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Romada mühim 
görüşmeler 

Almanya, Avrupa anlaşması İçin 
iki talepte bulundu 

1 - Çekoslovakya, 2 - müstem-
lekeler meselesinin halledilmesi 

Fransız mahafiline göre, Almanya Italyaya 
askerî ittifak teklif edecekmiş 

B- Hitler, İtalya Kiralı ve B. Mussolini ile birlikte Romada selâm kıtasınm 
önünden geçiyorlar 

NapoU 6 — Havas muhabiri bildiri
yor: B, Hitler ve B. Mussolini dün saat 
»n buçuktan on sekize kadar yedi bu-
Çuk saat Kont di Kavur zırhhsmda kal-
**»»Şİardır. Bu müddet zarfmda bir ta-
"^ftan İtalyan donanmasımn manev-
^alannı seyrederken diğer taraftan po-

tıka vaziyetini uzım uzadıya mü-
'akere etmişlerdir. 

Resmî mahfiller bu görüşme hak-
^ d a en ufak malûmat bile verme-
«lektedir. Bununla beraber öğrenU-
^ğine göre B. Hitler İtalyada iki gün 
*3Jfmda yaptığı görüşmelerde bir 
çok taleplerde bulunmuştvu:. 

Alman mahfillerine göre büyük 
pvnıpa devletlerile müzakereye baş-
önüması için her şeyden evvel Çe

koslovakya ve müstemleke meselele
rinin halledilmesi lâzundır. Çekoslo
vakya meselesinde Almanlarm fikri 
şudur: Almanya, üç buçuk milyon 
Almanm şimdilik Çekoslovakya ida-
resmde kalmasma; müsamaha edebi
lir. Fakat bımun için Çekoslovakya-
mn dış politikasmı değiştirmesi, ya-
lü Sovyetler birliği ve Fransa ile ara-
smdaki bağlan gevşetmesi hattâ bu 
memleketlerle yaptığı muahedeleri 
feshetmesi lâzımdır. 

Alman mahfilleri Roma - Berlin 
mihverinin prensiplerine tevfikan 
İtalyanm yardımmdan emin oldu-
ğımu söylüyor. 

(Devamı 7 nci sahifede) 

istanbul geniş ve güzel 
DÎr meydan kazanıyor 

Sirkeci istasyonunun önü açılıyor, 
denize doğru bir park yapılacak 
Avrjpanm her tarafmda şimendifer 
asyonlaruun önünde gerüş ve mım-

^ f ° ^ bir meydan bulunduğu halde 
keçi istasyonunun çıkış yeri dar 

!* .^'kmtıhdır. Evvelcede yazdığunız 
^^> Devlet DemiryoUan idaresi bunu 
g ö n ü n e alarak Sirkecide güzel bir 
^^yd»n vücude getirmeği kararlaş-
j . ?*̂ §̂*ı̂ -̂ Bu meydan 2 kısımdan mü-
®kkep olacaktır: 

ara>r^*^*^y°"^" elri? l^apısı İle rıhtım 
p n d a k i binalar kaldırılacaktır. 

ûie^T" ^^*asyonun çıkış yerinde gümrük 
Odala ^°"^ tarafından işgal edUen 
tahaıf ^^ cadde üzerinde eskiden pos-
öün °^^" birahane, istasyon avlusu-

' parmaklıkları kaldırılacaktır. 
j ^ Devlet DemiryoUan Dokuzuncu iş-
j ^ e s i bu plânın kuvveden fiile çı-

Uması için çalışmağa başlamıştır, 
g °^^3^ istasyonun kapısı karşı-
^inaan denize kadar olan binalar yık-

''»'"laktadır. Bu binalar arasmda 

küçük bir cami vaıdı. Bu cami hak-
kmda Evkaf Ue anlaşma yapılmıştu-. 
İstimlâk muamelesi yakmda ikmal 
edilecektir. İstimlâk evrakı kıymet 
takdiri için maliye takdiri kıymet ko-
inisyonuna havale edilmiştir. Komis
yon 35 bin lira kıymet takdir etmiştir. 
Bu binalar kaldırılınca istasyonun cep
hesi tamamen meydana çıkacak, istas
yonu denizden görmek kabil olacaktır. 
Bu saha 90 metre genişliyecektir. 

İkinci kısma gelince çıkış yerindeki 
odalar yakında kaldınlacaktır. Bımu 
müteakip avlunun önündeki parmak
lıklar yıktırılacaktır. Yalnız biraha
ne yüzünden ihtilâf çıkmıştır. Bira
hanenin bulunduğu binanın yıktırıl
ması kararlaşmca tahliye için müs-
tecire tebligat yapılmıştır. Fakat kon
trat müddeti bittiği halde müstecir 
binadan çıkmamıştır. Bunun üzerine 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Atatürk'ün gezintileri 

Bir müddettenberi hekimlerin tav-
siyesUe istirahat buyurmakta olan 
Büyük Önder Atatürk'ün evvelki gün 
ilk defa olarak öğleden önce Çanka-
yadaki köşklerinden ayrılarak Anka-
rada bir gezinti yaptıklanm ve Or

man çifliğini teşrif ile öğle yemeğiıü 
çiflikte yedikleriıü yazmıştık. Sevgili 
Reisimizin tekrar tam sıhhat ve neşe-
siıü iktisab ettiklerini bildiren bu ha
ber halk arasında büyük bir sevinç 
uyandırmıştır. 

Bu münasebetle AtatürkMn gezin-
tUerine aid kıymetli bir enstantaneyi 
dercediyoruz. Ortada Atatürk ve kü
çük Ülkü, solda hemşireleri Bayan 
Makbule, sağda profesör Afet ve Yoz-
gad mebusu B. Salih görünüyor. 

Atina üniversitesinden 
100 genç Edirnede 

Edime 6 (Hususî) — Atina 
üniversitesinden 100 genç buraya 
geldiler ve çok hararetli bir surette 
karşılandılar. Talebeler şerefine 
kız muallim mektebinde bir ziyafet 
verildi, Yunan ve Türk marşlan ça-
İmdı. 

Gençler toplu bir halde Atatürk 
anıtma giderek çelenk koydular. 
Kafile reisi irad ettiği nutkımda 
dostluğumuzun çiçek gibi daima ta
ze kalmasmı temermi etti. Anıtm 
etrafmı saran misafir gençler «Ya-
şasm Atatürk, yaşasm Türkiye) di
ye, bağırdılar. 

Bımdan sonra talebeler Selimiye-
ve üç şerefeli camii etnografya mü-
zesirü ve ziraat bahçesinini gezdiler. 

Umumî müfettiş general Kâzım 
Dirik Trakyanm zengin bir fotoğ
raf albümünü Atina üniversitesine 
Edimenin meşhur badem ezmesinden 
de talebelere hediye etti. 

Pazarlık yasak 
Kanun son şeklini aldı bugün-

lerde Meclise verilecek 
Ankara 6 (Telefonla) — Alış ve

rişte pazarlığm yasak edUmesi bak
landaki kanun lâyihası son şeklini 
almıştır. Lâyiha bugünlerde Büyük 
Mület Meclisine verilecektir. 

Başvekil ve Hariciye 
Vekili bu sabah geldiler 

İstasyonda kalabalık halk 
kütlesi tarafından karşılandılar 
Celâl Bayar ve Dr. Araş yarın akşamki ekspresle 

Belgrada hareket ediyorlar 

Tercüme eserler 
— Ne iyi!... Birçok tercüme eser 

çıkıyor... Klâsik, romantik, modem 
dünya şaheserlerüe mülî bir kütüp
hanemiz oluyor. 

Fazla nikbinliğe kapümıyaltm. En 
ufak bir kontrol, aksaklıkları derhal 
meydana çıkarmağa kâfidir. Bu ter
cümeler, yangın yerlerini dolduran 
gelişigüzel ve kötü malzemeli apar-
tımanlar kadar, temin ettikleri fay
da cihetinden, meşkûktürler. 

Plânlı bir İstanbul yapmağa kalk
tığımız gün nasıl Sultanahmed arsa
sından o derme çatma binaları yık
mak zaruretini duyuyorsak, esaslı 
bir mülî kütüphane kurmağı nihayet 
karar altına aldığımız gün de, bu fe
na tercümelerin zararından mülî 
kültür ve zevk arsamızı temizlemek 
ve sonra yerlerine hakikîlerini kur
mak için iki kath müskil^ğ Y^rtua-
ca^w' İl • İ I Ü KOTÖPHÛİ 

Başvekil Celâl Bayar ve Hariciye 
Vekili Dr. Rüştü Araş bu sabah Anka-
radan İstanbula gelmişler ve Haydar
paşa istasyonunda vaU ve belediye rei
si, kumandanlar, vilâyet ferkânı, kala
balık bir halk kütlesi tarafından kar
şılamışlardır. İstanyonda bulunan 
yüksek tahsli gençliği Başvekili şid
detle alkışlaımştır. 

Başvekil ve Hariciye Vekili, Bur-
gaz vapurile Tophane nhtımma çık
mışlar ve oradan Perapalasa gitmiş
lerdir. Başvekü ve Hariciye Vekili 
yarm akşamki ekspresle Belgrsıda 
hareket edeceklerdir. 

Belgrad seyahati memleketin her 
tarafmda büyük bir alâka Ue takib 

edilmektedir. Yugoslav başvekil ve ha
riciye nazınrun Ankarayı son ziyare
tini iade için yapılmakta olan bu seya
hat, Türk - Yugoslav dostluğlmun te
zahürü için yeni bir vesUe teşkil ede
cektir. 

(Devanu 3 nci sahifede) 

Mazinin yükü 
altında... 

Nakleden: (Vâ - Nû) 
Bu yeni tef rikamız 6 nci 

sahifede başladı 

«muııiHiıııtıuıııııuıuıuııuHuıuıuıııuıuiHuıiHitu 

— içerde ne var evlâdım?., 
— Valdfc ham!.. İmar doğuruyor!.. 

AJlah yardımcısı olsun!.. Zor şeydir!,. 
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ı em 

D ü n Greceki v e B u S a b a l i k î H a b e r l e r 
Çekoslovakyada yeni 

iki hadîse oldu 
Bir şehirde polis Almanları dağıtmak] 

isterken iki kişi yaralandı 
Bir şehirde Masarik'in heykelinin hasara 

uğratılması kavgalara sebeb oldu 
Prag 6 (AA.) — Zatek'de polis ile 

Südet partisi arasında bir arbede çık
mıştır. Resmî bir tebliğe göre Alman 
mağîizalannda araştırmalar yapan po
lis memurları gamalı haçlı bazubend-
1er bularak müsadere etmişlerdir. Müc
rimler isticvıU) edilmekte iken halk 
polis merkezinin önünde birikmiş ve 
mücrimlerin serbes burakılmasım İs
temiştir. Nümayişçilerin hasmahane 
tavırları karşısında polis halkı dağıt
mağa mecbur olmuştur. Bu aralık bir 
kişi hafifçe yaralanmıştır. 

Südet partisinin resmî organı olan 
Zeit gazetesine göre Südet partisinden 
ve ayan âzasmdan Boyk yakalanan iki 
müc^min serbes bırakılması için pa
zarlığa girişmiş ve halkı dağılmağa 
davet etmiştir. Bu davet üzerine halk 
derhal dağılmıştır. Fakat bu aralık 
polis sopalarla nüma3rişçilere hüctmı 

ederek bunlann iki tanesini ağır su
rette yaralamıştır. 

Ma«arik'in heykeli hasara 
uğratılmış 

Prag 6 (A.A.) — Moravya'da Sum-
berk'de dün reisicumhur Masarik'in 
heykelinin hasara uğradığı ve heyke
lin kaidesine bir gamalı haç resmedil-
diği görülmesi üzerine Çeklerle Alman
lar arasmda yeniden bazı hâdiseler 
çıkmıştır. 

Zeit gazetesine göre 200 polis Sura-
berk'e gönderilmiş ve polis umumî 
müfettişi tahkikata başlamıştır. 

Şehirde sükûnet hüküm sürmekte
dir. Südet partisi, azasına hitaben bir 
beyanname neşrederek Henlein'in do-
ğumunım kırkıncı yıldönümüne tesa
düf eden 6 mayıs günü alenen tezahü
ratta bulımulmasım tavsiye etmiştir. 

Sovyet Rusya Çekoslo-
vakyaya yardım ederse... 

Alman kumandanları Italyanm vaziyeti 
hakkında teminat almak istiyorlar 

Paris 7 — Buraya gelen haberlere 
göre Romada dün Çekoslovakya ve 
Orta Avrupa hakkında mühim görüş
meler olmuştur. İtalya, Almanya ta
rafından teminat verilirse Avusturya-
ya ihracat için gösterilen müsaadeleri 
Almanyaya teşmile muvafakat edece
ğini bildirmiştir. 

Çekoslovak meselesine gelince, Ro-
maya gelen Alman askerî ricali, bu 
meseleden dolayı Sovyet hükümeti 
İşe karışır, hattâ yalnız tayyare ve gö
nüllü gönderirse Italyanm vaziyeti 
hakkında teminat almak istiyor. Bu 
rical bir ittifak istememekte, yalnız 
anlaşmayı kâfi görmektedir. 

Pragdaki teşebbüs 
Paris 7 — İngiliz ve Fransız sefir

leri bugün Çekoslovakya nezdinde te
şebbüste bulunacaklardır. B. Hitler 
Berline dönünce, İngiltere, Almanya 
nezdinde de teşebbüste bulunacaktır. 
Çekoslovak hükümeti bir nevi ademi 
merkeziyeti kabul edecektir. 
Alman çifçileri Hanlayn'dan 

ayrıldılar 
Prag 7 — Hanlayn'in reisliği al

tındaki Alman blokuna girmiş olan 
Alman çifçi partisi bu bloktan ayrıl
mıştır. Bu suretle Hanlayn bloku za-
yıflanuştır. 

Çinliler Pekince 
gaklaştılar 

Japonya ile Sovyet Rusya 
arasmda ihtilâf ihtima

linden bahsediliyor 
Paris 7 — Havas ajansının Şang

hay muhabiri bildiriyor: Çinliler şid
detli bir topçu hazırlığından sonra 
Şanghang ve Suşeng'e taarruz etti
ler. Çinliler Pekine 20 kilometre yak
laştılar. Japon külli kuvveti Çini 
tahliye etmiştir. 
Japonya ile Sovyet Rusya 

arasında ihtilâf ihtimali 
Tokyo 7 — Hariciye nazırı B. Hiro-

ta bir toplantıda söylediği nutukta 
Cinde vaziyetin vahametinden bahset-
nfüşttr. B. Hlrota bu vehametin bil
hassa Uzak Şarkta beynelmilel vazi
yetin karışık olmasmdan ileri geldiği
ni ve Japonyanm Cinde sulhu temin 
etmek istediğini söylemiştir. 

Japon iş mahafilinde Sovyet Rusya 
ile mühim bir ihtilâf çıkmasından 
korkuluyor. Diğer taraftan ahnması 
lâzım gelen tedbirler hakkında üıtilâf 
vardır. 

Dostluk ziyareti 
Fransamn Akdeniz filosu 
limanlarımıza uğrıyacak 

Paris 6 (A.A.) — Pöti Fairizen ga
zetesinin bildirdiğine göre, Fıansanm 
Akdeniz filosu yakında bir dostluk zi
yaretinde bulunmak üzere Mısır -
Türk - Yunan ve Yugoslav limanlan-

Mecidiyeye 
sancak verildi 

Amiral Şükrü Okan bu 
münasebetle bir nutuk 

söyledi 
izmit 6 — Mecidiye gemisine bu

gün Gölcükte merasimle sancak ve
rildi. Donanma komutanı amiral 
Şükrü Okan, spor sahasında topla
nan askeri teftiş etti. Muzika selâm 
havası çaldı. Amiral sancağı, kısa 
bir nutuktan sonra, Cumhurreisi adı
na gemi komutanı Nizameddin Aker-
man'a verdi ve: 

— Bu sancak sizin namusunuz ve 
şerefinizdir. Bunu kanınızın son 
damlasına kadar düşmana teslim et-
miyeceksiniz... dedi. 

Komutan sancağı alırken bu nut
ka cevab verdi. 

Ucuzluk için 
Dahiliye Vekâleti beledi

yelere mühim bir 
tamim gönderdi 

Ankara 6 — Dahiliye Vekâleti, be
lediyelere bir tamim göndermiş ve 
hayat ucuzluğu hakkında kendileri
ne düşen vazifeleri hatırlatmıştır. Ta
mimde mesken, bina, yiyecek, içecek 
İşlerinin intizama sokulması, pazar 
yerlerinin çoğaltılması, müstahsüin 
pazara gelmesini temin edecek ted-

Vakıf mallarının 
taksitle satılması 

Dün Mecliste, kanunim birinci 
müzakeresi yapıldı 

Ankara 6 (Telefonla) — Büyük Mil
let meclisi bugün B. Fikret Sılay'm 
başkanhğmda toplanarak bazı âzamn 
mezuniyetlerine aid riyaset divanı 
tezkeresini ve eylül - İkinciteşrin 937 
aylarma aid raporunu tasvib etmiş
tir. 

Vakıf mallarm taksitle satılması ve 
kiraya verilmesi satış paralarının kul
lanılması ve emaneten idare edUen 
mülhak vakıflardan idare ve tahsis 
masrafı alınması hakkındaki kanu
nim da birinci müzakeresi yapılmış
tır. 

Türkiye - Sovyet ticaret 
anlaşması tasvib edildi 
Yine bugünkü toplantıda Türkiye 

cımahuriyeti ile Sovyet sosyalist cum
huriyetleri ittihadı arasında İmza edi
len ticaret ve sejn'üsefain muahede-
namesile merbutlarımn ve ticaret ve 
tediye anlaşmasımn tasdikine aid ka
nun lâyihasının ikinci müzakeresi ya
pılarak reye konulmuştur. Kanunun 
kabul edildiğine dair tasnifiâra neti
cesi riyaset makamından bildirildiği 
zaman heyeti umumiye şiddetli ve ] 
sürekli alkışlarla karşılaımştır. 

Büyük Millet meclisinin bugünkü 
toplantısında Sovyet büyük elçisi B. 
Terentiyef de süfera locasından Mec
lis müzakerelerini takib etmekte idi. 

Meclis pazartesi günü toplanacak
tır. 

Muamele vergisi 
Maliye Vekâleti verginin 
bütün sanayi şubelerine 

teşmilini istiyor 
Ankara 6 (Telefonla) —• Kuvvei 

muharrikeleri beş beygire kadar olan 
müesseselerden muamele vergisi 
alınmamaktadır. Bu halin, bazı bü
yük müesseseleri kuvvei muharrike-
lerini tenzile ve binnetice vergi 
kaçakçüığına sevkettiğini gören 
Maliye vekâleti muamele vergisinin 
bütün müesseselere teşmilini istemiş
tir. 

Maliye vekâletinin bu talebini ted-
kik eden îktisad vekâleti her sanayi 
şubesinin içinde bulunduğu şal-tlar 
ayrı ayrı gözönünde bulundurarak 
bazı sanayi şubelerinin bu resimden 
istisnasına devam edilmesi şartile 
Maliye vekâletinin bu noktai nazan-
na uygun bir karar almak üzeredir. 

Tenzilâtlı giimrük resmi 
Bundan istifade ettirilecek 
iptidaî maddelerin listesi 

hazırlanıyor 
Ankara 6 (Telefonla) — İktisad ve

kâleti 938 yılı içinde tenzilâtlı güm
rük resminden istifade etirilecek ip
tidaî maddelerin listesini hazırlamak
tadır. Hazırlıkların bugünlerde bite
ceği ve listenin de Mayısın 15 ine doğ
ru Maliye vekâletine verileceği anla-
şümaktadır. 

Öğrendiğime göre İktisad vekâleti 
iptidai maddelerden alınmakta olan 
resimlerde geçen senelere nazaran 
mühim mikdarda tenzüât yapılma
sını hükümete teklif edecektir. Esasen 
memlekette İstihsal edilmiyen ham 
maddeler üzerine mevzu resimlerin 
kaldırılması hükümetin programma 
dahil bulımmaktadır. Diğer taraftan 
bu maddelerden alınmakta olan 
istihlâk vergisinde de mühim mik
darda tenzilât yapılacak ve sanayide 
kullanüan elektrikten alman resim 
tamamen kaldırüacaktır. 

Hicaz hükümeti tayyare 
kuvvetlerini arttırıyor 

Kudüs 7 (A.A.) — İddifa gazetesi
nin yazdığına göre, Saudî hükümeti 
hava kuvvetlerini artırmaya ve hükü
met merkezindeki sivil ve askerî tay
yare meydanlarını genişletmeğe ka
rar vermiştir. 

Bu gazetenin mütaleasına göre, 
Saudî hükümetinin bu karan Dük 
Atlon tarafından geçenlerde yapılan 

Başvekilimiz için Belgradda lıüyük 
istikbal lıazırlıklan yapıiıyor 

B. Celâl Bayar Belgrada sritmek üzere 
bu sabah Ankaradan şehrimize geldi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Falih Rıfkı Atay bu ziyaret müna-

sebetUe Ulus'da yazdığı makalede dost 
ve müttefik devletin mazhar olduğu 
terakkilerden ve Balkan Antantımn 
kuvvetinden bahsettikten sonra ma
kalesini şu suretle bitiriyor: 

«Milletlerimizin şuuruna kadar î liyen yC' 
nl taritıî hakikat, Balkanlar parçalanma
sının hepimiz için müşterek bir felâket 
olduğundan ibarettir. Hepimiz millî hür
riyetimizin sahibiyiz; ülkelerimizde müs
takil ve hâkimiz; hepimiz sây. barış ve 
emniyet davası peşindeyiz: Balkan An
tantı, milletlerimizin bu kadar mukad
des kıymetleri müdafaa etmek hususun
daki karar ve iradelerinin timsali ol
muştur. 

Ankaranm selâm ve sevgisini Belgrada 
götüren Başbakanımızı ve arkadaşlarını, 
hürmetle uğurlıyalım.» 

Ankara 6 (Telefonla) — Başvekil 
ve Hariciye Vekili, Belgrada gitmek 
üzere bu akşamki Anadolu ekspresile 
Ankaradan hareket ettiler. İstasyonda 
Rijraseticumhur umumî kâtibi B. Ha
san Rıza, kalemi mahsus müdürü Sü-
rej^ya, yaver Cevdet, Meclis reisi, İsmet 

İnönü, vekiller, Balkan Antantı sefir
leri, sefirler ve pek çok zevat bulunu
yordu. 

Belgradda istikbal hazırlıkları 
Belgrad 6 (Giden muharririmizden 

telefonla) — Bugün Belgrada geldik. 
İstasyonda matbuat umum müdürü 
tarafından karşılandık. Yarın (bugünü 
saat onda İtalyan resim sergisin;, 
öğleden soma Belgrad sergisini ge^e- • 
ceğiz. Akşam da Operadaki temsilde 
bulunacağız. 

Pazaı- sabahı askerî müzeye, öğle
den sonra da Belgrad at yanşlarına 
gideceğiz. 

Başvekil B. Celâl Bayarın istikbali • 
için Nişte-, Belgradda, şimendiferin 
geçeceği bütün yollarda büyük hazır-
hklar yapılmıştır. Başvekil, B. Tcoka-
lebiçin konağında misafir edilecektir. 
B. Celâl Bayar ve Hariciye Vekili B. 
Tevfik Rüştü Araş burada üç gün 
kalacaklardır. Geniş bir program ha
zırlanmıştır. 

Tahsilat artıyor 
On bir aylık tahsilat 937 
muhammen varidatından 

sekiz milyon lira fazla 
Ankara 6 (Telefon) — Nisan 938 

sonu itibarile haliyeden 226,576,028 
lira, sabıkadan 13,075,476 lira olmak 
üzere 239,651,504 lira tahsilat yapıl
mıştır. Geçen yılın aym ayma naza
ran tahsilat fazlası 23,513,827 lira
dır. 

1937 yılı bütçesinin muhammen 
varidatı 231 milyon lira tahmin edil
mişti. Halbuki 11 aylık tahsilat mik-
darı 8 milyon küsur bin lirayı geçmiş 
bulunmaktadır. 

Atatürkle Polonya reisicum
huru arasında telgraflar 
Ankara 6 — Polonya millî bayra

mı münasebetlie Reisicumhur Ata
türk ile Polonya Reisicumhuru: İnyas 
Mosciki arasmda samimî telgraflar 
teati olunmuştur. 

Ankarada bir idam 
Ankara 6 (Telefonla) — Küçükyoz-
gadm Kara Hasan köyünden Meh-
med oğlu Hacı Halili öldüren ayni 
köyden Ali oğlu Osman hakkındaki 
idam kararı bugün burada infaz edil
miştir. 

Amerika harbiye 
nazırının lıir mM 

Nazır, diktatörlüklere bir 
ihtarda bulunuyor 

Vaşington 6 (A.A.) — Röyter: Ame
rika Birleşik devletleri Harbiye Nazırı 
Vudring, Amerika ticaret odasının 
bir toplantısında söylediği bir nutuk
ta ezcümle demiştir ki: 

«Diktatörlüklerin devamlı tecavüz
leri, demokrat memleketleri bir gün 
harbe sürükliyebilecektir. Bu sebeb-
le Amerika Birleşik devletleri böyle 
bir ihtimali daima göz önünde tut
malıdır. 

Halen demokrasüer derin surette 
sulh arzusunda bulunmaktadır. Fa
kat eğer nefret hisleri üeri gider ve 
bu demokrasileri nüfuzu altına alır
sa bu keyfiyet sulhun idamesini çok 
güçleştirecektir. Bugün elzem olan 
cihet hadiseler kontrolümüzden çık
madan evvel, devam eden tecavüzle
re bh- nihayet verilmesidir. 

Ben derhal bir harb tehlikesi mev
cut bulunduğuna yahut harbin önü
ne geçilmez bir tehlike olduğuna 
inananlardan değilim. FUhakika, 
son 15 gün içinde Avrupadaki gergin
lik de az çok sükûn bulmuştur. Bu
nunla beraber, dünya vaziyetinin fe
na Ihtimalleıini kabul edip bunlan 
göz önünde tutmaz isek vazifenüzi 

Küçük Antant 
ve Macaristan 

Ağustosa kadar anlaşma 
olacakmış 

Budapeşte 6 (A.A.) — Macar po
litik mahfillerinde küçük antant top
lantısından hararetli surette bahse
dilmektedir. 

Gazetelerin bildirdiklerine göi'C» 
Sinaia'da görüşülen mesleler arasın* 
da küçük antant devletleri dahilinde 
yahudi meselesinin prensip itibarile 
halli işi de vardır. Gene Macar gaze
telerinin kaydettiklerine göre, Millet
ler cemiyetinden bahsedildiği sırada, 
İsviçre hükümetinin bitaraflık bah
sinde aldığı hattı hareketin Milletler 
cemiyeti paktımn 16 nci maddesin
deki zecrî tedbirler işinden kendisini 
kurtarmak istiyen memleketler içiıi 
bir misal teşkil eylediği neticesine 
varılmıştır. 

Macar meselesine gelince, Maca-
ristanla antantın en nihayet Ağus
tosa kadar vücude getirümesi husu
sunda mutabık kalınmıştır. Sinaia'd» 
İngiliz elçisinin yaptığı bir mülakat 
büyük sansasyon tevlid etmiştir. 

Amerii(ada İtalyan 
aieyhtarlıöı 

Bazı resmî şahsiyetler 
bunu teşvik ediyorlarmış 

Roma 6 (A.A.) — Giomale diita-
lia son zamanlarda Amerikada İtal
yan aJeyhtarı temayüller başgöster-
diğini ve bu temayüllerin hattâ ida' 
re başmda bulunan bazı şahsiye tlef 
tarafından teşvik edildiğini yazara^ 
diyor ki: 

«Böyle tezahürat iki memleket mü' 
nasebatma büjrük zararlar vermek
tedir. Sonra, böyle tezahürat Vaşing' 
tonun mütemadiyen üeri süıdüğü 
sulh siyaseti ve kai'şılıklı hürme* 
esaslarına dâ tamamile zıddır. 

Nevyork borsasında fiatler 
yükseldi 

Nevyork 6 — Nevyork borsasınd* 
bugün fiatler çok yükselmiştir. Bot' 
sa, bu sene içinde en yüksek fi ati* 
kapanmıştır. 
Niuussada yapılan tezahürat 

Atina 6 (AA.) — Gazeteler, düi» 
Türk gazetecilerine Niuussada yapı'û'* 
çok parlak kabul hakkında uzun u^*" 
dıya tafsilât vermektedir. 

Türk gazetecileri şehre girerkeO 
halk tarafmdan tezahüratla karşı'̂ *' 
mış ve kendilerine küçük bir kız taia' 
fmdan çiçekler verilmiştir. Türk »•'' 
safirler şerefine şehirde taklar yap''' 
mıştır. Belediye reisi misafirler şt ' ' ' ' 
ne bir ziyafet vermiş ve millî dansla' 
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Binicilerimizin diğer mes-
lektekilere verdiği ders 
BinicUerimizni Romada Kıral ve 

bilhassa Mussollni müsabakasındaki 
muvaffakiyetleri, yalnız bizim gaze
teleri ve efkân umumiyeyi değil, 
bizzat İtalyan matbuatım da fev
kalâde müteheyyic etti. 

Giomale d'İtalia diyor ki: «Tek-
lük, atletik ve moral yüksek vasıflan 
haiz olmadıkça hiç bir ekipin Musso-
lini kupaSı yansı gibi en çetin bir im-
tiham kazanmasma imkân yoktur. 
Bu sebepledir ki Türk süvarileri dün-
yamn en kuvvetli ve mahir süvarUeri 
aı-asmda haklı olarak mevki almış
lardır. Ve bunu yüksek bir liyakatle 
tnuhafaza edeceklerdir.» 

Gelen diğer tafsilâttan da anladı
ğımıza göre, Mussollni kupası mükâ
fatı, cidden, bir tesadüf, yahud atın 
'evkalâde koşmak kabiliyeti, süvari-
*ün fıtri biniciliğile kazanılacak nevi
den değildir. En ufak teferruatına 
kadar, nısıf, hat tâ çeyrek hatalar sa-
yılttuş; en az yanlış yapan bizimki
ler, muhtelif devirler neticesi kupayı 
kazanmışlardır. 

Demek ki, bir sabah refikimizin de 
kaydettiği gibi, bu, yalnız Türkün 
ananevi biniciliğinden ileri gelmiş 
Wr muvaffakiyet sayılamaz. Asri an
lamda yetişmiş olmanın kupayı ka
zanmamızda büyük bir dahli vardır. 

l l u s refikimizde, Fatay diyor ki: 
Süvarilerimiz bize derin bir haz, ve 

Türk sporunun her şubesinde çalışan 
gençlerimize de güzel bir ders verdi
ler sebatla, metodla, ve yalnız sanat 
^kı , millet admı yükseltmek iradesi 
Ue çalışmak dersi! 

Dikkate şayan olan şudur ki. Tür
kün en eski ananelerinden biri olan 
binicilik, gene en eski fakat ayni za
manda modem müessesesi olan or
dunun terbiyesi içinde bu mükem-
"̂ «1 neticeyi vermiştir; Türkün isti-
^ d ı , böylece, beynemilel bir ölçüş-
"lede birincUiği kazanmıştır. 

Fakat bir bakıma da binicUerimîz, 
bizim mülî bünyemiz dahUindeki ya-
•^Şta kupayı abmş sayılmazlar mı? 
Zira âlimden doktora, muharrirden 
ressama, sporcudan musikişinasa, 
sanayiciden tüccara kadar, her türlü 
Sanat ve meslek erbabımızın en bü
yük hedefi şudur: Beynelmilel olmak, 
yani diğer memleketlerde kendi işle-
• ^ e tekabül eden şubeler müntesip-
lerile ölçüşmek, onlan geçmek... İşte 
bu hedefe doğru yanş eden bütün 
*üık meslekleri arasmdaki müsaba
kada da süvarilerimiz birinci geldik
lerinden bu bakıma göre de alkışlan
d ı ğ a lâyıktu-lar. 

«Sebatla, metodla, sanat ve mes-
'^k aşkUe» onlann izinden koşmak, 
^•ekorlanm kırmak, - yalnız diğer 
fPorcular için değil . bütün Türkler 
'Ç»n, bütün d i ğ « meslekler münte-
sıbleri için, hepimiz için, vazifedir. 

Bu tarzda düşünülecek olursa, bl-
*"*>lerimizin muvaffakiyetindeki bü
yük mâna büsbütün ortaya çıkar. 

(Vâ-NÛ) 

G a l a t a s a r a y ta lebes in in 
resim sergrisi 

Galatasaray lisesi talebesi tarafm-
<lan her yıl açılan resim sergisi yann 
saat 14 de mekteb salonlannda açı-
acak ve müteakiben muallim Sey-

feddin ve Sezai Asalm yetiştirdikle-
^ amatör talebe tarafından bir kon
ser verüecektir. 

I 1 
Elektrik şirketi 

Brükselden gelen 
mudur dun 

Ankaraya gitti 
Brükselden şehrimize geldiğini 

yazdığımız elektrik şirketi müdürü 
B. Spesiyal, beraberinde şirketin fen 
işleri mütehassısı B. Klaren olduğu 
halde dün sabahki Toros ekspresile 
Ankaraya gitmiştir. 

B. Spesyal Ankara'ya gitmezden 
evvel, Nafia Vekili B. Çetinkaya ta-
rafmdan kabul edilmesi için, Nafia 
Vekâleti İstanbul başmüfettişliği va-
sıtasüe mürateaat etmiştir. 

İstanbul elektrik şirketi direktörü 
B. Dölakruvo da müzakerelerde bu
lunmak üzere dün akşamki ekspres
le Ankaraya gitmiştir. 

Şirketin sarfiyat ve varidat işinin 
kontrolüne devam edilmektedir. Na;-
fia Vekâleti heyeti teftişiye reisi B. 
Şefiğin riyasetindeki komisyon, gün
lük masraf bordrolarım muntazaman 
vize etmektedir. 

