya 19 (A.A.) — Türk Hamidiy« 
Kruvazörü zabitanı ile zabit namzet
leri, dün Varna şehrini ziyaret etmiş
lerdir. Hamidiyenin bir müfrezesi, 
başta muzika olduğu halde meçhul as
kerin mezarına giderek bir çelenk koy
muştur. 

Akşam Varna Belediye Reisi B. Mu^' 
takof, Türk misafirlere bû- ziyafet ver
miştir. 

Bu akşam Sofyadaki Türkiye sefir* 
B. Berker bir ziyafet verecek ve bund» 
Hamidiye kruvazörü zabitam üe Var* 
nadaki hükümet erkânı hazır bulun*" 
çaktır. 

Hamidiye Varna'dan Cuma güoö 
kalkacaktır. 

Galatasaray sporGuları 
Bugün de Edrinede kala' 

caklar, şereflerine bir 
ziyafet verilecek 

Edime 20 (Akşam) — Galatasaray 
sporcuları, umumî müfettiş genei"»* 
Kâzım Diriğni tensibie Inıgün *** 
burada kalacaklardır. General Kâz»''* 
Dirik, Galatasaraylılarla bisikletçü*' 
re bugün Ziraat bahçesinde birç*' 
ziyafeti verecektir. 

İdman bayramı dolayısile burad» 
gençler aı*asmda yapüan şenlü^'' 
büyük bir alâka uyandırmıştır. 

Galatasaray 2 - Edirne 2 
Edime 20 (Akşam) — Galata**^ 

ray - Edime liseleri, yaptıkları '^ 

G i r e s u n d a h a s t a n e 
Giresun 19 (Hususî) — Yeni has

tanenin temeli bugün merasimle atıl
mıştır. Şehir ve köylüler sevinç İçin
dedir. 

bol maçında iki ikiye berabere %ıy 
mışlar, voleybolda EdlmelUer g * ^ 
gelmişlerdir. 

İstanbul - Edirne bisikl«* 
yansının neticeleri 

Edime 20 (Akşam) — İstanbi" 
Edime arasında yapılan bisiklet y 
nşmda birinci Eyüp, ikinci ^^' 
üçüncü Lâmbo, dördüncü İbrahi^ 
beşinci Bayram, altıncı Cahid geh"'' ' 
lerdir. 

Misafirler bugün saat altıda ha» 
ket edecekler, Lüleburgarzda da 
saat tevakkuf eyliyeceklerdir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

Yahya Kemale ve 
hececilere dönüş 

önümde Orhan Seyfi'nin cAstl 
Kerem» isimli bir kitabı duruyor. Bu 
mensur ve manzum destan ki, içindt 
yekillerden muharrirlere kadar bir 
{Ok şahsiyetler karikatürleştirilmiş. 
Burada Akşam gazetesi mensuplan-
nm hayatı da tasvir ediliyor. Biz bu 
derece bir mizahı yalnız bir tebes
sümle geçiştiremedik; birlikte okuya
rak kahkahalarla güldük. Komik tu
haflıkları yapmağa tenezzül etmeden, 
mizahm bir böylesi, ancak Orhan 
Seyf i gibi usta bir kalem sahibine 
Müyesserdir! 

**• 
Bu münasebetle heder olan kültü

rümüzden bahsetmek istiyorum. 
Oeçen gün hususi bir muhavere 

«snasmda Nurullah Ataç: 
— Son çeyrek asırda irfan haya

tımıza iki mühim şahsiyet gelmiştir. 
Biri Ziya Gökalptır, öteki de Yahya 
Kemaldir. - dedi. - Birincisi fildr, 
"öncisi de sanat telâkkilerimiz üze-
^mde müessir olmuştur. 

KendisUe hemfikirim; ancak şunu 
'«ydedeyim ki, Ziya Gökalp'ı şimdiki 
'^jim felsefesi, bütün devlet teşkilâ-
*'le, kurultaylarüe, kongrelerile istih-
•« etmiştir: Dere, nehir olmuştur. 
Pakat Yahya Kemal hakkında ayni 
Ş̂ y söylenemez. Onun rekorunu kı-
•^n biri çıkmadı. 

^ahya Kemali sırf bir şair diye 
•»lÜtalâa etmek hatalıdır. O, bilhassa 
^teddir; bediiyatın mimarıdır. Onun 
^hurundan evvel, mUletimizin zevld 
^dı kitabet vazifelerinin, münşili-
S»i, efaU ve tefaUin tesirindeydi. Gü-
^Ji anlayış hususunda bizi o Garp-
•^ştu-dı. 

Nurulah Ataç: 
— Bugün, yazı çeşidlerinden her 

"*ngi binle uğraşanın üzerinde, Yah-
y* Kemalin doğrudan doğruya ya-
*Ud dolayısile tesiri vardır! - dedi. 
^— Evet, onun estetiğini anlıyabil-

**Si nisbette herkes kendisinin tale-
•HSidir. 

•*• 
Kuluçka yumurtaları, yumurta-

^ kuluçka)^! beğenmiyebilirler. Fa-
*^t elbette ki, Yahya Kemal hececi-
•*fin de zevk noktasmdan menbaıdır. 
^*n devrin şairlerinden pek mühim 
Jj"" şahsiyet mütemadiyen orijinal-
JĴ êr yapıp «başka türlü» olmağa ça-
"•^üyordu. Her yeni manzumesini 
yazdıkça bana sorardı: 

Yahya Kemalin tesirinden çı
kabilmiş miyim? 

Çıktıkça bid'ate sapıyordu. 
Onun için, ben şöyle düşünüyo-

^•»ı: «Bulunmuş, beğenilmiş, denen-
•^Ş şekiller var! Niçin iUe bunları 
P^*"Ça]amağa kalkmalı? Bahusus es-
*• kahblar içinde mümkün olanı he-
•** vermemiş bulunuyoruz!» 
Meselâ, gönül dilerdi ki, - Yahya 

l^^malin estetiğini ihtiva etmek şar-
j ^ - hececiler tarzında yazılmış yüz-

'ce manzum piyesimiz olsun; bütün 
sikleri bu çerçeve içinde dilimize 

ter • 
rcume eden şairlerimiz zuhur etsin; 

''•"•ü türlü beşeri, içtimaî hisler ge-
* ayni kalıblarla ifade edilsin; bes-
'^rimiz bu güzel türkçeyle, güzel 

•«'Ua güftelerisin; her mecmuada 
*'' fanilerin anhyabileceği bir iki 

Manzume çıksın; gazetelerde gene 
yni şubenin mizahından manzume-
'^ intişar etsin; ve bütün bunlar, 
*P bir araya gelince Türk şiirini 

Elektrik şirketi 
İiilâfname 

bugünlerde imza 
edilecek 

Elektrik şirketinin satm alınması 
hakkmda hazırlanan itilâfname bu
günlerde imzalanacaktır. Hükümet 
bundan sonra şirketin nasıl idare edi
leceğini kararlaştıracaktır. 

Dün bir gazete, Belediyenin, şirke
tin kendisine devri için müracaiatta 
bulunduğunu yazmıştır. Böyle bir 
müracaat vaki olmamıştır. Celâl Ba-
yar hükümeti Millet Meclisinde oku
duğu programmda: «Belediye gelirle
rini arttırmak için tedbirler almarak 
şehir dahilindeld kara ve deniz nak
liyelerinin ve diğer ticarî mahiyette 
umumî hizmet işlerinin peyderpey 
belediyelere devri temin olımacaktır» 
demişti. Bu sebeple Elektrik şirketi
nin belediyeye devredileceği tahmin 
olunuyor. 

Elektrik şirketini takiben Tramvay, 
Tünel ve Yedikule havagazı şirketle-
rile de müzakereye girişilmesi muh
temeldir. 

Tahsil şubeleri 
Y e n i s ene bütçes i le bir kısmı 

biribirine b a ğ l a n d ı 

Belediye reisliği, vergi tahakkuk ve 
tahsil şubelerini daha işlek ve faydalı 
bir hale getirmek üzere yeni sene büt
çesile bir kısım şubeleri biribirine 
bağlamıştır. Bu suretle Karagümrük 
şubesi Fatihe, Şehremini şubesi Sa-
matyaya. Alemdar şubesi Kumkapı-
ya, Küçükpazar şul)esi Eminönüne, 
Hasköy şubesi Kasımpaşaya, Beyler
beyi şubesi Üsküdara, Erenköy şube
si de Kadıköyüne bağlanmıştır. 

Şimdiye kadar tahsil ve tahakkuk 
şubelerinde memurlardan bazılan 
hem tahakkuk ve hem de tahsil işle
rinde çalışıyorlardı. Bımun mahzuru 
görüldüğünden, bir kısım memurlar 
tahsil, bir kısım memurlar da tahak
kuk işlerile uğraşacaklardır, 
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temsil etsin... İçlerinden en güzelle
rini göstererek: 

— Niçin Garp dillerine hâlâ tercü
me etmediler? - diye sorabilelim... 

Fakat yeni şairler, sanki herşey 
tamammış da bu bolluk bizde bir bık
kınlık yaratmış gibi, Garbm aşın 
modemizmine, kübizmine, fütürizmi-
ne kaçîüar. 

•** 

Orhan Sejrfinin eseri ve Nurullah 
Ataçla muhavere bende şu fikri züb-
deleştirdi: 

En ağır klâsiğinden, en hafif miza
hına kadar bizde bir edebiyatın doğ
ması için bütün bu son dalâletlerden 
geri dönmeli: 

Hececilerin eşkâlini - bıraktıktan 
yerden - alarak Yahya Kemalin este-
tiğile yola devam etmeli.. Arada kay
bolan zamam da heder saymah... Bir 
neo Yahya Kemakilik, bir neo hece-
cilik! (Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Bozulan ana lâğımlar 

1 — Topkapıda FatmasvUan 
mahaUesinm Camiişerif sokağında 
Terkos tesisatı için yapılan haf
riyat neticesi ana lâğımlar kami
len bozulmuştur. Her evin önün
de lâğım çukuru meydanda oldu
ğundan sıhhati umumiyeyi ihlâl 
eden hu halin alâkadar memur
ları tarafından tedkikile bu fennî 
mahzurun izalesi için aid olduğu 
makamın nazan dikkatini ceV-
betmenizi saygı ile dilerim. 

Topkapı Fatmasultan ma
hallesinin Camiişeri sokar, 

ğmda 17 numafalı evde 
Asiye Özşeyer 

2 — Kabataşta Ömer Avni ma
hallesinde de bozulan lâğındar ol
duğu, bunların sokaJclara akarak 
halkın sıhhatini tehdid ettiği ga
zetemize haber verilmiştir, 

NOT: 

Karilerimizin diğer şikâyet ve di
lekleri 10 uncu sahifemizdedir. 

* - . 

Otobüs davası 
M a h k e m e iki t ezkeren in te

k id ine karar verdi 

İmar işi 
Dün Belediye fen 

heyetinde bir 
toplantı yapıldı 
Dün belediye fen işleri müdürlü

ğünde vali ve belediye reisi B. Muhid-
din Üstündağm reisliği altmda B. 
Prost, fen işleri müdürü B. Hüsnü 
Keseroğlu, imar, harita, yoUaî" ve in
şaat müdürlerinden mürekkep bir 
toplantı yapılmıştır. 

Toplantıda B. Prostun hazırladığı 
nâzım plâna gör eyapüacak işler et-
rafmda tedkiklerde bulımulmuştur. 

Y e n i d e n üç verg i ist inaf 
komisyonu kuruldu 

İşlerin çokluğundan dolayı mevcu-
de Uâveten üç vergi istinaf komisyo
nu daha teşkiline Şehir meclisince 
karar verilmiştir. Bu komisyonlardan 
ikisi teşkil edilmiş, birinin reisliğine 
Belediye şirketler komiseri B. İsmail 
Hakkı, diğerinin reisliğine Baytar 
müdürü B. EesaÜ tayin edilmiştir. 

Kıdem zammı 
Vilâyetin 938 bütçesine 40 

bin lira kondu 

Dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde otobüs davalanna bakıldı. Ah-
med Emin Yalman Ankarada bulun
duğu için mahkemeye bir telgraf 
çekerek vekilinin huzurile muhake
meye devam edilmseini istemişti. 
Mahkeme bu talebi kabul etti. Bun
dan sonra Beyoğlu Evkaf müdür
lüğünden gelen bir tezkere okundu. 
Bu tezkere, bundan evvel mahkeme
nin bir suali üzerine Evkaf müdürlü
ğünden verilen cevaba üâve olarak 
gönderilmişti. 

Tezkere, dava mevzuu meyamnda 
bulunan arsanın Belediyeye ve Erme
ni mütevellilerine aid olmayıp doğru
dan doğruya Evkafa aid olduğu ve 
bu hususta daha fazla malûmatm an
cak Evkaf Umum müdürlüğünden ah-
nabileceği bildiriliyordu. 

Bundan evvelki celsede mahkeme, 
Ermeni mütevelli heyeti aleyhinde 
tahldkat yapılıp yapılmadığım Vakıf
lar Umum müdürlüğünden sormuştu. 
Buna cevab gelmediği gibi gene ev
velce mülkiye teftiş heyetine yazılan 
tezkere cevabının da gelmediği gö
rüldü. Mahkeme, bu iki tezkerenin 
tekidine karar vererek muhakemeyi 
önümüzdeki haftaya bıraktı. 

Emin Coşkundere adın
da muhabirimiz yoktur 

Emin Coşkundere adında biri
nin Anadoluda Akşam muharriri 
sıfatile gezdiği ve abone kaydet
tiği haber alınmıştır. Gazetemi
zin bu namda hiç bir muharrir 
veya muhabiri olmadığını, ken
disine abone parası veren olursa 
mesuliyet kabul etmiyeceğimizi 
beyan ederiz. 

îlkmektep muallimleri arasmda kı
dem zamımna istihkak kesbedenlerin 
haklannm muntazaman verilmesi 
için vilâyetin 938 bütçesine 40 bin li
ralık tahsisat konulmuştur. 

Kıdem zammına istihkak kazanan
lar bu paradan istifade edebilmek 
üzere iki kısma ynlmışlardır: 

937 senesinden evvel kıdem zammı
na istihkak ka:zananlara vilâyet büt
çesinin hükümetçe tasdikini mütea
kip önümüzdeki hazirandan itibaren 
muteber olmak üzere bu haklarını 
muntazaman alacaklar, 937 tarihin
den sonra kıdem zammma istihkak 
kesbedenler önümüzdeki eylülden mu
teber olarak bu zamları alacaklardır. 

Türk musikis i konseri 
Kırşehir zelzelesi felâketzedelerine 

yardım edenlere mahsus olmak üzere 
Beyoğlu Halkevi tarafından konserva
tuar idaresile müştereken büyük bir 
Türk musikisi konseri tertib edilmiş
tir. Konser 26 mayıs perşembe akşa
mı Beyoğlunda Fransız tiyatrosımda 
verilecektir. 

Konsere B. Münir Nureddin Selçuk, 
Nuri Halil Poyraz, kemence bayan Fa-
hire Feresan, kanuni Vecihe, kemani 
Reşad Erer, kemence Kemal Niyazi. 
Tanburi Refik Feresan ve Dürrü Turan, 
udi Sedad Öztoprak ve Cevdet Kozan 
iştirak edeceklerdir. 

Bilet satılmıyacağından arzu eden
ler Beyoğlu Halkevinden davetname 
alabilirler. 

Arkadaş ın ı b ı çak la y a r a l a d ı 
Kapalıçarşıda Artin, ayni dükkân

da çalışan on sekiz yaşlannda Şuvarts 
ile kavga etmiş, Şuvarts Artini bıçak
la yaralamıştır. Carih vakayı mütea
kip kaçmış ise de kısa bir zaman sonra 
polis tarafmdan yakalanmış, Artin de 
Cerrahpaşa hastanesine yatınlnua-
tır. 

İSTANBUL HAYATI 

Hizmetçi azizliği 
— • • • . — i. ^ • m 

Bizim komşu ile sabah erkenden 
tramvayda karşılaştık. Kaşlan çatıl
mış, suratı asık, derin derin soluya
rak yanmıa oturdu. 

— Hayrola. Böyle erkenden nereye 
teşrif? 

Dedim. Cihanına basılmış gibi su
ratını ekşitti. Başım iki tarafa salhya-
rak humurdandı: 

— Hizmetçi derdi, azizim. Hizmet
çi deyip te geçme. Onun derdi hiç bir 
şeye benzemez, tyisi, bir evde rahat-
hğm temelidir. Velâkin... 

Burun ddliklerini oynata oyana 
içini çekerek devam etti: 
— Kötüsünden daha kötü birşey da 

yoktur. Tam mânasüe ömür törpü-
südür. Küçük alırsan, hem işe yara
maz, hem kahri çekilmez. Yaşhsmı 
bulursun, hizmet yapamaz. Ne yapa
cağımı şaşırdım, kaldım. 

Güldüm: 
— Canım, sen de şöyle eli ayağı 

tutar, güçlü kuvetli birşey buluver. 
Dedim. Meğer bizim komşunun can 

alacak yerine dokunmuşum. Garip 
garip yüzüme bakarak acı bir tebes
sümle: 

— Sus, dedi. Beni büsbütün çile
den çıkarma. Onun dn-di hiç çekil
mez. Sert söylesen suratı asar. Tath-
hkla konuşsan, evde hırgür başlar. 
Şimdiye kadar bir çok çeşitlerini tec
rübe ettik. Her birinin bir ajrıbı çıktL 
Nihayet, senin dediğin gibi şöyle eli 
ayağı tutar, genç, kuvvetU bir kızca
ğız bulup getirdim. Vay efendim, 
sen misin getiren? Dünya başıma 
zindan oldu. Bir su istesem, derhal 
bizimki kualk kabartır; «benden ni
çin isemiyosım? »diye kıyametler ko-
panyor. Baktık ki işin sonu fenaya va
racak. Onun da tezkeresini verip azad 
ettik. 

Evde isyan ettim. Artık hizmetçi 
işine kanşmam, dedim. Bizimki te
lâşa düştü. Paçalan sıvadı. Döne do-
laşa, nihayet yaşh bir kadm bulup 
getirdi Şimdi de bununla uğraşıyo
ruz. Dün akrabalardan birine gön
dererek, ertesi akşam evde iseler ve 
bir mahzur yoksa yemekten sonra zi
yarete gideceğimizi söylemesini ten-
bih ettik. Ne yapsa beğenirsiniz? Bi
zim akrabalan evde bulamamış. 
Komşularına uğramış; «bizim bajrla 
bayan selâm söylediler, akrabalan 
olan sizin komşulan yarm akşam ye
meğe davet ettiler »demiş. Fakat, İş 
bu kadarla kalsa gene iyi. Daveti 
komşujra söylerken onlann da hatı-
n m hoş etmeyi ihmal etmemiş. Bi
zim namımıza nezaket göstererek; 
«eğer bir mâni yoksa siz de buyuru
nuz» demiş. Şimdi ayıkla bakalım pl-
rtçin taşım! Ayın on beşinden sonra 
durup dururken on, on beş kişilik d-
yafete hangi can tahammül eder? 
tşi düzeltmekten başka çare yok. 
Şimdi erkenden bizim akrabalara gi
diyorum. Hizmetçinin bu azizliğini 
düzeltemezsek vay halimize!... 

ZavaUı komşum anlattıkça hiddeti 
artıyordu. Homurdana homurdana 
tramvaydan indi. 

Cemal Refik 
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4 0 p lâk ça l ıp k a ç a r k e n 
y a k a l a n d ı 

Haydar isminde biri, Üsküdarda 
Yüdız oteli gazinosundan evvelki ge
ce kırk plâk> çalıp kaçarken tutulmuş, 
adliyeye verilmiştir. 

Bay Amcaya göre... 

~~- Geçen gece arkadaşlarla çakıştı-
'"Ken bir mesele ortaya çıktı bay 

^ c a . . 

... Piyasada satılan rakılann alkol 
derecesi azaltılmah mı... 

Yoksa çoğaltılmalı mı?. ... Yeşilaycüar gibi pek ayran ta
raftan olmadığm için senin de bu me
sele hakkmda bir fikrin olsa gerek!... 

B. A. — Evet, ben çoğaltılmasına 
taraftanm!.. Kafayı tütsülemek için 
günde üd, üç saat kaybedenler beş da
kikada zom olurlas*. Malûm a sürat 
asrmdayız... 
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^ ^ Karısını öldüren sucu 
Halilin muhakemesi 

iTKişırm- ivıavı- ^7^ 

Atatürk, Ankarada idman hareketleri 
yapılan stada şeref verdiler 

Suçlu: "Karım dostu ile önüme çıktı, yolumu 
değiştirdim, gene önüme çıktılar, bana küf

rettiler, kendimi kaybettim,, diyor 
Fatih sulh ceza mahkemesinin önün

de kansı Şükriyeyi bıçakla on altı ye
rinden vurup öldüren sucu Halilin 
muhakemesine dün Ağırceza mahke
mesinde başlandı. Müddeiumumîliğin 
iddianamesinde cinayet bütün teferrü-
atile anlatıldıktan sonra Halilin, Türk 
ceza kanununun 449 tmcu maddesine 
göre cezalandırılması İsteniliyordu. 

