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Hitler dûn Napolide deniz 
manevralarında bulundu 

Gece de Plebisit meydanında Hitler 
şerefine fevkalâde tezahürat yapıldı 
Napoli 5 (A.A.) — Geceyi trende ge

çirmiş olan Hitler, saat 10,10 da Na
polide Mergellina istasyonuna gelmiş
tir. Nebat ve çiçeklerile mükemmel 
camlı bir kış bahçesi haline getirilen 
istasyon Alman ve İtalyan bayrak-
larile, faşist ve nazi işaıetlerile süs
lenmişti. 

Fecir vakti göğü kaplıyan bulutlar 
dağılmış, güneşin ziyasile mavi gök 
misafire yapılan kabul resmi için mü
kemmel bir dekor teşkil etmişti. 

Führer, on dakika evvel gelen kıral 
tarafından karşılanmıştır. Veliaht 
Ve nazırlar Alman devlet reisini se
lâmlamışlar, muzika Alman ve İtal
yan marşlarını çalmıştır. 

Führer, hükümdar ile birlikte se-
iâm duran iki piyade bölüğü ile Lik-
tör İtalyan gençliği kıtalarmı ve genç 
faşistleri teftiş ettikten sonra istas
yondan çıkmış ve bu aralık Liktör 
italyan gençliğinin bin borazanı tal-
rafından selâmlannuştır. 

Faşist ve nazi işaretlerile süslenmiş 
'̂ ir tribünde yer almış olan bin muzi-
î a bundan sonra Alman ve İtalyan 
Marşlarını çalmışlardır. 

İstasyon civarında biriken muaz
zam bir halk kütlesi hükümdar ile 
^ühreri şiddetle alkışlamışlardır. 

Hitler bir müddet bu güzel manza-
'"ayı seyrettikten sonra Napolinin bu 
*^raretli resmi kabulünden mütehas
sis olmuştur. 

Alman devlet reisi kıral ile birlikte 
*Çik bir otomobUe binmiştir. Alman 

Napoli ve Vezuv'un Sant Antonio'dan görünüşü 

ve İtalyan nazırlan ile diğer zevat da 
başka otomobillere binmişler ve bu 
suretle teşekkül eden alay saf halin
de selâm duran kıtaların arkasmda 
bulunan halkın alkışlan ve yaşa nida:-
lan arasmda limana hareket etmiştir. 

Yol üzerinde duran G. İ. L. teşkilâ-
tma mensub 18,000 faşist kadm ve 
genç kızları, üniformah 20,000 siyah 
gömlekli, 30,000 Avan - Gardist faşist 
ve bir çok müsellâh kuvvetlerden mü-

rekkeb müfrezeler heybetli bir man
zara arzetmekte idi. Halk Führer'i hü-
kümdan ve Duçe'3â alkışlamıştır. 

Duçe taj^are ile saat 10 a doğru 
NapoUye gelmiştir. 

NapoU 5 (A.A.) — Hitler Kural ile 
birlikte limana geldikten sonra bir 
motorbotla Kavur zırhhsına gitmiştir. 
Mussolini kendisini zırhüda istikbal 
etmiş ve samimiyetle elini sıkmıştır. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Beşizlerin pabuçları dama atıldı 
Havanada bir kadın bir batında 7 
çocuk doğurdu, yedisi de sağdır 

Kanadanm meşhur beşizleri 

Üç buçuk sene evvel Amerikada Ka-
*^adada bir kadm bir batmda beş ço-
Cuk doğurmuştu. Beşizler dünyamn 
^er tarafında, bilhassa Amerikada bü-
yük alâka uyandırmışlardı. Kendile
r e birçok hediyeler gönderilmiş, si-
Ĵ ema şirketleri beşizleri filme çekmek 
Ç̂in bir çok paralar vermişlerdi, beşi 

de kız ve hayatta olan bu çocuklara 
^^ne başlarında, muhtelif yortularda 
^lân her taraftan hediyeler gönderil
mektedir. Bu suretle her birinin 120 
°in dolar yani bizim paramızla yüz el-

bin lira kadar parası toplanmıştır. 
Su alâka hiç şüphe yok ki, daha 

^^k zaman devam edecekti. Fakat dün 
Savanadan gelen şu telgraf beşizlerin 

pabuçlanmn dama atıldığmı gösteri
yor: 

La Havana 5 (A.A.) — Şark vilâ
yetinden Bayamo'da bayez bir ada
mın kansı olan Kafaella Kasanova 
isminde bir kadın bir batmda yedi 
çocuk doğurmuştur. Çacuklar hayat
tadır. Çocukların biri erkek altısı kız
dır. 

