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Türkiye, Yugoslavya arasında tam 
bir fiitir mutahaltatı görüldü 

iki dost devlet ricali arasında hararetli 
ve çok dostane nutuklar iradedildi 

Kral naibi prens Pol, Başvekilimize 
Begaz knrtalnişanının bûgûk salibini 
Verdi. Başvekilimiz şerefine Zabitan 
klûbünde 118 kişilik zig af et verildi 

1943 de Istanbulun 
çehresi değişecek 

Beş sene içinde 17 milyon lira sarf ile 
bir çok mühim işler görülecek 

Bu sene başlanacak ve 942 senesi sonuna kadar tamamla
nacak ifler şunlardır: Taksim kışlasmın istimlâldle meyda-
mn açılması, Şehzadebaşı - Unkapam, Atatürk bulvarı -
Azapkapı - Taksim, Karaköy - Taksim bulvarlarmm açıl
ması, Barbaros türbesinin civarının tanzimi, Haydarpaşa 
lisesi önünde park ve spor sabası yapılması, Rumelîbisarmm 

içindeki evlerin kaldınlmatı 

tstanbuldan bir görünüş 

^Igrad 10 (Sureti mahsusada" 
gönderdiğimiz muharririmizden) — 
ÖaşvekUimiz B. Celâl Bayar bu sabah 
Hariciye Veküimiz B. Tevfik Rüştü 
^^^la birlikte saraya giderek defteri, 

mahsusu imzalamıştır. 
Kral naibi prens Pol saat 12,30 da 

Başvekil B. Celâl Bayan ve Hariciye 
Vekili B. Tevfik Rüştü Arası kabul 
buyurmuşlardır. Prens Pol Başvekili

mize Beyaz Kartal nişanının büyük 
salibini vermişlerdir. 

Kral naibi prens Pol saat 13 de 
de Başvekilimiz B. Celâl Bayar şere-

(Devavu 13 üncü sahifede) 

Matayda vaziyet 

Aktepe nahiyesinde yapılan intilıap 
kaydında el(seriyeti Türlder kazandı 
Bazı partilere mensup ermeniler cemaat listesine 

yazılmıyan ermenîleri imha etmeğe karar vermişler 
Antakya 10 (A.A.) — Ban partilere 

**ensup ermenilerin büyük bir mrfc-
^Pte yaptıkları umumî toplantıda 
*^di camaatlerinin listesine yanl-
**"yan ermenilerin imha edileceğine 
"f**" korkunç bir karar verdikleri 
ilenmektedir. Fakat bunun bir 
**hdidden ileri geçmiyeceği tabüdir. 

Antakya 10 (A.A.) — Aktepe nahi
yesinde intüıap kaydında Türk ekse-
^yeti kahir bir şekilde kendini göster
miştir. İntihap esnasmda Gönüllü 
Hüseyin vekardeşi Türklük lehine 
propaganda yapıyor bahanesile istih-
"^rat zabitliği tarafmdan tevkif edUe-
^ek mahfazan Kınkhana götürül-
ûıüştür. 

Y e n i h â d i s e l e r 
^trtkhan 10 (A.A.) — Aktepe na-
yesinin kayıt muamelesinde yeni bir 

T^ını hâdiseler çıkmıştır. Koçonun 
IJdamianndan Mehmed Ali v« Meh-
^ d Haço Türk olarak kaydedilen bi-
f^e hücıun etmişlerdir. Biraz sonra 
*^dise büyümüş, kendilerine iltihak 
^^n 35 kişi kadar silâhlı arkdaşlarile 
^tıhaba gelenlere ve Aktepe Halkevi-

e ateş etmeğe başlamışlardır. Dele-
*^ ve istihbarat zabiti 70-80 kişilik bir 
''Ĵ üfreze ile hâdise mahalline gelerek 
ukuneti iade etmişür. Aktepe nahi-
'esındekl Türk Jandarmalar kâmUea 

diğer anasır ile değiştirilmektedir. 
İskenderun 10 (A.A.) — Türk lis

tesine yazılmış olan AlevÜeri bir ta
kım Parizenler ölümle tehdide başla
mışlardır. Bu cümleden olarak, Kara-
gatea giderek Türk listesine yazüaa 
on İtadaı- Eti Türkün, Mehmed Ali ve 
arkadaşlan tarafından aranılmakta 
olduğu duyulmuştur. 

Kargaşalık çıkarmağa 
gelenler 

iskenderun 10 (A.A.) — Suriyede 
katU suçundan mahkûm bir takım 
sabıkalılann cezası affedilerek surf bir 
takım kargaşalıklar çıkarmak maksa-
dile Hataya gehnekte olduklarım öğ
rendim. 

S e r m a y e s i n i n t a m a m ı 
d e v l e t ç e v e r i l e n i k t i s a d î 

t e ş e k k ü l l e r i n m u r a k a b e s i 
Ankara 10 (Telefonla) — Sermaye

sinin tamamı devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadî teşek
küllerin teşkilâtı ile bunlann idaresi 
ve murakabeleri hakkında hazırlanan 
kanım lâyihası Büyük Millet Meclisi
ne verilmiştir. Lâyihaya göre, bu te
şekkülleri murakabe etmek üzere Baş
vekâlete b^ l ı umumi bir murakabe 
heyeti kurulacaktır. 

Londradaki 
malî konuşma 

Türk ve İngiliz delegeleri 
arasında bir anlaşma 

akdedildiği haber veriliyor 
Londradan 7 Mayıs tarihi ile Pariste 

çıkan Lö Tan gazetesine büdiriliyor: 
«Türk banka müdürleri ile Esport 

Credit Guaranty Department arasın
da bir anlaşma aktedilmiştir. ttilâfm 
metni İngUtere ve Türkiye hükümetle
rince tasdik edilir edilmeı neşredile
cektir.» 

Lö Tan'm bahsettiği cExport Credit 
Guaranty Department» İngiliz ticaret 
nezaretinin bir şubesidir. Bu şubenin 
müdürü evvelce Ankarayı ziyaret et
mişti. 

Atatürkün bir cümlesi 
Haberler geliyor: 
alskenderunda tazyik ve müdahale var.^ 

Bütün bunlar, Fransız istihbarat bürosu
nun malûmat ve muvafakatleri altmda 
cereyan ediyor... Üç gün içinde âdeta bir 
tedhiş havası esti... Döğülen, yaralanan, 
hattâ öldürülen türkler var...» 

Atatürkün teşrinisani nutkunun 
harici siyaset kısmında Fransaya mfl-
teallik şöyle bir cürrüe vardı: 

«Yarınki Türk - Fransız münasebetle
rinin dilediğimiz yolda inkişafına, Hatay 
i ^ i n iyi bir yönde yürümesi esaslı bir 
ölçü ve âmil olacaktır kanaatindeyim.» 

Bu sözleri Türk mületi hafızasının 
en mutena yerinde saklıyor. Türk 
dostluğuna büyük küçük bütün dev
letlerin pek yerinde bir ktymet ver
diklerini maddî delillerle isbat ettik
leri şu sırada, Halaydaki yolsuzluk
lardan milletlerine karşı mesul Frarv-
stzlann da bir kere daha yukanki 
cümleyi okumalarını ve manasile ava-

. Istanbulun imar plânım tatbik sa
hasına koyup kuvveden fiile çıkarmak 
üzere belediyede hümmah bir faaliyet 
başladı. Muhiddln Üstündağ, başta de
ğerli şehirci bay Prost olmak üzere, 
bütün heyeti fenniyeyi, müdüründen 
mimar ve mühendisine kadar, sefer
ber etti. Yakm zamanlara kadar, ha
yal diye tasavvur ettiğimiz İstanbulun 
iman pek yakında hakikat olmak üze
redir. İstanbul çok kısa bir zamanda 
bütün güzelliğile gözlerin önüne seri
lecektir. 1943 de İstanbul an çehresi ta-
mamUe değişmiş olacaktır. 

Bay Prost, mesleğine âşık bir şehir
ci olduğunu bir kere daha isbat etti. 
Şehircilik ilmini bir güzel sanat halin
de yaşatan Prost, pazartesi sabahı şeh
rimize geldi ve trenden iner inmez işe 
başladı, yeniden abidelerimizi inceledi, 
yol istikametlerile kesim noktalarım 
nerelerde ve nasıl tahakkuk ettireceği
ni bir kere daha araştırdı, hazırladığı 
nâzım plâm bir kere daha gözden ge
çirdi. 

İmar bürosu şefi Ziya Kocainan, et-
rafmda genç mühendislerle plânm 5 
sene içinde yapılacak işlerin keşifleri-
m hazırlatıyor. Harita şubesi müdürü 
Galib BUgin istimlâke gidecek yerlerin 
krokilerini çiziyor. Yollar müdürü Ga
lib Alnar yeni açılacak yollann mesa
halarını hesaplıyor. 

•ıııtnıiHiıııııııiMinıııııııııiiiımnıiHiuiHiiiıınııııiHiiıiiiııııiiiııuı 

Başvekil Celâl Bayar, tstanbulım 
imarile yakından ve samimî alâkadar 
olmasUe, bu bü5nik teşvikile İstanbul 
belediyesine yeni bir hayat verdi. Bu 
sene başlanacak ve 1940 da başanla-
cak işler için belediyemize 6 milyon li
ra sarfetmek emrini vermesi üzerine 
yeniden başhyau bu faaliyet. Başveki
lin Yugoslavyadan avdetinden sonra 
gözle görülür bir şekil alacaktır. 

Belediye heş senelik bir plânla imar 
hareketine başhyacaktır. Bu plândaki 
işlerin bir kısmma 938, bir kısmına 
939, bir kısmına da 940 haziranmda 
başlanacak, 943 senesine kadar bım-
lann hepsi bitecektir. 

Bu sene haziranda şu işlere başla
nacaktır: Belediye ilkönce istikraz ede
ceği bir buçuk milyon lira ile Taksim 
kışlasmı istimlâk ederek meydanı aça
cak, bundan sonra sırasile: Şehzade-
başından Unkapanma, Atatürk bulva
rından Azapkapıya ve oradan Taksime 
giden bıüvarı, Karaköyden Taksime 
giden bulvan açacak, plâna göre Bar
baros türbesinin civarım tanzim ede
cek, Haydarpaşa lisesi önünde bir 
park ve bir spor sahası yapacak, Ru-
melihisanrun içindeki evleri kaldıra
cak, orasmı ağaçlayıp eski haline irca 
edecektir. Bu işler 1940 senesinde bi

lecektir. 
(Devamt 13 üncü sahifede) 
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Dîiıı Creceki ve B u Sa.baliki Haberler J 
B. Hitlerin beyanatı 

/'Faşizm ve nasyonal soS' 
yalizm biribirini anladı,, 
"Dostluğumuz sunî olarak ihdas 
edilen dostluklardan değildir,, 
Roma 10 (A.A.) — B. Hitler dün 

akşam Floransada Stefaııi ajansının 
bir mümessili ile konuşmuşttır. B. Hit
ler, ziyaret esnasmda kendisine karşı 
gösterilen dostluk tezahürlerinden 
dolayı pek mütehassis olduğımu v« 
İtalyanm askeri deniz ve hava kuv
vetlerine karşı hayranlık duyduğımu 
söylemiş ve demiştir ki: 

«Faşizm ile nasyonal sosyalizmin 
biribirini anladığmı görerek memnun 
oldum. İkimiz dê  ayni âleme mensu
buz. İdeolojimiz birdir. Dostluğumuz 
suni olarak ihdas edilen dostluklar
dan değildir.» , 

B. Göring'in beyannamesi 
Berlin 10 (A.A.) — B. Göring, Al

man milletine hitaben beyanatta bu-
lımmuştur. Bu beyanatmda ezcümle 
demiştir ki: 

Führerin Romada ikamet ettiği son 
günler, milletlerin istikbalde takip 
edecekleri yolun temel taşlan olarak 
kalacaktır. Büyük ve kuvvetli, kahra

manlıklarla dolu mazilerile müftehir, 
ilkçağ kültürü ve fikrî kıymetleri itt-
barlle zengin, şevk ve heyecanlan ve 
daima ileri gitmek hususunda kuv
vetli azimleri itibarile zengin olan iki 
millet, bütün dünya karşısında değiş
mez olan ve Ihlâs esasma dayanan 
dostluklarını ilân etmişlerdir. 

Çelikten bir mihver, şimalden ce
nuba doğru Avrupayı katetmektedir. 
Bu mihver, her türlü inhilâl kuvvet
lerine karşı sağlam bir kale ve sulh 
için sarsılmaz bir zımahdır. ^ 

Hitler Berline döndü 
Berün 10 (A.A.) — B. Hitlerin hu

susî treni" Vanzeden itibaren 17 ki
lometrelik mesafeyi iki taraflı meşale 
taşıyan naisyonal sosyalist kıtalan ef-
radınm arasmdan geçerek saat 22,45 
te Berline vasıl olmuş ve B. Hitler, is
tasyonda başta mareşal Göring olmak 
üzere bütün devlet ve parti yüksek 
memurları tarafından karşılanmıştır. 
Berlin halkı B. Hitlere hat-aretli teza
hürler yapmıştır. 

Hariciye tayinleri 
Merkeze nakledenler, harice 

tayin olunanlar 

Ankara 10 (Telefonla) — Berlin 
elçilik müsteşan Celâl Osman Müs
teşarlık işlerini ve Barselon başkon
solosu Fuat Conm ihdas edilen Ko
penhag başkonsolosluk umurunu ted
vir etmek üzere dördüncü dereceye 
terfi ettirilmişlerdir. 

Dördüncü derece memurlanndan 
La Hey maslahatgüzan Abdülahadm 
üçüncü dereceye terfian, Viyana el
çiliği başkâtibi Orhan Tahsin ve 
La Hey elçiliği ikinci kâtibi Mennan 
derecelerile merkeze. Viyana elçiliği 
ikinci kâtibi Bekir derecesile La Hey 
elçiliği ikinci kâtipliğine tayin edil
mişlerdir. 

Merkezde Aziz Payman Viyana baş
konsolosluğuna. Tank Emin Cenev-
rede Cemiyeti Akvam işlerini görmek 
üzere Bern elçiliği başkâtipliğine ta
yin kılınmışlardır. 

Ankara 10 (Telefonla) — Cenevre 
başkonsolosu B. Numan Tahir Sey-
menin dördüncü dereceye terfi etti
rilerek merkeze nakli takarrür et
miştir. 

Trende bir 
Bir deli kendisini trenden 
dışarıya attı, yaralandı 

îzmit 10 (Telefonla) — Bu sabah 
Ankaiadan Haydarpaşaya giden tren 
yolculanndan biri, tren Derbend is
tasyonundan hareket ettikten sonra 
hızla giderken kendisini yere atmış
tır. Tren derhal durdurulmuş ve yol
cu başından ve vücudunun muhtelif 
yerlerinden yaralı olduğu halde tre
ne almarak İzmite getirilmiştir. 

Bu adamm Bakırköy Akıl hastane
sinde tedavi altına alınmak üzere An-
karadan Istanbula gönderildiği ve 
Hayrullah oğlu Hüseyin admda biri 
olduğu anlaşılmıştır. İzmit hükümet 
doktoru tarstfmdan Hüseyinin yara
lan sarılmış ve akşam Adana posta-
sile Istanbula gönderilmiştir. 

Yunan kralının seyahati 
Atina 10 (A.A.) — Kralın Tesalya-

daki seyahati, halkın coşkun tezahü
ratı içinde devam etmektedir. 

Kral, dün Trikala ve Karditsa şe
hirlerini ziyaret etmiş ve kendisine 
parlak bir kabul yapılmıştır. Gençlik, 
işçi ve muharip teşkilâtları kralın 
önünde bir geçid yaparak onu hara
retle alkışlamışlardır. 

Yeni zelzeleler 
Kayserinin bir köyü 

boşaltıldı halk çadırlara 
yerleştirildi 

Ankara 11 (Telefonla) — Evvelki 
gün Kayserinin Bünyan kazasmda 
ve Muğlada zelzeleler olmuştur. Kır-
şehirde de dün zelzele olmuş, fakat 
hiç bir hasar yapmamıştır. Kayseri
nin İncesu kazasuun Karasu nahiye
sine bağh Başköy üzerinde bulunan 
kayalar son zelzele dolayısile tehlike
li vaziyet aldığından köy boşaltılmış
tır. Halk gönderilen çadırlara yerleş
tirilmiştir. 

Felâketzedeler için düne kadar 
Kızılaya yapılan teberru 61,553 lirayı 
bulmuştur. 

Kalaysız kapta pişen yemek
ten zehirlendiler. Bir kişi öldü 

İzmit 10 (Telefonla) — Bahçecik
te oturan dört kişUik bir aile kalaysız 
tencerede pişirdikleri yemeği yedik
ten sonra hepsi de zehirlenmişlerdir. 
Bunlardan üçü kurtarılmış, fakat 
Lûtfiye adında 14 yaşmda bir kız kur-
tanlamıyarak ölmüştür. 

Kocaeli sporuna yeni bir 
hız veriliyor 

İzmit 10 (Teelfonla) — Kocaeli 
sporuna yeni bir hız vermek için ba
zı kararlar alınmıştır. Bu karar cüm
lesinden olarak güreş ajanlığma Nuri 
özdoğan, futbol ajanlığına da Müfid 
Taner getirilmişlerdir. 

Elektrik şirketile müzakere 
Ankara 10 — Nafıa Vekâletile elek

trik şirketi murahhasları arasında mü
zakere devam ediyor. Konuşma mem
nuniyeti mucib bir safhaya girmiştir, 
iyi bir netice ahnacağı ümid ediliyor. 

Romanyanın millî 
bayramı 

Dost ve müttefik Romanyanın mil
lî bayramı münasebetile, dün sabalı 
saat on birde şehrimiz Romanya kon
soloshanesinde bir resmi kabul yapıl
mış, şehrimizde bulunan Rumen bah
riyelileri de dahil olduğu halde, bü
tün Rumen kolonisi konsoloshanede 
toplanarak, bu günü neşe içerisinde 
kutlamışlardır. 

Kabul resminde vali ve belediye 
reisi B. Muhiddin Üstündağ da bu
lunmuştur. 

Öğleden sonra Haliçteki Köstence 
adlı Rumen vapurunda merasim ya
pılamış, bımda Türk ve Rumen bah-
riyelUeri bulunmuştur. Bu toplantı 
çok neşeli olmuş, Türk - Yunan dost
luğundan bahseden nutuklaı- söylen
miştir. 

Kıymetli misafirimiz 
LYu r̂oslav Harbiye ve Bahri
ye nazırı memleketimizde on 

gün kalacak 
Bdgrad 10 (Sureti mahsusada gön

derdiğimiz muharririmizden) — Yu
goslavya Harbiye ve Bahriye nazın ge
neral Mariç'in mayısm 17 sinde An-
karayı ziyareti resmî makamlarca te-
yld edilmektedir. Yugoelavyanm en 
muktedir generallerinden biri olan Ma-
Xİç tstanbuldan doğruca Ankaraya gi
derek Millî Müdafaa vekili general 
Kâzım Özalp ile görüşecektir. General 
Mariç Ankarada bir iki gün kaldıktan 
sonra Istanbula dönecek ve Istanbul-
da da birkaç gün kalacaktır. Bu seya
hat on gün sürücektir. 

Ankara 10 (Telefonla) — Yugoslav 
Harbiye ve Bahriye Nazın general 
Mariç, Mült Müdafaa Vekili general 
Kâzım Özalp'in daveti üzerine gel
mektedir. Şerefine Ankarada ziyafet
ler verüecektir. "^ 

İlk tedrisat müfettişleri umu
mî muvazeneden maaş 

alacaklar 
Ankara 10 (Telefonla) .— Meclis 

maarif encümeni, hususî muhasebe
lerden Tostzş almakta olan ilk tedrisat 
müfettişlerinin umumî muvazeneye 
alınması hakkmdoM kanun projesini 
müzakere ederek aynen kabul etmiş
tir. '̂  

Cumhuriyetin 15 inci yıl 
dönümüne hazırlık 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönümü 
münasebetile yapılacak tenvirat için 
hazırlanan proje Nafia Vekâletince 
tasvip edünüştir. Vekâletin emri üze
rine proje B. Prost tarafından tedklk 
edildikten sonra belediye elektrik şir-
ketile bir mukavele imza edecektir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 
bütçesi meclis ruznamesine 

alındı 
Ankara 10 (Telefonla) — İnhisar

lar umum müdürlüğünün 1938 büt
çesi Meclisin yannki ruznamesine 
almımştır. 

Bütçenin Mecliste müzakeresi sı
rasında Gümrük ve İnhisarlar VekUi 
B. Ranamn İnhisar işleri hakkında 
mühim beyanatta bulunacağı söylen
mektedir. 

Son dakika 
B. Hitler Berline 

dondu 
Berlin 11 — B. Hitler dün akşam 

saat 22,30 da Berline döndü. İstasyon
da büyük tezahüratla karşılandı. Yol
larda binlerce halk vardı. B. Hitler 
başvekâlet binasına geldikten sonra 
bir çok defa balkona çıkmağa mecbur 
olmuştur. 

Roma 11 — B. Hitler İtalyan hudu
dundan aynlırken krala, veliahde, B. 
Mussoliniye ve İtalyan milletine tel
graflar çekmiştir. 

Paris 11 — Fransız mahafiline ge
len haberlere göre B. Mussolini Al-
manyaya karşı kati taahhüdler altı
na girmemiştir. 
Fransız - İtalyan konulması 

Paris 11 — Fransamn Roma mas
lahatgüzan B. Blondel bugün İtalyan 
hariciye nazırile görüşecektir. Fran
sız - İtalyan konuşmasının iyi netice 
vereceği kuvvetle ümid ediliyor. 

Çekoslovakya 
taarruza uğrarsa 

Sovyet Rusya yardıma 
koşacağını bildiriyor 

Paris 11 — Moskovadan bildirili
yor: Sovyet komiserliği birliği reisi 
B. Kalinln, sendikalar toplantısına 
İştirak eden Çekoslovak heyetini ka
bul ettiği sırada Çekoslovakya bir 
taarruza uğrarsa Sovyet Rusyamn 
yardıma koşacağını söylemiştir. B. 
Kalinin demiştir ki: 

— Sovyet Rusya taahhüdlerine 
daima sadık kalmıştır. Çekoslovak-
yaya karşı da sadık kalacaktır. 

Milletler Cemiyetinde 

Habeş işinin müzakeresi 
bugüne bırakıldı 

Necaşi Londradan Cenevreye gidiyor, 
Şili Milletler Cemiyetinden çekilecek 

Cenevre 10 —̂ Milletler Cemiyeti 
konseyi bu sabah toplanmıştır. Bu 
toplantıda Çin delegesi Vellington KQ 
bâiğ bir nutuk söylemiştir. Çin de
legesi cemiyet mukavelesi maddele-
zlnden ve asamble karanndan bahis
le Japon tecavüzüne bir nihayet 
yerilmek üzere müsbet tedbirler alm-
masım istemiştir. B. Ko demiştir ki: 

— Mületler Cemiyeti bu suretle 
hareket etmekle dünyada devamlı 
bir sulh temini için çok lüzumlu olan 
prensipleri tatbik etmiş olacaktır. 

Çin murahhası, Japonyanın yakın
da geniş mikyasta zehirli gazlar kul
lanmak niyetinde olduğımu söylemiş 
ve buna mâni olmak için acele ted
bir İttihaz edümesini istemiştir. 

Habeş i$i 
Cenevre 10 — Milletler Cemiyeti 

bugün öğleden sonra Habeş mesele
sini görüşecekti. Müzakere yarma bı
rakılmıştır. Londradan gelen bir tel
grafta Necaşinin Cenevreye hareket 
etmek üzere olduğu bildiriliyor. 

Şili çekiliyor 
Londra 10 (A.A.) — Siyasî mahfil

ler Şüinin büyük bir ihtimalle ya-
kmda Milletler Cemiyetinden çekile
ceğini beyan etmektedir. 

Şilinin Cenevre mümessili Augüs-
tino Edvards, aşağıdaki iki şart ye
rine getirilmediği takdirde memleke
tinin Milletler Cemiyetinden çekile
ceğini bu içtima devresnide bildir
mesi için hükümetinden talimat al
mıştır: 

1 — Milletler Cemiyetinin âlem-
çmnül olmasını temin edecek suret
te mukavelenamede tadilât yapıl
ması. 

2 —I Zecrî tedbirlerin kaldırılması. 
Siyasî mahfiller şimdiki ahval 

içinde Şilinin bu iki şartınm kabu
lüne imkân- olmadığım kaydetmek
tedir. Bununla beraber talebleri iki 
senelik bir mühlet içinde terviç edil
diği takdirde ŞUi, Milletler Cemiyeti
ne avdet edecektir. Çünkü bu mem
leket kat'î surette cemiyetten çekil
meden evvel iki senelik bir mühlet 
rerecektir. 
ingiliz - ttalyan anlaşması 

hakkında Lord Halifaksın 
beyanatı 

Cenevre 10 (A.A.) —, MiUetler Ce
miyeti konseyinin alenî celsesinde 
lord Halifaks, İngüiz - İtalyan itilâfı 
hakkında beyanatta bulunmuştur. 
Lord Halifaks bu itilâfın, beynelmi
lel akıl ve hikmet ve hüsnü niyet 
esasına dayanmak şartile, bütün ih
tilâfların halledileceğine inananlan 
teşvik ettiğini söylemiş ve itilâfın 
bütün dünyanın umumî emniyet his
si üzerinde müsaid bir tesir bıraktı
ğım ve umumî sulh için bir iştirak 
hissesi olduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Lord Halifaks demiştir ki: «İngil
tere hükümeti bir çok hükümetler
le ve ezcümle Fransız hükümetiyle 
samimî münasebetler idame etmekte
dir. 

Hatib, İngiliz - İtalyan itilâfının 
beynelmilel sulha hizmet etmekle 
beraber Milletler Cemiyetinin takib 
ettiği gayeyi, yani dünyada hakiki 
bir sulh tesis etmek ve bu sulhu uz
laşmak yolu ile temin etmekten iba
ret olan gayeyi takviye etmiş oldu
ğunu ilâve etmiştir. 

İnebolu faciası maznun-
lafının kararı verildi 
Kaptan 9 ay 10 gün hapse 
Deniz Bank da 1000 lira 

tazminata mahkûm edildiler 

İzmir 10 (Telefonla) — On bir ki
şinin boğulması, yedi kişinin de kay
bolması ile neticelenen İnebolu va
puru faciası maznunlanmn ağırce-
zadaki muhakemeleri bugün bitmiş
tir. Ahmed Ali kaptan 9 ay 10 gün 
hapse, 72 lira ağır para cezasına, 
Deniz Bank idai'esi kaza esnasında 
boğulan Ali için babası polis Nec-
meddine 1000 lûa tazminata mah
kûm edildiler. Diğer maznun üçüncü 
kaptan Rami, çarkçı Salim ve Halit 
suçlan sabit olmadığından beraet 
etmişlerdir. 

Fazla yük alması yüzünden kaza
ya sebebiyet verdiği iddia edilen iş
letme şefi B. Zekeriya da beraet et
miştir. 

Necaşinin zevcesi 
Kocasına iltihak etmek 

üzere Marsilyaya vasıl oldu 
Marsilya 10 (A.A.) — Haile Selâsi-

yenin zevcesi, bu sabah Mariyet Paşa 
vapurile buraya gelmiştir. Necaşinin 
zevcesi, Londraya gitmekte olduğunu 
ve orada zevcine mülâki olacağım be
yan ve şu sözleri ilâve etmiştir: 

«Cenevreye( gidip gitmiyeceğimizi 
bilmiyorum. Her halde kati olarak İn-
güterede yerleşeceğiz.» 

Adliye Vekâleti hukuk işleri 
umum müdürlüğü 

Ankara 10 (Telefonla) — Açık olan 
Adliye Vekâleti hukuk işleri umum 
müdürlüğüne Adliye başmüfettişle
rinden doktor Şinası Devri'nin tayini 
Yüksek tasdike iktiran etmiştir. 

Bir sarhoş 4 
kişiyi yaraladı 
Bekçi ile boğuşurken 
kendisi de yaralandı 

Dün gece Ortaköyde sarhoşluk yü
zünden bir cinayet olmuştur. Şerii 
admda biri bir meyhanede içerek 
adamakıllı sarhoş olmuştur. Bımu gö
ren Kâmil admda bir arkadaşı yanma 
yaklaşmış, kendisine yardım ederek 
evine götürmek istemiştir. 

Şerif, Kâmille bir müddet yürüdük
ten sonra yoldan geçen Artin ve Anas--
tas adında iki kişiye taarruz etmiştir. 
Bımlar, ne istediklerini Şeriften so
runca sarhoş cebinden bir bıçak çıka
rarak evvelâ Artini, sonra Anastası 
yaralamış, bımdan sonra Kâmile dö
nerek onu da kanlar içinde yere yu-
varlamıştır. 

Vakaya bekçi yetişmiş, fakat sarhoş 
ona saldırmış ve bekçiyi de yaralamış
tır. Bekçi ile boğ'uşma esnasmda sar
hoş da muhtelif yerlerinden yaralan
mıştır. Anastasın yarası ağırdır. 

Kahraman binicilerimiz 
Ekipimiz dün İtalyadan 
Varşoyaya hareket etti 
Nişte ve Romada parlak muvaffar 

kıyetler kazanan ekipimiz dün İtal
yadan Varşovaya hareket etmiştir. 
Polonya binicilik federasyonu tara-
fmdan tertip edilen muhtelif müssr 
bakalara iştirak edecektir. | 

Binicilerimizin geçen senelere nar-
zaran daha parlak neticeler alması-
nm sırrı, bu sene tam bir metod da
hilinde devamlı surette çalışmaları
dır. Gelecek seneler de bu çalışma de . 
vam edecek ve yeni subaylar da mü
sabakaya hazırlanacaktır. ' 

Ekipimiz Varşovadan Londraya gt* 
derse haziranın ilk aylarında avdet 
edecektir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Haleb ve arşın 

Selâmi İzzet, (şimdiki Selâmi Se-
des) eski darbı mesellerin artık iflâs 
ettiklerinden bahseden güzel bir yazı 
yazmıştı ki, hele bir misalini hiç unut
mam: 

* — Atı alan Üsküdan geçti! 
« -- Eh öyleyse, Kırütoprak ve Bağlar-

başı merkezlerine telefon et, yolunu kes
sinler!» 

Şimdiye kadar (Haleb orada ise arşın 
burada» mantığını, ben de herkes gi-
^ gayet müskit, akar sulan durduran 
bir söz telâkki ederdim: 
Öyle ya! Ömrünü Halebde geçirmif 

»'T adam, kaç sene sonra İstanbula 
gelmiş... Bir çayırda gençlerin atladık-
lannı görüp o da delikanhlara uymu.5. 

— Biz yedi arşm atladık, sen ise beş
te kaldm! - demişler. 

Zavallı, fena halde bozulmuş. Ken-
^ i müdafaa için: 

— Ben Halebde iken sekiz arşm at-
^ d u n . - demiş. 