Bakır ş i lebinde bugün 
ç a y ver i lecek 

Şilepçilik şirketi tarafından satm 
alınıp gelen Bakır gemisinde bugün 
saat 16 da' şirket tarafmdan hükü
met erkânile matbuat şerefine bir 
çay ziyafeti verilecektir. 

Davetliler, saat 15,5 da Galata 
yolcu salonundan hareket eden Za
man motörile gemiye gideceklerdir. 

Florya trenleri 
Hazirandan itibaren yaz 
tarifesi tatbik edilecek 
Devlet Demirjrollan dokuzuncu iş

letme müdürlüğü Sirkeci - Küçük-
çekmece banliyösü için yaz hazıriık-
larma başlamıştır. Geçen sene yapı
lan tenzilâtlı yolcu tarifesi çok iyi 
netice vermiş, pazar günleri bilhassa 
Floryaya gidenler çoğalmıştı. 

Bu sene de Floryamn aym rağbeti 
göreceği muhakkak olduğu için do
kuzuncu işletme bUhassa pazar gün
leri hallan trenlerde rahat seyahati
ni temin maksadile tedbirler almak
tadır. Bu meyanda imkân nlsbetinde 
vagon adedinin arttırüması şimdi
den kararlaştınlmıştu'. 

Tren tarifesinde bir değişildik ya-
pılmasma lüzum görülmemiştir. Ya-
lü geçen sene yazm tatbik edilen tSf-
rife bu sene de tatbik edilecektir. 
31 mayıs salı günü akşamı şimdild 
kış tarifesi kaldınlacak ve 1 haziran 
çarşamba gününden itibaren yaz ta - , 
rifesi tatbik edilmeğe başlanacaktır. 

Bu tarifeye göre geçen sene oldu
ğu gibi öğleye kadar her yanm saat
te bir ve öğleden sonra da 45 dakiksr ' 
da veya saatte bir tren Sirkeciden 
Florya'ya kalkacaktır. Buna mukabil 
akşam üzerleri de Floryadan buraya 
her yirmi dakika, yanm saatte bir 
tren hareket edecektir. 

Ayrıca ihtiyaç nisljetinde ara tren
leri kaldınlmalsı kararlaştuılmıştır. 

Haklı şikâyetler 
inkişaf edemiyen garson 

ve manikür 
Bir kariimiz yazıyor: 

İki gencin derdini dinledim. Biri 
yemek yediğim lokantada gorsondur, 
diğeri manikür. 

Sesleri varmış; sağdan soldan teş
vik görmüşler. Saz ve şarkı dersleri 
almak İstemişler. Beyoğlu Halkevin-
de, veya konservatuarda çalışmak 
arzusunda bulunmuşlar. Fakat henüz 
muvaffak olamamışlar. 

Sebesi? Çalışmaları tarzıdır. Yani 
sabahın sekizinden gecenin dokuzu
na, hattâ - garsonlar cihetinden -
Cumartesi geceleri sabahın birine 
kadar çalıştırılmaları tarzıdır. 

Şayed Garpte de bu usul olsaydı ne 
İtalyadan bir Karuzo ve ne de İsveç-
ten bir Oreta Garbo çıkardı. 

Benim manikürden veyahut gar
sondan yüksek kabiliyette artistler 
çıkacağını tahmin ediyorum zanno-
lunmasm. Yalnız ve sarahaten kana
atim bizim de çaılşkan tabakadan 
sanatkârlar, musikişinaslar çıkacağı 
merkezindedir. Elverir ki heveskâr-
lara ve müstald gençlere meydan bı
rakılsın. 

Öyle bir meydan ki aynı zamanda 
geniş geniş teneffüs edebilsinler. Ci
ğerleri taze hava alsın. S. M. 

*•* 
İş kanununun hududlan içi

ne girmiyen işçiler için de, bu 
gibi vaziyetleri önliyecek, Türki-
yenin her ferdine inkişaf imkâ
nı verecek bir nizam isteriz. 

Islanbüla kaçmışlar 
K ı z «ş ikâyetç i değ i l im , ev len

m e ğ e karar verdik» d iyor 
Dadayın Kutkelik köyünde Ali ve 

ka'rdeşi İbrahim birkaç arkadaşlari-
le bir olarak aym köyde oturan Şe-
fika adında bir kızı kaçırmışlardır. 
Mahallî zabıta ve adliyesince yapı
lan araştırma neticcBinde firariler 
ve Şefika orada bulunamadıklann-
dan yakalanmalan için muhtelif vi
lâyetlere ve bu arada İstanbul müd
deiumumîliğine de müracaat edilmiş
tir. 

Bu müracaat üzerine yapüan araş
tırmada firarilerin tstanbula geldik
leri anlaşılmış ve müddeiumumüik 
dün Ali, İbrahim ve Şefikayı burada 
yakalattırmıştır. 

Dün öğleden sonra firariler müd-
deiumumüiğe teslim edilmişler ve 
sorgulan yapılmıştır. İbrahimle Ali 
ifadelerinde Şefikayı zorla kaçırma-
dıklanm söylemişlerdir. KaÇınldığı 
iddia edilen Şefika da: 

— Beni kaçırdılar amma, kendim 
şikâyetçi değüim. Ali ile evlenmeğe 
karar verdim. Şimdi evleneceğiz. 

Demiştir. Şefika on sekiz yaşını 
ikmal etmiş bulunduğu cihetle ken
disini iğfalden dolayı Ali ile İbrahi-
min tevkiflerine lüzum görülmemiş
tir. Ancak kız kaçırmak suçundan 
dolayı İbrahimle Ali haklannda müd
deiumumîlik kanunî takibata giriş
miştir. 

Şişl i - S i l âh tarağa aras ında 
otobüs i ş l iyecek 

Silâhdarağa - Karaağaç - Şişli a-
rasmda otobüs işletmek üzere yapı
lan müracaat belediyece kabul edü-
mlştir. Yakmda; yolcu bilet tarifesi 
tesbit edUdikten sonra bu hat ta da 
otobüs işletilmeğe başlanacaktır. 

Onuncu sergi 
Yerli Mallar 
sergisi için 

hazırlık başladı 
Milli sanayi birliği idare heyeti dün 

toplanarak, bu yaz açılacak olan 
onuncu ve sonımcu yerli mallar ser
gisi hazırhklarile meşgul olmuştur. 
Serginin bu sene de Galatasaray li
sesinde açılacağını yazmıştık. Mek
teb idaresüe birlik arasmda bu hu
susta anlaşma olmuş ve keyfiyet usu
len Vekâletin tasvibine arzedilmiş-
tir. Bu münasebetle mekteb dahi
linde de.hazırlıklara başlanması için 
Vekâletten emir beklenmektedir . 

Bu sene 10 yıllık sergicUik hakk-
kında bir broşür hazırlanması ve 
hususî bir paviyan vücude getirilme
si düşünülmüştür. 

Broşürün hazırlanması kararlaştı-
nlmış olmakla beraber paviyon me
selesi çok masrafa ihtiyaç gösterdiği 
için tamamen karar altına alınama
mıştır. İmkân bulunduğu takdirde 
10 yıllık sergicüikte şimdiye kadar 
yapılan işleri gösterecek olan bu 
paviyonun meydana getirUmesine ça-
hşılacaktır. Broşürde de on sene-
denberi laırulmakta olan sergilerin 
halka yerli malım sevdirmesi bakı
mından başardığı İşler gösterilecektir. 

Bir k a m y o n l a bir t r a m v a y 
çarpışt ı 

Şoför Fuadın idaresindeki Çatalca 
kamyonu, Eminönünde vatman Ge
milin idaresindeki tramvay airabasi-
le çarpışmış, her iMsi de hasara uğ
ramıştır. 

Tütünlerimiz 
Avrupada tedkikler yapan 
inhisarlar müdürü geliyor 

inhisarlar idaresi umum müdürü 
B. Mitat bir haftaya kadar Avrupa-
dan şehrimize dönecektir. Umum 
müdür, Türk tütünlerinin sürümünü 
arttırmak mevzuu üzerinde tedldk-
lerde bulunmuş, bilhassa İngUtere 
tütün satışı etrafmda Londrada te
maslar yapmıştır. 

Dün kısaca bahsettiğimiz, İngiliz
lerin çoklukla aradıklan Virjinia 
cinsi tütünleri de memleketimizde 
yetiştirildikten sonra İngiltere ile tü
tün üzerinde iyi İşler 3rapacağımız 
anlaşılmaktadır. îngUizler en çok 
sert tütün anyorlar. 

Türk tütünleri kalite itibarile bir 
çok memleketlerin tütünlerine reka
bet edecek hale gelmiş olmaktan 
başka, yapüan çalışma ve teşvik so
nunda cins itibarile de bir inkişaf 
meydana getirilmşitir. Sert, ta th sert 
ve sair bir çok evsafı haiz tütünler 
memleketimizde çoklukla jretişebil-
mektedir. 

Tütün satışından başka mamul 
Türk sigaralanmn da Avrupada sa-
:tışım temin etmek maksadüe çalışh 
malara devam edümektedlr. Numune 
olarak gönderilen sigalann İyi kar
şılandığı ve satışa daha fazla arze-
dümek üzere talebler olacağı tahmin 
ediliyor. 

SOHBET: 

Sözden söze 
SAMİMİYET — Divan edebiyatı şa

irlerimizi sevip sevmediğini sormuş
tum. «Hayır dedi, onlar hiç bir zaman 
samimi değildir: inanmadıklan, duy-
madıklan şeyleri söylemişlerdir.» 

Yahuz manaya bakacak olursak yan-
hş bir hüküm değü. «Mazmun» edebi> 
yatında mâna samimiyeti olur mu? 

Fakat divan şairlerimiz yazdıklan» 
nın güzelliğine, ebediliğine inanırlar, 
mükemmel şekiUer yaratmağa çalışır» 
1ar. Nedim (kadimi): «Haldpezir im 
ıtsm-i kühen aceb mi Nedim - Bu tase 
şiğrimizin iğtiban bakîdir» diyor. «ReS' 
m-i kühen »e büyük bir kıymet vermi» 
yor ki onun bu yer yüzündeki gerçek 
macerasmı söylesin. 

Divan edebiyatımız impassible, yani 
ihtiraslardan uzak olmağa meyleder. 
Fakat bu, samimiyetsizlik değildir: es* 
ki şairierimiz samimiyeti şekilde arar. 
Onlar güzel, mükemmel bulduklan şe> 
killere samimiyetle hayrandır. Bugün 
bize biraz aykın geliyor ama bir sa
natkârdan bekliyebileceğimiz asd sami* 
miyet bu değU midir? «Baki kalan bu 
kubbede bir hoş şada imiş.» 

II 
SÜKÛN. — Gençliklerinde, beğen

medikleri eserlere, muanz olduklan 
fikirlere şiddetle hücum ettikleri hal
de yaşlandıkça daha sakin bir lisan 
kullananlara: «Ciördünüz mü? siz de 
eski taassubunuzdan vaz geçtiniz. Hü
kümlerinizde acele ettiğinizi, yanıldı
ğınızı anladınız» derler. 

Halbuki hakikat bunun belki tama-
mile aksidir. Gençlerin gösterdiği şid
det ekseriya kendi kendilerini ikna 
içindir. Yaşlandıkça fikirleri içlerine 
daha iyi işler, aşikâr biro' hakikat ha
lini alır. Artık onlan sükûn ile, tebes
sümle söylemeğe başlarlar. 

Şiddet, çok defa, kendi içimizdeki 
mücadelenin bir aksinden başka biı 
şey değUdir. Sükûnda, en şiddetli hü
cumlardan daha sıkıcı bir istihkar 
bulunabilir. 

III 
KÜLTÜR. — Yeni çıkan bir resimli 

mecmuada, birtakım kız, kadın, sine
ma yıldızı fotoğraftan arasmda, Lâ
tin müvenihi Takitus (Tacite) hak
kında bir makale var. Görünce gülece
ğim tut tu ve vaktile Cem'de, Ağma im-
zasile çıkan bir manzumenin bir bey
tini hatırladım: «Bir saray, bir külbe, 
bir çerge oturmuş yan yana, «Bak, 
Stanbul'da müsavatm celi burhanma.» 

Fakat makale, büyük edebiyat tarih
çimiz İsmail Habib'in imzasını taşı
yor; hiç şüphesiz itinalı bir tedkikin 
mahsulüdür, Lâtin müverrihinin ese
ri ijice okunduktan sonra yazılmıştır. 
Fotoğraf meraklısı delikanhlann zih
nini açar. 

rv. 
TENAKUZ. — Bir muharrirde tena. 

kuz, fikir değiştirme zannettiğimiz şey 
çoğu zaman, kendisine sorarsanız, ay« 
m fikrin tekranndan, devammdan 
başka bir şey değildir. Ancak o iki par> 
çayı biribiri ile iyice telif edememiş, 
uzlaştıramamıştır. Gerçi içinde, kendi 
zihninde onlar birdir, fakat söylerken 
bittabi iki parçaya aynlır. Biz de on> 
l an ayn ayn şeyler samm. 

Hiç güphesiz ki bazı fikirler aklımu 
za bir arada, yani bir hamlede geliyor. 
Evvelâ biri, sonra öteki değil; biribiri-
ne karışık olarak, itk bir vücud teşkil 
ederek, biribirini tadil ederek... Fakat 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

NuruUah Ataç 

Bay Amcaya göre.-

— Unkapam köprüsünün yerine 
^i 'ulmıya başlanan köprüyü gör-

.füm bay Amca... 

... Son şeklinin nasıl olacağmı bil
miyorum amma.. . 

... Her halde 
eseri olacak... 

modem bir teknik ... Yalnız, Allahvere de, onun rengi 
de yaprak yeşili olmasa!... 

B. A. — Ve korkulukların 
kanapeler, iskemleler konsa!. 

önüne 



^ 
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İspanya harbî 
Kastellon cephesinde mühim 

muharebeler oldu 
Salamanka 6 (A.A.) — Umumî ka-

rargâhın tebliği: Kastellon cephesin
de hükûmetçiler, sahil mmtakasın-
da bir mukabil hücumda bulunmuş
lar ise de bu hücum geriye püskür-
tülmüştür. Düşman 400 ölü zayiat 
vermiş ve kuvvetlerimiz aynca 150 
esir almıştır. Esirler arasmda iki po
litik komiser de vardır. Ayni mınta-
kada kıtalarmız mevzilerini iyileştir
miş ve Alkosebre'yl zaptetmiştir. 

Hava hücumları 
Barselon 6 (A.A.) — Frankist tay^ 

yareleri dün Castellon'u iki defa bom
bardıman ederek şehre 450 den fazla 
bomba atımşlardır. 

İlk hücum saat 13 de yapılmıştır. 
Yirmi asi tayyaresi şehrin üzemden 
uçarak süratle 150 bomba atmak 
suretle bir çok binalan tahrib et
mişlerdir. 

Hava müdafaa toplanmn şiddetle 
faaliyete geçmesi üzerine düşman 
tayyareleri uzaklaşmışlar ise de saat 
16 ya doğru enkaz kaldınlmakta ol
duğu esnada 40 düşman tayyaresi 
yeniden bombardıman etmişlerdir. 

M i l l e t l e r C e m i y e t i k o n s e y i n i n 
t o p l a n t ı s ı 

Cenevre 6 (A.A.) — Milletler Ce
miyetinin gelecek içtima devressinde 
Sovyetler birliğini temsil etmek üzere 
Litvinof'ım pazartesi günü Cenevre-
de bulunacağı haber verilmektedir. 

Varşova 6 (A.A.) — Yan resmî 
bir menbadan büdirildiğine göre ha'-
riciye nazın Bek Milletler Cemiyeti
nin 9 mayıs tarihli içtimaına iştirak 
etmiyecektir. Zannedildiğine göre 
ruznamenin başlıca maddesi Habe
şistan meselesi olduğu ve Polonya 
da İtalyan İmparatorluğımu Bek'in 
seyahati esnasmda tanıdığı için na-
zırm bu iş için tekrar Cenevreye git
mesine lüzum görülmemiştir. 

Papalığa hucüm 
Rejime Faşista, Hitlerin zi
yaretinden bahsetmemesini 

tenkid ediyor 

Milano 6 (A.A.) — Regime Faşista 
gazetesi, B. Hitler'in İtalyayı ziyare
tini tamamile meskût geçen Papa-
hğm naşiri efkân Osservatore Ro-
mano gazetesine şiddetle hücum edi
yor ve diyor ki: 

Bu gazetenin sükûtunun hiç bir 
ehemiyeti yoktur. Fakat Osservatore 
Romano, enternasyonal ehemmiyet
te hâdiseleri sükûn içinde mütalâa 
etmek fırsatmı bir kerre daha kaçır
mış bulunmaktadır. Yahudilere ve 
Franmasonlara karşı hecalet teşkil 
eder bir tarzda boyım eğerken, ko
münistlerin Ve dindar İspanyoUan 
katliama tabi tutanlann dostu ve 
müttefiki olarak kendisini üân eder
ken, Führere ve bütün İtalyan mille
tine karşı bu derece cesur ve sadık 
bir surette tesanüdünü gösteren bir 
millete karşı böyle bir hattı hareket 
takınmak cidden çocukça bir hareket 
olur. 

Vatikan'ın hattı hareketi, ne faşiz
me ne de nasyonal sosyalizme doku
nur. Bu hattı hareket yalmz İtalya 
haricinde ve tam bir anarşi içinde 
yaşıyacak olan kiliseye zararhdır. Bu 
tarzda hareket etmekle, ancak ma
son localannm. sinagogların ve ko
münizmin takdiri kazanılacaktır. 
Fakat ciddî rahipler ve hakikî kato-
likler bımdan derin surette mütees
sir olacaklardır 

Amerikaya zeplin seferleri 
tekrar başlıyacak mı? 

Berlin 6 (A.A.) — Kumandan Eke-
ner Amerika ile Zeplin seferlerinin 
tekrar başlaması işini görüşmek üze
re Amerikaya hareket etmiştir. Reisi
cumhur Ruzvelt tarafından kabul 
edildikten sonra alâkadarlarla tema
sa gelecektir. 

Eski Rumen başvekiline 
felç s^eldi 

Bükreş 6 (A.A.) — Eski Başvekil 
Goga'ya birdenbire umumî bir felç 
gelmiştir. Sıhhî vaziyeti ciddî endi
şeleri mucib olmaktadır. 

58 yaşmda bulunan eski Başvekil 
şimdi TransUvanyada Cuicea şato
sunda bulunmaktadır. 

Macaristanda 
Nazi partisi bir gazeteyi 

satın alıyor 
Budapeşte 6 (A.A.) — İyi haber 

alan mahfillere göre, Macar Na'zi par
tisi hükümdarlık tarafdarı bir gaze
te olan Macar Sag'i satm almak üze
re bulımmaktadır. Nasyonal - Sosya
list mebuslardan Kalnean Hubay ga
zetenin yeni direktörü olacaktır. 

Muhafazakâr mahfiller Nazi lide
ri Zaiassy'nln idare ettiği hareketin 
mühim sermayelere istinad ettiğini 
kaydeylemektedirler. 
B u d a p e ş t e p o l i s m ü d ü r l ü ğ ü 

Budapeşte 6 (A.A.) — Emst Bart-
fay tekaüde sevkedilen Hetenyi'nin 
yerine hükümet merkezinin polis 
şefliğine tayin edilmiştir. 

Hetenyi'nin tekaüde sevkedilmesi 
müfrit sağ cenah mahfillerinde bü
yük bir memnuniyet tevlid etmiştir. 

Muhafazakâr mahfillerde bu hâ
disenin polisin Neızilere karşı hare
ketinde bir değişiklik husule getir-
miyeceği beyan edilmektedir. 

Sovyet Rusyada tayinler 
Moskova 6 (A.A.) — Tas ajansmm 

bildirdiğine göre Sovyetler birliğinin 
yüksek Sovyet meclisi, Merekalev'i 
Sovyetler birliğinin Almanya nezdin-
de tam salahiyetli mümessili olarak 
tayin etmiştir. 

Şimdiye kadar endüstri komiser 
muavini olan Skrimikov da istoklar 
komiserliğine tayin edilmiştir. 

F r a n s ı z - İ t a l y a n k o n u ş m a s ı 
i l e r l i y o r 

Paris 6 (A.A.) — Jur gazetesinin 
Londra muhabiri, Fransız - İtalyan 
müzakerelerinin memnuniyete şayan 
bir şekilde üerlediğinin İngiliz siyasî 
mahfillerinde söylendiğini yazmakta
dır. 

12 mayıs perşembe günü Fransa ile 
İtalya arasmda prensip itibarile bir 
itilâf aktedileceği Londra mahfillerin
de tahmin edilmektedir. 

Huver'in tavsiifesi 
6 maddelik bir program 

tatbik ediliyor 
Oklahoma Siti 6 (A.A.) — Cumhu

riyet partisinin mahallî toplantısm-
da bir nutuk söyliyen eski Reisicum
hur Huver Amerikaya «Avrupayı fe
lâkete sürükliyen ve demokrasiler 
için tehlikeli olan yolu» terkettirecek 
oaln bir program çizmiş ve aşağıdaki 
tavsiyelerde bulunmuştur: 

' 1 — Enflâsyondan ve büyük fede
ral masraflardan vazgeçilmesi, 

2 — Vergi sisteminin tadili, 
3 — İşsizlere yapılan yardımm 

üçte bire indirilmesi, 
4 — Bütçede muvazene temini, 
5 — İş ofisi karşısmda patron ve 

amelenin ayni haklara malik olması, 
6 — Aleyhdarlıktan vazgeçilmesi 

ve smıflar arasında kinin kaldınl-
ması. 

Fransada vapur müretteba
tının grevleri 

Paris 8 (A.A.) — ŞampUe vapurun
da çıkan grev diğer iki büsrük vapura 
da sirayet etmiştir. Kolombi ve İldöf-
rans vapurları mürettebatı da grev 
üân etmiştir. 

Ticareti bahriye nazın Sapdelen, 
grevi halletmeye çalışmış ise de mu
vaffak olamamıştır. Bımun üzerine 
Şamplle vapuru mürettebatım işden 
çıkarmış ve haklannda takibatta bu
lunmaya karar vermiştir. 

Polonya Almanları bir fırka 
halinde toplanıyorlar 

Varşova 6 (A.A.) — Başvekil, Polon
ya Almanlan reisi Hasbah'ı kabul et
miştir. Hasbah Başvekile bütün Alman 
teşekküllerinin tek bir parti halinde 
toplanmasma dair olan proje baklan
da izahat vermiştir. 

Çocuklar arasında kavga 
Kadıköyde Nimetullahm oğlu dört 

yaşmda Yılmazla, on yaşmda Gül 
sokakta kavga etnüşler. Gül bir taş 
atarak Yılmazı yaralaimştır. Yılmaz 
Haydarpaşa hastanesine yatırılmış
tır. Gül hakkmda kanunî takibat yar 
pılmaktadır. 

Aksarayda 7 yaşmda Mehmed Ali, 
8 yaşmda Tahsinin basma bir taş 
vurmuş, tehlikeli surette yai-alamiş-
tır. Tahsin Cerrahpaşa hastanesine 
kaldmlmıştır. 

Sohbet 
(Baş tarafı 3 üncü sahif ede) 

söz de, yazı da bu birliği gösterebilmek
ten âciz. İnsan oğlu henüz düşüncesi
ni olduğu gibi ifade edecek vasıtayı bu
lamamış. Hani bazı filmler var, bir a tm 
koşmasmı tahlil ederek gösteriyor, bir 
sıçramayı biçimsiz bir hale koyuyor; 
sözlerimiz, yazılanınız da öyle... Bunun 
için bir insanın sözlerinde tenakuz ara
mak bana, hareketi inkâr etmek gibi 
garib geliyor. 

İnsanın fikir değiştirmesini kolay nu 
samyorlar? Kim bilir? belki de bir in-
sanm, bütün ömrünce, birçok fikirler
den müteşekkil bir tek fikri vardır da 
bütün cehdlerine rağmen onu söyliye-
meden ölür gider. 

«Dünyada söylenmemiş söz yoktur» 
derler. Zahiren doğru, aksini isbat ede
mezsiniz. Fakat, samimiyetle söyliye-
lim, onun ne kadar yanlış olduğunu 
hissetmiyor muyuz? Evet, her fikir 
söylenilmiş, falancanın söylemek iste
diği fikrin bütün unsurlan belki öte
den beri mevcud. Fakat onda teşkil 
ettikleri «kül» yepyeni. O kadar yeni, 
o kadar şahsî ki onun, herkesin malı 
olan lisanla ifadesine imkân yok. Her 
insan sımnı anlatamadan ölür. 

Bazı kimselerin de nihayet bizim de
diğimize geldiklerini zannederiz. O da 
bir hatadır. Gelmiştir amma büsbütün 
başka yollardan, başka unsurlar taşı
yarak. «Sır»lanınızı ifade kabil olsaydı 
o zaman hiç kimsenin kimseye benze
mediğini anlardık. 

Belki de tamamUe aksi olurdu: yani 
hepimizin ayni şeyi söylemek istediği
mizi, fikirlerimiz dediğimiz şeylerin bi
rer vehm olduğunu, hepimizin de Bü
yük Hep'in bir rüyası olduğumuzu 
kavrardık. 

* Nurullah Ataç 

Üçüncü beş senelik muafiyet 
listesi hazırlandı 

Teşviki sanayi kanvmuna göre bu 
seneden itibaren tatbik edilecek olan 
üçüncü beş senelik muafiyet listesi 
hazırlıklanna devam edilmektedir. 
Liste teşviki sanayi kanunundan is
tifade eden müesseseler için hazır
lanmaktadır. Gümrük tenzilâtının 
hariçten getirtilecek ham maddeler 
üzerinden gümri^erde yapılması dü
şünülmüşse de bundan sarfınazar 
edilerek muafiyetten yalnız teşviki 
sanayi kanunundan istifade eden 
müesseselerin daha geniş surette fay
dalanacağı şekilde bir liste hazırlan
ması muvafık görülmüştür. Bu hu
sustaki tedkiklerin zamanında ik
mal edilerek listenin hazirana yetiş
tirilmesine çalışüacaktır. 

V i y o l o n i s t E k r e m Z e k i 
k o n s e r i n i v e r d i 

Viyolonist Ekrem Zeki, p6rşembe 
a:kşamı saat altı buçukta Saray sine-
masmda konserini vermiştir. Salonu 
dolduran davetlilerin çok büyük tak
dirlerine mazhar olmuştur. Piyano
da refakat eden bayan da çok alkış
lanmıştır. 

sinemasında 
Senenin en büyük 

Ankara Borsası I 
6 Mayıs 1938 

(AKŞAM KAPANIŞ FtATLERİ) 
İSTİKRAZLAR TAHVİLLER 

Türk borcu birinci tertib vadeli! 19,67,5 
Erg£inl 95 

Sivas - Erzurum (birinci tertib) 96,50 
İstikrazı dahili (peşin) 95 

Anadolu mümessil (peşin) 40,50 
PARA (ÇEK FİATLERİ) 

Paris 
Nev York 

Milano 
Brüksel 

Atina 
Cenevre 

Sofya 
Amsterdam 

Prag 
Madrid 

28,31,75 
0,79,21,58 
15,06,34 
4,70,25 

86,74,60 
3,45,95 

63,49,20 
1,42,25 

22,73,80 
12,69,84 

^ B ü y ü n D P ® l k Slnemasma» T Ü E K Ç E sözlü filmleri " \ 

I M İ H R A C E N İ N G Ö Z D E S İ 

L
H İ N D IVIEZAR.I 

TÜRCE SÖZLÜ 2 devre birden 
İlâveten: Başvekil CELÂL BAYAR'm Atina seyahati, bütün tafsilâtile 

Seanslar: 2 - 5 ve 8 de 

I 
Bugün TÜRK 

L A H A B A N E R A 
ZARAH LEANDER 

Fevkalâde muhteşem film 
Seanslar 1 - 4,10 ve 7,30 

Sinemasmda 2 büyük 
film birden 

D E L İ P E T R O 
Büyük tarihi film 

2,30 • 5,50 ve 9,10 da 

' Bütün güzellik ve sevimliliği ile oynamasmı bilen cazip 
Sehhar... ve açık kadın... 

MARY ASTOR — RUTII CHATERTON — WALTER HUSTON 
tarafından emsalsiz bir tarzda oynanmış 

K D I R K L O K KADDINI 
Fransızca sözlü ve kadın, erkek herkesi alâkadar eden büyük bir zev-

ciyet meselesini tasvir etmektedir. Bu pazartesi akşamından itibaren 

SAKARYA sinemasının 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Büyük muvaffakiyeti olacaktır. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Berlin 
Varşova 
Budapeşte 

Bükreş 
Belgrad 

Yokohama 
Stokholm 
Londra 

Moskova 

1,96,90 
4.19,50 
3,98,80 
106,19 

34,52,38 
2,72,50 
3.07,90 

630 
23,83,73 

İstanbul atletizm bayramı tertip heye
tinden: , 

İstanbul atletizm bayrammm dokuzım-
cusu 8 mayıs pazar günü öğleden sonra 
saat on dörtte Bebekte Kolej sahasmda 
yapılacaktır. 

Geçen hafta seçilerek finale kalan bü
tün atletlerin pazar günü saat on üçte 
Bebekte Kolej sahasmda hazır bulımma-
lan rica olunur. 

Bu sene müsabakalara atletizm federas
yonunun tensibi ile diğer bölgelerden ge
lecek atletler de iştirak edecektir. 

Müsabakalar dühuliyesiz ve herkes da
vetlidir. İki senedir tatbik edilen prog-
tam mucibince müsabakalar devam eder
ken, ara verilmiyecek, bir müsabaka biter 
bitmez diğeri yapılacaktır. 

Hazmı teşekkür ediyor 
Tayyare bileti almak için gişeme gös

terilen alâkadan dolasn saym balkunıza 
binlerce teşekkür ederim. 

Hazmı Körmükçü 
Adres: Beyoğlu, İsUklâl caddesi HoUvud 

kımdura mağazası karşısmda Şehir Olşesi. 

Pangaltı K U R T U L U Ş Sinemasında 
2 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

1
2 BÜYÜK FİLM BİRDEN 

ŞANGHAY i BAY TEKİN 
Charles Boyer - Loretta Young H AFRİKADA 

^^^^/^^^^^gğ Matine ve suvarelerde 2 film birden ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
2 büyük 

fUm birden Bugün M E LJK sinemasında 
2) Herkesin kadını 

1 — THEO LİNGEN - HEİN 
RUHMAN - HANS MOSER 

tarafından fevkalâde bir surette 
yaratılan 

ADAMI 
Büyük aşk ve kahkaha filmi 

Seans: 2,30 - 6 - 9,30 

(TAMARA) 
V İ C T O R F R A N C E N 

ve 
V E R A K O R E N ' i n 

En büyük filmi 
Seans: 1 - 4,30 - 8 de 

jhâveten: Başvekil CELÂL BAYAR'm Atina seyahati bütün teferruatile. J 
• • • ^ • ^ ^ • • ' Holivud'un en güzel iki kadınını ^ ^ ^ ™ ^ ^ ^ ^ ^ % 

Bu hafta S ü m e r Sinemasının 
Göstermekte olduğu iki güzel filmde göreceksinii . '"" " ^ ' ^ 

Büyük maşuka 

Margaret Sullavan 
Fransızca sözlü 

Seviştiğimiz zamaniar 
Büyük aşk filminde 

Meş'um kadın 

T A L A B i R E L L 
Tehlikeli kadın 

Ask ve ihtiras filminde 
ilâveten: EKLER JURNAL dünya havadisleri. 

SAKARYA sinemasında 
2 güzel ve büyük fUmden mürekkep müntahap bir program: 

S O N SEYAHAT 
(Fransızca sözlü) 

CONRAD VEİDT ve VİVİAN 
LEİGH tarafından oynanmış aşk 

ve heyecan filmi. 

RICHARD TAUBER 
tarafından mükemmel bir operet 

olan 
Viyana Seni Seviyorum 

Bir musiki ziyafeti 
Dâveten: Kıymetli BaşvekUimiz bay CELAL BAYAR ve Hariciye Veki

limiz Bay TEVFİK RÜŞTÜ ARAS'm ATİNA seyahatleri. 

AKŞAM 
lAbone ücretleril 

TürMi/e Ecnebi 
eENELtK 1400 kurti| 2700 kuru| 
6 ATLIK 750 > 1450 > 
• ATUK 400 > 800 • 
1 A n j K 160 > — » 

PosU İttihadına dahil olmıyan 
«cnebi memleketler: Seneliği 

8000, altı ayUKı 1900, üg 
aylıffı 1000 kuruftuz. 

Adres tebdili İçin yirmi be) 
l:urU9İuk pul göndermek I&zımdır. 

RebiüleTTel 7 — Rozohızıı 2 
8. İM«k CAMf OiU Ikühll Akftm Ytin 

E. 7,45 9,40 6,01 8,54 12,00 1,47 
Va. 2,55 4,50 12,11 16,04 19,12 20,58 

idarehane: Babı&li civan 
Acunualuk So. 

No. 1? 

KONFERANS 
Şehremini Halkevinden: 
7/5/938 Cumartesi günü saat 20,30 da 

İlhami Cebeci tarafmdan (İktisadi coğ
rafya - Akdeniz) mevzulu bir konferans 
verilecektir. Her kes gelebilir. 

lUn 
İstanbul Şehir Tiyatrosu 

İzmirde Elbamra sinemasında 
Her gece temsil vermektedir. 

SEHZADEBAŞI TURAN TtlATROSU 
Halk sanatkân Naşld ve 

arkadaşları 
Miçe - Pençef varyetesi 

SEVDA KURBANLARI 
Dans, solo, düet. 