Havanada doğan yedizler yaşıyacak 
olurlarsa beşizlere gösterilen alâka
nın bımlara: döneceği ve her taraftan 
hediyeler yağacağı muhakkaktır. Fa
kat bu arada çocukların annelerini 
de unutmamak lâzundır. Yedi çocuğu 
birden karnmda taşıyairak dünyaya 
getirmek hakikaten kolay bir iş de
ğildir. 

Yaldızlı neşriyat 
İçttmaî hizmet maksadile kuruU 

muş müesseseler tarafından basüma' 
st mutad olan koskoca, kalın kitap
lardan birini elimize aldık. Kapağına 
müsrifçe ve acemice bulanmış yaldız, 
parmaklannuzı boyadı. 

Sahifeleri çevirdik: Rus barlarının 
duvar badanalarını andıran kübik 
<itezyinaty>la sahifeler turuncvlaştırü-
mış! Bu kadar aPapyekuşeı» sarfediU 
miş, bu kadar masraf olmuş; fakat 
değil bir ince sanat havası, en âdî 
bir kalfalık hüneri bile görünmü
yor! Makine fena kullanılarak kâğı
da fazla forsa verilmiş; resimler, -fo
toğrafçılığından klişeciliğine kadar-
her noktadan berbad! Yazılara gelin
ce, pekâlâ mütevazi bir broşür halin' 
de ve bir rapor şeklinde hülâsa edile
bilirdi. Bu külfete sebep ne? Sırf gös
teriş!. 

Ancak lüks ithalât mallarım isra
fa yanyan bu alâyiş modası nihayet 
bvlsa da, şayed o içtimaî hizmet mü
esseseleri kendi işlerini başardıktan 
maada ille neşriyat da yapmak isti
yorlarsa, *papye kuşe» ve yaldızdan 
vaz geçerek paralarını bazı yerli sa
natların, ilmin inkişafına yardım ede
cek yollara sarf etseler... 

Mazinin gûkû 
altında... 

Nakleden: (Vâ - Nû) 
Yar ından i t ibaren 
neşre başl ıyoruz 

• _ 
Yeni romanımızm bir iki parçasmı 
beşinci sahifemizddı^^okijyıınyy, i 
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Romada binicilerimiz 
Mîlletler yarışını nasıl 

kazandılar 
Umumî netice şudur: 1' Türkiye 35 3/4 hata, 2-
Almanya 36 3/4 hata, 3 - İtalya 391/2 hata, 

4 - İrlanda 42 hata, 5 - Romanya 71112 hata 
Sainn Po la tkan ın 

koşuş la nihaî 
Binicilerimizin Romada beynelmi-

lA binicilik turnuasuım en kıymetli 
müsabakası olan Milletler yarışmda 
birincüiği kazandığmı ve bu yarışm 
birincisine verilecek Mussoliıü kupa-
smı, bizzat B. Mussolini'nin ekipi-
mize verdiğini yazmıştık. Bu müsaba
ka hakkında Komadan şu malûmat ve
riliyor: 

Romada tertip edilen 13 üncü bey-
nelmüel binicilik tumuasmm en kıy
metli müsabakası olan Mussolini ku
pası mUletler yarışı gayet gü
zel bir bahar havasmda yapıldı. Bu 
müsabakaya Türkiye, Almanya, İtal
ya, irlanda ve Romanya talip olmuş
lardı. 

Saha çok kalabalıktı. Müsabakaya 
başlanmadan biraz evvel B. Mussoli
ni ile fırka kâtibi B. Strace ve gene
ral de Bono seyircüerin şiddetli al
kışlan arasmda yanş sahasma gel
diler. Ondan sonra ekipler birer birer 
geçid resmi yaptılar. Bu esnada her 
ekipin mensup olduğu milletin milli 
marşı çalmdı. 