Hemen alaya almışlar: 
— Haleb orada ise arşm burada! 
Adam haptolmuş; ve bu söz, zama

nında, öyle makul görünmüş ki, dili-
»nizde yer edip kalmış. Halbuki nisbî-
'•k nazariyesine ahşan şimdiki düşün
cemiz, bu atalar sözünü pekâlâ tenkid 
edebiliyor: Bir sporcunun geçen sene 
yaptığı rekoru bu sene kırdığını düşü-
•^yoruz. «Aksi de elbet vardır! - diyo-
• ^ - Ihtiyarlamıştır; hastalanmıştır; 
^ t renmam bırakmıştır; tedenni et-
öüştir!» 

Halbuki Halebden gelen kendini mü-
tlafaa edememiş, çoluk çocuğun eğlen-
<*si olmuş, belli... Yahud da ihtiyar-
^«lığını itiraftan çekinmiş!. 

Tefelsüfe daldım: Ne kadar değişiyo-
^^•- Nasıl «mazideki kendimiz» ol
maktan çıkıyoruz... 

••• Geçen gün Sultanahmedden Şehza-
-!. ..̂ "** doİTu yürüyordum da aklıma 

Şurada, şu Toprak Sokakta Celâl «eldi: 
*hir merhum otururdu. Meydana bakan 
•fa _ kahvelere de ne zaman uğrasam, 
evrin şairlerini orada toplu bulurdum, 
'''ün hececiler.- ve aruzcuların kudema 

«eşnüisi Halil Nihadmdan, Hamamizade 
nsanmdan en modernine, Yahya Kema-

Jİ'** kadar... Âlimlerden Köprülüyü, ma-
•yecilerden Hasan Sakayı orada bulmak, 
î"!' kabildi... Bense, o sıralarda banka 
«lemuriydun. Muntazam hayatımın çer-
V Vesini parçalayıp akşam üzeri şu şeddin 
serindeki münevverler muhitine karış-

*k en yenilmez zevklerim arasmdaydı. 
uurubdan sonra, şimdi Alman kütüpha

nesi olan yerin civarında başka kahveler 
^fdı. Ya oraya, yahut da Şehzadebaşm-
~* Nazmi Acar tarafından idare edilen 
""aathaneye göçmek gençliğimin mûnev-

^erlerince âdetti... Ben de sohbetlerinin 
**ıbesinden kurtulamaz, peşleri sıra gi-

"*"Um... 
Hattâ bir kış gecesi, hiç unutmam, be-
"'i gibi Anadolu yakasmda oturan şair 

•̂ »'uk Nafizle beraber, Yahya KemaUn 
ohbetine o derece daldık ki, kahve kapa

n c a o cAUaha ısmarladık!» dedi; gittL 
j ^ f anıkla beraber, sokakta kaldım. 
««nİEde de otel parası yoktu... Soğuktan 
*stalanmamak için Fatihle Şişli arasmda 

** kere yürüyüp sabahı ettik.. 

Bunları düşünürken ve «Ah o tat-
'amanlar! Gene tekrarlansa... Ne 
ykti. Şimdi böyle şeyler kalmadı... 
y'e muhitler yok!..» diye aklımdan 

S«ÇJrirken, kendüni, Türbeden Şehza-
*"aşına giden tramvaya binmiş bul

dum.. 
Bu da «Haleb» ve «arşm» meselesi 
yoksa?.. Gene bu semtler, o adam

la'' var... Fakat bizim dizlerde o der-
^^' gönüUerde o gençUk yok... Bir 

Ç edip: «Cumartesileri toplanıyo-
rU»ı e; , *̂  "̂  

• aız de gelseniz e....» demişti «Ya... 
ûşaliahî, diyerek atlattığum da ha-
•'hyorum... «Biz de eskiden...» diye 

yıp şürler, kaflyeyle alâkamı an-

Ekmek fabrikası 
için tedkikler 

Belediye henüz bu işle meşgul 
olmağa başlamadı 

Dahiliye Vekâletinin hayatı ucuz
latmak üzere belediyelere gönderdiği 
tamimin bir suretini neşretmiştik. 
Çok mühim esaslan ihtiva eden bu 
tamim henüz İstanbul belediyesine 
gelmemiştir. Tamim geldikten sonra 
yapılacak işler için icab eden tedbiı--
ler alınacaktır. 

Vekâlet, İstanbul, İzmir, Ankara 
gibi büyük şehirlerin belediyelerinin 
yeni ekmek fabrikaları kurmak, kur
durmak ve işletmek için tedbir alma
larım bildiriyordu. Bu münasebetle 
dün bir gazete, Varşovada bir ekmek 
fabrikası namına İstanbulda günde 
yüz bin kiloluk ekmek imal etmek 
üzere, müracaatte bulunulduğunu ve 
bunun belediyece müsaid bir tarzda 
karşüandığmı yazıyordu. 

Yaptığımız tahkikata göre, beledi
yeye böyle bir müracaat yapılmış de
ğildir. Bundan başka belediye ekmek 
fabrikası kurmak, kurdurmak ve İş
letmek için henüz bir karar vermiş 
olmadığı gibi, böyle bir teşebbüste de 
bulunmamıştır. Bu cihet ancak vekâ
letten gelecek tamimden sonra düşü
nülecektir. Yalnız belediye vaktile ek
mek meselesi etrafında umumî mahi
yette bazı tedkikat yapmıştı. 

Turfanda çilek 
Bir çilek 12,5 kuruşa 

satıldı 
Geçen sene bu mevsim piyasada bol 

çilek vardı. Bu sene havalann fena 
gitmesi, devamlı y ^ m u r l a r yüzünden 
henüz çilek yoktur. İki gün evvel mey-
va haline Ereğliden büyük bir sepet 
çilek gelmiş, şehrin en maruf manav
ları bu çilekleri taksim etmişlerdir. 
Manavlara turfanda çUeğin tanesi 12 
buçuk kuruşa kadaf satılmıştır. 

Havalar birkaç gündenberi iyi geç
tiği için bir iki gün sonra Erepiden bol 
miktarda çüek gelmesi bekleniyor. 

Yapılacak yeni yollar 
Bu sene yapılacak yollar için büt

çeye 325 bin liralık tahsisat konmuş
tu. Bu tahsisattan iki yüz bin lirast 
yeni yol yapmağa sarfedilecektir. Ya-
püacak asfalt yollar hakkmda Yollar 
şubesi tarafmdan hazırlanan proje 
dün Belediye Yollar müdürü B. Galip 
tarafmdan B. Prost'a izah edilmiştir. 
Mütehassıs, proje hakkmda bazı mü
talâalarda bulunmuştur. Bu mütalâ
alar alındıktan sonra proje mucibin
ce münakaşa ilân edilecektir. 

M a r a n g o z l a r m u a m e l e v e r g i 
s i i ç i n A n k a r a y a b i r h e y e t 

g ö n d e r d i l e r 
Marangozlann da muamele vergi

sinden müşteki olduklan yazılmıştı. 
Marangozlar bu hususta temajdarda 
bulunmak üzere dün Ankaraya üç ki-
şidCTi mürekkep bir heyet göndermiş
lerdir. 

latacaklam... Fakat Halebli gibi is-
tüızaya uğramaktan korkup sustum. 

(Vâ-NÛ) 

Haklı şikâyetler 
Hastabakıcılık ve şefkat 

Karilerimizden Bay Niyazi Ertûrk 
diyor ki: 

«İstanbulun büyük hastanelerinden 
birine tanıdıklarımdan birini Elyaret 
igln gittim. Bir kog;uşta bin hastaba-
kıcmm İhtiyar bir hasta adama: 

— Baba! Burasmı evin mi zannet
tin?... Daha ne kadar yemek vere
lim?... Kammı doyurup ta öyle gel
seydin! - dediğini iglttlm. 

Kalben acı duydum. Başhemşireye 
işittiklerimi ve hissiyatımı anlatmca 
şu cevabı verdi: 

— Bu kadm cahildir; hastalann 
maneviyatmı düşünecek kabiliyette 
değildir. 

Mademki cahilmiş, böyle raklk bir 
İşte niçin kullanılıyor? Hastabakıcı
lardan şefkatli, merhametli, nazik 
muamele İstemek hakkımız değil 
midir? 

Bu raklk meslekte çalışanlann hep
si, istisnasız olarak, vazlfelemln in
celiğini hissetmelidirler.» 

A 
Gazetenizin 30/4/938 tarihli nüsha-

smda «Haklı şikâyetler» sütununda
ki «Posta kutusu» başlıklı yazı görül
müştür. 

Nişantaşı karakolunun karşısmda 
ve Fevziye mektebinin köşesindeki 
posta kutusımun tamir edilmek ve 
boyyattınlmak üzere yerinden çıka
rıldığı ve üzerine hangi saatlerde açı
lacağı da yazdırılarak 3/5/938 tari
hinde tekrar yerine konduğu tmlaşü-
mıştır. Maamafih, tamire muhtaç 
kutular kaldınlırken yerlerinin az bir 
zaman için de olsa boş bırakılmaması 
hususu da temin edilmiştir. 

Akşam: Neşriyatımıza karşı göster
diği bu alâkadan dolayı Posta mü
dürlüğüne teşekkür ederiz. 

I B. Prost'un geni 
tedkikleri 

Kadıköy ve Üsküdar plânlan 
için çalışmağa başladı 

iki gündenberi şehrimizde bulunan 
B. Prost şehir meclisi tarafmdan kar 
bul edilen İstanbul ve Beyoğlu nâzım 
plânlarmm tafsüât plânlarım hazır
lamak üzere çalışmağa başlamıştır. 

Diğer taraftan mütehassıs, Üskü
dar ve Kadıköy belediye şubelerinin 
de nâzım plânlarmı hazırlamağa ba;^ 
lamak üzeredir. Bu münasebetle şeh
rin bazı yerlerinde tedkikler yapmış
tır. Kadıköy nâzım plâm Bostancıda 
belediye hududuna kadar, Üsküdar 
nâzım plânı da Üsküdardan Kuzgvm-
cuğa kadardır. Kuzgımcuktan öteki 
kısımlar Boğaziçi addedilmektedir. 
Boğazm Anadolu ve Rumeli kısımla
rının nâzım plânlan bilâhare yapıla
caktır. 

B. Prost evvelce Fenerbahçe ve Ka-
lamışm plânım yaprmştır. Kadıköy 
ve havalisi plânı yapılırken Kalamış 
ve Fenerbahçe plâm buna ilâve edUe-
cektir. 

Şehid tayyareci
leri tebcil 

15 Mayıs merasiminin 
programı hazırlandı 

' Şehid' tayyarecUerimizin namlan-
m tebcil etmek maksadile 15 mayısa 
tesadüf eden önümüzdeki pazar gü
nü saat 13 de Fatüı parkında me
rasim yapılacaktır. 

Türk hava kurumu İstanbul şube
si tarafından hazırlanan programa 
göre o gün saat 14 le 15 arasında 
hava faaliyeti tatU edilecektir. Me
rasime Maltepe askerî lisesi ve muzi-
kası, tümen muzikası, bir piyade ta
buru, bir topçu bataryası, bir polis 
taburu, kız öğretmen okulu, İstan
bul kız ve erkek liseleri, Pertevniyal, 
Vefa, Darüşşafaka ve diğer hususî li
seler iştirak edecektir. 

Saat 14 te Fatih parkı, Beyazıd, 
Selimiye, Taksim ve Maçkadan atıla
cak toplarla merasime başlanacaktır. 

Merkez İmmandam, merasimi aça
cak ve hazır bulunanları şehidlerimi-
zi selâmlamağa davet edecektir. Boru 
sesinin daveti üzerine askerler se
lâm vaziyeti alacaklar ve siviller de 
şapkalarım çıkaracaklar, şehirdeki 
bütün bayraklarda yanya kadar in
dirilecektir. 

Bu esnada limandaki bütün gemi
ler ve fabrikalar düdüklerini çalacak
lar ve bütün nakliye vasıtadan bir 
dakika duracaklardır. 

Bu müddet geçtikten sonra yeni
den verilecek bir işaretle selâm va
ziyetine nihayet verilecek ve bayrak-

ÎSTANBUL HAYATI 

Selâm merakı 

B u g ü n 2 0 0 0 k o y u n g e l i y o r 
Belediyenin Ege mmtakasmda si

pariş ettiği koyunlardaiı 2000 koyun 
daha bugün gelecektir. Sık sık getir
tilen kasaplık hajrvanlar İstanbvüun 
et istihlâkini karşılamaktadır. 

Talebe kampları 
B u s e n e y a z m e v s i m i n e m a h 
s u s d e n i z k a m p l a r ı a ç ı l a c a k 

Halk Partisinin himayesi altmda 
teşekkül eden ilkmektep çocuklan 
yardım birliği bu sene yaz mevsimine 
mahsus olarak deniz kenannda fakir 
çocuklar için gündüz kampları açmar 
ğa karar vermiştir. Bu kamplara de
vam edecek fakir çocuklar, sebahleyin 
kamplara gidecekler ve kampta bir
lik tarafmdan temin edüen öğle ye
meğini yedikten sonra akşamlan ev
lerine döneceklerdir. Bu kamplar, İs
tanbul ve Kadıköy cihetlerindeki 
mekteplere münhasırdır. Beyoğlu 
semtindeki mektepler için sahilde 
müsaid bir yer olmadığmdan, bunlar 
kampa iştirak etmiyeceklerdir. 

Bundan başka Erenköy, Kızıltop-
rak, Saaıyer, YeşUköy, Filorya ve Şi
lede olmak üzere, aynca parah ve ya
tılı altı kamp daha kurulacaktır. Bu 
kamplarla devam edecek talebe yedi 
jrüz kişiden ibaret olacaktır. Bu 
kamplann aylık ücreti 16 liradır. Her 
İM şekUdeki kamplar birer aylıktır. 

1ar tekrar çekUerek düdülder susa
caktır. 

Bundan sonra ordu, Türk hava ku
rumu, halk ve yüksek okullar na
mına Tayyare âbidesi önünde birer 
nutuk söylenecektir. 

Nutuklardan sonra bir müfreze 
tarafmdan havaya üç el ateş edile
cek, kolordu, belediye, parti ve hava 
kurumu naımna âbideye çelenkler ko
nacak ve merasimde bulunan askerî 
kıtalar ve mektebliler Fatihten Beyazı-
de kadar bir geçid resmi yaparak Be-
yazıdda dağılacaklardır. 

Bir çok garib itiyadlarumz arasm* 
da selâm meselesi de mülıim bir yer 
tutar. Bazı kimseler selâma pek me-
rakhdırlar. Sokakta bir tanıdıklarile 
karşılaştılar mı, yedi mahallenin ha
tırını sorar ve hepsine ayn ayn selâm 
gönderirler. Kendi hatırladıklan kim
seler tarafından da daima ayni şekil
de hatırlanıp selâm gönderilmesini 
isterler. Yolda giderken, vaktile bir 
tamdığm yanında gördükleri fakat 
tanıştınlmadıklan birine raslasalar 
derhal selâmı çakarlar. G « ^ bu tensL 
bir şey değU. İçtimai hayatta ferdle-
rin mümkün olduğu kadar fazla ta> 
nışmalan cemiyet bağlanm kuvvet
lendirir. Hele bugünkü hayat şartlan 
altında muvaffakiyetin sırlanndan 
biri de çok adam tanımaktır. Falut 
selâmlaşmak işinde fazla tehalük, i«-
tical bazan insanı gülünç vaziyetlere 
de düşürüyor. Yolda veya bir topluluk 
yerinde tesadüf ettiğim tamamile ya« 
bancı bir şahsı, bir ahbabıma benzete
rek alelacele selâm verip sonunda 
mahcubiyetten kıpkırrruzı kesildiğim 
çok vakidir. 

Geçen gün de böyle garib tesadüfler 
üstüste geldi. 

Babıâliden iniyordum. Karşıdan 
gülerek gelen bir ahbabınu gördüm. 
Selâmlaştık, iyice yaldaşınca elini 
uzattı: 

— Merhaba azizim. Ankaradan ne 
vakit geldin? 
Daha bir gün evvel kendisUe görüştü
ğüm bu ahbabım benim Ânkarada ol
madığımı biliyordu. Acaba yanlış mı 
hatırladı? diye düşünerek elini sıkma
ğa hazırlamrken dostum, benim değil 
tesadüfen yanımda yürüyen başka 
birinin elini sıkmaz mı? Ben de şaş
kın bir vaziyette yanlannda durakla
dım. O sırada biraz öteden bir ses duy
dum: 

— Merhaba bayım. Nasılsın? 
Döndüm. Bu da tamdığım bir zattı. 

Şapkasını çıkarmış, selâm veriyordu. 
Aramızda epeyce mesafe vardı. Ben 
şapkamı çıkanp gtilümlyerek selâmı
na mukabele ederken önümden geçen 
tanımadığım bir zat garib garib 3ü-
züme bakarak elini şapkasına götür
dü ve, «merhaba» diye mırıldanarak 
geçtL 

Karşıdan selâmlaştığımız ahbabı 
araştırdım. Biraz ötede başka birile 
konuştuğunu gördüm. Meğer o da se-
lânu bana değU, önümsıra yürüyen 
başka bir tanıdığına vermişmiş. Başı
mı çevirdim. Kendi kendime gülerek 
şapkamı giyerken bir delikanh önüme 
sokuldu, ehni uzattı: 

— Merhaba bayım. Demek siz İs
tanbulda idiniz? Fakat aradan bu ka
dar sene geçtikten sonra lıenl nasıl 
tamdınız? 

Kendisini tanımadığımı söyledim. 
Şaşahyarak özür beyan etti: 

— Pardon, selâm verdiğiıüzi görün
ce sizi bir tamdığa benzettim. 

Yan taraftaki duvara dönüp şap
kamı sımsıkı başıma geçirdim. Vê  
bundan sonra selâm işinde daha h a ı ^ 
davranmağa karar vererek yürüdüm. 

Cemal Refik 

H e y b e l i s a n a t o r y o m u n d a y e 
ni p a v i y o n bi t iyor 

Heybeli sanatoryomunda yapılan 
yeni paviyon bu ay sonunda bitecek
tir. Ancak sanatoryomun mefruşatı 
için bütçede tahsisat olmadığmdan, 
938 senesi Sıhhiye Vekâleti bütçesineı 
konacak tahsisat ile y o ü paviycm dö
şenecek ve eylül basmda açılacaktır. 

Amcaya göre... 

-^ Memlekette bekâr adedini azalt-
ak bence bir teşkilât ve bir propa-

^ ^ d a isidir bay Amca... 

... Meselâ bak, iktisad ve tasarruf 
cemiyetinin yılda bir kere yaptığı 
ekonomi lıaftası... 

... Bir çoklanmızı yerli mal kul
lanmağa, para biriktümeğe alıştır
dı. . . 

... Şimdi çocuklann bUe tş harika^ 
smda hesablan var!... Fakat böyle 
bir propagandayı kim yapacak, işte 

B. A.— Evliler!... 
— E\lüer mi?... 
B. A. — Öyle ya!. K a n - kocalar 



Sahife 4 

Tevkifhanede bir kadın 
başka bir kadını yaraladı 

Yardıma koşan üçüncü bir 
kadın da kolundan yaralandı 

istanbul tevkifhanesinde kadınlar 
kısmında iki kadının yaralanmasile ne
ticelenen bir vakanın sorgusu dün Sul-
tanahmed birinci sulh ceza mahkeme
sinde yapılmıştır. Tahkikata nazaran 
Taka şöyle olmuştur: 

Tevkifhanenin kadmlar kısmında 
esrar kaçakçılığından mevkuf Melâhat 
ve Emine adlannda iki kadın vardır. 
Bunlardan Emine rahatsız olduğu İçin 
bir müdettenberi tevkifhane hasta
nesinde tedavi altındadır. Emine ile 
Melâhat evvelce bir meseleden kavga 
etmişler, fakat etraftan diğer mevkuf
lar karışarak bunları ayırmışlardır. 

İki gün evvel Melâhat keskin bir ji
let bıçağı a&p sağ kolunım içine sakla
mış ve tevkifhane hastanesine gide
rek Eminenin yanına sokulup: 

— Nasıl oldım? Hastalığın hâlâ geç
medi mi? 

Diye hatırım sormuştur. Melâhat bu 
bahane ile yatakta yatan Eminenin ü-
zerine doğru eğilince birdfenbire ko
luna sakladığı Jileti çıkarmış ve kadı-
mn yüzünü, kolujıu kesip ağır surette 
yaralamıştır. 

Eminenin feryadım duyan Bedia a-
dmdaki diğer bir mevkuf kadm koş
muş, Melâhatm elinden jileti almak 
İstemiştir: O sırada Bedia da kolundan 
agir yaralanmıştır. Yaralı kadınlar 
derhal tedavi altma alınmışlar ve Me
lâhat hakkmda tahkikat yapılarak ev-
rakile birlikte adliyeye gönderilmiştir. 

Dün Sultanahmed birinci sulh ceza 
mahkemesinde Melâhatm yaralamak 
suçımdan dolaja sorgusu yapılmıştır. 
Maznun kadın, hâkim huzurunda su
çunu tamamile inkâr ederek: 

— Emine yalan söylüyor. Ben onu 
yaralamadım. Böyle bir vakadan habe
rim yoktur. İkimiz de esrar kaçakçısı-
yız. Fakat Emüıe esran hem satar hem 
de kendisi kullanır. Bu yüzden sık sık 
buhranlar geçirmektedir. Herhalde ge
ne böyle bir buhran esnasında kendi 
kendine yaralanmıştır. Bediayı da ben 
yaralamadım. İkisi de bana iftira edi
yorlar. 

Demiştir. Hâkim B. Reşid, aid oldu
ğu mahkemeye verilmek üzere evrakı 
müddeiumumîliğe göndermiş ve Melâ-
hatı tevkifhaneye iade etmiştir. 

Bay er tayyaresi 

Tokanda dfln gelen taTyare, afafıda davetlflerdeıı bir grap 

Bayer müessesesine aid «Ju Bayer» 
tayyaresi dün saat on birde YeçilkOy 
hava meydanma gelmiştir. Bu müna
sebetle, Bayerln İstanbul gubesi tara-
fmdan T e ^ ö y hava meydaıunda 
zengin bir büfe hazırlatılmış, davetli' 
ler izaz ve İkram edilmişlerdir. 

Bu tayyare, Avrupamm bir hastalık 
salgım tehlikesi altmda bulıman mm-
takalanna en kısa bir zamanda ilâç 
taçunak vazlfesile mükelleftir. 

«Ju Bayer» beraberinde, Kızılaya 
hediye edilmek üzere birçok sandık 
ilAç getirmiştir. 

Ankarada Çin sefaretinde gazetecfler şerefine verOen çayda 
bulunanlardan bir grup 

G e ç e n s e n e a ş ı l a n a n l a r a t i f o 
a s ı s ı b i r d e f a y a p ı l a c a k 

Halk İle temasta bulunan ve gıda 
znaddeleri satan, imal eden esnaf Ue 
hizmetçi ve saire gibi bütün müstah
demlerin ve bu arada bütün mektep 
talebesinin tifo aşısma tabi tutıüduk-
J^nnı yazmıştık. Geçen sene aşı olan
la!: bu sene bir defa aşılanacaklardır. 
Bir defalık aşı muafiyet temin etti
ğinden bunlara ikinci a^ı yapümıya-
caktır. 

A l a c a k y ü z ü n d e n k a v g a 
Kadıköyde oturan B. Sadık ve ka

rısı evvelki gün Kızütoprakta: oturan 
Kemal isminde bir tamdıklanna 
alacaklarım İstemek üzere gitmişler
di. 

Bu ziyaretten fena halde hiddetle
nen Kemal arkadaşı Mustaiamn yar-
dımlle, kan, kocayı dövmeğe başlamış
tır. Bvmlar, gürültüye yetişen Kızıl-
topraklı İsmail ve Niyaziyi de döv
müşler ve Niyaziyi başından bıçakla 
/araladıktan sonra kaçmışlardır. 

A K Ş A M 

Üsküdar adliyesi yangını 
nıuj)akem_esi 

Müdafaa şahîdlerinin 
dinlenmesi için muhakeme 

talik edildi 
Üsküdar adliye binasmı yakmak

tan maznun Nureddintn muhakemesi
ne dün ağır ceza mahkemesinde de
vam edildi. Dünkü celsede gelen şahid-
1er arasmda Nureddinin kardeşi Mu-
hiddin de bulunuyordu. 

Muhiddin mahkemeye çağrıldığı 
zaman, maznunun kardeşi olduğu için 
kanunî hakkım kullanarak şahidlik 
etmiyeceğini bUdirdi ve mahkeme ken
disini dinlemekten vaz geçti. 

Bundan sonra dinlenen şahid Şük
rü de, vakayı görmediğini fakat bera
ber oturduğu Necmeddin adındaki bir 
arkadaşımn yangın gecesi Nureddini 
adliye binası civarında gördüğünü son
radan kendisine söylediğini bildirdi ve 
dedi ki: 

— Nureddini ben de akşam üzerleri 
ekseriya adliye civarında görürdüm. 
Eğer yangın gecesi de görseydim adli
yeyi Nureddinin yaktığı hiç hatınm-
dan geçmezdi. Çünkü Nureddin öte-
denberi daima adliyede dolaşırdı. 

Maznunun vekili mahkemeye bir is
tida vererek Tıbbı adlî raporunda Nu
reddinin tam deli olmadığı bildiriliyor-
sa da cezajn hafifletecek derecede has
ta olduğu kaydedildiğini ve raporun va
zıh olmadığım iddia etmiş, Nureddi
nin yeniden müşahede altma alınma-
smı istemiştir. Bundan başka, yangın 
gecesi Nureddinin Beylerbeyinde bir 
yerde rakı içtiğini ve oradan ayrılma
dığım isbat için gösterdiği yeni müda
faa şahîdlerinin de dinlenmelerini is
tedi. 

Mahkeme, Nureddinin yeniden mü
şahede altına ahnmasma lüzum olma-
dığma ve gösterilen müdafaa şahidle-
rinin çağınhp dinlenmelerine karar 
vererek muhakemeyi başka güne bı
raktı. 

11 Ma-

Ingiiterede bir itömilr 
madeninde infilâlt 

Bir çok kimselerin olmüş 
olmasmdan korkuluyor 
Londra 10 (A.A.) — Bu sabah ekip

ler değiştirildiği sırada Derbişayr'de 
Markham-Dükmanton kömür made
ninde bir infüâk vukua gelmiştir. 
Tahlisiye ekipleri kaza mahalline koş
muşlardır. 

İnfüâk, 650 metre derinliğinde bir 
galeride ve 200 maden amelesi jrukalrı 
çıkmağa hazırlandıkları bir sırada 
vukua gelmiştir. Şimdiye kadar on iki 
yaralı yukaü çıkanlmıştır. Birçok 
telefat vukua gelmiş olmasmdan en
dişe edilmektedir. 

Londra 10 (A.A.) — Markham ma
deni felâketinin büânçosu: On dört 
ölü, henüz enkaz altında bulunan 
90 amele, hastaneye kaldınlmış olan 
39 amele. 

Cinde zelıirli gaz mı 
l(ullanılıyor 

Çin murahhası Milletler 
Cemiyetine bir nota verdi 

Cenevre 10 (A.A.) — Çin murah
has heyeti, Milletler Cemiyeti umu
mî kâtibi Avenola bir nota tevdi 
ederek Şantımg eyaletinde faaliyet
te bulunan Japon kuvvetlerinin ze
hirli gazlar kuUandıklarmı ve yakın
da yapacakları hareketler esnasmda 
bu gazı geniş mikyasta kullanmak 
İçin hazırlıklarda bulunduklarını bU-
dirmlştir. 

Tokyo 10 (A.A.) — Domei ajansı-
mn Cenevre muhabirinin bildirdiği
ne göre Şantung cephesinde bulu
nan Japon kıtalanmn zehirli gaz kul
landıkları hakkında Çin hükümeti 
tarafından tevdi edUen yeni nota 
Cenevredc şüphe ile karşılanmış ve 
bu nota «nazan dikkate ahnmağa 
değmiyen bir propaganda» mahiye
tinde telâkki edilmiştir. 

Kırşehir felâketzedelerine 
yardım 

Kızılay Beyoğlu şubesinden: Beyoğlu 
12 ncl okul talebeleri tarafından Kırşehir 
felâketzedeleri İçin 29 Ura 30 kuruş kaza 
şubemize yatınlnuştır. Teşekkür ederiz. 

BU AKŞAM MELEK'TE 
NEFİS BİR AŞK - GENÇLİK - MUSİKİ - ve DANS FİLMİ BÜYÜK VJ 
VÜLER - ZEVKLİ, EĞLENCELİ BİR MEVZU 

UYAN ve YAŞA 
Baş rolde: Aiice Faye 

Aynca Paramount dünya haberleri 

Amerikanın en meşhur orkestra ve 
cazları ve İSPANYOL BALESİ 

^ ^ • ^ • ^ • ^ " Pangaltı K U R T U L U Ş Sinemasında' 
Umumi arzu üzerine senenin ŞAN ve ŞEREF ŞAHİKASI 

TÜRKÇE sözlü ve şarkılı 

ŞEYH AHMED 
RAMON NOVARRO 

Bugün matinelerden i t ibaren tekrar başladı - MÜJDELERİZ!. 
mma^^a^mamama C'^c^'^i'i ^^^t 9 da Z film birden mmmmmm 

SON RUMBA 
GEORGES RAFT-CAROL Lombard 

• ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bugün Matinelerden itibaren 

SÜMER sinemasında 
Altın değerinde kıymetli ve zengin bir program 

Istanbulda ilk defa olarak 

ŞANGHAY ESRARİ 
Cindeki silâh kaçakçılığı hakkmda 

parlak bir temaşa 
Ateş... Aşk 

Baş rolde: Rus aktörü 

İNKİJİNOFF 

NAMUSLU KADIN 
En şen ve en parlak 
büyük operet filmi. 

Baş rollerde: 
HENRY GARAT 

MEG LEMONNİER 
R A i M U 

Mevsim sonu münasebetile 
Sinemamızın bu mevsim için an

gaje ettiği son 2 inedi büyük 
film birden 

I -DENİZ DEVİ 
Baş rolde: Büyük artist VİCTOR 

Mc. LAGLEN Preston Foster 
Amerika donanmasının iştirakile 

yapılmış baştan aşağı büyük 
kahramanlık filmi 

2-UÇAN KOVBOY 
Baş rolde: GEORGE O'BRİEN 

Heyecan dolu dehşetli sergüzeşt 
fihni BUGÜN 

ALKAZAR 
Sinemasında Başhyor 

Mevl id i şerif kıraat i 
Vilâdeti celUei cenabı risaletpenahiye 

şeref müsadif yarınki perşembe günü 
Beşiktaşta Vişnezade ve Kadıköyünde 
Osmanağa camii şeriflerinde öğle na
mazını müteakıb tuğbay Cenül zevce
si şehidi ahireti seyyide Fatma Nedi
menin ruhu pakine ithaf olunmak 
üzere mevUdi şerif kıraati musammem 
olduğundan ihvam dinin bu meclisi 
melâiki enişten istinarede bulunmalai'i 
rica edilmektedir. 

Mevlidîşerif 
(Mustafa Çanakçılınm) 
Vefatını teessürle bildirdiğimiz Bay 

Mustafa Çanakçılınm ölümünün 40 mcı 
{Ünü münasebetile ruhuna ithaf edilmek 
üzere Mayısm 15 inci pazar günü öğle 
namazmdan sonra saat bir buçukta Be
yazıt camiinde mevlûd havan Hafız Ke
mal ve Hafız Rıza taraflarından mevlûdu 
şerif okunacaktır. Arzu edenlerin teşrifleri 
rica olunur. 