Evrak okunduktan sonra Halil suçu-, 
nu itiraf ederek vakayı şöyle anlat
tı : 

— Şükriye on üç senelik karımdır. 
On iki yaşında bir de çocuğumuz var
dır. Kanm ve çocuğumla beraber kay
nanamın evinde oturuyorduk. Vakadan 
üç ay evvel Şükriye bir gün evden kaç
tı. Halıcıoğlunda Lütfi İle bir ev tuta
rak beraber oturduklarını haber aldım. 
Sonra bir gün eve gelip eşyasmı da al
mış ve Ortaköyde bir evde oturmağa 
başlamış. Benim de, evden çıkıp git
mem İçin haber göndermiş. Ben kay-
nanamm evinden çıkarak başka ev tu
tup ayrıldım. Sonra Şükriye ile Lütfi 
Aksaray clvarmda bir yerde uygunsuz 
bir vaziyette yakalandılar. Haklannda 
xlna davan açtım. Ceza mahkemesinde 
bu dava devun ediyor. 

Diğer taraftan Şükrlyeden ayrılmak 
İçin de Fatih sulh ceza mahkemesine 
mılh teşebbüsü İçin müracaat ettim. 
Çarşamba günü muhakememiz vardı. 
O sabah mahkemeye gitmek üzere Be-
yazıddan geçerken Şükriye İle Lütflnin 
Imraber dolasüklarmı gördüm. Yolu 
değiştirdim. Fakat onlar tekrar önü
me çıkarak ikisi birden bana küfret
tiler. Sebebini sorımca da gene ikisi 
Urden taşlarla üzerime hücum ettiler. 

O zaman kendimi kaybettim ve bıçağı
mı çektim. Karıma bir defa bıçak sap
ladığımı hatırlıyorum. Ondan sonra ne 
yaptığımı bilmiyorum. Vakadan sonra 
polis karakoluna gidip teslim oldum. 
Kanm son zamanlarda mahallemizde 
oturan Zeyneb adında bir kadınla gö
rüşmeğe başlamıştı. Ondan sonra ah
lâkı değişti. Karımı Lütfi ile de bu ka
dın tanıştırmıştır. 

Bundan sonra şahid olarak dinlenen 
Zeyneb şunları anlattı: 

— Vaka günü Şükriye ile beraber 
mahkemeye gitmek üzere otobüsle Be-
yazıda geldik. Oradan mahkemeye gi
derken kocası Halil sokağın içinde önü
müze çıktı. Birdenbire Şükriyenin üze
rine atılarak kolımdan tutup çekti, eh
le vurmağa başladı. Şükriye bağırarak 
yere yuvarlandı. O zaman Şükriyenin 
karm deşilerek barsakları dışarıya fır
lamış olduğunu gördüm. Vurulduğunu 
anladım. Ben de bağırmağa başladım. 
HalU kaçtı. Oradan karakola gitmiş. 

Vaka günü yammızd Lütfi yoktu. 
Esasen Şükriyenin Lütfi ile münasebet 
peyda ettiğinden benim haberim yok
tur. Bunu komşularından duydum. Şo
för Lütfi, Halilin evinde kiracı olarak 
otururmuş. Fakat Şükriye ile münase
betlerini bana söylemediler. 

Suçlu Halil bu ifadeye itiraz ede
rek: 

— Şahid yalan söylüyor. Esasen bu 
vakalann müsebbibi de bu kadın ol
duğu için hakikati inkâr ediyor. 

Dedi. Diğer birkaç şahid de ayni ifa
deyi verdUer. Gelmiyen şahidlerin cel
bi İçin muhakeme başka güne bırakıl
dı. 

Fransa ile İtalya arasındaki konuşma 
(Baş tarafı 1 İnci sahllede) 

İtalyanm böyle bir hareketi, İngiliz -
İtalyan itilâflarım tehlikeye düşüre
cektir. Lord Pört'ün bu noktaya kont 
Clano'nun nazarı dikkatini celbetmlş 
olduğu söylenmektedir. 

İ t a l y a n ı n h a ş i n v a z i y e t i n i n 
s e b e p l e r i 

Paris 19 •— İyi malûmat alan maha-
file göre İtalyanm Fransaya karşı son 
samanlarda takındığı haşin tavrın se
bebi şudur: 

1 — İspanyol hükümet kuvvetleri
nin göstermekte oldukları anudane mu
kavemet. İtalyanlar böyle bir muka
vemete intizar etmiyorlardı. 

2 — B. Mussolini ile Mitlerin Fran-
sa ile İtalya arasmda bir itilâf aklın
dan evvel Fransız - Sovyet ve Çek -
Sovyet misaklannm reddi neticesini is
tihsal etmek hususunda mutabık kal
mış olmaları. 

Bu mahafilde deniliyor ki: «İtalya 
Fransaya, Sovyet Rusya ile müttefik 
bulunurken İtalya ile anlaşmak müm
kün olamıyacağmı ve ikisinden birini 
tercih etmesi lâzım geldiğini anlat
mak istiyor. B. Mussolininin Cenovada 
söylediği nutkun ve Fransanın Barse-
lon hükümetine yardım ettiği hakkın
daki ithamlann mânası budur. 

Diğer taraftan B. Henlein Londrayı 
ziyaretinin hedefi, Çekoslovakyamn 
parçalanmasına mâni olmak için Çek -

Sovyet misakınm feshi zarurî olduğımu 
İngiliz makamlanna anlatmaktı. B. 
Henlein İngiliz ricalini bu lüzuma kan-
dıramamıştır. • 

Fransa, B. Mussolininin son nut
kunda kendisine karşı yapılan itham
ları bilmemezlikten gelmeğe ve İtalya 
ile müzakereye devam etmeğe karar 
vermiştir. 

B i r î t a l y a n g a z e t e s i n i n i d d i a s ı 
Paris 19 — Kuriere Padano adında

ki îtalyan gazetesi, Fransa erkânı har-
biyesirün Barselonu kurtarmak için 

son bir müdahalede bulunduğunu yarı 
resmî bir surette yazmıştır. 

Ordu İle sıkı münasebeti olan Le 
Jour gazetesi bu münasebetle: «Bu 
haber baştan başa uydurmadır» diyor. 

İtalyanm Almanyaya yeni bir 
cemilesi 

Roma 19 (A.A.) — İtalya, Anşlus do-
la3nsile tahaddüs etmiş olan vaziyeti 
tedkik etmek üzere hali hazırda Koma
da bir konferans akdetmiş olan Avus
turya istikrazlanmn zamini devletler 
komltesindeki mümessilini geri almış
tır. 

İtlyamn bu kararı, Almanyaya kar
şı dostane bir hareket olarak tefsir e-
dilmektedir. 

Ankara Borsası 
19 Mayu 1938 

ESHAM ve İSTİKRAZLAR 
Türk borcu birinci tertip (Vadeli) 19,85 
Merkez bankası hisse senedi 19,50 

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

28,32,75 
0,79,10 

15,06 
4,70,75 

87.1«,10 
3,46,75 

63,87,55 
1,43,20 

22,78,70 
13,07,80 

Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

1,97,32 
4,20,57 
3,98,72 
106,22 

34,72,88 
2,73,75 
3,09,34 

637 
23,79,50 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı Naşid ve 

arkadaşlan 
Miçe - Pençef varyetesi 
VAKİTSİZ MEKTUP 

Komedi 3 perde 
Dans, Solo, Düet 

Localar 100 heryer 20 
paradi 10 

Pazartesi akşamı Kadı
köy Süreyya, salı Pan-
galtı Kurtuluş, çarşamba 
Beşiktaş Suad Park, per-
çembe Bakırköy Miltlyadl 

Sinemalarında 
HAYATIM İÇİN 

Muhlis Sabahattlnln en 
güzel eserlerinden 

(
• Bu akşam, Fangaltı r \ v J R T U L U Î ? Sinemasmda 9,15 de 

Çok gülmek ve çok eğlenmek gecesi 
DÜMBÜLLÜ İSM,\İL — ŞEVKİ ve KARAKAŞ BİRLİKTE 

B Ü Y Ü K M Ü S A M E R E f^l^^l^^mm^mm Fiyatlar: 20 — 25 — 35 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
gelmişler ve müteaddid çelenkler 
koyduktan sonra âbideyi «Sağ ol» di
ye selâmlamışlardır. 

Zafer âbidesi önündeki bu tezahür
den sonra yürüyüşe devam eden alay 
stadyoma geldiği zaman bütün stad 
sayısı elli binden fazla tahmin edilen 
kalabalık bir halk ile dolmuş bulu
nuyordu. 

Tribünlerde kendilerine ayrılmış 
olan yerlere vekâletler erkânı, elçiler 
ve elçilikler erkânı bulunuyordu. Me
rasime başlanacak olan saat 14 de 
Büyük Millet Meclisi Reisi B. Abdül-
halik Renda ile Dahiliye Vekili ve 
Parti Cıenel Sekreteri Şükrü Kaya 
Maarif Vekili Saffet Ankan ve bun
ları takiljen de Büyük Erkânı Harbi
ye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak ve bir 
müddet sonra da dündenberi şehri
mizde misafirimiz bulunan Yugoslav 
Harbiye ve Bahriye Nazırı General 
Maliç ile refikası. Millî Müdafaa Ve
kili General Kâzım Özalp, Hariciye. 
Vekili B. Tevfik Rüştü Araş alkışlar 
arasında Şeref tribününe girmişler 
ve merasime başlanmıştır. 

En başta Riyaseti cumhur bando
su olduğu halde önlerinde Türk bay
rakları ile paçti ve spor teşekküllerine 
ait heyetlerle kız ve erkek mekteple
rinin bayraklarla teşkil ettikleri alay 
stada girerken dakikalarca süren al
kış ve yaşa seslerile karşılanmıştır . 

Büyük bir intizam ve hazır bulu
nanların takdirlerini toplıyan bir 
mükemmeliyet atzetmiş olan geçid 
resminden sonra gençler sahada ken
dilerine ayrılmış olan mevkii almış
lar ve bandonun iştirakile hep birden 
Istildâl marşını söylemişlerdir. 

Bu esnada stadın çevresindeki direk
lere ve maraton kalesine bayraklar çe
kilmekte idi. 

Bu heyecanlı merasimi takiben Da
hiliye Vekili ve Parti genel sekreteri B. 
Şükrü Kaya sahaya gelerek radyo ile 
bütün memlekete yayılan bir nutuk 
irad etmiştir. 

Ankara kız lisesinden bir talebe de 
söylediği nutukta Türk gençliğinin Bü
yük Atasına karşı olan saygı ve sevgi
sini ifade eylemiş ve bütün gençler 
hep birden Atatürke ebedî bağlılık 
andını içmişlerdir. 
Atatürk stadı şereflendirdiler 

Bundan sonra mektepli kızlarımızın 
idman hareketleri başlamıştır. Bu ha
reketlerin devamı esnasında bütün sta
dı saran alkış tufanı içinde Büyük Şef 
Atatürk şeref tribününe girmişlerdir. 

Atatürk burada hazır bulunmakta 
olan zevata ayrı ayrı iltifatta bulun
muşlar ve Yugoslav Harbiye ve Bahri
ye Nazın general Mariç ile de görüş
müşlerdir. 

Gençlerimizin büyük günlerini can
landıran idman tezahüratının bundan 
sonraki kısımlan Büyük Şefin huzu
runda geçmiştir. 

Atatürk merasimin sonlarına doğru 
staddan ayrılırken gelişlerinde olduğu 
gibi büyük bağlılık tezahüratile uğur-
lanmıştır. 

Ankara stadında bugün beş saat sür
müş olan tezahürat baştan sonuna ka-
da büyük bir alâka ve sempati ile ta-
kib edilmiştir. 

Dahiliye Vekilinin nutku 
Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi ge

nel sekreteri B. Şükrü Kaya. gençliğe 
hitaben Şehir stadında bir nutuk irad 
etti ve dedi ki: 

«Sayın yurttaşlarım, 
Bugün, yurdun her bucağında, Türk 

gençleri ve sporcuları ve milyonlarca 
Türk halkı, toplu ve birlikte ebedî ve 
cihanşümul bir tarihin dönümü gün
lerinden en büyüğünü kutluyorlar. 

O günün vaziyet ve umumî manza-
rasım en sağlam bir kaynaktan, Ata
türk dilinden dinliyelhn: 

«1919 lenesi mayısının 19 uncu gü
nü Samsıma çıktım. Va2dyet ve man-
Karai umumiye: 

Osmanh devletinin dahil bulunduğu 
jiurup harbi umumide mağlûp olmuş, 
Osmanh ordusu her tarafta zedelen
miş, şeraiti ağır bir mütarekename im
zalanmış, büyük harbin uzun seneleri 
zarfında millet yorgun ve fakir bir hal
de, millet ve memleketi harbi umumi
ye aevkedenler kendi hayatlan endişe-
dne d ü ş « ^ memleketten firar etmls* 

1er. Saltanat ve hilâfet mevkiini işgal 
eden Vahdeddin mütereddi şahsını ve 
yalnız tahtını temin edebileceğini ta
hayyül ettiği denî tedbirler araştır
makta... Damad Ferid paşanın riyase
tindeki kabine âciz ,haysiyetsiz, cebin, 
yalnız padişahın iradesine tâbi ve 
onunla beraber şahıslarını vikaye ede
bilecek her hangi bir vaziyete razı. Or
dunun elinden silâhı ve cephanesi alın
mış ve alınmakta...» 

Gençler, Atatürk'ün veciz kelâ-
mımn, umumî tarih edebiyatına hak
kettiği bu hazin lâvha, medeniyet 
tarihinin daima utanacağı bir sa-
hife olarak nesilden nesile naklolu
nacak, Türk milletine reva görülen 
bu akıbetten insanlığın yüzü kızara
caktır. O akıbetin, Türk olsun. Türkün 
gayrisi olsun, gafil, hain veya düşman, 
bütün günahkâr ve suçluları o silin
mez hacaletin ıztırabmı gönüllerinde 
ve kara damgasını da alınlarında, ad
larında daima taşıyacaklardır. 

Atatüıkün, artık insan olarak yaşa
mak hakkı bitti ve tarihi kapandı sa-
mlan Türk milletinin canlılığına ve 
karekterine ve bilhassa hakkı, haysiye
ti, istiklâli için her zaman, her şeyini 
ortaya koyacak kudret ve kabiliyette 
olduğuna sarsılmaz imanı olmasaydı, 
eğer, onun insanları yüksek idealler et
rafında toplamak ve birleştirmek, şu
ur, kanaat ve isteklerile sevk ve İdare 
etmek kabiliyeti olmasaydı, eğer onun 
dehâların üstünde olan kumandanlığı 
olmasaydı, Türk askerinin bahadırlığı 
olmasaydı ve eğer modem ve müsbet 
ilimlerle mücehhez dimağı ve bilhassa 
büyük kalbi olmasaydı bugün şu güzel 
vatan parçalanmış ve yâd eHerde ıssız 
ve harap ve bu güzel millet perişan ve 
hat tâ yokolacaktı. Beşer zulme ve zul
mete boğulacaktı. 

Yurttaşlarım, 
Atatürk. Türkiyeyi ve Türkleri ta-

savvurlanmış ve hazırlanmış o feci du
rumdan kurtarmakla, dünyanın mü
him ve büyük bir parçasında girişece
ği boğuşmalardan ve düşeceği kaotik 
hallerden kurtardı. Türklüğü, ilerleme 
ve barış âmili olarak insanlık camiası 

arasında lâyık olduğu şerefli makamına 
iade etti. Mütarekenin karmakarışık 
tasfiye anlarında ilk olarak kurtulma 
yolunu buldu ve kurtulmak istiyenlere 
örnek ve önder oldu. 

Dünya efkârı umumiyesinin ve ci
handa bütün sağ duygu sahiplerinin 
Atatürke hayranlığının ve takdirkârlı
ğının ve Türk inkılâbına ve Türklere 
karşı da sempati ve hayranlığ'ınm bir
çok sebepleri arasında bu kurtarma ve 
kurtulma hissinin verdiği memnuniye
tin yeri büyüktür. 

1 9 m a y ı s s t a d y o m u 
B. Şükrü Kaya 19 Mayıs gününün, 

beşer tarihinin insanlık ve medeniyet 
lehine olarak talihini ve gidişini de
ğiştirdiği gün olduğunu söyledikten 
sonra stadyoma «19 Mayıs stadyomu» 
adım vermiştir. 

D e v l e t b ü t ü n s p o r l a r ı e l i n e 
a l a c a k 

Dahiliye Veldli nutkuna devamla 
ezcümle dedi ki: 

Aile ocağında, okulda, kışlada, tar
lada, tezgâhta ve fabrikada her yer
de Türk çocuğımu ve Türk gencini, 
sağlam gürbüz, güzel neşeli iyi huy
lu, işe savaşa, hulasa yaşamağa el
verişli jrüksek ve seçkin vasıflı birer 
insan olarak, yetiştirmek için Ata
türk, icab eden direktifelri vermiştir. 

Mület, furka. Büyük Millet Meclisi 
ve onun hükümeti her işte olduğu 
gibi, Ulu Önderin bu idealini az za
manda tahakkuk ettireceklerdir. 

Güreş, binicilik, cirit, kayak, nişan-
cüık, okçuluk, avcüık, daiğcüık, de
nizcilik, havacılık, golf, el, ayak top-
oyunlan gibi ulusal ve arsıulusal bü
tün sporlarm tanzim ve idaresini dev
let esaslı bir ödev olarak eline ala
cak her şube kendine mahsus tekniği, 
metodu muayyen programı Ue bir 
nizam ve intizam altma girecektir. 

S ü v a r i s u b a y l a r ı t e b r i k 
Yurddaşlar, 
İmkân ve emek verildiği takdirde 

Türk gençliği kabiliyetinin ne par
lak neticeler vereceğinin en yakm ve 
gtlael misalini bize Nls'te, Roma'da 
süvari genç subaylarımız verdi. 

Bize arsıulusal müsabakalarda her 
Türkten beklediğimiz muvaffakiyet 

şerefini ve o şerefi kazanma yolunu 
gösteren genç subaylarımızı burada 
huzurunuzda: ve bütün millet muva
cehesinde tebrik etmek ve kendilerini 
teknik, metot ve nizamla yetiştiren 
büyük ordumuza teşeldcürlerimizl 
sunmak hepimiz için övünülecek ve 
sevinilecek bir ödevdir. 

Türk gençleri. 
Başınızda Atatürk olduğu halde ana-

larmız, babalarınız, milletiniz ve dev
letiniz sizden böyle muvaffakiyetle* 
umuyor ve bekliyor. 

Yurttaşlar, 
Büyük Şef ebedi nutkunda hür v6 

müstakil vatanı gençlerimize emanet 
ederken, <(Ey Türk genci, birinci vazi
fen Türk istiklâlini, Türk Cumhuriye
tini ilelebed muhafaza ve müdafaa ev 
mektir. Muhtaç olduğun kudret da
marlarındaki asil kanda mevcuddur* 
diyor. 

Size verilen bu kıymetli ve büyük 
mesuliyetli ödevi şerefle yapcağınıza 
hepimizin imanı vardır. 

Bu imanla Ulu Önder Atatürk ve 
Başvekil Celâl Bayar adlanna 19 ma
yıs gününü hepinize kutlıyarak bugün 
bütün yurdumuzun her bucağında y^ 
pılacak töreni açar, Türk milletini ve 
sayın misafirlerimizi sonsuz sevgi v* 
saygılarla selâmlanm. 

Uç dilek 
Ankara 19 (A.A.) — Binlerce imzsl 

ile Dahiliye Vekili ve C. H. Partisi 
Genel Sekreteri B. Şükrü Kayay» 
stadyomda aşağıdaki takrir veril
miştir: 

Sayın Bay Şükrü Kaya, Dahiliye 
Vekili ve C. H. P. Genel Sekıeteri 
Ulu Önder Atatürk'ün Türk vataO 

ve istiklâlini kurtarmak üzere Sam' 
sundan Adoluya ayak bastığı günün 
19 uncu yıldönümünü kutlıyan biz^ 
1er, bu mutlu günün heyecanı içinde 
çırpınarak şu üç dileğimizin yerine 
getirilmesini yüksek paıtlmizin sa-
ym genel sekreterinden şimdi stad
yomda bulunan onbinlerce halk na
mına saygılarımızla rica ederiz. 

1 — Ebedî Şefimiz Atatürk'e bU 
dakikada duyduğumuz sonsuz şükraO 
ve tazim hislerinin arz ve iblâğı, 

2 — 19 Mayıs gününün geçlik v« 
spor bayramı olarak kabulü, 

3 — Bu güzel sahanın «19 Mayıs 
Şehir stadyomu olarak adlandırıl' 
ması.» 

5 0 0 A l m a n s e y y a h g e l i y o r 
Alman bandıralı Fon Stoyben va-

purüe bugün Mudanyaya 500 seyyah 
gelecektir. Seyyahlar Mudanyadaö 
Bursaya giderek Bursadaki tarilı' 
âbideleri gezdikten ve Uludağa Ç^' 
tıktan sonra şehrimize geleceklerdif-
Bu münasebetle Belediye Turizıft Ş̂ '̂ 
besi müdürü B. Semuhi, seyyahla^ 
karşılamak üzere dün Mudanyaya 

git
miştir. Önümüzdeki pazar günü de 
400 kişiden İbaret bir seyyah kaîil^^ 
daha şehrimize gelecektir. 