1934 ve 1937 müsabakalarmı kaza
nan İtalyan ekipi bu sefer de muvaf
fak olacağmdan emin gibi görünüyor-

Çakal ı par lak bir 
zafer i t e m i n ett i 

B. Mussolini ekibimize kupayı 
verirken ' 

du. Fakat bu def aki Mussolini kupası-
m kazanmak için gösterdiği gayret
ler semere vermedi, nihaî zaferi Türk 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Atatürk 
Dün Ankarada şehirde 

bir gezinti yaptılar 
Ankara 5 (A.A.) — Reisicumhur 

Atatürk bgün öğleden önce otomobU-
le şehir içinde bir gezintiden sonra 
Orman çifUğini teşrif buyurmuşlar ve 
öğle yemeğini orada yemişlerdir. Ata
türk yemekten sonra çifliğin muhtelif 
müesseselerini gezerek akşama kadar 
vakit geçirmiş ve geç vakit köşklerine 
avdet buyurmuşlardır. 

Y e n i İ sveç o r t a e lç is i 
Ankara 5 (A.A.) — Yeni İsveç orta 

elçisi baron Gyllenspiema bugün Rei
sicumhur Atatürke itimadnamesini 
takdim etmiştir. lenler ile yaralananlann sayısı he

nüz tesbit edilmemiştir 
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Hatayda şiddetli 
yağmurlar 

Yüzlerce ev jnkıldı ölülerin 
sayısı henüz belli değil 

Antakya 5 (A.A.) — Dün gündüz 
ve bilhassa gece misline çok az tesa
düf edUir şiddetli yağan yağmurlar 
büyük tahribat yapmış, mağazalar 
ve evlerin alt katlan su altında kal
mıştır. Haşarat çok mühimdir. Yol
lardan uzun müddet gelip geçme 
munkati olmuştur. Sellerin sürükle
diği taşlar dükkânlan ve kapüannı 
girilip çıkılmıyacak yükseklikte ka
pamıştır. Yüzlerce ev yıkılmış ve ö-

— Koroya geleceğimize bir çalgılı gazinoya gitseydik daha kârh çıkardık!. 
— Sahi mi söyfiiyon bacanak?.. 
— Sahi ya!.. Oradaki şarkıcılar hep ayrı ayn söylüyor 1arI.. 
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I Dün Greceki ve B u Sabal ik i Haberler 
GÜNÜN HADİSELERİ 
Türk - italyan dostluğu 

İtalyanm Montrö mukavelesini ta
nıyan devletler arasına girmesi, Türk 
efkârı umumiyesi üzerinde pek İyi bir 
intiba bırakmış, bu suretle iki devlet 
ve iki millet beyninde zaten mevcud 
olan dostluk bir kere daha teyid edil
miştir. 

Türkiye, kendi tarafından bu dost
luğu izhar için, Balkan antantı kon
seyinin tasvibi üzerine, İtalyan impa
ratorluğunu tasdik etmişti. İtalya
nm Montröye iltihakla! mukabelesi 
- yalnız hakşinaslık değil, ayni zaman
da, Şarkî Akdenizde sulhun bir ga
ranti kazanmasını temin olduğu için -
Mussolini hükümetinin Türk milleti 
İle birlikte bütün sulhseverlere cemi-
lesidir. 

Montrö mukavelesini, bütün alâka
dar devletler, yani Bulgaristan, Fran
sa, İngiltere, Yunanistan, Japonya, 
Romanya, Türkiye, Sovyetler, Yugos
lavya 1936 temmuzunda tasdik etmiş; 
Boğazların anahtarlarını devletimize 
teslim etmişlerdi. Bu kere, eski mukal-
velenin âkidlerinden İtalya da bu an-
laşm.aya iltihak ettiği için, bütün ci
han Boğazlardaki tam hukukumuzu 
tanımış oluyor. 