Merhum Mustafa Çanakçümm 
ailesi efradı 

Ö L Ü M 
Sabık köprüler mühendisi ve Nafia umura 

müdürü bay İbrahim Etem vefat etmiş 
cenazesi Yakacık sanatoryomundan kal
dırılmış, cenaze namazı Beyazıd camiin
de eda edildikten sonra dostlarından ve 
akrabalarmdan müteşekkil bir kalabalı
ğın elleri üstünde Merkezefendideki aile 
mezarlığına tevdi edilmiştir. 

Merhumun kederdide ailesine tazlyetle-
rimlzi beyan ederiz. 

if Çocuk Esirgeme Kurumu Galata ka-
munundan: Geçen yıllarda saym halkı
mızın büyük rağbetini kazanan Galata 
Çocuk Esirgeme Kurumunun deniz gezin
tisi bu yıl da 11/6/938 günü yapılacaktır. 

Biletler Galata nahiyesi binası içindeki 
kurumumuzda satılmaktadır. 

;n<ıı^fi<j 

1 ^ 
Bu akşam Beşiktaş Suad 
Parkta, yarın akşam 
Bakırköy Miltiyadi tiyat
rosunda : 

KADINLARDAN 
BIKTIM 

Operet 3 pcrda 

BULMACAMIZ 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 İl» 

Soldan safa; 
1 — Dokunma elini yakar - Merhaba. 
2 — Terziye yarar - Tabya. 
3 — Güzel sanat - Başına «İ» koynu» 

rahmani olsun - Çok değil. 
4 — Yüzdeki leke - Vapunm hava bo

rusu. 
5 — Bugünlerde çıkacak bir meyva -

Konuşamıyan. 
6 — Odada daima insanın üstünde bu

lunur - Beyazın aksi, 
7 — Yedirme - Put. 
8 — Soğuktan ölen. 
9 — Evlenince ana yerine geçer - Ge

nişlik. 
10 — Emre uyma - Kart değiL 
Yuluırıdan aşağı : 
1 — Hedef - Kurnaz hayvan. 
2 — Dinî meslek - Bir hayvan. 
3 — Yama - Rusyanm Karadeniz sa

hilinde bir sayfiyesi. 
4 — Atkı - Bir tango. 
5 — Kıyılmış buğday sapı - Ters çevi' 

rince bir gazete ismi olur. 
6 — Hoşlanmak - Lâkab. 
7 — Mezruat - Kuşun iki yanındaki. 
8 — Nota - Reklâm. 
9 — İlgi - KüpUe meşhur bir kasaba. 
10 — İşkence - Sorgu edatı. 

Geçen bulmacamızın halllt 
Soldan sağa: 
1 — Çavele, Kaş, 2 — tJreınek, Âza, 3 — 

Rize, Araş, 4 — Üniversite, 5 — Karlıî». 
6 — Ahenk, 7 — Utanmaz, A. A., 8 — Anâ  
Titiz, 9 — En, Re, Nida, 10 — Veda, 
Kemer. 

Yukardan aşağı: 
1 — Çürüksu, Ev, 2 — Arina, Tane, 3 — 

Vezirhan, 4— Emevi, Nara, 5 — L ı̂ 
Enam, 6 — Ek, Rahat, 7 — As, Ezine, 8 -^ 
Kariin, Tim, 9 — Azat, Kaide, 10 — Şase. 
Azar. . 

if Türkiye Tıb Encümeni! Türkiye Tıb 
Encümeni 11 Mayıs 1938 çarşamba akşa
mı saat 18,30 da Etibba odasmda toplana
cak ve profesör Dr. Abdülkadir Noyan ta
rafından (Karhavi mide syphilis'i) hak' 
kında tebligda bulunacaktır. MuhtereO» 
azanm ve arzu buyuran meslektaşlarıo 
teşrifleri rica olunur. ^ 

Bediî ve klâsik danslar 
Madam Dorrat'm talebeleri tarafında" 

14 mayıs cumartesi akşamı saat 17 do 
Fransız tiyatrosunda bir müsamere veri' 
lecektir. 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, ga' 

tete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir, istanbul 
gazeteleri için ilân kab'ul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satış yeridir. Telefon; 3377. _ 
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Framısada çıemi İnşası 
ç©k asaldı 

Fransanın para ve bütçe meselele
rinde fevkalâde güçlüğe uğraması ve 
nihayet frangın kıymetini, İngiltere 
Ve Fransa hazina^ idarelerinin muva
fakatini alarak, bir daha indirerek 
179 frang bir İngiliz lirasma müsavi 
olmak üzere yeni bir seviyeye düşür
mesi hep haricî ticaretin küçülmesin
den ileri geliyor. 

Fransanın haricî ticareti eski mik-
darınm üçte birine inmiştir. Fransa
nın haricî ticaretindeki sukutun tesi
ri asırlardanberi dünyanm İngiltere-
den sonra en büyük bahrî devleti ola
rak tanınmış olan bu memleketin bah
ri inşaatında da görülmektedir. 

Capital Fransız malî gazetesi 1937 
senesi ikinci altı ajanda Fransanın 
taşaat tezgâhlarından tek bir geminin 

denize indirilmediğini ve Fransanın 
bahrf tarihinde böyle bir hale evvelce 
hiç tesadüf edilmediğini yazmıştır. 

Bugün Fransız tezgâhlannda yapıl
makta olan gemilerin nükdan da pek 
az olup ancak 75,000 ton tutuyor. 
Halbuki İngiliz tezgâhlarında 1,080.000 
Almanya tezgâhlannda 370,000, Ko
landa da 310,000 ve Japonyada 303,000 
ton gemi yapılmaktadır. İnşaatın azal-
masmdan Fransız ticareti bahriye fi
losunun mevcudu da azalmaktadır. 

Her memleketin bahrî ticaret filosu 
artmakta bulunmasına mukabU Fran-
sanm filosu ahiren çürük gemilerin 
çıkanhp yerlerine yenilerinin yapıl-
msmıasından ve alınmamasından 
66,576 ton azalarak 2,887,000 tona in
mişti. 

Hırsızlar satılması mümkün 

Bütün bir köy halkı mahkemede 
Köylüler, kızını güzellerin güzeli 

yapan büyücüyü parçaladılar 
Tugoslavyada hükûmte, batıl iti-

kad besliyenlere karşı şiddetli bir mü
cadele açtı; geçen hafta da, bilhassa 
köylerde batıl itikad besliyenlere ka
fiyen müsamaha edilmemesini emret
ti. 

Buna sebeb, hücra bir köyde vuku.*» 
gelen faciadır. Sabotiç civannda, veii-
ki köyü halkı, bir pazar günü, kilise 
nıeydamnda «büyücü» dedikleri bir 
kadını döve döve öldürdü. 

Bu hiddetin asıl müsebbibi büyücü 
kadının kızıdır. Bayan Boyana, yalnız 
o köyün değil, bütün Yugoslavyamn 
en güzel kızıdır. Bu kız güzel gözleri, 
şeffaf teni, ipek saçlarile o kadar gü
reldir ki, bu güzelliğin şeytan işi oldu
ğu muhakkaktu-. Veliki köyü halkı bü
yücünün, şeytanın yardımile kızım 
güzeller güzeli yaptığına kanidir... 

Bu kanaat yerleştikten sonra, köy 
"alkı büyücü kadın ve kızile konuş

maz oldu, hattâ kızın nişanlısı da ni
şanı bozdu, başka bir kıza kur yap
mağa başladı... Bu kız, büyücünün 
komşusu idi... 

Bir ay geçmedi, çocuk hastalandı, 
çocuktan sonra babası hastalandı... 

Büyücü komşularını büyü ile öldü
rüyordu... Büjöicü olduğuna da kimse
nin şüphesi kalmamıştı. İstediği za
man vücudunu kıllar buruyor, istediği 
zaman kıllar dökülüyordu. Bir gün 
dört defa jandarmaları çağırıp bu hâ
diseyi göstermek istedUer... Nihayet 
zavaUı ihtiyar kadını döve döve öl
dürdüler. 

Bütün köy halkı mahkemeye davet 
edildi ve çoğu, hapse ve ölen kadmın 
kızma ağır para cezası vermeğe mah
kûm edildi. 

Kız paralan aldı ve ayni akıbete uğ
ramamak için köyünü terketti.. 

İki şalın hikâyesi 
Greta Garbo, Stokovlski ile beraber 

Italyada Cimbron villâsında oturur
ken, günde beş on mektub ile İtalya-
daki hayranlarından bir kaç hediye 
alıyordu... Greta Garbo paketlerile 
mektupları açmadan ocağa atıp yakı
yordu. 

Bir gün çok ağır bir paket geldi, 
^ağ'a atamadılar, açtılar. İçinde iki 
şal çıktı. Biri beyaz, biri renkli idi. 
Greta giderken renkli şalı omuzuna 
°ri;tü, beyazı villânın idaresine bakan 

kadına verdi... 
Bir kaç gün sonra kadın şah omu

zuna almak istiyince ucuna iliştirilmiş 
bir kâğıd gördü. Kâğıdda şunları oku
du: «Siz iyi jmrekll bir sanatkârsımz. 
ben iflâs etmiş bir baronum. Bu iki 
şah satın almak lûtfunu esirgemejri-
niz.» 

Kadm beyaz şalı iade etti ve şu ce
vabı yazdı: «Ne yazık ki Greta, yazdı
ğınız mektubu okumadan renkli şah 
alıp gitti. 

B i l m e c e l e r 
Bütün dünya gazetelerini karıştın-

^^. muhakkak her gazetenin bir sa
bitesinde bir bilmece göreceksiniz. Bi-
ziRi gazetede de var. Buna İngilizler 
"PUzzle» Fransızlar «mots croises» der-
^̂ r. Biz sadece bilmece, bulmaca diyo
ruz. 

Bunun mucidi Niktor Orildir. Bu 
&̂t bir otomobil kazası neticesi, genç 

'̂ ır kadmın ölümüne sebeb olmuş ve 
°n beş sene hapse mahkûm edUmiştl. 

Hapishanede kâğıd parçalan üzwi-
^6 dört köşe sekile çizip cümeller ya
parak bu oyunu icad etti ve bu osrunla 
"apishane köşesinde servet sahibi ol
du. 

Geçen hafta da 75 yaşında olduğu 
"aide Kapetownda öldü. 

Unutulmuş 
Kuin Mari vapuru sefere çıkarken 

muhakkak içinde beş on kaçak yolcu 
bulunuyor. 

Geçen hafta Sutamptonda gene bu 
kaçak yolcular muhakeme ediliyor ve 
bir çoğu bir aydan bir haftaya kadar 
hapse mahkûm ediliyordu. 

Muhakeme edilenler arasmda 17 
yaşında bir yolcu vardı. Bu çocuk da 
15 g ^ hapse mahkûm edUeceği sıra
da söz istedi, dört sene izcilik ettiğini, 
oymak beyi olduğunu ve bu sırada de
nize düşen iki kişiyi ölümden kurtar
dığım bıma mukabil tahlisiye nisam 
aldığım söyledi ve ispat etti. 

Buna mukabil hâkimler gencin be-
raetine karar verdiler. Çocuk ailesine 
teslim edildi. 

Atının yarıştığını görmek İçin... 
Say Ab Baley İngilterenin meşhur 

^Porculanndandt. 73 yaşındadır. Bu 
^hn geçenlerde iki bacağını kestiler. 

^cy Baleyin güzel bir atı vardır. 
^ * Goldendir. Bay Baley, atını Derbi 
'^^Şulanrıda koşturacak... İyi amma, 
*̂ » yarışırken kendisi göremiyecek 

Göremiyecek ya 73 yaşında, iki 
^çoktan mahrum bu ihtiyar cenubi 
^frikada oturuyor 

doktorlar: 
—- Londraya gidemezsinizf dedi 
S" hususta bay Baley doktorun sö

zünü dinliyemedi. Yanına kansile üç 
hastabakıcı aldı ve Londraya müter 
veccihen kalkan bir vapura bindi. 

Bay Baley, on bin kilometrelik bir 
seyahat yapacak. Vapura binerken et
rafını saran gazetecilere: 

— Atım yansırken seyredeceğim. 
Beni bu zevkten hiç bir kuw*t mah
rum edemez Hem görüyorsunuz ya, 
lâstik tekerlekli bir koltuğum var. 
Bu koltukla her yere girip çıkabilirim.. 

Bari temenni edelim ihtiyar spor
cunun atı Golden birinciliği kazan-
nn! 

olmıyan meşhur tabloları 
müzelerden niçin çalarlar 

însanlığm yetiştirdiği daM ressam-
lalnn müzeler veya sanat meraklüan 
nezdindeki kıymetli tabloları kendi
lerini hırsızlara karşı, kilidlerden, 
kapalı mahzenlerden, kaim duvarlar 
ve daima uyanık bekçUerden ziyada 
cihanı tutan şöhretlerile müdaifaa 
ederler. Esasen bu tablolar taşıdıkları 
büyük sanat kıymetile bütün beşeri
yetin malı olmuşlardır. 

Nadide bir inci gerdanlığı veya bü-
jrük bir elmas parçasmı aşıran hır
sızın, bunlarm şekUlerinl değiştir
mek suretile elinden çıkararak ken
disine oldukça mühim bir servet te
min etmesi mümkün olabilir. Fakat 
Rembrandt gibi büyük bir ressamın, 
Rubens'in, Tixier'in imzasını taşıyan 
bir tablonun pazar kıymeti nedir? { 

Geçenlerde Londrada dünyanm eö 
zengin resim kolleksiyonlarmdan bi
rine salıib olan Sir Edmon Davis'in 
tâblolarmdan üç ki5mıetli parça çap 
İmdığı zaman bu sual gene mevzuu 
bahsoldu. Acaba bir tablo çalmıya 
karar veren adam bu işi yaparken 
kendisine nasü bir fayda temin ede
ceğini umuyor? Her ne kadar Sir Ed
mon Davis'in galerisinden aşmlan 
üç parçaya 16 milyon İngiliz lirası 
kıymet takdir edilmişse de hırsız bun
larm bir ticaret mataı olnuyacağuu 
pek âlâ bilir. Çünkü böyle meşhur 
tabloların yegâne alıcüari müzeler 
veya tamnmış koleksiyonculardır. On
lar da kendilerine satümak üzere 
getirilen bu yeri yurdu, sahibi her
kesçe malûm tablolan derhal tamya-
ceklar ve hırsız bunlan paraya çevir
meğe karar verdiği anda yakayı ele 
verecektir. 

Böyle olmakla beraber tarihte ilk 
tablo hırsızlığı vakası geçenlerde 
de Londrada kaydedilen vakadan ibsr 
ret değildir. Bir çok defalar müzeler
de bekçilerin sıkı nezareti altmda 
bultman kıymetli tablolardan birinin 
gözle kaş arasmda ortadan kaybol
duğu, hiç ümid edilmedik bir zar 
manda maruf bir kolleksiyonun ye
rinde yeller estiği görülmüştür. 

Bu gibi hâdiseler vukuunda yapı
lan tahkikatlar ve bilâhara ele ge
çen hırsızlar üzerinde icra edile mü
şahedeler göstermiştir ki büyük res-
samlann tablolarını aşıraîı hırsızla-
rm ekserisi bunu maddî bir menfaat 
maksadile değil isimleri ilâhlar mer
tebesine çıkarılan büyük ressamlara 
ve onlarm eserlerindeki harikulade
liğe olan hayranlıklanndan, marazl 
bir, hal alan sanat aşkı yüzünden ya
pıyorlar. Onlan bu gayri ahlâkî yola 
sevkeden şey herkesin gıbta ile sey
rettiği bir sanat eserine biran malik 
olmak çılgınlığıdır. 

Luvr müzesinden Leonard de Vin-
ci'nin Joconde isimli meşhur tablosu
nu çalan delikanlı, dudaklannda ha
rikulade bir tebessüm taşıyan bu kar 
dmı bir gece kolları arasına alıp bera
ber yatmak delUiğine tutulmuş zaval
lı bir manyaktı. 

Bundan başka hiç bir zaman sa-
tm alamıyacağı nadide bir tabloya 
malik olmak için havsalanm kabul 
edemiyeceği kadar para dökmeğe ha
zır olan ve bazı düşkün insanlan tab
lo çsdmıya teşvik eden sanat merak
lısı zenginlerde mevcuttur. 

Bunlar çalmmış bUe olsa: elde et
tikleri eserleri hususî müzelerinin en 
gizli köşelerine saklarlar, hattâ foya
ları meydana çıkmasm diye onlan me
raklılara gösterip herkesi hayran bı
rakmak zevkinden de vaz geçerler. Bu 
nevi meraklılar onlan yalnız başları
na seyretmekten, mahzenin altmai 
gömdüğü çekmecesi önünde zevk da-
kikalan geçiren bir hasis gibi, gayri 
meşru hazineleri Ue saatlerce başbaşa 
kalmaktan mest oldular. 

Fakat bunlar hırsızlık işine daima 
başkalarmı alet ettikleri için o adam 
ele geçse bile hakikî mücrim meçhul 
kalır. Meydana çıkıp ceza görenler na
dirdir. 

Diğer taraftan müzelerden veya ko
leksiyonlardan çalman kıymetli tab-
lolann aradan bir müddet geçtikten 

Me^ur Jooonde tablosu 

Luvr müzesinden Leo
nard de Vinci*nin Jocon
de isimli tablosunu çalan 
adam dudaklarmda ha
rikulade bir tebessüm 
tanıyan bu kadın resmi
ni bir gece kollan ara
şma alıp beraber yatmak 
deliliğine tutulmuş za

vallı bir manyaktı 

sonra evvelce bulunduklan yere bıra-
kıldıklan veya başka vasıtalarla iade 
edUdikLeri de görülür. Ressam Van 
Dyck'in Berlin müzesinden aşınlan 
bir tablosu birkaç ay sonra hırsızdan 
bizim para Ue 25 kuruşa satın alan 
iyi kalbli bir köylü tarafmdan müze
ye iade edilmiştir. 

Luvr müzesinden birdenbire kay
bolan Le Nain'in «Kumar oynıyan de
likanlılar» isimli tablosu aradan altı 
ay geçtikten sonra çaldığı şeyi paraya 
çevirmek imkânsızlığı karşısmda yap-
tağma pişman olan hırsız tarafından 
posta vasıtasile geri gönderilmişti. 

Elli sene kadar evvel Boston şehrin
de B. Anls'in evinden Rousseau, Diaa, 
Delacroix, Datılugny imzalı dört tab
lo çalmmıştı. Açüan polis tahkikatı 
hiç bir netice vermedi. Onu beş sene 
sonra şehir hapishanesiıide muhtelif 
hırsızlıklardan yatan bir yankesici: 

— B. Anls'in tablolarım da ben çal
dım. FUân yerde duruyorlar, onlan 
bir türlü başımdan savamadım, itira-
ftnda bulundu. Polisler hırsızın tarif 
ettiği harabeye gidip tablolan çıkar
dılar. Londrada büyük bir tablo satıcısı 
nezdinde bıüunan ressam Galnsbo-
rough tasamdan yapılmış düşes de 
Devonshire'in p>ortresi çerçevesinden 
bıçakla kesUmek suretUe götürülmtif-
tü. Bir müddet sonra bir kumarbaz 
bu tabloyu borçlanna mukabil bir re
sim meraklısma vermek İsterken ya
kalandı. 

Bütün bu hâdiseler büyük bir sanat 
kıjrmeti taşıyan eserlerin hiç bir za
man bir ticaret mataı olamıyacağuu 
ve onların şöhretlerile kendilerini çar 
lanlan ele verdiklerini gösteren şa3rar 
m dikkat misallerdir. Çünkü sanat 
eserleri beşeriyetin müşterek mahdır-
1ar. — Ş. H. R. 

Otobüs davası 

Ermeni mütevelli heyeti 
sorguya cevab verdi 

Mahkeme, teftiş heyeti reisliğine yazdığı 
tezkerenin tekidini kararlaştırdı 

Dün asliye birinci ceza mahkeme
sinde otobüs davasına devam edildi. 
Bu celsede, satüdığı söylenen Ermeni 
mezarlığı arsası bedelinden yüzde beş 
nisbî hissenin Evkaf veznesine yatın-
hp yatınlmadığmm Ermeni mütevel
li heyetinden tahkiki için yazüan mü
zekkerenin cevabı okundu. 

MüddeiumumÜik vasıtasile İstan-
bıü ikinci şube müdürlüğünden gelen 
bu tezkerede, keyfiyetin Ermeni heye
ti mütevelliyesinden sorulduğu ve ce
vaben, mütevelliler heyeti tarafmdan 
böyle bir muamele yapılmaüığı bildi-
rUdiği kaydediliyordu. 

Bu tezkereye karşı, Ahmed Emin 
Yalmanın vekili Nauzmi Nuri söz ala
rak dedi ki: 

— Gelen cavap nakıstır. Bu, Erme
ni heyeti mütevelliyesinden sadır ol
duğuna hükmedilebilecek bir vesika 
değildir. Biz Evkaİ umum müdürlü
ğüne bir istida vererek, bu arsanm sa-
tüması için Ermeni mütevellUerinin 
Evkaf idaresinden mezuniyet alıp al-
madıklarmı, yüzde beş nisbî hisseyi 
Evkaf veznesine yatınp yaytırmadık-
lannı ve bu mütevelliler hakkmda bir 
takibat yapüıp yapümadığmı sormuş
tuk. Vakıflar umum müdürlüğünün bi
ze verdiği cevapta, bu hususat hakkın
da ancak mahkeme tarafından bir su
al sorulduğu takdirde cevap verilebi
leceği bildirilmiştir. Şimdi biz de, mü
dafaamıza taallûku itibarile bu üç nok-
tanm mahkeme marifetile Vaİ7i\ar 
umum müdürlüğünden sorulmasını 
istiyoruz. 

Bu talep üzerine. Sahur Saminin 
vekili Sadi Riza şu cevabı verdi: 

— Mahkemenin sorduğu şeylere 
karşı lâzun gelen cevap verilmiştir. 

Bizi «dâkadar etmiyen bu satış mese
lesi üzerinde dalıa fazla durmağa lü
zum yoktur. Bu dava, hakarete uğn-
yan Sahur Sami tarafmdan Ahmed 
Emin Yalman aleyhine açılmıştır. Sa
hur Saminin kızına aid satışın bu işle 
bir alâkası yoktur. 

Müddeiumumi de bu cihetin tekrar 
sorulmasına lüzum görmediğini bil
dirdi. I 

Diğer taraftan otobüs yolsuzluğu ve 
hamallar meselesi etrafmdan tahki
kat yapan heyeti teftişiye tai-afmdan 
B. Sahur Sami hakkmda da bir tahki
kat yapüıp yapılmadığınm ve yapü-
mışse kendisinden ne gibi hususat so
rulduğunun bildirilmesi için müddel-
umumüik vasıtasile teftiş heyeti ri
yasetine yazüan tezkereye müddei
umumîliğin cevabı okundu. Müddei
umumîlik, vekâletten henüz cevap 
gelmediğini bildiriyordu. 

Mahkeme, arsa satışı ve Evkaf his
sesinin yatırüıp yatınlmadığı hakkm
da verUen caVaplar kâfi görüldüğün
den, keyfiyetin aynca Evkaf umum 
müdürlüğünden sorulmasma lüzum 
olmadığma ve mülkiye heyeti teftişi-
yesine yazılan tezkerenin tekidine kar 
rar vererek muhakemeyi gelecek cu
martesi gününe bıraktı. 

Pek mühim: 
Sual nasıl sorulur, cevap nasü verilir. 
Tercüme nasıl yapılır. İmlâ, fiUler 

suhuletle nasıl öğrenilir. Bunlan 
30 senelik 

F R A N S I Z C A 
Lisan müteh. Prof. Anjel'in hususî 
dersanesinde öğrenirsiniz. Köprüba^fi 

Eminönü Han 
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Saİnt Bernard köpekleri Alp 
dağlarından Himalâyanın 

yüksek tepelerine gidiyoriar 
ihtiyar bîr papas ST̂ çen hafta 8 köpekle Marsilyadan 

vapura bindi, Himalâyada bir manastırda yerleşecekler 
Geçne hafta Marsilyadan Hindis-

tana kalkan posta vapuruna ihtiyar 
bir papas ve Sait Bernard cinsi sekia 
büyük köpek binmiştir. Papas T« 
köpekler ambarda kendileri İçin ay
rılmış olan kısma yerleşmişlerdir. Kö
peklerin Marsilyadan geçişi büytüc 
bir merak uyandırmış, türlü türlü 
rivayetlere sebeb olmuştur. Fakat 
biraz sonra meselenin hakkiati anla
şılmıştır. 

Papas, yanındaki köpeklerle berar 
ber Himalâya dağlarının beş bin 
metre yüksekliğinde yapılmış bir 
manastıra gidiyordu, daimî surette 
kalmak üzere bu manastırda yerleşe
ceklerdi. Bu uzun seyahatin sebebi 
şudur: 

İsviçrede, Alp dağlarının tepele
rinden birinde bir manastır vardır. 
Büyük Saînt Bernard admdaM bu ma
nastır, denizden 2372 metre yüksek
tedir. İtalya ve Fransa hududlanna, 
kış sporu yerlerine yakındır. Kışın 
spor yapmak üzere dağlara çıkanla-
nn çoğu bu manastıra uğrarlar. Sı
cak bir kahve veya çay içerler. 

Kışın hava birdenbire bozduğu, 
kar fulmalan başladığı zamanlar bu 
manastır, dağa çıkmış olanlar için 
en iyi sığınacak yerdir. Fırtına sü-
knû buluncaka kadar manastırda ya
tıp kalkarlar, bedava yerler içerler. 

Manastır -yaimz sığmanlan koru
makla kalmaz, ötede beride kalan, 
yolunu şaşıran seyyahları da arar, 
bulur. Bunları dağ başında donmak
tan, yahut bir uçuruma düşüp par
çalanmaktan kurtanr. Saint Bernard 
manastınndaki papaslann hepsi mü
kemmel surette ski ile, kızakla kay
mağı bilirler. Bu sebeble bunlarm 
yolculara büyük yardımları dokunur. 

Fakat yolunu şaşıran ve dağ ba
şında kalan yokrulara en büyük yar
dımda bulunan Saint Bernard kö-
peklenkür. Manastırda büyütülen ve 
terbiye edîSen bu köpekler çok bü
yük, çok güçlü kuvvetlidirler. Fırtı
nalı havalarda derhal manastırdan 
çıksalar ve kazaya uğramış, yoluma 
şaşııımş insan ararlar. 

Böyle birini bulunca önüne düşM"-
1er, manastıra kadar kendisine yol 
gösteririer. Eğer yolcu kendisinden 
geçmiş, baygın bir halde ise yüzü
nü yalıyarak, kendi hararetlerile ısı
tarak kazazedeyi canlandınrlar, bo-
yunlanna asılı ve içi konyak dolu kü
çük fıçıyı uzatıriar. Kazazede kon-

Bu hal, senelerdenberi bu köpekle
ri büyütmüş, beslemiş olan Cyrille 
adında ihtiyar bir papasa çok do
kunmuştur. Papas, manastınn ba^ 
rahibine müracaatla şu teklifte bu
lunmuştur: 

<— Köpeklerim çok uslu, âlicenab 
mahlûkalrdır. Uysallıklarını katiyen 
kaybetmemişlerdir. Geçen seneki ka
ra, köpeğin düşen bir kız çocuğu 
kurtarmak için fazla bir gayretle 
atıldığı sırada kendini zaptedememe-
Bİnden ileri gelmiştir. Senelerdenberi 
başka hiç bir vaka kaydedilmemiştir. 
Köpeklerin kafes içinde yaşamaları
na tahammül edemiyorum. Müsaade 
edin, Himalâya dağlannda 5,000 met
re yükseklikteki Latsa manastırına 
gidelim. Burada her sene bir çok 
Tibetliyi kurtaracağırmza eminim.» 

Başrahlb uzun düşüncelerden son
ra bu teklifi kabul etmiştir. Bunun 
üzerine ihtiyar papas seçtiği 8 köpek
le yola çıkmıştır. İşte Marsilyadan 
geçen kafile bunlaı-dan mürekkebdi. 

Saint Bernard manastınnuı avlusımda 
fld köpek ve Mr kaç papaz 

yak içerek biraz canlamr ve köpeğin 
yardmüle manastıra kadar gider. 

Saânt Bernard köpekleri seneler
denberi bu suretle çalışmışlar, bin
lerce inşam ölümden kurtarmışlar
dır. Şimdiye kadar bunlar hiç kimse
ye taarruz etmemişlerdir. 

Halbuki geçen sene bu köpekler
den biri küçük bir kız çocuğunu pek 
a^r surette ısırmış, "âdeta parçala
mıştır. Bunun üzerine Saint Bernard 
köpeklerinin, nesiller geçe geçe cins
leri bozulduğundan, bir tehlike teş
kil eddîüeceklerinden bahsedilmeğe 
başlanımştır. 

Esasen telefonun, radyonun, tlesi-
zin icadı dağ başında kalanara yar
dımı kolaylaştırdığından, İsviçre hü
kümeti köpeklerin dağlarda dolaş-
masım yasak etmiştir. Bu karar üze
rine manastır heyeti, manastırın av
lusunu tdterie çevirerek köpekleri 
burada toplamıştır. 

Geçen yardanberi k(^)rider mar 
nastırdan çıkmıyorlardı. Arasıra sey
yahlar manastıra kadar çıkarak ka
fes arkasındaki köpekleri, vahşi hay
ran seyreder gibi, uzaktan seyredi
yorlardı. 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli Vilâyeti melıtep kitapları satıj 
yeri. Her nevi lıırtasiye çeşitleri, 
Naoman dikiş ve yazı makineleri, Ko-
Aak fetorraf makine ve levazımı 

•aire balunnr. 

Milas mektupları 

Bir İsveç heyeti Milas 
civarında kazı yapıyor 

Heyet Karya medeniyetine aid 
eserler bulmalc için uğraşıyor 

Satda pFofesSr Person, solda heyet kan yerinde 

Müâs (Akşam) — Milâsm Gencik 
mevkiinde İsveç âlimlerinden Üpsala 
üniversitesi arkeoloji profesörü Par-
son tarafmdan kazı yapılmaktadır. 
Hafriyata martta başlanmıştır. Şim
diye kadar mühim eserler bulunmuş
tur. Heyet yalnız Karya medeniyetini 
alâkada:r eden eşya aramaktadır. Pro
fesör bana şu malûmatı verdi: 

<— Şimdiye kadar Karyalılara alt 
bir mezar bulunmuştur. Bu mezar 
milâttan önce 1200 yılma aittir. Ke
mikler topralc içinde olduğu gibi dur
maktadır. Kazdığımız yer küçük bir 
sitedir. Burada bir kilise ve milâttan 
evvel 300 üncü yıla ait bir mabet çık-
ımştır. Kilisenin içinde birçok mezar
lar vardır. Bu mezarlar milâttan son
ra 500 üncü 3nla aittir. Ve hıristiyan 

Bolu (Akşam) — Bolu halta, Bolımım en mühim bir Ihtljracı olan modem 
Wr hastanenin temel atma törenine şahid olmakla sevinç içinde kalmıçtır. 