Teşekkür 

Hayli Tskıttanberi tsvlçrede Mant Vl* ^ 
otelinde tedavi altında ve bahan bay 
tmın on yedinci yılı içinde bulunurK* 
irtihal eden sevgili 

Kızım Semahat Sağunun 
cenazesini tzmire ve oradan Ayva"»^^ 
naklim esnasında kıymetli yardunU^^ 
esirtremiyenlere ve saym Ayvalık ' " ' L -
nm tedfin esnasmda ve bütün ^'.\^ 
simde huzurlarile teessürlerimize ' ' "^-J 
suretile hakkmıızda gösterdikleri **""*,(» 
tesellilerden çok derin duygularla n»^^^ 
selli olarak şükran vo minnetlerimin ^ 
t«ber gazetenizle ilânmı rica ede''""'^jj» 

Pederi: Mehmed Ziya Sa» 



D'fsi^llkle mücade le için 
saırfedlflen milyarlar 

Amerikada münhasıran işsizlero 
Wd olmak üzere bir tahriri nüfus ya
pılmakta idi. Bunun neticesini rcûs-
ter Ruzvelt birkaç gün evvel İlân et-
öüştir. Bu tahrire göre işsizlerin mllc-
^^n on bir milyonu bulmuştur. Bun
lardan 5,833,000 kişi tanmmile ifdz 
*>'up hükümetin, belediyelerin ve ha
yır cemiyetlerinin iaşesine muhtaç
tır. 

İki milyon insan da ara suu tasar 
Öüfl işler bulabUmektedirler. 3,200,000 
toıelo de kısmen işsizdir. Yani gün-
Öe bir iki stot yahud haftada bir İU 
feün iş bulabiliyorlar. 

İşsizliğin garib bir cilvesi ailenin 
'^^eğlni çıkaran reis yahud âıaaı 
'Şsiz kaldığı zaman ailenin diğer azar 
•ATİ az çok ve ucuz pahaü iş aradık
larından iş bulmak rekabeti artmafc-
*<^. Bu yüzden mesainin tanalml 
Küçleşmektedir , 
. Cunıhurreis bu derde çare olmak 

üzere aile reisi iş bulmadığı zaman 
diğer âzalauımn maişet peşinde koç-
majnp talebe ise mektebe gitmesini 
ve kadın ise ev işine ve çocuklarına 
bakmasım tavsiye etmiştir. 

İşsizlere İş ve meşguliyet bulmak 
üzere bir senenin kalan yedi ajn için
de 1,250,000,000 dolar sarfedilmesine 
aid Amerika hükümetinin teklif ettiği 
kanım mebusan tarafmdan kabul 
edildiğinden ayana gönderilmiştir. 
Bu sarfiyata hususî bir devlet müest-
sesesi değil demokrat ve cumhuriyetçi 
partilerin Vaçlngtonda ve hükümet 
merk^erinde teşkil edecekleri muh
telit komsiyonlar nezaret edeceklerdir. 

İşsizlerin terfihi ve memleketin kal-
kınmasmı teshil için hükümetin tar 
leb ettiği diğer tahsisat 3,119,450,000 
dolan bulmaktadır. 

Amerikada işsizlik meselesini hal
ledecek bu taleplerin &yan tarafın
dan kabul edileceği bekleniyor . 

Kumarhane vapurla müddeiumumi 
^ Anceleste, Holüvııdda, Santa 

Moıükada oturanlann yüzde doksa-
*̂  eğlenceye, zevke, sefahete düşkün-
**••. Geçen halta beş yüz kadar ••-
^ ile, Santa Monika müddeiumu-
''lîsi arasmda hayli garib bir komedi 
'filandı ve bu komedi üç saat sürdfl. 
•'Öddeiumumî fırtmah bir havada, 
^Çük bir motörde, beş yüz kadar 
"''h de bir vapurdaydı. 

Keks vapuru eğlence ve sefahet 
^purudur. Bu vapura binenler anr 

gece kalmak üzere binerier. 
^cret çok pahalıdu*, buna mukaUl 
•"*for fevkalâdedir. Nefis yemekleı: 
^̂ 'lir ve güzel bir cazla dans edilir... 

^̂ nuna bütün bunlar ebnaslı pur-
"•otalı kadınlar, keseleri dolu erkek-
'*'i cezbetmek için kâfi d^dlr . En 
'̂ pura gösterilen rağbetin sebebi 
^ ı̂nardır. Reks vapuru muazzam 
"̂  kumarhanedir. 

Kalifomiada kumar şiddetle mem-
"̂ iıdur. Klüblerde bile bakare, rulet 
|*y^nmaz... Peki amma kumarbaz-
^ öe yapsm?... 

Açıkgözler büyük bir kaç vapuru 
'̂̂ ttuu-hane şekline soktular, Uman-

^ açılıyorlar ve rahat rahat iste-
"'̂ erini yapıyorlar 

^^ta Monika müddelınnumisi m-
^esever bir insandn*. Aylardanbeıl 
*^zde dolaşan bu kumarhane Işl-
'̂  incelemiştir. Kıyıdan beş kilomet

re açılmakla memleketin kanunları 
dışma çıkdanuyacağı kanaatine var-
nuştu. Kumarhane şekUne konan 
vapurları y<rfcu ve mtirettebataı Qe 
birlikte tevkif etmek caizdir. 

Geçen hafta, fu-tınah bir günde 
müddeiumumi küçük bir motöre UHP 
di, denize açıldı, Reks vapuruna 
yakaladı... 

IVIÜddeiumuml, dalgalar arasında 
yalpahyan motorun içinde mide bu
lantısına hAUm olmağa çahçıyor, 
Reks vapuru yolculan ise, koca yar 
pıuda, fırtananın farkma bile vamuu 
dan kumara devam ediyorlardı. 

Müdddumuminin motörü Reksfaı 
bordasına geldi.. İşte o zaman l o 
medl başladı... Bir motörden bir var 
pura çıkabUmric içhı kaptanın tay
falara emir vermesi, tayfaların da 
iskele indirmesi lâzımdır. Kaptan: 

— Bu gemiye AUahtan sonra ben 
hâkimim diyordu. İskele vermeyiz!.. 

Tam üç saat, müddeiumumf fırtı
naya göğüs gerdi, üç saat sonra va
purda müzakere başladı. Kaptan, 
bütün paralarım kaybedip metelik
siz kalan on iki kumarlmzı müddeiu
mumiye teslim etmeğe razı oldu. 

Takmda bu on iki müflis kumar
bazın muhakemesine başlanacak. 
Eğer mahkone bunları mahkftm 
ederse, bandan sonra kumarhane 
şeldine konulan vapurtar, torpidı»-
larla takib edilecek... 

Batan gemiler 
Veritas bürosu mart ayı içinde imr 

^ edüMi gemil«ln sayısmı neşretti. 
J*^ a3n içinde 66 gemi imha edllmiif-
^- Bunlardan 64 tanesi buharlı, 8 t»-
^ motorlu, 4 tanesi yelkenlidir. 

Mart içinde Cinde ve İspanyada 
^ sırasmda batan gemilerin sa-

^ da 21 dir. 
^^eritas kazaya uğrayan gemilerin 
^ Üstesini neşretmektedir, 
^ a r t içinde 107 gemi batmış, 179 
"̂̂ ûi karaya oturmuş, 31 gemi jranmış, 

^ yelkenlinin yelken direği kırılmış. 
119 
tır. vapurun maldbneleıl sakatlannuş-

^ öıartta fırtınaya yakalanan «Lady 
jĵ vina» vapurundan da hiç bir ha-

yoktur. 

Altın anahtar 
Bu yakınlarda İngiltere kraliçesi 

Mari Essekste, yeni bir kız kolejinin 
açılma törenini yapacak. 

Bu kolejin müdürü, kraliçenin ho^ 
susl kâtibinden şu mektubu aldı: 

(Sa Majeste kraliçe, mektebin kapısı* 
m açmak üzere altm anahtar değil, 
kapıyı açar açmaz müdüre teslim et
mek üzere bildiğimiz çelik anahtar 
istiyor.» 

Bunun sebebi?.. Kıaliçe böyle bin
lerce müessesenin kapışım altm anah
tarla açmıştır. Hususi kâüb, binleo-
ce altm aüahtan ne yapacağım, ne
rede sakhyacağuu şaşu-mış ve kraliçe
ye altın anahtardan vaz geçmesini ri
ca etmiş, kraliçe de «peki» demiştir. 

Odol Nedir? 
ODOL öyle raslgrele bir agızsuyu değildir. 
Hoşlbir'antiseptiktir^e.her'gön kullanılınca 
^efes hep'tenniz olur; hohladığmız zaman ("^ 
'̂ oş gelir.. Ağızın'lçlni iyice dezenfekte ettiği 
•Çin dişlerimizi bozan ve '̂ çirkinleştiren o 
Çûrütücü ve ekşitici şeyler ağızda artık 
Peydahlanamaz ve tutunamazlar. Dişlerinin 
Küzel ve sağlam, dolayısı ile de, hayatlarının 
Zevkli ve neşeli olmasını isteyenler ODOL 

J^ullanmalıdırlar. 

Amerika'da yeni bir moda 
çıktı: Kırlarda basit ve 
serseriyane yaşamak ! 

Son zamanlarda 
Amerikada yeni bl4 
eftrayan baçgöster-
mlftir. Bu cereyana 
slmple life deniyor. 

Simple life demek 
basit hayat sürmelc, 
tabiate rilcu etmek 
demektir. Taiıiate 
rflcu bir çok hafta
lıklardan, ezcümle 
damar sertleşmesin-
den İmsanlan kurtanyormu?. Amerikada 
yeni moda gu suretle tatbik ediliyor: 

En eski, en fena elbisenizi arkanıza ge
çiriyorsunuz, yanmıza çanta v» torba gl« 
bl bir şey almıyorsunuz, saati bu* evde 
bırakıyorsunuz, bilhassa cebinizde on 
para bile bulundurmuyorsımuz. Bu vazi
yette evinizden çıkıyorsunuz, bir İstika
met tutup mütemadiyen yürüyorsunuz. 
Bir müddet sonra 9«hlr geride kalıyoı^ 
tarlalar, kırlar başlıyor, kargınıiia bir or<* 
man çıkıyor. Sükûnet, yalnızlık, ıssızlıH 
iglnt dalıyorsunuz. Oeceleri kOy kulübe* 
rinde ve samanlıklarda geçiılyorsunuZı 
Bazan açık havada yatıp uyuyorsunuz. 
Bir dilim ekmekle bir parça tereyağı için 
bir köylünün bahçesinde bel belliyorsunuz 
tarlaya el arabasile gübre tanıyıp öğle ye* 
meglne hak kazanıyorsunuz, bir geoeyl 
kulübede veya samanlıkta geçirmek için 
gUndüzün arabaya yonca yüklüyorsunuz. 

Bu izahattan anlatılacağı gibi simpUl 
life ihtirassız, alzusuz. basit bil hayat ge
çirmek, serserileri bir müddet taklit etmek 
demek oluyor. Amerikalüal! büyük şehir* 
lerln bo^oa hayatmdan kurtulmak için 
ewel& «hafta sonu» dedikleri ve cumar
tesi öğlesinden psuartasl sabahına kadaa 
devam eden tenezzüblere başladılar. B] | 
saman sonfa bu kâfi g^bnedL Onun İçin 
kamp hayatına atıldılar. Şimdi galiba ba 
da tatmin etmiyor ki igl simle Ufe'e dök>-
mefte mecbur oldular. 

Bugün Amerikada bn aimple Ufe İnsan* 
lan fehifl hayatmm b(4ucu muhlUndea 
kurtaran bir İmdadcı gibi ağızdan ağım 
dolaşıyor, büyük bir cereyanm gittikçe 
utmakta olduğunu ifade ediyor. Ameiü-

Son zamanlarda Amerikada simple life denilen 
bir cereyan çok çabuk her tarafa yayılmıştır. 
Simple life demek basit hayat sürmek demektir. 
Bu cereyana kapılanlar kırlarda eski elbiselerle 
gezmekte, köylerde, tarlalarda yatıp kalkmaktadır 

kalılarm büyük şehirlerdeki hayat kültür^ 
lerini aşın denilecek derecede yükselttik
leri göz önünde tutulacak olursa bu baatl 
yaşayış tarzı için hissedilen ihtiyaca hay
rat etmemek lâlzım gelir. Amerikalılar, 
saadet ancak tezadlardan doğabilir diyor
lar. 

Amerikada simple life fikrini yaymağa 
çalışan 167 klüp vardır. Biranda kurulan 
bu klüplerin azası henüz klüp koltukla* 
rmda oturarak basit hayat için l&zım olaa 
nlzamntuneleri ve pl&nlan tanzim ile m«ff-
gul olmaktadır. Bımımla beraber aza ar»* 
smda basit hayatm tadını tatmış olanlal 
da vardır. Bunlar büyük Amerikan mao* 
mualannda ihtisaslarını neşretmektedir* 
1er. Bn makalelerin en dikkate değen 
Dorty tarafmdan aEeverlbodis Vikli» meo* 
muasmda yazılan makalelerdir. Dorty ba 
makalelerinde simple life sayesinde İnsa* 
nm nasıl kendine geldiğini, kafasım din* 
lendirdlğini, medeniyet muhitinden uzak 
yerlerde t€ibiat ile dost olmanm ne ferah 
verici bis şey olduğunu okuyuculanna leı* 
Eetle anlatmaktadır. 

Tabii bu simple life'in de umumi efkftıf 
şiddetle al&kadar edan bozuk tarafları da 
vardır. Ewel& bu cereyam anlıyamıyaa 
kimseler karikatürler vesaire İle onunla 
istihza etmektedirler. 

Sonra simple llfe'e atılan bazı kimsel*< 
rln başlanndan geçen facialar da yeni ce
reyana karşı aleyhdarlann adedini arta* 
Cıyor. Bu hadiselerden biri şudur: 

Amerlktdı milyoner Hart bir slmpla life 
klübünün broşürierlnl okuyor. Nevyorkun 
kibar bir mahallesinde bulunan ba kllU 
bün gösterdiği faaliyet milyoner Hart'ı'a 

hoşuna gidiyor. An* 
lığa talip oluyor ve 
yüksek bir kaydiye 
vererek klübe ftsa 
oluyor. Milyoner Hart 
diğer klüp âsazı gibi 
yalnız viski geceleri
ne ve dans eğlence
lerine iştirak etmek
le kalmıyor, simtde 
life'i hakikaten tat-

^^~~~^^^~^ mak İstiyor. Fena 
halde sarsılmış olan âsabmı basit hayat 
enjeksiyonile tazelendirmek emelile bir 
gün otomobilsiz, lükssüz bir vaziyette yo
la revan oluyor. 

Aradan bir iki gün geçtikten sonra mil
yoner Haut şose hendeklerinden birinde 
maktul olarak bulunuyor. Bu hadise bü
yük bir heyecan uyandırıyor, Amerikan 
gazeteleri ondan uzun uzadıya bahsedi
yorlar, tş bununla da bitmiyor. Milyonerin 
ailesi o slmple life klûbüne karşı büyük 
bir zarar ve ziyan davası açıyor. Şayed 
klüp baştan çıkararak milyonere badt 
hayat fikrini telkin etmemiş olsaydı onun 
böyle feci ve ânl bir surette ölmemiş ola* 
cağını ileriye sürerek klüpten yüksek taz
minat istiyor. Amerikada bu davanm ve
receği netice büyük bir alâka ile bekleni
yor. Maamafih milyonerin varislerinin ha9 
kazanacaklanna ihtimal verilmi3ror. 

Bu simple life cereyanımn en ziyade 
kan koca hayatınm ahengini tx>zmasi 
beklenebilirdi. Neteklm de öyle olmuştun 
Basit hayata atılnuya çok istekli olan er* 
keklerin bazıları kadmlan da iştirak et* 
tirmeğe teşebbüs eylemişlerdir. Fakat bo 
teşebbüsler akim kalmıştır. Bir Amerikalı 
konserve fabrikatörü ile kansı arasmda 
bu yüzden çıkan ihtilâf boşanma davası* 
na kadar varmıştır. Oaliba simple life ce* 
reyanı kadmlarm İnad ve ısrarları kar^ı* 
smda ya büsbütün akim kalacak veyahut 
yalnız erkeklere inhisar edecektir, tncilat^ 
pırlantaları, şık ve güzel otomobilleri blil 
tarafa bırakıırak kıymetli gençlik gtbü^ 
tini kırlarda, tarlalarda, şoselerde ve M^ 
manlıklarda «israf» etmeğe kalkışmak hefl 
kaduun kân değildir. 

Yumurtalarımız 
S o n z a m a n l a r d a i s tekler 

faz la laş t ı 
Evvelki ay gevşiyen yumvırta piya-

safii geçen ay sağlamlaşmıştı. Son 
günlerde hariçten ymnurta taleble-
rlnln çokluğu nisbetlnde piyasa yülo-
selmeğe başlamıştır. 

Dış istekler bilhassa Almanya, İtal
ya ve ikiaci derecede de Yunanlstan-
la diğer baa memleketlerden vaki 
olmaktadır. Son bir ay zarfmda Al» 
manyaya 15 vagon ve ttalyaya da 
4 bin sandık yumurta ihraç edilmiştir. 

Bir kaç gündenberl İspanyadan da 
yumurta taleblerl baş göstermiştir. 
Türk yumurtalarına Franko hükü
meti tallb olmuştur. Piyasa şimdillli 
bu taleblere mütereddiddir. Müsald 
bir formül bulunursa ağlebi ihtimal 
İspanya talebleri de kaşıhksız bıra-
kılnuyacaktır. 

İ spanyadaki a l a c a k l a r 
Yumurta fhracatçılannm İspanya

daki alacaklan meselesi halledilmiştir. 
Tacirlerin Mjerkez bankasma müra
caat etmeleri hakmda dün yapılan 
ilân büyük sevinçle karşılanmış. Mer
kez bankasma bir çok müracaatler 
yakı olmuştur. 

Tacirlere verilecek paramn meo-
muu 400 bin Uradır. Merkez bankan 
evvelce İspanyaya gönderilmiş olan 
yumurtalara aid menşe şahadetna-
meleriıü, konşimentoları ve diğer 
evrakı toplamağa başlamıştır. Bun
lar tedkik edüerek alacakU tacirlerin 
paralan verilecektir. 

^ 
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Izmirde bir idam 
mahkûmu asıldı 

S o n s ö z ü : « î p i i y i s a b u n l a m a -
n u f s m b a n a z a h m e t 

vermes in» o l d u 
İzmir (Akşam) — 1931 senesinde 

İzmirin Cumaovası nahiyesi civarın
da Kuruçay mevkiinde 600 lira para
sına tama ederek arkadaşı Hımhım 
Hüseyinl işkence ile öldüren Elâzıkm 
Cafola köyünden Bekir oğlu Osman 
hakkmda Büyük Millet Meclisince tas-
düc edilen ölüm cezası, 17 mayıs saba
hı t?TOİr hükümet meydanmda infas 
olunmuştur. Osman henüz otuz ya-
şmda idi. Ölüm cezasımn tasdiki hak-
kmdaki Büyük Millet Meclisi karan-
nı yazan bir İstanbul gazetesi idam 
mahkûmunun üzerinde bulunmuştur. 
Sabahleyin erkenden adliye heyeti, 
ceza evine giderek kendisini uyandır
mış, o sırada höcrelerinde uyanan di
ğer mahkûmlara veda etmiş, gardiyan
larla helâllaşmış, bir sigara içmiş, bir 
portakal yemiş ve: 

— Hazırım, dedikten sonra son sö
zü sorulmuş: 

— Eşyalarımı arkadaşun Ahmed* 
verin. Param yoktur. Kanun beni 
ölüme mahkûm etti. Kanunun kesti
ği kol acımaz. Cezamı çekeceğim. 

Diyerek cinayetteki alâkasım itiraf 
etmiş. Hoca tarafından dini merasim 
yaptırümış, otomobile bindirilerek hür 
kûmet meydamndaki sehpanm önü
ne götürülünce sehpa altmdaki masar 
nm üzerine çıkmış, idam hükmü, za
bıt kâtibi tarafmdan okımduktan 
sonra adliye heyetine: 

— Hakkınızı helâl edin, AUaha ı»-
marladık, doniş, cellâda da: 

— İpi iyi sabunlamamışsm. Bana 
zahmet vermesin... sözlerirü söylemiş, 
ceUâd: 

— 25ahmet çektirmem. Cevabım ver
miş ve ilmiği bizzat boğazma geçiren 
mahkûmun altmdaki masayı çekiver-
miştir. 

Dünkü yangın 
K a n t a r c ı l a r d a bir z i f tç i 

d ü k k â m y a n d ı 

Dün Kantaircılar caddesinde Anaa* 
tasa aid 75 numaralı zift mağazasındı^ 
zift varillerine düşen bir sigaradan 
ateş çıkmış ve kısa bir zamandst btW 
tün ziftler ateş almıştır. İtfaiye dem 
hal yangm yerine yetişerek vaziyetin 
ehemmiyeti hasebüe ateş çıkan dülo» 
kânm etrafı muhafaza altma aluk' 
mıstar. 