Pazartesi: Kadıköy 8ü-
reyyada. Salı: Pangaltı 
Kurtuluş. Çarşamba: Be
şiktaş Suad Park. Per
şembe: Bakırköy Millt-

yadi sinemalarmda 
Kadınlardan Bıktım 

Operet 3 perde. 

CEMAL SAHİR TİYATROSUNDA 
13 Mayıs cuma gala 
müsamere ile başhya-

"• " "• \ rak şehrimizin en 
lüks tiyatrolarında 

^^^ J meşhur âlim 
AŞK HESMİGEÇİDt 
jperetini temsil ediyor 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, ga

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

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
tatış yeridir. Telefon: 3377. 



İsviçre zabıtası büyük bir muam
ma karşısmda şaşırmıştır. Belçika 
kralı üçüncü Leopoldun Tiroide seya
hate çıktığı ve Tirole giderken Bal 
şehri tariki ile tsviçreden geçeceği 
Brükseldeki İsviçre sefareti tarafın
dan İsviçre zabıtasına bildirilmişti. 
Kralın hangi trenle Bale geleceği de 
sarih olarak haber verilmişti. 

Belçika hükümdanmn geleceği ha
ber verilen tren (Bal) garma geldiği 
zaman şehrin emniyet müdürü ve bir 
nıikdar resmî ve sivil polis, kralı kar
şılamağa çıkmışlardır. Tren durduk
tan sonra müdür ile polisler trenin 
yataklı vagonlannı baştan aşağı ara-
öuşlardır. Fakat kral yok... 

Acaba yolda krala bir şey mi oldu 
diye emniyet memurları telâşa düş
müşlerdir. Tren boyımca döndükleri 
zaman kralın arkasına mekteb çocuk-
lan gibi bağlamış olduğu seyahat çan
tası ile üçüncü mevki bir vagonun 
kapısından çıkmakta olduğımu göre
rek hem sevinmişler hem de şaşırmış
lardır. Meğter ki kral Kont Rety namı 
altında mütenekkiren gayet mütevazı 
bir tarzda seyahat ediyormuş. 

Kral kendisine hoşâmedi beyan eden 
polislere gösterdikleri nezaketten do
layı teşekkür etmiş ve diğer yolculara 
karışarak Tiroldeki Junsbrücke gide
cek diğer trene aktarma yapmak için 
garın öteki rıhtımına geçmiştir. 

Aşk ve 
Londra barlarından birinin direk

törü B. Viliam Man, bara yeni angaje 
ettiği dansöz bayan Bala âşık oldu. 

Günlerden bir gün bayan Bal şu 
mektubu aldı: 

«Sevgili bayan Bal, 
«Benimle evlenir misiniz? Eğer bu 

cıddj teklifimi kabul ederseniz mesud 
olurum. Bu saadetimi müjdeliyecek 
»nektubunuzu dört gözle bekliyorum. 
Mektubunuzda hangi tarihte nikâh 
ayacağımızı da bildirmenizi rica ede-
* ^ - Direktörünüz: Man.» 

Bayan Bal uzun müddet düşünmek 
*ahmetme katlanmadı. Hazır, kunıl-
|»UŞ, iyi işliyen bir bann sahihi olmak 
™Ç te fena değildi. Derhal evlenmeğe 
razı oldu. Bir hafta barda parasız ça-
"Şt«. bir hafta sonra nikâhları kıyıla
caktı. 

Gelgelelim direktör bay Man fikrin
in caydı, süzünü tutmadı, evlenmek

ten vazgeçti. 

Kanun 
Bayan Bal mahkemeye müracaat 

edip zarar ve ziyan istiyeceğini söyle
di. Bay Man sordu: 

— Neye dayanıp dava açacaksınız? 
— Yazdığınız mektuba... 
— Öyleyse açmız. 
Bayan Bal davayı açtı. İlk celsede 

bayan Bal direktörün yazmış olduğu 
mektubu ortaya koydu: 

— Müessesenin resmî kâğıdma ya
zılmıştır dedi. 

Bunun üzerine bay Man ayağa 
kalktı: 

— Müessesenin resmî kâğıdına ya
zıldığı için hiç bir kıymeti yoktur de
di, lütfen kâğıdm sonunda matbu ola
rak yazılmış olan cümleji okuyunuz. 

Müessesenin resmî firmasını taşı
yan kâğıdm sonunda şu cümle vardı: 

«Bu kâğıda yazılan teklifler katî bir 
kontrat hükmünde değildir.» 

Bakalım mahkeme ne karar vere
cek? 

Güzel kadrn, otonnobil, fare... 
Londra 2 Mayıs — Dün Londranm geniş bulvarlanmn birinden kırmızı 

"İT otomobil geçiyordu... Otomobili genç, güzel bir kadın kullamyordu. 
Bulvar tenha olduğundan, güzel kadm seksen kilometre ile yol alıyordu... 
Fakat birdenbire fren yaptı. Otomobil kızakhyarak durdu... 
Genç güzel kadm telâşla indi ve avaz avaza: 
— Can kurtaran yok mu?.. 
^iye haykırdı. Biraz ötede duran zabıta memuru büyük bü: felâket var 

^ ^ ' ^ ile koşup geldi... 
**eğer güzel şoför otomobilde bir küçücük fare görmüş!.. 

Patates unu 

Seyyah gelmesini temin için 

Yeni bir gıda maddesi keşfedUdi: 
^ n haline getirümiş patates. Anasü 

«uanyah olup Şarkî Prusyada Königs-
^rgdeki Alman üniversitesini bitir-

ıkten sonra evvelâ Pariste ve sonra-
r^ Londrada lâbratuvarlarda tecrü-
"® ve tedkiklerle bir çok seneler meş-
S ^ olan Dr. Voltertas patatesi pudra 
haline getirecek bir usul bulmuştvır. 

Su keşfi elde edmciye kadar bir kaç 
^ h e bir çok vagon patates sarfetmiş-
!|"- Bulduğu usulle pudra haline geti-
"en patatesi bir mUtdar sıcak su ya-

/^d süt kanştırarak yenUebilecek 
'^ale getirmektedir. 

Filvaki şimdiye kadar patatesi un 
aline getirecek bazı keşifler yapıl-

P îŞtı. Lâkin elde edilen madde yalmz 
^ayvan yemi olarak kuUamlabiliyor-
^.. Lituanyah mütefennin patatesin 
"̂ »liva ettiği tabiî rutubetin dörtte 

Çjmü izale etmektedir. Çıkan rütu-
t nisbetinde patatesin sücleti azal-
aktadır. Patates unu, buğday unu 

^™juval larda muhafaza edihnekte-

dir. Sıcaktan ve soğuktan müteessir 
olmuyor. 

İngUtere hükümeti bu keşif ile ya
kından alâkadar olmuştur. İngiltere 
devletinin müdafaa noktasmdan en 
ziyade üzüldüğü mesele deniz yolları
nın serbes olmasma bağU olan isışe 
meselesidir. Britanya adalarmda kül
liyetli mUcdarda yetişen patateslerin 
un halinde muhafazası kabü olduğun
dan İngiltere hükümetinin iaşeye 
aid büyük endişesi ortadan kalkacak
tır. Pudra haline getirilen patatesin 
resmen yapılan tahlilinde muhtevi ol
duğu maddelerin ve bunlara aid nis-
betlerln şu olduğu anlaşılmıştu*: 

Yüzde 12,11 rutubet, yüzde 3,18 
madenî emlâh, yüzde6,45 protein, yüz
de 0,13 yağü maddeler, yüzde 65,7 
nişasta ve yüzde 12,43 maiyeti fahm. 

Bir porsiyon pudra patatesine sık
letinin üç buçuk misli sıcak su yahud 
süt karıştırıldığı zaman dört buçuk 
porsiyon patates püresi elde edilmiş 
olur. 

her tarafta büyük 
propaganda yapılıyor 

Avnıpamn her 
tarafmda seyyah 
gelmesini temin 
için büyük bir ça
lışma var. Broşür
ler neşredUiyor, 
renkli güzel duvar 
ilânlan bastınh-
yor, gazetelere, mecmualara ilânlar 
verUiyor, hasılı seyahat edebUecekle-
rin dikkatini çekmek için elden gelen 
ga3rret sarfediliyor. 

Avrupada en çok seyahat edenler 
İngilizlerdir. İngilizler, imkân bvüduk-
ça, İngilterenin sisli, rutubetli hava-
smdan kaçarak beş on gün mavi gök
yüzü, mavi deniz görmekten zevk 
ahrlar. Yaz tatillerinde, yortularda 
yüz binlerce İngiliz İngiltere haricine 
çıkar, yabancı memleketlere gider. Bu 
sebeble seyyah celbi için propaganda 
yapanlar başlıca İngiltereyi hedef tut
maktadırlar. İngiliz gazeteleri, İngiliz 
mecmuaları muhtelif memleketlerin 
ilânlarile doludur. 

Sejryah gelmesi için yalnız propa
ganda kâfi değildir. Ujcuzluk ve eğlen
ceyi de temin etmek lâzımdır. Yapılan 
ilânlarda bu cihetlere bilhassa ehem
miyet verilmektedir. Konforlu oteller
de yiyip içmek dahil olduğ uhalde 
günde kaç paraya kalmak kabü oldu
ğu, ne gibi eğlenceler bulunduğu, sey
yahlara demiryollannda ve sairede ne 
gibi kolaylık gösterildiği uzun uzadı-
ya anlatılmaktadır. 

Yakın zamana kadar Fransa, Avru
pada turist bakımından en kârh vazi-

Fransaya 927 senesinde 2,125,000 seyyah gelmiş, 
bunlar 12 milyar frank bırakmıştı, 936 da seyyah 
miktarı 424 bine, bıraktıkları para 1,5 milyara 
inmişti. Fransa şimdi yeni bir hamle yapmak istiyor 

yette idi. Her sene milyonlarca ecnebi 
seyyah Fransaya gelerek milyarlar bı
rakıyordu. 929 senesinden sonra ikti
sadî buhran yüzünden seyyah akım 
azaldı. Bu hal 936 senesine kadar de
vam etti. İki senedenberi yeniden bir 
canlanma alâmeti görünüyor. Bunun 
başhca sebebi iktisadî buhranm zail 
olması, bir çok memleketlerde ve bil
hassa İngilterede yeni bir refah dev
resi başlamasıdır. İngilizler bu vaziyet 
karşısında yeniden seyahate başlamış
lardır. 

Fransa 937 sergisini sırf seyyah çek
mek. İngilizleri ve sair seyahat eden
leri tekrar Fransaya çekmeğe ahştır-
mak için tertib etmişti. Sergi büyük 
bir açıkla kapanmakla beraber gelen 
yüz binlerce yabancının bıraktığı pa
ra ve bu münasebetle yapılan propa
ganda hiç şüphesiz bu açığı kat kat 
fazlasUe kapatacak kadar mühimdir. 

NeşredUen bir istatistiğe göre Fran
saya son seneler zarfında gelen sey-
yahlarm mUcdarı ve bıraktıkları para 
şudur: 

Sene Seyyah mikdan Butıktıklan para 
927 2,125,000 12 milyar 
036 424,000 1,5 > 
837 900,000 4 » 

Bu rakamlar ara
sındaki fark çok 
büyüktür. 927 de 
yabancılar 12 mil
yar frank bırakmış
larken 936 da bu 
mikdar 1,5 milya
ra kadar inmiştir. 

Geçen sene yeniden bir yükselme baş
lamıştır. Fransa bunun devamım ve 
eskisi gibi seyyah akımm temin etmek 
istiyor. Bu maksadla seyyahlara yeni 
kolaylıklar gösterilmesine karar ver
miştir. Bu karara göre pasaport vizesi 
alırken istiyen 30 frank vererek bir 
turistik kart alacaktır. Bu kart şu 
menfaatleri temin edecektir: 

1 — Şimendiferlerde yüzde 40 ten
zilât. 

2 — Otomobil için alınacak benzi
nin fiatinde tenzilât (litre başına 60 
santim.) 

Turistik karttan istifade etmek içli 
Fransada en az 6 gün kalmak lâzım
dır. Bu kolaylığa mukabil en az 300 
bin daha fazla seyyah geleceği ve bun-
larm 1 milyar frank bırakacaklan 
tahmin edilmektedir. 

Şurasım söyliyelim ki diğer mem
leketler de seyyahlar için bir çok ko-
layhklar gösteriyorlar. Ahnan şimen
diferlerinde seyyahlara yüzde 60, İtal-
yada yüzde 50, İsviçrede jrüzde 40 ten
zilât yapılmaktadır. 

Balıkesir (Akgam) — Babkesirde Dlkis ve biçki yurtlanmn adedi gün 
seçtikçe artmaktadır. Yukandaki resim, bayan Hayriyenm idaresindeki Biçki, 
t>iki ı§ ve Nakış yurdunun bu seneki mezunlarım göstermektedir. 

Hububat ofisi 
Haziranda faaliyete 

^geçmesi ümid ediliyor 
Teşkili kararlaştırılan hububat ofi

si için tedkiklere devam edilmektedir. 
Bu hususta temaslarda bulunmak 
üzere Ankaraya giden uyuşturucu 
maddeler inhisarı müdürü bugfünler-
de şehrimize dönecektir. 

Bundan bir müddet evvel şehri
mizde ayni mevzu üzerinde meşgul 
olan İktisad Vekâleti ticareti teşki-
lâtalndırma müdürü B. Servetin de 
şehrimize gelmesi beklenmektedir. 

Ticareti teşkilâtlandırma müdürü 
hububat ofisi hazırlıklarUe meşgul 
olacaktır. Merkezi Ankarada kurula
cak olan ofisin İstanbul şubesi teş-
küâtı için uyuşturucu maddeler in-
hisanmn mevcud teşküâtmdan isti
fade edüeceği haber verilmektedir. 

Afyon ve daha bazı mahsullere aid 
işleri de hububat ofisi görecektir. Ofis 
ayni zamanda toprak mahsullerinin 
ihracatım tanzim edecektir. Hubu
bat ofisinin haziranda faaliyete geç
mesi muhtemel görülüyor. 

Kırkçeşme sularının ıslah 
yolu tedkik edilecek 

Dahiliye Vekâleti, Kırkçeşme su
larım mikropsuz bir hale getirerek 
şehre akıtmak için ne gibi tedbirler 
almması lâzım gelecegihin tedkikinl 
belediyeye emretmişti. Bu tebliğ üze
rine belediye mütehassısltûrdan mü-
rekkeb bir komisyon teşkil edecek
tir. Komisyon yakında toplanacak, 
bir hafta, on gün içinde kararım ve
recektir. 

Meşhur Opera Lirik şantözü 

OLGA SOMOGYİ 
Yunan operası tenoru 

BAKEA 
ye Tenor YUNKA 

NOVOTNl'de 
Mo. KEMAL orkestrası iştiraküe 

Kanmı. Bilgileri 
Anlar uçtu 

Bahçesinde otururken gözüne 
alelacaip bir şey Uişti. Ağaçlardan 
birinin dalma; sanki bir hevenk 
asılmıştı. Dikkat edince bunun bir 
a n oğulu olduğımu gördü. cKom-
şumım an lan olacak?» diye dü
şündü, nerde ise kendi de gelir. 

Filhakika bir saıüye geçmeden 
bahçe kapısı hızU hızlı çalmdı. 
Kanter içinde, kapıda komşusu gö-
ründiL Acele bir «günaydm» dan 
sonra, «Buraya bizim anlar uçmuş 
galiba» diyerek bahçedeki ağaçla-
rm dallarım kontrola başladı. An
lan görünce rahat bir nefes aldı. 
Müsaade ederseniz şunlan kovam-
ma silkeyim, diyerek arkasmdan 
gelen uşağm elinden boş kovam al
dı ve anlarım da bu kovarım içine 
düşürerek sevinçle çıkıp gitti. 

Bahçe sahibi an lan iade etmek

le mükelleftir, çünkü kanun baş-
kasınm mülküne uçmakla a n oğ
lunun sabipsiz sajnlmıyacağmı ya
zar. 

O tarihden sonra birinci komşuyu 
da bir a n merakı sardı. O da iki ko
van a n aldı. Artık her iki komşu
nun da selâmdan sonra konuştu
ğu mevzu a n idi. Yalnız ortaya 
halledilecek bir mesele çıktı. Ba
zen bir komşunun arılan diğerinin 
kovamna gidip jarada kalıyorlardı. 
Böyle başkasmm kovanma uçan 
anlar ne olacaktı? İşte cevabı: 

Kaiıunu Medenî madde 698 den 
«Bir kimsenin a n Ue meşg^ kova
nma uçan başkasırun an lan tazmi
nat vermeğe mahal olmaksızm ko
van sahibinin olur.» 

Avukat Emcet Ağış 

Papazyan biçki yurdu mezunlan 

KEL OĞLAN 
Derlerin ve Devrimlerin destanı 

S7 myfa - 10 kam*. Tuan: Dr. Ziya 
Kay» Remıi Kitabevi — tstanbol 

Kurtuluş, Tepefistfinddd Biçki D'Mş yurdundan diploma alan bayanlardan bir 
grup. (Ortada direktör ve öğretmenleri bayan Papazyan) 

Nfirastenl, 
uflyet T« 
Chloros* KANSIZLIK 

beni«»üaik idn yeg&ne dev* kani ihv« eden CTDAD mTCPimTKIC DADIC 
En mantahipetibba tarafından tertip edilmiştir. O İ I \ U r Uc<OV/ni£<n>3f rAIUd 



—la^safc—*-'"^ 

Mayıs ayı takvimi 
UMIJMÎ ZİRAAT İŞLERİ — Oeçen ayda ekilmesi bitirUemiyen yazlık mahsul

lerden: Mısır, pamuk, susam, keten, kenevir, kavun, karpuz, soya fasulyesi, lih. 
gibi mahsullerin ekilmesine devam edilif ve bütün bımlann bu aym on bejine ka-
das kftmilen ekilmiş olması şarttır. 

METVA BAHÇESİ İŞLERİ — İlkbaharda dikilmiş olan ve tutmuş bulunan 
fldanlarm toprağı çapalanır, toprağı temizlenir, ajaçlann herekleri sıkıştırılır ve 
fidanlar tekrar bağlanır. 

Meyva aftaçlanndaki sık çıkmış çiçekler seyrekleştlrilir. Bu suretle diğer çiçek
lerin İyi bir şekilde teşettül etmesine yardım edilmiş olur. 

SEBZE BAHÇESİ İŞLERİ — Bir çok yazlık sebzelerin fidelerinin bu ayda yer
lerine dikilmiş olmaa lAzımdır. Boginar ve kuşkonmazlarm boğazlan dolduru
lur. Yeni dikilecek kuşkonmazlarm pençeHerlnin bu ayda yerine dikilmiş olması 
lAzımdır. 

BAĞ İŞLERİ — Geçen ay ve bu «y havalar pek yağışlı gitmiş olması hasebile 
)>aSlarda kUleme, mlldlyD gibi maotarl hastahklann tesiri şiddetli, fazla olması 
İhtimalin* binaen tam samamnda Ujıclanması ve kükürd, Bordo bulamacmm 
fazla verilmesi lAzımdır. Havalar kurur kurumaz, bağların çapalanması da 
İftzımdır. 

Asmaların boğazlatmdan sürmüş buluniuı ve üzerlerinden çıkmış olan filizler 
koparüır. Sürmüş ve muhafazası İcab eden filizler de, hereklere bağlanırlar. 

ÇİÇEK BAHÇESİ İŞLERİ — BU çok yazlık cİQeklerln fideleri bu aylarda, 
bahçelerde parsellerine dikilirler. 

Erguvan, mimoza, akasya, çam envai, beyaz salkım ve daha bir çok süs ağaç
larının tohumlan bu ayda yerlerine ekilirler. Oüllere ve diğer bir çok çiçeklere 
ftnz olan tufeyli, mantarl hastalıklarla, haşerelere karşı mücadele edilir. 

KÜMES İŞLERİ — Tavuklardan kuluçka olanlann altlsınna mikdarı kâfi yu
murta konur, yumurtaları geçen ay konan ve bunlardan çıkan civcivlerin, tavsi
yelerimiz dahilinde beslenmesi, yem verilmesi ULzımdır. 

Anlar bu aylarda oğul verirler. Bunların kaçmlmamasma ve yeni kovanlara 
yerleştirilmesine itina edilir. 

Bağcılık: 
Bağlara, asmalara kükürt 

defa kükürt 
Bağlarda en zi

yade görülen man- p 
tali hastalıklardan > 
Mrl de küUeme- | 
dlr. Buna memle
ketimizde akbaUk 
hastalığı da der
ler ve oldukça teh
likelidir. 

Hastalık, asma
ların yeşil kısmıla-
nnm hemen bOtün 
•kaumnda, yani 
•firgün, yaprak, sülttk, çiçek ve taneler 
filerinde görülür ve asmanın bu kısunlan 
klrU beyaz bU tozla örtülür. 

Bu pek tehlikeli, tahrlbkâr hastalığa 
karşı kuUanacağunıs, basit ve ucuz olan 
T* her yerde tedariki kabil olan en iyi 
loadde kükûrddflr. 

KlUlemeye karşı kullanüabUecek kü
kürd gayet saf, ince olan ktkkûrd çlçe-
|1 namlle satılan kükürddür. tnce olan 
kükürdün asmalara serpilmesi daha ko
lay ve yapışkan olduğundan böyle ince 
kükflrd çiçeğinin diğer kükürdlere tercih 
•dilmesi İftzımdır. 

KüUemeye karşı kükürdü sabahlejrin er
kenden çiğ kalkmadan evvel veya akşam 
flzeri, rilzgârsız bir zamanda atmahdır. 

Hastalığm şiddetine, havalann fena ve 
yağmurlu gitmesine göre verilecek, atıla
cak kükürd mikdan tahavvül eder ve 
S - 4 defa atılırsa kftfldlr. 

Hastalığın şiddeti orta derecede bulun
duğu takdirde: 

Bhrinci kükürdleme: Asma filizleri uza-
j ıp 8 - 1 0 yaprak hasıl ettiği zaman 
Terlllr. 

İkinci kükürdleme: ^Asmalann çiçek 
açma zamanında verilir. 

Üçüncü kükürtleme: Asmalar tane 
bağlamağa, üzümler teşekkül etmeğe baş
ladığı zaman ve ben düşmeden evvel 
Terilir. 

Şayet bağlarda külleme hastalığı şid
detli ise, dört defa kükürd vermek lâzım
dır. 

Birinci kükürdleme: Filizler 5 - 6 yap -
rak hasıl ettikleri vakit. 

Çiçekçilik: 
Şık ve zarif çiçeklerden 
margaritler nasıl yetiştirilir? 

•^ 
niçin atılır, ne vakit ve kaç 
atmalıdır? 

İkinci kükürdleme: Yapraklar kamilen 
açılmağa başladıklan zaman. 

Üçüncü kükürdleme: Çiçek açma za
manında. 

Dördüncü kükürdleme: Üzümlere ben 
düşmeden evvel. 

Bazan da hava şartlan fena olduğu 
saman, üçüncü kükürdleme İle dördüncü 
kükürdleme arasmda bir ay fasıla ile bir 
kükürdleme amellyatma daha ihtiyaç 
hlsttdUdlCi vakldir. 

Adi ahvalde birinci kükürdlemede bir 
dönüm bağa 1 , 6 - 2 kUo kükürd çiçeği 
verilir. İkinci kükürdlemede bu mlkdaıj 
S - S,5 kilo, üçüncü kükürdlemede İse 
4 - 4 4 kiloya kadar çıkar. Bu söylediği
miz en mükemmel kükürd çiçeği içindir. 

Adi kükürd olursa: 
Birinci defa: 8 - S,5 kilodur. 
İkinci defa: 4 - 5 kilodur. 
Üçünefl defa: 5 - 7 kilodur. Keçiborlu 

kükürdünden atılacak ise iki misli daha 
fazla atmak lâzımdır. 

Kükürdü seyrek bir tülbend kese içe
risine koyarak atmalı, bu iptidai bir tarz
dır. Mahrutl bir şekilde ağzı delikli tene
kelerle serpllirse daha iyidir. 

En İyisi bittabi hususi yapılmış kükürd 
körüğü ile asmalara serpmektir. Bundan 
başka kükürd haznell, büyük pulveriza-
töıîeri de vardır, ki, vâsi mikyasta bağı 
olanlara bunu tavsiye ederiz. 

Yağışlı senelerde kükürdü fazla atma
hdır. Kükürdden tasarruf etmeğe kalk
mayıp bolca vermekle, bağın harablyetlne 
meydan verilmemiş ve bol üzüm alınmış 
olur. 

Bu sene havalar yağışlı gidiyor, kükür
dü fazla vermeği tavsiye ederiz. Dikkat 
edilecek en mühim mesele kükürdün as
ma aksammın her tarafına tevzi edilme
sidir. 

Kükürdden başka ktillemeye karşı di
ğer bir takım mayi halinde İlâçlar da 
varsa da tedariki müşkül ve pratik değil
dir. Kükürdü daha ziyade tavsiye ederiz. 

Resmimiz, bağlara kükürd tevzllnde 
kullanılan, kükürd körüğü ile kükürd ku
tusunu göstermektedir. 

•9MLr'.??L 
Resmimizde gö

rülen, pek şık V» 
zarif çiçeklerden 
Margaritler de bir 
nevi krizantem
dir. Ayni fasileye 
mensubdurlar; bu
na saraypatı veya 
İlkbahar çiçeği de 
derler. 

Margaritler; se
nevi bir çiçektir. 
Sonbaharda çiçek
leri döküldükten 
sonra sökülüp atı
lır. Kasımpatı kri
zantemler gibi iki üç sene toprakta kal
mazlar, o sene sökülüp atılırlar. 

Margarit ve krizantemlerin tohumları 
bu ayda ekilirler, meydana gelen fideleri 
hususi yastıklara veya bahçelerde yerleri
ne dikilirler ve ağustos, eylülde çiçek 
açarlar. 

İşte saraypatı, Margaritlerle kasımpatı, 
birbirlerinden bu suretle ayrılırlar. Maa-
mafih, her ikisine de krizantem deriz. 

Margarit,; saraypatının krizantemler 
gibi binlerce nevileri vardır. Ekseriyetle 
basit san, beyaz, mavi, portakal renginde 
olanlar pek makbuldür. Resmimiz beyaz 
zemin üzerine kenarları kınnızı Marga
ritler! göstermektedir ki, cidden pek hoş 
manzaralı çiçeklerdendirler. 

Margaritler; bahçelerde açıkta duvar 
diplerine veya parsellerin ortalarına diki
lir ve bu suretle bulundukları yerleri 
mükemmel bir şekilde süslerler. 

Margaritlerin çiçekleri biçilerek bun
lardan yapılan buketler pek şık olur. 
Rengârenk olan bu çiçelder vazolara ko
nacak olursa bulundukları salonları mü
kemmel denecek bir şekilde süslerler, çok 
gösterişli çiçeklerdendir. 

Sevdiği toprak: Yumuşak yaprak çü-
rüntüsü ve komposto topragile kanştınl-
mış bahçe toprağı. 

Margaritler sudan, güneşten pek hoş
lanırlar. Onun için bunları sık sık sula
mak İster. Bahçelerde güneşli yerleri se
ver, gölgeden hoşlanmazlar. 

Margaritler müşkülpesend çiçeklerden 
değildirler; hemen hemen her toprakta 
yetişebilir, bittabi yumuşak topraklan 
daha zl3rade severler. Te^nisanide to
humlan alındıktan sonra çiçekleri sökü
lüp atılırlar. 

Kasımpatı, krizantemler daimî bir çi
çektir. Bunlar tohumlan ile yetiştirildiği 
gibi, asıl yandan süren piçleri veya çelik 
daldırmalarlle teksir edilirler. 

Margaritler de, kasımpatılan. gibi 60 -
70 santim kadar boylanıriar. Basit ve 
katmerli olan çiçekleri vardır. 

Resmimiz, beyaz çiçekli, kenarlan kır
mızı, parlak çiçekli Margaritler! göster
mektedir. Bunlann da tohumları sonba
harda almarak ertesi sene tekrar ilkba
harda ekilerek fide yetiştirilir. 

A K Ş A M' in 
Ziraat mütehassısı 

karilerimizin suallerin2 cevap veriyo 
(AKŞAM) tn ziraat mütehassısı 

her nevi ziraat bahislerine dair 
sorulacak F,uallere cevap verme
ğe hazırdır. Gönderilecek mek
tupların üzerine (Ziraat muhar
riri için) kelimelerinin ilâvesi lâ
zımdır. 

Kuşlar: 

Kanaryalardaki tufeyli 
haşereler - bitlerle -

nasıl mücadele yapılır? 
Kanaryalar da, 

tıpkı diğer kuşlar 
ve tavuklar gibi, 
bir takım tufeyli 
haşere ve bitlerin 
hücum ve tasallû-
tıma maruz kahrlar. Bununla mücadele 
yapılmazsa, çoğalarak kuşların telef ol
masına sebebiyet verilmi solur. 

Bu bitler, haşereler, gözle görülemiye-
cek kadar küçüktür. Bunlann şekli iti-
barile çok muhtelif cinsleri vardır. 

Bunlara karşı alınacak tedbirler şun
lardır : 

1 — Kanaryaların bulundukları kafesin 
daima temiz tutulması, sık sık muayene 
ve temizlenmesi lâzımdır. Meselâ tünek-
ledikleri, bindikleri kamışların, folluk ve 
yemlikleri T aralarında saklanmış haşere
leri öldürmek maksadile, bunları kaynar 
ve antiseptik sularla yıkamak icab eder. 

2 — Bundan başka kafesin iç tarafına. 
sigara teneke kutularından birini dele
rek içerisine bir mikdar pamuk koymalı. 
Haşereler - bitler - ekseriyetle geceleri 
hali faaliyettedirler, kuşların kanlarını 
emdikten sonra, sabaha karşı saklanacak, 
barınacak yer ararlar ve bu suretle ka
fesin içerisine astığımız delikli kutu içe-
ri^ndeki pamuk içerisinde saklanırlar. 
Yalnız bu kutunun kafes zeminine ya-
km olarak konması lâzımdır. Her sabah 
bu kutu içerisindeki pamuk alınarak mu
ayene edilir, bitler görülürse pamuk ya-
kıhr. 

3 — Yazın, geceleri kafesin yansmı be
yaz bir tülbend ile örtmeli ve sarmalı, 
şayet kanaryalarda bit varsa, bu bez üze
rine gelirler ve ertesi sabah bez alınarak 
kaynar su işerisine batırılarak üzerlerin
deki haşerat, bitler itlaf edilmiş olur. 

4 — Bundan başka, bilhassa kuluçkaya 
yatırılacak kanaryalar, kuluçka yatınl-
mazdan önce, erkek ve dişi kanaryaların 
tüyleri araşma, resmimizde görüldüğü 
şekilde, antiseptik tozlardan, bit tozu 
veya tahtakurusu tozundan tüyleri arası
na serpilir. Bunun için de resmimizde 
görüldiiğü gibi, kanaryanın boynuna kâ-
ğıddan bir yakalık yapılır ve boynuna 
geçirilir. Toz serpilirke», bu suretle göz
lerine kaçmasına mâni olımmuş olur. 

Bit tozu veya tahtakurusu tozu, bunun 
gibi Pireter tozunu, resmimizde görüldü
ğü gibi bir lâstik armud içerisine, mik
dan kâfi konur ve lâstik armudun mar-
puçıı, lâstik armuda sıkı sıkı iple bağla
nır ve bu suretle, yavaş yavaş parmak
la basılarak, toz tüyler araşma sıkılır. 

Lâstik armudu sağ ele almalı, sol ele 
de kanaryayı alarak sıkmalı, yalnız toz 
bu şekUde serpildikten sonra, kajıarya-
nm tüylerini parmakla, karıştırarak tozun 
her tarafına sirayet etmesi temin edilir. 

5 — Kanaryanın baş ve boyun, hattâ 
sırt taraflannda da, suda halledilmiş 
Florit de sudyomu pamuğa batırüarak 
sürmelidir. 

Esasen kuşlar, baş ve sırt taraflarındaki 
bitleri, haşereleri gagalarile temizliyemi-
yeceklerinden, bunu tarif ettiğimiz şekil
de mutlaka yapmak çok faydalıdır. 

Yukarıda isimleri geçen ve haşere, bit 
itlafında kullanılan tozlan eczanelerde, 
Mısır çarşısında, bazı aktarlarda bulmak 
ta kabildir. 

İşte şu izah ettiğimiz tarzda, kanarya
larda tufeyli haşerelerle mücadele yap
mış ve hayvanlan, bu şekilde bitlerden 
kurtarmış oluruz. 

Resmimiz, bit tozu ilâcmm kanaryalara 
ne şekilde püskürtüldüğünü göstermek
tedir. 

OKUYUCULARIMIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

SaIyan£:oz ve sümüklüböceklere karsı 
alınacak tedbirler 

Üsküdar, Bay Ahmed Haşim: Ekseri
yetler bu mevsimlerde çoğalan, sümük
lüböceklere karşı alınacak tedbirler me-
yanmda size şunları tavsiye edebiliriz: 

Bu hayvanların bulunduklan yerlere, 
söndürülmemiş ince toz halinde kireç, bu
nunla beraber Şili gübresi veya Kaynit 
gibi kimyevî gübreleri, gene toz halin* 
getirerek, akşam güneş batarken veya 
sabah erkenden, gün doğmadan evvel 
serpmelidir. Bu suretle, süsmüklüböcek
ler ekseriyetle bu zamanlarda hareket 
ederek gezdikleri cihetle, attığımız bu toz
lara temas eder etmez olduğu yerde ka
lır ve telef olurlar. 

Bundan başka kabuklu olan sümüklü
böcekleri el ile sık sık toplamak lâzım 
olduğu gibi, eğer evinizde, bahçenizde bir 
müddet için üç dört ördek bulundurabi-
lirseniz, bunlar, yerdeki bütün böcekleri 
toplarlar. 

Sebze fidelerinin dikileceği toprağın 
güzelce hazırlanması, bellenmiş, sürül
müş, çapalanmış ve bundan başka bole» 
gübrelenmiş olması lâzımdır. 