Hastane 6S000 küsur liraya yıkılacaktır. Temel atma lesminde bir çok 
nutuklar söylenmiştir. Yukarıda vali temele İlk harcı korken görünüyor. 

mezarlandır. Maksadımız Karya m©" 
denlyetinin diğer medeniyetlerle olaa 
münasebetlerini aramaktır. Biz bu
nun için çalışıyoruz. Birçok şeyler bul" 
duk. Bunlar bizi alâkadair etmez. Bu
lunan eserlerin ekserisi eski Yunmı-
lüara aittir. 

Bir de Karyalılann Türk olup olm** 
dıklarını anlamak için tedkikler yapı
yoruz. Karya; medeniyetini iyice ted-
kik ettikten sonra buna karar verece
ğiz. Daha birçok sondajlar yapacağız. 
Kazıyı yakında bırakacağız. Gelecek 
yıl tekrar geleceğiz. Yapılan hafriyat
ta Karyalılaı-a kadar inilmiştir. Esra-
nn kuyruğu elimizdedir. Bizim haîri-
yatımızın eski Yunanlılarla alâkası 
yoktur. Biz bu gördüğünüz mabet ve 
eşyaları bulmak için çalışmıyoruz. 
Karya medeniyetini, bu medeniyetin 
İlk zamanına ait olması icap eden ip
tidaî eserlerle anlamak istiyoruz. BU 
suretle umumî medeniyet hakkında 
bir fikir sahibi olacağız. Bu kazı için 
şimdiye kadar 7000 lira sarfedilmiş-
tlr.» 

Kazı yapılan yer küçük ve yeşillik
lerle çevrilmiş bir sırttır. Bir kilise, 
birçok mezarlar bulunmuştur. Her 
mezarda iki ölü vardır. Bir çok ta eş
ya bulunmuştur. Bulunan eşya bir 
heykel, vazolar, bakır ve bronz paralar, 
jrüzük. testiler, muhteUf sera'̂ ^^k'er, 
mabet taşlan, kitabelerden ibarettir. 
Bulunan eşyanın bir kısmı Milâsa 
nakledilmiştir. 
B i r k a d ı n y ı l d ı r ı m i s a b e t i l e 

öldü 
tzmir (Akşam) — Bergama ha

valisine yağan şiddetli yağmurlar 
esnasında müteaddid yıldırımlar d» 
düşmüş ve Bcrgamamn Mahmudiye 
köyünde Çakıroğullanndan B. Mus-
tafanın evine düşen yıldırımlardan 
biri kansı 28 yaşında Ümmühanı öl
dürmüştür. 

MAZİNİN YÜKÜ ALTINDA... 
Aşk ve macera romanı 

NaUeden: (Vâ-Nâ) 
Delikanlı, «Herini havaya kaldura-

rak: 
— Aman hanımefendiler! Bana sa

kın olduğumdan fazla kıymet verate-
yin! Ben buraya istirahate gelmiş toy 
bir çocuğum. 

Memduha: 
— Yooo... - dedi. - Burada İstirahat 

falan olmar! Gezeceğiz, eğleneceğiz. 
İlk teklifim şu: Havalar adamakıllı 
ısmdı. Bizim köşkün bahçesi deniz kı-
yısmdadır. Balık avlarız, akşam üstü 
guruba karşı çüingir sofrasmı kurarız, 
sandalla mehtab safasma çıkanz. Ara 
ara bu gibi eğlencelere iştirak etmek 
istemez misiniz. Atıf bey? 

Genç adam: 
— Memnuniyetle! - diyerek, derhal 

teklifi kabul etti. 
Onun asıl korkusu, bu fazla coşkun 

kadınla başbaşa kalmaktı. Halbuki bu 
toplantılarda hem beraber bulunmuş 
oluyorlar; - böylelikle kadının arzusu
na inkıyad ediyor; - hem de diğer ci-
bettaı onun mütemadi sırnaşık lığm-
ilan masun kahyordu. 

Atıfm bu düşüncesini anlamıyan 

Tefrika No. 5 
Memduha, bilâkis bu cevabdan mem
nun olarak, ona uzun ve tath bir ba
kışla teşekkür etti. 

Sesi sadasa çıkmadan bir köçede otu
ran avukat Mahir Burhan bu bakışı 
görerek titredi ve kendi kendine: 

— Sakın bizimkinin gözdesi bu ol-
aaasm? - diye düşündü. 

Fakat mantıkan bir türlü buna im
kân veremiyordu. Çünkü Atıf Erenkö-
yüne o kadar seyrek gelirdi ki... 

Memduha teklifinin kabul edilme
sinden cesaret bularak daha bazı pro
jeler ileri sürdü: 

—̂ A, tabiî bütün eğlencemiz bun
dan ibaret kalmaz, civarı da dolaşı
rız... Sizin otomobiliniz var. Atıf bey. 
Bizi davet eder, arasıra gezdirirsiniz... 
Değil mi? 

Sesinde öyle bir hararet, mütemadi-
yen Atıf'a hitab etmekten mütevellid 
öyte bir memnımiyet hissediliyordu 
ki, zavallı avukatın kalbi burkuldu. 
Aralannda münasebet bile mev-
cud d^lse , kadının bu delikanlıya 
karşı meclûb olduğunu farketti. Müt-
iâş Mr kıskançlıkla Atıf'ı süzdü ve 

kendi kendine, acı acı: 
«— Böyle gençleri gözüne kestlri-

yorsa, elbette benim ihtiyarUğımı ba
şıma kakar!» 

Maamafih, bu kıratta bir rakible 
mücadele edemiyeceğini pek âlâ anlı
yordu. Kendini şöyle teselliye çalıştı: 

«— Mantık böyle bir münasebetin 
devam etmiyeceğini söyler. Araların
da fazla yaş farkı var. Benim intika
mımı bu oğlan alacak! Feleğin sille
sini yedikten sonra, Memduha, me
yus bir halde bana döner!» 

Bir âşık için, bu, cidden feci tesel
liydi Fakat başka bir çıkar yol da yok
tu ki... 

Yakininde dönen bu dıramdan bîha-
ber. Atıf, Memduha'mn ricasına İft-
kayd bir eda Ue cevab veriyordu: 

— Hay hay efendim... Ne zaman 
gezmek isterseniz, otomobilim emrini
ze amadedir. Fakat hepimiz birden 
binemiyeceğlz maalesef! Çünkü ancak 
beş kişi alır... 

Cümlesini bitirmek üzereydi ki, sa-
lonım kapısı açıldı. Yaşlı, sivil giymiş, 
fakat asker olduğu belli, beyaz bıyık
lı, şanh bir erkek içeriye girdi. Yamn-
da da, delikanlımn Beyoğlunda rasla-
dığı genç kız vardı. 

Ev sahibesi, yerinden fırhyarak, 
hürmetle: 

— Safa geldiniz Şevket paşa haz
retleri... Nasû oidu da bfad haürladı-

nız?.. Doğrusu teşrifinizden dolayı 
bahtiyarız. 

Paşa, salondakileri selâmladıktan 
sonra: 

— Size yeğenim Lâmia'yı getirmeği 
vaadetmiştim. Üç gün evvel bize geldi. 
İlk ziyaretimiz sizedir! 

Vasıf beyin haremi Naciye hanım 
daimî tebessümile: 

— Erenköjöine safa geldiniz küçük 
hamm! - dedi. - Burada vaktinizi hoş 
geçirmeniz için elimizden geleni ya
parız. 

Genç kız, tatlı sesile: 
— Teşekkür ederim, hammefendi! 

Amcamın yanında bulunmak benim 
için esasen büyük bir zevktir. Sizlerin 
de teveccüh ve iltifatı inzimam edersa 
tabiatile memnuniyetime pâyan ola
maz! 

Delikanlı burada rashj'acagını asla 
tahmin etmediği için kızı birdenbire 
görünce fena halde şaşırmıştı. Kendi
ni tutmasa, hayretle «A...» diye bağı
racaktı. Hayran hayran Lâmiayı süzü
yordu. Etrafın dikkatini celbedeceğini 
unutarak, âdeta inceden inceye ted-
kik ediyordu. Pencereden gelen yaz 
gün^i lüle lüle saçlarına vurdukça 
kızın başını altın gibi parlatıyordu. 
Biraz öne doğru hürmetkar bir vazi
yette oturduğu sırada endamınm gü-
Eelllği, omuzlarmm narin inhinası 
dikkati celbediyordu. 

Naciye hanımın sorduğu bir sual« 
cevap vermekteydi: 

— Evet efendim... Ancak üç haft» 
evvel îstanbula, amcazadelerime mi
safir geldim. Ondan evvel İzmir de bü
yük annemih yamnda oturuyordum. 

— Büyük valideniz sizden ayrılma
ğa nasıl razı oldu? Benim böyle bif 
torunum olsaydı, bırakmazdım, dc^-
rusu! 

Genç kız, güzel dişlerini gösteren 
tatlı bir tebessümle: 

— Aman hanımefendi! Bana çoK 
fazla iltifat ediyorsımuz. Şımaıtacak-
sınız!.. Amcam tekaüd olunca yalnız-
lığmı hissetti. Evini idare edecek bif 
kadın lâzımdı. Beni yanına istedi. 

Atıf, Lâmianm sesine de hayran ol
du... O ne pürüzsüz, ne saf sesti! Kı-
zm bütün güzelliğine bir cazibe dah* 
üâve ediyordu. 

Ev sahibesi, yeni gelenleri eskiiei*» 
bu meyanda da Atıf'a tamttı. Şevket 
paşa delikanlının babasmı tamyor vC 
seviyormuş meğer... Refet beyi, metbö 
başladı ve soma kendi derdini anlattık 

— Yeğenim Lâmianm babası olaO 
ağabeyim vefat edince zavallı yavru
cak zaten c^süzken yetim de kaldı-
Onu daha o zaman yanıma alacak
tım. Fakat gezgincilik, malûm... Şini' 
di artık tekaüdüm, daima başbaşa ka^ 
lacağu... 

(Arkası var). 
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Aşk uğruna sefalete düşen prenses 
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Evvel zaman içinde Monpelye asil
zadelerinden biri, Nansi valisinin kı-
Dnı almıştı; bu izdivaçtan dokua ay 
on gün sonra dünyaya bir çocuk gel-
Öi; adım Massov koydular. 

Massov, Arşidüka Leopoldun ben-
öeleri arasında büyüdü. 13 üncü Lül 
Ordusunda binbaşılığa kadar jrüksel-
8i; yükseldi ama, kumanda ettiği ta
burun ayniyatım satıp parasmı ken-
öi cebine atmağa başladı. Nihayet şi
kâyet ettiler. Bir müfettlj tabur kUr 
mandanmm hırsızlığını tesbit etti, 
krala rapor vereceğini söyledi. MaaaoT 
hiddetle tüfeğini kaptı, müfettişe dip-
fitğile vurdu: «Al dedi, bunu da kral» 
trar!..» 

Mesele bütün bütün çatallaşmıştı. 
Massov farkına vardı, müfettişin şaş-
tonlığmdan istifade ederek kendini 
ûışarı attı, bir ata bindi, hududu agtt, 
Kolonyada soluk aldı, 

1636 dayız... 
O devirde Kolonyada 6 ncı Şarl ka

rargâh kurmuş, on senedir Fransa İle 
ttıücadele ediyordu; Fransa elinden 
'dukalığım almış, onu serseri bir kabile 
»fisine döndürmüştü. 6 ncı Şarl, gas-
bedilen dukalığım ele geçirmeğe uğra
şıyordu. Massov gibi hem açıkgöz, hem 
*sker, hem de Fransayı tamyan bi» 
*dam kendisine çok yararü olabilirdi, 
^lassovu iyi karşıladı. Kısa zamanda 
Massov; 6 ncı Şarhn en yakm, en sa-
^iml dostlan arasına girdi. Massov, 
senede elli bin lira tahsisatla piyade 
fırkası kumandanhğma tayin edildL 
8 ncı Şarl onu Kolonya asilzadeleri İle 
tanıştırdı. 

««« 
Massov, Kont îssemburg ile de ah-

bab oldu. Kont İssemburg, Lüksem-
^^S kumandam, topçu generali İdL 
Kendisine Tuazon d'Or nisam verili
ş t i . Bu asilzade ilk karısı öldükten 
*onra. Hohenzolem kontu Jan - Jor-
Jun kızı, Mari - An - dö Hohenzolemle 
Evlenmişti. 
' Mari 1614 de doğmuştu. Yirmi İki 
yaşmda dünya güzeli bir kızdı. Koca
l ı n nüfuzuna inzimam eden bu gü
llükle, İssemburglar, Kolonyanın 
bütün asilzadelerini etraflarına topla-
^Şlardı. Massov kendini bu kan ko
caya çabuk sevdirdi. Sevimli ve güzel 
adamdı. Fevkalâde dans ediyor, mü-
Öliten hoşlamyor, biraz da resim yapı
yordu. 

Kontes İssemburgun maiyetindeki 
^ l a r , gözdeler Massovun etrafmda 

' pervaneler gibi dönmeğe başladılar. 
Kont îssemburg, kansmdan otu2 

yaş büyüktü. Mari musikiyi çok sever-
^ Massov iyi flüt çalıyordu. «Biraı 
"İ^t çalaSr mısmız?» rlcasım Mari sık 
"^ tekrarlamağa başladL Massov flüt 
Starken Marinin kalbini de çaldı... 

Ve günlerden bir gün, Mari sevgili
ydin boynuna sanldı: 

~- Ben artık sensiz yaşıyamam, be-
^ kaçır! dedi. 

Rahat sevişmeleri için bundan ba^ 
** çare yoktu. Kont çok kıskanç Wr 
«damdı. İlk karışım da kıskançhk yü
künden öldürmüştü. Kadmm İki saat 
içinde esrarengiz bir hastaUktan ölû-
^«rmesine başka mâna veremiyorlar-

Massov Mariye sordu: 
~- Nereye kaçalım? 

I "- Pransaya. 
Massovda şafak attı. Fransadan fl-

**f ettiğini, bir daha orajra gidemiye-
^»ini sevgiliye söylememişti, söyle-
^ k te istemiyordu. O zaman kralm 
jözdesi olan Sen - Simona bir mektup 
r ^^ - Kendini krala affettirmeğe mu-
*|*ffak oldu. Ama bir şartla: Müfettt-
? ^enen tarziye verecekti. Massov ka-
7^ etti, Nansiye gitU, küçük kardesi-
*• anlaştı... 

««« 
^^"^ gün, bir öğle üstü Massov kar-
^ le r ln arabası İssemburglann kona-
*J önünden geçti. O gün at panayırı 
P^ydi . Şehir kalabalıktı. Hiç kimse, 
P^de iki kadm bulunan arabaya dik-
^ * etmedi. Mari ne kadar elması, ne 
g^5^r parası varsa yanına almıştı... 
^nrin kapısına kadar rahat geldUer. 
Sı Aİ^^ ^^^^ arabanın etrafım çevir-

• Mari kısa bir heyecan geçirdi. Mas-
^ soğuk kanlılığını kaybetmedi, bar 
' ^ pencereden uzattı: 
baT" ^^^^*^û Loren dukasının ara-
"^ina yol veriniz! diye haykırdı... 

Verd-̂ ^ hürmetle iğilip arabaya yol 
^ 1- Genç Fransız zabiti, güpegün-
^ ' "alkın gözö önünde Hohenzolem 

>£î ^̂ Şesini böyle kaçırdı... 

Firarilerin arabası şehirden uzak
laştıktan sonra peşlerine bir Freınsız 
müfrezesi takıldı. Fakat arkadan kon
tun askerleri de yetiştUer. yuruşma 

başladı. Massu V LUl & m u c ^ ı cu. a badan 
İnip kavga3ra karıştı. Ağabeysl, sevgl-
llsUe uzaklaşırken küçük Massov ya^ 
ralandı, esir dOfftü. Kolonyajra götü-

rüldü ve idam edüdi. 
Bu facia Massovun umurunda bfle 

olmadı. SevgUlsi İle beraber, başbaşa 
Parise vardılar, yerleştiler. 

Kont İssemburg kıskançlıktan ve 
hiddetten kuduruyordu. Kansımn Pa-
riste olduğunu haber alınca yeğeni 
Kont Bomonu Parise gönderdi, 13 ün
cü Lüiden kansmı kaçıramn tecziyesi
ni, kansımn da geri gönderilmesini is
tedi. 

13 üncü Lüi taş gibi bir adamdı. 
Aşkm ne olduğunu bilmediği gibi, se-
vişenlerin de düşmamydı. Kontun is-
teğüıi kabul etti. Bereket versin Rişö-
liyö araya girdi, meselejri yatıştırdı. 
Fakat sevgililerin rahatı kaçmıştı. 
Ovemyaya gittiler ve oraüa bay ve ba
yan Meple adım alıp yerleştiler... 

Sevgililer üç dört sene herkesten 
uzak, rahat bir ömür sürdü. Artık her
kes onları unutmuştu. Kimse asüları-
m tammıyordu... 

Yerjrüzünde kimse uzun zaman ra
hat edemezmlş derler. Massov bir gün 
uşaklanndan birine kızdı, kovdu. 
Adam soluğu doğru Tulüz kumanda
lımda aldı, ve Meple ismi altmda ya-
şıyamn krahn hafiyesi Massov oldu
ğumu haber verdi. Massovu tevkif etti
ler ve hâdiseyi, o zaman Rişöliyönün 
yerine geçen Mazarene yazdılar... 

MMarenden şu cevab geldi: 
«Massovun bir Alman prensesini 

kaçırmaktan başka suçu yoktur, adam
cağızı rahat bırakımz.» 

Bu cevab gelir gelmez Tulüz kuman
dam bizzat hapishaneye gidip Masso
vu tahliye etti, özür dUedi... 

Marinin hüviyeti anlaşılmca, hajrat-
lanm değiştirmek mecburiyetinde kal
dılar. Konak tuttular, hizmetçi uşak 
sajasmı arttırdılar, arabalar atlar al
dılar... 

Ve nihayet günün birinde paralar 
suyu çekti. Longen köyüne hicret etti
ler, bir barakaya yerleştiler. Mari ça
maşırım, bulaşığım kendi yıkıyor ve 
bir kaç para kazanmak için başkalan-
nm da çamaşırlanm yıkıyordu... Ka
dın, bu aşk macerasma atıldığına piş
mandı, pişmandı ama, son pişmanlık 
para etmiyordu. 

Massov nihayet kendine orduda bir 
seyisllk^vazifesi buldu. Mari - An dö 
Hohenzolem de bir manastıra kapan
dı, 1670 de orada öldü. 

S. t S. 

Tazan: Sermed BTuhtar AIus Tefrika No. 57 

N A N E M O L L A 

tnnir (Akşam) — înnir okullan, mevsim münasebetUe kır gezintilerine 
başlamışlardu-. Sakarya ve Dumlupınar ilk okullan talebeleri, baçlarmda 
öğretmenleri olduğu halde bu hafta Kızüçullu çamlığma giderek çok güzel 
vakit geçirmiş, eglenmlşlerdlr. Yukandakl resimde iki mektep talebesi, öğret-
menlerile bü: arada görünüyor. 

trmir (Akşam)" — İzmir Halkevi KöycülOk konüleal, a* sil köyleri gesda^ 
tUer tertib etmekte, köylünün derdlerüe ehemmiyetle alâtoular olmaktadır. 
Komite ile birlikte köylere giden doktorlar hasta köylüleri, baytarlar, » y hay^ 
vanlarmı muayene etmekte, hastalara İlâçlar paraaa temin edllmektedîı. Bft-
tibler tarafından vçrUen konferanslarla devrim köylü arasında kökleşöıHmeİB-
tedir Yukarıdaki resimde Halkevi kö70ülük kcanlteol üypiiKİ bk ara4» gârft-

İrfan çoktan atlamıştı paraşuldan. 
Tufan arabamn içinde ayakta: 

— Seninkini görebilir miyim diye 
bakıyorum aslanım... 

Halbuki Ath Hasası aramada... Bu 
mahşerin içinde Küçük, Atlı hasas 
kolay kolay bulımur mu? 

Meydana yaklaştılar. Söküp ilerile-
mek imkânsız. Yanlacak saflar üç, 
beş, sekiz d^U ki. Yimü mi, otuz mu, 
kimbiUr? 

Peki, geridekiler ne mi görüyor?.. 
Hava civa... 

Tufan çare düşünüyordu. Önünde 
boş bir kira faytonu var. Arabacı, jra-
nına iki ahbabım almış, arabacı yerin
den ayakta meydanı sejrirdeler. 

— Efendi biraderler, dedi. Adile sul
tan hazretlerinin landolan ne taraf
ta?.. Müşarünileyhanın ikinci ağ£isı-
yım. Arkamızdan düğün meydanına 
yetişin diye emrettilerdl. 

Arabacı yerindekiler aşağı atladılar: 
— Sultan efendüerimiz çok ağacı

ğım. Çık, bak!.. 
Tufan arabacı yerine sıçradı. 
Meydamn karşı tarafmda boylu bo-

yımca konak arabalan. Arkalarında 
kiralıklar, paraşoUer, çekçekler... Sol 
yanda da sıra ile öküz arabalan... 

İrfan duramıyor ki: 
— Oörebildin mi? 
— Bakıyorum Mehmed ağa... 
Kumazhğmı bir daha dene3rin. 

Güzelim, beyim, vezirzadem diylp he
rifleri şüpheye düşürmüyor... Sultam 
anyan ağafendinin yamndaJd bu gü
zel, bu bey, bu vezirzade ne oluyor de
mezler mi?.. Boşboğazlık etsinler de 
başa derd mi çıksın? 

Tufan, aşağı hopladıktan sonra, 
(teşekkür ederim biraderler) diyip* 
İrfam geriye çekti: 

— Meydamn karşı tarafı araba par 
zarı. Oraya ayak basabilmenin çaresi
ne bakalım; Küçüğü elimizle kojrmu^ 
gU}i bulalım.. 

Şimdi bir yol keşfi lâzımdı. Sağa 
yürüyorlar. Gittiler gittiler. Kalaba
lık bir çite dayandılar. İçerisi bostan. 

— Tufan efendi, paralar emin ye
rinde ya?.. 

— Göğsümdeki torbada, gözüm. 
— Sana us bahası olmamış. Bostan

dan mı geçeceğiz? 
Evet, bostandan geçip meydanm ar

kasına dolanıverecek; köpek möpek 
düşündüğü yok ve lâkin bahçıvanlann 
köteğini yemek var... 

Çitten içeri atlaymca, bunlan hır
sız diye yakalamazlar mı? 

Geri döndüler. Solu tuttular. Gene 
gittUer gittiler, ötesi çıkmıyor. Şimdi 
dayanan bir köşk bahçesi. 

— Peşimi bırakma, paşazadem... 
— Nereye gidiyoruz? 
— Nene lâzım, peşim sıra gel I 
Caddeye indiler. Sağa döndüler. Tu

fan, tahta parmakhkh bir kapınm çen
gelini kaldırdı; sellemehüsselâm bah
çeye girdi. Köşkün kapışım vurdu, 

— Ne yapıyorsun azizim? 
— Bana bırak! 
Köşktekilerin hepsi öbür taraftaki 

pencerelerde, meydanı seyirdeler ola
cak ki duyan yok. Vuruşlann daha 
kuvvetleşmesi üzerine, balkondan or
ta yaşh bir hanım uzandı: 

— Kim o? 
— Bir şey istirham edeceğim hanf en-

diciğiml 
— Buynml 
— Bendeniz ve refikim, Âdile sul

tam aliyetüşşan hazretlerinin hizmet 
devletlerinde müstahdemiz. Müşarün-

ileyha, köy düğününde teşrif ederlerken 
arkalarmdan yetişmemizi emir ve ira
de ettUerdi. Malûmu seniyeleri karşı
ya gidebilmenin imkâm mefkud. Dev
lethaneniz bahçesinin geride kapısı 
mevcudsa, müsaade de buyrulursa ge-
çivereUm. 

— Ne demek, geçin ağafendüer ge
çin... 

İrfan görülecek halde. Şanjan ku
maş, onun yüzü tahta parmaklıkh kar 
pıya tutunmasa yıkılacak. 

Meyva ağaçlan, üzüm kütükleri, 
sebze tarhlan arasmdakl yoldan yü
rüyorlardı. O sene bahar erken bastır-
dığmdan, dallar yakut gibi kirazlarla, 
zümrûd gibi caneriklerüe, kehribar 
gibi zerdalUerle, kayısüarla pıtraktı. 

Tufan ağu şapırdatıyordu: 
— Rakı mezelerini gördün mü?.. 

yemişle içmeğe can veririm.. 
Çene kavafhğmda: 
— Çocukluğum hatırıma geliyor el

masım. Hasekide, Çavuşhamamında 
otururduk. Mahallede bostan say. Sar
gımız, solumuz, arkamız bostan. Bir 
ikimiz dalardı kapıdan: (Dimitri, Ni-
koli, PandeU!.. On paak taze soğanla 
on paak taze sarımsak kopar).. Bahçı
van soğan, sarmısak tarlasına gitti 
mi, sekizimiz, onumuz, haydindi hop
la da gel, şalvan topla da gel, yallah 
duvardan bostamn içine. Hazırlığımla 
tamam, pantalonlann paçalannı bağ
lamışız. KirazlEuı, erikleri, kayısılan 
yol bire yol; mintanın, pantalonun 
içine doldur bire doldur. 

— Aman ha, çocukluğun tutmasın, 
burada da koparmağa moparmağa 
kalkışma... 

— Daha Toptaşılık olmadım... 
Bahçenin nihayetine geldiler. Şim

di de öbek öbek, kıvırcık yeşil salata
lar; teki bir kucak dolduracak marul
lar. 

— Oturt beni buracığa, yanıma da 
yanm okkalığı koy, karşıdan seyrine 
bak nurum. 

Gence zihni meşgul, dünyasından 
haberi yok diyorsak alıkemeti de de
medik ya. Bastıbacak istediği kadar 
azı dişinin domuzluğundan, Boğaziçi 
poyrazımn hmzırhğından tuttunıg 
çenesini, ayaklarım göstersin, o, işin 
farkında fakat oralı olmuyor, vurdum 
duymazhğa geliyor. 

Köşkün arka kapısmdan çıktılar. 
Sağa dön, meydanlık. Tufan geriledi: 

— Sen yürümene bak, ben şimdi 
yetişirim aslanım!. 

Kuzu kuzu giderek, bahçenin aralık 
kapısından kayıp bir marul koparır 
koparmaz, hemen dışanyı buldu. Du-
varm kenarma çömelip rakı şişesini 
ağızladı; üstüne de, marulun göbeği
nin yansmı tıkıp yansım cebine koy
du ve koştu. 

İrfan, cebinden aynasım çıkarmış? 
fesini, platron b03mnbağısmı, yakası
nı, üstünü başım yola koymakla meş
gul... 

Müşterileri inip ileriye,* meydanm 
kenarına gitmiş boş çekçeklerin, tm-
gırlann, paraşoUarın arasmdan: 

— Dayı, beygirin ısırmaz ya?.. 
— Ağam, senin doru huysuza ben

ziyor, okşa şunu... 
—Hemşerim, sevabına bir karış öne 

çek!., diyerek geçtüer üeri. 
Tufan içinden gene küfürlerde. Ha* 

sibe kaltağı buralarda ne arar?.. Ka
labalığa karışıp itlerle omuz omuza, 
göğüs göğüse gelmek varken... 

Nanemollada şu hükümde: 
Küçük, aklına esince ne derece zır

deli, mor keraki olursa olsun, bu ara
balara binmez, buralarda durmaz. Bu
na imkân ve ihtimal mutasavver de« 
ğU. Zirzopluğu yaparsa bUe yolile ya
par o. 

Landolarm sırasma yaklaştılar. So« 
kulurlarken, bumu sıkılanlarm bağn-
şma benzer bir ses: 

— Ulek'lıereye gidiyorsımuz, gözü
nüz kor mu, burda Madiya sultan 
afandımn arabası duruyo... 

Gökten yıldız toplıyacak bir harem-
ağası, patlak gözlerini, koca dudakla-
rmı açmış, elinde kırbaç, karşılarına 
dikildi: 

— Sabuk şekUüı geri, defolun bur-
danl 

— Vallahi, kuranıkerim çarpsm ki 
bUmiyorduk ağafendlciğim. Bileydilı 
bu hadnaşnasUğı, küstahUğı edermiy-
dik?.. Emrin baş üstüne, derhal çeküe-
Um!,. 

Biraz daha öteden geçecek oldular. 
Deminkinden daha azılı, gene eli kır-
baçU bir arab göğüslerine dayandı: 

— Burda kimi arayorsunuz, ne işi
niz var kopoğlulan, Âdile sultan afanr-
dmın arabasınm yanında?.. Şimdi ke
miklerinizi kırayım mı hayvan şapkm-
lar? 

Oradan da sıvıştüar. İrfan mahvo-
luyordu. Aarabmdan, çorabından bile 
zılgıt yemek, bahtta buda mı vardı?.. 
Tufan çene işletmede: 

— Hiç aldırma, keyfini kaçırmağa 
deymez beyciğim. 

İleri yürüdüler. Gene katarın ara-
smdan geçeceklerdi. 

- - Yasak! basm geril... 
(Arkası var) 
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PARB EKTU B U 

**Dünyada en büyük kuvvet ne 
sudur, ne elektriktir, ne de 

Sofya mektupları 

buhar... Aşktır, aşk jy 

Mireille Balin' ** Tino RossVyi görmemek, sevdiğimden 
ayrı yaşamak da beni Hollivuta düşman etti „ diyor 
** Tino ile biribirimizi çılgınca seviyoruz. Benden ilham alarak bir çok şarkılar 

besteledi. Fakat evlenmeğe henüz karar vermedik. Evlenirsek acaba aşkımız 
eksilmez mi ?..• Arzumuz artist âleminin Romeo ve Jülyeti olmaktır „ 

MlreiIIe ve llno Rossl birlikte çevlrdUderi Yakıcı Buse Müminden bir sabnede 
Paris, Nisan 

Sevimli Fransız yıldızı Mireille 
Balin ile yaptığım uzun mülakatın 
ilk kısmını bildirmiştim. Artist HoUi-
vudu ve bilhassa oradaki çalışma 
tarzını hiç beğenmediğini söyliyerek 
filim kumpanyalaıına ateş püskürü-
yordu. 

Filim şirketlerinin artisti, artist 
gibi değil, esir gibi kullanmak iste
diklerini, buna taJıammül edemedi
ği için tekrar Fransaya döndüğünü 
ilâve ediyordu. Artiste sordum: 

—1 Hollivdddan telâşla dönmenize 
başka bir sebeb de varmış diye işit
tim, doğru m.udur?... 

Mireille Balin şimdiye kadar hiç te
bessüm etmeden, çatık kaşla derdini 
dökmüştü. Bu sualim üzerine göz
leri parladı, gülerek şu cevabı verdi: 
• —' Tino Rossiden bahsetmek isti
yorsunuz, değil mi?... Evet, Tinoyu 
gönneınek, sevdiğim adamdan ayn 
yaşamak ta beni Hollivuda düşman 
etti. Büir misiniz dünyada en bü
yü^ kuvvet nedir?... Ne sudur, ne 
elektriktir, ne de buhardır. En büyük 
kuvvet aşktır. İnsan bir kere âşık 
oldu mu artık gözü sevdiğinden baş
kasını görmez. Onun olmadığı yer 
bomboştur, onun bulunmadığı yerde 
eğlence yoktur. Onun hasreti hiç bir 
hastere benzemez. Piyanonun üs
tündeki gramofonu görüyor musu
nuz. İşte o gramofon bana Hollivud-
da arkadaşlık etti. Tino Rossinin ne 
kadar şarkıaln varsa hepsini yanıma 
aldım. Her gün onlan çalarak teselli 
buluyordum. 