İtfaiye saat on altı buçuğa kadar 
çalışmış, yalnız ziftçi dükkâm yaik-
dıktan sonra ateş söndürülmüştür. . 

Bir a p a r t ı m a m n bacas ı 
tutuştu 

Dün Maiçkada Arda apartımam ba
cası tutuşmuş, derhal yetişoı itfaiye, 
ateşin genişlemesine meydan verm»-
den söndürmüştür. 

Kızılay haftası 
1 haziranda başlıyor, 
herkes Kızılaya üye 

yazılmahdır 

Anadolu Anonim 
Türk Sigorta Şirketinden: 

Şirketimizin 30 Mlart 1938 tarlhlnh 
de fevkalâde olarak toplanan his8»> 
darlar umumî heyetince dahilî ni
zamnamemizin altmcı maddesi hüto< 
müne tevfikan sermayenin Udncİ 
rubunım hissedarlardan tahsiline loh* 
rar verümşitr. 

İttihaz olunan bu karara tevfikan 
saym hissedarlanmızm sahip bulun* 
duklan beher hisse senedi için ödeo» 
memiş sermayeden İkinci rubunua 
mukabili olan beş lirayı işbu üân ta
rihinden itibaren 30 Haziran 1938 tı^ 
rlhlne kadar Ankara'da Türkiye İş Tl 
Ziraat Bankaları merkez müdürlükr 
lerine veyahut İstanbıü'da Yeni Po»« 
tahane karşısında Büyük Kmacıyaa 
hamndaki şirketimizin muamelâl 
merkezine ödemeleri, aksi takdird* 
ödemiyenlerin sahip bulunduklan 
hisse senetlerinin, şirketimiz dahllt 
nizamnamesinin 10 ımcu maddesi 
hükümleri dahilinde Borsada sattı-
nlmak suretile mezkûr ikinci rubu 
sermayenin istifa ve satış bedeli nok
san olduğu takdirde aı-adaki farkın 
hisse senedi sahiplerinden ayrıca t»» 
leb olunacağı ilân olunur. 
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Yunanîstanda 10 gün: 6 
Yunanistan iki sene içinde 

tam bir huzura kavuştu 
Sigasî mücadeleler durmuş, drahmi istikrar bulmuştur 

Millî müdafaa işlerine büyük ehemmiyet veriliyor 
Yunanîstanda kaldığımız ve en mü

him yerlerini gezdiğimiz on gün için
de her tarafta tam bir sükûn ve hu
zura şahid olduk. Yunanistan, öteden-
beri siyasî mücadelelerin, siyasî kin 
ve garezlerin kaynaşıp çarpıştığı bir 
yer olmakla maruf idi. Fırkacılık Yu-
nanhlarm kalbine, ruhuna dal budak 
salmıştı. Halk, işini bırakıyor, fırka 
dedikoduları ile uğraşıyordu. Atmanın 
en büyük kahvehaneleri ve ezcümle 
Sindagma meydanındaki Zaharatos 
kıraathanesi, ikinci bir mebusan mec
lisi yerine geçmişti. O kıraethanelerin 
müdavimleri, iki, hat tâ üç hizbe ayn-
lıyor, siyasî münakaşalara girişiyor
lar, sonunda da biribirine giriyorlar
dı. Bu hastalık, memleketin bünsfesini 
kemiriyordu. 

Fırkacılık, Yunan ordusuna da sira
yet etmişti. Zabitler de, siyasî kanaat 
ve ictihadlanna göre muhtelif grup
lara ayrılmışlar, vazifelerini ihmal et
mişlerdi. Memleket dev adımlarile 
anarşiye sürükleniyordu. Komünist
lerin bu vaziyetten istifade ederek bil
hassa işçi ve köylü sımflannı ayak
landırmağa, orduyu itaatsizliğe sürük
lemeğe kalkışları tehlikeyi arttırıyor-
du. Grevler, biribirini takib ediyordu, 
îşler felce uğramış. Devlet bütçesin
deki açık yüzlerce milyonu geçmişti. 
Yunanistan-yalnız inhilâl ve anarşiye 
değil, iflâsa doğru sürükleniyordu. 
Vaziyet çok vahimdi. Acele ve esaslı 
tedbirlere katî suret^;e ihtiyaç vardı. 

îşte Yunanistanın bu vahim ve buh
ranlı dakikalarında, 4 ağustos 1936 
tarihinde B. Metaksas ortaya atıldı ve 
kuvvetli ellerile memleketi inkiraz 
uçurumunun kenarından çekip kur
tardı. B Metaksas, iktidar mevkiine 
geceli, iki yıh geçmediği halde yaptığı 
işler sayılmıyacak kadar çok ve mü
himdir. B. Metaksasın ilk işi Kavala, 
Drama, Serez, Selanik gibi Şarkî Ma
kedonya şehirlerinde, atma, Pire gibi 
Yunanistanın büyük sınaî merkezle
rinde dal budak salmış olan komüniz
mi ezmek, kökünden söküp koparmak 
oldu. Bütün komünist şefler birer bi
rer yakalanarak adalara sürgüne gön
derildiler. Fakat sonradan nedamet 
edenleri ve bundan sonra komünizm 
tahrikatı yapmıyacaklanna dair tah
rirî taahhüdname verenleri affetti. 
Bugün sürgünde bulunan sabık ko
münistler pek azdır. B. Metaksas bir 
taraftan komünizmi şiddetle ezerken 
diğer taraftan da nedamet gösteren-

Yunan bafrekili B. Metaksasın 
Akşam'a kendi el yazısile ithaf 

ettiği resmi' 

lere şefkat ve merhamet ile muamele 
etmeği ihmal etmedi ve bu sayede sar 
bık komünistlerin kalbinde bir inti
kam ve aksülâmel hissi uyandırma
dan bu tehlikeyi ortadan kaldırmağa 
muvaffak oldu. 

B. Metaksas, memleketi anarşiye 
sürüklemiş iki düşman hizbe ayırmış 
olan eski fırkalar mensuplarına, ra
hat durmak, hükümetin her sahada 
giriştiği kalkınma hareketine engel 
olmağa kalkışmamak şartile, katiyyen 
dokunmamış, memuriyetlerinden çı
karmamış, fırkacılık yapmamış, bü
tün Yunanlılara eskiden hangi fırka
ya mensup olduklarını ve siyasî kana
at ve ictihadlannı nazarı itibare al
maksızın müsavat dairesinde muame
le yapmış, fırkaların fevkinde milli 
bir lider gibi hareket etmiştir. 

Yunan hükümet şefinin bu müşfik 
ve müsavi muamelesi, fırkacılık ga
rezlerini söndürmüş, memleketi huzur 
ve sükûna kavuşturmuş, halkı yalnız 
işi gücile uğtaşmağa sevketmiştir. 

Eski zamanlarda Yunanistam ka
sıp kavuran derdlerden biri de bütçe 
açığı idi. Yunan bütçelerinde, her se
ne açık mikdan 3rüzlerce milyon drah
miyi geçiyor, hükümet bu açığı ka
patmak için çok ağır şartlarla hariç
ten borç para almağa mecbur kaU-
yordu. Drahmi, mütemadiyen yuvar
lanıyordu Metaksas hükümeti, açık-
fiiz bir bütçe tanzim etmek için bir 

taraftan lüzumsuz masrafları kısar
ken diğer taraftan da memleketin ge
lirini arttıracak esaslı tedbirler almış 
ve bu sayede 1936 - 1937 bütçesini anr 
cak 80 milyon drahmi gibi cüzî bir 
açık İle kapatmağa muvaffak olmuş
tur. Fakat bu açık hakikî değildir. Zi
ra 1936 - 1937 senesinde yapılan bazı 
tasarruflar ve elde edilen yeni gelir 
kaynaklarile bu küçük açığı da ka
patmıştır. 

1937 -1938 senesinde varidat 16 mil
yar 93 milyon, masraf da 16 milyar 
643 milyon drahmi tahmin edilmiştir. 
Varidata nlsbetle masraf 569 milyon 
drahmi fazladır. Fakat bu fazlalık, 
henüz tesviyesine başlanmamış olan 
bazı istikraz taksitleri için bütçeye 
tahsisat konmasından ve memle
ketin mili! müdafaası ihtiyaçlarından 
ileri geliyor. Hükümet, bu açığı istik-
razsız kapatacağına kanidir. Devlet 
varidatında seneden seneye görülen 
sistemli ve devamlı tezajnid, bu kana
ati kuvvetlendiriyor. 

Metaksas hükümetinin dört elle 
sarıldığı .işlerden biri de memleketin 
millî müdafaasıdır, 

B. Metaksas, iktidar mevkiine gelin-
ciye kadar Yımanistan mUlî müda
faa bakımından tamamile ihmal edil
mişti. Biribiri arkasından iş başına 
geçmiş hükümetlerin, millî müdafaa 
Ue uğtaşmağa vakitleri yoktu. Onla
rın yegâne düşünceleri, iktidar mev
kiinde tutunabilmek için rakiblerinin 
hazırhyacakları muhtemel kıyamlara 
karşı tedbir almaktan ibaretti. 

Bu sebeblerden Yunan ordusunun 
teçhizatı, malzemesi çok noksandı. 
Orduda disiplin bozulmuştu. B. Me
taksas, orduda sıkı bir disiplin iade 
ettikten ve zabitleri yalmz askerî va-
zifelerile uğraşmağa sevkettikten son
ra Yunan ordusımun noksan teçhiza
tım tamamlamağa, yeni malzeme te
darikine dört el ile koyulmuş ve iki 
seneden az bir zamanda milyarlar 
harcîimıştır. Bugün Yunan ordusu
nun teçhizatı tamamlanmıştır. Hü
kümet, Yunan hududlarınm mühim 
noktalarım da tahkime başlamıştır. 

B. Metaksasın iki senedenberi vücu-
de getirdiği eseri, Yunanistam ziya
ret eden her bitaraf ecnebi derhal 
müşahede ediyor. Bunu söylemek bir 
borçtur. 

Ahmed HiIâU 

Geçmiş zamanlcnr: 

Abdölhaınid ve Reşad efendi 
Abdûlhamide göre Reşad efendide şeamet varmış* 
Beğendiği insan veya hayvan ölür, eşya kırılırmışK» 

Bazı sefirlere icrasım emretmiş ol
duğu tebligat hakkında izahat iste
mek üzere bir sabah Abdülhamidin 
huzurıma girmiştim. 

«Muhaliflerimizin Reşad efendiyi 
iclâs için gizlice yaptıkları komplola
ra aid tertibata dair dün akşam mu
fassal bir cumal aldım. Verilen ma
lûmat gayet mübalâğalı ve pek inanı-
labilecek gibi şeyler değil. Fakat bu 
cumal işte yazıhanem üzerinde duru
yor, sen de al, ve baştan aşağı oku. 
Madem ki zaten sefarethanelere gide
ceksin elçileri ihtiyaten ustalıkla is
kandil et. Kendilerine sadık addetti
ğimiz paşalar tarafından müracaat 
vukubulmuş mu? Anlıyalım» d^di. 

Curnalı hemen aldım, okudum. Sırf 
hezeyan! Padişahı kuşkuUandınp, en
dişelendirmek ve güya sadakat arzile 
kendisini memnun ederek peşinde do
laştıkları mükâfatlara kolayca nail 
olmak üzere kurulmuş bir tuzak! Ba
kınız meap ne idi: «Müfsidler Beyoğ-
lunda hücra ve yan küçük sokakların 
birinde tuttukları bir evde toplanı-
yorlarmış. Medreselerde ve şurada bu
rada kandıracakları softaları, hoca
ları, sanklılan, sofuları kışlalara ve 
mahalle kahvelerine, camilere yollıya-
caklarmış. İstanbuldaki askeri ve mu
taassıp halkı baştan çıkaracaklarmış. 
Padişahın zalim olduğuna ve halkı 
soyup toplanan paralan cebine attı
ğına ve tahtından mahrum olmamak 
kasdile Moskofu veya İngilizi İstanbu-
la getirip kendisini muhafaza edece
ğine ve İstanbula gâvur askeri yerle
şince bazı camilerin kiliseye tahvil 
edileceğine dair sözler ile askeri ve 
hem de cahil halkı aladatacaklarmış 
ve bir gün gidip Reşad efendis^i ala
rak kendisine Ayasofya camisinde biat 
edeceklermiş. 

Müfsidler vükelâdan, ricalden, yük
sek mevkilerde bulunmuş, memleket
çe tanınmış, az çok nüfuz peyda etmiş 
olan şahsiyetlerden bazılarını da bu 
komplolara dahil etmişler. Nitekim 
mazul sadrazamlardan Said paşa ile 
Kâmil paşa geceleri kıyafetlerini teb
dil ile Beyoğlundaki mahud eve geli-
yorlarmış. Müzakerelerde hazır bulu
nup müfsidlere akıl hocahğı ediyor
larmış. Padişah aleyhindeki fesadlan 
terviç yolunda ilkaat ile elçilerin zi
hinlerini bozup icabında müfsidlerin 
himayelerini temin etmeğe çahşıyor-
larmış.» 

Bu saçmalan okurken biraz gül
müş gibi olftıahyım ki Abdülhamid: 
«Evet! Ben de senin gibi okurken 
güldüm. Akla sığmaz sözler var. Lâ
kin ihtiyaten sanklılarm, softalann 
ve halk muhitinin iskandil edilmesini 
istiyorum. Serün de paşalara müteal
lik rivayetler hakkında elçileri müna
sebet düşürüp yoklamaklığım arzu 

ediyorum» demişti. Onun üzerine ben 
de kendisine şu sözleri söylemiştim; 
«Bu paşaların minnettarı ve taraftan 
değilim. Fakat müfsidlerin Beyoğlun-
da toplandıkları sahi olsa bile paşa
ların oraya gidebilmeleri ihtimal ve 
İmkân haricindedir. Zira her ikisi dai
mî tarassud altında bulunuyorlar. 
Konaklarından çıkınca memurların 
arkalarına düşeceklerini elbet İdrak 
ederler. Onun için çıksalar bile şüphe
li taraflara ve yerlere gidemezler. Za
ten bu paşalar biribirlerine gayetle 
zıddırlar. Mümkün olsa biri diğerini 
bir kaşık suda boğar. Vakıa eskiden 
Kâmil paşayı, İngilizlerin şikâyetleri
ne rağmen, Haleb valiliğinden dahili
ye müsteşarlığına ve oradan da evkaf 
nezaretine sevkeden Said paşa idi-
Fakat kendisinden sonra sadarete ge
lince aralan dehşetli surette bozuldu. 
Her ikisi de zaten hırçın mizaçlıdırlar. 
Biribirlerine emniyetleri yoktur. An
laşmaları ve birlikte bir işe girişmele
ri ihtimal haricindedir. Hasılı arzolu-
nan diğer haberler gibi paşaların elçi
lere ilkaatta bulunduklannm aslı ol
madığı derkârdır. Elçileri iskandil et
mek icab etmez, caiz de değildir» 

Abdülhamid bu dediklerime İnan
dığını ve bir takım ahlâksız aç gözlÛ 
garezkârlarm yalanlarından bıktığı-
m söyledikten sonra biraz tefekküre 
daldı ve bana şunları söyledi: « 

Reşad 
efendi biraderimiz hilkaten fena bir 
adam değildir. Lâkin gözlerinde, ba
kışında hasılı kendisinde bir uğ\ırsuz-
luk, bir şeamet vardır. Prensliğimiz
de Sultan Murad ve ben ve sair kar
deşlerimiz biribirimizle görüşürdük. 
Ama Reşad efendi dairemize veya 
köşklerimize gelecek diye kasavet çe
kerdik. Çünkü Reşad efendi bir kim
seyi veya canlı bir mahlûku, mesela 
bir atı veya bir kuşu görüp beğenecek 
olursa o beğendiği insan veya hayvan 
ya ağır bir hastalığa uğrar veyahud 
ölürdü, telef olurdu. Eşyaya müteallik* 
şeyler hoşuna gidecek olursa o şeyle' 
mutlak kırılır, bozulur, dökülür, zay* 
olurdu. Pek beğendiği ağaçlar, meyva-
lar, çiçekler kururdu. Dairelerimiz^^ 
halkı biribirlerine geçerlerdi. Arala-
rmda kavgalar olurdu. Hasıü ayaK 
bastığı yerlerde türlü fenalıklar olur
du! ..» 

Salih Münir Çorfö 
Mütekaid büyük elÇ* 

G e m l i k t e zehirl i g a z kursıi 
GemUk (Akşam) — Kazamızda 

halk ve memurin için bir zehirli S^ 
kaısn açılmağa karar verilmiştir. ^"^ 
hazırlanmış olan programa göre ja^' 
darma kımıandanı B. Salim özmeö 
ve maarif memuru B. Sıdkı Ertmiı* 
tarafmdan idare edilecek ve on gü^ 
devam edecektir. 

• • • • 

MAZININ YUKU ALTINDA... 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
— Seninle bugün evleneceğimi ka

tiyetle vaaderesem itimad eder misin? 
— Tabiî değil mi?.. Biran şüphe et

mem. 
— O halde şimdiden aramızda be

nim kanm olmanı sana rica etsem 
kabul eder misin? Bu fedakârlığın 
benim için kıymet biçilmiyecek bir 
şey olacaktır. 

Genç kızın kalbi halecan içinde çar
pıyordu. Ne cevab vereceğini bilemi
yordu. 

O asla sevgilisinden şüphelenmiyor, 
elbette ona bütün kalbUe itimad edi
yordu. Fakat böyle bir ricaya maruz 
kalacağım hiç düşünmemiş, hiç ta
savvur etmemişti. 

Korkuyordu. 
Genç kızın bütün vücudile. titredi

ğini Atıf hissetti. Onu kollan arasına 
sardı. Yan açık dudaklarım uzun 
uzun öpmeğe başladı. 

Lâmia'nm başı dönüyordu; kulak
ları uğulduyordu. 

Soma birdenbire, büyük bir coşkım-
lukla: 

— Atıfl Seninim... Ne istersen Q 
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olsun! ben, bütün mânasile seninim... 
- dedi. 

Muhabbet aşiyanımn perisi artık 
kalben rahathyarak gene tozlu köşe
sine büzülmüştü. 

O çılgın aşk gecesinden sonra coş
kun günler devam etti. Gene eskisi 
gibi her akşam iki genç birleşiyor, fa
kat kır bayır dolaşacaklarına, doğru
dan doğruya muhabbet aşiyamna gi
diyorlar ve biribirlerinin kollan ara
sında, havanın günden güne soğuma
sını, yağmurların sıklaşmasım fark 
bile etmiyorlardı. 

Filhakika, ilk akşam, Lâmia, oda
sında yalmz kahnca kalbinde büyük 
bir acı duymuştu. Safiyetinin, leke-
sizliğinin birdenbire kaybolmasından 
utanıyor; amcasının itimadını suiis
timal ettiğinden son derece mahcub 
oluyordu. Fakat sevgilisinin memnu
niyetini düşündükçe teselli buluyor
du. 

O, Atıf'a emindi. Bu gizli hayat her
halde uzun sürmiyecek, bir gün res

men, herkesin ortasında, Atıf'm kan-
sı olarak tanınacaktı. 

İstikbal için, başbaşa ne güzel pro
jeler hazırhyorlardı. Atıf ertesi akşam 
sevgilisine: 

— İzdivacımız için çareler arama-
hyız. Münasip bir yol bulup bu işi an
nemle babama açmalıyım! - dedi. 

Lâmia: 
— Korkuyorum! ikimiz de çok gen

ciz. Kolay kolay razı olmıyacaklar. 
Bilhassa seninkiler, bir staj daha yap
mam istiyorlar. Hem de beni bakalım 
sana münasip görecekler mi? 

— Neye? 
— Camm, sen tek evlâdsın. Zengin

sin. Bütün istikbal önünde... Benimse 
bir şeyim yok... 

— Daha iyi ya... Zenginsem paralı 
bir kız aramağa ihtiyacım olmaz. 

— Bakalım annen baban öyle mi 
düşünüyor? 

— Babam paraya ehemmiyet ver
mez. Fakat bir taraftan müşkülâta 
ağrıyacağımızı samyorum: Son de
rece müstebiddir; gelinini kendi seç
mek ister. 

— öyle düşünüyorsa razı olmıya-
caktır. 

— Belki ilkönce müşkülât çıkarır. 
Fakat ben onu zorlarım, kandırması-
m bilirim. 

Genç kız. meyus bir tavırla: 
— Bir aüeye zprla girmek benim 

için çok müşkül olacak. Her neyse... 
Bana lâzım olan beni her zaman sev-
raendir. 

— Seni her zaman seveceğime emin 
olabilirsin. Ve bilhassa seni çok sevdi
ğim içindir ki ancak pek kısa müddet 
ayrı yaşamağa tahammül edebilirim. 

— Evleneceğimiz zamana kadar 
böyle sık sık görüşürüz, değil mi. Atıf? 