Böyle gübrelenmiş, iyi hazırlanmış top
rak, bir takım parsellere, tavalara taksin» 
edilirler, ve bu sebzelerin cinsine göre, 
ya âdî bir tarzda veya masura usulile ti-
deler yerlerine dikilirler. 

Sebze fideleri, yastıklardan çıkarılaca
ğı, söküleceği zaman, bımlan yirmi dört 
saat evvel sulamak ve ertesi günü .sök
mek lâzımdır. Sökülen bu fideleri, fide 
kazıklan ile yerlerine dikmek lâzmıdır. 
Gerek sebze ve gerek çiçek fidelerini» 
yerlerine nasü ve ne şekilde dikileceğine 
dair, bundan üç hafta evvelki nüshamız
da izahat vardır, o gazeteyi tedarik ede
rek okumanızı tavsiye ederiz. 

Olmyucuianınadan ricamız: 

On, on beş sual sorarak, zarf içe
risine bir de pul leffederek mektup
la cevap istiyen okuyucularımıza, 
tahriren cevap vermek imkân hari
cinde olduğu gibi, gazetemiz mari-
fetile de sorulacak ziraî meselelerin, 
azamî 2-3 den fazla olmamasına 
dikküt edilmesini rica ederiz. 

Okuyucularımızdan krtab tetiyenlere: 
Gazetemizde intişar eden ziraî ya-

zılamnızm kitab halinde tabedilmesi 
keyfiyeti, muharririmizin rahatsızlı
ğı dolayısile, mayıs nihayetine 
kalmıştır. Kitab çıktığı takdirde, 
adreslerini gönderenlere, birer kitab 
aynlacak ve bilâhare kendilerine de 
ayrıca malûmat verilecektir. 

Ziraat sahifemiz 
Okuyucularımız her hafta bu 

sütunlarda ziraate ait müteaddit 
yazılar ve mütehassısımıza sor
dukları meselelerin cevaplarını 
bulacaklardır. 

Gazetemizde int işar eden ziraat 
fan la r ın ın iktibası ve kitap, risale 
^ k l i n d e neşri hakkı mahfuzdur. 

MAZİNİN YOKU ALTINDA... 
Aşk ve macera romanı 

Tefrika No. 1 Nakleden: (Vâ-Nû) 

Birinci kısım 
— Istanbula indiğindenberi niçin 

bcndoı kaçıyorsun, Mcmduha? 
— Ben mi? Ben sizden kaçnuyo-

rum; yalnız, vaktim yok. 
Bu muhavere, Beyoğlımun arka 

atmaklarında avukat Bfahlr Bürhan'm 
tuttuğu iki odalı küçük apartımanda 
eereyan ediyordu. 

Misafir gelen kadın, İlk bakışta an
cak otuz yakarında görünüyorsa da. 
İyice dikkat edilince kırkma yalun ol
duğu anlaşılıyordu. Erkekse, herhalde 
ondan on yaş bü3rüktü. Fakat sinni-
nln epey ilerilemesine rağmen, İnceli
ğini ve zarafetini muhafaza etmişti. 

Kadm bir koltuğa ilişti. Elindeki 
paketleri almak İstiyen Mahir'e: 

— Hayır, hayır, dursun! Ben fazla 
kalamıyacağlm. Arkadaşım Destine 
beni bekliyor. 

— Nasıl? Hemen gidecek misin? 
— Bu kadarcık uğrayışım bile za

ten fedakârlık... Yazdığın mektup jrü-
zünden geldim.,. Delikanlı ifadesile 
ne çılgın mektuptu o... Ya evinde mi

safir kaldığım Destinenin eline düş
seydi? Rezil olacaktım... 

Erkek, omuzlanm silkti. 
— Adam sen de... Arkadaşın kendi 

yaptıklarına bakan... Kimseyi tenkid 
edecek vaziyette d ^ . . . 

— Evet ama, o dul bir kadmdır!.. 
Her şeyi yapaUlir... 

Bu son cümleleri söylerken, Mem-
duha'nm sesinde gıpta hissediliyordu. 

Mahir, asabiyetle: 
— Münasebetimiz İki senedir de

vam ediyor... Kocan bizi hiç rahatsız 
etmedi. 

— öyle azizim ama, her şeyin bir 
sonu var... Beni mütemadiyen tehlike
ye maruz bırakan, herkese karşı heran 
ihtiyatlı bulımmamı icab ettiren bir 
entrikanın devamım istemiyorum... 
Kanmn, kocamın, komşularımızın bu 
sun bir gün keşfetmeleri ihtimali 
\aix... Bu hal beni yoruyor, üzüyor... 

Avukat hayretle, kekeledi: 
— Ne?... Ne demek istiyorsun?... 

îzah et! 
— Anlatmama hacet yok sanıyor

dum... Sizi daha ferasetli sayardım... 
Köydeki malûm randevu yerine üç 
aydanberi gelmeyişim, hissiyatmu ve 
kararlanmı size anlatmak için kâfi
dir sanmıştım. 

Genç kadm asabı ve sert cümlelerle, 
muhatabma darbe indirir gibi, hük
münün kati olduğunu anlatıyordu. 
Erkek sarardı. Masaya dayandı. Bir 
elini almna götürerek tmnldandı: 

— Rüya görüyorum! Rabıtaımzı 
kc^>armak mı istiyorsun? 

— Evet Hiç bir şey ebedî değildir, 
azizim... Ben ki sizden ç(^ daha gen
cim, bu zevkli münasebete ihtiyat 
yüzünden nihayet veriyorum... Siz 
bana kızacağınıza benden ibret ahp 
ayrıhğa katlanmalısınız! 

Mahir Burhan, bu kadmı çılgınlar 
gibi sevlyOTdu. Kırk beşini gfeçmiş bir 
erkeğin son şiddetli aşkmı hissediyor
du. Sevgisinin bir gün böyle sert bir 
kayaya çarpacağını hiç düşünmemiş
ti. Filhakika, Memduha, çok hırçm, 
çok kaprisliydi. Fakat avukat bunla
ra alışmış, geçici dargınlıkların niha
yet bulmasını daima sabırla bekle
mişti. 

İstanbulda kaldığı zamanlar gecele
mesi ve arasıra sevgilisUe rahat rahat 
görüşebilmesi için tuttuğtı bu apartı
manda şimdi İşte, hayalinin ve haya
tının kadını, kendisinden katiyen ay-
nlmak emelinde bulunduğunu söylü
yordu. 

Ayrılmak! 
Aman Allahım!.. Erkek, kulaklarına 

inanmıyordu! 
Demek Memduha onu artık sevmi

yor! 
Bu hakikat onu çıldırtacak radde

ye getiriyordu. Senelerce o, bu kadmı 
gizlice sevmiş, bir türlü açılmağa ce
saret edememiş, sonra bir ziyafet ge
cesi başbaşa kaldıkları zaman, içkinin 
tesirile hissiyatım belli edip te muka
bele gik'ünce sanki dünyalar kendisi
nin olmuştu! 

Meğer Memduha da bedbahtnuş... 
Kocası tarafından anlaşılmamış bir 
kadınmış... 

Kollan arasında, gözleri yaşararak 
bunları anlatmıştı. 

O zamandanberi sık sık görüşürler
di. Köyde daha ihtiyath davranmala
rı lâzum geldiği için, ekseriya şehre 
inerler ve bu küçük apartımanda bir
leşirlerdi. 

Başbaşa geçirdikleri saatlerin zevki
ne pâyan yoktu. Fakat heyhat, şimdi 
Memduha, bütün bunlara nihayet 
vermek istiyordu. 

Avukat, şaşkm bir halde yalvardı:. 
-^ Beni böyle işkenceye sokma! 
Sesindeki ıztırab genç kadma hiç 

tesir etmedi. Bilâkis onu sinirlendirdi. 
— Azizim... Böyle basit meseleleri 

faciaya çevirmiyelim! Sinninize, akl:-
raza, mevkiinize yakışmıyacak çocuk

luklar yapmaymız! 
Kadm, hain bir ısrarla, mütemadi

yen yaştan bahsediyordu. Avukat, bU 
iğnenin acısını hissederek, boğuk bir 
sesle: 

— Yirmi yaşmda imişim gibi seni 
seviyorum! - dedi. 

— Düökü mektubunuz da bunu is
pat etti... Hattâ yirmiden de küçü* 
bir çocuğım ifadesiyli o... Ne saçma* 
lamışsmız, Yarabbi! 

Belli ki Memduha, her fırsatla mU' 
hatabım kızduınağa çalışıyordu. O da 
bir çok kadınlarm kumazhğına baf 
vuruyor; erkeği çileden çıkarıp fvaj 
beni tahkir ettin!» diye kapıyı çekif 
gitmek istiyordu. 

Fakat umduğu gibi olmadı. Avukat» 
be3minin üzerine müthiş bir darbe y*" 
mlş gibi sersem, boyuna: 

— Ne hainlik bu seninkisi... Niçio» 
ama niçin?... - diye söyleniyordu. 

— Canım, demin de söyledim ya si
ze... Sebebi bu: Kendimi tehlikeye koy
maktan bıktım! Artık şerefimle fazl* 
oymyamam. 

Memduha hanunm şerefi!... Bu, <* 
dukça münaziünfih bir mesele!... Köy
de, aleyhinde pek çok dedikodular 
olurdu... Onun ne kadar hafifmeşıel* 
ve eğlenceye düşkün bir kadın oldu
ğu ağızdan ağıza dolaşırdı. Tabiatil* 
bundan bihaber olan kocasile sevgili' 
si idi... (Arkası var ) i 
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Hatay da tahrikat 

Türklerle tahrikâtçılar arasında 
kanlı çarpışmalar oldu 

Türklerden biri ağır 4 yaralr var 
Samda çıkan Eddifa gazetesi: "Mazide yaptıklarımızdan 
nadim olduk, bunu bir daha tekrar edemeyiz,, diyor 

iskenderun 6 (A.A.) — Anadolu 
öjansuun hususî muhabiri bildiriyor: 
Usbe ve İttihadı vatanî mensuplan 
bu sabah burada şiddetli tahrikâta 
başlamışlar ve kahvede bir Türkün 
şapkasını yırtınışlardır. Tahrikâtçı
lar müteakiben sokaklarda şapkalıla
ra tecavüze başladıklanndan Türk
lerle aralairmda kavga çıkmış ve kav
ga, silâh teatisi suretile müsade
meye çevrilmiştir. Şehirde bu yüz
den panik çıkmış, mağazalar bir kaç 
saat kapalı kalmıştır. 

Türklerden biri ağır olmak üzere 
dört kişi ve bir ortodoks çocuk yarar 
lanmıştır. Tahrikâtçılardan yaralar 
nanlai: yoktur. 

Jandarma kumandam mesullerin 
ftıutlaka yakalanarak tecziye edile
ceklerini bildirmiştir. 

Kayıt muamelesi buna ra|;men da
vam ediyor. 
Kırıkhanda kayıd başladı 

Kırıkhan 6 (A.A.) — Anadolu 
ajansınm hususî muhabiri bildiriyor. 

Kayıt muamelesi bugün burada da 
başladı. Tabiî şekilde devam ediyor. 

Edinilen malûmatm tescil muame
lesinin Türk cemaatine müsait şekil

de cereyan etmekte olduğu merkezin
dedir. 

Eddifa gazetesinin bir 
makalesi 

Antakya 6 (A.A.) — Anadolu ajan-
smm hususî muhabiri bildiriyor: 

Şainda çıkan Eddifa gazetesi, 26 
nisan sayısında baş makalesine iri 
harflerle şu cümleleri başlık yapmış-
tu:: 

Mazide yaptıklarımızdan nadim 
olduk, bunu bir daha' tekrar edeme
yiz. 

Atatürk Türkiyesi, Osmanlı Tür-
kiyesinden başkadır. 

Arablar Osmanlılarla nasü müca
dele ettilerse Kemalist Türkiye de öy
le mücadele etmiştir. 

Eğer Arab şehitleri bugüne kadar 
yaşasalardı Türklere meveddetle bağ
lı en yakm kimseler olurlardı. 

Geliniz, mazinin sayfasmı kapata
lım, çünkü o sayfa kendi nefsimize 
vatanımıza kendi elimizle yazdığımız 
idam karandır. 

Bu neşriyat, Hataydaki intihab sı-
rasmda alâka uyandıran bir mahiyet 
göstermektedir. 

Romada mühim görüşmeler 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Diğer tarafdan İtalya, İngUiz -
İtalyan ve Fransız - İtalyan münar 
sebetlerinin tanziminin Almanya; ta
rafından tasdikini istemiştir. B. Hit-
ler ve Mussolini İspanya meselesini 
^^ görüşmüşlerdir. 

Paris mahaf ilinin kanaati 
Paris 6 — Havas ajansmdan: Pa-

'^s mahfüleri B. Hitlerin Roma ziya
retinin mühim siyasî neticeler ver-
öıiyeceği kanaatindedir. Bu mahfil
lerin düşüncesi şudur: 

E- Hitler, İtalyaya askerî bir itti
fak teklif edecektir. Fakat B. Mus-
solininin bu teklifi reddetmesi çok 
Muhtemeldir. Çünkü böyle bir itti-
^ ^ İtalyanm İngiltere üe yaptığı 
ulaşma neticesinde elde edeceği 
%dalan kaybettirebilir. 

^iğer tarafdan İtalya Hariciye Na-
1̂̂ 1 kont Ciano ile Fransamn Roma 

jnaslahatgüzan B. Blondel arasmda-
. son görüşmeler memnuniyet veri-

cı mahiyettedir. Bu görüşmeler İtal-
yanın Fransa ile münasebetlerini ıs-
3h etmeği arzu ettiğini göstermek
ledir. Bu vaziyette İtalyanm Almanya 
^6 askerî bir ittifaka girişmesi hay
ret uyandu-ıcı bir hareket olur. 

Çekoslovakya meselesi yüzünden 
°ır ıhtüâf çıkarsa İtalya hiç olmaz
sa bitaraf kalacak ve bu suretle İn-
S^tere ile husumet haline gelmek-
en çekinecektir. Filhakika; malûm-

^ 1 " ki Çekoslovakya bir taarruza uğ-
^ ve Fransa mevcud muahedesi 
«lucibince Çekoslovakyanm yardum-
«a koşarsa İngiltere Fransamn ya-
w^^^ "levki alacağmı sarahaten 
bildirmiştir. 

Tuna havzasmda bir İtalyan - Al-
^an iş beraberUği hakkmda Roma-

an bildirilen haberlere gelince bu, 
alyanm bu havzadaki nüfuzundan 
Ç bir suretle vazgeçmiyeceği mâna-

^^a gelmektedir. Küçük itilâf kon-
eransmm İtalya ile bir anlaşma için 

^^Ptığı davete İtalyanm muvafık 
evab vereceği tahmin edüiyor. 

Dünkü geçid resmi 
^ Roına 6 — B. Hitler bu sabalı saat 
°Kuzda Napoliden Romaya gelmiş, 

j ^ '̂̂ yonda B. Mussolini, Alman ve 
, aiyan nasırları tarafından karşı-

nmiştır. İstasyon meydanmda top-
nan halk kendisini şiddetle alkış-

^jnıştır. B. Hitler, Mussolini ve na-
/ar doğruca Kirinal sarayına git-

ftıişlcrdir. 
Saat onu on geçe Zafer meydanm

da bir geçid resmi yapılmıştır. Kral, 
kraliçe, B. Hitler B. Mussolini ve Al
man nazırlar hususî tribünden geçid 
resmini tamaşa etmişlerdir. Balilft 
müfrezeleri, avan gardistler, genç 
faşistler, işçiler, askerî mektebler 
talebesi, piyade askerleri, motorlu 
kıtalar, hava kuvvetlerine mensub 
bir alay, tanklar geçmiştir. 

Elli bin asker, 600 otomobU, 320 
zırhh otomobil, 200 tank, 400 top, 200 
torpU endaht makinesi ve 2500 at ge
çid resmine iştirak etmiştir. 

Geçid resminden sonra B. Hitler 
tekrar Kirinal sarajmıa dönmüştür. 

. Hitler şerefine musiki-
müsameresi 

Roma 6 (A.A.) —t Bu akşam, Hit
lerin şerefine Osiena meydanında bu
güne kadar görülmedik muhteşem bir 
musiki müsameresi verilmiştir. 

Müsamereye Dopomlavoronun 10 
bin mugannilik korosu ve tam kad
rolu 45 orkestra, millî kıyafetlerle 800 
çift dansör iştirak etmiştir. Münha
sıran 900 akordeyoncudan mürekkep 
bir orkestra da aynca müntehap par
çalar çalmıştır. 

İstanbul geniş bir 
meydan kazanıyor 

f Baş tarafı 1 inci sahifede) 
adliyeye başvurulmuş ve mahkeme
den tahliye karan alınmıştır. 

Fakat bu defa de. müstecir mahke
me kararım temyiz etmiştir. Şimdi 
Dokuzuncu işletme temyizden gelecek 
kararı bekliyor. Bu meydan açUdık-
tan sonra iyice tanzim edilecektir. 

Yeni meydamn plânları Ankarada 
hazırlanmıştır. Denize doğru olan mey
danda havuzlu bir park yapılması 
muhtemeldir. Nakhyat ambarları için 
deniz tarafına doğru sıra ile modern 
binalar yapılacaktır. Bu binalar mar
şandiz vagonlarının tahmil ve tahliye 
esnasında meydandan görünmesine 
mâni olacaktır. 
Eniştesini öldüren Vehabın 

muhakemesi 
Fatihte bir kahvede eniştesi Meh-

medle kavga ederek Mehmedi taban
ca ile öldürmekten maznun Vahabm 
muhakemesine dün ağır ceza mah
kemesinde bakıldı. Dünkü celsede 
dinlenen müdafaa şahidleri kahve
deki kavgayı görmediklerini söyledi
ler. Gelmiyen şahidlerin çağırılması 
için muhakeme başka güne bu-aküdı. 

Eminönü meydanı 
istimlâk ve tanzim işi 939 

martma kadar bitecek 

Valde hanı ve müştemilâtı arkasın
daki 30 parçadan ibaret emlâkin sa
hiplerini bulmak için belediye bir çok 
güçlüğe uğramıştı. Bunlarm adresle
ri polis vasıtasile tahkik ve tesbit e-
dilerek kendilerine tebligat yapılmış
tır. Burasımn da istimlâkine aid ka
nunî muameleye başlanacaktır. 

Bir gazetede, Valde ham ve müşte-
milâtmdan sonra Eminönü meyda
nındaki diğer adalai-m istimlâk mu
amelelerinin tehir edileceğini yazı
yordu. Bu haber, doğru değüdir. İs
timlâk edilecek saha, muayyen par
çalara aynlmıştır. Bunlar sıra ile ve 
- evvelce neşrettiğimiz harita muci
bince - tainamile istimlâk edilecek
tir. İstimlâk muamelesinin tamam
lanarak binalarm yıktınlması ve sa-
hanm tanzimi 939 senesi martı sonu-( 
na kadar ikmal edilecektir. 

İlk mektepler 
Ders kesimi ve tatil zamam 

kararlaşhrıldı 

Vilâyet ilk tedrisat meclisi dün 
vali muavini B. Hüdainin reisliği al-
tmda toplanmıştır. Dünkü toplantı
da şehir ve köy ükmekteplerinin ders 
kesimi ve ders senesi sonu tatil ta
rihleri tesbit edilmiştir. 

Verilen kararlara göre üç smıflık 
köy mektepleri 14 mayısta derslerini 
kesecekler ve 21 mayısta senelik ta-
tü devresine girecekler, tam devreli 
köy mektepleri de 28 mayısta dersle
rine nihayet verecekler ve derhal im
tihanlara başhyarak 8 haziranda ta
til yapacaklardır. 

Şehirdeki ilk mekteplerin son sı
nıflan 31 mayısta derslerini kesecek
ler ve 15 haziranda imtihanlara niha
yet verilerek mektepler tatil edecekler
dir. Birinciden dördüncüye kadal- di
ğer smıflarm dersleri 31 mayısta ni
hayet bulacaktır. 

19 eylülde bütün mekteplerde ye
ni ders senesi münasebetile kayıd ve 
kabul muamelelerine başlanacak ve 
3 teşrinievvelde derslere başlanacak
tır. İlk tedrisat meclisi bundan baş
ka ilkmektep başmuallimlerinin ma
kam ücretleri hakkmda da karar ver
miştir. Makam ücretleri talebe saja-
sının yekûnüne göre maktu olarak 
10,12,15 lira üzerinden verilecektir. 

Gazete kâğıdlarmdan kese 
kâğıdı ve paket 

Geçen gün gazetelerde Ankaradan 
gelmiş şöyle bir haber vardı: Gaze
te kâğıdlarmdan kesekâğıdı ve paket 
yapılmıyacağma daîr bir kanım lâ
yihası hazırlanmış ve Meclise verü-
miş. 

Tahkikatımıza göre bu haberde 
yanlışlık vardır. Hazırlanan ka
nun lâyihası, sırf bir kısım Idtap-
lardan ve el yazüı gâğıdlardan paket 
ve kesekâğıdı yapılmamasına dairdir. 
Gazetelerin iade nüshalanmn bu ka
nun lâyihasUe alâkası yoktur. 

Edirneye ilk gezinti treni ya
rın sabah hareket ediyor 

Devlet DemiryoUan dokuzuncu iş
letme müdürlüğünün İstanbul - Edir
ne arasmda tertib ettiği haftalık ge
zinti treniıün birincisi yarm sabah 
Sirkeciden hareket edecek ve gece 
yansından sonra dönecektir. 

Yarınki pazar günü Edimede gü
reş müsabakalan yapılacağı için ge
zinti treninin rağbet göreceği tah
min ediliyor. Bu tecrübe iyi netice 
verirse gezinti trenleri her pazar 
muntazaman yapüacaktır. Gezinti 
trenlerinde yapılan tenzilât normal 
tarifeye nisbetle yanyarıyadır. 

Belediye getireceği otobüsler 
için kredi temin etmek üzere 

temaslara başladı 
Belediye, bizzat işletmek üzere Av-

ı-upadan getirteceği 30 - 40 otobüs 
için şehir meclisinden 500 bin lira
lık kredi salâhiyeti almıştı. Bu salâ
hiyetin kuUanüması için 938 bütçe
sinin Dahiliye Vekâletince tasdiki 
icab etmektedir. Mâamafih belediye 
şimdiden böyle bir kredi temini için 
millî bankalarla temasa başlamıştır. 

Yazan: Sermed Muhtar Alus Tefrika No. 53 

N A N E M O L L A 
Oturup masa işgal etmenin imkâ-

m yok, zira on para yok. Küçüğü gör
dü mü, herçebadâbâd yamna yaklaşa
cak; son sözünü söyliyecek; cevâb is-
tiyecek: Ya evet, ya hayır... 

Bahçe kalabalıktı. Hepsi de seçme 
kimseler, civardaki köşklerin kibarla-
n. Bazılan içki içmede; bazılan da 
yemeklerini yiyip gelmişler, önlerinde 
kahveler, limonatalar. 

Üç beş şapkalı kadm mevcuddu, 
gelgelelim Küçükden gene eser yok.. 
Taflanlarla, hanımellerile bölünmüş 
hususî yerlerin birinde mi yoksa? 

— İrfan beyfendi!.. İrfan beyfen-
di!.. 

Seslenen, aktör Necib. Oldukça ke-
3̂ f; başım, kolunu salhyarak çağın-
yor ve iki parmağım uzatıyor: 

— Masamıza tenezzül etmezsen, bir 
kadeh rakımızı içmezsen boz şunu!.. 

Arkadan da avazda: 
— Havadislerim var. Buraya gel

mezsen vallahi bağıra bağıra söyliye-
ceğim!. 

İrfan lâhzada oraya seğirtti. İçlerin
de, dilinde metelik dönebileni Ahmed 
Necib. Yamndakiler hep zom olmuş
lar. Bir ikisi sızmış; üç dördü hâlâ iç
meğe devam ediyorlar; kadehler elle
rinde, ağızlanm bulamıyorlar; rakıla-
n, mezeleri göğüslerine giyiyorlar. 

Ahmed Necib misafirini zorla oturt
tu. Garsona el vurdu: 

— İki karafaki daha getir!. 
— Yemek yedim Necib efendiciğim! 
— Daha âlâ ya, deler... 
Sızanlan, üstlerine rakıları, meze

leri giyenleri gözucile göstererek (Çe
kinme, bunlar bu haldeler) demek is
tiyor, yavaşça da diyordu ki: 

— Şu küfeliklerin biri, sarayı hü
mayun bekçiler müdürü Şakir ağamn 
küçük oğludur, bizi buraya getiren o. 
Senden iyi olmasın, Icibirsiz gurursuz, 
ahbab canh, ikramı bol bir gençtir. 
Yanındaki de eniştesi... 

İrfamn içi içine sığmıyordu. Acaba 
nedir havadisleri? 

Karafaküer geldi. Aktör efendi ka
dehleri doldurdu: 

— Haydi şerefe, beyciğimin şerefi
ne! 

— Bana müsaade edin... 
— Marsığm şerefine demedim diye 

mi içmiyorsun? Eğer İJöyle ise kadehi 
alıp olduğu gibi şuradaki memşaya 
atarım. 

İrfan içmeğe mecbur oldu. Rakı bo-
ğ!azmda düğümlenmişti. Halecandan 
duramıyor. Mutlaka yeni bir şey var. 
Küçük, bir münasebetsizlik mi etti? 
Yüzünden bir vaka mı çıktı, bir reza
let mi koptu? 

Ahmed Necib veriştir^ordu: 
— Arşın gibi surat, marsık gibi ten, 

maşa kadar vücud. On paraük mezad 
malı a3masına bakmıyor da dev ayna
sına bakıyor kan. Böylesine zümbül-
bebek tohumu demezler, çalı süpürge
si tohumu derler.. 

Genç artık sabredemedi: 
— Dilinin altmda bir şey var, rica 

ederim söyle Necib efendiciğim. 
— Düimin altında kurbağacık var

dı ama şap bastırdım, geçti. 
— Sahi ne oldu, ne var, dmini se

versen söyle!.. 
— Kurbağacığa şap, bademciğe te

peye köpek tersi, hıyarcığa Şemsipa-
şamn hıyar turşusu birebirdir... 

Oooo, aktör efendi de fitilleşiyor; 
sapıtıyor. 

Fırsat düşmüşken burada da söyli-
yelim. Güllü Agobun aktörierinin, 
memurlahnm dörtte üç buçuğu Kü
çük Karakaşyana hınçlı. Bımu ne ta
rafa çekerseniz çekin. Göz koydukları 
ve yüz bulamadıklan için mi?.. Her
kesten fazla aylık aldığından, sık sık 
menfaatine oyunlar verdidiğinden mi?. 
Güllü, ufacık şeylere kızıp önüne ge
leni haşladığı, kapı dışarı etmeğe kal
kıştığı halde buna gözünün üstünde 
kaşın var dememesinden mi? 

Ahmed Necibin dilinin altındaki 
şuymuş meğerse: 

— Vezirzadem, bende kabahat var
sa, bildir ama, açıkça beyan et, kaba
hatli isem boynum kıldan ince. Nah 
uzatıyorum, kahrolayım gücenmem, 
kes boynumu, sık gırtlağımı, öfkeni 
al... Ve lâkin ayaklarının altını öpe
yim, kvmdura köselelerine yüzümü 
gözümü süreyim, bir de beni dinle... 
Kara koncolos sana karşı beni yalan
cı çıkardı. Gece bahçeye geleceğim, 
saz dinliyeceğim dedi, bu vakitler oldu 

hâlâ görünmüyor. Suç, günah bende 
mi, onda mı? 

Ne çıkarsa son kadehten çıkar der
ler. Onunkisi son kadeh de değü, son 
karafaki. Adamcağızı çarpmıştı. 

İrfan alık alık bakıyordu. Bu kadar 
hiddet şiddet, ser veriş, candan geçiş 
Küçüğün bahçeye gelmemesi için mi . 
İncir çekirdeği dolduracak sebeb de
ğil. 

Berikinin çenesi dursaydı derhal 
İtalkacak, Üsküdar yolunu tutacaktL 
Adamın düi işlemede: 

— Maamafih daha gelir, vallahilft-
zim, billâhilkerim gelir. Bu kan zan-
goç gibidir. Gece uykusu ona haram. 
Gayet geç yatar, o vakitlere kadar do
laşır, gece gezintisine bayılır. 

Âşık, gene yerleşti yerine. 
Hamdise horozlar ötecek. İrfan, toa 

toprağa bata çıka, köşklerin hav hav 
havlıyan bekçi köpeklerinden kaça 
kaça, Bağlarbaşına geldi. Yokuşu in
di. Çarşıyı döndü. Kahvenin önüne 
gelip hepengi vurdu ve girdi içeri. 

— Emin reis, köprüden gelen ilk 
vapur çok erkendir. İkincisi kaçta ge
lir? 

— Salâhaddin, ikinci vapur buraya 
kaçta yanaşıyor? 

Kahveci tabii, ağabani sankü, top 
sakallı, sallandırma köstekli bir ahçı 
basıya: 

— Receb ağa, dedi, saatine bak!.. 
— Biri on geçiyor, estağfurullah on 

beş geçiyor. 
Emin reis, yani babaçko kahveci: 
— Paşazadem, diyordu, kahvem se

nin. Ne üzülüyorsun, kâhyafendi geci
kecek elbette. Bankaya, mankaya uğ-
nyacak... Canm sılalıyorsa bir tavla 
atahm. 

Kahvenin içi gene lebaleb. Patırdı, 
gürültü yerinde: 

— Göççük gozu goy! 
— Ülen yanhş attm; dineyrmin ye-

dülüsünü al, seküzlü gozu çık. 
— Yere düşen kâğıt galkmaz! 
— Memmed, aha bas ikilüyü! 
Mavi çuha saltalı ve şalvarU, et, 

yağ, soğan kokulu, kapılanacak konak 
bekliyen, Bolulu, Mengenli ahçılar 
dört kol iskambüde. 

— Oyna, keleş!.. 
— OsmancıhU bağlama, ümüğüne 

binerim. 
— Bağladım işte, bin de görelim. 
— Vur çifteyi şu çıfuta!.. 
Neftiden grüeşmiş, kollan dirsekte, 

etekleri diz kapakta setreU, gübre ko
kulu, gene kapısız, SivasU, Şebinkara-
hisarlı arabacılar dominoda... 

Bumbar gibi redingotlu, kahve 
renklileşmiş frenk gömlekli, sıladan 
yeni gehniş Arabkirli, Refahiyeli 
uşaklar dokuz taşta. Ahçı, arabacı, 
uşak yamakları peykeler üstünde ense 
çekişmede, kol büküşmede. 

Bu et, yağ, soğan, gübre kokulan-
na hacıjr^ kokuları da kanşıyor. Ci
var camilerde sabah ezamm okumuş 
müezzinler, namazı kıldırmış imam
lar. Tanyeri ağanrken başhyan kay
nana gelin kavgasından kendini kapı 
dışarı atmış, avniyeli, ak sakallı, mü-
tekaid tabur kâtibleri. Takke üstüne 
fes giymiş, sansar kürklü, mest pa-
puçlu Evkaf mukayyidleri.. beyaz, ye
şil sankh, parmak dikişU hırkah, ke
sik bıyıklarma enfiyeler dolmuş fet
vahane yobazlan... 

İrfan, hacı bekler gibi Tufam bek
liyordu. Hani yemin, kasem, ilk va
pura yetişecekti. İkinci bUe gelip git-
miş. 

Derin uykuyu geçelim, NanemoUa-
cığm böyle yerde değil, kendi yatağm-
dan gayri pufla döşekte bile uyuya-
mıyacağı şüphesiz; beş dakütalık bir 
kestirme bile yapamamıştı. 

Yatağa uzamr uzanmaz pireler, 
tahtakurulan hücum etmişti. Hart 
hart, kaşın bre kaşın. Pireler fışkın-
yor; tahtakurulan kol kol saldırıyor. 

Gün ışımağa başlarken kara bulut 
gibi kara sinek. Ardından müezzin 
efendiler, imam efendiler ve içerideki 
cemaat. 

Nenin Nanemollası? Birbirini bas
tıran bu kadar üzüntülere, yorgunluk
lara, işkencelere benim diyen babayi
ğit dayanamaz. 

— Salâhaddin efendi, üçüncü vapu
run gelmesine ne kadar var? 

(Arkası TarX 
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İki mektup îflÜ^^ 
(Quebec) de oturan okuyuculanmın 

birinden mektub aldım. Briç partisinde 
ortağı olan karısı ile aralarında deklâras
yon üzerinde şiddetli bir münakaşa cere
yan etmiş. Bu hususta benim fikrimi so
ruyor ve diyor ki; 

«Zonda bulunuyorduk. Kâğıdı ben ver
dim ve birden dört sinek deklâre ettim. 
Elimde sekiz sağlam leve bufunduğundan 
tavsiyenize riayet ederek kuvvetimden iki 
fazlasına çıktım. Fakat kâğıdlarm fena 
düşüşü beni bir içeri attı. Karım bu dek
lârasyonuma itiraz etti. Ben birden baş
lamalı imişim, o pikasını gösterir ve ben 
de iki sinek der oyunu yaparmışım. Rica 
ederim bu tenkidinde haksız değil mi? 
Deklârasyonumun doğru olduğunu ken
disine izah etmek lûtfunda buulnur mu
sunuz?» 
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Azizim; gücenmeyiniz, haksızsınız. Dek
lârasyonunuz fena, bayan ise tenkidinde 
haklıdır. Küçük kozla ve bilhassa etraf
ta kâfi bir kuvvet bulunmadıkça ilk elde 
birden fazla deklârasyon yapılmamalıdır. 
İki yüz onorlu yedi sineğiniz sanzatuya 
yarar büyük bir kuvvettir. Şu halde en 
doğrudu bir sinekle başlamaktır. Ortağı
nız pikasını gösterir ve muhasım taraf 
kupa deklâre etmezse o zaman sanzatuya 
gidersiniz. 