Amerikahlar benim aşkıma bile te
cavüz ettiler, Tino Rossiyi çok sevi-
yormuşum, aklım onda imiş. Bu şe
rait dahilinde nasıl çalışabilirmi-
şim!... diye dedikoduya başladılar... 
Bir gün o kadar sinirlendim ki: 

Hollivudunuz da, dolarlannız da 
sizin olsun, ben gidiyorum... dedim, 
trene atladım. Orada kalsayduu bel-

MireiUe Balin 

ki günün birinde bir filim çevirme
ğe muvaffak olurdum. Fakat sabnm 
tükendi. Leyleğin attığı yavru gibi 
ondan fazla Hollivudda kalamazdım. 
Her ne kadar para gözlü değil isem 
de parayı sevmem demem. Fakat pa»-
radan ziyade samimiyet ve şefkat se
verim. Etrafımda sevdiğim kimseler, 
sevdiğim evim, sevdiğim memleke
tim, kendilerile mükemmel anlaşıp 
çalıştığım arkadaşlanm... îşte bun
lar benim için en büyük servettir. 

Bu servetlerin en büyüğü de aş-
kımdır. Sevdiğim adamdan uzak ya
şamak benim için en büyük işkence
dir. En çok sevdiğim ve okuduğum 
hikâyeler aşk hikâyeleridir. Şekspi-
rin Romeo Jülyetini kırk defa oku
muşumdur. 

— Tino Rossi ile evlenmek niyetin
de misiniz?... Öyle bir havadis işit
tim, doğru mudur?... 

— Evlenmek pek kolay söylenilir. 
Fakat karar vermek güçtür. Henüz 

evlenmeğe karar vermedim. Kim bi
lir evlenirsek aşkımız acaJsa bu ka
dar ruhanî kalır mı? Şimdi birbiri
mizi saf ve temiz bir muhabbetle se
viyoruz. Acaba evlenmek bu muhab
beti eksiltir mi, yoksa arttınr mı? 
Şimdiki halde ne Tino ne de ben 
evlenmeği düşünmüyoruz. O da çalı
şıyor, ben de çalışıyoııım. Aile teşkil 
etmek demek sanatı ihmal etmek de
mektir. Ne o, ne de ben saiıatlanmı-
zı ihmal etmek istemiyoruz. Bilâkis 
terakki etmek istiyoruz. Belki ileride 
evleniriz! 

—Tino Rossi sizden ilham alaraJk 
bir şarkı bestelemiş diye işittim. 

— Evet, bir değil, bir çok şarküar 
besteledi. Fakat ben bunlann umu
mî yerlerde söylendiğini istemem. 
Yalmz olduğumuz zaman ben çala-
nm, o söyler, eğleniriz. Bazan da 
dostlanmıza çalanz o kadar. Bunlar
dan bir tanesinin ismi ilk ve son 
aşktır. Çünkü arzumuz artist âlemi
nin Romeo ve Jülyeti olmaktır. Kim 
bilir belki biz de bir gün gelir birbi
rimiz için ölürüz. 

—« Kim bilir belki de bir gün ge
lir de birbirinizi unutursunuz?... 

Artist bu sözüme fena halde si
nirlendi ve katî bir sesle cevab verdi: 

— Asla. Birbirimizi unutmak mı?... 
Asla!... Siz galiba hayatınızda hiç 
âşık olmamışsımz, aşkın ne demek 
olduğunu bUmiyorsunuz, yoksa böy
le düşünmezdiniz. 

— Günün birinde tekrar Amerika-
ya dönmeğe niyetiniz var mı? 

— Kim büir ileride belki. Fakat 
eğer bir defa daha Hollivuda gidecek 
olursam kontratıma lâzımgelen şe
raiti koymadan yerimden kıpırda
mam. 

Artistin Amerika hayatı hakkın
daki çok dikkate şayan sözlerini de 
diğer mektubumda bildireceğim. 

B. O. 

Bulgar parlâmentosu 
yakında toplanıyor 

Bulgaristanda Türk mekteplerinde türkçe harflerin ka
bulü - Mimar Sinanın yıl dönümü ve Bulgfar gazeteleri -
Bulgaristanda da pazarlığın yasak edilmesi isteniyor 

Yen! meclis âzasından eski Başvekil Çankov, eski nazırlardan Vasllev, 
Kojuharov, Tarkalanov, Peşev 

Sofya 7 — Bulgar parlâmentosu bu 
aym yirmi ikisinde toplanacaktır. Bu 
suretle Bulgaristan yeniden parlman-
ter rejime kavuşacaktır. Bugün iş 
başmda olan Köseivanov hükümeti 
üç seneden beri memlekette siyasî 
ihtilâfları teskin etmiş, intizam ve 
disiplini iade eylemiştir. Normal va
ziyet teessüs ettikten sonra evvelâ 
belediye seçimi yapılmıştır. Bvmdan 
sonra mebus seçimi muvaffakiyetle 
başarılmıştır. 

SeçUen 160 mebustan yüz dördü 
hükümet taraftadır. Bu suretle hü
kümet üçte iki nisbetinde ekseriyet 
temin etmiş demektir. Memleketin 
ve kralm itimadını haiz olan bugün
kü kabine mecliste kuvvetli bir iti-
mad reyi alacak demektir. 

Seçilen mebuslairdan 86 sı eski par
tilere mensuptu. 41 i köylü, 10 u Çan-
kov, 8 i sosyalist, 6 sı komünist, 5 i 
demokrat, 5 i Zovenu, 5 i demokrat 
sgovor, 3 ü radikal, 3 ü Mihailovist 
idi. Fakat bu partiler dağılmış oldu
ğundan bunlar ayrı ayrı blok teşkil 
edemiyeceklerdir. Esasen içlerinden 
çoğu hükümete taraftardır. 

Yeni mebuslar arasında eski na
zırlardan ve mebuslardan pek çok ze
vat vardır. Bu arada profesör Çankov, 
Georgi Petrov profesör Stanev, Stoy-
nov, Muşanov, Dimitri Peşev, eski 
köylü partisinden Giçev, Obov, Kosta 
Todorof, eski demokrat partisinden 
Vasilev, eski radikal partisinden 
Stankov vardır. 

Yeni mebuslardan çoğu avukat, 
çifçi ve tüccardır. Tanmmış ilim 
adamı olan profesör Çankof, Türk -
Bulgar dostluk cemiyeti reisi Stoynov 
ve Stanev bulunuyor. 

Seçimde hükümet büyük ekseriyet 
kazandığından Bulgaristanın iç ve 
dış politikası değişmiyecektir. Dış 
politikasmm başmda komşularla ve 
bUhassa Yugoslavya ile iyi geçinmek 
geliyor. İki hükümet arasındaki mü-
nasebat gittikçe inkişa:f etmekte, gi
diş geliş artmaktadır. Mayısın on be
şinden itibaren arada tayyare sefer
leri yapılacaktır. 

Hükümete tarafdar mebuslar sık 
sık toplantılar yaparak vaziyet hak-
kmda görüşmektedirler. Bu görüş
melerde birliği muhafaza ve partisiz 
idare şekli mevzuu bahsoluyor. 

Hükümet meclise verilmek üzere 
yeni bir matbuat kaiıunu hazırla
mıştır. Kanuna göre gazete, mec
mua, risale vesair bütün neşriyat, 
basılmazdan evvel kontrol edilecek
tir. Gazete çıkarmak istiyenlerin 30, 
mecmua çıkaraicakların 21 yaşını 
geçmiş olmaları şart konulmaktadır. 

Slovo gazetesi matbuat hakkında
ki bu kayıdlann esasen 19 Mayıs 934 
denberi mevcud olduğunu, matbua-
tm kendi kendisini kontrol sayesin
de memleket işlerini çok iyi kontrol 
edebileceğini söylemektedir. Bu ga
zete diyor ki: «Bulgaristanda günde 
500 bin kişi gazete okuyor. Gazeteler 
bir çok büj^k devlet işlerini iyi neti
celendirmek hususunda tesir yapmış, 
bir çok mühim teşebbüsleri hatırla
tarak hükümetleri kontrol etmiştir. 

Bulgar basını ötedenberi millî iş
lerde çok vataHperverane hareket et
miştir. Ortada yapılmış hatalar var
sa kabahat bunları gösterenlerde de
ğildir. Memleket işlerini normal bir 

şekle sokmakla mükellef olaii müs
takbel parlâmento Bulgar basınına 
da lâzım gelen normal bir inkişafa 
mazhariyet çarelerini temin etmeli
dir. 

Türk harflerinin kabulü 
Bulgar hükümeti tara:fından Bul-

garistanda Türk mekteplerinde ted
risatın Türk harflerile yapılmasmın 
kabulü Türkler tarafından büyüK 
memnuniyetle karşılanmıştır. Bulga-
ristaiı Türkleri Başvekile telgraf çe
kerek teşekkür etmişlerdir. 

Bulgaristanda Türk mekteplerin
de tedrisat şimdiye kadar Arab harf
lerile yapılıyordu. Türk mektepleri 
bir takım cahil softaların ellerine ve
rilmişti. Türk halkının basma belâ 
kesilen bu softalar münevver TürK 
muallimlerini azletmişler, daha ileri 
giderek münevver muallimlere bir 
takım iftiralarda da bulunmuşlardı. 
Bu suretle 800 bini mütecaiviz TürK 
cehalete mahkûm bırakılıyordu. 

Memleketi normal vaziyete kavuş
turan, belediye ve parlâmento seçim* 
lerini muvaffakiyetle başaran Köse* 
ivanov hükümeti çalışkaiı Bulgaris
tan Türklerinin kültür vaziyetlerini 
ıslah için Türk mekteplerinde TürK 
harflerini mecburî olarak kabul 
etmiştir. '' 

Bundan evvelki Köseivanov hükü
metlerinden biri Bulgaristan Türkle
rinin evlenme, boşanma işlerile miraâ 
davalarına bakan ve müftülerin elle
rinde bulıman seriye mahkemelerin
de bir çok suiistimaller yapüdığın* 
görmüş ve bu mahkemeleri kaldır
mıştı. Onu takib İden bu son karaf 
Türkleri çok memnun etmiştir. 

Mimar Sinanın 350 nci 
yıldönümü 

Mimar Sinan'ın ölümünün 350 nc» 
yıldönümü münasebetile geçende 
Türkiyede yapılan ihtifaller Bulg*' 
ristanda alâka ile takib edUmiştir-
Çünkü Mimar Sinan'ın Suriye ^ 
Anadoludan başka bütün Balkai» 
yarım adasında ve bu arada Bulg** 
ristanda bir çok eserleri vardır. BU 
eserler cami, hamam, han, medrese» 
köprü vesairedir. 

Zora gazetesi bu münasebetle ya2* 
dığı makalede diyor ki: 

«Mimar Sinan'ın yaptırdığı cami' 
lerden biri Sofya'da, diğeri «Rustem 
paşa camisi» adile Rusçuktadır. Gene 
Rusçukta Rüstem paşa, Burgazd» 
Sokollu Mehmed paşa imaretleri bü' 
yük mimarın eseridir. Svilengrad'U* 
yanında Meriçin üzerindeki köprüie* 
ri de Mimar Sinan yapmıştır. KöS' 
tendil ile Dupsitsa arasındaki bef 
köprü de usta Sinan'ın eseridir. B** 
köprülerden biri «Kadın köprü» n*' 
mile anılmaktadır. Sofyada bir zâ  
manlar mevcud olan Haseki hamai<* 
da Mimar Sinan'm eseridir. 

Pazarlığın kalkması karar* 
Sofyanın en ciddî gazetelerinde^ 

Mir, Türkiyede alış verişte pazarlı'^ 
yapılmasının yasak edileceği haber»' 
ni takdirle karşılamaktadır. Yaban* 
cıların bahusus seyyahların aldatıl"^*' 
ması için bu işin doğru ve yerind^^ 
olduğunu kaydettikten sonra diyof ^^ 

«Komşulanmız, kabul edecekle^* 
kanunları için bir çok işleri bizdei* 
alıyorlardı. Şimdi bizim de onlardan 
almamız zamnıdır. Komşu dp^^ ^ 
yiz...t 
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Haftanın vakaları 

B. Hltlerln Romayı zfyaretl: B. Mussolinl Ue birlikte otomobOde 

Arnavutluk Kralının düğünû: Solda saray önünde toplanan halk, gelin ve güvey, nikâh resmi, ayni g^de evlenen 
çifüer, ortada gelin ve güvey, sağda düğün münasebetile Tirana gden millî elbise giymiş amavutlar, 

yCfal'n kız kardeşleri 

Bombardımanlar neticesinde harap olan Barsdonda Wx lokak 

B. Hitler, İtalya kralı ve krallçed ve B. Mussolini | ; e ^ resminde tribünde 

^ Belçikada hava taarruzundan korunma manevrası: Bfar ağmaktan fiVanifir 

Kahirede Fransız Hscslnîn açıhş resmine giden B. Heryo Pariste 
gazetecilere beyanatta bulunuyor 

Amerikada Pitsburgda yapılan 48 
kaMı üniversite yeni bir ticaret: Cenubî Afrikadan J^ndraya çorbalık kaplumbağa goııucrm^ur 
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izmir erkek lîsesînîn 
spor bayramı 

Geçid resmi çok parlak oldu, 
müsabakalar heyecanla takih edildi 

İzmir (Akşam); — Pazar günü İz-. 
mirde ender nasip olan çok temiz ve 
güzel bir spor günü geçirdik. Erkek 
lisesinin spor bayramma iştirak ed&x 
daveüi ve seyircilerin adedi hakikaten 
büyük bir rakam teşkü ediyordu. 

Tam saat 14 de önde askeri bando
su, Türk bayra|:ı, ve iki kola aynlımş 
olan sporcu talebenin mor ve san bay
rakları olduğu halde izciler, paraşüt-
lerile beraber lise Türkkuşu kolu, at
letler geçid resmine başladılar. Temiz 
elbise ile, muntazam yürüyüşlerile 
gözleri okşıyan çocuklarımız salıayı 
baştan başa doldurmuş olan seyirci
ler tarafmdan sürekli surette alkış
landılar. 

Oe çidresminden sonra; askeri bando 
istiklâl marşını çaldı ve bunu geçid 
resmine iştirak etmiş olan talebelerin 
ağzmdan söyledikleri İzmir erkek li
sesi marşı takib etti. Sürekli alkışlar 
abrasında merasim bitti ve atletizm 
müsabakalarına başlandı. Programa 
göre ilk müsabaka 4X100 bayrak ta
kımları aTasmda yapıldı. İki takımın 
yarışı 48, 4/5 saniyede bitti ve R. 
Kayıhan, D. Aytov, N. Tuşlar, V. Siv
ri ismindeki atletlerden mürekkep 
mor takım bir göğüs farkile yarışı ka
zandı. Bayrak ya:rışmı 1500 metre ya
rı mukavemet koşusu takip etti. Bu 
koşuya sanlardan 6, morlardan 4 at
let iştirak etti. Neticede müsabakayı 
4, 37,2/5 dakikada morlardan M. Çam-
lıbel birinci olarak bitirdi. İkinci sari' 
lardan Kemal, üçüncü İ. Sevim gel-
diJer. Tek adım atlamada morlardan 
\ ^ a d 6,32 atlıyarak Süreyyanm 
(6,İ6) metrelik geçen seneM rekorunu 
kırdı ikinci ve üçüncülüğü sarılardan 
P. Ertubay, İ. Möcekler kazandılar. 
400 metre sürat koşusunu sarılardan 

Fahri 56, 1/5 saniyede bitirdi ve 57 
saniyelik geçen seneki rekCMTunu kır
dı. İkinci ve üçüncülüğü morlardan 
Ali Doğan kazandılar. Disk atmada 
morlardan S. Aksoy 30,67 metre attı 
ve geçen seneki Tarığm 27,12 metrelik 
rekorunu kırdı. 
100 metre sürat koşusunu sarılardan 

Süleyman 11, 4/5 saniyede birinci ola
rak bitirdi. İkinci ve üçüncülüğü mor
lardan Reyaz ve Nihad kazandılar. 
Küçüklerin 50 metre sürat koşusu çok 
heyecanlı geçti. Neticede sanlardan 
7, 4/5 saniyede Ali birinci, Nejad ikin
ci Adnan üçüncü geldiler. 

Yüksek atlamada sanlardan İ. Mö
cekler 1.50 metre atladı ve birinci gel
di. İkinciliği morlardan Vedad, üçün
cülüğü sanlardan Z, Rollas kazandı
lar. 

4X400 bayrak yansı günün en heye
canlı müsabakası oldu. Neticede san
ların B. Yergök, A. Kaymak, F. Batu, 
t. Davas takımı birinci geldi. Rekor 
4,1, 1/5 dakikadır. 
800 metre yan sürat koşusunu mor-

liurdan Mustafa 2 17. 4/5 daki- i 
İMida birinci olarak bitirdi. İkinciliği 
S^rüardan Kemal, üçüncülüğü mor
lardan Nejad aldılar. Gülle^ morlar-
dsuı Süha 10.25 metre attı ve birinci 
seldi. İkinciliği sarılardan Haşim, 
üçüncülüğü morlardan Atıf aldı. 110 
Aetre mânialı koşuda keza morlar-
da:n Süha 20 saniyede birinci, sanlar
dan Zinnur ikinci, morlardan Ali ü-
çüncü geldiler. Küçüklerin 4X50 bay
rak yarışmı sanlann S. Besen, H. Gü-
ner, N. Göktaş A. Bozyurt'tan mü-
rel<kep takum kazandı, 200 metre 
sürat koşusunu sarüardan Fahri 
24, 2/5 saniyede birinci olarak bitir
di. İkinci ve üçüncülüğü morlardan 
Rcyaz, Nihat kazandılar. 

Cirid atmada morlatdan Reyaız, ci-
ri Ji 43,46 metre attı ve yeni bir mek-
t( p rekoru tesis etti. Morlardan Uysal, 
Mîlih ikinci ve üçüncü geldiler. Üg 
ac'ıimda morlal-dan Vedad 12,58 
metre atladı ve birinci geldi. İkinci 
ve üçüncü olarak sarılardan Ziya ve 
Rollas geldiler. 

Balkan bayrak yarışı heyecanlı ge
cen bir mücadeleden sonra sarilann 

i. Sevim, F. Batu, Z. Çakar, S. Beşer
ler takımının 4,51 dakikada galebesile 
neticelendi. 

Müsabakalar bittikten sonra derece 
kazanan atletlerin mükâfatlan veril
di. Mükâfat merasiminden sonra as
kerî bando İzmir marşmı çaldı ve me
rasime nihayet verildi. Geceli gündüz
lü hummalı bir faaliyetle çalışarak vs 
îzmirlüere çok zevkli bir spor günü 
yaşatan İzmir erkek lisesi müdürü B. 
HUmi ile yar direktörlerinden ve mlUl 
atletlerimizden öğretmen B. Saidi ve 
lisemizin en eski emektaan. bay Nuri-
yi tebrik ederiz. 

Fransa kupası 
Olempik Marsey tarafından 

kazanıldı 

Geçen pazar Pariste Park dö Prens 
stadmda 50 bin kişi önünde birinci 
kümenin en kuvvetli takunlarmdan 
Olempik Marsey ile Futbol Klüp Meç 
a5*asmda oynanan Fransa kupası fi
nal maçı 2-1 Marseyin galibiyetUe ne
ticelenmiştir. 

Ingilterede futbol 
îngilterede ikinci küme lig maçlan 

neticesinde Aston Villa ikinci küme 
şampiyonluğunu kazanmağa muvaf
fak olmuştur. Aston Villa birinci kü
meye geçecektir. Henüz ikinci daha' 
belU olmamıştır. Fakat Mahçester 
United'ın ikinci olarak birinci küme
ye geçeceği tahmin edilmektedir. 

Iskoçya kupasını bir ikinci 
küme klübü kazandı 

Bu seneki İskoçya kupasmı East 
Fife isminde ikinci kümeden bir klüp 
kazanmıştır. İlk maçta birinci kü
meden Kilmamokla berabere kalan 
East Fife ikinci maçta rakibini 4 - 2 
yenerek kupayı kazanmağa muvaffak 
olmuştur. Glaskovda Hampten Park 
stadmda yapılan bu maçlann birin
cisinde 76 bin, ikincisinde 91 bin se
yirci bulunmuştur. 

iki mahpus 
hapishaneden ka-
çarken yakalandı 

Bunlardan biri Beyoğlu 
postahanesi veznedarı 

Hüseyin Hüsnünün 
katili Abdullahtır 

Bu sabah hapishaneden ila mahpus 
kaçmağa teşebbüs etmiştir. Bunlar
dan biri Beyoğlu postanesi veznedan 
Hüseyin Hüsnüyü öldüren ve 24 sene 
hapse mahkûm Abdullah, diğeri gene 
katilden 15 seneye mahkûm Maksud-
dur. 

İki mahpus duvan delerek kaçma
ğa teşebbüs etmişler, fakat uyanık 
duran jandarmalar tarafmdan yaka
lanmışlardır. 

Abdullah bımdan evvel bir defa da
ha tevkifhaneden kaçmış, fakat Adar 
nada yakalanmıştı. 

Başvekilin seyahati bu akşam 
radyoda bildirilecek 

Belgradda bulunan gazetecUerden 
Ercümend Ekrem Talû bu gece 49 
- kırk dokuz - metre dalga uzunluğun
daki Belgrad radyosile saat 21,15 de 
- İstanbul saati - Başvekil Celâl Bayar 
ve Hariciye Vekili Rüştü Aras'm Bel
grad seyahatleri hakkmda malûmat 
verecektir. 

Beynelmilel maçlar 
Yugoslavya, Romanya3a, İs

viçre Belçikayı yendiler 

Geçen pazar yapılan beynelmilel 
maçlarda Yugoslavlar Rumenleri 
Bükreşte oynanan bir maçta 1 - 0 
mağlûp etmişlerdir. Ayni gün Lo-
zanda yapılan Belçika - İsviçre maçı 
8 - 0 BelçUcamn galibiyetile netice
lenmiştir. 

Son maçlarmda Almanya ve İtal
ya ile berabere kalan Çekleri 4 - 1 , 
Portekizi 2 - 1 yenen İsviçre millî ta-
kınumn Avrupa futbolünde Belçika 
gibi ikinci plânda gelen bir takıma 
bu kadar açık bir sajn farkiyle yenil
mesi büyük bir sürprizdir. Ancak bu 
maçlar bir çok gazetelerin 3razdığı 
gibi dünya kupası için oynanmamış-
tır. 

Ancak Romanya - Yugoslavya ma
çı Küçük antant devletleri arasmda 
yapümakta olan Edvard Benes ku
pası için oynanmıştır. 

İkisi de birbirine lıayran! 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra 
muntazamen kullandıkları 

Güzelliklerinin aynası olan parlak dişlerinde birbirlerine 
karşı besledikleri sevgiyi görüyorlar. Onların 

bu bahtiyarlığını ve saadetlerinin 

Yarattı. Çünkü R A D Y O L İ N sadece dişleri temizlemek
le kalmaz, diş etlerini ve dişleri kuvvetlendir ir , ağ ıza giren 

mikropları öldürür, böylece bütün vücudun sıhhatini 
temin eder . 

ser" T a m Li s t e ^̂ n 
Tayyare piyangosu 

Bugünkü çekilişte kazanan numaraları dercediyoruz 

15000 
Lira kazanan numara 

34352 
Bu numaTanuı son iM rakamı fle 

nftıayet bulan biletiier (20) Ura, yani 
1/10 bileUer (2) lira amorU alular, 

10000 
Lira kazanan numara 

2000 
Lira kazananlar 

24287 

1000 
Lira kazananlar 

5572 5593 

500 
Lira kazanlanlar 

14802 34030 24116 
30943 742 4467 
18023 13481 

1696 33548 
8583 7978 

24518 1353 
30102 2630 
2380ü 26800 
22404 9792 39203 
24877 34707 29484 
12978 

13898 8945 
37802 27798 
12008 26658 

2503 
24004 

39936 
10544 
32436 
36158 
15498 

30 lira kazananlar 

150 lira kazananlar 
1217 39030 19957 22196 1096 
28100 130 4215 15196 9000 
16847 35968 1681 10266 70634 
5770 25969 20729 27495 6476 
14832 25809 14772 33622 4867 
17186 19111 30100 3566 6508 
30701 13589 3158 30106 

100 lira kazananlar 
37808 23236 
28384 33180 
424 27373 
4541 33053 
3300 3036 

32798 31223 
891 9654 

35983 21498 
18634 19242 
35513 18583 
2442 34229 

50 lira kazananlar 

8622 
17956 
8400 
18546 
30240 
25286 
25843 
32178 
12921 
8682 
2781 

23977 
21105 
11984 
23963 
18977 
16852 
15555 
32001 
21376 
22548 
15293 

9847 
15284 
37388 
15282 
32192 
31791 
18024 
4445 
31205 
24859 

18821 
17803 
27343 
28268 
17057 
11886 
39576 
27096 
23913 
37696 
3797 

20944 
30000 
6484 
3685 
33894 
35941 
9556 
1972 

29994 
36733 
39011 
10585 
7807 
26454 
19223 
33732 
34634 
24620 
7386 
12001 
3905 
34279 
13934 
19353 
12629 

15712 
23892 
4074 
4487 
25452 
24304 
29022 
37454 
10955 
32867 
29199 
30983 
15695 
9839 
368 

17734 
13634 
39739 
3277 
31379 
16550 

28819 
37899 
33829 
12732 
22774 
14358 
15416 
15426 
21604 
16860 
18581 
9048 
11495 
19963 

25071 
36548 
31512 
12308 
37595 
38289 
36994 
8159 
14664 
10315 
36412 
14562 
8862 
38845 
3335 
18069 
6096 

9018 
22827 
7653 

25359 
30141 
8173 
10060 
12191 
31670 
5882 

16800 
5100 
15314 
17107 
37079 
6940 

20349 
21533 
37058 
23488 
32403 
27723 
16899 
34845 
6639 
32993 

23221 
1815 

26938 
32159 
25783 
18792 

36239 
20461 
14899 

29608 
38934 
5587 
1963 
595 

36840 
9845 

8517 
37001 
26318 
17705 
36799 
16323 

918Ö 
32422 
37026 
29634 
21958 
20893 
22903 
27487 
20189 
17360 

9025 
35504 
18452 
25176 
33590 
34910 

12717 
34114 
34084 

24253 
9914 
35169 
35028 
9813 
2750 
21257 

28583 
33677 
31990 
34853 
12693 
21007 

37174 
31178 
29325 
20701 
3862 
33207 
39980 
21916 
14269 
39358 
24957 
24393 
17661 
17398 
27159 
26062 
18470 
9308 
21759 
22871 
35451 
25716 
1215 
33902 
10114 
33267 
25878 
39940 
31633 
21057 
27976 
25727 
3280 
9101 
14392 
19264 
6741 
20183 
32690 
23473 
12525 
4564 
19293 
17664 
18114 
18547 
12989 
18881 
31875 
39859 
36805 
14181 
15266 
22802 
6064 

17348 
25876 
9088 
1691 
23451 
10645 
14506 
2687 
26158 
26860 
37034 
24525 
30550 
12477 
2350 
31900 
2507 
8745 
13957 
21570 
4609 
22051 
12785 
30310 
14152 
37544 
36965 

3665 
22272 
17990 
10199 
19467 
20191 
27715 

13420 
14979 
38905 
30946 
33723 
30100 
31845 
23584 
20464 
17372 
24287 
17674 
19080 
16655 
25748 

15104 
23469 
11893 

27794 
18807 
34139 
3574 
17920 
28637 
4132 
12235 
22582 
39468 
20368 
35633 
16103 
35579 
7204 
30142 
5952 
3908 
31542 
20302 
14159 
37913 
20341 
19522 
23070 
19382 
17727 

32668 
5864 
5581 
10758 
37882 
12169 
14582 

5129 
18300 
25393 
14166 
13947 
30888 
39686 
35969 
6621 

28040 
32708 
11416 
36858 
7665 

35856 
11946 
37379 

12711 
21240 
18238 
8713 
38437 
7505 
2178 
18564 
31671 
17155 
22545 
22570 

22481 
3802 
8441 
257 
7833 
12749 
4723 
37643 
20645 
9527 
29224 
24933 
39839 
11297 

30733 
6342 
23525 
36838 
7573 
29672 
19540 

25570 
2889 
21009 
19876 
15432 
16702 
8086 
10696 
37528 

3886 
1351 
21323 
21390 
36459 

12489 
23069 
29847 

22066 
11449 

34446 
4295 
12666 
13037 
33392 
10090 
25391 
28033 
32962 

9672 
3932 
3297 
14409 
3271 
1642 
10590 
4842 
31084 
15409 
29858 
26641 
28567 
28643 

6844 
32923 
1036T 
375 

10428 
16477 
16456 

23358 
1748 

37209 
22424 
21899 
35318 
14069 
3891 
26768 

20195 
16331 
29704 
31225 
5089 

17512 
28412 

Tevkif edilen 
Alman tenisçi 

Donald Bac ve 25 Amerikalf" 
tenisçi. Fon Kramm serbes 
bırakılması için Almanya hü

kümetine müracaat ettiler 

Bundan bir İM gün evvel Amerika-
da yaptığı bir turneden dönen meş
hur Alman tenisçi Fon Kiram ahlâki 
zaaflan bahane edilerek Alman hü
kümeti ta:rafmdan tevkif edilmiştL 
Röyter ajansımn bildirdiğine göre, 
Amerikanm ve dünyanın en iyi amar 
tör tenisçisi sayüan Donalde Bac ve 
25 arkadaşı Alman hükümetine bir 
mektup yazarak Fon Kralnm serbes 
bırakılmasını rica etmişlerdir. Tentis-. 
çilerin yolladıkları mektupta: «Fon 
Kram haJckmda yürütülen ithamla
rın haksız olduğu ve bunların haki
katte, Fon Kramm yakalanmasında-
ki hakikî sebeplerin örtülmesi için uy
durulduğu, tevkifin etrafındaki esra-
nn da Fon Kramm masum olduğuna 
dair en büyük delU olduğu» yazıl
maktadır. 

Davis kupası maçları 
La Hay 10 (A.A.) — Davis kupası: 

Fransa iki galibiyete karşı üç galibi
yetle Holandayı tasfiyeye uğratmıştır. 
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MEMLEKET HABERLERİ 
iimt0Smi^s>m 1 

Bayramiçte az zamanda 
çok iş görüldü 

Kırkgöz bataklığı denilen büyük 
bir bataklık kurutuldu 

Bayraınlçte köylüler tayranundii bulunanlar, a lg ıda: Himaye he
yeti tarafınâan öğle yemeği verilen 63 yavru sofrada 

Bayramiç (Akşam) — Çanakkale-
&in Bayramiç kazaâi, birkaç yû için
de tanımmyacak kadar imar edildi. 
Bayramiç, deniz seviyesinde 170 met
re yüksektedir. Çanakkaleye 74 kilo
metre mesafede olan bu şirin kasaba
ya kara vasıtaları 2 saatte rahat vanr 
ve vesait boldur. Yol ve köprüler ga
yet muntazamdır. Bayramiçin her kö
yüne merkezden itibaren mımtazam 
yollar yapılmak suretile, btmlann hep
ti kasabaya bağlanmıştır. 