— İşte maalesef o kabil olmıyacak... 
Amerikaya gidiyorum, bUmiyor mu
sun 

Genç kız, meyus bir tavırla: 
— Sajıi! - dedi. - Çok mu kalacak-

sm orada? 
— Herhalde iki üç sene. 
Lâmia'nm gözleri yaşla doldu. Sev

gilisinden aynlmak ona pek acı geli
yordu. Titriyen, fakat azimkar bir ses
le: 

— Ne olursa olsun... Ben seni bekle
rim: Sabırla, metanetle!.. Senden ayn 
yaşamak bana çok acı gelecektir. Fa
kat mazinin tatlı hatıralarile istikba
lin ümidi bana kuvvet verecektir. 

— Beni unutmıyacağma yemin et, 
Lâmia! 

— Vallahi, bUlâhi!.. Bütün sadaka
timle seni bekliyeceğim. 

Atıf, biran düşündü; sonra ilâve 
etti: 

— Maamafih. ayrılığımızın uzun 
sürmemesi için muhakkak ki bir çare 
bıüacağım. 

Bir kaç gün sonra birleştikleri z** 
man delikanlı sevgilisine: 

— Düşündüm, taşındım, bir pl^O 
buldum. 

— Anlat bakalım, Atıf'cığım! 
— Şimdilik babama bir şey söyl®* 

miyeceğim. Amerikaya vanr varma* 
ona uzım bir mektub yazıp seninle eV* 
lenmek istediğimi izah edeceğim. 

— Uzaktan razı olması daha güçl^ 
şecektir. Seninle şifahi konuşmak is*̂ " 
yecektir. 

— Yok, öyle katî yazacağım İd. 
mutlak bana cevab vermeğe mecbU* 
olacaktır. Ya evet. ya hayır! 

— Müstebid olduğunu söylüyorsun* 
Bu ültimatoma kızacak, red cevabı v** 
recek. 

— Evvelâ iyi tarafını düşünelim. 
Farzet ki razı oldu. O zaman ilk tatu' 
de vapura atlar, gelirim. Yazm bur*' 
da evleniriz, sonra birlikte tekrar İŞ*' 
me gideriz. 

— Bu boş ümide hiç kapılmıyalı^ 
Atıf'cığım! 

— Pek âlâ. Farzet ki reddetti. Bel* 
sana ihtiyacın olan parayı yolların^' 
Sen burada işlerini düzeltir, Amei" 
kaya gelirsin. Orada evleniriz. Ondai* 
sonra da babamı emri vaki karşısı'^' 
da bırakırız! 

— Aman, Atıf! Baban ne kadar ^ 
zacaktır. 

(Arkası va*) 
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N A N E M O L L A 

}.T~ ''^"erbahçe stadında Atatürk büs
tüne çelenk konuyor, 2 — Kız talebe-
*^n geçid resmi, 3 — Taksim stadında 
Vali ve belediye reisi B. Muhiddüı Üs-
tündağ nutuk söylüyor, 4 — î t j acile-

rin gecid rcs. 

1 — Taksim stadında Tali ve İstanbul kumandanının teftişi, 2 — Pehlivanlar 
geçerlerken, 3 — Cumhuriyet abidesin' çc':rıi> donuyor, 4 — Ka talebenin 

stüfc bajrekeü 

' »a- Emri İnayetmeablah alerre'sü 
vdayn. Cümlesini mJnelya, Delya farl-
zai zlnunetiındlr. Cüretkârı merkıun 
akabinde derdest edilmiştir. İdarei 
aziziyei hümayunun ilk hareket eyli-
yecek vapurunun anbarma tıktıralım 
küstahı.. Esrar çekmeği, kumayı haz-
reti şehriyarilere teşhiri silâh eylemeği 
öğrensin... 

Penbeten, Ramiz ağanm peşinde. 
Her zamankinden yüz kat fazlasma 
böbürlene böbürlene, Babı zaptiyeden 
çıkıp Istablı âmire arabasmda, ara-
bm solunda, Beşiktaş yolunu tutar
larken, miralay Vasfi bey grupu, hâlâ 
muadelenin hallile meşguldüler. 

Meclise başkaları da karışmıştı: Zap
tiye idare meclisi reisi Rıza efendi; 
mektupçu Nevres efendi; hapishane! 
umumî müdürü Necib efendi; sertablb 
Mahmud bey... 

Yukanda da tarif ettik. Keyfiyetle ea 
fazla alâkadar olan Vasfi bey ise de en 
son tetikte olanlan Zinclrkıran Rıza 
beydi. 

Eşrefin nezarete gelip gelmediğini, 
yanma marsık katıp katm&dığmı hâ
lâ halledememlşler, işin bu kadar sü
rüp gittiğini görünce, ikisi de ülâllah 
diyerek, fesleri basıp zaptiye nazınnm 
kapışma dayanmışlardı. 

Miralay Vasfi bey, yaşça, kıdemce 
daha büyük olduğu halde tedblrllllği 
de bırakamadığı için deli fişek Zinclr
kıran önledi onu. 

Zaptiye nazıruun odacısuun yakar 
sma asüdı: 

— Yalnız mı?.. Kim var İçeride? 
İçeride kim yok?.. Ecnebi sefaretler 

memurlanndan tut^ Beyoglunvm tat-
İ13U frenkleri; rütbeli beyler, paşalar; 
Galatasaraydaki Fransız tiyatrosunun 
direktörü; (Kafe Flam) m sahibi Tal-
yan.. Hattâ. Gedikpaşadaki Osmanlı 
tiyatrosunun müdürü Güllü Agob. 

Zinciı-kıran, parulaya agâh: 
— Odacı, dedi, çabuk gir içeri, zili 

öttür... 
Zilin ötmesi parula. Yani oda kala-

bahksa, paşamn da dışan çağrılması 
Iftaatnsa, madunlannm ayağma gitme
si yakışık almıyacağmdan böyle mü
him İşler İçin parula kurmuş. 

Odacı ağa, tütün tablalarını boşalt
mak bahaneslle girecek; kolunu ma
sanın üstündeki kurulu zUe dokun-
dtiTuverecek; paşa da çağnldığmı an
layıp çıkacak dışan. 

Parula yerine getlrUdl. Zaptiye na-
Bm güçlükle kalktı. Zira o zavalh da 
*7&ğı çukurdalardan. Mesanesinde ce
viz kadar taş var. Elinde teşbih: 

— Tecdidi vuzu eyleyip İkindiyi 
blayım! diyerek yavaş adımlarla yü
rüdü. Dilinde esmai hüsna: 

— Ya Rahman, ya Deyyan, ya Süb-
hanl.. 

Koridora çıkb. Ciddî ve hesabü H-
tabh bir zat olan Vasfi beyl̂  yanmda 
da Zindrkıram görünce duraladı. 

Dell fişek alay beyi yılda, mayısta 
bir böyle kapıya düşer. Her düşüşün
de fitili fiimış halde. Vukua gelmiş bir 
yolsuzluğun, haksızhğm tashihini, ta
mirini ister. Altmış altıya bağhyacak 
olursan derhal parlar, önüne geçebl-
Ursen geç.. 

Nazır paşa şapa oturmuştu. (Zeva
tı ecnebiyeden ve reaya ekâbirinden 
misafirin var; biraz sonra görüşe
lim) deyip ve tekrar dönüp iç odaya 
mı girsin, yoksa aptesaneye gidip ç£^-
nlması sebebini mi anlasın? 

İkincisini yaptı. Aptesaneye girdüer. 
Vasfi bey meseleyi anlatmağa başlar
ken Zmcirkıran lâfı aldı. Eşrefin na
mussuzluğundan, erzelliğinden girişip 
fesi yana bastı. 

— Paşam, dedi, emret, iftiraya uğ-
nyarak buraya tıkılan deUkaıüıyı 
şimdi kojruverelim, konağına göndere
lim. Haleb orada ise arşm burada; 
gencin halini gör de ibret al. Melun 
köçek hampalanm toplamış; kaput 
dayağı atmışlar, az kaldı öldürüyor-
larmış biçareyi... 

Muhatabda cevap yok. Ayıklasın 
pirincin taşını. Yukarı tükür.-L bıyığ*!̂  
aşağı tükürse sakalı... Bir tarafta Zin-
olrTaranı çırakmanlara çıkarmak, bir 
tarafta Ramiz ağa hazretlerinin emir
lerini hasa- altı etmek. 

Sancı çekiyormuş gibi yüzünü ekşi
tip aptesanenin içine girdi. Çıkmaz da 
çıkmaz; sakalı sıvazlıya sıvazlıya, 
amonyak rayihaları içinde tefekkürat 
ve mülâhazatta... 

Zincirkıran, miralaym kulağına di
yordu ki: 

— Kaşanamıyor, ıslığa başhyaca-
ğım ama kendimi tutuyorum. 

«Bir iki (flcsürdü. Boğmacaya tutul
muş gibi öksürükleri sıklaştırdı. İçeri
deki, duvarlara yaslana yaslana çıktı. 
(Durun!) yollu bir işaret yapıp mus
luğu açtı. 

Suyun damlası yok. Duvar köşesin
deki tonoz su deposımım dolu zamam 
ne zaman görülmüş? 

Paşa, parmaklan havada, odacıya 
bağırdı: 

— Su!.. Havlu!.. 
Rıza bey, duramadı: 
— Paşa bekliyoruz; ver emri, genç 

gitsin konağına!.. 
Vasfi bey de iştirakte: 
— Bilâsebeb ve bilâcürüm mevkuf 

kalması muvafıkı madelet değil. Sebi
lini tahliye edelim paşam!.. 

Cevap gayet pes perdeden: 
— Merkumım Çamlıcai kebirde, 

Bulgurlu karyesi civarmda bazı eşir-
r» üe beraber esrar çekip, rakılaa*, içip 
kurenayı hasreti şehriyariden Eşref 
beye tecavüzde bulımdukları^ teşhiri 
sDâh da eytedOderi ddâUi muknla Ue... 

Zincirkıran gürledi: 
'- — Paşa, hâlâ yerinde otluyorsım 
yahul. Demlrtdenberi anlatıyoruz, 
hasbi geçiyorsan. Eşref denilen bıyık-
ü fahişenin katakıülilerine inanıyor-
sım da bizim lâfianmızı hallaç bilmem 
nesi yerine koyuyorsun. Ayıp be ayıp!. 

İşte Zincirkıran böylesi. Kızınca 
dilinin perhM yok; her şeyi göze alan
lardan. Kaç kere sürgüne sürülmüş, 
tardedilmiş, tekrar getirtilip rütbesi 
İade kılınmış. 

Meselâ Bağdadda, Tarablusgarbda, 
Vanda sürgünken, Giridde, Bosnada, 
Havranda isyan başlayınca affedile
rek, rütbeleri de terfi ettirilerek eşkı
ya üzerine yollanmış. Babayiğitliği 
dillerde destan. 

Bir kabahati varsa haksızlığa, kal
leşliğe karşı ifrit kesilişi^ âmir, mafevk 
tanımıyor; boğazın dokuz boğum ol
duğu umurımda değil. Bazan sille, to-
kata kadar bUe işi vardırıyor. 

Bir sene evvel gene matruden Er-
«uruma sürülmüştü. Bu sefer de Gala-
tadaki Çakanozlar, Maltızlar ortahğı 
kesip biçmeğe kalkışmca, (bunlarm 
kafalarım ezecek Zincirkırandır) de
mişler, Istanbula getirtip alay beyll-
ğile Babı zaptiyeye memur etmişlerdi.» 
İşte böyle bir adamdı bu... 

O derece be3mi dönmüştü ki kapıyı 
jrakahyarak çatır çutur rezelerinden 
oynattı: 

— Paşa haberin olsım, kellemi gene 
koltuğa aldım. Basra]^ görmemiştim, 
hlmmetiıüe orajn da bir görürüz!.. 

Palavracüardan, gözdağı vericiler
den olmadığı sicili ile sabit. Tepesi at
maya görsün, ondan her şey um... 

Zaptiye nazırı paşa baktı ki iş ça-
tallaşıyor, yelkenleri suya indirdi: 

— Rıza bey oğlum, Vasfi bey evlâ
dım, yarım saat kadarda mı müsaade
niz yok? İçerideki zevatı ecnebiyeyi 
ve misafirini saireyi savayım, keyfi
yeti gene tezekkür eyleriz; bir icabma 
bakanz... 

— Paşa baba^ bakkala bırakma. Söz 
sözdür ve ağızdan çıkar. Söz ver, de
likanlıyı salıvereceğim de, yarım saat 
değil akşama kadar bekliydim!.. 

Vasfi bey kolunu çekti: 
— Biraz intizar edelim birader. Vaa-

dediyorlar, ricamızı kırmazlar artık... 
Birer temennah çakıp gittiler. Paşa 

da odasına yürüdü. 
Deminki misafirler yerlerinde ol

makla ber̂ ^ber yenileri de gelmiş; oda-
mn içi Mehmedin kıraathanesi. Siga
ralar tellendiriliyor, kahveler, şerbet
ler içiliyor. 

Zaptiye nazırında kuyruk sıkışmış. 
Misafirlere kavuk sallamayı bıraka
lım, ağzını açıp bir kelime söyliyecek 
halde değil. Geçirdiği heybeleri belli 
etmemek için gene ekşi suratı takındı. 

Ayrık ayrık adımlarla, uğuna uğu-
na odaya girdi. Taştan muztaribliğinl 
hepsi biliyor. Daha yerine oturmadan 
ağlzlar işlemeğe, fikirler, ilâçlar tavsi
ye edilmeğe başladı. 

Çeneyi ilk oynatan ^ ..tiaretl 
tercümanlarından, Viyanalıhk taslar 
halbuki doğma büyüme İstanbullu^ 
Gagadilli bir Avusturya yah -' • 

(Ar: ) 
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Spor ve gençlik bayramı 
çok parlak kutlandı 

Halk gençlerimizin jimnastik hareket
lerini gurur ve iftiharla temaşa etti 

Dün 19 Mayıs Spor ve Gençlik bay
ramı şehrin muhtelif sahalarında on 
binlerce seyirci önünde kutlandı. 
Halk saat 8 den itibaren USmn ra 
gösterilerin yapılacağı stadlan doL« 
duı-mağa başlamıştı. 

19 Mayıs Gençlik ve Spor bayramı 
münasebetile yapılan gösterilerin 
en büyüğü Taksim stadmdaki olmuşa 
tur. 3000 sporcunun iştirak ettiği 
Taksim stadmdaki merasimde Vali ve 
Belediye Reisi B. Muhidin Üstündağ, 
İstanbul Kumandam General Halis 
Bıyıktay, Amiral Şükrü Okan, parti 
ve Vilâyet erkânı bulunuyordu. Tam 
saat 9,30 da önde şehir bandosu De
niz Ticaret mektebi; Türkkuşu olmaM 
üzere arkada İstanbul ve Beyoğlu 
tarafuıdaki kız, erkek İlse ve orta 
okullar, klüpler stadyomun kapısm-
dan muntazam adımlarla girmişler 
ve sahaya yayılmışlardır. 

Gençlerin Vali ve Belediye Reisi B. 
Muhidin Üstündağ ve İstanbul Ku
mandam General Halis Bıyıktay ta* 
rafından teftişini müteakib Şehij; 
bandosunun çaldığı ve gençlerin hep 
bir ağızdan iştirak etiği İstiklâl mıajN 
şı saygı ile dinlenerek bayrak mera< 
simi yapılmıştır. Bayrak merasimi 
bittikten sonra Vali ve Belediye Relal 
B. Muhidin Üstündağ stadı dolduran 
on binlerce seyirci ve sporcuya hita
ben aşağıdaki söylevi vermiştin. 

«Bayanlar, Baylar, 
Bize şeref veren değerli huzuru

nuzla bölgemizin 938 yılı Spor v« 
Gençlik bayramı şenliklerini sevlngla 
açıyorum. Gençliğin heyecan dolu 
güzel gösterilerinden önce bugünün 
adını bir kere daha' saygı ve tapı ile 
ile analım: 19 mayıs. 

Her yıldönümü daha heyecanla kar
şılanan bugün vicdanlanmızda mu
kaddes bir tarih olaTak ebediyen yo-
şıyacak ve Türk milletinin ilerisini 
hiç sönmiyen bir ışık gibi daima ay
dınlatacaktır. Bugün, millî variığı-
mızda hududsuz bir köşebaşı, bir dö
nüm noktasıdır. Tam 19 yıl önce Atar 
türk, sonsuz vataiıseverliğinden ve 
ölçüsüz azim ve iradesinden aldığı İl
ham ve kuvvetle Türkü mahkûm eden 
ölümün suratma tüktirmüç, millî har 
yatm ajsîl varhğmı koruyup kucaklı-
yan ulusım yolunu Ceheuıemln uçu
rumundan isüUAUn saadetin^ cevtD-

Taksdm stadm.da ku ve erkek talebenin jimnastik hareketleri 

roiştiı. O günün muvaffak jesti Tüı^ 
mUletinin her şeye rağmen bugüne 
kadar muzaffer olan açık ve parlak 
talihi oldu. Biz bu güzd talihe kıa-
kançlıkla sarüıyor ve yardımcısına 
derin bağlılık ve yüreklerimizden ko
pan sonsuz sevgi ile tapıyoruz. tşt« 
bugünkü bayram o mesud hftdlsenin 
vicdanlarımızdan taşırdığı şükran 
borcımım bir ifadesidir. 

19 mayuon gençliğe ve sporculuğa 
nlsbet ve istlnad edilecek hususî hay
ranım temel tutulması Türk miUeti-
ntn bünyesindeki hususî karakterleri 
tefkll eden sayısu kuvvet ve kıymet
lerin bütününü üzerinde tpphyan TC 

Yakanda Taksim ve Cumhuriyet meydanmda bir izci nutuk söylüyor, Aşağıda 
Taksim stadmda sporculann geçid resmi 

bunları kurtuluşun her sahasmda lâr 
zım olduğu gibi tebarüz ettiren Atar 
türkün millete hizmet yolunda Sam
sunda agtığı bayrağm gençliğe va 
sporcıüuğa emanet edilmesi hiç şüp
hesiz Türk gençliği ve sporculuğu için 
pek büyük bir mazhariyet ve pek ye
rinde bir iftihar sebebidir. Bunun 
için hepinize tercüman olarak ken-
(Ûlerini kutlar ve geçen sene ayni v»-
sile Ue burada söylediklerimi bir IECH 
re daha tekralanm: 

Kıymetlerin, kuvvetlerin ve güzel
liklerin sembolü Atatürktür. Türk 
genci, bu örneğe sadık ve l&yık ol, 
Yaşasm Ulu öndo:, yaşefiın Türk gen
ci ve sporcusu.» 

Şiddetle alkışlanan vali ve belediye 
reisinin nutkuna bütün okullar namı
na kız muallim mektebinden bayan 
Mürüvet Engin'in verdiği cevap ta 
alkışlar arasında dindikten sonra ge
çid resmi başlamıştır. 

Evvelâ muhtelif okullarm taşıdığı 
bayraklar geçmiş, arkadan sıra Ue 
Demiz ticaret okulu, Türkkuşu, kız 
ve erkek lise ve orta okulları geçerek 
şiddetle allaşlaümuşİEu-dır. 

Resmi geçid bitip mektepler sahar 
daM yerini aldıktan sonra tam saat 
11 de jimnastik hareketl^lne başlan
mıştır. Kız talebelerin çok muvaffak 
hareketlerini erkeklerinki takib etmif 
ve yanm saat devam eden jimnastik 
gösterişi büyük bir intizam içinde ce
reyan edip bittikten sonra stada g^ 
riş sırası Ue çılalmış ve Cumhuriyet 
âbidesine çelenkler konarak gençlerir 
miz tarafmdan muhteUf söylevler ve
rilmiştir. 

Bundan sonra gençlerimiz muntar 
zam bir şekUde dağüarak mektepl»-
line dönmüşler ve merasim de Ut-
miştir. 

Beşiktaş stadında 
Beşiktaş stadında da merasim, Tak

sim stadmdaki gibi büyük bir intizam 
içinde geçmiştir. Saat 9,30 da kaymar 
kamla bir talebenin söylediği karşüık-
h nutuklarda:n sonra İstiklâl marşı 
çalınmış ve bayrak merasimi yapıl
mıştır. Bunu resmi geçid takib etmiç 
ve' resmi geçid bittikten sonra 1000 
kadar talebe jimnastik gösterilerini 

Kia>ı^Mi-^taiiRi»ffiı 
Ittanbyl - Edlrn - Istaobol yarısı tısladı 

Dün sabah saat 7,39 da Taksim aUdeeinin $nQnde İstanbul - Edime - İstanbul 
merhaleU bisiMet yansı başlamıştır. 21 bisikletçinin iştirak ettiği bu yanş on* 
martesi günü Taksim stadmda Galatasaray - Alsancak maçı arasında nihayet 
bulacaktır. Resmimizde bistkletçUer abide önünden Iıardıet ederken görülüyoiv 

Entbol 
Kuleli Atış mektebini yenerek 
istanbul mmtakasının kupa

sını aldı 
Dün Taksim stadınra öğleden son

ra Kuleli askeri lisesi Ue At̂ f mekte
bi Elntbol takımlan arasmda yapılan 
kalrşüaşma çok zevkU olmuştur. Ne
ticede 12-7 kazanan KuleU takımı, İs
tanbul mmtakajsmm bu müsabaka 
için koyduğu kupayı almıştır. 