İkinci mektub da bir bayandan geli
yor ve bana: «Eeldeki kuvveti anlamağa 
yardım edecek metod nedir? Ve bu kuv
vet nasıl tayin olunur?» diyl soruyor ve 
bunu kolay bir misal ile tarif etmekliğimi 
r'ca ediyor. Bayanın sorduğu metod, 
muhakeme ve istidlalden başka bir, şey 
değildir. Bunu bir misalle anlatıyorum. 
Aşağıdaki elde kozcunun daha ilk kâğıd 
oynanır oynanmaz bütün mühim kâğıd
larm yerlerini doğruca tayin etmesi ve 
iyi oynadığı takdirde gran şilemi yaması 
mümkündür. 
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Kâğıdı cenub verdi ve bir sinek dedi, 
garb bir pika ile mukabele etti. Garbin 
elinde deklârasyona müsaid kuvvet ve 
büyük onorlar yoktur. Bununla beraber 
muhasım tarafın muhtemel sanzatosunu 
kapamak için ümidsizce bir harekette bu
lunmaktadır. 

Şimal, derhal bu vaziyeti anladı ve san
zatuya gitmekten ise kontre etmeği ter
cih etti. Şark, ortağının kozundan elinde 
dört kâğıd bulunduğundan sükûtu ilti
zam etti Cenub ise pikadan sikan oldu
ğundan sanzatu deklâre etmeği tercih 
etti ve oyun üzerinde kaldı. 

Şurasını da istitraden ilâve edeyim ki 
şimalin kontri, ortağı ilk elde koz dek
lâre ettiğine göre pozitifdir, ceza almak 
kasdile söylenmiştir. Eğer cenub kontri 
kabul etmiş olsaydı en aşağı 300 sayı ceza 
alırlardı. 

Pikasını şimal kontre ettiğine göre or
tağında kupadan bir yardım bulacağı 
ümidile garb, kupa çıktı. Sanzatucu ilk 
leveyi onlu ile tuttu ve sinekelri çekti. 
On iki leve gözünün önünde. Karonun 
damı da garbde ise gran şilem kolaylaş
mış olurdu. 

Eğer cenub, garbin elindeki kuvveti mu
hakeme ve istidlal yolu ile tayine biraz 
zihin sarfederse karo pasının ikinci de
recede bir müdafaadan başka bir şey ol
madığını anlar. 

Garbin ilk çıktığı kupa ikilisi elindeki 
kupaların dörtlü olduğunu katiyetle gös
terir. Pikası ile en az beş ve belki de al
tadır. Şu halde sinek ve karodan mecmu 
kâğıdı dörtten fazla olamaz. Eğer karo 
damı elinde ise pasa hacet kalmadan 
öüşer. Cenubun takib edeceği hattı hare
ket birinci leveyi aldıktan sonra sineğin 
asını oynamak ve müteakbien küçük bir 
sinekle yerin valesine geçmektir. Garb iki 
defa sinek verince karodan elinde iki 
kâğıddan fazla bir şey kalmadığı tahak
kuk eder. Şu halde karonun damı elinde 
İse ikinci elde düşecektir. Dam düşmezse 
cenub sineklerine devam eder. Bir karo, 
İki kupa ve beş sinek çıktıktan sonra do
kuzuncu leve oynanacağı zaman vaziyet 
gudur: 
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Cenub sineğin dörtlüsün üoynadıgı za-

Dans merakı eskisine nazaran 
yüzde doksan beş azalmış 

Son zamanlarda klâsik dansa rağbet 
edenler gûndn güne çoğalıyor 

Dans; hangi yaşta, boyda ve siklette yapanlar için faydalı imiş 
genç kızlarda yeni bir dans merakı-çiftetellinin garba adaptasyonu..* 

Geçen gün bir aile toplantısında; bu
lundum. Öteden beriden konuştuk
tan sonra bitişik komşuda çalınan 
bir dans plâğı mevzuumuzu kendi 
üzerine çskmeye vesile teşkil etti. Gü
zel dans etmesile tanıdıkları arasın
da şöhret bulan ev sahibi bayan: 

— Biliyor musunuz, diye söze baş
ladı, artık dansm da modası geçti. 
Ben kendi hesabıma dünyanın en gü
zel danseden en yakışıklı kavalyesi
ni bulsam bile bir adım atamıyacak 
kadar usandım. Belki bu kadan mü
balâğa. Nihayet insan icap ettiği za
man oynıyabilir. Fakat umumiyet iti-
barile danstan herkes bıkmış, o eski 
çılgınlıkların zerresi kalmamıştır. 

Salonda on kadar insandık. Baya
nın fikrine herkes gibi ben de iştirak 
ettim. Hakikat da bu değil mi? Bir za
manlar ne idi o dans iptilâsı... Sırf 
dansetmek için hemen her gece bir 
evde toplanılır, iki lâf etmeğe mey
dan bulmadan herkes dansa başlar
dı. Çok geçmeden marazın tesirleri 
görüldü ve herşeyden evvel Beyoğlun-
dan Şehzadebaşma, oradan da şehrin 
en uzak köşelerine kadar dal budak 
salan dans garpten geldiği nezih şek
lini kaybetti; bir takım ipsiz sapsız 
havalarla zıplama mahiyetini aldı. 
Nihayet dans o kadar iptizale uğradı 
ki, birçokları iğrenerek terketmeğe 
başladılar. 

Bugün ise bu hastalığın yok dene
cek kadar azaldığım görüyoruz. Za
manla salonlar kapandı ve dans için 
hususî toplantılar hemen hemen kal
madı. Dansı da garpten gelme neza-
hetine tekrar kavuşabildi. Artık dans 
icap ettikçe ve edep dairesinde oyna
nıyor. 

Saçmı başını, iki çift ayağı biribi-
rine uydurmakla ağarttıktan sonra 
köşesine çekilmiş mütekaid bir dans 
profesörü bana dedi ki: 

— Dans medenî bir ihtiyaçtır. An
cak bunu fena düşüncelerle istismar 
etmemek şartile... Aksi halde ahlâk 
üzerinde, bilhassa gençler için, çok 
fena tesir yapar. Dans salgm halin
de iken Beyoğlunda adım başında bir 
dansinge raslanırdı ve kavga, gürültü 
olmıyan geceler azdı. Nihayet ondan 
da bıküdı. Bugün dans eğlencesi ta
mamen barlara inhisar etmiş gibidir. 
Oralara gidenler de mahdud kimseler
dir. Böylece eski senelerin çılgmlıkla-
nna nisbetle dans meraklıları yüzde 
doksan beş azalmıştır. Dans icap ettik
çe oynanıyor ki, birçok bakımlardan 
memnımiyeti muciptir. 

Dans ve ölüm 
Dansedenlerin kalb hastalığma tu

tulduğunu ve yahud ciğerlerin zaa
fından dolayı vaktinden evvel öldü
ğünü ileri sürenler var. Bazı kimse
ler de: 

— Dansına göre... 
Diyorlar ve meselâ tangonun, az 

oynanmak şartile valsın ve fokstro
tun bilâkis nezih birer spor hareket
lerinden başka birşey olmadığım söy
lüyorlar. Vaktinden evvel ölmeyi bir 
tarafa bırakalım. Fakat dansm da 
spor camiasmda yer alması dikkati 
celbedecek şey değil mi? 

Elime; yapraklan dağümış, her nar 
sılsa düzgün kalmış kabına tabi tari
hi konması unutulmuş bir dalış ki
tabı geçti. Her halde mütareke sene
lerinde basüdığı anlaşılan bu kitap, 
o zamanın dans profesörü kıüığmdan: 
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man garb mecburî kâğıd yemek vaziye
tine düşer. Pika yerse o yerden kupa 
dokuzlusunu atar, kupanm yanını yerse 
o da pikanm yanını yer. Hulâsa gran şi
lem yapar. 

Garbin bu vaziyete düşeceği daha ille 
levede anlaşılır. Asıl oyunun en mühim 
kısmı daha ilk elde karo oynamaktadır. 
Çünkü sinekler sonuna kadar oynanılır-
sa garb karolarını atar ve karoalra sıra 
gelip te el yerde olduğu zaman en lüzum
lu kâğıdı muhafazada müşkülâta manu 
kalmaz. 

Baloda dans edenler 

mıdır, yoksa evden dışarı çıkamıyan 
bayanlara acıdığmdan nu bilmem, ho-
casız dans öğreteceğini iddia ediyor. 

Üç beş satırlık mukaddimesinde, 
müellif, dansın faidelerinden bahse
diyor. «Şikago Tribün» gazetesinin 
bir muharriri tamnmış doktor «İvan-
sa» sormuş: 

— Dans, 19 yaşında, beş ka:dem, ıM 
pus boyunda ve 104 paund sıkletinde 
bir kıza faydalımıdır yoksa zararlı 
mıdır? 

Meşhur doktor şöyle cevap ver- * 
miş: 

— Faydahdır... 
Demek oluyor ki, danstan faide gör

mek ve yahud zarar görmemek için 
kalıba girmek lâzım gelecek. Bu da 
kolay mı? Bayanlar zayıflık modası
na bir kolayını bulup uyuyorlar. YaŞ 
meselesi de mevzuu bahs olmasm di
yelim. Fakat boy ne olacak?... 

Dans numaraları rağbette 
Şu kitabın sürüklediği dedikodu 

bertaraf, bazı şekil danslann spor 
hareketi sayılabUeceğine insalım ina
nacağı geliyor. Meselâ klâsik danslar... 

Dansedenler barlarda da azalmca 
eğlence patronları kâr yolunu dans 
numarası göstermekte buldular. Ar
tık inandılar ki, dans için bar artisti 
kiralamaktan fayda yoktur. Onlan 
azalttılar, numara yapaiı kızlan ço-
ğalttüar. Daha doğrusu dam vazifesi 
görmekten başka birşey bilmiyen bar 
kadmlan numara: öğrenmek mecbu
riyetinde kaldılar. ' ' 

Fakat «Benim oğlum bina okur, 
döner döner gene okur» hesabı olmu
yor. Hep ayni numaralar can sıktığı 
için mütemadiyen yenilerini icad et
mek lâzım geliyor. Bunun içindir ki, 
şimdiye kadar icaü edilen dans nu
maralan sayısızdır. Fakat bunlar 
biribirlerine çok benzerler, çünkü ay
ni esastan alınmışlardır. 

Klâsik danslara rağbet 
Son zamanlarda klâsik ve bale 

danslan kök budak salmaya başladı. 
' Bezirgan züğürdleyince eski defterle
ri kanştınr, derler. Garbm eski oyun-
lan da ufak tefek tebeddüllerle şimdi 
yeniden moda: oldu. Anlaşüdığına gö
re o kadar çok çeşid dans icad edil
miş ki, artık 03aııyanlar kadar mucid-
lere de usanç gelmiş, yahud sermaye 
tükenmiş ve çok uzakta kalan mazi
ye avdet etmek zarureti hasü olmuş. 

Geçenlerde Beyoğlunda bir salona 
klâsik ve bale danslarile step oyımu-
nu seyre davet edilenler arasmda bu
lundum. Dans şekilleri gösterenlerin 
amatörleri o muhitin kibar ailelerine 
mensup küçücük kızlardan mürekkep
ti. İçlerinde profesiyoneller de bulım-
duğunu, salonun sahnesinde sık sile 
görünen her türlü dansa müsaid vü-
cudlu bir zatm dans numaralarım 

ve dansözleri davetlilere takdim eder
ken öğrendik. 

İlk numara büyük salmeye çıkan 
beyazlar giymiş dört küçük kız tarar 
fmdan gösterildi. Minimini kızlar kı
sır arazide rüzgâra tutulmuş dört pa
patya demeti halinde çok güzel oy
nadılar. Bu dans ağır beden terbiye.si 
hareketlerinden ibaretti. Piyanonun 
refakatinde ellerini yana açıyorlar, 
jrukarı kaldınyorlar, başlanm sağa so
la döndürüyorlar, bellerini büküyor
lardı. Tıpkı mektepUlerin beden ter
biyesi hareketleri yaparlarken ağır 
çevrilmiş bir filim gibi... 

Müteakiben küçük bir bayan sah
nede göründü ve «Toc» adı verilen 
dansı gösterdi. KoUarmı açıp kapıya-
rak sahnede koşuyor, bazen sekerek, 
sıçnyarak ve sahnenin etrafında dö
nerek oynuyordu. Bu esnada önüm
deki sandalyada oturan bir bayan 
yarımdaki arkadaşma hayretle fısıl
dadı: 

— Kuzum, bu bizim çifte telliye 
benzemiyor mu? 

Öteki gülümsiyerek cevap verdi: 
— Evet. Çifte tellinin garbe adap

tasyonu!.. 
Üçüncü dans gene «Toc» idi. Fa

kat bu defa iki kız karşılıklı oynadılar 
ve çiftetellinin garbe adaptasyonuna 
âdeta beni de inandırdüar. 

Dördüncü numara «Tyrol» dansı... 
Birisi çoban kıyafetinde iki kız kar
deşin oynadığı bu ojrunu belediyenin 
festivallerinden birinde herhalde gör-
müşsünüzdür. Bir köylü kızüe sevgi
lisi kavgaya tutuşup barışıyorlar. Ev
velâ her ikisi de dizlerine vurarak el 
peşrevi yaptılar. Sonra döğüştüler ve 
nihayet banşarak oyunu bitirdiler. 

Program çok güzel tertib edilmiş
ti. Beşinci «Uyku»dansmı genç bir ba-
yanm oynadığı gürültülü «step» ta
kip etti. Bunu hiç şüphesiz görmemiş 
olan yoktur. Tercümesi; müzikle tem
po tutup ayaklan yere vurmaktır. Za
ten programın ikinci kısmı da tama
men step'e tahsis edilmişti. Amerika-
lüann bu dansı bütün dünyaya yayıl
mıştır. O gün de Türk sanatkârları 
tarafmdan, Amerikalı dansörlerin 
icad ettikleri 10 muhtelif şekilde step 
dansı seyrettik. İyisi çok güç olan bu 
dansı muvaffatoyetle beceren gençler 
kucak dolusu altını hakkettiler. 

En sonra profesiyonellerden biri 
küçük bayanlann mekteplerine gidiş 
ve dönüşünü step dansile taklid ede
rek toplantuun komedisini tamamla
dı. Necmi Mehmed 

Ev kadınları! 
Bütün doktorların birleştikleri 

hakikat şudur: nReçel ve şurub 
en iyi sağlık ve kuvvet ilâcıdır.* 

Ulusal Ekonomi ve arttırma kurumu 

İKTİSADÎ MESELELER 

Türkiye - Almanya ticareti 
Türkiye - Almanya arasmdaki tica

ret anlaşması, 31 ağustosta bitmekte
dir. Anlaşma şartlarına göre, iki ta
raftan birinin yeni bir anlaşma yap
mak için, üç ay evvel haber vermesi 
lâzımdı. Son birkaç gün içinde hükü
metimiz yeni bir anlaşma yapmak ar
zusunda olduğunu. Alman hüküme
tine bildirmiştir. 

Alman haberlere göre, birkaç güne 
kadar Ankaradan bir heyet gelerek, 
Almanyaya gidecek yeni anlaşma mü
zakerelerine girişecektir. Alman tica
ret anlaşmasının yenilenmesi piyasa
da büyük bir eılâka uyandırmaktadır. 
Vakıa yeni anlaşmanın da klering sis
temi üzerine cereyan edeceğine şüp
he yoktur. Fakat bu esas dalıilinde, 
her iki memleket münasebetlerini 
genişletecek mahiyette şekiller bul
mak kabildir. Piyasadaki kanaata 
göre, ihracat tacirlerimiz, Almanya: 
ile iş yapmak için arzu göstermekte
dirler. Fakat Almanyanın dış ticaret 
F'-'-^nı'nde, ortaya koyduğu bazı usul-
it,i, bu arzulann tahakkukuna mâni 
olmaktadır. Bunu daha vazih ifade 
etmek için, Almanyadaki fiatleri 
kontrol dairesinin mallanmızı paha
lı bulmak hususımda gösterdiği müş-
kilâtı ileri sürebiliriz. Alman ithalât
çıları, mallarımızı pahalı bulmadık
ları halde, fiatleri kontrol dairesi, 
Türkiye ihracat maddelerinin dünya 
fiat seviyesinin fevkinde bulunduğu
nu iddia etmektedir. Tabirlerimizin 
ifadesine göre, bu iddia iki memleket 
münasebetlerinin inkişafına bir en
gel teşkil etmektedir. Nitekim bu 
hareketlerin neticesi olarak Alman
yaya olan ihracatımız azalmıştır. 
Klering anlaşması olduğu için ihra
catımızın azalışı, Almanyanın da bi
ze olan ithalâtmın azalmasına sebe
biyet vermiştir. 

Yeni anlaşma, birçok tecrübe dev
relerinden sonra yapılacak bir anlaş
ma olacaktır. Bu itibarla yeni ticaret 
anlaşmasının, her iki memleket ti
caretini arttırmak hususunda büyük 
faydalar temin edeceğine kaniiz. 

H. A 

Beyazıd cinayeti 
Ortağı İbrahimi tabanca ile 
öldüren İbrahimin muhake

mesi bitiyor 
Geçen sene Beyazıd civannda Yü-

dız kıraathanesinde ortaklık mesele
sinden kızarak kıraathaneyi işleten 
İbrahimi tabanca ile öldüren İbrahi
min muhakemesine dün ağır ceza 
mahkemesinde bakılmıştır. Bundan 
evvelki celsede maznun İbrahim akıl 
hastalığma' müptelâ bulunduğunu 
ve bu cinayeti de asabî buhran esna-
smda işlediğini iddia etmesi üzerine 
tıbbı adlide müşahade altma alm---
mış ve tıbbı adlî raporunda İbrahi
min akıl muvazenesinde bozukluk 
olmadığmı bildirilmişti. 

Dünkü celsede İbrahim mahkeme
ye gene bir istida vererek tıbbı adlî 
raporunun doğru olmadığmı iddia 
etmiş ve kendisinin bir defa da adil 
tıb işleri meclisi tarafından müşa
hade altına aldınhnasmı istemiştir. 
Fakat mahkeme ikinci müşahedeye 
lüzum görmiyerek bu isteği reddet
miştir, • 

Bundan sonra asliye ikinci ceza 
mahkemesinden gelen bir tezkere 
okunmuştur. Bu tezkerede İbrahimini 
aynca yaralamak suçundan dolayı 
ikinci ceza mahkemesinde muhake
me edilmekte olduğu ve bu dava ile 
ağır ceza mahkemesindeki daVanın 
birleştirilmesi mümkün olub olma-
diği soruluyordu. 

Mahkeme, ağır cezadaki dava da 
son safhaya gelmiş olduğundan iki 
davahm birleştirilmesini muvafık 
görmiyerek keyfiyetin ikinci ceza 
mahkemesine bildirilmesine ve ev-
rakm tedkik için iddia makamına 
tevdiine karar verdi, muhakeme baş" 
ka gyne bırakıldı. 

Yangın başlangıcı 
Dün öğle üzeri Beylerbeyinde "Ya-

h caddesinde B. Hakkıya aid fabrika)-
da bir fitilin parlamasile yangın çık
mış, derhal yetişen Üsküdar itfaiyesi 
ateşin genişlemesine mâni olaıak 
söndürmüştür. 
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Dolores Del Rio diyor kî: Seneler 
kadınları çirkinleştirmez güzelleştirir 
Çünkü bir az daha zevkli giyinmeğiy kendilerini 

daha güzel göstermeği öğrenirler 
Her tara f kırmızı... Duvarlar, döşeme, hattâ 
kapılar... Dolores salonun döşemesi renginde 
bir elbise ile içeriye girdi. Elinde kırmızı bir 
mendil vardı. Dudaklarının rengi bile aynı 

kırmızılıkta... Dolores Del Rionun her her keti 
hesaplı. Kendisini bir az çirkin gösterecek 
her türlü hareketten kaçınıyor. Salonda yü
züne vuracak ışığı hesap ederek oturuyordu. 

Şarlonun evinin önünden geçtim. 
Küçük bir tepenin üstündeki Dolores 
Del Rio'nun köşkünün kapısını çal
amı. İri yan bir Meksikalı kapının ar
kasında belirdi. İspanyolca bir şeyler 
l̂ ^mldandı. Anlamadım ama galiba ne 
istediğimi soruyordu. Dolores Dçl Rio-
yu görmek istediğimi, kendisile rande
vum olduğunu söyledim. Adam -bana 
Kapıyı açacağı yerde gerisin geriye 
tlöndü. Biraz sonra bir de baktım, 
Aynı adamla beraber bir genç Çinli 
KİZ koşa koşa kapıya doğru geliyorlar, 
^îeksikah bana demir parmakUkü 
kapıyı açarken, Çinli kız: 

— Affedersiniz, dedi, bahçiVan bi
zim madamın bugün kimseyi kabul 
etmediğini zannetmiş... Sizi kapıda 
bekletmiş... 

Hep beraber bahçeden köşke doğru 
"erledik. Bir mermer merdivenden 
çıktık. Beni her tarafı alev rengi kır-
^^ bir salona soktular. Burada her 
şey kırmızı idi. Salonun içinde yetiş
tirilen ismini bilmediğim acaib bir 
Jiebatın küçük çiçekleri bile birer kan 
°ajnlası halinde göze çarpıyordu. Oda-
' ^ duvarlanna koyu kırmızı, kabart
ma gayet şık bir kâğld kaplanmıştı, 
^püar ayni renge boyanmış... 

Çok beklemedim. Bugün sinema 
»lenündeki kadm yüdızlann hemen 
'̂ emen en eskilerinden biri olan Dolo-
ês Del Rio gayet uzvm etekli ve asmen 
olunduğum salonun döşemesinin 

Renginde bir elbise ile içeri girdi. Elin
de gene kırmızı uzun bir mendil. Ar-
istin dudaklanmn rtngi bile salonun 

^^emesile ayni kırmızılıkta... Elimi 
sıktıktan sonra geldi, sağ taraftaki 
pencereden süzülen güneş ışığma yü-
f^ün yalmz bir tarafmı verecek bir 
'arzda oturdu. 

Hareketleri, yürüyüşü, kalkışı, söz 
yieyişî  gülüşü, her şeyi her şeyi he-
r^- Kendisini biraz çirkin göstere-

J ^er türlü hareketten kaçmıyor. 
g ̂ "^ güneş ışığı yüzüne yandan vur-

da biraz daha güzel görünsün di-
ye pencerenin yanmdaki kanapeyi 
eçmiştî  Bunu da kendi sözlerinden 

^îadım. 
^ T" ^ n güneş ışığım çok severim... 

1» fakat bu ışık insamn yüzüne 
g taraftan vurursa gözler daha mâ

nalaşır, çehreye daha güzel bir ifade 

.söz söylerken, bana sigara ikram 
res n ^ 'hareketlerine baktıkça Dolo-

el Rio bif tiyatro piyesi temsil 
tim X' ^ ^ " ^ ^̂ î"̂  çeviriyor zannet-
ygj- "Meşhur sinema yıldızı hakikî ha-
jjj ^^a da - sanki sahnede imiş, san-

objektif karşısında imiş gibi - ha-
•^set ediyordu. 

^rafıma bakındım: 
frovl ^ '^^z ı rengi çok seviyorsvmuz 
^^^•• . dedim. 

fctl' 
Dört salon 

J~^**^ dudaklarım hafifçe büzerek 

-^ Bence her renk güzeldir. Fakat 
arifet renklerin îihenginden istifade 

Vâ ^̂ *̂ '̂ ^^^ evimde dört salon 
^rdır. Biri kırmızı, biri mavi, biri açık 
j 3 l̂ i'̂ i beyaz... Hayatımda bir misa-
^^^^ kırmızı salonumda, meselâ ma-

• yeşil, beyaz bir elbise ile kabul etti-
Snri ^*^^™ •• ^ence kırmızı bir sa-
kab ^^^ misafiri kırmızı bir elbise ile 
j ^ ui etmek bir nezaket vazifesidir. 

fmizı bir salonda misafirinizi mese-
mavi bir elbise ile kabul etmek ona 

*^Şi bir nezaketsizlik olmaz mı?.. 

Bir çok meşhur yüdızlann 12 sMie evvelki hali: Birinci su*ada soldan sağa doğru: Mary Brian, Sally O'Nefl, Janet 
Gaynor, Marseline Day, Joan Gravford, Dolores Costello, arkada Joyçe Compton, Dolores Del Rio, 

Mary Astor, Fay Wray 
İşi şakaya dökmek için: 
— Bilseydim, size karşı ben 

de nezaket borcumu ödemek 
için kırmmlaa: giyinip bu 
salona öyle girerdim... dedim. 

O devam etti: 
— Yok... Bir erkek için 

renklerle, şekillerle, moda 
ile bu kadar uğraşmak im
kânsızdır. Erkekler her şey
den evvel iş insamdırlar. Fa
kat bir kadm yaşadığı mu
hite daima şür, daima: güzel
lik, -hattâ sözlerimi belki 
biraz mübalâğalı bulacaksı
nız - daima biraz renk ve rü
ya vermelidir. 

Orta mektebden henüz ye
ni çıkmış 16 yaşmdaM genç 
bir kızın hulyalı halile konu-
şu3rordu. 

Bir Siralûi masanm üstün
deki kırmızı saate bir göz at
tıktan sonra: 

— Ah, dedi, saat tam dört..« 
Şimdi Meksika radyostmda 
Don Riko başhyacak... Size 
dinletmek İsterim. 

Kalktı. Radyoyu açtı. Bü
tün dünya gençlerini yerle
rinden zıp zıp sıçratan bir 
rumba çalıyordu. 

Dolores Del Rio çalman 
rumbamn büyüsüne kapıl
mış gibi omuzlarını titretir
ken: 

— Ah Meksika, dedi, rumba mem-

Dolores Del Rio'nun Akşam'a hediye ettiği resmi 

leketi... Biliyor musımuz ben işimi bi
tirir bitirmez Hollivudda hiç durmam.., 

Doğru Meksikaya giderim... 
Bilmem ^lenceyi biraz faz
la sevdiğimden midir nedir? 
Meksikaya bajnlırım. Bir ke
re her gün Meksika radyosu
nu, Meksika rumbalanıu 
mutlaka dinlerim... 

«Musiki cazbandla 
doğdu» 

Sordum: 
— Cazbandı çok seviyorsu

nuz galiba... 
— Cazbanddan başka mu

sikinin olduğvma kani deği
lim. Bence yeryüzünde mu
siki cazbandla beraber doğ
muştur. Size daha tuhaf bir 
şey söyllyeyim mi? Ben eski, 
klâsik musikiden âdeta nef
ret ederim. Bana sorarsanız 
orta derecede bir cazband 
şarkısı bile en güzel operar 
dan, meselâ traviyatadan da;-
ha ziyade dinlenmeğe de
ğer. Muhakkak ki opera bir 
sanattır. Fakat gülünç ve 
gayritabiî bir sanat... Bir ke
re insan bütün hayatmda, 
operada olduğu gibi, şarkı 
söyliyerek, bağırarak konu
şur mu?. Operada «yemek yi
yeceğim», «sokağa çıkaca
ğım! » derken bile bunu şar
kı ile söylüyorlar. Operaya 

ne zaman gitsem gülmemek için ken
dimi zor zaptederim. Bence tabiî ol-

xxiiyan bir şey hakikî sanat addedile
mez. 

Uzım ağızüğma bir sigara yerleşti
rirken ilâve etti: 

— Sonra insanların içinde daima 
çılgınlık, deliük, hoppahk hisleri var
dır. Bunlan durup dururken insan 
dışanya vuramaz. Halbuki rumba, 
çarliston, yeni çıkan Big Apple dans
ları insanlann içlerindeki bu çılgınlık 
hoppahk hislerini harice vurmak için 
iyi birer vesiledir. 

Duvarda Marlene Ditrihin bir res
mi vardı. Altma «çok sevdiğim Dolo-
rese...» diye yazmıştı. Ben ona bakın
ca Dolores Del Rio: 

— Güzel kadın değil mi?., dedi... 
Mırıldandım: 

— Evet, güzel... 
«Çirkin kadınlar bile 

güzelleşebilirler » 
— Eliyor musvmuz?.. Dünyanın 

çirkin kadınları bile eğer biraz zevkle
ri varsa güzelleşebilirler. Ben sinema 
artistleri arasında öylelerini bilirim 
ki zevkleri ilerledikçe, seneler geçtiği 
halde, daha güzelleşmişlerdir. Seneler 
bazı kadmlan çirkinleştirmez, güzel
leştirir. Çünkü seneler geçtikçe onlar 
biraz daha zevkli giyinmesiıü, sene 
geçtikçe kendilerini daha güzelleştir
meği bilirler... Bakın size geçen sene 
bir mecmuada, çıkan bizim eski bir 
resmimizi göstereyim. Bu resim be
nimle beraber bir çok meşhur jaldız-
larm figüranlık zamanmda tesadüfen 
çekilmiştir. Tam 12 sene evvelki hali
miz. Kalktı, bir mecmua getirdi. Diz
lerinin üstünde açtL Geçen sene çıkan 
bu mecmuada bir çok artistlerin 12 
sene evvel çekilmiş grup halinde bir 
resmi vardı. 

Dolores Del Rio da bu grupım için
deydi. Meşhur 3rıldız gruptaki artist
leri bana birer birer göstererek anla
tıyordu: 

— Rica ederim... Samimî söyleyiniz. 
Meselâ Mari Astorım 12 sene evvelki 
haU mi daha güzel? Şimdiki hali mi? 
Muhakkak ki şimdiki... Joan Gravford 
12 sene evvel nü güzelmiş? Şimdi mi? 
Muhakkak şimdi... Jeanet Gaynor 
12 sene evvelkinden herhalde bugün 
daha güzeldir. Fay Wray da öyle...' 
Dolores Costello da öyle... Ben bile 12 
sene evvelki kendi halimi hiç beğen
miyorum. Şu 12 sene evvelki bana ba-
kımz... Âdeta Çingene kızlarına benze
miyor mıyım?.. Burada gördüğünüz 
yüdızları 12 sene gibi uzım bir zaman 
daha yaşlılaşüracağı, çirkinleştireceği 
halde muhakkak ki daha güzelleştir
miş... Neden? Çünkü hepsinin zevkleri 
ilerlemiştir... Zevkli bir kadının çirkin 
ohnasma imkân yaktur. 

Bahis açılmışken sordum: 
— Siz bugünkü yıldızların içinde 

mevkiinizi en uzun zaman muhafaza 
edenlerden birisini»... Bir çok yıldızla
rın parlamasile sönmesi bir olmuştur. 
Siz bu kadar uz\m zaman yıldızmızm 
parlaklığını nasıl muhafaza ettiniz. 

Muvaffakiyetin sırrı 
Resmî yaşı 32 olan Dolores Del Rio 

bu sefer farkmda olmadan biraz faz
laca güldü. Yüzünün bir çok yerlerin
de derin çizgiler belirdi. 

— Siz beni galiba sinemamn, Hol-
livudun büyük annesi zarmediyorsu-
nuz... Maamafih sözleriniz doğrudur 
da... Ben bugünkü artistlerin en eski
lerinden biriyim. Fakat benden çok 

—Devamı 11 inci sahifeüe— 
Hikmet Feridun Es 
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istanbul atletizm bayramı 
pazar günü yapılıyor 

Bebekte Rober Kolej sahasında yapılacak 
müsabakalara herkes davetlidir 

Geçen sene yapdaq müsabakalardan Ur enstantane 
Her sene muntazaman yapılmak

ta olan İstaiıbul atletizm bayramı 
pazar günü Bebekte Rober Kolej sa
hasında yapılıyor. Bu sene atletizm
de bir canlanma görüldüğünden bu 
seferki müsabakalar çok enteresan 
olacaktır. Senelerdenberi ilk defadır 
atletlerimiz zamanında çalışmağa 
başladüar. Bundan evvel yapılan ha
zırlık mahiyetinde birkaç müsabaka
da havanın soğuk olması, yağmur 
dolayısile pistin ağır oluşu atletleri
miz hakkında katî bir fikir edinme
ğe mâni oldu. Pazar günü yapüacak 
olan mevsimin ilk mühim müsaba-
kalan olan İstanbul atletizm bayra
mı atletlerimizin bu mevsim ne de
receye kadar muvaffak olabilecekleri, 
yeni yetişen atletlerin de ne kıymet
te olduklan hakkmda bir fikir vere
cektir. 

Atletizm monitörü Naili Moran ta
rafından muvaffakiyetli bir şeküde 
organize edilen atletizm sporuna bu 
sene rağbet çoğalmıştır. Şimdiye ka
dar yapılan hazırlanma mahiyetin
deki müsabakalarm her birine 200 den 
fazla atlet iştirak etmiştir. Bundan 
maada geçen pazar yapılan Kolej 
seçmelerine memleketimizde ilk de
fa olmak üzere 250 sporcu iştirak, 
etmiştir. Atletizm sponma karşı ar
tan alâkada mekteblerimizin rolü 
büyüktür. Haydarpaşa, Boğaziçi gibi 
liselerimiz bu sporun kıymetini an-
lıyarak lâyıkı veçhile nazarı itibara 
£ilarak atletizme ehemmiyet verme
ğe başlamışlardır. 

Şimdi her müsabakada finale ka
lan atletlerin bu müsabakalarda ne 
netice verebileceklerini kısaca göz
den geçirelim. 

Koşular 
100 metre — Beş atlet finale kal

mıştır. 
İrfan (Deniz lisesi), 
Kâzım (Galatasaray), 
Nazmi (Haydarpaişa), 
Baloğlu (Haydarpaşa)', 
Seyvan (Haydarpaşa), 
Bu sene yaptığı bütün partUeri 

kazanan İrfaiun 11 saniye yakm bir 
derece ile yarınki koşusunu da kaza
nacağım tahmin edebiliyoruz. 