Bayramiçte Çanakkale vilâyet 
merkezinden daha muntazam elek
trik tesisatı »vardır. Bu elektrik kuv
vetinden azamî derecede istifade edi
liyor ve belediye binalarının inşasına 
başlanmak üzeredir. 

Ze3rtincilik hayli inkişaf etmiştir. 
Bımdan 10 301 sonra bu muhit, kami
len zeytinci olacaktır. Daha şimdiden 
Wr zeytin fabrikası ile 2 taşlı bir de
ğirmen yapılmıştır. Tavuk ve tavşan 
İstasyonu tesis edilmiş, aşım durağı, 
tohum temizleme binası yapılmakta 
olup 15 dekarlık fidanlık tesis edil
miş, 49,000 kavak ve 15,000 meyvalık 
ağaç dikilmiştir. Mahsulün umumi
yet itibarile bu yıl iyi olacağı tahmin 
«dilmektedir. 

Burada halıcılık ta oldukça ilerle
miştir. Ezcümle kadmlar, halıcılıkta 
*iayli ilerlemişlerdir. 

Yakın zamana kadar Bayramiç ka
basının ziraat, baytar, emniyet ve pos
ta kadroları noksan lk«ı, bunlar da 
tamamlanmıştır. 

Hükümet konağının duvarları ka
gir, iç kısmı tahta idi. Bu keyfiyet te 
mahzurlu görülerek, bütün tahta kı
sımları yıktırılmış ve her tai-afı beton 
yapılmıştır. Ayrıca hükümet konağı 
yakınında bugünün düşüncesine uy-
Kün bir cezaevi yaptırılmıştır. 

Bayramiçin 104 köyü vardır. Bun-
^*nn ancak 14 ünde okul vardır. Ka-
*• merkezinde biri tam teşkilâtlı ol
mak üzere iki okul vardır. Bu okullar 
kümüne olacak kadar bakımlıdır. 
Yalnız kazanın 5750 okuma çağında 
çocuğu olup bunların ancak 1300 ü-
' 'ün okuma ihtiyaçları karşılanabil
mektedir. Köyler de dahil olduğu hal-
^ bütün okullar sıhhi ve Kültür Ba

kanlığının gönderdiği proje ile mey
dana getirilmiş ve öğretmen ihtiyacı 
temin edilmiştir. 

Himaye kurumunun 63 çocuğu olup 
bunlann hepsine bedava öğle yemeği 
verilmektedir. Aynca mektep giyim 
ihtiyaçlan da bu Kurum tarafından 
temin edilmektedir. 23 nisanda bu 63 
yavrunun her türlü giyim ihtiyaçlan 
bol bol tönin edilerek hepsi sevindiril-
mişlerdir. 

Köy muhtar ve sekreterlerine ame
lî ve nazarî dersler verümektedir. 

Bir bataklık kurutuldu 
Son zamanlarda çok önemli bir iş 

başladı: Kumkale'nin 20 kilometre 
murabbamda 80,000 dönüm ovasının 
bataklığı kurutuldu. Yapılan tarihî 
tedkikt«ı anlaşıldığma göre, Trovalı-
1ar 5,000 yıl önce bu verimli ova sa
yesinde kendilerini ve hayvanlarını 
beslerlermiş. Bundan 30 3^ önceye 
kadar bu ovada her yerden evvel tur
fanda sebze ve meyva yetiştirilirmiş, 

Kırkgöz bataklığı denilen bu 80 bin 
dönümlük arazi bir buçuk yıllık bir 
gayretle açılan kanal sayesinde ve 12 
bin lira gibi pek ehemmiyetsiz bir pa
ra sarfile tainamen kurutulmuştur. 
Bu büyük bataklığm kurutulmasile 
istihsal edilen fayda çok büyüktür. 
Evvelâ bütün civan kaplıyan sıtma 
bu bataklığın kurutulmasile ortadan 
kalkmış ve bu sayede de birçok canlar 
kurtulmuştur. Bu havalideki köylü
ler ve bilhassa göçmenler, verimli olan 
bu araziden istifade edeceklerdir. Bu 
bataklıkta yaşayıp ta o civarda mah
sullere çok zarar yapan yabani do
muzlar ortadan kalkacak ve köylü
müz mahsulünü eline alabilecektir. 
20 kilometre imtidadınca bu bol su
dan civar köyler istifade ederek mah
sullerini sulayabUeceklerdir. 

Bu havalinin en büyük ihtiyacı olan 
im değinneni de bu su ile işletilebile
cektir. Değirmen Evkaf idaresine aid 
olup yapılmağa başlanmış ve mayıs 
938 ayı sonunda bitmesi için tertibat 
alınmıştır. Bunu başaran su mühen
disi Ahmcd Çınar'la Sıhhat Vekâleti
ne, bu muhit halkı teşekküle borçlu
dur. 

Erbaadajneyyacılık 
S o n z a m a n l a r d a büyük bir 

faa l iye t l e çal ış ı l ıyor 

Erbaa (Akşam) — Erbaanın iklimi 
ve toprakları meyvacıhğa çok müsaid-
dir. Halbuki mesrvacılık pek geridir. 
Yalnız Tekke nahiyesinin Teneke ve 
Darmaderesi, Destek köylerinde Amas
ya elması cinsi elma yetiştirilmekte
dir. 

Son zamanlarda meyvacılığı ileri 
götürmek için teşebbüsler başlamış
tır. 937 yılında 3529 armud, 4774 elma, 
1229 erik, 1068 ceviz, 952 kiraz, 179 
ajrva, 158 şeftali ve diğer birçok fidan
lar dağıtılmıştır. Yeniden bağlar da 
tesis edilmiştir. 

Kazamızda iki bin kadar yabani 
zeytin ağacı vardır. Bunlardan beş 
yüz kadarı aşılanmıştır. Köylüler zey
tin ağacı dikmeğe ehemmiyet veriyor
lar. Ziraat muallimi B. Hakkı Beşli 
Kütahyadan kiraz, vişne fidanları ge
tirterek halka dağıtmıştır. Gedizden 
misket elması fidanı istenmiştir. Bu 
havalide meyvacıhk ileri götürülecek
tir. 

T r a b z o n kız sanat enst i tüsü 
Trabzon (Akşam) — Şehrimizdeki 

kız sanat okulu enstitüye ifrağ edil
diği gündenberi mütemadiyen inki
şaf etmektedir. 

Ikıstitü, geçen yıl olduğu gibi, bu 
yü da gene haziranda büyük bir ser
gi açacaktır. Bu sergi için şimdiden 
haznlıklar başlamıştır. Enstitü, hazır
ladığı bu sergiden maada Ankara ser-
gievinde açılacak olan sanat okuUan 
sergisine de iştirak edecektir. Anka-
rada bütün sanat mekteplerinin işti-
rakile açüacak olan sergide Trabzon 
kadınlarınm sanat kabiliyetini göste
recek olan köşeyi dolduracak olan 
kıymetli eşya hazırlanarak sergiye 
gönderilnüştir. 

Sergiye gönderilen on parça eşya 
arasmda elli renk işlemeli gayet sa-
natkârane yapılmış bir çay takımı 
mevcuddur. Bu çay takınu üzerinde 
yapüan işlemelerin modeli gayet eski 
ve antika bir tabak üzerinden alma-
rak bugünün zevkine uygun bir şe
kilde tadil edilmek suretile işlenmiş
tir: 

Bundan maada sergiye gönderilen 
eşyalar arasında altı deri ile kaplan
mış, üstü yünle işlenmiş yüksek sa
nat kıymeti taşıyan bir halı yastık ta 
vardır. 

A y d ı n öğre tmenler i bir yar
d ı m sandığ ı kurdular 

Aydın (Akşam) — îlk ve orta okul 
öğretmenlerimiz toplanarak yeni bir 
biriktirme ve yardım sandığı kuımuş-
lardır. Bu hayırh ve iyi teşekkülün 
başkanlığma kültür direktörü Salih 
Onganer, kâtipliğine Cumhuriyet ük-
okul öğretmeni B. Mümtaz Mıhçı, mu
hasipliğine Gazipaşa ilkokul başöğ
retmeni B. Tuğrul Aka, üyeliklere de 
Necmiye ve orta okul öğretmeni Fah
ri Güleryüz, mürakipliklere de ük ted
risat enspektörlerinden Necip ve Isa-
mettin seçilmişlerdir. Basanlar di
leriz. 

Z o n g u l d a k H a l k e v i n d e bir 
toplant ı 

Zonguldak (Akşam) — Çok iyi ça
lışan Zonguldak Halkevinde bir top
lantı yapümıştır. Toplantıda vali, ma
arif müdürü, öğretmenler bulunmuş
lardır. Halkevi başkanı B. Akın Kara-
oğuz öğretmenlerin çalışmalanndan 
büyük bir takdirle bahsetmiştir. Ça-
lışmanm daha verimli neticeler ver
mesi için görüşmeler yapümış, mü
him kararlar verilmiştir. 

B o l u d a Kırşehir f e l â k e t z e d e 
ler ine y a r d ı m 

Bolu (Akşam) — Kırşehir felâket
zedelerine yardım İçin Parti ve Hal
kevi ve Kızılay hararetli bir surette 
çalışmaktadır. Halk, üzerine düşen 
vazifeyi yapmaktadır. Bolu hapisha-
nesindeki mahbuaalr bu hayırlı teşeb
büse iştirak için kendi aralannda top-
ladıklan 1000 kuruşu Kızılaya gön
dermişlerdir. 
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o şişman bayanı genç, yaşlı tanır; 
Yamnda en büyük filler utanır: 
«Demek biz insandan sıskayız?!.» diye. 
Canını Tannya eder hediye. 
Bir daha yaşamaz, kendine kıyar!.. 
Bir cami kubbesi kıskançlık duyar 
O iri kalçayı görürse eğer. 
Belki de hasedden sarsılıp çöker!.. 
Galata kulesi ona düşmandır: 
Bu bayan ondan da çünkü şişmandır!.. 

Bir gündü; sokağa çıkmıştı bayan, 
Kırk yılda bir kere yürüdü yayan. 
Caddeyi aşarken bu korkunç Herkül, 
Bir dükkân önünde gördü bir baskül: 
Tartılmak isteyip üstüne çıktı. 
Şaşırdı, bir karış ağzı açıktı: 
Yüz yirmi kiloyu gösterdi ibre. 
Dedi: 

— Kantar bozuk!.. 
Atladı yere, 

Aslmda anladı ağırhğını, 
Doktora yollandı bu et yığını. 
Genç doktor görünce bu müthiş fili, 
Hayretten, korkudan tutuldu dili, 
Bu, zeki adamı etmişti ahk!.. 
Davrandı: 

— Derdiniz nedir?,. 
— Şişmanlık!.. 

Genç doktor düşündü: 
— Evli misiniz?.. 

Kıntü, titredi bu körpe filiz (!): 
— Bekârım!.. Geçmedi başımdan nikâh 
— öyleyse, tez g;ünde evlenmek mubah 
— Diyorlar: Evlilik kadına yarar?.. 
— Bilâkis.. O sizi oldukça yorar, 
Kilonuz azalır, zayıflarsınız!.. 

Sevinip ajmldı doktordan dev kız. 
Ah; ince bir vücud... İçini çekti. 
Karar bu: Parayla evlenecekti. 

— 2 — 
Otuz beş yaşma gelmişti bu yıl. 
Hem geçkin, hem şişman, evlenir nasıl? 
Fakat bu fil kızın parası vardı: 
Sayılsa gelmezdi iradın ardı. 
Erkekler kendinden kaçıyor, amma. 
Gelirler verirse bir dırahoma: 

Adamlar duyunca beş bin lirayı 
Koştular: Hepsinin delikti cebi. 
Şişmanı sardılar anlar gibi: 
Kız sanki içi bsıl dolu kovandı. 
Birinci istekh: Bir pehlivandı, 
Muvafık görüldü bu delikanlı: 
On beş gün durdular ancak nişanlı. 
Çok şükür; kâğıdlar askıdan indi. 
Nikâhı kıydılar; herkes sevindi. 
Aradan geçmişti iki ay henüz, 
O eski koç yiğit, o eski gürbüz 
Gittikçe sararmış, sıskalaşmıştı, 
Adamm haline herkes şaşmıştı: 
O güçlü pehlivan çiroza döndü. 
Eridi, bir miskin horoza döndü. 
Petekten yemeden bütün ballan 
Titretti kuyruğu, dikti nallan. 

Yüz yirmi kiloydu hâlâ şişko dul. 
Dediler: 

— Kendine başka koca bul!.. 
öyle ya; ilâçtı evlenmek ancak: 
Kocaya vanrsa zayıflıyacak. 
Pehlivan, dünyaya henüz doymadan. 
Bin lira harcetmiş dırahomadan. 
Pes!.. Demiş, dermanı bitip ölmüştü. 
Paranm gerisi kadına düştü, 
Bu sefer dört bini koydu ortaya. 
İkinci nişanlı dü^tü vartaya: 
Bu, güzel bir gençti otuz beşinde; 

Bir sürü İtadırun gezmiş peşinde, 
Vücudu şimdiden örselenmişti. 
«Bu genç te dayanmaz, ölür!» denmişti, 
Nitekim kehanet pek doğru çıktı: 
Bayan fil onu da toprağa yıktı: 
Olmuştu tahtalı köyün muhtan!.. 

Paramn ekmemiş dibine darı, 
Bin beş yüz yemişti ikinci koca. 
İki bin beş yüzü kadın bulunca, 
Onu da pervasız sürdü Ueri: 
Aradı btr ((Banko!..» diyecek eri. 
Talibi çıkmadı bu sefer kimse; 
«Mutlaka evlenin!.» diyor hekimse. 
Nereden bulrr^alı fakat bu genci?.. 
İşte tam o zaman çıktı bir Zenci, 
Heybetli bir arab, bir çam yarması!.. 
Bu kara adama dulun varması 
Mahalle halkına oldu mesele. 
Dişi fil eşini geçirdi ele: 
Varan üç... Yeniden taühi yendi. 
İki bin beş yüzü verip evlendi. 
Dediler: dBu sefer hal» yutmuştur, 
«Cennetin yolunu şişko tutmuştur!..» 
İki ay geçmişti. Şaştı ahali, 
Gülünçtü Sudanlı Zencinin hali: 
Dağları deviren bu çöl boğası, 
Eriyip olmuştu harem ağası. 
Gitgide kurudu, marsığa döndü: 
Porsudu, gpzünün ışığı söndü. 
Dizleri tutmadı, çıktı kanburu. 
Dal gibi eğildi toprağa doğru. 
Kadınlar davrandı: Düşmüştü dile; 
Alaya başladı erkekler bile. 
Çocuklar diyordu hep: 

— Kara çiroz!. 
Teneşir horozu!.. Maskara çiroz!.. 

Şaşmıştı her iki aczine herkes. 
Çıkarmaz olmuştu hakarete ses: 
Ne varlık kalmıştı onda ne benlik; 
Sonunda gürledi; evlere şenlik!.. 
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Gidi şamandıra, gidi fil gidi; 
Üç adam paçavra gibi eskidi, 
Bu ne iş?!. Kilosu hâlâ yüz j i rmü. 
O yağlı çehresi gene değirmi. 
Bir hamur tahtası elan o sine. 
En kalın meşeler yanında iğne. 
Merak bu; doktora sık sık gidiyor, 
Hekim de daima: «Evlenin!..D diyor. 
Paradan son koca, ölmeden henüz. 
Yemişti iki bin, kalmıştı beş yüz. 
Meşumun serveti bulsa milyonu. 
Az sonra ölmek var; kim alır onu. 
Çare yok; şişman da kesti ümidi: 
Beş yüze talihli bulunur mıydı?. 
Fakat çok şanslıydı bu narin dilber (I) 
Kulaktan kulağa gitti bir haber. 
Bir karış açıldı duyamn ağzı: 
Bir adam beş yüze olmuştu razı. 
Zal oğlu olsa da ölecek, aman; 
Bu nasıl cesaret?.. Kim bu kahraman?. 
Ahali söylendi: 

— Almasın, günahI.. 
Adam çok istekli; kıyıldı nikâh. 
Tam bir ay kapandı ikisi eve. 
Herkesin içini kemirdi güve: 
«Acaba cenaze çıkacak ne fün?..» 
Damadsa değüdi bahtına küskün; 
Kaç gece meraka verdi herkesi 
Konaktan akseden bir çalgı sesi: 
Adam hem söylüyor, hem çalıyordu, 
Samrsm şişkodan öc alıyordu. 
Nihayet gördüler onu sokakta: 
Bir cüce... Duruyor dimdik ayakta. 
Görse bir genç kadın, bir güzel kızı 
Hemen yapışıyor bu çam sakızı. 
Bu cüce, şişmanm son nasibiydi, 
Kola3rca ölmüyor, smm gibiydi, 
Ahali soy adı takmıştı: Çekiç!.. 
Bu güzel netice beklenmezdi hiç: 
Olmıya başladı kilosu noksan. 
Bir gündü; sevinçle tartıldı. Doksan».. 
Öbür ay seksendi., gene sevindi; 
Örs bitkin.. Çekiçse durmadan indi: 
Yetmişe düşmüştü., herkes hayrette; 
Bu hafta tam altmış.. Çekiç gayrette. 
Az sonra tartıldı; felâket: Elli!.. 
Çekicin kahrından ölecek belli, 
A3rrılmak istedi; boşamıyordu. 
Kadın gezemiyor, koşamıjrordu, 
Çitonüştü... Kırk beşe inince bir gün 
Doktorlar konağa etmişti sökün, 
Dediler: 

— Yatmalı sanatoryoma!.. 
Çekiç buna razı olmsulı .amma. 
Bir gün; metresine gitmişti adam. 
Sedyeye konuldu iskelet madajn. 
Diy(»:ken: «Evlendim bir daha neye?..» 
Bayan fil yollandı hastahaneye. 

I 
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jf HER AKŞAM 
£ BİB HİKÂYE kumarda kaybeden., j 

Cevad tavla zarlanm avucunun 
içiııde sallayarak karşısında oturan 
Selime sordu: 

— Şöyle güzel bir ipekli gömleği
ne benimle beş oyun tavla oynar mı-
sm? 

Selim gülümsedi: 
— Kabul... 
Tavlamn puUarmı dizdiler, oyna

mağa başladılar. Biz meraklılar bu 
heyecanlı raaçı seyretmek için masa-
nm etrafına biraz dah yaklaştık. 

Cevad ilk oyunda Selimi mars etti. 
Zavallı Selimin fena halde canı sılul-
mıştı. Çünkü işin ucunda pahalı bir 
ipekli gömlek vardı. Lâkin ilk oyun
da rakibini mars eden Cevad da su
ratını asmıştı. Onun bu halini gö
renler soruyorlardı: 

— Yahu niçin suratını astın... İş
te ilk oyunda mars ettin. Memnun 
olax;ağın yerde surat asıyorsun... 

Cevad canı sıkılmış bir tavırla: 
— Bırakın Allah aşkına, dedi, işi

me karışmayınız... 
Pulları tekrar dizdiler. Oyuna baş

ladılar. İkinci defa Ceva;d gene Selimi 
mars etmez mi? Selimin burnundan 
düşen bin parça olacak... Fakat kar
şısındakini üstüste iki kere mars 
eden Cevad, Selimden ziyade hiddetli 
İdi. 

Rakibine sert sert çıkıştı: 
— Selim, bu senin yaptığın rezalet 

amma... İnsan üstüste iki kere 
mars olur mu?.. Hayatında hiç tavla 
mı oynamadın yahu... Mademki tav
ladan anlamıyordun karşıma geçip 
neden benimle oyun oynamağa kalk
tın? 

Selim Cevadın bu hiddetine şaş
mıştı: 

— Tuhaf şey, diyordu, bu ne hid
det birader... Üstüste iki kere mars 
olduğum için ben kızacağım yerde 
sen küplere biniyorsun... 

— Canım insan karşısmda' da mü
kemmel bir oyuncu istiyor. Yoksa 
karşısındaki oyuncuyu öyle çahucak 
yenince oyunun zevki kalmıyor ki... 

Tekrar oyuna başladılar, Cevad 
üçüncü bir mars daha: yaptı. Oyun 
bitmiş, Selim yenilmişti. Fakat bir 
hamlede rakibini yenen Cevad büyük 
bir hiddet içinde tavlayı kapadı: 

— Bende aptallık ki sizin gibi ace
mileri karşıma alıyorum da' tavla oy
nuyorum... diye söylenmeğe başladı. 

Onun bu hali hepimizi güldür-
müştü. Herkes: 

— Böyle garib bir vaziyete de ilk 
defa rastlıyoruz. Yenilen değil de 
yenen kızıyor. Tuhaf şey... diyordu. 

Gazinodan Cevadla beraber çıktık. 
Rakibini üstüste üç mairsla yenen 
Cevad koluma girdi. Fena halde ca
nı sıkılıyordu: 

— Birader, dedi, gene rakibimi 
yendim, gene kazandım... Bu hal 
beni çüdırtacak... 

Güldüm: 
— Sen delirdin mi kuzum?... Fena 

mı işte, tavlada kaızandın. Sen kay
betmek için mi oynuyordun... 

Hararetle cevap verdi: 
— Tabiî kaybetmek için 03muyor-

dum ya... Sen ne zannettin?... 
Durdum. Dikkatle yüzüne baktım. 

Arkadaşım acaba hakikaten ka;çır-
mış mı idi? Cevad benim kendisine 
şaşkın şaşkın baktığımı görünce izar 
hat verdi: 

— Beni deli zannetme, aklım ba
şımda). .. Fakat meşhur bir söz vardır. 
Her halde bilirsin. «Kumarda kaza
nan aksta kaybeder» derler. Ben de 
altı aydan beri Handana âşığım. Altı 
aydan beri hahgi oyuna el atsam 
mütemadiyen kazanıyorum. Handan 
da bana hiç yüz venniyor. Hani şu 
oynadığım oyunlarda, kıunarda bir 
kaybetmeğe başlasam her halde 
HEUıdan beni sevmeğe başhyacak... 

Güldüm. Cecad iyi çocuktu. Hoş 
çocuktu amma işte böyle garib ve 
münasebetsiz bazı fikirleri vardı. Bir 
takım batü itikadlara:, bir takım mü
nasebetsiz, saçma sözlere inanırdı. 
«Kumarda kaybeden aksta kazanır» 
Bözüne de inanıyordu. 

O günden sonra Cevabı ne zaman 
pokerde, briçte veya başka bir oyun
da kazanırken görsem karşıdan ha
line güleceğim çıkıyordu. Çünkü 
Cevad oyunda kazandıkça sinirleni
yordu. İşin tuhafı sinirlendikçe de 
kazanıyordu. 

Böyle, mütemadiyen kazandığı bir 
poker partisinden sonra beraber ev
lerimize giderken Cevad, bana, müd-
hiş bir felâket içinde imiş gibi derd 
yanıyordu: 

— Ah kardeşim ah... Bu acemi 
oyuncıüar, bu acemi rakiblerim beni 
mahvedecekler... Karşıma geçip mü
temadiyen bana kazandırıyorlar ve 
mütemadiyen beni aşktan uzaklaş-
tınyorlar. Böyle hergün kumarda ka)-
zanan bir adamm aşkda muvaffak 
olmasına imkân var mıdır?... 

Cevada nasihat etmeğe kallayo-
rum. Fakat benim söylediğim sözler 
onun bir kulağmdan giriyor, öteki 
kulağından çıkıyordu. 

Bir akşam Cevadı, tanıdıklarından 
birinin evinde gene poker masası 
başmda gördüm. Tuhaf şey bu ak
şam arkadaşım son derece memnun
du. Yanma oturduğum bir sırada 
kulağıma eğildi: 

— Müjde!... diye fısıldadı. 
Merakla sordum: 
— Ne var? 
Zengin ai-kadaşım âdeta sevinçli 

bir sesle mırıldandı: 
— Kaybediyorum!... 
Cevadla arkadaşlan gayet küçük 

bir parasına poker oynıyorlardı. Ni
hayet Cevad: 

— İki lira kaybettim... diye son 
derece memnun bir tavırla masadan 
kalktı. Beni bir köşeye çekti. 

— Artık, diyordu, kumarda; talihim 
döndü. Aşkta da talihimin dönmesi 
yakmdır. 

O günden sonra Cevadın hakikar 
ten kumarda talihi dönmüştü. Onu 
hemen her zaman pokerde, briçte, 
yahud başka bir ojrunda kaybeder
ken görüyordum. Her defasında da 
gayet memnun görünüyordu. Va3aa 
daima az parasma oynardı. Az kay
bediyordu ainma insanm göz göre 
göre, yenilmesi pek akülı bir adam 
işi değüdi. 

O bilhassa mağlûb olduğu, kaybet
tiği zamanlarda bazan ben kendisine: 

— Cevad bu serün yaptığın buda
lalıktır... diyordum. 

O omuzlarmı silkiyor: 
— Unutma M, diyordu, meşhur 

sözdür. Kumarda kaybeden aksta ka
zanır... 

Böylece zavallı epi para; kaybetti. 
Bu kadar zarardan sonra her halde 
aşkta kazanacağmı ümid ediyordu. 
Onun aşkta kazanmak için kumarda 
bilhassa kaybetmesi arkadaşları ara-
smda en büyük dedikodu mevzuu 
olmuştu. İsmi «Budala» ya çıkmıştı. 

Nihayet bir gün arkadaşuna Kadı
köy vapurunda rasladım. Son derece 
müteessirdi! 

Sordum: 
— Ne o Cevad?... Aşk hususunda 

çalışmaların, kumarda kaybettiğin 
o kadar para bir netice vermedi mi? 

Sanki nasınna basmışım gibi irkil-
di: 

— Bırak AUahmı seversen... dedi, 
birak... Handan bizim Macidle evlen
di. Hem de sevişerek.. Halbuki Maci-
din kumarda ne kadar kazandığuiı 
bilirsin. Handana' iki ay evvel benim
le evlenmesini söyledim. Reddetti. 
Arkamdan da ne demiş bUiyor mu-
sım? «Ben öyle pokerde, briçte bile 
bile istiye istiye gönül nzasUe yeni
len budalalarla evlenir miyim?... Al
lah vermesin..» demiş. Görüyor mu
sun sen şu işi... O kadar kaybettiğim 
paralar da havaya gitti... 

(Bir yûdız) 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
ŞMfli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad

desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Oalapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokağında Oarih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Beşlr Kemal, Fatih: İsmail 
Hakkı, Karagümrük: Ali Kemal, Bakır
köy: Merkez, Sarıyer: Osman, Aksaray: 
Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: Vldln, 
Pener: Vitali, Kumkapı: Asadoryan, 
Küçükpazar: Hasan Hulusi, Samat-
y a : Kocamustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Çemberlitaşta Sim Rasim, 
Şehremini: Topkapıda N&zun, Kadı
köy: Sögütlüçeşmede Hulusi Osman, 
Üsküdar: tttlhad, Heyb«llda: Tomas, 
Büyükada: Halk, 

Her gece açık eczaneler: Tarabya. 
Yeniköy, Emirgân, Rumellhlaan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykos, 
Paşabahçe ve AnadoluhlsanndaU ec
zaneler her gece ««ıktır. 

^<>\m 
11 Mayıs 938 Çarşamba 

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

Akşam neşriyatı: 17: İnküâb tarihi 
dersi: Üniversiteden naklen, Yusuf Ke
mal Tengirşenk, 18,30: Spor gençlik bay
ramı. Konferans: Ekrem Özelmas, Yük
sek İktisad ve Ticaret mektebinden, 18,45: 
Plâkla dans musikisi, 19,15: Konferans: 
Eminönü Halkevi namma: Doçent Diş 
tabibi FeyzuUah: (Diş ve vitaminler), 
19,55: Borsa haberleri, 20: Nezihe Uyar 
ve arkadaşlan tarafmdan Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,45: Hava raporu, 
20,48: Ömer Rıza tarafmdan arabca söy
lev, 21: Klâsik Türk musikisi: Nuri Ha
lil ve arkadaşlan tarafından, (Saat aya
rı), 21,45: ORKESTRA: 1 - Stravs: 
Dansöz viyenuvaz, 2 - Bemar: Sansusi, 
3 - Çaykovsky: Divertimento, 4 - Külotta: 
Korşa. 22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâk
la sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Kan-
şık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan ,13,15: DahUl ve 
haricî haberler, 17,30: Halkevinden nak
len inkılâb dersi (Hikmet Bayur). 

Akşam neşriyatı: 18,30: Kanşık plâk 
neşriyatı, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Leman ve arkadaşlan), 20: 
Saat ayarı ve arapça neşriyat, 20,15: Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Hikmet Rıza 
ve arkadaşlan), 21: Konferans: (Selim 
Duru: Gazi Terbiye Enstitüsü talebesin
den), 21,15: Stüdyo salon orkestrası: 1 -
Darigo: Süite de Ballet:.. Esmeralda 2 -
Paul Lincke: İm Walzerrausch, 3 -
Michiels: Czardas No. 1, 4 - Monti: Czar-
das No. 1, 5 - Lehar: Die Lustige Witwe, 
6 - Paul Lincke: Ouverturezu elner Ope
rette, 22: Ajans haberleri, 22,15: Yarmkl 
program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 salon muzikası — Deutschl.S. 
20,10 konser — Prankf. 20,10 konser — 
Kolonya 20,10 konser — Leipzlg 20,10 
konser — Viyana ve ondan nalden Münih 
orkestra — Athlone 20,45 konser — 
Bmo 20,30 askerî muzika — Budap. 20,30 
«Travlata» operası — Riga 20,15 hafif 
muzika — Sofya 20 aNarma» operası — 
Stokholm 20,30 askeri mukiza. 

Saat 21 de 
Berlin 21 küçük orkestra — Breslav 

21,10 dans muzikası — Deutschl. S. 21 or
kestra — Frankf. 21 konsere devam — 
Hambg. 21,10 dans — Kolonya 21 halk 
muzikası — Könlgsberg 21,30 senfon. 
konser — Saarbr. 21 orkestra — Viyana 
ve Münih 21 konsere devam — Viyana 
21,30 senfon. konser — Athlone 21,45 or
kestra — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Brüksel 21 konser — Budap. 21 operaya 
devam — Budap. II 21 orkestra — Bük
reş 21,15 orkestra — Droitviç 21 «Der 
Fliegende HoUaender» opera birinci per
de, 21,50 piyano — Florans 21,30 kanser — 
Hilvers. I 21,55 konser — Kovno 21,35 
konser — Lllle 21,30 konser — Londra 
21 dans — Nis 21,30 konser — Rad. Paris 
21,30 askeri muzika — Paris P. T. T., 
Grenoble, Marsilya 21,30 - 23,30 orkes
tra — Rennes 21,30 konser — Sofya 21 
operaya devam — Stokholm 21 askeri 
muzlkaya devam — Strasburg 21,30 or
kestra — Rad. Toulouse 21,10 hafif mu
zika — Varşova 21 halk muzikası. 