Anadoluhisar, Galata Genç
ler 1-1 berabere kaldılar 

Dün Talcsim stadında Anadoluhl-
saria Galata Gençler arasmda 
nuntakanm koyduğu bir kupa için Ur 
karşılaîşma yapılmıştır. Fahreddin 
Somerln idare ettiği maça takımlar 
şu kadrolarla çıktüar: 

Anadoluhisar: Mehmed - Kâmil, İh
san - Muzaffer, Rifat, Talât - M ^ -
med Salm, Orhan, Fuad, Sabahaddln, 
Osman. 

Galata Gençler: Hüsmen - Şükrü, 
Cüıad - Etem, HalU, Kadri - Elya, 
Kâmil, Naim, Kenan, Rasim. 

Birinci devreyi Galata Gençler pe
naltıdan attğı bir goUe 1-0 gaUp bi
tirmiştir. İkind devre bidayetinde 
Anadoluhisar da bir penaltı kazan
mışsa da bundan İstifade edememiş
tir. Devre ortalarmda santrforları Or-
haîı beraberliği teinin ettikten sonra 
maç netice bozulmadan 1-1 berabere 
bitü. Ancak Anadoluhisar gayri nizar 
mi oyun oynatbğmdan, kupa Oaİ£ita 
Gençlere verilmiştir. 

Başvekilin Gemlik sporcula
rına bir armağanı 

GemUk (Akşam) — BaSyvekü Celâl 
Bayar Gemlik spor klübüne Deniz-
bank vasıtasile tam takımh bir şarpi 
armağan etmiştir. Çoktanberi spor 
için böyle bir şarpiye ihtiyacı olan 
klüp bu laymetU armağana çok se-
vinmelrtedir. 

Fransız koroz sıklet boks 
şampiyonluğu 

Paris 19 (A.A.) — Fransa horoı 
sıklet boks şampiyonluğu: Bemar Bo
ru, on iki ravundluk bir maçta sayı 
hesabUe Jorj Batay'ı doğmuştur. 

Atletizm 
Avrupa ve Amerikada mü

sabakalar başladı 

Avrupada ve Amerikada atletiznl 
müsabakalanna balşlanmıştır. Geçeik 
hafta Amerilcada yapüan yarışlarda 
yeni Sprinter, Nating 100 yardayı 
93. 4/10 da koşarak dünya rekorunu 
egale etmiştir. Maamafih arkadan ha* 
fif rüzgâr estiğinden genç atletin re
korunun tasdik edilmiyeceği tahmin 
da İcayde şayan neticeler elde edü-
miştir. 440 yardada Malo 475. 7/10 
yapmış, Manüel isminde bir atlet 
7,71 M. uzun atlamıştır. Diskte Ü9 
atlet Levi, Olimpiyad şampiyonu 
Karpante ve Dan 50 metreyi geçmiş
lerdir. Levinin derecesi 51,78 M., Kar» 
pantenin 51,20 M., Danm 50,38 M, dir. 

Havzada güreş seçmeleri 
Havza (Akşam) — Türkspor kuru

mu Samsun bölgesi başkanlığınm em-
rile şehrimizde mevcud ve genç yaşta
ki amatör güreşçiler arasında seçme
ler yapılmıştır. 

Yapılan seçmeler sonunda en hafif 
sıklette Osman Maden, hafif sıklette 
Sabri Şengel, yarı ortada Halid Kılmç, 
ortada Talih Aslan birinci gelmişler
dir. Yarı ağır ve ağır sıklet amatör 
pehlivan bulımamamıştır. 

BUhassa orta birinciliklerinde mtt-
vaffalayetleri beklenüen pehlivanlar
dan Mevlûd hükmen mağlûb sayılmış 
ve Seyit AU Şahin de fazla yorulmuş 
bulımduğundan Talibe yenilmiştir. 

Güreşçüerimizin vüâyet seçimlerin
de de muvaffakiyet kazanacaklan 
ümid edilmektedir. 

İki Alman seyyah vapuru 
futbol takımları şehrimizde 

bir maç yapıyor 
Bugün şeiırimize gelecek olan Mil-

voke ve General Fon Ştoyber isimli Al
man seyyah vapuru futbol takımları 
cumartesi günü saat 15 te milU kümi 
maçmdan ervA Taksim stadmda bil] 
karşılaşma yapmak istedilderini tdi-
sizle Alman sefaretine bUdirmlşler-
dir. Alman vapurlarına müsbet cevap 
verildiğinden cumartesi günü bu iki 
ecnebi talom aCrasmda enteresan bis 
maç yapUacaktır. ' 
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yapmışlardır. 
Fenerbahçe stadında 

Kadıköy Fenerbahçe stadmda yar 
puan tezahürat ta çok parlak olmuş, 
burada da binlerce seyirci, genç mefc-
teplUerimizln gösterdilderi beden har 
reketlerini sık sık alkışıhyarak sey
retmişlerdir. 

Talebeler stadyomun ortasına diki
len bayrak direği etrafmda toplandı
lar, general Osman Tufan ve Kadt-
icöy kaymakamı talebeyi teftiş edip 
hatırlarım sordulair. Bu sırada üz*-
rinde «19 mayıs» yazıU güzel bir çe
lenk Atatürk büstüne kondu. Bundan 
sonra hep beraber İstildâl marşı söy
lendi ve direğe agir ağır Türk bayrar 
gıçekUdL 

Bayrak merasimini müteaMp Ka
dıköy kaymakamı B. Cenap Aksu 19 
mayu byarammin manasını tebarüs 

ettiren çok güzel bir nutuk söyledi. 
Bundan sonra talel}elerden Azmi 

Akengin de al'kadaşlarmm 19 mayıs
ta duyduidan sevinç hislerine tercü
man oldu. 

Nutuklar bitince evvelâ laz taleba* 
ierin beden haureketlerine başlandL 
Kızlarımız yaptıkları spor hareketle
rinde büyük bir intizam ve beraljer-
İlk gösterdUer ve çok alkışlandılar. 
Genç kızlarımızı erkek talebeler takibi 
etti. Onlar da ayni intizam ve bera-
berliği gösterdUer. 

İdman hareketlerini bir resmi geçid 
takib etti ve merasime bu suretle ni
hayet verildi. 

Halkevlerinde 
Dün öğleden sonra ve gece bütüH 

Halkevlerinde merasim yapümıştır. 
Bu münasebetle nutuklar söylenmişe 
temsiller ve konserler verilmiştir. 
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"̂  Hasanla içtiğimiz su ayrı gitmezdi. 
Çocukluğumuz aym mahallede geç-
^ t i . £k delikanlılık çağımızda, 
gençliğimizde beraber gezip tozmuş-
Uik. ÎMmiz de elli yaşmı bir iki sene 
geçtiğimiz halde hâlâ bekârdık. Ha-
MH yaşmdan epeyce genç gösteriyor
du. Onu gören kırk beşinden fazla 
tWımin etmezdi. Arkadaşımın haya
tında on sekiz senedenberi seviştiği 
bir kadm vardı: Melâhat... 

Fakat son zamanlarda Hasan Me-
İfthate karşı oldukça soğuk davram-
yordu. Halbuki Melâhat yaşı kırkı 
Itşmsama rağmen hâlâ güzel kadm-
dL Üstelik Hasana gayet merbuttu. 
Lâkin «horoz ölür gözü çöplükte ka
lır..» derler. Doğrudur. Arkadaşım 
Hasamn gözü de hâlâ otuzuna var
mamış, hattâ yirmi beşini aşmamış 
gençlerde idl. 

Bir gün Hasanın kaışısma yirmi, 
ylnni bir yaşlannda fevkalâde güzel 
bir genç kız çıktı. Nazlı nisan ayında 
baştan aşağı çiçekleraniş genç bir 
kiraz ağacı kadar, bahar dolu, renk
li bir kızdı. Arkadaşım onun etra:fm-
da pervaneler gibi dönüyordu. 

Hasanla bir gün bir birahanede 
oturmuş buzlu biralarımızı içiyor
duk. Arkadaşımda mühim bir şey 
•öyliyecek bir insan hali vardı. Niha
yet ağzmdan baklayı çıkardı: 

— Azizim... Ben karar verdim, 
Nazlı İle evleneceğim... 

Aklıma zavallı Melâhat geldi Sor
dum: 

— Peki, Melâhat ne olacak? 
Hasamn cam sıkılmış gibi: 
— Bırak, dedi, o bahsi İcapat... Bir 

Amerikalı muharririn bir makalesini 
Okumuştum. Bu adam diyordu ki: 
«Gençlik de, neşe de saridir. İnsan 
gençlerle, neşeli kimselerle düşüp 
kalkarsa neşelerür ve içi, dolayısile 
yüzü de gençleşir..» Bence bu fikir 
gayet doğrudur. Azizim Nazlı benim 
hayatıma bir nisan günü gibi, bir 
bahar gibi girdi. Onunla konuşurken 
ftdeta gençleştiğimi, yeniden delikan-
hlaştığımı hissediyorum. Bana öyle 
Çeyler anlatıyor ki onu dinlerken 
âdeta kendimi yirmi beş yaşmda sa-
«uyorum. itoünim ki onunla geçire
ceğim senelerde bende ikinci bir genç* 
İlk başlıyacak... 

Güldüm: 
— Bırak allahaşkma.. dedim, elli

sinden sonra böyle ikinci gençlik ko
lay kolay ele geçse herkes çoktan bu 
^ısule baş vururdu . 

Hasan: 
-— Sen gene öyle bil... dedi, fakat 

göreceksin. Ben Nazlı ile ne kadar 
mesud olacağım ve ikinci gençliğe 
kavuşacağım, Nazlmm yanmda, o 
konuşurken kendimi bir gençlik ha
vası içinde bulmama rağmen Melâ-
hatle beraber olduğxım zamanlarda 
âdeta ihtiyarlamağa başladığımı his
sediyorum. Onun ne kadar ihtiyatlı 
olduğunu bilirsin. Her dakika bana: 
«Aman hava; cereyanma oturma...» 
«Aman çok içme... Malûm ya sen yaş-
^ bir adamm artık öyle hesapsız iç
mesi doğru değildir...», «Aman ter
leme...» , «Vakit geç oldu, artık gi-
ölp yatmalısm..» ... Daha bu gibi bit
mez tükenmez nasihatler verir du-
'Tir... Hele bımlann arasında daima: 
«Sen yaşta bir adamın böyle hare
ket etmesi doğru değildir...» diye ihtaı 
etmesi yok mu? Beni çileden çıkarı
yor azizim... Canım meselâ bir bara 
gitmek istiyor değU mi? Melâhate 
uğrarım: 

— Haydi Melâhat... diyorum, bu 
gece bara gidelim... Adam akülı eğ-

• lenelim... Sabaha kadar... O kollan-
^ boynuma dolar : 

— Hasancığım, der, sana bu akşam 
yemeği için hindi kızarttım... Hindi
yi sevdiğini bilirim... Karşılıklı ye-
mek yesek... Sonra yanyana pence
reden mehtabı seyretsek daha iyi de
ğil mi? Bu gece ne güzel mehtab 
l̂ ar... Hem artık biz yaşta insanlar 
için barlarda sabahlara kadar eğlen
mek pek yorucu bir şey değil mi? 
Sonra sen içkiyi de biraz azaltmalı
sın-.. Öyle ya, yaşm elliyi geçti... Hal
buki bara gidersek... 

O böyle söylemez mi? Benim kanım 
furur. Bilirsin ben çok tesir altmda 
*alan bir adamım. Bir insana kırk 
«un deli derierse deli olurmuş. Bu 
^^^ da böyle söyliye söyliye beni 
*>ır gün ihtiyarlatacak... Onun İçin 

N^zli ile evleneceğim...» ""' 
Hasam uzım müddet görmedim. 

Yalnız onun Nazlı ile âdeta bir nişan
lı hayatı yaşadığmı işitmiştim. 

Bir sabah erkenden işime gidiyor
dum. Ben Taksimde tramvay bekler
ken baktun önümde bir otomobil 
durdu. İçinde bizim Hasan... Otomo
bilin kapısmı açarak bana seslendi: 

— İşine gidiyorsan seni götüre-
ylm... Hem otomobide de konuşuruz. 

Otomobüe girdim. Sabah olmasına 
rağmen Hasanın sırtında smokin 
vardı. Güldüm: 

— Daha yatmadm galiba... Bütün 
geceyi eğlence ile mi geçirdin? 

Acı acı güldü: 
— Evet, eğlence ile... 
Arkadaşımı dikkatle süzüyordum. 

Gözleri çukura batmış, yüzü fena 
halde kınşmıştı. Şakaklarmdaki saç
lar ağarmıştı. Ben görmiyeli âdeta 
çökmüş, Ihtiyarlamıştı. Sordum: 

— lÜnci gençliği elde ettin mi ? 
Bu sözüm üzerine canı sıkıldı : 
— Alay etme... dedi, İkinci genç

liği elde edip etmediğimi yüzümden 
de anlamıyor musun? Hem seninle 
ciddî konuşmak İstiyorum. Ben tek
rar Melâhatle barışmak, hattâ onım-
la evlenmek nlyetlndejrlm... Ne der-
aln?.. 

— Fena değil... Melâhat tam sana 
lâzım olan bir kadın... Fakat fikrini 
yeniden değiştirmenin sebebi ne? 

— Anlatayım... Nazlı Uc tanıştı
ğım zaman âdeta hayatımda yeniden 
bir İlkbahar devresi başladığmı san
mıştım. Melâhatin de «Sen yaşta ada
ma fazla ihtimam gösterilmesi, bakü-
ması lâzımdır.» diye etrafımda per
vaneler gibi dönmesi âdeta izzeti nef
sime dokunuyor, ihtiyarladığımı his
sediyordum. Melâhatten ka:çtım. Gün
lerimi Nazlı Ue geçirmeğe başladım. 
Âdeta iki nişanh gibi idik. Oh., artık 
yanımda daima : 

— Böyle şeyler yapmak sen yaşta 
bir adam İçin doğru değüdir... diye 
ellisini geçtiğimi jrüzüme vuran bir 
kadm yoktu. Nazh İle yirmi beşine 
varmamış gençler glbl eğlenecektik... 
Fakat asdzlm, davulun sesi uzaktan 
insana hoş gelirmiş. İşin İçine girin
ce bu gençlere mahsus eğlencelerin, 
gençlere mahsus hayatm biz yaşta
kiler İçin ne kadar yorucu olduğunu 
anladım. Melâhat son senelerde ba
na böyle sıhhatimi bozucu, yorucu 
eğlenceleri yasak temişti. 

Meselâ Nazlı Ue gezip tozmağa baş
ladıktan sonra bir gün plaja gittik. 
Nazh: 

— İlle yanş edelim... Yüzme ya
rışı... diye tutturdu. 

Denize girdik. Açü babam açıl, açıl 
babam açıl... İçimden: «Beni Melâ

hat bu halde görse rneraktan çıldırır» 
diyordum. Fakat kollarım da bitmiş, 
vücudum kesilmişti. Lâkin ne de ol
sa Nazlıya aramızdaki yaş farkım, 
artık yavaş yavaş ihtiyralığa hazır
lanmak üzere bulunduğumu hissettir
mek istemiyordum. Bunun için var 
kuvvetimle yüzüyordum . 

Nihayet yarış bitti amma ben de 
bittim. Sahile döndük. Nazlmm ken
disi gibi bir sürü genç arkadaşı valrdı. 
Onlar: 

— İlle ip atlıyalım... diye tuttur
dular. Halbuki ben nefes nefeseyim. 
Fakat gene yiğitliğe, gençliğe kir 
sürmedik. İp atlama oyununa işti
rak ettik. Uzun uzun yüzdükten son
ra yarım saat ip atlamanm, zıp zıp 
sıçramanın biz yaştaki insanlar için 
ne olduğunu tahmin edersin. Akşa
ma doğru plajdan çıktık. Bir yemek 
yedik. Ben yorgunluktan haraİJ olu
yordum. Yatağım gözümde tütüyor
du. Fakat gençler: 

— Bu gece mutlaka bara gideceğiz. 
Yeni bir Fransız artisti gelmiş... di
ye tutturdular. Nazlı da çok İsrar 
edince dayanamadım. O yorgunluk 
üzerine bar... Sabaha kadar dans... 
Sabaha kadar Rumba... Zıp zıp sıç
rama... 

Bazan böyle bir hafta üstüste bar
larda sabahladığımız, saatlerce dans 
ettiğimiz oluyordu . 

En fecU onlardan halimi, saklamak 
mecburiyeti idi. 

Melâhati günden güne aramağa 
başladım. Nazlı ile arkadaşlarının en 
hafif eğlencesi bahçede kovalamaca, 
köşe kapmaca oynamaktı. Benim ya
şımda bir adamı ve köşe kapmaca, 
kovalamaca ojmnunu düşün... Üste
lik gecelerce uykusuzluk... Süıhatimi 
korumadığım için hastalanmalar da 
caba... İkinci gençlik yerine günden 
güne vücudden düşüyor ve ihtiyar-
hyorum . 

Nihayet anladun ki Nazlı gibi 
gençlerle aşık atmak için insanm ha
kikaten genç bir vücudu olması lâ
zım... Vakıa bizim içimiz genç... Fa
kta böyle şeylerde iç gençliği para 
etmiyor... 

Bu gece Nazh Ue son gecemizi ge
çirdik. Bugün akşam üstü Melâhate 
gidip barışacağım. Ve onunla evlene
ceğim. Bizim için bir orta yaşlı hayat 
ve yorgunluksuz, rahat eğlenceler 
başlıyacak... Melâhatten aynlalı, Naz-
h ile gezip tozah âdeta on yaş ihti
yarladım. Melâhatin itinasUe yakm-
da on yaş gençleşeceğime eminim... 
Melâhatle evlenince benim için ikin
ci bir gençlik başhyacak ... 

(Bir yıldız) 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş, adale ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE EMSALİ HASTALIKLARA 
KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR. 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile em salsiz olan GRİP'hı 10 tanelik yeni 
ambalajlarım tercih ediniz. Geceleri tutacak olan ağrılara karşı 

ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 
İ c a b ı n d a g ü n d e 3 k a ş e a l ı n a b i l i r . 

İsmine dikkat. Taklidlerinden sakınınız ve GRİPİN yerine başka bir 
marka verirlerse şiddetle reddediniz 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

> Yazan: İskender F. SerteUi .İ....İ.I Tefrika No. 235 # 

Üçüncü Murad, Üsküdarda karşılaştığı cenazenin 
önünde durdu. Bu tabutta büyük bir ölü vardı! 

Harp şiddetli oldu, Osman paşa 19 
bin zayiat verdi ve cenkte öldü. 
ölürken: 

— Çlgale paşa ordunun basma geç
sin ve harbe devam etsin dedi. 

Çigale paşa harbe devam etti. Bu 
defa Mirza Hamza maktul düştü ve 
Çigale paşa muzaffer oldu. 

R e i s ü l k ü t t a b H a m z a 
e f e n d i n i n »öz ler i . . 

Vaktile veziriazam Osman paşa Ue 
birlikte yola çıkmış olan Reisülküttab 
Hamza efendi, Osman paşanm ölü
münden sonra İstanbula dönmüştü. 

Hamza efendinin İstanbula gelişi 
karanlıkta kalan bazı hakikatlerin 
aydmlanmasma sebep oldu. 

Hamza efendi, Osman paşanm son 
dakikalarmda başı ucunda bulunu
yordu. 

Osman paşa Ue Hamza efendi ara
sında şöyle bir konuşma geçmişti: 

— Sen, donanma erkânından Sinan 
reisi tanır mısm? 

— Tanırım, devletlim! 
— Nasıl adamdır bu? 
— Çok cesur, merd ve atılgan bir 

denizci idi. Fakat, talihsizdi. Hayatın
da bir gün bUe gülmedi. İki kere pa
dişahın gazabına uğradı. İdama malı-
kûm oldu. İkisinden de af ile kurtul
du! 

— O halde çok talihli bir adammış. 
İki kere cellâdm elinden kurtulmuş. 
Bu adamdan bana -Kefede bulundu
ğumun zaman - Kılıç Ali paşa çok bah
setmişti. 

— Ölmüşlerin cesaretinden, merdli-
ğinden, faziletlerinden bahsetmek ne
ye yarar, devletlim? 

— Tuhaf şey! Onun öldüğüne sen 
de inamyorsun demek? Halbuki Kılıç 
Ali pa^â bana onım başka bir adla İs-
tanbulda yaşamakta olduğunu söyle
mişti. 

— KUıç Ali paşa söylemişse, buna 
bir diyeceğim yok. Çünkü Sinan reisi 
Kılıç Ali paşa hepimizden, herkesten 
iyi tanır. Ve kendisini evlâd gibi se
ver. Zaten paşa onu himaye etmesey
di, Sinan çoktan ölmüştü. Sinanı do
nanmada çekemlyenler çoktur. O ar
tık - yaşıyorsa bile - ölmüş sayüır. 
Çünkü son defa tekrar idama mah
kûm oldu. SıUtan Murad: «Kellesini 
İsterim!» diyerek günlerce İstanbulda 
Sinam arattı. KUıç -Ali paşa sağ ol
saydı, belki böyle bir zamanda onu 
tekrar affettirir ve donanmaya alır
dı. 