200 metre — Dört atlet finale kal
mıştır. 

İrfan (Deniz lisesi) 
Mehmed (Haydarpaşa) 
Baloğlu (Haydarpaşa) 
Kâmran (Güneş) 
200 metrenin de favurisi İrfandır. 

Mevsim bidayetinde 200 metrede 23 
saniye gibi çok iyi bir derece elde 
eden İrfandan bir Türkiye rekoru 
beklenebilir. 

400 metre — Dört atlet finale kal
mıştır. 

Cemal (Galatasaray) 
Firuzan (Fenerbahçe) 
Zare 
Galib 
Birincilik genç koşucu Cemalle, 

tecrübeli atlet Firuzan arasmda pay
laşılacaktır. 

800 metre — 11 atlet fiale kal
mıştır. 

Receb (Güneş), Nesu (Güneş), 

Mehmed (tstanbulspor), Lazaridis, 
K. Besim, Suad, Eli, Pisatoiyadls, K. 
Sessiz, Hakkı, Burhan. 

800 metreyi tecrübeli ve kıymetli 
atletimiz Recebin iyi bir derece ile 
kazanacağım tahmin ediyoruz. Re
ceb metodlu bir şekilde çalıştığı tak
dirde bu mevsim 800 metreyi 2 daki
kadan aşağı koşacak kabiliyettedir. 

1500 metre — 8 atlet finale kal
mıştır. 

Artin (Beşiktaş), Receb (Güneş)', 
Piliminakis (Bebek Kolej), İbrahim 
(Galatasaray), Manisa) (Kasımpaşa), 
İsak (Beyoğluspor), Hakkı (Beyoğ
lu Halkevi), Muzaffer (Haydarpaşa). 

800 metrede yorulacak olan Rece
bin Artin taraifmdan geçilmesi ihti
mali kuvvetlidir. ' 

110 manialı — Dört atlet finals 
kalmıştır. 

Yavru (Güneş), Vasfi (Haydarpa
şa), Nazmi (Haydarpaşa), Hrisako-
pulos. 

Bu atletlerin her birisi bu mesafe 
için tecrübesiz olduklarmdan hangi
sinin kazanacağım tahmin etmek 
müşküldür. 

A t m a v e a t l a m a l a r 
Gülle — 8 atlet fiale kalmışlardır. 
Mugan (Boğaziçi lisesi), Veysi (İs-

tanbulspor), Şerif (Güneş) H. Yal
çın (Haydarpaşa), Sabahaddin (Ro
ber Kolej), Sokrat (Güneş), İrfan 
(Galatasaray), Çubukçıyan (Rober 
Kolej). Güllenin Veysi tarafmdan 
kazanıl acağmı tahmin ediyoruz^ 

Disk — Altı atlet finale kalmıştır. 
Mugan (Boğaziçi lisesi), Bahir 

(Adaspor), Yavru (Güneş), Yorg^-
yadis (Rober Kolej), Sabahaddin 
(Rober Kolej), Hezencoğlu (Galata
saray). 

Genç atlet Yavrunun 35 kareden 
yüksek bir atışla kazanması muhte
meldir. 

Cirid — Altı atlet finale kalmıştır. 
Melih (Güneş), Şerif (Güneş), Kara
ca (Boğaziçi), Balcı (Haydarpaşa), 
İstepan (Galatasaray), Necdet (Bo
ğaziçi), 

Pazar günü futbol oynıyacak olan 
Melihin bu müsabakaya iştirak ede
ceği şüphelidir. Bu takdirde birincilik 
geçen pazar 50 metreyi aşıran Şerifle -
Necdet arasında çekişilecektir. 

Uzun atlama — Altı atlet finale 
kalmıştır. Ş. Atala (Boğaziçi),' İstepan 
(Galatasaray), Nevzad (Haydarpaşa), 
Seyvan (Haydarpaşa), Kerim Oğlu, 
Saris bu atletlerden de hangisinin ka
zanacağım kestirmek güçtür. 
Üç aidim — Altı atlet finale kalmıştır. 
Sürej^ar Arar (Boğaziçi), Polad 

(GEilatasâray), Arif (Deniz lisesi), 
Halid, Plitas, Sarris. 

Geçen hafta yapılan seçmelere Pu
latla Süreyya 13 metreyi aşımşlardı. 
Yusuf tecrübeli Pulatm ( uve eYâal 
Bu sefer tecrübeli Pulatm kazanacağı 
tahmin ediliyor. 

Yüksek atlama — Altı atlet fina
le kalmıştır. 

S. Arar (Boğaziçi), Pulat (Galata;-
saray), Necdet (Boğaziçi), Preloren-
zo, Hrisopulos, Armanidis günün 
en heyecanlı müsabakalanndan biri 

7 Mayıs 938 Cumartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: Î30N. 

Akşam neşriyatı: 1830: Şişli Halkevi 
göisterit kolu tarafından bir temsil, 19,15: 
Konferans: Üniversite nanuna: Doçent 
Orhan Okyay (Yüz güzelliğinde annele-
Hn rolü nedir), 19,55: Borsa haberleri, 
20: Necmeddin Rıza ve arkadaşlan tara-
fmdan Türk musikisi ve halk sarkılan, 
20,40: Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza ta
raf mdan arabca söylev, 21: Belma ve ar
kadaşları tarafmdaa Türk musikisi va 
halk sarkılan, (Saa tayan), 21,45: OR
KESTRA: 1 - Çaykovsky: Süvit lirik, 2 -
Manfred: Di bösen buben, 3 -Rubestayn: 
Romans, 4 - Rozen: Şe le pupe, 22,15 : 
Ajans haberleri, 22,30: Plâkla aololar, 
opera ve operet parçalaın, 22,50 Son ha^ 
berler ve ertesi günü programı, 23: SON. 

Ankara — öğle neşriyatı: 13,30: Kan-
Şfik plâk neşriyatı, 13,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 14,15: DahUî ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuklara Ka
ragöz (Küçük Ali), 19,15: Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Servet Adnan ve ar
kadaşları), 20: Saat ayan ve arapça neş
riyat, 20,15: Türk musikisi ve halk sar
kılan (Hikmet Rıza ve arkadaşlan), 21: 
Şan plâklan, 21,15: Stüdj^ orkestrası, 
1 - Slede: tn Tüll Und Spitzen, 2 - Hans 
Busch: Ein Gruss An Johanni, 3 - Reiny 
Roland: Verklungene Tage, 4 - Marlo 
Trevlsiol: Eln Abend an der Nordsee, 22: 
Ajans haberleri, 22,15: Yarmkl program 
ve İstiklâl marşı. 

ATmpa Istasyonlan 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 şimal muzilcası — Frankf. 
20,10 askeri muzika — Kolonya 20,10 as
keri muzika — Königsberg 20,10 «Kristine» 
opereti — Leipzig 20,10 konser — Münih 
20,10 orkestra — Stuttg. 20,15 operet ha
valan — Viyana 20,10 senfon. konser — 
Athlone 20 piyano — Bükreş 20,15 ope
ret havalan — Helsingf. 20,25 orkestra — 
Londra 20,30 viyolonsel — Midland 20 pl-
yauıo — M. Ceneri 20 hafif muzikaya de
vam — Oslo 20,15 eski danslar — Prag 
20,20 konser — Rennes ve Strasbg. 20,30 
salon muzikası — Riga 20,35 hafif muzi
ka — Stokholm 20,45 eski dans muzikası. 

Saat 21 de 
Berlin 21 konser — Breslav 21 konser — 

Danzig 21 operet havalan — Hambg. 
21,10 muzika, dans, musahabe — Königs
berg 21,05 orkestra — Münih ve Kolonya 
21 konser — Saarbr. 21 konser — Stuttg. 
21 konser — Viyana ve Frankf. 21 kon
ser — Athlone 21,30 konser — Bari 21,15 
Yunanca neşriyat — Belgrad 21,30 operet 
havalan — Berom. 21,20 marşlar — 
Brüksel 21 Belçika muzikası — Budap. II 
21,05 orkesra — Bükreş 21,15 konser — 
Helsingf. 21,15 orkestra — Hüvers. II 
21,55 konser — Kopenhag 21,10 orkestra — 
Marsilya 21,30 konser — M. Ceneri 21 
mandolin — Rad. Paris 21,30 «Ys Kralı» 
operasından parçalar — Paris - Eyfel, 
Bordo, I-yon 21,30 «Ys Kralı» operası — 
Prag 21,55 «Çeşmede» 1 perdelik opera — 
Rennes 21,30 opera konseri — Reval 21,10 
dans — Riga 21 hafif muzikaya de
vam — Sottens 21,35 orekstra — Rad. 
Toulouse 21 orkestra. 

Saat 22 de 
Berlin 22 konsere devam — Breslav 22 

konsere devam — Danzig 22 operet ha-
valanna devam — Viyana ve Frankf. 22 
konsere devam — Hambg. 22 tiansa de
vam — Münih ve Kolonya 22 konsere 
devam — Königsberg 22 orkestraya de
vam — Athlone 22 konsere devam — Bel
grad 22 operet havalanna devam — 
Berom. 22,30 valsler — Brüksel II 22 as
keri muzika — Budap. 22,50 "çigan muzi
kası — Bükreş 22 akşam konserine de
vam — Florans 22,15 marşlar — Hüvers. I 
22,15 askerî muzika — Hilvers. II 22 kon
sere devam — Londra 22 halk muzika
sı — Lüksemburg 22,15 senfon. konser — 
Paris - Eyfel, Bordo, Lyon 22 operaya de
vam — Midland 22 orkestra — M. Ceneri 
22 valsler — Oslo 22 hafif muzika — Rad. 
Paris 22 opera parçalanna devam — 
Prag 22 operaya devam — Rennes 22 
opera konserine devam — Roma 22 or
kestra — Sottens 22 konsere devam — 
Strasbg. 22,30 orkestra — Rad. Toulouse 
22 konser, şarkılar, operet havalan. 

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

23,40 dans — Münihden naklen Frankf. 
ve Leipzig 23,20 dans — Stuttg. 23,30 
dans — Berlinden naklen Breslav, Ham
burg, Kolonya, Viyana 23,30 dans — Bel
grad 23,15 konser — Brüksel 23,10 kon
ser — Budap. 23 çigan muzikasma de
vam, 23,50 orkestra — Bükreş 23 konsere 
devam — Hüvers. I 23 askerî muzikaya 
devam — Londra 23,30 dans — MUâno 
23,40 harp konseri — Rad. Paris 23 opera 
parçalarma devam — Paris - Eyfel, Bor
do. Lyon 23 operaya devam — Prag 23,30 
dans — Rennes 23 opera konserine de
vam — Reval 23,10 dans — Roma 23 or
kestraya devam — Sottens 23,15 dans — 
Stokholm 23,15 dans — Strasbg. 23 or-
ketraya devam — Rad. Toulouse 23,15 
dans. 

Saat 24 den İtibaren 
Deutschl. S. 2 4 - 1 dans — Berlin, 

Hambg. 3 e kadar dans — Diğer Alman 
Istasyonlan 1 e kadar dansa devam — 
Brüksel 24 hafit muzika — Budap. 24 
konsere devam — Droltvlç 24,05 dans — 
Kopenhag 24,10 dans — Lüksemburg 24-2 
dans — Rad. Paris 2 4 - 2 dans — Roma 
24,15 dans — Rad. Toulouse 24 konser — 
Frank, ve Stuttg. 1 den 3 e kadar gece 
muzikası — Deutschl. S. 1 - 2 konser^ 
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olacaktır. Süreyya, Pulat ve Necdet-
ten sonra hangisinin kazanacığını 
kestirmek müşküldür. 

Sırık — Beş atlet finale kalmıştır. 
Haydar (Galatasaray), Sudi (Gü

neş), Naci (Güneş), Şerif (Güneş), 
Bisoropulos. Seçmelerde en iyi dere
ceyi yapan Haydann kazanması bek
leniyor. I . Kuyof 

«̂  • • • • • 

SARAY ve BABIALİNIN İÇ YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNt İRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 
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Fedakâran cemiyeti merkezinde 
araştırma ve tevkifler 

İttihad ve Terakld cemiyeti şimdi 
Fedakâran reislerini birer memuriyet
le taşraya izam suretUe ehemmiyet
ten iskat etmeği münasib görüyordu. 

Hukuku Umumiye gazetesi Abdül-
hamide ve istitxiad artıklanna hü
cumda devam etmekle beraber İttihad 
ve Terakkiyi tenkid, hareketlerini 
muaheze, İttihad ve Terakkinin hükü
met işlerine müdahalesinden doğan 
yolsuzlukları takbih ediyordu. Bu mü-
tecellidane neşriyat halk arasmda te
sir yapmaktan hali kalmıyordu. 

Hukuku Umumiye (Volkan) gibi 
din maskesi altında istit)dad ve Abdül-
hamid taraftarlığı, Sabah ve Yeni 
Gazete gibi sadrazam Kâmil paşa par
tizanlığı yapmıyordu. Bir halk gaze
tesi olmak istidadile bir ara satışı İs-
tanbulda diğer gazetelere nisbetle pek 
ziyade artmıştı. Bu parlaklık altı ay 
kadar sürmüştür. 

İttihad ve Terakkiye mensub gaze
teler Hukuku Umumiyenin neşriyatı
na şiddetli cevablar yetiştiriyorlardı. 

Bu münakaşalara (Volkan) da ka
rışmamağı yapamıyordu. İttihad ve 
Terakkiye hücumda Hukuku Umumi-
yeye taş çıkaran Volkan bir noktada 
Hukuku Umumiyeden tamamile ayrı
lıyordu: Volkana göre hükümdarın 
hakları ilâhî idi! Onlara dokunmağa, 
hükümdarın şahsma tarize kalkışmak 
olamazdı. Peygamber postuna oturan 
bir zatın aleyhinde yazılar yazmak 
«küfrün eşeddi» idi! Hukuku Umumi
ye zaptiye nazın Farukî Sami paşaya 
hücum ediyordu. Hususile paşama 
kaympederi olup Abdülhamide mün-
tesib sayılan Abdullah Hasib efendiyi 
hırpalıyordu. Bu hücumlara karşı Sa
mi paşa kayınpederini müdafaa yo
lunda gazetelere şu yolda beyanatta 
bulunmağfa mecburiyet hisseylemlşti: 
(Ka3anpederim Abdullah Hasib efen
di İzzet paşamn bendesi değildir. On 
beş senedir ki ulâ rütbesindedir. Sad
razam Hasrreddin paşanın mühürdar-
hğmda kullandığı ve yetiştirdiği bir 
zattır. Meşrutiyetin yeniden tesisi 
hakkında Hayreddin paşamn arabca 
yazdığı notlan türkçe lâyiha şekline 
koymak ve böyle yüksek fikirlere hiz
met etmekle melûftu.) 

Fakat bu beyanat bir tesir yapma
mış, Hukuku Umumiye gazetesi Sami 
paşaya yaptığı hücumlarda kayınpe
derinin maarif meclisi âzalığmda hal 
ve hareketlerini de karıştırmakta ve 
bunları hücum vesilesi ittihaz eyle
mekte devam eylemişti. 

Ahmed Saib beyin idaresine geçti
ği sırada bu gazetenin neşrettiği bir 
beyannamede (cemiyetin mukaddes 
maksadlanm temin uğrunda şehid 
olanlann ailelerine bakılacaktır.) 
kaydı bulunmasmdan hasü olan 
şüpheler üzerine cemiyet hakkmda 
adliyece tahkikat ve takibat yapılma
ğa başlanmıştı. 

Fedakâran cemiyetine işsiz, güçsüz, 
sabıkalı bazı adamların girmiş bulun
ması da hükümetin şüphelerini arttı-
nyordu. 

Cemiyetin bir ihtilâlci grup teşkil 
ettiğine, fedailer yazdığına, bunlara 
süâh tevziile ötekini, berikini tehdide 
başladığına, suikasdler tertib eylediği
ne dair vaki olan ihbar üzerine 1909 
kânunusanisinin on birinci günü İs-
tanbulda Fazılpaşa karakolu karşı-
smdaki merkezi adliye memurlan re
fakatinde avcı taburlanndan bir müf
reze ve on beş polis ile basıldı. Reis 
Avnüllahülkâzimiyi tutmak için de 
15 neferle 8 polis, haremini araştırma
ğa bir kadm tahkik memuru gönde
rildi; Avnüllah tutulup hapsedildi; 
abloka ve taharri esnasında haremi 
korkudan çocuk düşürdü. 

Cemiyet merkezinde içtima halin
de kırk âza yakalamp tevkif edildi. On 
torba kadar tutan evrak elde edildi. 
Bu evrak içinde süâhlar tevzi edildiği
ne, fedailer tayin olunduğuna, Adana 
valisi Bahri paşadan beş bin lira alın
mak üzere tehdidde bulımulduğuna, 
Babıâlinin fiilen tazyik edilmesi ve 
bazı elçilerin katlolunması tasavvur 
edüdiğine dair vesikalar da bulundu. 
(Hukuku Umumiye) gazetesi muvak
katen tatil olundu. 

•Cemiyetin reisi Avnülâhülkâzımi be
yin ve âzasmın mazilerine, zatı şaha

neden cemiyet hesabına tehdide ben
zer ricalarla evvelce bin lira almmış 
olmasına, gazetelerinin neşriyatına 
bakılınca ük günlerde vesikaların gös
terdiği bütün teşebbüslerin ciddiyeti
ne inanılmıştı. Fakat sonra işin bİr 
fiyaskodan başka bir şey olmadığı mey
dana çıktı. 

Vesika diye elde edilmiş evralan ce
miyetin kâtibi Ahmed Hamdi efendi 
tarafından tertib ve tasni edildiği an-
şıldı. Bu kâtibin reisin kendisine olan 
itimadından istifade ile cemiyetin 
damgalı kâğıdlan üzerine cemiyet 
mensublanndan Kâzım efendiye bu 
ithamı calib vesikaları yazdırdığı ve 
bunlan cemiyetin mührile mühürle-
diği tahakkuk etti. (1) 

Avnullahülkâzımi ve Saib beyler ile 
cemiyet âzası serbest bırakıldılar. BU 
sahte vesikalar meydana çıktığı gün
lerde (Al bir vesaüâ melanet daha!) 
gibi başlıklarla makaleler yazan gaze
teler hacalete uğradılar. 

(Hukuku Umumiye) bir hafta ta
tilden sonra intişara başladı. Bu me
sele İttihad ve Terakki cemiyetine 
hücum için muhaliflere kuvvetli bir 
vesile teşkil etti. 

Sabahaddin bey İttihad ve Terakld 
cemiyetile anlaşınca evvelce ademi 
merkeziyet programını siyasî emelle
rine uygun bulan Türkün gayri un
surlar arasında kazanmış olduğu po
pülariteden hayli kaybetmişti. 

Bununla beralıer bu unsurlar Sa
bahaddin beyin siyasî dostlanndan 
terekküb eden Ahrar fırkasım İttihad 
ve Terakkiye tercih ediyorlardı. 

Çünkü İttihad ve Terakkide artıK 
bir Türk milliyetçiliği seziyorlardı. 
Gayrimüslimler kanunu esasinin bü
tün Osmanlılara temin ettiği müsa
vattan iyiden iyiye istifade etmeğe 
kendilerinde hak görüyorlar, fakat 
mutlakıyet devrinde kazandıklan im
tiyazlardan en küçüğünü bile feda et-
meğte razı olmuyorlardı. İltizam ettik
leri müsavatın bımunla aksıyacağma 
hiç aldırmıyorlardı. Türkler impara
torlukta diğer unsurlann heyeti mec-
muasma karşı ekalliyette kalıyorlardı. 

Bu şekilde bir «Osmanlılıktan» ne 
fayda göreceklerdi? İttihadcılar da bu 
((Osmanlılık» pfensipinin mahzurları
nı, tehlikelerini sezmeğe başlamışlar
dı. 

Bu sırada Taninin Türklerin Os
manlı imparatorluğunda Hâkim mil
let olduğunu gösteren neşriyatı epey 
gürültüler uyandırmıştı. Rumlar ve 
Ermenüer mebusan intihablannda 
kendilerinin zararlarına yolsuzluklar, 
suiistimaller yapıldığım iddia ediyor
lardı. Gösterdikleri bu kadar telâşa 
mahal olmadığı intihabatm neticesila 
anlaşılmıştı. 

Çünkü 275 mebustan altmışı Arab, 
yirmi beşi Arnavud, yirmi üçü Rum, 
on ikisi Ermeni, dördü Bulgar, üçü 
Sırb, biri Ulah, beşi Musevi idi. Çerkeş 
ve Kürd mebuslar da o günlerde ken
dilerini Türkten ayn görüyorlardı. 

Herhalde meclisin yansı Türkün 
gayn ımsurlara mensub bulımuyordu. 
İttihad ve Terakki cemiyeti en ciddi 
himmet ve gayretini Ahrar partisi me-
buslanmn çok olmamasına sarfetmiş-
ti. Bu sebeple Ahrardan ve müstakil
lerden ancak on Türk mebus çıkabil
mişti. (2) 

(Arkası var) 

(1) Bu babdakl heyeti ithamlye maa-
batası Tanln gazetesinin 25 şubat 1324 * 
10 mart 1909 nüshasında İntişar etmiştir» 

(2) Rusya sefareti baştercümanı Man-
delştam: Le şort de l'^mpire OttomaO 
eserinde İttihadçı mebuslann merkezi 
umuminin kararlanna tabi olacaklann» 
dair aynca yemin ettiklerini yazar. Bunuö 
hiç aslı yoktur. Hattâ İttihad ve Terakki 
partisine mensub mebuslann, partice itti
haz olunan kararlar hllâfmda meclis** 
söz söylememeleri hakkmdaki karar bil* 
31 marttan epi sonradır. 

Bu eserde şöyle bir kayde de tesadüf et
tim. 

(tttihadçı mebuslar «Biraz tehllkey» 
maruz kalmadan» partiden çıkamazlardı. 
Ben bu İtirafı Jön türkler arasında Fran
sız İhtilâlinin Marat'ı glbl biri olan <v' 
dokunaklı sözler söylemekten çeklnmiyei» 
doktor Bahaeddin Şakir beyin âğzmdaö 
işittim.» 

İttihad ve Terakki partisinden ayrıl' 
mış olan mebuslardan hiç birisinin b** 
«tehlike» geçirdiğini bilmiyoruz. 



HOKKABAZLIK 3 
Arkadanım Sekip Nuriyi ziyarete 

^tmiştim. Karşılıklı oturmuş çene 
çalıyorduk. Bir aralık ŞeMpin kayna-
^ası içeriye girdi. Arkadaşıma: 

— Haydi Sekip... dedi, vakit geldi. 
Sekip kaynanasına: 
— Peki anneceğim, dedi, sonra 

bana söndü: 
— Seni bir dakika yalnız bıraka

cağım. Kusura baima... 
Sekip böyle söyliyerek bitişkteki 

salona geçti. Benim oturduğum oda 
ile Şekipin geçtiği salon arasındaki 
kapı açıktı. Şekipi uzaktan görebili
yordum. Arkadaşım öteki salonda, 
büyük aynanm önünde durdu. Bir 
çekmece açtı. Buradan bir takım kü
çük küçük kutular çıkardı ve bundan 
sonra yüzünü, gözünü gayet aca
yip bir şekilde boyamağa başladı. 
Burnunun tepesini kıpkırmızı yaptı. 
Kırmızı boya üe yanaklarına bir ta
kım garip çizgiler çizdi. Hayretler 
içinde kalmıştım. Sekip beş dakika 
içinde kendisini bir palyaçoya ben
zetmişti. Bundan sonra arkadaşım 
başına kâğıddan kocaman, sivri bir 
külah geçirdi. Bitişik salondaki bü
yük dolaptan çıkardığı bir entariyi 
de elbisesinin üzerine, sırtına giydi. 
Bütün bu işler olup bitince Sekip 
salonun öteki kapısını açarak çıktı, 
gitti. 

Hayatımda bu kadar tuhaf birşey 
görmemiştim. Arkadaşım niçin ken
disini böyle maskaraya benzetmişti? 
Neden yüzünü, gözünü böyle tuhaf 
bir şekilde boyamış, basma külah ge
çirmiş, sırtma o acayip entariyi giy
mişti.? Bu kıyafetle nereye gitmişti? 

Biraz sonra öteki odalardan tef, 
zurna sesleri: 

— Oldu da bitti maşallah, oldu da 
bitti maşallah... 

Diye bağırmalar işitmeğe başladım 
Meraktan çüdıracaktım. Sünnet dü
ğünlerinde hokkabazlarm «oldu da 
bitti maşallah..» diye bağırdıklarını 
bilirdim. Lâkin Şekiplerin evinde 
•ünnet olacak çocuk ta yoktu. Bu 
tef, zurna sesleri, bu «oldu da bitti 
Maşallah..» diye ba|:ırmalar da ne 
İdi? 

Nihayet beş dakika sonra Sekip 
tekrar bitişik salona döndü. Yüzünü, 
gözünü yıkamıştı. Fakat halâ sırtm-
^ entari, başında; sivri külahı vardı. 
Arkadaşım bu külahı başından çıkar-
di- Açtığı çekmeceye külahı itina ile 
yerleştirdi. Bundan sonra sırtmdakl 
^tariyi çıjtanp bir köşeye fırlattı. 
J^ağılan saçlarını taradı ve tekrar 
yanıma geldi. 

-— Affedersin kardeşim, yalnız 
•^dm... dedi. 

Merakım o dereceyi bulmuştu ki, 
*ie olursa olsun işi Şekipe sormağa 
^ a r verdim. 

— Kuzum Sekip, dedim, sizin evde 
^̂ ü̂ınet düğünü mü var? O deminki 
t*î, zuma sesleri, «oldu da bitti ma
şallah..» diye bağırmalar ne idi? 
Sonra neden yüzünü, gözünü öyle 
^ayip bir tarzda boyandın. 

Arkadaşım: 
— Ay, dedi, bütün bunları gördün, 

«ef, zuma seslerini işittin mi? 
Bundan sonra Şeldp baŞmı dertli 

^rtli iid tarafa sallıyatak: 
— Sorma, sorma birader... dedi, 

«'aşımdaki dertleri anlatsam oturur, 
ballme ağlarsm... Ben Muallâ ile ev
lendiğim zaman bir çocuktu: «Sekip 
turnayı gözünden vurdu. Çok zengin 
bir kızla evlendi» diye beni kıskandı 
jar- Halbuki ben Muallânm evine 
iÇgüveyi olarak girmişthn. Hem de 
Jje içgüveyi... Muallâ annesinin, ba-
basmm bir tek evlâdı olduğu için 
*yin içinde herkes onun üzerine tit-
^yordu. Muallâ üzülecek diye bana 
802 açtırtmıyoriardı. Biraz eve geçi-
**k olsam bütün ev halkı: 

—- Siz çıldırdınız mı?.. Bu vakit 
*ve gelinir mi? Muallâyı verem mi 
*<ieceksiniz? 

Î iye hepsi birden üzerime yükle
nirler. 

Eve biraz yorgun gelsem, geniş bir 
koltuğa kurulup, gazetemi açarak 
?<̂ yle kendimi biraz dinlendirmek is
tesem kaynanam içeriye girer: 

— Damad, damad... Dilini kiraya 
Jjjı verdin? Nur topu gibi karın zaten 

gelmez, bir koltuğa atılıp, gazeteni, 
kitabmı açıyorsun, ağzından iki lâ
kırdı çıkmıyor. Karşmdaki insan taş
tan değil ya., onun da ağzı var, dili 
var... O da konuşmak ister., diye 
başlar. 

Bundan bir müddet evvel karım 
biraz zayıfladı. Muallâyı bilirsin. Za
ten zayıftır. Beş ayda bir buçuk kUo 
eksilince, evin halkını bir telâştır 
aldı. Doktorlara koşuldu. Vakıa za
yıflık şimdiki kadınların indinde pek 
makbul birşey.. fakat Muallâ biraz 
lüzumundan fazla zayıftı. Nihayet 
karar verildi. Muallâ balıkyağı içe
cek. Bir büyük şişe balıkyağı aldık. 
Fakat sen gel de bunu bizim bayana 
içir... 

Nihayet kaynanam buna bir çare 
bıüdu. 

— Herşeyin bir kolayı vardır. Kız
cağıza balıkyaiğı içerken güzel yemiş
ler, çikolatalar yedirmeliyiz. Haydi 
Sekip, koş, Muallâ için muz, çikolata, 
portakal, mandalina al... Saika değil, 
balıkyağı içecek... 

Koştuk. MuaJlâ için muz, çikolata, 
portakal, mandalina aldık. Fakat bu 
nefis şeylerle de Muallâ gene balık
yağı içmekte nazlanıyordu. 

Kaynanam ikinci bir çare daha 
buldu. Bir gün: 

— Bu böyle olmıyacak... dedi. Ba
lıkyağı içerken Muallâyı eğlendirme
miz lâzım... Haydi Sekip... Muallâ
nm balıkyağı içmek zamanı geldi. 
Sen yüzünü, gözünü boya... Palyaço 
kıyafetine gir. Eline de bir tef al... 
Belki Muallâ böylece balıkyağmı içe-
bUir. 

İtiraz edecek oldum: 
— Aman kaymvalideciğim. Bu yaş

tan sonra ben nasıl palyaço olabili
rim? 

Hiddetle gözlerini açtı: 
— Ne demek? Kannm sıhhati mev-

zuubahis... Herkesin önünde palya
çoluk edecek değüsin ya... Aile ara-
smda, samimî bir muhitte palyaço 
olacaksm. Bundan ne çıkar?... Karı-
mn sıhhati için... 

Baktım, lâf anlatmak mümkün 
değü, buna da razı oldum. Hakikaten 
bu çare çok iyi bir netice verdi. Ben 
palyaço kıyafetine girip karşısma 
çıktığım zaman Muallâ en ağır ba-
lıkyağlarmı güle güle, eğlene eğlene 
içiyordu. 

Kaynanam da bundan memnundu: 
— Gördün mü, diyordu, bulduğum 

çare ne iyi netice verdi... Aklımla 
bin yaşayayım... 

Lâkin biraz sonra Muallâ palyaço 
kıyafetime, yaptığım şaklabanlıklara 
kanıksamadı. Artık eskisi gibi hali
me gülmüyordu. 

Kaynanam: 
— Muallânm hakkı var... diyordu. 

Bir tiyatroda en güzel bir piyes bile 
üstüste iki üç sene oynansa seyirci
ler bıkar. Muallâ da senin her gün 
tekrarladığın şaklabanlıklardan bıktı 
Biraz numaralarını değiştir. 

Gene itiraz ettim: 
— Canım kaynanacığım... Ben ne 

artistim, ne de hakikî bir palyaço... 
Bir çok numaralar bilmiyorum ki 
bunlann arasında değişiklikler ya
payım... 

— A... Artist değüsen akbn da 
yok değü ya... Biraz düşün, kendi 
kendine yeni numaralar bul ...Karı
rım sıhhati mevzuubahis kuzum... 

Çaresiz buna da razı olduk. Bu se
fer palyaçoluğu bıraktık. Hokkabaz
lığa başladık. Hokkabazlığm sırları
na dair bir takım yazılar okudum. 
Dostum Zati Sungurdan bir takım 
dersler aldım. Ceket cebinden güver
cin çıkarmak, elimdeki bir deste 
iskambili kaybetmek vesaire gibi bir 
çok numaralar öğrendim. Artık Mu
allâ balıkyağmı içerken ben de kar-
şısmda hokkabazlık yapıyorum. Mu
allâ iki şişe balıkyağmı bitirinceye 
kadar ben de hokkabazlık mesleğini 

iyice ilerlettim. Çünkü Muallâ yap
tığım numaralardan çabuk bıkıyor, 
yerine yenilerini istiyordu. Ben de 
mütemadiyen yeni numaralar öğre
niyor, dairede boş zamanlarımda 
kendi kendime hokkabazlıklarımın 
provalarını yapıyordum. Arada sıra
da değişiklik olsun diye, işte bugün
kü palyaço yahut maskara kıyafeti
ne de giriyorum. Fakat Muallâ ana
sının, babasının biricik kızı̂  olduğu 
için yalnız ben değil, bütün ev halkı 
seferber haline girmişti. Ehhh, şaka 
değil, bayan ilâç içiyor!... 

Bunun için ben muallânm karşı
sında hokkabazlık yaparken kimi 
tef, kimi zm-na çalıyor, kimi de sün
net düğünlerinde olduğu gibi: 

— Oldu da bitti maşallah!... dij'e 
bağırıyor, işte böyle azizim, derdim 
son derece büyük... 

O günü arkadaşım Şekipten ayrıl
dım. Üç hafta sonra Şekibe Beyoğ-
lunda fransızca kitaplar satan bir 
mağazada rasladım. Sordum: 

— Ne o Sekip, yeni çıkan bir ro
man filân mı alçaksın? 

O dertli dertli başını salladı: 
— Ne münasebet azizim? Ne mü

nasebet? Yeni çıkan frasızca bir hok
kabazlık kitabını aryordum. Numa
ralarım bitti. Yenilerini öğrenmem 
lâzım... 

Sordum: 
— Peki, karın ilâç içmekte devam 

ediyor mu? 
— Ediyor, birader ediyor... Yarım 

kilo şişmanladı amma biz ev halkı 
ona balıkyağı, içireceğiz diye yaptığı
mız hokkabazlıldar vesaire yüzünden 
beşer kilo zayıfladık. Kaynanam da 
bu yüzden dört kilo zayıflamış, işin 
müthiş tarafına bak ki, şimdi o da 
balıkyağı içmeğe başlıyacak... Benim 
halim nice olacak bihnem... Hokka
bazlıktan dairedeki işlerimi göremi
yorum... (Bir yıldız) 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

^ Yazan: tskender F. S e r t e l l l . _ Tefrika No. 222 — 

Dolores Del Rio diyorki: 
(Baştarafı dokuzuncu sahifede) 

eskiler de var. Sonra ben gayet genç
ken sinema hayatına atıldım. Bir yıl
dızın çabuk parlayıp, çabuk veya geç 
sönmesi biraz da kendi elindedir. 