Saat 22 de 
Berlin 22 senfon. konser — Danzlg 20,20 

keman — Deutschl. S. 22,15 fanfar — 
Frankf. 22 konser — Hambg. 22 dansa de
vam — Kolonya 22 dans — Königsberg 
22 konsere d^-zam — I«lpzig 22 Berlin-
den nakil — Stuttg. 2£ orkestr» - Viya
na 22 konsere devam — Athlone 22 kon
sere devam — Belgrad 22,30 orkestra — 
Berom. 22,45 orkestra — Brüksel 22 kon
sere devam — Budap. 22 operaya de
vam — Bükreş 22 konsere devsun — 
Droitviç 22,20 konser — Florans 22,10 pi
yano, konser, dans — Hilvers. I 22 kon
sere devam — Lyubllana 22 konser — 
Londra 22 operet parçalan — Lüksem-
burg 22 orkestra — M. Cenert 22 dans — 
Nis 22 konsere devam — Paris P. T. T., 
Grenoble, Marsilya 22 orkestraya de
vam — Prag 22,20 konser — Rennes 22 
konsere devam — Reval 22,05 konser — 
Riga 22,25 salon muzikası — Roma 22 
«Boheme» eprası — Sofya 22,10 muzika — 
Stokholm 22 solistler >— Rad. Toulouse 
22,30 operet muzikası — Varşova 22 
Chopin konseri. 

Saat 23 de 
Deutschl. S. 23,30 konser — Könlgsberg 

23,35 dans — Breslav, Berlin ve Münih 
23,30 - 1 dans — Diğer Alman Istasyon-
lan Viyanadan naklen 23,30 - 1 eğlence 
ve dans — Brüksel 23,25 cazband — 
Budap. 23 dans — Droitviç 23,45 dans — 
Florans 23 dans — Hilvers. II 23,46 kon
ser — Kopenhag 23,20 salon muzikası — 
Kovno 23 hafif muzika — Lllle 23 kon
sere devam — Londra 23,25 dans — 
Lüksemburg 23,50 dans — Nis 23 konsere 
devam — Rad. Paris 23,30 Pragdan na
kil — Paris P. T. T., Grenoble, Marsilya 
23 konsere devam — Prag 23,16 beynel
milel mübadele konseri — Rennes 23 
konsere devam - - Riga 23 salon muzika-
sma devam — Roma 23 operaya devam — 
Stokholm 23,15 dans — Strasbg. 23 kon
sere devam — Rad. Toulouse 23,15 dana, 
23,35 operet muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Breslav, Berlin, Münih 1 e kadar dans — 

Königsberg 24 dans — Diğer Alman İs
tasyonları Viyanadan naklen le kadar 
eğlence ve dans — Kopenhag 24 - 1,30 
dans — Roma 24 operaya devam — Rad. 
Toulouse 24 salon muzikası, 24,15 kabare, 
24,3S orkestra — Münih 1 - 4 gece mu
zikası ondan naklen Berlin, BreslaT, 
Danzlg, Hambg., Kolonya, Königsberg, 
Leipzig, Saarbr., Viyana — Stuttgart 1 - 4 
halk muzikası, ondan naklen Deutschl. S., 
Frankf. 

KAPTAN PAŞA 6ELIY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

^ Tazan: tskender F. SertelU Tefrika No. 226 —— 

'̂Kaptan paşa artık ihtiyarladı, kanburu çıktı. Sen Adileyi 
köşkten kaçırmağa çalış! „ bu sözleri söyliyen kimdi ? 

Bu yorucu çahşmalar kaptan pa
şayı vücudden düşürmüştü. Gene 
bir gün yahmn önünden geçen he
kimbaşı FeyzuUah efendi paşayı zi
yaret ederek, kendisini çok yorgun 
ve üzgün görmüş: 

«— Ah devletlim, bu işlerin sonu 
gelmez, demşiti, biraz da kendinize 
bakınız! Can, her şeyden azizdir!» 

Kıhç Ali paşa bu sözlere ehemmi
yet vermiyordu. İstanbulda el altın
dan tahrikat yaptığı du3rıılan Vene-
dUdüer de kaptan paşamn uykusu
nu kaçınyordu. 

Akdenizde bir gezinti yapmak, 
düşmana bir gözdağı vermek gerekti. 
Fakat, bu kış nasıl olsa böyle geçe
cekti. Paşamn denize çıkmağa me
cali yoktu. 
«Senden Adileyi istiyorum!» 

Kaptan paşanın rahatsızhğı ve 
meşguliyeti devam edip dururken, 
Çamlıca eteklerinde geniş bahçeli bir 
evin önünde başbaşa veren iki kişi
nin gizli konuşmalanm dinliyelim: 

—1 Hatırlar mısın. Şaban? Seni 
Eyübde bir canavarın pençesinden 
kurtarmıştım. Aramza girmeseydim, 
hasmm seni palasile ikiye bölecekti. 
O zaman bana: «Hayatımı kazandır
dın., bundan sonra ömrümü sana 
borçluyum!» demiştin... 

— O meşum günü unutur nîtıyum, 
aslanım? Şimdi bile gözümün önüne 
geliyor da tüylerim ürperiyor. Cam
ım kurtardındı o gün sen! 

—I O halde şimdi sen de beni kur
taracaksın. Şaban! Bana sadece 
ufak bir iyilik yapacaksın! 

— Emret, aslanım! Canımı yolım-
da feda etmeğe hazırım. 

— Canım fedaya lüzum yok! Sen
den Adileyi istiyorum. 

— Adüeyi mi? 
— Evet... Kaptan paşanm yeni 

gözdesini... 
— Üç gecedir rüyama giriyor. Ya-

Imın önünden geçerken görenler de 
medhettiler. Çok güzelmiş, değil 
mi? 

— Güzel demek te lâf mı? Ülke
mizde değil, belki yerjrüzünde eşi na
dir bulunur güzellerden. 

— İşte onu sen kaçıracaksın. Şa
ban! Eğer bana bu fedakârhğı gös-
terirsen, vaktile sana yaptığım iyili
ği unutmadığına inanacağım! 

— İyi amma,̂  Adile şimdi Yalı köş
künün taş odalannda yatıyor. 

— Kaçıı-mak için bundan daha gü
zel bir fırsat ele geçer mi? Bir gece 
odamn anahtarım bulur, kapıyı açar-
sm! Yalırun civanna da akşamdan 
bir kayık çekersin! Gece onunla be
raber kayığa atlayıp Üsküdara ge
çersiniz! Ondan ötesi kolay. Doğru
ca buraya gelirsiniz! Hem o kurtu
lur. Hem de ben... 

•^ Fakat, ertesi gün Adilenln ka-
çınldığı meydana çılanca benim ha
lim nice olur? 

—. Adam sen de. Kaptan paşamn 
yamnda bahçıvanUk yapıp ta zengin 
olacak değilsin ya. Kaç yıldır ora
da çalışıyorsım, kaç kese akçen var? 

— Ne kesesi? Bir akçe bile birik-
tiremedim. 

— Görüyorsun ya, burada çalış
makla orada çahşmak arasında bir 
fark yok. Bundan sonra benim bah
çemde çalışırsm! 

— Fena değU. Ayni zamanda da
yaktan da kutrulurum. 

— Ne dayağı?! 
— Senin haberin yok... Kaptan 

paşamn sekseninden sonra aşkı ka
bardı. Adileyi o kadar çok seviyor 
ki... Hareme bakıyoruz diye bize 
mütemadiyen sopa atıyorlar. İki üç 
haftadır harem pencerelerine arka
mızı dönerek çaUşıyoruz. 

— Tuhaf şey! Adileyi bu kadar se
viyor da neden taş odalara hapset
tirdi acaba?... 

— Bunu anlamıyacak ne var, gö
zümün nuru? Paşa artık ihtiyarladı, 
kanburu çıktı. Fakat, hâlâ gözü gü
zellerde. AdUeye gözdağı vermek ve 
kızı korkutarak kendine bağlamak 
istiyor. 

— Vay kurnaz tilki vay! Pekâlâ... 

Demek razı oldım bu işi yapmağal 
O halde al şu keseyi... Para lâzım 
olursa, harcamaktan çekinmezsinl 
Sem Çanüıcada beldiyeceğim. Sakın 
onu almadan uğrama buraya... ^ 

Kaptan paşanın gözdesini 
kaçıracaklar mı? 

Hekimbaşı FeyzuUah efendi Yalı 
köşküne her gün uğramağa başla
mıştı. Kılıç Ali paşamn rahatsızlığı 
artmıştı. 

Üçüncü Murad, hekimbaşıya : 
«— Kıhç Aliyi iyi edesin! Onun 

devlete büyük hizmetleri vardır. VaU-
deme gösterdiğin ihtimam ve haza
katini ona da göstereceksin! > 

Demişti. Padişahın iradesi üzeri
ne Kıhç Aliyi tedaviye başüyan Fey
zuUah efendi son günlerde «kaptan 
paşadan umud yok!» demeğe bİşla-
mıştı. Fakat, hekimbaşı bu sözü Yalı 
köşkü haricinde söylüyordu. Kıhç Ali 
paşayı tedavi ederken kendisini dai
ma teselli eder ve: 

— Yarm, öbürgün Aliahm inaye-
tüe kalkacaksınız, devletlim! derdi. 

FeyzuUah efendi padişaha bUe 
ümidsizUğinden bahsedememişti. 

Bu arada Adile Giray taş odalar
da yatıyordu. Artık kaptan paşa 
kendi camnı düşünüyor, başka bir 
kimse ile meşgul olmağa vakit bula
mıyordu. 

Kaptan paşanm, harem halkı bu 
vaziyetten çok memnundu. Paşanm 
hastahğımn devamı, Adüenln mah-
pusiyetinin uzaması demekti. Kıhç 
Ali paşanın günün bilinde ölüverme-
sile bütün yalımn hayatı ve debde
besi bir anda sönüp gideceğini hiç 
kimse düşünmüyor, yahut düşün
mek istemiyordu. OdaJıklann gözünü 
ihtiras ve kıskançlık bürümüş, bü
tün kadmlar Adileye düşman olmuş
tu. Hattâ son günlerde İkbalin de 
zihnini çelmişlerdi. O da artık Adi
le Giraya hizmet etmiyor, sadakat 
göstemüyordu. Adilenln yemeğini, 
bir mandıra köpeğinin önüne yem 
atar gibi, zindamn kapısında bırakıp 
gidiyorlardı. 

Adilenln kapısı daima dışardan ki
litlenir, anahtar kâhya efedimn ya
nında saklamrdı. 

Bahçıvan Şaban, Çamlıcadan dön
düğü gündneberi taş odalarm etra
fında sık sık dolaşmağa başlamıştı. 

Şaban ne yapıp yapacak, kaptan 
paşamn hastalığmdan istifade ede
rek Adüe Girayı Üsküdara kaçırmar 
ğa çalışacaktı. 

Bir gece FeyzuUah efendi kaptan 
paşamn basıncımda oturuyordu. Pa
şamn nefesi darlaşmıştı. 

Üçüncü Murad sık sık kaptan pa
şamn hatırmı sorduruyor, hastahğı
mn süratle tedavisi için heldmbaşıyı 
sıkıştıryordu. 

Kıhç AU paşa o gcee : 
— Bu rahatsızlığı da atlatırsam, 

bütün kış istirahat edeceğim. Fakat, 
gelecek baharda bir Akdeniz seferi 
yapmadan Allah camım almasın. 

Diyordu. 
Hekimbaşı FeyzuUah efendi bu 

yaştan sonra gelen nefes darhğı haa-
talığımn kolay kolay geçmiyeceğlnt 
bUdiği için, paşayı sudan teselllleria 
avutmağa çalışıyordu: 

— Sizi en çok rahatsız eden heye
candır, devletlim! 

Diyor ve kadınlarla temasım kes
mesini açıkça değUse bile ima suretl-
le Einlatıyordu. 

Kılıç AU paşa çok asabî bir erkektL 
Bir şeye çabuk kızar, bağınp çağırır, 
ondan sonra nefesi darlaşır: 

— Fenalaşıyorum... 
Diyerek bir sedirin üstüne yıkı

lırdı. 
O gece de hasta olduğu halde gene 

böyle inci çekirdeği doldurmıyan bir 
meseleye hiddetlenerek bağırmıştı. 

(Arkası var) 
^s^s^s^ Yakınan *^*^s^s*% 

BİZANS KAPILARINDA I 

DİŞİ KORSAN [ i 



11 Mayıs 1938 A K Ş A M £ahife ı s 

Türkiye, Yugoslavya arasında tam 
bir filtir mutabakata görüldü 

(Baş tarafı 1 ind sahifede) 
fine Beyaz sarayda büyük bir öğle zi
yafeti vermiştir. 

Bu ziyafette, majeste valide krali
çe Mari, atles ruvayal naib prens 
Pol, atles ruvayal prenses Olga, 
Başvekil B. Celâl Bayar ve refikası, 
Yugoslavya Başvekili ve Hariciye Nar 
zın ekselans Stoyadinoviç ve refika
sı, Hariciye Velûlimiz Dr. Rüştü Araş, 
Münakalât Nazın B. Spaho, Harbiye 
ve Bahriye Nazın general MaÜç ve 
refikası, mebusan meclisi reisi B. Çî  
riç ve refikası, Belgrad elçimiz B. Ali 
Haydar Aktay ve refikası, Saray Na
zın B. Antiç, Belgraid belediye mecli-
Bi reisi B. İliç, bayan Refi Bayar, Yu
goslavya erkânıharbiye reisi general 
Nediç, majeste Kralın başyaveri ge
neral Oristiç, saray mareşali B. Ço-
lakantiç, Hariciye Nazır muavini B. 
Andrii, Hariciye Vekâletimiz genel 
direktörlerinden B. Cevad Açıkalm, 
Yugoslavyanm Ankata elçisi B. Ace-
moviç ve refikası, majeste kraliçenin 
başyaveri albay Pogaçnik, Başvekili
mizin hususî kalem direktörü B. Ba
ki Sedes ve refikası, Hariciye Vekâle
timiz husust kalem direktörü B. Re
fik Âmir Kocamaz, Anadolu ajansı ge
nel direktörü B. Muvaffak Menemen-
cioğlu, saray damdonörlerinden ba
yan Haciç ve bayan Lozaniç, Belgrad 
elçiliğimiz müsteşan B. Şefkati îsti-
neli, Türkiye ataşemiliteri yüzbaşı Zi
ya İnal, Yugoslavya Hariciye Nezare
ti hususî kalem direktörü, Beyaz sai'ay 
başmuhafızı albay Kruçnak haiır bu
lunmuşlardır. 

Kraliçe Man ile prens Pol Vekille
rimize çok iltifat ettiler. Ziyafet çok 
samimî geçti. 
Konuşmalarda tam bir fikir 

üautabakatı görüldü 
Başvekilimiz B. Celâl Bayar. B. 

Rüştü Arasla birlikte Yugoslav Baş
vekili ve Hariciye Nazın B. Stoyadi-
noviçi makamında ziyaret etti. B. 
Stoyadinoviç de iade! ziyarette bu
lundu. 

İki dost ve müttefik devlet ricali 
bugün iki memleketi ve Balkan dev
letlerini alâkadar eden meseleler üze
rinde görüştüler. İki rical arasında 
tam bir fikir mütakabatı görülmüş
tür. 

Kraliçe Mari bayan Celâl 
Bayan kabul etti 

Valide ICraliçe Mari ve altes ruva
yal prenses Olga, bugtin saat 12,45 de 
BaşvekUimizin refikası Bayan Celâl 
Bayan ve Belgrad elçimizin refikası 
Bayan Haydar Oktayı kabul etmiş
lerdir. 

Gazetelerin ıtıakaleleri 
Bütün sabah gazeteleri, B. Celâl 

Bayann Belgrada muvasalâtma ve 
huduttan itibai'en payitahta kadar 
her tarafta halk tarafından Türk Baş
vekiline yapılan muazzam sempati 
tezahürlerine geniş sahifeler tahsis 
etmektedir. 

Gazeteler, Belgrad İstasyonundaki 
kabul merasimini anlatırken, iM hü
kümet reisinin musafahalanıun has-
satan samimî mahiyetini bilhassa te
barüz ettirmektedir. 

Zabitan klübünde ziyafet 
Belgrad 10 (Sureti mahsusada 

gönderdiğimiz muharririmizden) — 
Yugoslav Başveküi ve Hariciye Nazın 
B. Stoyadinoviç ve refikası bu akşam 
Başvekilimiz B. Celâl Bayar ve refika
sı şerefine zabitan klübünde mükel
lef bir ziyafet vermişlerdir. 

Klübün önündeki geniş bahçe be
yaz ve kırmızı elektrik ampullarüe 
süslenmişti. Saat dokuza çeyrek ka
la B. Celâl Bayar, refikası. Hariciye 
Vekili B. Tevfik Rüştü Araş ve mai
yeti erkânile geldiler. Bir müddet sa
londa istirahat ettikten sonra B. 
Stoyadinoviç yanında refikası da ol
duğu halde geldi ve hep birlikte zi
yafet salonuna gittiler. Ziyafet 118 
kişüik idi. Yemek masası B şeklinde 
kurulmuştu. Masanın ortasında ha
yalı Stoyadinoviç oturuyordu. Sağı
na Başvekil B. Celâl Bayan, soluna da 
Hariciye Vekili B. Rüştü Arası almış
tı. Bayan Stoyadinovlçln karşısında 
B. Stoyadinoviç oturuyordu Sağında 

grad elçimiz B. Ali Haydar Aktayın 
refikası vardı. Ziyafet çok parlak ol
du ve büyük bir neşe içinde geçti. 

Ziyafetin sonımda Yugoslav Başve
kili B. Stoyadinoviç ayağa kalkarak 
bir nutuk irad etti. Bu nutka Başve
kilimiz de cevap verdi. Nutuklar çok 
alkışlandı. 

Konser ve balo 
Nutuklardaiı sonra yemek masası 

kaldınldı, Belgrad millî tiyatrosunun 
erkek ve kadın sanatkârlan tarafın
dan rakıslı ve şarkılı çok güzel bir 
konser verildi. Konser saat 24 e kadar 
sürdü ve bunu sabaha kadar devam 
eden balo takip etti. 

Bugünkü program 
B. Celâl Bayar ve maiyeti yann (bu

gün) sabahleyin Oplenatza'a gidecek 
ve orada kral Aleksandnn mezamu 
ziyaret edecek, bundan sonra da meç
hul asker âbidesine çelenk koyacak
tır. Öğle yemeği Avala dağmdaki lo
kantada yenecektir. 

Gazetecilerin programı 
Türk gazetecileri de yartn (bugün) 

sabahleyin Oplenatz'a gidecekler ve 
meçhul asker âbidesine çelenk koya
caklardır. Gazeteciler de öğle yemeği
ni Avala dağındaki lokantada yiye
ceklerdir. Hilâli 
Yugoslav Başvekilinin nutku 

Belgrad 10 (A.A.) — Bu akşam Yu
goslavya Başvekili tarafından Türki
ye Başvekili ve Hariciye Vekili şerefi
ne verUen ziyafet sonunda B. Stoya
dinoviç aşağıdaki nutku söylemiştir: 

Bay başkan. 
Aziz ve güzide misafirim Türkiye 

Cumhuriyeti Başvekili ile Hariciye 
Vekilini bugün Yugoslavyanm hükü
met merkezinde büyük bir memnuni
yetle selâmlamalda şeref duyuyorum. 

Kraliyet hükümeti ve Yugoslav 
milleti, bu ziyaretle kendilerine bah
şettiğiniz şereften dolayı size teşek
kür eder. Onlarm namlanna size sa
mimî surette hoşgeldiniz, derim. Bel-
garadı ve Yugoslavyayı ziyaretiniz, 
yalnız memleketlerimiz arasında 
mevcud samimî münasebetlerin bir 
burhanı değü, fakat bizi alâkadar 
eden bütün meseleler hakkmda fay
dalı bir fikir teatisine de vesUedir. Bu 
ziyaret ayni zamanda Balkan antan-
tmm, mranleketlerimizi dost ve kom
şu Romanya' ve Yunanistan krallık
larına bağlıyan bu kıymetli enternas
yonal teşekkülün yapıcı ve sulhçu zih
niyetinin yeni bir tezahürüdür. 

Türk - Yugoslav dostluğu 
Türk - Yugoslav dostluğu bugün 

Balkan antantı çerçevesi içinde bir 
anane ve memleketlerimizin tesanüt 
hislerinde olduğu gibi hükümetleri
mizin kararlannda da müemmen bir 
mevkii vardır. 

Millî topraklar dahilinde vahdetle
rini bulmuş olan milletlerimiz, bu
gün, aym politika, aynı sulh ve aynı 
geniş ve realist enternasyonal işbir
liği zihniyetine malik bulunmaktadur, 
Bütün komşulannuzla olan dostane 
münasebetlerimiz, enternasyonal mu
ahedelerden çıkan garantUeri takvi
ye etmekte ve Avnıpanın bu kısmın
da nizamın idamesini temin eylemek
tedir. 

Milletlerimiz, (kendi emniyetleri 
hissi ile müteharrik olarak ve istik
ballerine tam bir emniyetle bakarak 
gayretlerinin büyük bir kısnunı re
fahlarını artırmaya ve devamlı ser
vetlerini £azlalaştırmaya tahsis ede
bilmektedir. 

Bu derece güzel ve bu derece mi
safirperver memleketinizde yaptığım 
son seyalıatim esnasmda, Rdsicüm-
hurun enerjik ve hâkim önderliği 
ve ekselânsımzm riyaset ettiği hükü
metin münevver idaresi altında Türk 
milletinin ne derece muhteşem neti
celere varmış olduğunu görmek fır
satını elde ettim. Yine o zaman, Türk 
milletinin Yugoslavya miUetine karşı 
ne derece dostluk hisleri beslediğini 
ve sulha ve Balkan işbirliğine ne de
rece teşne olduğunu da çok iyi his
settim. 

Yugoslavya ve Yugoslav milleti bu 
hâdisede, milletlerimizin ajmi hedefle
ri gütmekte olduklannm başka bir 

dir. O hedefler M, bunların başanl-
masma milletlerimiz, bütün Balkan 
Milletlerinin menfaati lehine, diğer 
müttefik memleketlerle tam anlaşma 
halinde samimi surette çahşmaktadır. 

Kadehimi Türkiye Reisicumhuru 
ekselans Kemal Atatürkün şerefine, 
aziz dostum Başvekil, sizin sıhhatini
ze, bayan Bayann sıhhatine, dos
tum bay Rüştü Arasm sıhba-
tine ve dost ve müttefik Türkiye 
Cumhuriyetinin terakM ye tealisine 
kaldınyorum. 

Başvekilimizin cevabî 
Türkiye Başveküi Celâl Bayar 

aşağıdaki nutukla cevap vermiştir:. 
Bay Başkan, 
Büyük bir belagatla ttircüman ol

duğunuz fevkalâde dostluk hislerin
den dolayı derin minnettarhğımı ar-
zetmeme müsaade buyurunuz. 

Hakkımızda lütfen ibzal eylediği 
geniş misafirperverlikten dolaja I5xal-
hk hükümetine, mümtaz şefinin şah
sına da teşekkür etmek ve bize gös
terdiği bütün dostluk nişanelerinden 
dolayı da asîl Yugoslav milletine 
şükranlarımızı büdinnek benim için 
çok zevkli bir vazifedir. Asîl Yugos
lav milletinin misafirperver toprak-
lannda bizi kabulde gösterdiği sami
miyetten dolayı derin bir heyecan 
duyduk. 
En aziz düeği kardeş mületln saadeti 
ve refahım daima daha yüksek gör
mek olan bütün Türk milletinin sa
dık dostluk hislerine tercüman ola
rak bu anda güzel memleketinizde 
bulımduğumdan dolayı duyduğum 
derin sevinci söylemeğe lüzum yok
tur. 

Mukaddes ideal 
Bay Başkan, 
Hemen hemen beş sene oluyor H, 

hükümetlerimiz memleketlerinin muti 
lak azimlerine tercüman olarak, 
bugünkü samimi münasebetlerimizin 
mukaddemesi olan Türk - Yugoslav 
dostluk devresini resmen teyid eyli-
yen dostluk muahedesini imza etti
ler. Mesut hadiselerle dolu olan bu 
maziye bir göz atacak olursak, mem
leketlerimizin mukareneti sahasında 
gidilen yolun ne kadar büyük ve mil
letlerimizin ateşli aşkı sayesinde ba-
şanlan eserin ne kadar ĝ üzel olduğu
nun müşahedesüe iftihar hisleri duy
maktan kendimizi alamayız. 

MUletler, bizim milletlerimiz gibi 
böyle bir mukaddes idealle Iıareket 
ederlerse banş ve ahenk yolu zanne-
düebUeceğinden daha az çeün olur. 
Bu hususta en güzel misale malik 
bulunmuyor muyuz? Milletlerimizin 
sayam takdir kurucusu oldukları 
dostluğun remzini teşkil eden ve 
içinde Türk - Yugoslav dostluğu tam 
inkişafım bulan Balkan antatı, bu 
yekpare kütle buna misal değil mi
dir? 

Memleketlerimizin diğer Balkan 
antantı müttefiklerimizle, Yunanis
tan ve Romanya ile teşriki mesai ey
lemesi ve onlan birbirlerine bağladı-
ğma şüphe olmıyan dostluğa tabii 
olarak komşulannuzla münasebat 
idame etmek suı-etile takip ettik
leri müşterek siyaset, milletleri
mize sulhun ve refah duygusımun 
teminini istüıdaf eden aym ideal 
sevkile de, en mesud ve en objektif 
neticeleri verecektir. 

Kendi âzası arasmda mütemadiyen 
artan bir tesanüdü temin etmekle be
raber onlara diğer devletlerle de en 
iyi münasebat idame etmek imkâm-
m veren Küçük Antantm bariz vasıf-
lanndan biri de işte budur. Böyle ber
rak bir hava içinde mületlerimiz is
tikbali ancak emniyetle derpiş ed&-
büir. , 

Güzel memleketinizde kısa ikame
tim esnasında, Yugoslav mületinin 
kiyasetli bir hükümetin İyi idaresi sa
yesinde mülî serveti arttıracak eser
ler elde etmeğe muvaffak olduğunu 
görmek fırsatmı buldum. Keza Yu
goslav milletini Türk milletine bağlı
yan dostluğun ne kadar samimî ve 
derin olduğunu müşahede etmek se
vincine de nail oldum. 

Ekselansınız, memleketimize yap-
tıklan son seyahatin intihalarım bu-

İspanya harbi 
Madridin dörtte biri 

harap oldu 
Madrid 10 (A.A.) — Ecnebi gaze

tecilerini kabul eden Madrid belediye 
reisi, bir çoğu çocuk olmak üzere 
800,000 nüfusu olan hükümet mer
kezinin İaşe vaziyeti hakkmda iza
hat vermşitir. 

Bu İzahata göre şehirde henüz bü: 
ay yetecek kadar buğday vardır. Ye
miş ve sebzeler mımtazam gelmekte
dir. Ahaliye tevzi edilen et mikdan-
m arttırmak kabU olmamıştır. 

Belediye reisi 1936 senesi İlk teşri-
nlndenberi şehrin dörtte birinin 
bombardımanlar neticesinde harab 
olduğunu söylemiştir. 

Muhasamatın başlangıcındanberi 
1119 kişi ölmüş ve 3553 kişi yaralan
mıştır. Şehrin sıhhî vaziyeti mü
kemmeldir. Bir çok hastaneler nor
mal şekilde işlemektedir. 

Frankocularm tebliği 
Saragos 10 (A.A.) — Havas ajansı-

mn muhabiri bildiriyor: Castellon 
mıntakasmda ve Temel civarındaki 
muharebeler her gün inkişaf etmek
tedir. 

Cumhuriyetçileıin mukavemeti 
artmakta ve yağmurlar müdafaayı 
kolaylaştırmaktadır. 
Romanyada Demir muhafız-

"̂  ların organının müdürü 
tevkif edildi 

Bükreş 10 (A.A.) — Demir muha-
fızlann organı Küvantel gazetesinin 
müdürü B. İyonesku, dün tevkif edil
miştir. 

Bu gazetenin iki hafta evvel tatil 
edilmiş olduğu hatırlardadır, 
tdman şenlikleri hazırlığı 

19 mayıs idman şenliklerine, Beşik-
taşta Şeref stadında iştirak edecek 
mekteplerin talebesi dün de Şeref sta-
dmda provalannı yapmışlardır. Pa
zartesi günü de şenliklere iştirak ede
cek bütün mektepler Taksim, Fener
bahçe ve Şeref stadlannda son pro
valarını yapacaklardır. 

Bir işçi duvardan düşerek 
yaralandı 

Şişlide oturan on dokuz yaşmdaki 
Agop, evvelki gün Rumeli caddesinde 
bir yapıda çalışırken duvardan düş
müş, vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. 

Agop, tedavi edilmek üzere Beyoğlu 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Limanda bir şilep başka bir 
şilebe bindirerek hafifçe 

yaraladı 
«Hellajs» Yunan şüebi evvelki gece 

limanda demirlerken Şark isimli Türk 
şilebine arka taraftan bindirmiştir. 
Şark vapuru hafifçe yara almıştır. Ka
za hakkmda tahkikata başlanmıştır. 

Çubuklu gaz deposunda 8 
tank daha yapıldı 

Çubuklu gaz deposunda evvelkile
rine ilâveten yeniden 8 tank yapümış 
ve tank mevcudu 12 ye çıkanlmıştır. 
Yeni yapılan tanklar beşer 3rüz ton
luktur. Eski tanklar 300, 500, 600 
tonluktu. 

Yeni tanlîlarla Çubuklu gaz depo
lan 5000 ton petrol benzin ve saire 
alabUecek vaziyete gelmiştir. 

Mevcud rıhtımın genişliği, 25 met
re üâvesile, 125 metreye çıkanlmıştır. 
Bu sene de daha 200 metrelik bir kı
sım yapüdıktan sonra depolann sa
hili baştan başa nhtım üe çevrile
cektir. 

Bundan başka teneke ve fıçılara 
petrol doldurmak üzere 300 metre 
murabbaı genişliğinde bir imlâ amba-
n yapümıştır. 

1 TTTTTi r m i T T T - r r r n - r m T r m - r r T l T r n n r m a 
etmek lûtfunda bulundular. Emin olu
nuz ki, bütün Türkiye, dost memleke
tin mümtaz devlet adamınm bu ziya
reti hatırasmı hâlâ canh olarak mu
hafaza etmektedir ve size gösterilen 
kabul, Türkiyenin Yugoslavyaya kar
şı duyduğu hislerin hakikî ve sami
mî bir ifadesinden başka bir şey de
ğildir. 

Kadehimi Yugoslavya krah majes
te ikinci Piyerin şerefine, naib altes 
ruayal prens Pol'un ve rejans mec-, 
lisi âzası ekselânslarm sıhhatine, 
dost ve müttefik, asü Yugoslav mille
tinin itilâ ve refahına kaldınr, sizin 
ve nazik bayan Stoyadinoviçin şahsî 

1943 de istanbuiun 
çehresi değişecek 

(Baş tarafı 1 inci salılfede) 
1939 haziranmda sırasüe şu Işlerf 

başlanacaktır: Atatürk bulvanndan 
Azapkapıya ve Azapkapıdan Taksimi 
uzanacak yol ikmal edilmiş olacağın
dan, Yenibahçedeki stadyomla koşu 
yerinin inşası, Sultanalımed meyda-
nımn genişletilmesi ve arkeoloji par
kın inşası, karaköy meydammn geniş
letilmesi, Eminönü - Unkapam, Kara
köy - Azapkapı, Beyazıd - Aksaray cad
deleri. 