— Akdeniz akmlarmda çok büyük 
yararhklan göriUdüğünü söyledi ba
na. Istainbula dönünce, padişaha son 
arzularımdan biri de böyle bir kah-
ramanm affı olduğunu söylersin! Bu 
düeğimi bütün düeklerimden önce pâ ^ 
dişaha arzetmeyi ihmal etme! 

Reisülküttab Hamza efendi kaç gün-
denberi, Osman paşanm dileklerini 
padişaha arzetmek için fırsat anyor-
du. 

Bir gün SıUtan Muradı çok neşeli 
buldu: 

— Şevketlim! dedi - Özdemir Os
man paŞa son nefesinde, efendimize 
arzedilmek üzere kulunuza şöyle bir 
sır tevdf etmişti. 

Diyerek, Osman paşanın Sinan reis 
hakkmdaki vasiyetini anlattı. 

— Osman paşa, Sinan reisi şahsen 
tanımadığı halde ona karşı - kahra
manlık destanlarım dinliyerek - bü
yük bir sevgi göstermişti. Ve son ar-
zularmdan biri de Sinanm affı şaha
nenize mazhar olması, yeniden donan
maya almma^ı idi. 

Dedi. Murad birdenbire kaşlarmı 
çattı. 

— Demek Osman paşa Sinam tanı-
mıyormuş, öyle mi? 

— Evet, şevketlim! Yüzünü büe 
görmemiş. Sadece bütün kahraman
lıklarını KUıç Ali paşadan duymuş. 

— Fakat, bana KU15 Ali bile onun öl
düğünü söylemişti. Sinan reis yaşıyor 
mu? 

— Başka bir adla İstanbulda yaşı
yormuş, şevketlimi 

T a b u t u n ü s t ü n e a s ı l a n 
« K a p t a n p a ş a l ı k » f e r m a n ı ! . 

üçüncü Murad -üçüncü defa olal-
rak - Sinan reisi ölüm cezasmdan af
fediyordu. Safiye sultanın, el altın
dan Venedikli Hasan paşaya gönder
diği şayi olan bir mektup meselesi 
üzerine, padişah Hasan paşayı da Der
ya kaptanlığından azletmeğe karar 
vermişti. 

Münadiler İstanbulun her semtinde 
hattı hümayunu yüksek sesle oku
yorlardı: 

*ıSinan reisi adettim. Yerini 
bilenler hemen kendisine bil
dirsinler.» 

Üçüncü Murad o gün Şehzade Meh-
medle Üsküdara geçmişti. Padişahın 
İçinde müthiş bir sıkıntı vardı. Oğlu 
top eğlencelerinin tekrarlanmasını 
istediği halde, ona bile müsaade etme
miş ve yüz vermemişti. 

Muradın, oğlunu kırdığı ve istediği
ni yapmadığı Uk defa görülüyordu. 

Üsküdardan küçük saraya gidecek
lerdi. 

Birdenbire yukarıdan iskeleye doğ
ru bir kalabalığın indiğini gördüler. 
Reisülküttab Hamza efendi de Mu-
radm yanmda duruyordu. 

Birçok denizcilerin omuzunda gi
den bir tabut... Ve önde ağlıyan yedi, 
sekiz yaşlarmda bir erkek çocuğu Mu-
radm gözünden kaçmadı. Reisülküt-
tap efendiye: 

— Kim ölmüş, sorun bakalım... 
Dedi. Haremağalarmdan biri cena

zenin yanma sokuldu. 
Tabutu takib edenlere döndü: 
— Padişahımız cenazenin kim oldu

ğunu soruyor: 
İhtiyar bir denizci başını önüne eğdi; 
— Bir haftadanberi hasta yatıyor

muş. Dün gece ölmüş. Son nefesinde: 
<Beni denizci arkadaşlarım kaldırsın
lar!» diye vasiyet temiş. Onun Sinan 
reis olduğunu öldükten sonra anla
dık... 

Haremağasmın korkudan dudakla
rı çatlamıştı. Titriyerek padişahın ya
nma geldi : 

— Sinan reis ölmüş, şevketlim! 
Murad birdenbire sendeledi. Böyle 

ummadığı bir dakikada Sinanm ce-
nazesUe karşUaşması Muradın bütün 
arzularmı ve bütün plânlarını altüst 
etmişti. Padişah gözlerine ve kulak
larına inanamıyordu. 

Cenazeyi yol üstünde durdutmadı-
1ar. Sinan reis gerçekten ölmüştü. O-
nun namazmı Valide camisinde kıl
dıktan sonra Karacaahmed mezarlığı
na götürüp gömeceklerdi. 

Murad, Reisülküttab efendiye başı
nı çevirdi: 

— O ağlayan çocuk kimdir? 
— Rozitadan doğan oğlu imiş... 
— Ne dedin? Ben onu vaktUe deni

ze attırdımdı. Demek boğulmamış... 
Yaşıyormuş, öyle mi? 

— Evet, şevketlim! Onu geçen yıla 
kadar halamz Mihrimah sultan bü
yütmüştü. Sinan idama mahkûm olmı-
ca, oğlunu kaçırtmış ve şimdiye ka
dar da Çamhcada bir eve çekilerek 
başka Lir adla yaşamış. 

Murad bu hâdiseden çok müteessir 
oldu. Sinan reisin yavrucağım yanı
na aldı, çocuğun gözlerinin içine dik
katle baktı... Küçük Sinan, padişahın 
önünde kapanan bir tarihin ve topra
ğa gömülen büyük bir ölünün canlı 
ve biricik hatırası olarak ayakta du
ruyor ve hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Cenaze, Valide camisinden döner
ken, hattı hümayunu tabutun başı
na asmışlardı. 

İkindi vakti Ahmediye caddesinden 
büyük mezarlığa doğru ilerUeyen Si-
naiıın cenazesini binlerce insan takip 
ediyordu. Büyük Türk denizcisini nal
lan göz yaşlarile, iki uzun servinin 
arasmda kazUan mezara gömdüler. 

Ve İstanbul günlerce, haftalarca 
Sinanm matemile inledi. 

— SON — 
Yann 

DİŞİ KORSA/^ 
Tefrikamızı okuyunuz! 
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20 Mayıs 938 — Cama 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12^0: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Plâkla dans 
musikisi. 19,15 Konferans: Ali KâmU Ak-
yüz(Çocuk terbiyesi). 19,55 Borsa haber
leri. 20 Muzaffar İlkar ve arkadaşları ta-
rafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan. 
20,45 Hava raporu. 20,48 Ömer Rıaz tara-
fmdan arabca söylev. 21 NljMil ve arka
daşları tarafmdan Türk musBüsl ve halk 
sarkılan. (Saat ayan). 21,45 Orkestra: 
1 - Puçlnl: Madam Baterflay. 2 - Çay-
kovsky: Noktürün. 3 - Slede: Vals lant. 
4 - Friml: İndiyan love. 22,15 Ajans ha
berleri. 22,30 Plâkla sololar, opera ve ope
ret parçalan. 22,50 Son haberler ve ertesi 
günün programı. 23 SON. 

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

Akşam neşriyatı: Saat 18,30 Kanşık plâk 
neşriyatı. 19,15 Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Hikmet Rıza ve arkadaşları). 
20 Saat ayan ve Arapça neşriyat. 20,15 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Handan 
ve arkdaşlan). 21 Saksofon solo: (Nihad 
Esengln), piyano (Marsel Bl). 21,15 Plâk
la dans musikisi. 22 Ajans haberleri. 22,15 
Yannki program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa istasyonun 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 orkestra — Frankfurt 20,10 
askeri muzika — Hamburg 20,10 opera 
havalan — Kolonya 20,10 mandolin kon
seri — Leipzig 20,10 piyano — Stuttg. 
20,15 filim havalan — Viyana, ve Deutschl. 
S. 20,25«Gianni Schicci» operası — Athlone 
20 klarinet, 20,35 konesr — Budap. 20^0 
eDon Juan» operası — Dudap. II 20 Çigan 
muzikasına devam — Bükreş 20 salon 
muzikası, 20,35 «Hofman'm hikâyeleri» 
operası — Florans 20,20 hafif muzika — 
Helsingf. 20,55 orkestra — Hllyers. I 20,55 
orkestra — Hilvers. II 20,40 salon muzi
kası — Prag 20,25 askeri muzika — Reveıl 
20 hafif muzika — Riga 20,15 opera mu
zikası— Sofya 20 halk konseri, 20,45 ke
man — Strasburg 20,30 konser — Rad. 
Toulouse 20,45 muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 marşlar, 21,30 senfon. kon

ser — Breslau 21 konser — Danzig 21 as
kerî muzika — Frankf. 21 konser — Ham
burg 21 orkestra — Kolonya 21 salon 
muzikası — Königsberg 21 keman ve or
kestra — Leipzig 21 askeri muzika — 
Münih 21 orkestra — Viyana 21 operaya 
aevam, 21,40 orkestra — Athlone 21^0 
konser — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Brüksel 2 1 - 2 3 orkestra konseri — Bu
dap. 21 operaya devam — Bükreş 21 ope
raya devam — Florans 21,30 senfon. kon
ser — Hilvers. I 21 orkestraya devam — 
Kovno 21,50 konser — Lyubliana 21 vals
lar — Marsilya 21,30 orkestra — M. Cenerl 
21 orkestra — Oslo 21,35 akordeon — 
Paris P. T. T., Llmoges 21,30 - 23,30 or
kestra — Bratlslava 21,40 orketsra — 
Rennes 21,30 hafif muzika — Reval 21,10 
Ksilofon, 21,50 orkestra — Riga 21,30 ope
ret havalan — Sofya 21 keman konserine 
devam, 21,45 konser — Sottens, M. Cenerl 
21,30 - 23,30 Freischütz operası — 
Stokhlom 21 opera konseri — Strasburg, 
Nis 21,30 - 23,30 «Gölge» operası — Var
şova 21 - 23 orksetra. 

Saat 22 de 
Berlin 22 konsere devam — Breslau 22 

konser devam — Danzig 22 askeri muzi-
kaya devam — Frankf. 22 konsere de
vam — Hamburgdan naklen Deutschl. S. 
22,10 valslar — Königsberg 22,10 Peer 
Gynt — Leipzig 22 askerî muzikaya de
vam — Münih 22 eğlenceli konser — 
Stuttg. 22 güzel plâklar — Viyana 22 kon
sere devam — Belgrad 22 orkestra — 
Berom. 22,55 orkestra — Brüksel 22 
orkestraya devam — Droltvlç 22,20 asri 
muzlita — Floransa 22 konsere devam — 
Hilvers. I 22,10 konser — Hilvers. n 22,40 
hafif muzika — Paris P. T.T. ve Limages 
22 konsere devam — Bratlslava 22,15 or
kestra — Reval 22 orkestraya devam — 
Riga 22 operet havalanna devam — 
Sofya 22 konser — Sotten ve M. Ceneri 22 
operaya devam — Strasburg ve Nis 22 ope
raya devam — Varşova 22 orkfestraya de
vam. 

Saat 23 de 
Breslau 23,35 dans — Deutscahl. 8. 

23,30 konser — Kolonya 23,15 dans — 
Königsberg 23,40 plâk neşriyatı — Stuttg. 
23,30 e&lence ve dans — Viyana 23,20 or
kestra — Diğer Alman istasyonları 23,30 
Leipzigden naklen dans ve eğlence — 
Drotviç 23,40 salon muzikası — Florans 23 
dans — Hilvers. I akordeon — Kopenhag 
23,20 orkestra — Londra 23,25 dans — 
Lüksenburg 23,25 salon muzikası — Sottens 
ve M. Ceneri 23 operaya devam — Stras
burg ve Nis 23 operaya devam — Rad. 
Toulouse 23,45 hafif muzika. 

Saat 24 den itibaren 
Kolonya 24 orkestra — Diğer Alman Is-

tasyonlan Leipzig ve Stuttg. dan naklen 
dansa ve eğlence — Budap. 24 cazband — 
Droltvlç 24,15 dans — Kopenhag 24,15 
dans — Lüksenburg 2 4 - 2 dans — Rad. 
Paris 24 gece konseri — Rad. Toulouse 24 
operet muzikası, 24,35 konser — Frankf. 
ve Berlin 1 - 4 gece konseri, «Cemile» 
ve orkestra — Diğer Alman istasyonlan 
1 - 4 Königsbergden nakîen eğlence ve 
dans. 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 
Göğüs ve Dahilî hasta

lıklar mütehassısı 
is tanbul, Belediyesi karşısında Si-
n a n a ğ a daireleri Piyer Loti caddesi 
No. 19. Öğleden sonra Saa t 2—7. 

Telefon: 23565 

Halkın şikâyet 
ve dilekleri 

Bir meflûc yarbayın feryadı 
Ben harbi umumi ve İstiklâl savaşlarına 

iştirak etmiş ve Mudanya cephesinde Baş
vekilimiz B. Celâl Bayarla bir safta bu 
vatan ve bu millet istiklâli için vücudumu 
hasrederek çalışmış bir yarbayım. Anka-
rada vazife esnaısında sağ tarafıma ftriz 
olan felç neticesinde İstanbula tedavi İçin 
gönderildim. Yedi aydanberi de Belediye
nin Düşkünler Evi hastanesinde yatmak
tayım. Benim marazımı bu hastanede te
davi edecek mütehassıslar olmadığı gibi 
bu hastalığı tedaviye yarar alât da yoktur. 

Daha sinnim bu vatana çok hizmetler 
ifa edebilecek derecede gençtir. Tedavi
min şimdiye kadar böyle sürüncemede 
kalmasına en büyük âmil de konuşmak 
kudretimin raefkut olmasıdır. Derdimi an-
latamamak yüzünden burada perişan bir 
vaziyetteyim. Bu halden halâsım yalnız bir 
ümide bağlı kalmıştır. O da gazetenizin 
tavassut ve delâletidir. Yazılanm bütün 
bu çektiğim acıları ifadeye kâfi değildir. 

Şişli Düşkünler Evi 6 ncı dairede kara 
yarbayı Faik HalU (FelçU) 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Asım, Taksim: Kürkçüyan, 
Firuzağada Ertuğrul, Kalyoncukul-
lukta Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Galatasaray, Tünelde 
Matkoviç, Galata: Okçumusa cadde
sinde Doğru yol, Fmdıklıda Mustafa 
Nail, Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Ha-
lıcıoğlunda Barbut, Eminönü: Hüsnü 
Onar, Fatih: Saraçhanede İbrahim 
Halil, Karagümrük: Mehmed Fuat, 
Bakırköy: Merkez, Sanyer: Osman, 
Aksaray: Yenlkapıda Sanm, Beşik
taş: Vidin, Fener: Vitall, Kumkapı: 
Cemil, Küçükpazar: Bensason, Sa-
matya: Yedikulede Teofllos, Alemdar: 
Cağaloğlunda Abdülkadir, Şehremini: 
Ahmed Hamdi, Kadıköy: Sadık, Yel-
değlrmenlnde Üçler, Üsküdar: Seli
miye, Heybellada: Tomas, Büyükada: 
Halk . 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgân, Rumelihisan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhlsarmdakl ec
zaneler her gece açıktır. 

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

KÜÇÜK İLÂNLARI 
kiracılar ve bina sahiplen için 

En emin, en MÜratli ve en ucuz 
vasıtadır. 

3 defası 100 kuruş 

HORMOBİN 

En nUE53İQ İLACIDIR 

BULMACAMIZ 
I 2 3 4 5 6 7 8 0 10 

Soldan sağa: 
1 — Çingenelerin kabile relsL 
2 — Diğeri - İşittirme. 
3 — Çin hükümetinin eski merkezi -

Yaşit kardeş. 
4 — Gece kuşu. 
5 — Beygir - Eşsiz. 
6 — Toprağm tümsek yeri - Çehre. 
7 — İnce kum - Fırtına. 
8 — Bir çalgı - Bir filim serisi. 
9 — Bir inşaat köprüsü - Çok olmıyanm 

tersi. 
10 — Ölçü - Babasız addedilen-
TuİEardan aşağı: 
1 — Evlendiren. 
2 — Kabile - Ölünün malı. 
3 — Direk - Tiyatro mevzuu. 
4 — Büyük - Cüd - Su. 
5 — Vücut - Bunaklık. 
6 — Başme «R» konursa dans olur -

İki şeyin ortası. 
7 — Kafiyeli söz - Miknatıs iğnesi. 
8 — Sandal küreğinin mesnedi. 
9 — Güzel kokulu bir çiçek - Tarlalar. 

10 — Tencerenin büyüğü - Yavru değil. 
Geçen bulmacamızm halli: 

Soldan sag^: 
1 — Elmastıraş 2 — Do, Sır, Ela 3 — 

İşyar, Uçak 4 — Ebad, Eda 5 — Naml, 
Usta 6 — Ece,- Ut, Ege 7 — Ke, Ak, 8 — 
Amade, İçli 9— Yalova 10 — Un, Kahire. 

Tulıarıdan aşağı: 
1 — Edimekapu 2 — Loş, Acem 3 — 

Yeme, Ay 4 — Asabi, Adak 5 — Sıra, 
Ukela 6 — T. R., Dut, Oh 7 — Çivi 8 — 
Reçete, Çar 9 — Aladağ 10 — Şaka, Enlse. 

19/5/938 Perşembe günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan j%\ 

ve meyva (iatleri: 

Cinsi 

Sakız kabağı 
Yer fasulyesi 
Çalı fasulyesi 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
Pırasa 
Ispanak 
Havuç 
Taze yaprak 
Enginar 
Yeşil salata 190 
Marul 
Hıyar (Adana) 
Hıyar (izmir) 
Pancar 
Taze soğan 
Taze sarmısaJc 
Maydanoz 
Dereotu 
Kiraz 
Can eriği 
Malta eriği 
Yeril çilek 
Xiimon Ecnebi 100 
Portakal Rize 80 İlk 
Portakal Rize 100 lük 

Emsali 
En 

aşağı 
flatı 

Kr. S. 
KUo 

Demed 
Kilo 

Aded 
» 
> 
» 
> 

Demed 
> 
» 
» 
« 

KUo 
» 
» 
» 

12 — 
16 — 
20 — 
3 — 

12 — 
10 — 
4 — 
2 50 
3 — 
9 — 
3 — 

50 — 
1 SO 
3 — 

10 — 
2 — 
1 — 

— 50 
— 40 
— 40 
30 — 
10 — 
8 — 

140 — 
Adedi 170 — 
sandık 250 — 
sandık 200 — 

1 sebm 

En 
yüksek 
Flatı 

Kr. 8. 
14 — 
21 — 
25 — 
4 — 

13 — 
12 — 
5 — 
3 — 
3 50 

12 — 
9 — 

70 — 
3 — 
6 — 

15 — 
3 — 
1 25 

— 75 
— 60 
— 60 
40 — 
17 — 
12 — 

175 — 
250 — 
275 — 
225 — 

Selâmi izzet Sedes 

Tiyatroya dair 
Yeni çıktı — Fiati 50 kuruş 

Remzi Kitapevi 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat*î içimi kolay en iyi müshil şekeridir 

Bilûmum eczanelerde bulunur. 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
Kapalı zarf eksiltmesi temdidi, 
26/5/1938 tarihinde eksiltmesi yapılacağı ilân edilen 48,370 lira 30 kuruş 

muhammen bedelli muhtelif pl&nör malzemesinin eksiltmesi 15 haziran 1938 
tarihine kadar uzatılmıştır. 

Birinci ilân veçhile isteklilerin icab eden vesikalariyle birlikte 15 haziran 
1938 de müracaatlan. (2948) 

Türkkuşu Genel Direktörlüğünden: 
1 — İnönündeki Türkkuşu kampında bulunan talebeler için 105 tane 

siyalı demir karyola alınacaktır 
2 — Karyolalar alth üstlü olacaktır. Beher çiftine İnönü teslim 20 lira 

muhammen kıymet takdir edilmiştir. 
3 — Karyolalar Ankarada Kurum merkezinde ve îstanbulda Hava Kuru

mu şubesinde mahfuz numuneye uygun olacaktır. İstekliler bu nümımeleri 
her gün görebilirler. 

4 — İhalesi 25/Mayıs/1938 tarihinde saat 15 de yapılacaktır. İlk teminatı 
79,50 liradır. 

5 — İştirak edeceklerin belli gün ve saatte Ankarada Kurum merke2dnde 
hazır bulunmalarL X2Ö46X 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 
Solmuş ve buruşmuş bir cilde 

Gençliği iade ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen
nin en son zaferini ilân ediyor: 

Buruşukluklarm yalnız sebebi 
zuhurunu değU, onlan izale et
mek çaresini de bulmuşlardır. 
Bu sayede anneler, hattâ büyük 
anneler bile gençliklerinin taze 
ve açık tenlerine nail olabilirler. 
50 ve 60 yaşlanndaki kadmlar, 
gençliklerinin buruşuksuz ve yu
muşak ciltlerine kavuşabilirler. 
Buruşukluklar, ihtiyarladığımız
da teşekkül eder. 