Ben mevkiimi nasıl muhafaza et
tim?.. Her zaman değişmekle... Dik
kat ederseniz benim ilk filimlerimde 
oturuşum, kalkışım, giyinişim, her 
şeyim bugünkü halime hiç benzemez. 
Ben her filmimde ayrı bir kadın, baş
ka bir kadın olmağa çalışırım... Hal
kın en çok sevdiği şey yeniliktir. Hal
ka kendisini beğendirmek istiyen bir 
artist her zaman değişmelidir. Halk 
değişikliklere bayılır. Bunu bana 
amcam öğretmişti. Amcam cenubî 
Amerikada gazetecilik eder. 

Bir gün bana: 
— Dolores... dedi, sen sinemaya baş

ladın. Benim sana bir nasihatim var: 
Oynıyacak filimlerde daima değiş, 
daima yenilik göster. Biz bile yazıları
mızda mümkün olduğa kadar değiş
meğe çalışıyoruz... 

Amcamın bu sözlerini hiç unutma
dım. Hayatımda daima bunu tatbik 
ettim. Parlamasile sönmesi bir olan 
yılâızlarm en büyük günahları emin 
olunuz ki budur. Herhalde ayni kadın 
olmaları., sonra esasen kadın demek 
daima değişen, etrafına daima yeni 
bir cephesini gösteren demek değil 
midir?.. Bir kadımn bütün hareketle
rini öğrenirseniz, bütün hareketlerini 
bilirseniz tekrar tekrar okuduğunuz 
bir kitab gibi onu bir kenara atarsınız. 
Halbuki size her zaman yeni bir tarz
da görünen bir kadın, bir türlü son 
satırları okunmaımş, ne olacağı anla-
şılanuyan merakh bir roman gibidir... 

Sözlerinin burasına gelince adama
kıllı bir kahkaha kopardı: 

— Ben böyle arasıra dalar felsefe
ler yumurtlarım... Kusura bakmayı
nız... Bir çay içersiniz değil mi?.. 

Hikmet Feridun Es 

" Osman paşayı sakın müdafaa etmeyin, devletlim! 
Bu gece mührü hümayunun size verilmesi muhtemeldir,. 

bütün gun can sıkıntısından patla
dı. «Kocam gelsin de, iki lâkırcU ede
yi»!. Biraz eğleneyim..» diye seni 
Dekledi durdu. Halbuki sen eve gelir 

NEVROZ İN 
Baş, diş, nezle , grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrıl.arınızı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

— Ya sen?... Sen de inandın mı? 
Nasuh efendi tereddüdle dudağını 

bükerek önüne baktı. Kılıç Ali paşa 
bu vaziyet karşısında hayretten hay
rete düşüyor, Karadeniz muzafferi-
yetinden sonra İstanbula gelince böy
le münasebetsiz bir haberle karşıla
şacağını hiç de ummuyordu. 

Kayağa bindiler. Saraya geliyor
lardı. 

Tersaneemini, yeniçeri ağası ve 
reisülküttap efendi de arkadaki ka
yıkta idi. Hamlacılar küreklere sarıl
mışlardı. Sahilde bir hayli asker top
lanarak kaptan paşayı istikbal edi
yordu. 

Nasuh efendi karaya ayak basın
ca Kılıç Ali paşanın koluna girdi. 
Kaptan paşa çok yorgundu. Bu sefer 
onu eskisinden çok ihtiyarlatmıştı. 

Kılıç Ali paşanın - böyle muzaffer 
olarak - İstanbula yedinci gelişiydi. 
Nasuh efendi dayanamadı: 

—I Devletlim, dedi, Allah rizasiçün 
şu Özdemir Osman paşayı fazla mü
dafaa etmeyin! 

— Ben hakikati nasıl gizliyebilirim, 
a Nesuh efendi? Güneşe balçık sürü
lür mü? 

— Seksen yılda bir kere sürülse, 
günah sayılmaz, devletlim! Eğer ku
lunuzun dediğini yaparsanız, bu ak
şam sizi tebrike geleceğimi yüzde yüz 
umuyorum ! 

Kıhç Ali paşa şaşırdı: 
— Ne tebrüii bu?! 
Nasuh efendi başını sallıyarak gü

lümsedi: 
— Padişahın bu akşam mührü 

hüma3runu efendimize vermesi pek 
muhtemeldir. 

— Ya Osman paşa?... O ne olacak? 
— Zâti devletiniz bu meseleyi hüs

nü idare buyurursanız, Osman paşa 
sadaretten azledüecektir. Aman dev
letlim, şu inadcı adamı sakın müd?ı-
faa ve himaye etmeyin! Padişahın 
size herkesten fazla itimad ve tevec
cühü vardır. Bu gece devletkuşu son 
defa olarak başınıza konacak. Kulu
nuz da sayei devletinizde terfi ederek 
şu divan işlerinden kurtulacağım! 

Kefe'den Üçüncü Murada 
getirilen hediye.. 

Kayıkta yüzü kapalı bir kadın 
vardı. 

Küıç Ali paşanın kethüdası ham-
lacüara: 

— Ha gayret çocuklar., yalıya ça
buk varalım., yolcumuz çok yorgun
dur. 

Diyordu. 
Kaptan paşanın sekiz çifte kürekli 

kayığı Kızkulesinden yalı köşküne 
doğru ilerliyordu. 

Bir aralık bir konuşma başladı: 
— Nereye gidiyoruz? 
— Kaptan paşanın yalısına... 
— Çok uzak mı? 
— Hayır. İşte şurada., yaklaştık. 
Küıç Ali paşanın kâhyasile konu

şan bu kadm da kimdi? 
Kâhya merakından çatlıyordu. 
Yah kâşküne çıkacakları sırada 

sordu: 
— Nereden geliyorsunuz? 
— Kefeden... 
— Oralı mısmız? 
— Hayır. Kınmlıyun.. 
— Kaç yaşındasınız? 
— On yedi.. 
Kâhyanın sesi kesildi. Demek ki, 

demindenberi konuştuğu bu uzun 
boylu kadın, on yedi yaşında bir kız-
c^ızdı! 

Kaptan paşanın kâhyası çok şaka
cı bir adamdı., kendi kendine mırü-
dandı: 

— Paşa efendimiz, hünkâra güzel 
bir hediye getirmiş. 

Sonra yüzü kapalı kıza döndü: 
— Adın ne bakayım senin? 
— Adile Giray.. 
— Ne dedin? Sen Giray ailesinden 

misin? 
— Evet., fakat, Mehmed Giray 

han bizim ocağımızı söndürmüş, ai
lemizden benden başka kimse kalma
mıştı. 

Âdilenin jrüzünü göremiyen kâh-
yanm merakı gittikçe artıyordu. Aca
ba Kefeden getirüen bu körpe kız, 
padişaha sunulacak kadar güzel 
miydi? 

Paşanın kethüdası Âdileyi karşılı-
yan harem ağasının kulağına iğUdi: 

— Bu lazı lUç kimse ile konuştur-
mıyacaksmi Yarın, hattâ belki de bu 
gece saraya gönderilecek. Paşa efen
dimiz böyle emrettiler, dedi. 

Adileyi liareme götürüp bir odaya 
kapadılar. 

Kılıç Ali paşa saraydan 
dönünce.. 

O akşam kaptan paşa saraydan 
geç vakit döndü. Yalı köşküne gel
diği zaman çok neşesizdi. Bir taraf
tan divan kâtibi Nasuh efendiye kı
zıyor: 

— Bu herif beni aldattı, padişah 
yeni gözdesinden başka birşey dü
şünmüyor. 

Diyordu. Diğer taraftan da kendi 
kendine: 

— Üçüncü Muradı bu halde bula
cağımı tahmin etseydim, şu kızcağı
zı yurdundan, ailesinden ayırıp bu
raya getirmezdim. 

Diye söyleniyordu. Köşke gelir gel
mez kâhyasına sordu: 

— Âdileyi getirdiler mi? 
— Evet devletlim! Bizzat kulunuz 

getirdim. 
— Şimdi nerede? 
— Kendisine bir oda hazırladılar. 
— Cariyelerden birini onun hiz

metine veriniz. Kendisini rencide et
mesinler. 

— Saraya ne zaman gidecek, dev
letlim? 

— Henüz belli değil. Şimdüik bu
rada kalacak. 

Kaptan pajşanın kâhyası hayretle 
önüne baktı. 

Kılıç Ali paşa dayanamadı, düşün
celerini, çok itimad ettiği kâhyasına 
açtı: 

— Padişah yeni bir kadın bulmuş. 
Ondan başkasmı gözü görmüyor-
muş. Âdileden bahsedemedim. O, 
Han ailesine mensuptur. Ona iyi ba-
kımz. 

* 
Âdile padişahın sarayma gideceği

ni düşündükçe heyecandan heyeca
na kapılıyordu. Kefeden ayrılırken, 
kaptan paşa ona: 

— Seni padişaha hediye edeceğim. 
Demişti. O bu hülya ile İstanbula 

gelmişti. Harem ağası odasma girdiği 
zaman Âdile yol elbisesini çıkarmış, 
yeni elbiseler giymiş, eskisinden da
ha güzelleşmişti. 

Gece olunca Âdilenin hizmetine 
verilen bir cariyeyi harem ağası oda
ya getirdi: 

— Paşa efendimiz emretti. Bu ge
len kıza hizmet edeceksin. Onu in-
citmiyeceksin! 

Dedi. 
Âdile Giray kapıyı kapadı., hizmet

çiye sordu 
— Adm ne senin? 
— İkbal. 
— Çoktanberi burada mısm? 
— Beş yüdır. Bu kış altmcı yıla 

gireceğim. 
— Çok küçük geldin demek burac 

ya? 
— On iki yaşındaydım geldiğim 

zaman. 
— Nerelisin? 
— Ankarahyım. 
— Ben de Kırımlıyım. îstanbulu-

nuz çok güzel... 
— Uzaktan görüyoruz.. 
— Gezmedm mi hiç? 
— Hayır. Altı yılda bir kere bü

yük hanımefendile Cibaliye gittik. 
İşte o kadar. 

— Başka bir yerini bilmiyorsun de
mek Istanbulvm? 

— Hayır bilmem. 
(Arkası var) 
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Rüzgâr esiyor 

ilk çağlarda insanlar rüzgârdan Al-
lahtan korkar gibi korkarlardı. 

Bugün rüzgârın ne olduğunu bili
yoruz. Sıcak hava soğuk havadan da
ha hafiftir. Biribirlerine komşu bir 
sıcak ve bir de soğuk hava tabakası 
farredelim. Daha hafif pla^ı sıcak ha
va tabakası yükselec<ik. Daha ağır 
olan soğuk hava tabakası sıcak hava
nın yerine inecek... Bû yer değiştiriş 
rüzgâr doğurur. 

İki tabaka arasındaki hararet farkı 
çoksa, rüzgâr daha şiddetli olur. Fır
tına gibi eser. 

Hararet farkı olımyan yerlerde rüz
gârın şiddet farkı da olmaz. 

Mevsime göre hararet farkı değişen 
yerlerde rüzgârlar da mevsime göre 
eser. 

Avrupada rüzgâr mevsime göre eser. 
Rüzgâr kuvveti çok ekonomik kuv

vet olduğundan her devirde insanların 
işine yaramıştır. 

Bir çok yerlerde su, hava değirmen-
lerile çekilir. Eski zamanlardaki değir
menlerde rüzgâr kuvvetüe buğday 
Kğütürlerdi 

Hong - Kong 

Hong-Kong, Kanton nehri ağzında 
İngilizlerin büyük üssübahrilerlnden 
biridir. Hong-Kong limanından sene
de 8 yüz bin gemi geçer. Liman 6000 
vapur alacak kaüar büyüktür. 

Hong-Kong'un nüfusu 800.000 dır. 
20.000 Idşisi Avrupalıdır. Şehrin mer
kezi Viktorya Sitidir. Bütün cihanın 
en büyük bankalarmın şubeleri var
dır. 

Burası 1841 denberi İngilizlerindir. 

Fokoşer 

Pek sevimli bir hayvan değil... Bi
zim avcılar da ne mutlu ki, topraklar 
runızda böyle hayvana tesadüf ele
miyorlar. Bu hayvan Afrika yaban do
muzudur. Korkunç görünmesine rağ
men vahşî değildir, insana hücum 
etmez, ancak geçtiği yerleri mahve
der. 

Kmk 

@2U-^-
Aysel günleri sayıyor. Sekiz gün, 

dört gün, iki gün kaldı... Yann doğ
duğum gün... Bütün ümidi bu gün
de... Hayır annesinden hediye bek
lemiyor. O ancak çocuklanm besli-
yebiliyor. En küçükleri de Aysel. 
Büyük babası da hediye veremez. O 
ihtiyarcık ta ancak tavuklanmn yu-
murtasüe keçUerinin sütünü satıp 
geçiniyor. 

Ona hediyeyi teyzesi Aliye vere
cek. Teyzesinin komşu köyde güzel 
bir evi var. Geçen sene de doğduğu 
gün teyzesi ona bir bebek hediye et
mişti. 

Bu sene Aysel, alüminyumdan yar 
pümış bir çay takımı istiyor. Bunu 
teyzesi alacak. Kardeşleri onunla 
alay ededursunlar. Aliye teyze bu ta
kımı Aysele hediye edecek. 

Geçen hafta misafir geldiği za
man, dönüşte Aysel, teyzesüe bera
ber yürüdü ve köyün çarşısmda o 
oyuncağı gösterdi: 

—. Bebeğimin böyle bir takımı ol
sa çok sevinecek, dedi. 

Teyzesi gülümsedi, sonra Ayselin 
yırtık papuçlarma bakıp içini çekti. 
Aysel dedi ki: 

— Annem bana mektebe gitmek 
için sağlam bir çift takunya lâzım 
diyor. Elindeki dikişlerini bitirince 
alacakmış. Havalar soğuk, annem 
kardeşlerimi giydirdi. 

— Annen çalışkan kadındır Aysel, 
anneni çok sev. 

Aysel tejrzesinden ayrûdı. Amma 
oyuncağı alacağına şüphesi yoktu. 
Eve gelince bebeğini okşadı ve: 

— Benim güzel bebeğim, senin gü
zel bir çay takımm olacak, dedi. 

Son gece... Ertesi gün Aysel on ya
şını bitirdi. Hava bozuktu. Yağmur 
yağıyordu, fakat Aysel hediyesini 
bekliyerek sevincinden yerinde dura-
mıyordu. 

Nihayet teyzesi geldi. Elinde bir 
paket vardı... 

Aysel kalbi çarparak paketi açtı 
ve kaşlarım çattı. Keyfi kaçtı... Bu
daklan titredi, bir türlü teyzesine 
teşekkür edemedi. 

— Ne o Aysel beğenmedin mi? 
— Beğendim teyze. ' 
Annesi, Ayselden çok sevindi: 
— Ne güzel takunyalar! Teyzene 

Hoş statlstlk 
Yeryüzünde 

400 milyon kişi 
Çince, 200 mil
yon kişi ingiliz
ce, 140 milyon 
kişi rusça, 70 
mUyon kişi f ran-
sızca konuşu -
yor... 

Bu iyi. Amma her sene Amerikar 
da kaç sigara içiliyor bUiyor musu
nuz? 140 milyar sigara!. 

Eğer 140 milyar sigarayı ucuca dlc. 
zecek olursak 10.000.000 kilometrelİK 
bir yol teşkil eder. 

Her Amerikalıya senede vasati 1000 
sigara düşüyor. 

teşekkür et kızım. 
Aysel alüminyum çay takımı bek

lerken gelegele tahta takunya gel
mişti... Halbuki o bütün bir sene, 
alüminyum takımile bebeğine süt, 
çay, ıhlamur içirecek, bımunla avu
nacak, oynıyacaktı. 

— Aysel, çoraplannı giy de baka-
hm takımyalar ayağına uyacak mı! 

Aysel söz dinledi. Kardeşleri de ta-
kunyalan çok beğendüer. 

Biraz sonra annesi Aysele: 
— Firma git te ekmek al, dedi. 
Fırmda iki kadın vardı. Ayselin ta-

kımysdanm pek beğendiler. 
Aysel onlara kızıyordu. Aldığı 

ekmeği kolımun altına sıkıştırdı, yü-

Kıymet bilel im 

\...^^ 

Biz tşte höylq/iz, elimizde^ saade
tin kıymetini bilmeyiz. Yeriz, içeriz, 
gezeriz, oynarız da, bütün bunları 
hak vergisi, gayet tabii sayam. 

Farkına varmadan, herkes ve her-
şey bize yüz veriyormuş gibi gelir. 

Oturduğumuz ev, dostlarımız, kU 
taplannuz bizim için çok tabu şey
lerdir 

Bir kere gözlerinizi kapayalım du, 
bütün bunlar elimizden giderse ne o-
lur? diye düşünelim. 

Elimizde bulunan şeyleri elimizden 
kaçıracdh olursak şaşalayıp kalıra. 

O zaman kıymetini öğreniriz. 
Böyle olmayınız arkadaşlarım. Eli

nizde bulunan herşeyin kıymetini tak
dir ediniz. 

Her zaman kendimizden yüks^de-
rine değil, kendimizden aşağüanna 
bakmasını öğrenmeliyiz. 

Bizim için meziyet, elimizde bulu
nanların değerini takdir etmektir. 

Düşününüzüz ki, rahatınızı anne
nisin babanıan, size bakan bûyükle-
rinize borçlusunuz. 

Büyükleri sevmek, her rahat nefes 
aksta onlan tebcü etmek ve elinizde-
kilerin kıymetini bilmek en büyük va-
z^Oertnizden biridir. 

Takunya 
rüdü. Herkesin beğendiği bu takım-
yalara bak o ne yapacaktı!... 

Takunyalardan birini ayağından 
çıkardı, hızla duvara fırlattı. Takun
ya duvara çarptı, kırıldı, ikiye ay
rıldı... 

Eve gelince utanmadan yalan söy
ledi: 

— Ayağım takıldı, düştüm... Ta
kunyam kınldı... 

Annesi: 
— Vah yavrucuğum vah... Gel 

seninle çarşıya gidelim de bakalım 
bizim dükkânlarda bu takunyalar
dan vardı. Teyzen duymasın. 

— Pahalıdır anne... 
— Ziyam yok... Bu seferlik kre

diyle ahnm... 
Kınlan takımyamn bir benzerini 

aldılar... 
Bu hadiseyi iki kişi unutmuyordu. 

Biri Ayselin annesi. Takunyamn pa-
rasmı ödemek için geceleri de dikiş 
dikiyordu. Biri de Aysel. Vicdan aza
bı çekiyordu... Yemek bUe yiyemi-
yordu. 

— Hasta mısm Aysel? 
—• Hayır anne. 
— Haydi git yat. 
Aysel yattı ve ağlamağa başladı. 
— Ne oluyorsun, Aysel... 
— Anneciğim hasta değilim, 

amma fena bir şey yaptım. Takımyaya 
muhtaç olduğum halde yalan söyle
dim. 

—^Ne yaptm?... 
— Takunyayı attım, mahsus kır

dım... 
Annesi bir müddet düşündü, an

nesi düşünürken Aysel hıçkınyordu. 
Nihayet annesi dedi ki: 

—( Bu kabahatm aramızda kala
cak... Bir daha da böyle bir şey 
yapmıyacağına eminim... Kabahatı-
m anladm ve üzüldün... însanlann 
her istekleri olmaz... Eğer elde ede
mediğimiz isteklerimizi haksız yol
larla elde etmeğe çabalamazsak ne 
mutlu bize... Sen hasrat kızı olmalı-
sm. Hajratm zevkini de, acısmı da 
metanetle karşılamağa alışmalısın... 

—I Alışacağım anne... 
Ertesi gün Aysel çarşıda osruncak-

çınm önünden geçerken başım çe
virip çay takımlanna bakmadı ve 
tejrzeslnln: «Anneni çok sev» dediği 
sözün mânâsım o zaman anladı. 
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Çocuk tacir 
/f^ Yerjrüzünün 

^ -*• en genç taciri 
Amerikalı Ro-
ber Daendir. Ye
di yaşmdadır. 
Bu çocuk her 

sabah saat yedide halk bahçe
lerinden birindeki küçük dükkânım 
açar, çikolata, sigara, çiklet ve saire 
satar. Mağazasınm hesaplarım kendi
si tutar. Bankada kendi adma hesabı 
carisi vardır. 

Rober, ancak cumartesi günü öğle
den scmra ve pazar günleri sabahtan 
akşama kadar da husust öğretmenle 
derslerine çalışmaktadır. 

Mayıs Bilmecesi 
^mtm 

1, 8, 6, im «makbul bir ağaç» 7, 6, 4 üm «kafa», 6, 2, 1, im «müsabaka». 6, 8, 3, 4, üm «asker havası»dur. 
* « * 

1 inciye: 10 lira 2 nciye: 5 lira. 
S üncüye: 8 lira» 4 üncüye 2 llzı^ , 5 inciye: 1 lira. 
75 kailimize d«! bdonya, İBatnJb» mendil, top, perger takum, defter, kurşunkalem, kitap gibi muhtelif hediye

ler verilecektir. 

Yangına karşı 

Bu resmi görünce, acaib İM mah
lûk alevlerle pençeleşiyor sımacaksı-
nız. Hayır. Bu ild mahlûk, iki insan
dır. Dalgıç elbiselerile ateşin içinde 
geziyorlar. Yalmz bu dalgıç esvaplan-
nm suya dalan dalgtç elbisesUe mü
nasebeti yoktur. 

Bu ateş dalgıçlan, tutuşan tayyare
ler yere düşünce içindeldleri kurtar
mak için çahşırlar. 

Bu dalgıç elbisesini giyenler, fırına 
girip dolaşabUirler. Bu elbiseleri icad 
eden bir İngiiizdir. Tecrübeleri İngil
tere hava nezareti tarafından yapd-
mış ve muvafık görülmüştür. 

Bundan sonra, her tayyare meyda-
mnda bu dalgıç elbiselerinden beş on 
tane bulundurulacaktır. 

Eğer bu elbiseler daha evvelden 
icad edUmiş olsaydı, Hindenburg ba
lonu kazasmda bir çok kişi yanmak
tan kurtulacaktı. 

Gün geçtikçe hava yolile seyahat 
kolaşylaşıyor ve her türlü hazalarm 
önlenmesi çareleri bulunuyor. 

Göz muayenesi 

Londrada geçen hafta gözcülük ser
gisi açüdı. 

Bu sergide dikkate şayan âletler 
vardır. Bilhassa resmini gördüğünü» 
âlet, hasta gözlerin muayenesinde çok 
işe yanyormuş. Bu âletle gözlerin has
talığı ve gözlere uyar gözlükler der
hal bulunuyormuş.. 

Herhalde bu âleti kullanmak hayli 
güç olsa gerektir. 

Llnegret 

Her diyarda çiçek vardır. îşte res
mimizde kutup civannda bir manza
ra görüyorsunuz. Bu kuşun yuvası-
lun etrafmdaki beyaz pamukçuklar, 
kutup çiçekleridir. Bu çiçeklerin adı 
Linegrettir. Kutupta böyle 15 cins 
çiçek yetişir. 
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A K Ş A M Sahife 13 

Soldan safa: 
1 — Amerikan haydudlan. 
2 — Münezzeh - Meşrubattan biri -

Ruh. 
3 — Lüzumlu değil. 
* — Yok etme - Oyun. 
6 — Eski bir Türk hakramam - Bir 

meyva. 
0 — Meşgale - Bir bankamız. 
' — Menolunmuş. 
8 — Bir göz rengi - Bir Rum kadmı. 
8 — Kaza kaymakamı. 

10 — Bir vilâyet merkezi. 
Vukandan aşağı : 
1 — Zafer. 
2 — Bir şiir vezni - Yünden bir kumaş. 
3 — Usul - Bir dürbün markası. 
* — Âlimler - Başına «İ» koyunuz baş

langıç olsun. 
B — İfîet - Sakallı bir hayvan. 
* — Sesini kes - Merbut - ölmüş hay

van. 
7 — Vücuddeki şişkinlik - Nevzad. 
8 — İlâç satılan yer - İşte. 
9 — Güzel sanatm aksi - Bölüm - Fena 

değil. 
10 — Bir kadm ismi. 

Geçen bulmacamızın halli: 
Soldan sağa: 
1 — Karamela, 2 — Hitabe, S — Aş, 

^ r e , Hu, 4 — Lâf, Ka, Şar, 5 — Irak, 
Bark, 6 — Şaka, Armu, 7 — Kir, Tl, Tav, 
°,— At, Kaza, Na, 9 — Hikâye, 10 — 
^^amata. 

dukandan aşağı: 
i — Çalışkan, 2 — Şarait, 3 — Ah, 

J«kr, Ha, 4 — Rif, Ka, KU, 5 — Atak, 
Taka, 6 — Mara, İzam, 7 — Ebe, Ba, Aya, 
8 - - Le, Şart, Et, 9 — Harman, 10 — Tur
kuvaz. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Pangaltıda Nargileclyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Tepebaşmda 
Kinyoli, Galata: Hüseyin Hüsnü, 
Kasımpaşa; Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Mehmed Kâzım, Fatih: 
Şehzadebaşmda Asaf, Karagümrük: 
Aü Kemal, Bakırköy: HUâl, Sarıyer : 
Asaf, Aksaray: Cerrahpaşada Şeref, 
Beşiktaş: Halid, Fener Balatta Hüsa-
faıeddin, Kumkapı: Asadoryan, Kü-
Çükpazar:: Hikmet Cemil, Samatya: 
Kocamustafapaşada Rıdvan, Alem-
'lar: Ankara caddesinde Arif Neşet, 
Şehremini: Topkapıda Nâzım, Kadı
köy: Söğütlüçeşmede Hulusi Osman, 
Üsküdar: İmrahor, Heybeliada: To-
öıas, Büyükada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
^ ö y , Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
î'aşabahçe ve Anadoluhlsanndakl ec-
j^r.eler her gece açıktır. 

, 6/5/938 Cuma günü 
utanbul Hâlinde toptan satılan ya; aebze 

ve meyva (latleri: 

Cinsi 

^kız kabağı 
»er fasulyesi 
*y?ekadm fasulye 
Bakla 
Araka 
Bezelye 
^•ttasa 
^Panak 
«avuç 
^ yaprak 
^g inar 
}̂ eşil salata 
Marul 
î*ancar 
•̂ »«e soğan 
-,* sarmısak 
«aydanoz 
Dereotu 
Nane 
^ a İnebolu 
J-an eriği 
•vestane 
^ l e b i limon 100 
*'»>rtakal Rize 80 

» 100 

En 
Emsali aşağı 

fiatı 
Kr. S. 

Kilo 26 — 
» 40 — 
> 50 — 
> 4 — 
» 15 — 
» 17 — 
» 5 50 
» 2 50 
> 5 — 
> 14 — 

Aded 4 — 
100 » 40 — 

» 2 — 
Demed 2 50 

» 1 — 
» — 50 
> — 40 
> — 40 
> — 75 

KUo 15 — 
> 16 — 
> 8 — 

Aded 160 — 
lik sandık 180 — 
lük » 120 — 

En 
yüksek 
Batı 

Kr. S. 
27 — 
45 — 
55 — 
6 — 

16 — 
18 — 
6 — 
3 — 
6 — 

20 — 
9 — 

90 — 
3 — 
3 — 
1 25 

— 75 
— 60 
— 60 

1 — 
30 — 
25 — 
10 — 

240 — 
220 — 
150 — 

. * Eminönü Halkevinden: Evimize bağlı 
J^ûbler arasında 8/5/938 pazar günü 
^fagümrük sahasmda aşağıdaki maçlar 
'^PUacaktır: 

Altıok — Yüdız. B. 9 - 10,30. A. 13,30 - 15 
Bahcıoğiu — Alemdar. B. 10,30 - 12. 

.'»• 15 16,30. 

"̂  Bakırköy Halkevinden: 8/5/938 gü-
»Jie rashyan pazar günü saat 17 de Evi-

J '̂z salonunda klâsik ve romantik eser-
'• Davetiyeler Halkevi bürosundan al-

CİÎJtaıahdır. 

* Beşiktaş Halkevinden: 7 Mayıs 1938 
^uoıartesi akşamı İstanbul irat ve Ser-
^^ Direktörü kıymetli maliyecUerimiz-
Vlnrt ^" ' " taz tarafından Beşiktaş Halke-
^ « e (Beynelmilel İktisadi ve mail saha-
V ^^rk parasmm kıymeti ve önemi» 
^ k ı n d a mukayeseli bir konferans vc-

ta^ek. aynca bir de ulusal temsil göste-

Şirketi Hayriyeden 
nHîlliiııı i l â n 

1 — Fevkalâde tenzilll aylık abonman kartlarımızın yeıûsi Mayıs 11 in
den itibaren tatbik edileceğinden şimdiden merkezi idare ve Köprü gişele
rinde satıhğa çıkanlmıştu. 

2 — Boğaziçinde yaz mevsimini geçirmdk isteyenler (Pek mühim ve 
fevkalâde) tenzilâtı havi 3 aylık kart abonmanlar ihdas edilmiştir. Bu kart
lar biri Haziran 11 inden diğeri de mekteplerin tatili başlangıcı nazara ah-
narak Temmuz birinden itibar edilmek üzere ayn ayn iki seri üzerine tertip 
olunmuştur. 

3 — Tenzilât, Anadolu cihetinde Üsküdardan Çubukluya, Rumeli di-
hetinde Rumelihisarmdaıı tstinyeye kadar % (40) Paşabahçe ve Teniköy-
den Kavaklara kadar % (50) dir. 

4— Bu karttan hamil olanlar ayni günde mükerrer seyahat yapabUe-
cekleri gibi pazarları mıntaka farkı aranmaksızm Bogazm her Lsdıelesi 
için muteber olacaktu:. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Listesinde miktarlan yazıh 15—100 santilitrelik içki şişelerine mahsus 

numuneleri mucibince 6560 adet fırça pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 9/5/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de Ka-

bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktur. 
III — Listeler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2289) 
• 

I — Şartname ve numuneleri mucibince 38X70 eb'admda 60.000 tabaka be
yaz tırtıkh âleminyum kâadı pazarlıkla satın almacaktır. 

II — Pazarlık 23/5/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat -14- de ICa-
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartname ve numuneler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
almabUir. 

IV — İsteklilerin pazarhk içuı tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2471) 

I — İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mucibince 
yaptırılacak kagir ve betonianne istinad duvan ile filitre dairesi inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 liradır. 
III — Eksiltme 9/V/938 tarüıine rastlıyan pazartesi günü saat 15,30 da 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar leva

zım ve mübayaat şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fermî evrak ;ve vesaikini inhi

sar İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları lâzımdır. 
VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile V iıici maddede yazıh 

ehliyet vesikasım ve % 7,5 muvakkat teminat parası veya mektubımu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14,30 za kadar yukan-
da adı geçen ajım komisyonu bâşlcanhğııia makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması lâzımdır. . «2327» 

• 
I — Şartnamesi mucibince 300 kiloya kadar tartma kabiliyetinde 2 adet 

Baskül pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 30/V/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de Kaba

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloğlarmı tet

kik edilmek üzere münakaşa gününden bir hafta evveline kadar İnhisariar Tü
tün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü muntazaman vesika 
almalan lâzımdır. 

V — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2640) 

I — Şartnamesinde cins ve mUîtan yazıh 261000 takım likör ve misket şa
rabı etiketi numuneleri mucibince pazarlıkla satm alınacaktır. 

II _ Pazarlık 31/V/938 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de Kabataşda 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartname ve numuneleri parasız olarak hergün sözü geçen şubeden 

^V — İsteklilerin pazarhk için tayüı edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur_(2641)_ 

SİLİNDİR MAKİNİSTİ ARANİYOR 
Elâzığ VUâyeti dahilmdeki şose mşaatlanmızda çahştuılmak üzere, yir-

mi vol sitoıdir makinistine Uıtyiaç vardır. İstekülerin ehUyet vesikaları ve 
bonservislerile beraber, Yenicami - İş Handa İnşaat Türk Lunited Şu-ketmc 
müracaatları. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Semti ve Mahallesi Cadde veya sokağı No.su Cinsi Muhammen ayhğı 

Lira Kr. 
Hane 
Bezzazı cedit camii 
Molla fenari camii 
Dükkân 

28 
5 
3 

10 

Oda 

Babıâli, Nam mescit Cağaloğlu 6/23 
Uzun çarşı, Bezzazı cedit Helvacı 5 
Alemdar, Çatalçeşme 
Cibali, Seferikoz Abdül'ezel 112 
Bahçekapıda 4 üncü vakıf hamn asma 

katında 3 
MüddeUicar: Teslimi tarihüıden 939 senesi Mayıs sonuna kadar. 

Bahçekapıda4 üncü vakıf hamn zemin 
katmda 56 Mağaza 

Bahçekapıda4 üncü vakıf hamn zemin 
katında 62 » 

Müddeti icar: Teslimi tarihinden 940 senesi Mayıs sonuna kadar. 
Yukarıda yazıh mahaller kiraya verUmek üzere açık arttırmaya çıkanlmış-

tır İstekUler 13/Mayıs/938 cuma günü saat on beşe kadar pey paralarile bera
ber Çemberlitaşta İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar kalemine 
gelmeleri. (2517> 

30 

170 

150 

Kırklareli Vilâyetinden: 
Göçmenler için «bin on bir» 1011 baş çift öküzü mubayaa edileceğinden 

lalip olanlann 12/Mayıs/938 sah günü Vilâyet İskân Müdürlüğünde bulunma-
«2572» 

Sümer Bank 
Umumî Müdürlüğünden: 

Lise ve Ticaret mektepleri mezunu 
(50) Memur alınacaktır. 