Bu saydığımız 6 mühim iş 1942 se
nesi sonıma kadar tamamlanacaktır. 

1940 da şu işlere başlanacaktır: Atâ ı 
türk bulvannm Şehzadebaşı - Yenika-
pı arasındaki kısmı, Eminönü - Beyazıd 
yolu; kısmen açümış olan Topkapı -
Aksaray yolunun tamamı, Eminönü -
Sultanahmed meydam. Bunlardan 
başka, şehrin muhtelif yerlerinde de 
turistik oteller inşa edilecektir. 

1940 da başlanan bu işlerde 1943 se
nesinde bitecektir. 

Bay Prost'un ilk merhalede yapıl
ması lâzım gelen mübrem işler dediği 
bu işlerin başanlması için 17 milyon 
lira lâzımdır. Yapılacak esaslı işlere 
göre bu parayı muvafık gören hükü
met, İstanbul belediyesine yardım ede
ceğini şifahen bildirmiştir. Celâl Ba
yann avdetinden sonra resmen kabul 
edUecek bu masraflar, belediyenin ba-
şanknası içuı üç kısma ayırdığı imar 
hareketlerine peyderpey sarfoluna-
cak ve beş sene sonra ortaya yepyeni 
ve güzel bir İstanbul çıkacaktır. 

Berlinde bir mahkûmiyet 
karan 

BerUn 10 (A:A.) — Kontes Oktavla 
Vüopolska casusluk cürmünden do
layı müebbed kürek cezasına mah
kûm olmuştur. 

1 Ankara Borsası | 
10 Mayıs 938 

İSTİKRAZLAR 
Türk borcu birinci tertip vadeli 
Türk borcu İkinci tertip peşin 
Ergani 
Sivas - Erzurum (I) 
istikrazı 

Paris 
New York 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterd. 
Prag 
Madrid 

dahili peşin 
ÇEKLER 

28,2275 
0,790079 

15,0150 
4,6950 

86,7460 
3,4563 

63,5725 
1,4267 

22,6875 
12,6985 

Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 
Moskova 

19.65 
19,625 
95,25 
97 
95 

1,966S 
4,1837 
3,9880 

106,19 
34,525 
2,725 
3,0794 

630.— 
23,8629 

10/5/938 Sah ganii 
istanbul Hâlinde toptan satılan yaş sebM 

ve meyva fiatleri: 
En En 

Cinsi EmsaU aşağı yüksel 
fiatı Fiatı 

Kr. S. Kr. 8. 
Sakız kabağı Kilo 14 — 16 
Yer fasulyesi » 30 — 35 — 
Bakla » 3 — 7 
Araka » 14 17 
Bezelya Sultani » 15 — 18 — 
Pırasa » 5 6 
İspanak » 2 — 3 — 
Havuç , 9 _ 10, — 
Taze yaprak , 10 — 17 — 
Enginar 
Yeşil salata 
Marul 
Pancar 
Taze soğan 
Taze sanaısaa 
Maydanoz 
Can eriği 
Malta eriği 
Muz 
Limon ecnebi 

Aded 3 — 9 — 
100 » 30 — 60 — 

, 2 — 3 — 
Demet 2 50 İ — 

> 1 — 1 50 
' » — 50 — 75 

> — 40 — 60 
Kilo 8 — 10 — 

> 12 — 18 — 
» 60 — 100: — 

100 adedi 160 — 250 — 
Portakal Rize 80 lik sandık 200 — 250 — 
Portakal » 100 lük > 180 — 220 — 

AK^AM 
Abone ücretleri! 

Tûrkine Ecnebi 
nCNELtK 1400 kuru| 2700 kuruı 
• AYLIK 750 s 1450 > 
t ATLIK 400 > 800 * 
1 AYLIK 150 > — a 

Posta ittihadına dahU olmıyaa 
eeneM menüeketler: Beneilğt 

8000, altı ayliğı 1900, Oç 
aylıtı 1000 kuruftuv. 

A4r«a tebdili İçin yirmi bef 
kuruşluk pul göndermek Ubomdır. 

Rebiülvrel 11 — Rucubızır 6 
I. İBuak COMf Otu Iklmll AİLtam T*lıı 

E. 7^3 9^2 4,55 8,51 12,00 1,48 
Va. 2,48 4,46 12,10 16,06 19,16 21,04 

İdarelkane: Babıâli civan 
Acunutluk So. 
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"DAİMA 
TİRYAKİ 
İÇİYORUM,. 

• Her Tiryakı^ bunu '̂̂  
soylüyor.Acaba neden? 

Çünkî î 
• Tiryakı sigarası on» 
ların uzun zamandan* 
berî bekledikler] siga
radır. 
• Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaset» 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARIVIANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TİRYAKİDE 

BULABİLİRSİNİZ! 

5 N.URAIL 

KumböT^biri 

zntfun: 
TÜRKİYE 

CUMHU RİYBTİ 

AKŞAM NEŞRİYATI 
AKŞAM okuyuculan bu güzel ve faydalı kitapları 

YÜZDE 20 iskonto ile alabilirler 

FAİK SABRI DURAN'ın eserleri 
Kuruş Kuruş 

Nereden geliyoruz? 40 
îstanbuldan Londraya şi
leple bir yolcıüuk 75 
Çocuklara coğrafya kıraat
leri 50 
Coğrafyada ilk adım 50 

Yeryüzü Gökyüzü 150 
Bir Türk kızının Amerika 
yolculuğu 75 
Cüceler ve devler memleke
tinde Gülliver'ln seyahat
leri 75 

En tanınmış muharrirlerin 
güzel romanlar! 

Küçük İlânlar 
Kıvırcık paşa 
Deli 
Yalı çapkını 
Bu perdenin arkasında 
Düğün gecesi 
Sümer Kızı 
Asyadan bir güneş doğuyor 
Penbe maşlahlı haıum 
Bir kadın geçti 
Devler kaldırımı 
A k̂ fırtınası 
Dipsiz kuyu 
Penbe pırlanta 
îki cinayet gecesi 
Karacaahmedüı esran 
Kardeş katili 

VA - NÛ 
Sermed Muhtar 
Selâmı İzzet 
Burhan Cahid 
Z. i 
Burhan Cahid 
İskender Fahreddî» 
İskender Fahreddin 
Sermed Muhtaı 
Selâmi İzzet 
Halid Fahri 
Muazzez Tahsin 
Vâ - NÛ 

Hikmet Feridun 
Vâ - NÛ 

Kuruş 
75 
75 
30 
30 
40 
100 
125 
80 
70 
20 
75 
50 
25 
25 
25 
25 
25 

Meşhur ARŞEN LÜPEN serisi 
Seri tamamlanmıştır. Resimli 6 büyük cild-

Her cildin fiati: 80 kuruş 

Muhtelif eserlerin listesi 
Kuruş 

Edebî hatıralar 
Fazıl Ahmed 

İstiklâl savaşı nasıl oldu? 
Sinema yıldızlan 
İttihad ve Terakki tarihinde 
esrar perdesi 
İtalyadan Amerikaya nasıl 
uçtular? 
Kadın asker olursa 
Tarih öğreniyorum 
Arzm merkezine seyahat 
Don Kişot 

Hüseyin Caiud 60 
[Kıymetli edibin muhtelif 
eserleri] 80 
M. Şevki 80 
[Albüm gibi resimli] 100 
M. Ragıp . 150 

M. Saffet 35 
Necdet Rüştü 50 
Ahmed Refik 30 
Jül vem 25 
M. Cervantes * 25 

% 20 iskonto kuponu 
Bu kopunu kesip «AKŞAM 

matbaası kitap servisine» getirir 
veya gönderirseniz bu listedeki 
fiatler üzerinden size yüzde 20 
iskonto yapüacaktır. 

AKŞAM neşriyatı tefvzi yerleri 
«AKŞAM» matbaası - İstanbul 
Muallim Ahmed Halid kitapha-

nesi - Ankara caddesi, İstanbul 
Para yerine mektup içinde pos

ta pulu kabul edilir. 

Eminönü Kasrmakam ve B. Ş. Müdürlüğünden: 
Umumî menfaat namına telefon şebekesinin tevsii için Daimî Encümence 

istimlâkine karar verUen Tahtakalede Rızapaşa arsası dahilinde 69,70,71 parsel 
sayılı arsalar istimlâk olunacağından alâkadarlara tebligat makamına kaim ol
mak üzere ilân olunur. (2637) 

ba9 
Kırklareli İskân müdürlüğünden: 
Vilâyet çevresinde iskân edUen göçmenlere tevzi edilmek üzere 1011 

çift öküzü açık pazarlıkla müba3raa edUecektir. 
Eksiltme 12/Mayıs/1938 perşembe günü saat 14 de Vilâyet İskân Müdür

lüğünde toplanacak İskân komisyonu huzurunda yapılacakür. 
Taliplerin % 7,5 muvakkat teminatlariyle ve Ticaret odalan vesikalariyla 

birlikte yukarıda yazıU gün ve saatte ko misyona müracaat etmeleri. Şartname* 
1er parasız verilir. (2642) 

İRAK SEFARETİNDEN: 
Teni^ehirdeU Eski tnk Sefareti binası ve binayı ihata eden Bahçe miaiTede II* 

satüıjht çıkarılmıştır. Talip, olanların Cama ve Faxar günlerinden maada heifta 
sabah saat 10 buçuktan on İki baçoi:a kadar Çuıkaya'dald İrak Selaretia* mAıme»-
atlan lûınma ilân olonor. 

Mjknyede 4 Hasiran 1938 e kadar devam edecektir. 

if Beyoğlu Halkevinden: 1 — İS Mayı» 
938 cuma günü saat 1830 da Evimizin 
Tepebagmdakl merkez binaamda Doç«ıt 
Dr. bay Nureddin İrdelp tarafından 
«ÇARPINTI» mevzuunda konferans veri
lecektir. 2 — Herkes gelebilir. 

Z A T t 
8/5/938 pazar günü tatbik mührüm ça-

İmmıştır. Soyadımla birlikte yenisini yap
tırdım. Eskisinin hükmü yoktur. 

EmekU tujrbay: H. Rü«tü Alur 

ZA Y t 
1935 - 1936 ders yüı Vefa liaeslnden al

mış olduğum şehadetnameyi zayi ettün, 
yenisini alacağmıdan eskisinin hükmtt 
yoktur. Mehmed Tılmaz MU&a 

2jayl — 1362 sicil No. lı şaför ehllyetnar 
memi kaybettim, yenisini alacağmıdan 

YENİ NEŞRİYATI 

B A H C I V A H 
Şöhreti blıj altm sis vt bir erguvanl A* 

ya gibi bütün sathı arzm *irjatniT»ı kı^>. 
lamağa başhyan Hlndll «alr Tagore'un 
«Bahçıvan» isimli eseri Orhan Butlan'ıa 
kuvvetli kalemiyle türkçeye çevrilmlf v« 
güzel bir «eklide tabedllmiftlr. Bu nefla 
«Ur kltabmı bütün okuyucularumza tav
siye ederiz. 

RUS HİKAYELERİ 
Rua edeblyatmdan yaptığı güzel tercü

melerle kendisini tanıtan HASAN ÂLÎ 
EDİZ, bu defa da bugünkü Rus muharrir
lerinden KATAYEV'in, ZOZULÂ'nm ve 
LENÇ'in en güzel hik&yeletinl dilimiz* 
çevirerek Remzi Kitabevlnln «DÜNYA 
MUHARRİKLERİNDEN TERCÜMELER 
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Scar>dinavian Near 
East Agency 

fteUteds TUür han S ttnefl kat 
T«l: 44991 • I - S 

İTlBsks Olknt Unlen Ootheabıırf 
BbUıtDİmrr, Stokholm, Oslo. Dantzlg, 

wmu« Gopenhaff At» RcTal T6 bfitttn 
Wtik Umaıüan lark T« Kandenlı ba«Iı-

S KOtaolan U M U U U ıs tünde bU aıimet 
«vtet İsin muntaBam poatalar. 

fl^Bİft • Dantılg • Oothenburg T* Oslo-
Üft MktaMn Tamttlaf . 

Oottand vapuru 12 Mayısa dojru. 
Bardeland yapuru 15 mayısa doĵ ru. 
Norland vapuru 25 mayısa dotnı. 
^lofaland vapuru Sİ Mayısa doRru. 
Takmda tstanbuldan Hamburg Roter-

mm. - Kopenhag, Odynla Oothenbert. 
«Uitıdfl - Stokholm, ve Oaloft limanlan 
l|to hareket edecek vapurlar. 

Bardeland vapuru 18 mayısa doğru. 
Norland vapuru 25 mayısa doğru. 
f̂l&gtdand vapuru 31 Mayısa dotnt 

l y u tafatiat Icln OalaU'da Tahlr baa 
I tneü katta kâin acentalığma mttneaat 

- Tel: 44SB1 - a - I 

Slr doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, Ihtiyarladığı-
bua zaman teşekkül eder. 

CUd, baa hayati unsurlarım 
kaybeder, bu hayatî ve kıymetli 
unsurları İade edince, gengleşir re 
taseleçlr. İşte, Viyana üniversite
li Profesörü Doktor Stejskal'in 
fayanl hayret keşfi budur. «Biocel» 
tabir ve genç hayvanlarm cild hü-
ceyrelerinln merkezinden İstihsal 
edilen bu kıymetli cevher, ponbe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuddur. Her akşam, yat
mazdan evvel kullanmız. Siz uyur
ken, o, cildinizi besleyip genç-
le(ttirlr ve buruşukluklanmzı şeri
tti izale eder. Bir hafta zarfmda 
QQ yaş gençleşmiş görüneceksiniz. 
Oûndüz için cild unsuru olan be
yaz rengindeki «Tokalon» kremi-
tü kullanınız. Siyah benleri eritir, 
açık mesameleri kapatır ve birkaç 
gün zarfmda en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp )aımuşatır. 

Bayanların nazarı 
dikkatine 

Satın aldıtmız Tokalon kremi va-
solarmm bâyfik bir kıymeti vardır. 
Onları baylinlze iade ettiğinizde be-
beri l{in 5 kanış alacak, ayni saman-
^ kıymettar mükifatları bulanan 
Tokalon mûsabakasma i;tirâk bak-

veren bir bilet takdim edecektir. 

Kimyager muavini 
Anadolu Çimentoları 
TVUM. ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Kartalda'ki Çimento Fabrikamızda 

>*tthdam edilmek üzere askerliğini 
y*PBuj faal ve genç bir kimyager 
"lüavlnl almacaktır. Tallb olanların 
Veslkalarlle birlikte sabahları fabri

kaya müracaatları. 

D Dr. HORHORUNi 
Sirkeci tramvay yolu. Viyana oteli 

yanında hastalarını kabul eder, 3 
y^yi - - 9 3 7 - 9 3 8 yılmda İstanbul ünl-

''sltesl hukuk fakültesinin birinci smı-
r*dan aldırım hüviyet varakasını kay-
*ttlm, yenljsini alacalımdan eskisinin 

«Çgeri yoktur. 

I:#J.^MIJ:< 

^ 

A-

Karaciğer, böbrek, taş ve kumların
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikâyetlerinizi 
U R 1 N A L ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve oksalat | 
giM maddeleri eritir, kam temizler, 
lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemek
lerden sonra yarım bardak su içerisin
de almır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Harici Askerî Kıfatı İlânları [ 

Askeri Okullara Talebe Alınıyor 
1 — 938 - 939 yıh için İstanbulda bulunan Kuleli ve l̂ Jaltepe Asker! Lise

leri ile Bursa Askerî Lisesi, Kırıkkalede bulunan Askerî Sanat Lisesi ve Kon3?a, 
Erzincan Askerî Orta Okullarına talebe alınacaktır. Kaydı kabul şartlan hak
kında malûmat Askerlik şubelerinde ve Okullarda vardır. 

2 — Kaydı kabul İçin müıacaat zamanı l/Haziran/938 ile 25/Temmuz/938 
arasındadır. , 

Talebe hangi okula girmek istiyorsa bir dilekçe ile doğrudan doğruya o 
okul müdürüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf üe bir tane 6 ku-
rujfluk posta pulu iliştirilmiş bulunmah ve mensup olduğu Askerlik şubesi, 
Babasımn adı ve mesleği ile kendi adı, okuduğu okulım ismiyle hangi sımfta 
bulunduğu, yabancı dil okuyorsa hangisini okuduğu ve okulundaki kayıt nu
marası, boyu, yafi, ağırlığı ve otuı-duğu yerin adresi vazıh olarak 3razılmahdır. 

3 — Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat edecek talebe
ler aynca ikinci bir dilekçe üe de Askerlik şubelerine başvuracaklardır. Asker
lik şubeleri ahhl muayeneleriyle lüzumlu kaydı kabul kâğıtlarını tamamlattı
racaklar ve 1 Temmuzda talebenin gireceği okul müdürüne yalnız kâğıtlarım* 
gönderecekler ve talebeler mektep müdürleri tarafından çağrılmadıkça mek
tebe gönderilmiyecektir. 

4 — Okullar yatıh ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, 
teçhizatı, okul tarafından temin edilir. Ve her ay bir miktar^ maaş veri
lir. «830» «2444» 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi liânlan 

"Klor magnezyum^ a tenzilât 
«îksololit döşeme» inşaatmda kullanılan klor magnezyum maddesine. 

20/5/938 tarihinden itibaren inşaat maddelerine mahsus tarifenin birinci kıs
mına ithâl edilmek suretile tenzilât yapılmıştır. Fazla tafsilât için istasyonlara 

müracaat edilmelidir. (1390) (2709) 

Satış ilânı 
i s tanbul Beş inc i İcra M e m u r l u ğ u n d a n : 

Mustafa ve Hatice tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23177 ikraz nu-
marasile borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına yemin
li üç ehlivukuf tarafından 1200 lira kıymet takdir edilmiş olan Kasapilyas ma
hallesinde Davutpaşa iskelesi sokağında eski ve yeni 19 kapı numaraU bir 
tarafı merhum Akil hanesi, iki tarafı yol ve bir tarafı bostan Ue çevrili kulei 
zemin vakfmdan bir bab bostan kuyusu havzasım müştemil bir ahşap hane

nin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 
Zemin kat: Kapıdan giri'.dikde gömülü küpü bulunan bir taşlık üzerinde 

tulumbalı bir kuyu, bir halâ, bir mutfak, iki oda, bir merdiven altı. 
Birinci kat: Merdiven başında bir halâ. birinde yük ve dolabı olan iki oda

dan ibarettir. 
Mesahası: Umumu 116 metre murabbaı olup bunun 44 metre murabbaı 

bina 16 metre murabbaı mutfak ve bakiyesi bahçedir. 
Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazıU gayrimenkulun tamamı açık art

tırmaya konmuş olup 13/6/938 tarihine rastüyan pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar Adliye binasındaki dairemizde açık artUrma Ue aaülacaktır. 
Arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrimenkul 
en cok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son artüramn taah
hüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 28-6-938 
tarihine rastlayan Sah günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci 
acık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen 
taymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaraU kanun hükümlerine göre beş 
müsavi taksitde ödenmek üzere tecU edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyme
tin % 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milli bir bankanm teminat 
mektubunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzifiye ve dellâliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflâs kanununım 126 mcı maddesinin 4 üncü fıkra-
smca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacakhlar ile diğer alâkadaramn ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususUe faiz ve masrafa dair olan 
iddialarmı, bu ilânın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsblteleri-
ie bildirmeleri icab eder. Aksi halde haklan tapu slcilile sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malûmat almak iste
yenlerin 13/5/938 tarihinden itibaren herkesin görebihnsi içüı açık bulun
durulacak olan arttırma şartnamesile 934/6705 numa.aU dosyasına müra-

caatları ilân olunur. (2704) 
I. KARON, BEYOĞLU, TÛNELMEYDANI 

für aile» mecmualarının tatı^ yeri, ^ 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Likör fabrikacı için şartnamesi mucibince 150 ton 18X50 lâve maden 

kömürü pazarlıkla satm ahnacaktır. 
n — Pazarlık 16/V/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de Ka-

batafta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartaıameler parasız olarak ber gün aözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin .edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur. (2438) 
• 

I — Çartnamesi mucibince 1000 -1600 kilo bergamut esansı pazarlıkla sa
tm almacaktır. 

n — Pazarlık Sl/V/938 tarihine rastlayan saU günü saat 15 de Kaba-
tajda levazım ve mübajraat şubesindeki alım komisyonunda srapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak he ı^^ sözü geçen şubeden ahnabilir. 
IV — isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komslyona gelmeleri ilân olımur. (2712)' 

Bîr mühendis ve bir mütercim aranıyor 
Almanca ve Fransızca lisanlarına afina bir mühendis Ue bir mütercime 

ihtiyaç vardır. Karaköy Palas kargtsmda 84 numeroya müracaatları. 

Kültür Bakanlığından: 
4, 5 ve 6 sınıflı öğretmen okuDan mezunlanndan ortaokullann, a- Türkçe^ 

b- Tarih, Cc^rafya, c- MatemaUk, û- Fiaik, Kimya ve Tabii ilimler gruplanndan 
birinin öğretmenliği sınavlarma gireceklerin yazıU ve «özlü smavlarımn hangi 
derslerden yapılacağı aşağıâa g&terilmlştlr: 

1 — Türkçe grubu öğretmenliği İçin yapılacak ymalı re söslü sınavlarda: 
a- Liselerin son smıflaruım BddMyat luAu Türk Edebiyatı tarihi müfredatı. 
b- Türkçe modem bir edebi metnin imta. 
e- Türkçe bir kompozisyon. 
d- Sınava girecek öğretmen ortaokulda Ur türicçe dersini talebeye verecek 

veya o ders için hazırhyacağı plftm sınav heyeti önünde izah edecektir. 
n — Tarih ve Ctoğrafya grubu Atretmenllği için jrapılacak yazıü ve sösltt 

smaTlBrda: 
ar Ortaokullarla liselerin ikinci devresinde okutulan tarih ve coğrafya müf

redatı. 
b- Harita tersimi. 
c- OrtaokuUarm YurtbUgisl mtlfredatl. 
d- Lise ikinci devrelerinde okutulan sosyoloji müfredatı. 
e- Smava girecek öğretmen, ortat^ulda tarih, coğtafya ve Yurtbilgisl mev-

sulan haUanda talebeye üç ders verecek veya bu dersler için hazırhyacağı 
pJAnlan sınav heyeti önünde izah edecâtir. 

m — MatematUc grubu öğretmenUjl İçin yapılacak yazıh ve sözlü sınav
larda: 

a- Ortaokul matematik müfredatı. , 
b- Lise ikinci devre birinci ve lUnd suufiannda okutulan cebür ve geo

metri müfredatı. 
c- Lise ikinci devre üçüncü smıim edebiyat kolunda cebir ve kozmografya 

müfredatı. 
d- Sınava girecek yetmen, ortaokulda aritmetik ve geometri mevzuları 

hakkmda talebeye iki ders veıecek veya bu dersler için hazırlayacağı sınav he
yeti önünde izah edecektir. 

rv — Fizik, kimya ve tabi! Uimler grubu öğretmenliği için yapılacak yazılı 
ve süslü sınavlarda: 

a- Lise İkinci devre birinci ve ikinci sımflannda okutulan fizik, kimya müf
redatı Ue üçüncü sınıfm edebiyat kolunda gösterilen fizik ve kimya müfredatı. 

b- Lise ikinci devrede okutulan tabii lUmler müfredatı. 
o- Smava girecek öğretmen, ortaokul flalk ve tabiî Uimler mevzuları hakkın

da Ud ders verecek, bu derslere alt tecrübeleri yapacak, veya bu dersler için ha-
nrhyacağı plânlan smav heyeti önünde izah edecek ve bu derslere ait tecrü
beleri yapacaktır. (1S57) (2666) 

Türk Hava Kurumuna enspektör 
muavinleri alınacak 

Türk Hava kurumu için 150 lira aylık ve seyahatlerde 5 lira yevmiye veril
mek Özere imtihanla enspektör muavinleri almacaktır. Aranılan vasıflar şun
lardır: 

A — Memurin kanunımun 4 ncü maddesindeki vasıflan haiz olmak. 
B — Yafi 35 ten yukarı olmamak. 
C — Yüksek mektep mezunu olmak «mülkiye ve Yüksek ticaret ve iktisad 

mektebi mezunları tercih edilir. 
Ç — Fiil askerliğini yapmış olmak. 
D — Tapılacak tahkikat neticesinde ahlâk ve seciyesi müsait bulunmak., 
IstenUen vesikalar şunlardır: 
A — Nüfus cüzdam veya tasdikli kopyası. 
B — Kendi el yazısiyle tercümdhal hülâsası «memuriyette bulunanla^ 

için resmi vesikalar.» 
C — Tahsil ve askerlik vesikası. 
Ç — Türkiyenln her tarafında yolculuta mütehammU olduğıma ve has-

tahkh olmadığma dair tam teşekküllü hükümet hastanesinden almacak foto
ğraflı rapor. 

İmtUıan programı: 
A — Ticari hesap, faiz, iskorto, falall cari hesaplar, 
B — Ticari usulü defteri. 
O — Hukuki bUgUer. 
Ç — Tahrir 
ibntihan 20/mayıs/938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava ku

rumu merkezinde, İstanbulda, îzmirde Türk Hava kurumu şubesinde yasalı 
olarak yapılacaktır. 

Istdüiler yukarıda yazılı vesUudarla Mrllkte bir dUekçe Ue hemen Anka-
rada Türk Hava kurumu başkanhğına müracaat etmeleri. «2526» 

Adana Belediye riyasetinden 
1 — Belediye itfaiyesi için kapah larf usuliyle bir arazöa almacaktır. » 
8 — Arazözün muhammen bedeli befbin liradır. 
8 — Muvakkat teminatı OçyOı yetmlc bet Uradır. \ 
4 — İhalesi Mayısın 23 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye rt*i«»| 

encümeninde yapUacaktır. 
5 — Şartnamesi belediye yau Ifleri bOrosundadır. İsteyenler oradan parac 

sız alabUlrler. i 
e — Taliplerin tekUflerini tesninatlarile birlikte İhale günü saat on Mj0t 

kadar belediye reisliğine vermiş buluıuaalan lâzımdır. (2591) 

P. T. T. Fabrikası Alım Sabm Komisyonundan: 
S95 kUo banka marka kalay Ue 182 kUo külçe kurşun satm almacaktnr. 

Tamamırun muhammen bedeU 691 Ura 10 kuruştur. ; 
Eksiltme 18/5/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 15 de yapılaca< 

gmdan taliplerin 51 lira 83 kuruştan İbaret muvakkat teminatlarım veznej^ ^ 
yatırmak suretüe muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. .(2S16). 
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NORGE 
BUZ DOLAPLARI 

Evinize taze hayat, tam bir $ıhhat ve neşe vereceictir. 

N O R G E 
BUZ DOLAPLARI 

Eu aa ceıeyan sarf eden, en çabuk buz yapan, en kullanışlı dolaplardır. 

N O R G E 
BUZ DOLAPLARl'nı 
Görmeden katHygen karar vermeyiniz. 

K!««««C«~H 

BUZ D O L A P L A R I 
Rollator kompresorlerile mücehhezdir. 

ROLLATÖR 
Eskimek, bozulmak nedir bilmiyen bir kuvvet kaynağıdır. 

NORGE'u MUHAKKAK GÖRÜP TEDKİK EDlNlZ. 
Elektron Türk 

Anonim Şirketi 
Galata, Voyvoda caddesi No. 58 • 62 

Posta kutusu 1144. TeL 41460 

Elektrofon Türk 
Anonim Şirketi 

Ankara, Anafartalar caddesi No. 10 
Posta kutusu 199. TeL 1287 

üşülınenin, Grip, Nezle, Ba$ ve Diş AOnlarının Kakt'î ilâcı K E S K İ N K A Ş E L E R İ D İ R Bahçekapı SALİH 
N E C A T I 

A L E T U A L 
Hovagimyan 

437 Beyoğlu 
Paristeki KLAVE-
Rİ müessesesinin 
Hakiki Ska:ndal 
genler ve lüks kor
seler gelmiştir. 
Mütehassıs kor-
setyer tarafmdan 
Lasteks ve kumaş
tan korseler yapı
lır. 

Anglo - Amerikan 
Kütüphanesi 

BEYOĞLU TEPEBAŞI. No. 88 

Her türlü neşriyat ve 
siparişler kabul edilir 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka ı:ünlerde öğleden sonra 

•aat (2,5 tan 6 ya) kadar tstanbulda Di-
Tanyolunda (104) numarab hususi kabi
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, cu
martesi Künleri sabah «9,5 - 12» hakiki 
fıkaraya mahsustur. Mnayenehane ve ev 
telefon: 22398 — 21044 

YAZ MEVSİMİ İÇİN 
Fresko, Palm - Biç 
Alpaka, Twids ve 
saire. En maruf 
İngiliz fabrikalann 
mamulâtmm gel
diğini muhterem 
müşterilerimize teb
şir eyleriz. 

A(drese dikkat 

J. İTKİN 
Tüccar Terzi 

İstiklâl cad. 405 Tel. 40450. Şubemiz 
yoktur. 

Nasıl 
E K M E K 
hiç bir evden eksik 
olmazsa 

N E R V İ N 
de 
HİÇ BİR EVDEN 

eksik olmamalı 
Çünkü; 

SİNİR AĞRILARI 
ASABİ ÖKSÜRÜKLER 
BAŞ DÖNMESİ 
BAYGINLIK 
ÇARPINTI 
UYKUSUZLUK V© 

S İ N İ R D E N 
ileri gelen bütün 
Rafnatsızlıklan 
İYİ EDER 

Her türlü ve her işe yarar yük el ara-
balanndan mevcudumuz vardır. 

Sipariş üzerine de her tip el ve bisikletli 
yük arabaları teslim edebiliriz. Tekmil 
yedek parçalar daima bizde mevcuttur. 

ŞAFAK 
TİCARETHANESİ 

Merkez postahane karşısmda Muhsln-
oğlu Han 4/8 İstanbul 

TÜRK TICARET BANKASI k %, nden 
Bankamız telefonlarının hususî santrale raptı dolayısile 

yeni telefon numerolarımızın 2 4 4 # O / # 
olarak tebdil edildiğini 

sayın müşterilerimize 
bildiririz 

Onbinlerce kişi gibi sizde kul
lanınız memnun olacaksınız. 
Horoz markasına dikkat. .töZJJ KABIZLIK 

HAZIMSIZLIK 

Ekşilik, Şişkinlik ve Yanmalarını 
giderir. Ağızdaki kokuyo, tatsızlığı ve dlliıüzdeki paslı-
ğı defeder. Mide ve barsaklan alıştırmaz. Iştihanm ve 
sıhhatinizi düzeltir. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla müşabih 

İsimlileri ve taklitleri İsrarla reddediniz. 

HELMOBL'EU Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastahklann mikroblannı kö
künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanımı. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini artınr, kadm, erkek idrar zorluklarını, eski •* 
yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsım, sık sık idrar bozmak, ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekâletimizin 

resmi ruhsatım haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ, idrannm temizliyerek mavUeştüdr. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I 
Sahibi Necmeddin Sadak IJmumt nefrijrat müdürü Şevket Badtt Akfam Blatbaan 