İhtiyarlıkta cilt, ' besleyici ve 
ihya edici bazı unsurları kaybe
der. Bu unsurlan şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olmuş-
lairdır. Cilt, bunlarla beslenince 
yeniden gençleşir ve tazeleşir. 
İşte, Profesör Doktor Stejskal 

idaresinde Viyana Üniversitesin
de yapüan tetkikat ve taharri-
yatm şayanı hayret semereleri... 
Profesörün keşfi hakkmdaM bü

tün hukuk, münhasıran Tokalon 
müessesesi tarafmdan fevkalâde 
mali fedakârlıklarla temin edil
miştir. «BioceU tabir edilen bu 
canh höceyreler hülâsası, yalmz 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur, hastane
lerde 60 ve 70 yaşlarmdaM ka
dmlar üzerinde bu hülâsalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfmda buruşukluk
ların kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cilt vınsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kremini kullanmız. 
Siz uyurken, o cildinizi besler ve 
gençleştirir. 

Bunışukluklannızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfmda 
bir kaç yaş gençle.şmiş olursu
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah noktalan eritir, 
açık mesamatı sıklaştınr ve en 
çirkin ve en esmer bir cüdi yu
muşatıp beyazlatır.. 

BAYANLARIN NAZARI DİKKATİNE: 
Satm aldığınız Tokalon kremi vazolanmn büyük bir kıy

meti vardu". Onlan bayiinize iade ettiğinizde beheri için 5 
kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar mükâfatlan bulunan 
Tokalon müsabakasma iştirak hakkım veren bir bilet takdim 

edecektir 

Kültür Bakanlığından: 
1 — Ortaokullarda Türkçe, Tarih - Coğrafya, Riyaziye, Tabüye. Fransızca, 

A'manca ve İngüizce öğretmeni olmak isteyenler içuı yalnız öğretmen okulu 
mezunlarına mahsus 15 Haziran 1938 tarihinde Gazi Eğitim Enstitüsünde açı
lacak smavdan maada bu yıl da bir smav yapılacaktır. 

2 — Sınavlar 1 Eylül Perşembe günü İstanbul Üniversitesinde başhyacak-
tu:. 

3 — Smava girmek isteyenlerin: 
A — Türk olmalan. 
P — 20 den aşağı ve 45 den yukan yaşta olmamaları, 

C — Hüsnühal erbabmdan olduklan, Cinayet ve cünha nevinden mah
kûmiyetleri olmadığı halckmda mahallî vUâyet veya kaza idare heyetinden bir 
mazbata ibraz etmeleri ahâlen işyar veya öğretmen olanlar bu kayıttan müstes
na olup mensup oldul^lan Daire âmirinden alacaklan vesika kâfidir.» 

D — Her türlü hastalıktan ve öğretmenlik etmeğe mâni vücut arızaların
dan salim olduklarmı isbat eden Heyeti Sıhhiyeden tasdikli hekim raporu ib
raz etmeleri, 

E — En az lise ve 4, 5 , 6 smıfU öğretmen okulu mezımu veya bımlann mu
adili okullarda tahsil görmüş olmalan. 

Öğretmen okullarından mezun olanların en az iki ders yüı öğretmenlik et
miş bulunmaian gerektiı-. 

4 — Gerek sözlü ve gerek yazıü smav sorulan Üniversite ve Yüksek öğ
retmen okulu talebesinin takibettiği ders müfredatından seçUecektir. Bımdan 
başka smava gireceklere Pedagojik sorular da sorulacaktır. 

5 — Namzetler sınavda kazandıkları takdirde 1702 numaralı kanımun 1 
inci maddesinde gösterilen dereceler dahilinde herhangi bir orta öğretim Oku
lu Yar Öğretmenliğine atanacaklardır. 

6 — Yukardaki şartlan haiz olan namzetler bir istida Ue bakanhğa baş vu
racaklardır. Bu dilekçeye şu belgelerin bağlanması lâzımdır. 

A — Nüfus câzdanımn asıl veya tasdikli sureti, 
B — Tahsil derecelerine aid diploma veya tasdiknamelerin asıl veyahut 

tasdikli suretleri, 
C — Hüsnühâl mazbatası. ^ 
D — Mahallî Kültür idaresinden numunesine tevfikan tasdikli sağlık ra

poru, 
E — Mahallî Kültür idaresinden tasdikli ve fotoğraflı fiş, 
F — 6 adet 4X6,5 eb'admda kartonsuz fotoğraf. 
Bu vesikalarm 15 Hazirandan 1 Ağustos 1938 akşamına kadar Bakanlığa 

göndermiş olması lâzımdır. Bu tarihten sonra Bakanhğa gelmiş olan veya ev
rakı müsbitesi noksan bulıman dUekçeler hakkmda muamele yapılımyacak-
tır. 

(1521) (2963) 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Teknik okulu mühendislik kursu kabul imtihanlan 24 mayıs 938 sah ve 

25 mayıs 938 çarşamba günleri yüksek mühendis mektebinde yazıü olarak ya
pılacaktır. 3074 sayılı kanımun 3 cü maddesi ahkâmına istinaden yüksek ve
kâlet makamınca adlan, 26/2/938 tarih ve 1518/2726 sayılı tamime ek liste Ue, 
mensup olduklan dairelere bildirilmiş olan (nafia fen mektebi) mezunu feo 
memurlamun bu husustaki talimatnameyi okuyup bilgi edinmek ve imtihan 
günlerinde ibrazedecekleri hüviyet vesikalanm almak üzere merbut bulunduk-
lan daire reislerine müracaatları üân olunur. «2515» 
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Her kadın güzelleşebilir... 
CUd ve makiyaj tuvaletind* Fransız, İngiliz, ve Amerikan kadınlarının en zi

yade muvaffak olmaları sebetosiz değildir. Amerikalı Profesör Doktor E. WİN-
TER'in Türkiyede yalnız VENÜS müstahzaratına imal hakkını verdiği formül 
mucibince yapılan VENÜS müstahzaratı ve rujları ilmi teknik itibarile dünya
nın en birinci ve sıhhî rujlojı meyanındadır. VENÜS rujları dudakların rengini 
soldurmaz ve morartmaz. 24 saat sabitliği kafidir. En çirkin kadınlan bile Ru-
bi, purpur, kapüsin ve oranj renkleri tanmmıyacak kadar cazibeli ve güzel gös
terir. Bayilerde: Bulunan eski rujların yenilerile tebdil edilmesini dileriz. 

Nureddin Evliyazade müessesesi İstanbul. 

Öksürenlere ve 
gdğOs nezlelerine KATRAN HAKKİ EKREM 

r 
s-

Ettterbalkanik sesrrüsefer hatb 
(Zettka) Plovidba A. D.) 

Kotor 
• tttttut«ı tktisad encümeni kan-

rlto fbdJM e^nralftir. 
•KTTAB, TOLCU ve EMTEALARA 

MAHSUSTUR. 

TntosUv bandırasını hamil, 
ferkal&da liks 

"LOVGEN,, 
Tapum 17 Mayıs Urihlnde saat 16 

feaddelertnde Galata nhtımmdan 

KİİSTENCEYE 
'̂oferu hareket edeceği gibi 21 Mayıs 

• • * 1» raddelertnde tatanbuldan hare-
T*^ PİRE, KORFU re ADİRYATÖC l İ -
•jll^JI^DIA ujradıktan aonra VENEDİK, 
^^"!STE T« SUSAK İskelelerine yana-
•»eaktir. 

Volcu ve emtea kabul eder 
Ser türlü malûmat re İzahat İçin Oala-

* Jimuk han (Yolcu aalonu karçısmda) 
"• PAJKURtc umumi yapar acentesin» 
»luracaat edilebilir. Tel. 44708/7. 

Devlet Demiryotiarı ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Muhammen bedeli ve isimleri aşağıda yazıU İki gurup malzeme 28/6/938 
salı günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile ve kapah zarf usulü ile Ankarada 
İdare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek İsteyenlerin tekUf edilecek maun hizalannda yazılı muvak
kat teminat Ue kanunun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası 
ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar her gurup için ayn zarf halinde ko
misyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

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

bedel Lira teminat Lira 
I Makas takımları, Krovazman, manganezU göbek 323.700,— 16.698,— 

60000 adet normal hat demir traversi. 222.624,— 12.381,20 

0 
r 

iD 
A 

B A K E R 
'feğazasının sattığı elbiseler 
1 — PEK MÜKEMMEL 
» — PRATİK 
5 — GAYET ŞIK 
* — ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin çeşitleri 
^^f yerden iyi ve ucuz fiyat
larla satümaktadır. 

Metre mikâbı muhammen bedeli 29 lira olan 1300 adet çam tomruk 2/6/ 
938 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina
sında satın alınacaktır. 

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

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

• 
İstanbul — Edirne kısmında yolcu gruplanna tenzilât 
1 Haziran 938 tarihinden itibaren; en aşağı on kişi ücreti Tcmıck ve gidiş • 

dönüş bileti almak şartile Sirkeci - Edime kısmmda seyahat edecek yolcu frup-
lanna gidiş - dönüş için yalnız gidiş ücreti ahnmak suretile yan yarıya tesızUât 
ya^lnuştır. Bundan başka yirmi bir kişilik gruplarda bir, ve daha fazla UfUlk 
gruplarda da beher yirmi tir kişiye mukabil bir yolcu ücreti daha tenzil edilir. 

Dönüş biletlerinin mer'iyet müddeti iki aydır. Bu müddet dahilinde olmak 
üzert gidişte ve dönüşte istenilen istasy onda istenildiği kadar tcvalünıf edilebilir 

lüraıaat edilmelidir. (1529) (2962 

Neden 
irin ? 

nku ASPİRİN seneler-
beri Her »Örlû soğukaU 
arına.|^e:ağrılara karşı, 

şaşmaz^bîr ilâç'olduğunu 
şfır. 
R I N j.ni,<esirinden 

n lûtlea 

^^Sb^^4( 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
Miktarı Cinsi Muhammen Muvakkat Eksiltma 

Bedeli teminat saati 

7 Kalem Dekovil malzemesi 
9 Kalem Dekovil malzemesi 

80 adet Vagonet 
30 adet Vagonet 

Li. Kr. 
2266.— 
4879.— 
5000.— 
1500 — 

Li. Kr. 
169.95 
365.92 
375.— 
112.50 

14 
14.30 
15 
15.30 

I — Şartnameleri mucibince satm almacak yukarda cins ve miktan yazılı 
4 kalem malzeme ayn ayrı açık eksütmeye konmuştur. 

II — Muhammen bedellerile muvakkat teminatları hizalannda gösterilmiş
tir. 

m — Eksiltme 4./7/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü hizalannda gös
terilen saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyo

nunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalarm şartnamelerinde izah edil

diği veçhile fiatsız teklif mektuplarmı vesaiıeyi münakaşa gününden 10 gün 
evveline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne ver
meleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammin vesika almaları lâzımdır. 

VI — İsteklilerin kanımen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 ci maddede 
yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatlerde yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. (2965) 

• 
I — Şartname ve nümımeleri mucibince 38X70 eb'admda 60.000 tabaka be

yaz tırtıkü âleminyum kâadı pazarlıkla satm alınacaktır. 
II — Pazarlık 23/5/938 tarihine rasth3ran pazartesi günü saat -14- de Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartname ve nümımeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 

alınabilir. 
IV — IstekUlerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisy(»ıa gelmeleri ilân olunur. (2471) 
9000 Kilo 15/45 Çivi 

40000 » 15/50 » 
12000 » 16/60 » 
7000 » 17/70 » 

I — Yukanda eb'adı gösterilen 68000 kilo çiri pazarlıkla satm ahnacaktır. 
II — Pazarlık 1/6/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de Ka

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak hergOn steü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyonuna gelmeleri İlân olunur. 
(2792) 

• 
I — Şartnamelerine ekli listede Ons T» miktan yazılı 3395 kilo muhtelif 

renk Lito, Tipo ve Otomatik mürekkebi pazarlıkla satın aUnacaktır. 
II — Pazarlık 2/VI/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Ka-

bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki Alun komisyonunda yapılacaktır. 
JH Şartnameler parasız olarak hergOn sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün re saatte % 7.5 güvenıue 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2850)1 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

ikinci keşide ll/HAZiran/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 45,000 liradır. Bundan bafka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle (10.000 vcj 
20.000) liralık iki ade( mükâfat yardir... 

Şimdiye kadar binlerce klflylıeıiftaı eden bu piyangoya İştirak et
mek suretile siz de tallinld dcneylnlı... 
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A 
Meyva özü 
İŞTAHSIZLIK - HAZIMSIZLIK - ŞİŞ-
KlNLfK - EKŞİLİK - BULANTI - GAZ-
SANCI - MİDE BOZUKLUĞU - DİL-
PASLIĞI - BARSAK ATALETİ - İNKI
BAZ - SARILIK - SAFRA - KARACİ
ĞER - SIKINTI - LLiÎR - HORLAMAK 
ve bütün mide barsak rahatsızlıklannda mutlaka Hasan 
Meyva Özü istimal ediniz. Mide için her yemekten sonra 
1-2 tatlı kaşığı yanm bardak su içinde ve barsak hastalık
larında her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba 
kaşığı yanm bardak su içinde köpürterek içmelidir. Hasan 
Meyva Özü meyvalardan ve meyvaların özlerinden yapıl
mış bir harikai san'attır. Avrupa ve bilhassa İngiliz meyva 
tozlarından daha yüksek olduğ?u katiyetle sabittir. Buna 
rağmen, Avrupa mejrva özlerinden beş misli daha ucuzdur. 
Hasan Meyva Özü yalnız bir türlü olup şekersizdir. Ve çok 

köpürür. 25 - 40 - 60 -100 ^^'^-

Gazoz özü 
LİMON - PORTAKAL - ÇİLEK 
MANDALİNA - AĞAÇ ÇİLEĞİ-
ANANAS - FRENK ÜZÜMÜ -
SİNALKO - ŞEFTALİ - MUZ -

KAYISI - ARMUD 
nevilerinden olup şekerlidir. Ve meyvaların özlerinden yapıl-
mıştur. HASAN MEYVA ÖZÜ'nün bütün evsafına malik ol
makla beraber mide ve barsak rahatsızlıklarma çok iyi gelir. 

Şampanya ve en nefis gazozlar gibi gayet lezzetli olup ev
lerde ve Avrupada kazinolarda temizliği ve kolayhğı ve 
ucuzluğu sebeblle kullamlır. İngiliz ve İtalyan şerbetlerine 
tamamlle benzer ve onlardan daha yüksek evsafa maliktir. 

Yazm sıcak günlerinde harareti en güzel teskin eder. En 
sıhhî bir mayidir. Mideyi bozarı şerbetler yerine mutlaka 
HASAN GAZOZ ÖZÜ içiniz. 

Şişesi kavanoz halmde y h « Afl - ufl - 1 0 0 ^ '*^^" ' ' ' 

İ Ş T E 
FOTOĞRAFIN 

Z E V K İ 
BUNU SİZ DE 

K O D A K "BRAUNi,, ler ile 
Çok ucuza elde edebilirsiniz. 
"BRAUNİ,, lerin fiaüeri: 

T. L. 4,25 - 6,25 - 8,25 
Kodak Verikrom filimlerini de kullanınız 

Kodak satıcılarından arayınız. Veya şu adrese müracaat ediniz 
KODAK (Ecipt) A. $, İSTANBUL 

"^^m 
> / -i 

\ 

"> 

Kaplıcalar yolunda iskeleye üç dakika mesafede köprübaşında 
Yalovada N U R İ Y E O T E L İ ve Gazinosu 

Mahir Bermek idaresinde yeni açtlrmşUr. 
Rahat, temiz, ucuz, güzel manzara, geniş ve zarif bahçe, saf 

kumlu plaj sahUde lokanta, rahat bir hayat 

aşında " " ^ T j 
osu I 

hava temiz, I 

Kemani Bay SADİ Her pazar 

Çubuklu gazinosunda 
istanbul ve Boğaz halkınm bütün zevklerini okşayan ÇUBUKLU GAZİ

NOSU, bu yaz, memleketin çok kıymetli SAZ HEYETİ ile haftalık program
larına başlamıştır. Her pazar ayrıca Anadolu SAZ HEYETİ birliği ile MİLLÎ 
ŞARKILI OYUNLAR temin edilmiştir. 

Meşhur Çubuklu Hasan Bey suyu, sayın müşterilerimize parasız verilir. 
^^ Fiyatlar herkes için elverişlidir. Servis ve konfor mükemmeldir. ^ 

Yedeksubay ve memurları 
yıllık yoklamaya çağırma 
Beyoğlu Yerli Askerlik Şubesinden: 
1 — Şubemizde kayıtlı bilumum' Yedek 

subaylarla memurlann yıllık yoklamala-
nna başlanacak ve 1 Haziran 938 ilâ 30 
Haziran 938 günü akşamma kadar devam 
edecektir. Bu zatlann aşağıda yazılı vesi
ka ve bilgileriyle birlikte şubeye müraca-
catlan. A - Her yedek subay ve memurun 
nüfus hüviyet cüzdanlan (yoksa derhal 
yenisini almak üzere nüfus memurluğuna 
nuiracaatle almalan) ile birlikte. B -
Emekli subaylarla memurlar ellerinde bu
lunan resmi senet ve maaş cüzdanlariyle 
birlikte. C - Yedek subay ve memurlar 
terhis tezkereleriyle birlikte. D - Her ye
dek subay ve memurun bilmesi lâzımge-
len sicil veya kayıt numaralarını öğren
meleri. E - Fen kısmmdan olan yedek su
baylar ve makinistler ihtisas vesikalarile 
birlikte. İ - Raporlu olan yedek subaylar
la memurlar raporlariyle birlikte. Beşinci 
ve altmcı dereceden malûl olan subay ve 
memurlann dahi raporlariyle birlikte. 

2 — Yoklamalarını mektupla yaptıracak 
emekli ve yedek subaylarla memurların 
birinci maddede istenilen vesika suretle
rini göndermeleri ve şubeye hangi numa
rada kayıtlı olduklannı bildirmeleri lâ
zımdır. 

3 — Sin haddini aşmış olmalan dolayı-
siyle Şubemizde kayıtlı olmıyan subaylar
la memurlarm ve ordudan her ne suretle 
olursa olsun çekilen subaylarla memurla
rm ellerinde bulunan vesikalariyle birlik
te kayıtlarını yaptırmak üzere şubeye 
müracaat edecekleridir. Bunlardan Be
yoğlu emvalinden maaş alan emekli su
baylarla memurlar ellerinde bulunan res
mi senetlerini de getireceklerdir. 

4 — 1 Haziran 938 ilâ 30 Haziran 938 
günü akşamma kadar şubeye müracaat 
etmiyerek yoklamalarmı yaptırmıyan ye
dek subay ve memurlar hakkmda 1076 
numaralı kanunun 10 uncu maddesi tat
bik olunacaktır. 

İstanbul Asliye mahkemesi 6 ncı Hukuk 
dairesinden: 

(938/723) Fethiye İncekara tarafından 
Yedikule Bucakbağ sokak numara 3 de 
mukim iken halen ikametgâhı meçhul 
bulunan Hüsnü oğlu Lûtfi İncekara aley
hine açılan boşanma davasında, müddei-
aleyhln ikametgâhmm meçhuliyetine bi
naen dava arzuhalinin on gün zarfmda 
cevab verilmek üzere 15 gün müddetle 
ilânen tebliğine karar verilerek dava ar
zuhali sureti divanhaneye tâllk edilmiş
tir. Müddelaleyhin on gün zarfında cevap 
vermesi lüzumu tebliğ yerine geçmek üze
re Uân olunur. 1632 

R E K T A 
R E K T A 
R E K T A 

REKTA 
REKTA 
PA Tl 

tç ve dış basur memelerinde, 
basur memelerinin her türlü ilti-
hablannda, cerahatlenmiş fistül-
lerde, kanayan basur memeleri-
nm tedavisinde daima muvaffa

kiyetle 

Şifa teinin eder. 

^Jİ^^ 
Siz de sabahalan aç karmna 

bir kahve kaşığı 

MAZON MEYVA TUZU 
alırsamz iştiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsiıüz. 

(,ol{jmo l(udratlmiı ozalıyorj 
elimizden hiçbir teiniz i| çıkmıyo» ve 
herjey bizde hoUizlik, oğrı doğuruyor. 

I}t» bufodo 

V A L I D O L imdodımızo yetişiri 

Onu bir kere tecrübe ediniz. Kendinizde yeni 
bir (olifma zevkinin uyandığım sVecekuniz. 

VAIIOOL damla, tabîef ve hap 
halinde her eczanede bulunur. 

Mide Ekşilik, şişldnlik ve 
yanmalarım giderir. 

KABIZLIĞI Defeder. 
Ağızdaki koku, tatsızlık ve dU 
paslüığmı giderir. İçilmesi gayet 
lâtif, tesiri pek kolay ve mü
layimdir. Son derece teksif edil
miş bir tuz olmakla mümasü 
Hiç bir müstah
zarla kıyas ka
bul etmez. «MA
ZON» isim, Ho
roz markasma 
dikkat. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve B E L G E V Ş E K L İ G İ N E en 
tesi r l i bir i laçt ı r , 

Memuriyete çağırma 
İstanbul Müddelumumillirinden: 
tstanbula geldl&i anlaşılan Eskişehir 

sorgu hâkimi Mehmed Ali Okhanm acel» 
memuriyetimize müracaat etmesi ilân 
olunur. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rad« 

Akşam Matbaası 