Bankanın teşkilâtında ve fabrikalarında istihdam olun
mak üzere imtihanla memur alınacaktır. 
ŞARTLAR t 

1 — Türk olmak, 
2 — Askerliğini yapmış bulunmak, 
3 — Lise veya Lise muadili ticaret mektebi mezunu ol
mak, 
4 — Tamüssihha olmak, 
5 — 30 yaşından yukarı olmamak, 

İmtihan 25 Mayıs 1938 saat 9 da istanbul ve Ankara-
da aynı zamanda yapılacaktır. 

İmtihanda muvaffak olanlara muvaffakiyeti derece
lerine ve evvelki iş vaziyetlerine göre maaş verilecektir. 

Taliplerin aşağıda yazılı evrak ile 16 mayıs akşamı
na kadar Ankarada Umumî Müdürlüğümüze, İstanbul-
da Sümer Bank şubesine müracaatları lâzımdır: 
1 — Nüfus tezkeresi 
2 — Mektep şahadetnamesi 
3 — Sıhhat raporu 
4 — İki adet vesika fotoğrafı 

Emlâk satışı 
istanbul Emniyet Sandığı direktörlüğünden: 

Ahmedin Sandığımıza 17438 hesap No. sile (2000) Ura borcundan dolayı bi
rinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkında yapılan 
takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 mcı maddesinin matufu 40 mcı maddesine 
göre satılması icat)eden Beyoğlunda eski Hüseyinağa yeni kâtipmustafaçelebi 
mahallesinde eski caddeikebir yeni İstiklâl caddesinde eski 37.37 M. yeni 35, 37 
No. lu kagir maa dükkân bir evin 48 de 39 hissesi bir buçuk ay müddetle açık 
arttırrpaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
girmek isteyen (750) lira pey akçası verecektir. Millî bankalarımızdan bhmin 
teminat mektubu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve 
vakıf icaresi ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 16/5/938 tari
hinden itibaren tetkik etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve ta
kip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunlan tetkik ederek satılığa 
çıkanlan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci 
arttırma 13/6/938 tarihine müsadif paızartesi günü Cağaloğlımda kâin sandığı
mızda saat 15 ten 17 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 
tekUf edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile 
sandık alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Adcsi, takdirde son arttıranın 
taahhüdü baki kalmak şartile arttırma 15 gün daha temdit edilerek 28/6/938 
tarihine müsadif sah günü ayni mahalde ve ajmi saatta son arttırması yapılacak
tır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. Hak
lan tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larım ve hususile faiz ve masarife dair iddialarım ilâh tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu su-
letleri haklarım bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malûmat almak iste
yenlerin 937/37 dosya numarasile sandığımız Hukuk işleri servisine mürcaat 
etmeleri lüzumu ilân olunur. 

D İ K K A T 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulu ipotek göstermek isteyen

lere tahmin edilen kıymetin yarışma kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (2611) 

istanbul Defterdarlığından: 
Cins ve mevkii Senelik kira müddeti 

Muhammen kirası 
Lira 

Sultanahmette Tapu dairesinde içinde alt kattaki pul satış yeri 
(senelik kirası iki taksitte peşin verilecektir) 900 İki yıl 
Ahırkapıda Cankurtaran mahallesinin iskele caddesinde kâin 
olup evvelce tıbbiye mektebi olarak kuUamlmış bulunan 7 numa-
rah binamn bir kısmı: 115 İki yıl 
Boğaziçinde Balta limanmda küçükdere mevkiinde ve dere üstün
de kâin ve 27597 metre murabbaı vüsatinde olan tarla 40 İki yıl 

Yukanda cüıs ve mevkileri yazılı yerlerin hizalanndaki bedel ve müddetler 
üezrinden açık arttırma usuUle Iciraya verilmek işi on gün uzatılmıştır. İsteklile
rin ve tediye şeraiti ile diğer şartlarım öğrenmek istiyenlerin hergün ve arttırma
ya gireceklerin de 16/5/938 pazartesi günü saat on dörtte yüzde 7,5 pey akça-
larüe Milli Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gehneleri. (M.) (2643) 

M. M. V. Hava müsteşarlığından: 
Hava Müsteşarhğm göstereceği yerde çahştınlmak ûaere 210-165 Ura üc

retle bir mimar ahnacaktır. İstekUlerin aşağlda yazıh evrsıklarile Ankarada M. 
M. Vekâleti Hava müsteşarhğına, îstanbulda Hava aktarma anban müdüüü-
ğüne müracaat etmeleri. Talip fazla çıktığı takdirde mü^aka imtihanına tabi, 
tutulacakları ilân olunur. 

1 — Türk olmak. 
2 Mimarlık diplomasim haiz bulunmak. 
3 — Askerliğini bitirmiş ve diğer vekâletlerle ilgid olmamak. 
4 — Ecnebi kadm ile evli bulunmamak. ; 

5 — Sağlık durumu yerinde clmak. 
6 Hüsnü hizmet ve hüsnühal vesikalarım hâmil bulunmak. 
7 — Üç adet vesika fotoğrafı. (2506) 

Çocuk Esirgeme kurumu genel merkezinden: 

Sinema koltuğu yaptırılacak 
Ankarada yaptırmakta olduğumuz sinema için 600-700 koltuk yaptınlacak-

tır. Şeraiti öğrenmek isteyenlerm 10 gün zarfmda genel merkez muhasebe mü- j 
dürlüğihıe müracaat etmeleri. .(2616) 
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Sahife 14 A K Ş A M 7 Mayıs 1938 

O D E O N 
Plâk fabrikasmın yeni artisti 

Bayan iFAKAT'in 
YENİ OKUDUĞU PLÂKLAR 

9 7 0 9 9 1 ^ ^ sana bağlayan 
^İVZZL Bemm olsan (Yasemia^ 
9 7 0 9 9 9 Mihnetle geçen 
^ / U Z Z Z Çöaanek elinde değfl 

JraiSTEKÂR: SADET13N KAYNAK 
Satışa çıkarılan ve çok kıjrmetli eserleri havi olan bu plâklar cidden tavsiyeye 

şayandır, B I ^ ^ ^ ^ B ^ B I ^ ^ I ^ ^ ^ H I ^ ^ 

Devlet DemlryoUarı ve Limanlan İşletnne 
Unnum İdaresi llânian 

f ) D. D. Yollan Haydarpaşa Liman erazisi üzerinde kâin mebaniden 4 numaralı 
tobardan müfrez bir oda 800 kuruş aylık muhammen bedelle pazarhkla ve bir 
İKne müddetle kiraya verilecektir. 

I' \ Pazarlık 16/5/938 tarihînde saat 15 de H. Paşa işletme müfettişliğinde ya-
pulacaktır. Taliplerin muhammen kira bedelinin % yedi buçuk nisbetinde mu
vakkat teminat bedeli ve gereken kanunî vesaikle birlikte mezkûr gün ve saatte 
müracaatlan Uân olunur. (2619) 

Eminönü Kaymakam ve B. Ş. Müdürlüğünden: 
I Umumî menfaat namına telefon şebekesinin tevsii için D^mî Encümence 
Mtimlâkine karar verilen Tahtekalede Rızapaşa arsası dahilinde 61,70,71 parsel 
İBayıU arsalar istimlâk olunacağından alâkadarlara tebligat makamına kaim ol-
pıak üzere Uân olunur. (2637) 

Emlâk satışı 
istanbul Emniyet Sandığı direktörlüğünden 

Artur îstravulonun sandığımıza 18689 hesap No. sile 15000 lira borcundan 
öolayı birinci derecede ipotds edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkmda 
yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 inci maddesinin matufu 40 mcı 
maddesine göre satılması icabeden Be^ktaşl», meşrutiyet mahallesinde Büyük-
flere caddesinde eski 85. 5. Mü. ve 93 yeni 312. 314, 316, 318, 320, 322, kapı nıuna-
ralı beş dükkanlı kagir bir apartunammn tamamı bir buçuk ay müddetle açık 
arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya 
girmek isteyen 2500 lira pey akçası verecektir. MiUî bankalarımızdan birinin te
minat mektubu da kabul olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve va
kıf icaresi ve taviz bedeli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 16/5/938 tarihin
den itibaren tetkik etmek İsteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bvüun-
durulacaktu". Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip 
dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satüığa çıka
rılan gayrimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci art
tırma 13/6/938 tarihine müsadif pazartesi günü Cağaloğlunda kâin sandığımız
da saat 15 ten 17 ye kadar yapılacaktu*. Muvakkat ihale yapılabilmesi için tek
lif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti Ue san
dık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taah
hüdü baki kalmak şartUe arttırma onbeş gün daha temdit edilerek 28/6/938 ta
rihine müsadif sah günü Q,yn.i mahalde ve ayni saatta son arttırması yapılacak
tır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıramn üstünde bırakılacaktır. Hakla-
n tapu siciUerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larını ve hususUe faiz ve masarife dair iddialannı ilân tarihinden itibaren 20 gün 
içinde evrakı müsbitelerile berabef dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu suretle 
haklarım bildirmemiş olanlarla haklan tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış be
delinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malûmat almak isteyenlerin 
937/81 dosya No. sile Sandığımız Hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzu
mu ilân olımur. 

D İ K K A T 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulu ipotek göstermek isteyen

lere tahmm edilen kıymetin yarışma kadar ikraz yaparak usulüne göre kolaylık 
göstermektedir. (2613) 

ctcLTUUCL A 

POKER 
PLAY 

VA^SS'^ 1̂  ^ İ39Z7 

ÇAKMAKÇILAR^, 

1 liraya kumaşfle kaş-
tüyü yastıklar. 13 lira
ya kumaşile kuştüyü 
yataklar, 20 liraya ka-
maşfle kuştüyü yor
ganlar. 

Satif 7«ciaiı BeyoğUmda ve Aıduurada Terli Malla- Paıarlan. 

P. T. T. Fabrikası Alım Satım Komisyonundan: 
335 kilo banka marka kalay ü« 182 kilo külçe kurcun satm almacaktur. 

Tamamımn muhammen bedeli 691 lira 10 kuruştur. 
Eksiltme 18/5/9S8 tarihtae rastlıyan çarşamba günü saat 15 de yapılaca

ğından taliplerin 51 lira 83 kuruştan ibaret muvakkat teminatlarmı vezneye 
yatırmak suretile muayyen gün ve saatte komisyona müracaatlan. (2516) 

938 Modefi 

KARYOLA 
ve İNGİLİZ, AMERİKAN ve VİYANA 
slstenü ÇELİK SOMYELERİ bilhassa 
KROME. NİKELE ve muhtelif renk
lerde MADENÎ MÖBLELER Fabrika 
salonlarında teşhir edilmiştir. 
Mallar sağlam ve metin, 

fiatlar çok ucuzdur. 
Karyola ve madeni eşya fabrikası 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
1 — Paşabahçede İncirköy Sultaniye mevkiinde «eski 32, 38, 34, 35 ve yeni 

9,10,17, 71, 73» kapı No. lu elektrik binası, iki baraka, çahhk ve bahçeyi müş-
temil maa teferruat tuğla ve kiremit fabrikasımn ItSahir Kefeli'ye aid 4/2 his
sesinin vergi borcundan dolayı katî ihalesi 9/5/938 pazartesi günü akşamma 
kadar Beykoz Kazası idare heyetince icra edilecektir. 

2 — Taliplerin müzayedeye iştirak edebilmeleri için 2490 sayüı kanunun 
16 ve 17 nci maddeleri hükümlerine göre muvakkat teminat olan 5,020 lira 80 
kuruşu Beykoz Malsandığına yatırmış olmalan lâzımdır. «2509» 

I TÜRK HAVA KURUMU 
2 5 C l T E R T İ P 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
B i r i n c i k e ş i d e 1 l / M a y Î 8 / 9 3 8 d e d i r . 
B ü y ü k i k r a m i y e : 4 0 , 0 0 0 l i r a d ı r . . B u n d a n b a ş k a : 

1 5 , 0 0 0 , 1 2 . 0 0 0 , 1 0 . 0 0 0 l i r a l ı k i k r a m i y e l e r l e ( 2 0 . 0 0 0 ve 
1 0 . 0 0 0 ) l i r a l ı k i ld a d e t m ü k â f a t v a r d ı r . . . 

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm wmmmmmm 
ikametgâh nakli münasebetile 
AÇIK ARTTIRMA İLE SATIŞ 

1938 Mayısın 8 inci Pazar günü sabah 
saat 10 da Taksimde Ayazpaşada Alman 
sefareti karsısında Tülin apartunanı 8 nu
maralı dairesinde mevcut ve bankalar 
âleminde gayet maruf bir şahsa ait ga
yet zengin eşyalar açık arttırma ile satı
lacaktır. Ceviz kökü kaplamalı ve meşhur 
Sofiano fabrikasınm mamulâtı 11 parça
dan mürekkep emsalsiz kübik yemek oda 
takımı, şehrimizin yegâne bronz işleri fab-
tHuusa mamulâtı, ağaç kısmı pistole boya 
ve tekmil nikel gayet zarif yatak oda ta
kımı, 8 parçadan mürekkep, ve telouil 
yeşil ipekle kaplı nadide bir salon takımı, 
meşhur Çirigotinin 3 parçadan mürekkep 
emsalsiz bir kütüphane takımı Sevres ve 
Yıldız büyült vazolar, Saks, Viena, Blö-
Blan ve sair hayli kâse, tabak ve vazolar, 
muare ve kadife perdeler, Eskenazi işi 
güzel mlsterler, zarif bir çocuk odası, asri 
divan, açık renk elbise dolabı ve şifonier, 
asri ve istil elektrik avizeler, ağaç oyma 
ve eski Stofa kaplı gayet zarif 2 yaldızlı 
koltuk, pelesenk kübik 2 koltuk, Şam işi 
mozaik ve sedefli tabureler, yep yeni gaz 
fınm ve gaz ocakları ve sair hayli ev eş
yaları. Son model Frijider. Sahibinin Sesi 
Emsalsiz bir gramofon möble 1936 modeli 
Telefımken radyo ve gramofon Hoffmann 
markalı emsalsiz çapraş telli piyano. 

Üçüncü davet - Birinci Uân 

MİLLİ 

Zayi — 936 yılmda Kumkapı Fransız 
Sen Jandark mektebinin altıncı smıfmdaa 
almış olduğum tasdiknameyi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin değeri 
yoktur. 91 No. da mukayyed Sablre Cemil 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yakra Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satı^ 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nanman dildş ve yazı makineleri, Ko
dak fotopnf makine ve levazımı 

saire bulanur. 

Eski H A Y D E N , yeni 
B A K E R 

mağazalarını 
ziyaret ediniz. Emsali arasmda en 
mükemmel olan bu mağazada 
muhtelif mobilyaların en zeng^ 
çeşitlerini bulacaksınız. SALON, 
YEMEK ve YATAK TAKIMLA-
NI her yerden eyi ve ucuz fiyatlar
la tedarik edebilirsiniz. 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta be^ 
ikinci katta yedi odalı içi ve 
dışı boyalı telefon, elektrik, 
havagazı, terkos, alaturka ha
mamı, bahçesi, rıhtımı mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı
nında (76) numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat. 

Türk 3isorta Şirketinden: 

İttihadı Millî Türk Sigorta Şirketi Hisse-
darlas Umumî Heyeti, Ticaret kanununu» 
385 inci ve Şirket esas nizamnamesinls 
28 inci maddelerine tevfikan, Ruznamed» 
yazılı ve yeni metni 23 Şubat 1938 tarihH 
Cumhuriyet Borsa ve 22 Şubat 1938 tarihli 
Fransızca İstanbul Gazetelerile ilân edilen 
«Şirket esas nizamnamesinin 26 ncı mad
desinin tadili» hakkmda müzakerede bu
lunmak üzere ilk defa 24 Mart 1938 v« 
İkinci defa 3 Mayıs 1938 tarihlerinde fev
kalâde olarak içtimaa davet edilmişti. 

Ekseriyet hasıl olmadıgmdan mezk&S 
tarihlerde içtima yapılamamış olduğun
dan Ticaret Kanununun 386 ncı maddesi 
hükmüne tevfikan ayni ruzname müza
kere edilmek üzere hissedarlar umumi 
heyeti fevksılâde olarak 14 Haziran 1938 

tarihine müsadif Salı günü saat 11 de Şir* 
ketin İstanbulda Galatada, tJnyon hanm-
da kâin İdare Merkezinde toplanacaktır. 

Her hissedar velev bir hisseye malik 
olsa bile hisse mikdan tahdid edilmeksi
zin tevdi ettiği hisse adedi nisljetinde rey» 
sahlb olmak üzere bu fevkalâde heyeti 
umumiyeye iştirak hakkını haizdir. Hisse-
darlann, malik bulundukları hisse senet
lerini Ticaret kanunımun 371 inci madde
sine tevfikan içtima gününden en gef 
bir hafta evvel Şirketin İdare Merkezine 
veya Bankalara tevdi etmeleri lâzımdır. 
Banka makpuzlan hisse senetleri gibi ka
bul edilecektir. Hisse senetlerini tevdi 
eden hissedariara birer makpuz ve heyeti 
umumiyeye girebilmeleri için de birer du
huliye varakası verilecektir. 

İDARE MECLİSİ 

^ iB D r . A . A s ı m O n u r ^ ^ a 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
Istanbulun en güzel yerinde, geni? 

bir park İçinde, konforu mükemmel 
bakımı \y\, kadm ve erkek her türlü 
hastahklara açık hastane. 

Doğum ve kadm amelijratlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler için çok ucuz hususî fiatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Kumb5T« 

TÜRKİYE 
CUMHÜ RİYBTI 

ea 
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Scandinavian Near 
East Agency 

OaUtadft Ikhlr han I finefl kst 
Tal: M991 • I . I 

Breıukft Orlent Linlcn Q«th«nbvf 
Pothenbnrg, Stokholm, Oılo, Dantzig. 

Ddmis Copenhag Abo Reval TS bfitfln 
ORltık Umanları s&rk re Karadenls ba4lı-

B UBMnltn •niUdt ıs gfinde bir aıünet 
y<tot lifftn muntamn postalar. 

0<tnıla • Dantılg • Oothenburg r* Oılo* 
İStn beklenen vapurlar. 

Ootland Tapuru 9 mayısa doğru. 
Bardeland vapuru 18 mayısa doğru. 
Korland vapuru 25 mayısa doğru. 
Takında lâtanbuldan Hamburg Roter-

•ua - Kopenhag, Odynla Ctothenberft, 
OjutKİg . Stokholm, ve Osloğ limanlan 
kin hareket edecek vapurlar. 

Ootland vapuru 9 mayısa doğru. 
fiardeland vapuru 15 mayısa doğru. 
Norland vapuru 29 mayısa doğru. 
V̂ ula tafıUftt için Oalata'da Tahlr han 

I flncfi katta k&ln acentalıtma mflncaat 
Tel: 44001 - S - t 

• • ^ B H i ^ * İhsan Sami, 

I Gonokok aşısı 
I Belsoğukluga ye ihtilâtlanna karşı pek I 
I esirli T6 taıe aşıdır.Divanyolu Sultan { 
k Mahmut türbesi No. 181 

OİUJU 

UOrANTSE m 
UNİNV 

Nutubetli havalarda 
GRİP ve NEZLE^" •<-*' 

ADETA BİR MUCİZE! 
diye Bayan inci, itiraf etti. 
Bir hafta zarfında tamamen değiştim. Şimdi on te

ne daha genç görünüyorum. Bütün arkadaşlarım beyaz 
ye nermin cildime gıpta ediyorlar. 

Bayan İnci kullandı
ğı bütün güzellik 
levazımatını arka

daşlarına tav
siye ediyor. 

Bayan Inci'nin teda
vi görmeden evvelki 

hakikî fotoğrafı 
Yalnız 7 gün kadar, 
bu tecrübeyi yapınız. 
Siz de şayanı hayret 
bir ten temin ile da

ha genç görünmüş 
olursunuz. 

Benim İçin hakikaten 
bir mucize oldu.» diye 
Bayan İnci beyan ediyor. 
Hafta zarfında bu derece 
çayani hayret bir tarzda 
değişeceğimi zan ve ümid 
etmiyordum. Bütün arka
daşlarım daha genç ve da
ha sehhar göründüğümü 

Bayan tnci'nin güzel
lik levazımatı kullan
dıktan 7 gün sonraki 

hakikî fotoğrafı 
söylüyorlar. Cidden bu ca-
zib tenime gıpta etmekle 
beraber nasıl temin ettiği
mi de bilmek istiyorlar. 
Bu da gayet basittir. Cil
din hakikî unsuru olan 
Tokalon kremini kullanı
nız. Siz de benim gibi genç-
leşip cazib bir ten temin 
ediniz.» 

Bayanların nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi razolarmın büyük bir 

kıymeti vardır. Onlan bayünize iade ettiğinizde beheri için 
5 kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar mükâfatlan bu
lunan Tokalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

Türk Hava Kurumuna enspektör 
muavinleri alınacak 

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

A — Memurin kanununun 4 ncü maddesindeki vasıfları haiz olmak. 
B — Yaşı 35 ten 5nıkarı olmamak. 
C — Yüksek mektep mezunu olmak «mülkiye ve Yüksek ticaret ve iktisad 

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

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

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

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

rumu merkezinde, İstanbulda, İzmirde Türk Hava kurumu şubesinde yazüı 
olarak yapılacaktır. 

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

Nafia Vekâlet inden: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Malatyada Sürgü Regülâtörü tevsii inşaatı ile 

Regülâtörden itibaren takriben 12,200 metre uzunluğundaki sürgü kamlımn ik
mali ve imalâtı smaiyesi, keşif bedeli 128.600 liradır. 

2 — Eksiltme 24/Mayıs/933 tarihine rastlayan salı günü saat 15 de Na
fıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri 6 lira 43 kuruş mukabilinde sııiar 
Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeğe girebilmek için isteklilerin 7680 
liralık muvakkat teminat vermesi, 50.000 liralık Nafıa Su işlerini veya buna mu
adil Nafıa işlerini teahhüt ed Ü muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabü Nafıa işle
rini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa vekâletinden alınmış müteah
hitlik vesikası ibraz etmesi. 

4 — İsteklilerin teklif mektuplr.rım ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâ
zımdır. 

gecikmeler kabul edilmez. (2416) 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMIN KREMLERİ 
^ N j . / 

. / 
1(fll" 

Sıhhat Bakanhğımn resmi ruhsa
tını haiz bir fen ve bUgl mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegâne sıhhî 
kremlerdir. 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de
ğil sıhhî evsafını Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yü2lerce krem arasında birinci
lik mükâfatmı kazanmış olmakla 
Isbat etmiştir. 

KAN2UK' 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri yardır. 

KREM BALSAMIN; ötedenberi tanınmış hususî vazo ve tüp şeklinde 
satılır. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Harici Askerî Kıt'atı llânlan 

Askeri Okullara Talebe Alınıyor 
1 — 938 - 939 yüı için İstanbulda bulunan Kuleli ve Maltepe Askerî Lise

leri ile Bursa Askeri Lisesi, K'nkkalede bulunan Askerî Sanat Lisesi ve Konya, 
Erzincan Askeri Orta Okullanna talebe alınacaktır. Kaydı kabul şartları hak
kında malûmat Ajskerlik şubelerinde ve Okullarda vardır. 

2 — Kaydı kabul için müracaat zamanı l/Haziran/938 ile 25/Temmuz/938 
arasındadır. 

Talebe hangi okula girmek istiyorsa bir dUekçe ile doğrudan doğruya o 
okul müdürüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir |pjıe 6 ku
ruşluk posta pulu iliştirilmiş bulunmalı ve mensup olduğu Askerlik şubesi, 
Babasuun adı ve mesleği İle kendi adı, okuduğu okulun ismiyle hangi sınıfta 
bulımduğu, yabancı dil okuyorsa hangisini okuduğu ve okulundaki kayıt nu
marası, boyu, yaşı, ağırhğı ve otui'duğu yerin adresi vazıh olarak yazılmalıdır. 

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

4 — Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, 
teçhizatı, okul tarafmdan temin edilir. Ve her ay bir miktar da maaş veri
lir. • "830» ..2444» 

Osmanlı Bankasından 
Osmanh Bankasının Galata idarei merkeziyesile Yenicami ve Beyoğlu .şu

beleri gişeleri ve kiralık kasa daireleri 16 Mayıs 1938 pazartesi gününden itiba
ren iş'an ahire kadar aşağıda yazılı saatlerde açık bulunacaktır. 
G.\LATA İDAREİ MERKEZİYESt ile BEYOĞLU ŞUBESİ: 

GİŞE SAATLERİ 
Saat 9 dan 12 ye kadar ) „ : „ ı . ^ . 

„ 13,30 dan 15,30 a r> ) ^^ ^^^^ 
B 9 dan 11,30 » » ) Cumartesi günleri 

KİRALIK KASA DAİRELERİ SAATLERİ: 
ye kadar Saat 9 dan 12 ye kadar ) 

» 13,30 dan 17 » » ) 
» 9 dan 12,30 a » 

YENİCAMİ ŞUBESİ: 
GİŞE SAATLERİ 

Saat 9 dan "15,30 a kadar 
» 9 dan 11,30 » » 

KİRALIK KASA DAİRELERİ SAATLERİ: 
Saat 9 dan 17 ye kadar ) Adi günlerde 

j> 9 dan 12,30 a » ) Cumartesi günleri 

) 

Adi günlerde 

Cumartesi günleri 

Adi günlerde 
Cumartesi günleri 

Kartal - Maltepe Piyade ve Atış 
O k u l K o m u t a n l ı ğ ı n d a n : 

Okulda tesis edilecek Basımevi için aşağıda yazıU makine ve malzemeye 
ihtiyaç vardır. Taliplerin 15/Mayıs/1938 tarihine kadar Komutanlığa müraca-
atleri. (Bunlar hakkmda tafsilât her Sfün Okuldan öğrenUebUir. Telefon: 54-8); 
Adet 

1 Tipo tabı makinesi 
1 Lito makinesi 
1 Pedal makinesi 
1 Transpor tezgâhı 
1 Bıçak makinesi 
1 Tel dikiş makinesi. - (2465) 



Sahife 16 «KJBAH 7 Mayıs 1938 

KESKİNLİK - UCUZLUK - SIHHAT 
- MÜKEMMELİYET SÜR'AT -

TEMİZLİK 

Türkiyeııiıı ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıçağı 

HASAN TRAŞ BIÇAĞIDIR 
tsveç çeliğinden yapılmıştır, 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde 
yapar. HASAN TRAŞ Bıçağının yalnız bir adedini arada sırada bardak 

içinde keskinleştirerek birkaç sene kullanmak mümkündür. 

PASLANMAZ HASAN 
Traş Bıçağı 

Bir şaheserdir. Traş oldulctan sonra silmeğe ve kurulamağa hacet Inralanaz. Senelerce vu ve sabun içinde kalsa 
İcat'iyyen paslanmaz. Bu dünyamn hiç bir traş bıçağma nasib olmıyan bir harilcadır. HASAN bıçaklarile traş 
Olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. 

H A S A N ile traş olmak büyük bir zevktir. 

H A S A N T R A Ş bıçağı 10 adedi 35, Paslanmaz nev'i 50 kuruştur. Mutlaka H A S A N ve PASLANMAZ 
markasına dikkat. Taklidlerinden sakımnız ve mutlaka H A S A N isteyiniz. 

HAS TRAŞ BIÇAĞI ÇIKIYOR 
Takmda piyasayı bombardıman edecek çok ucuz ve çok mükemmel 

HAS TRA$ Bıçaûı çıkıyor. 10 adedi 1 5 kuruşa HASAN DEPOSU. 

s 

I 

E 

TEK KOLLU CEMAL 
Piyango bayileri arasında on senedenberi müşterilerine her ay büyük 

ikramiyeleri vermek suretile 
ŞAMPİYONLUĞUNU MUHAFAZA EDİYOR 

TEK KOLLU CEMAL DAİMA ÖNDE!.. DAİMA BİRİNCİ L 
Son keşidede 200,000 lirayı kazanan Bursah Bay İbrahim'in Tek Kollu Cemale yazdığı mektub gişe camekânmda 
asıhdır. Herkes görebilir. 
Mektuptan bir parça: 27761 No. lu bileti sen bana tek elinle çektin. Bana 200,000 lirayı kazandırdın. Ne uğurlu din 
varmış. Seni tebrik ederim. Paranu Bursaya kadar bizzat getirdin. Hasbelicab ben İstanbulda bulunuyordum. Pa
ramı tamamen senin uğurlu elinden aldım. Teşekkürler ve sana daima muvaffakiyetler dilerim. 

Bursada Fidan hanında kösele tüccarı Bay İbrahim 

Herkes niçin TEK KOLLU CEMAL GİÇESİNE koşugor... Çünkü: 
1 — Sahibi, bir kolunu harb meydanında bırakmış. Tek kolu ile iktisad sahasında çalışan genç yaşında malûl 

27761 No. biletle 200,000 Ura kalan mütekaid bir Subaydır, Tek KoUu Cemal gişesi sahibi 
kazanan Bursah Bay tbrahim 2 — Muamelesi çok dürüsttür. Her keşidede müşterilerinin bUetlerini ayın 10 uncu gününe kadar saklar. Cemal Güven 

3 — Her ay müşterlierine büyük ikranüyeler kazandırmakla bayiler arasında 10 senedenberi rekoru laran bir gişedir. Şimdiye kadar müşterilerinden: 
(30 kişiye birer apartıman), (112 kişiye birer ev), 1000 i mütecaviz müşterisi de birer sermaye sahibi olarak ticarete atılmışlardır.) -

4 — Büyük ikramiye kazananlara paralanm tamamen (on para büe eksiltmeden) derhal verilir ve teşhir istemiyenlerin adresleri gizli tutulur. 

ÇOK DİKKAT: Tek Kollu Cemal gişesi gene eski yerinde duruyor. Eminönünde köşede 57 numaradadır. Hiçbir yerde şubesi yoktur. 
ADRESE ÇOK DİKKAT EDİNİZ; Eminönü köşe, 57 No. Tek KoUu Cemal gişesi sahibi CEMAL GÜVEN, Telefon: 24093 

RUMATİZMİ ve sair ağrıları Silko TESKİN 
ve İZALE 

eder 

iM[Eil!MıQ!B[LLE!U Böbreklerden idrar torbasma kadar yollardaki hastalıkların mikroblannı kö
künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadm, erkek idrar zorluklarım, eski ve 
yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnsmı, sık sık idrar bozmak, ve bo
zarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıhhat Vekâletimizin 

resmi ruhsatım haiz bulunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur. 

Onbinlerce kişi gibi sizde kul
lanınız memnun olacaksınız. 
Horoz marka^':"a dikkat. 

^ , t KABIZLIK 
•\\İ7.U HAZIMSIZLIK 

Ekşilik, Şişkinlik ve Yanmalarını 
giderir. Ağızdaki kokuyo, tatsızlığı ve düinizdeki pasU-
ğı defeder. Ivlide ve barsaklan alıştırmaz. İştihaıuzı ve 
sıhhatinizi düzeltir. 
Son derece teksif edilmiş bir tuz olmakla müşabih 

İsimUleri ve taklitleri İsrarla reddediniz. 

Açık Arttırma İle Büyük Satı^ 
1938 Mayısın 8 inci Pazar günü sabah 

saat 10 da Beyoğlunda Şişlide Halaskar 
Gazi caddesinde Osmanbey tramvay du-
rağ^da 202 numaraU Turan apartımanın 
3 üncü dairesinde mevcut kıymetli eşya, 
Bibelo ve Halılar açık arttırma suretile 
satılacaktır. Akaju kaplama üzerleri kris
tal modem yemek oda takımı, ipekli ku
maş kaplı mahon modem salon takımı, 
hakiki «Maple» fabrikası mamulâtı masif 
aka]u çok güzel yatak oda takımı, salona 
ait eşyalar, bibelolar, kıymetli tablolar, 
Muşarabi koltuklar, vitrin, mahon ağa
cından yapüHiış salon masaları, eski silâh 
koleksiyonu, Limoj tabak takımları, gü
müş tatlı takımı, beyaz maden çay takım-
lan Edime ve İstsmbul kavuklukları, ma
vi Çin duvar tabak ve vazoları, eski bü
yük hattatlann yazılan, hilyeleri, eski 
Türk ve Acem minyatürleri, eski Çin ve 
Japon minyatürleri, meşhur ressam 
Brendesi renkli kıyafetnamesi, Hommaire 
de Heil ve Oouffier'nin Türkiye hakkm-
da renkli plânşlan havi eserler, avizeler, 
kristal takımlar, kolonlar, hakiki akaju 
komodlar, yazıhaneler, dolaplar, muşam
balar ve saire. Nadide Efgan, Sine, Şiraz 
halı ve seccadeler. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rad« Akşam Matbaan 

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

istihdam edilmek üzere askerliğini 
yapmış faal ve genç bir kimyager 
muavini alınacaktır. Talib olanlarm 
vesikalarile birlikte sabahlan fabrl-

kaya müracaatlan. 

VI ROZA PATI 
NEDfllR? 
V I R O Z A 

Kan çıbanlan, el ve ayak 
parmaklannm arasmdaki 
kaşıntılar, dolama, meme 
iltihabı ve çatlaklar, fleg
monlar, yanıklar, tıraş 
yaralam ergenlikler, ve 

koltuk altı, çıbanlan 

En çabuk ve en 
emin bir surette 

TEDAVİ EDER 

Satılık Köpekler 
Hakiki Kurd, Kurd köpekleri Rus ve 

Bolduk köpeği de bulunur. Fincancılal) 
İsmetiye caddesi 15 numara kahveci 
Mehmedden bay Kâmile müracaat. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk HftklmU-
glnden: 38/580 - Halen Horhor Kızılmi-
nare M. si Toprak sokak 5 sayüı evde 
oturan ölü Mustafa Seyfeddin kızı Fatma 
Zehraya aynı yerde oturan amcası tO-
fekçi yüzbaşısı Cemil Gülselin 4/5/938 
tarihinden itibaren vasi tayini U&n olunur. 

M. 1620 