Türk toprakları üzerinde ve bilhas
sa Türkiyenin can damarı mesabesin-
deki Boğazlarda başkasının eli olma
sı kadar gayrı tabiî hiçbir şey tasav
vur edilemezdi. Hususile, Türkiye, 
koskoca bir şanlı, ümranlı ve feyizli 
devir olan Kemalist rejimile nasıl bir 
beynelmilel itimada lâyık olduğunu 
dünyaya isbat etmiştir. Dört tarafta-

• ki dostlarımızın menfaati de, bu mü
him geçidin bizim emin, hakkaniyet-
perver ve sulha hadim idaremizde bu
lunmasını âmirdi. 

İtalyanın bu yeni tezahürü, Türki-
yeye, her taraftan ve istisnasız olarak 
tam hüsnüniyetli dostlarla muhat ol
duğu itminan ve memnuniyetini ve
riyor. 

Türk milleti, medeniyet ailesi için
de herkesle iyi geçinen bir varlık ol
duğu için iftihar duyar. İtalyanın bu 
tarzı hareketi elbette iki taraf müna
sebetlerinin daha geniş ve verimli sa
halarda inkişafı için vesile teşkil ede
cektir. F. Tanur 

Çocuğun başını 
kediler yemiş 

Gayri meşru çocuğu ç ö p tene
kes ine a tan insafs ız a n a 

y a k a l a n d ı 

Adana 5 (Hususî) — Fatma adında 
bir kadın bugün doğurduğu gayri 
meşru çocuğunu evinin önündeki çöp 
tenekesine atmıştır. Belediye temizlik 
amelesi çop tenekesini arabaya boşal
tırken faciayı görmüş ve derhal zabı
tayı haberdar etmiştir. 

İşe adliye el koymuştur. Yapılan 
tahkikat neticesinde çocuğun bir kaç 
saat evvel çöp tenekesine atıldığı, ba
şının da kediler tarafından yendiği 
anlaşılmıştır. Fatma yakalanmıştır. 
Tahkikata devam ediliyor. 

Ası l s ız bir haber 
Ankara 5 (Telefonla) — Macaris

tan, Romanya ve Çekoslovakyada ku
rulmuş olan bazı büyük sınaî mües
seselerin sahipleri olan Museviler ta-
rafmdan Türkiyeye nakli istenildiği 
ve bunım için alâkadar makamlara 
yüzlerce teklif yapıldığı, bu tekliflerin 
merkeze bildirildiği yolunda bir İstan
bul gazetesinin verdiği haber etrafm-
da salahiyetli makainlar nezdinde 
tahkikatta bulımdum. Böyle bir mü-
racaatten bugüne kadar haberdar 
edilmiş değillerdir. 

Ziraat enstitüsü lâğvedilecek, 
yerine 3 fakülte kurulacak 
Ankaradan gelen bir haberde yük

sek ziraat enstitüsünün lâğvedilerek 
orman, ziraat, veteriner fakülteleri
ne ayrılacağı, her fakültenin ayn 
bir idareye tabi tutulacağı, ziraat fa
kültesinin Orman çifliğine nakledi
leceği bildirilmektedir. 

Maamafih bu hususta henüz ve-

Hitler - Musolini konuşmalan 
I • • ^ 

Deniz^manevraları esnasında mühim 
siyasî görüşmeler olmuş 

B. Hitler, Almanyanın Çekoslovakya hakkındaki 
politikasına dair etraflı malûmat vermiş 

Londrı 6 — İngiliz gazetelerinin yazdığına göre, 
Napoli açıklarında İtalyan donanması tarafından yapı
lan manevralar esnasında Hitler ile Musolini arasmda 
mühim konuşmalar yapılmıştır. Mülakat bir kaç saat 
sürmüş, iki hükümet adamı politika vaziyetini tedkik 
etmişlerdir. 

Gazetelerin aldıkları malûmata göre Almanya Sü-
detlerin Almanyaya iltihakı bir prensip meselesi olduğu 

kanaatindedir. Maamafih bunun derhal halli lâzım gel
diği fikrinde değildir. Çekoslovakya Almanlarınm Alman 
hududu haricinde kalmasım kabul edecektir. Fakat bu
nun için ÇekosloTakyanm dış politikasını acele değiştir
mesini istiyor, Almanya, Çekoslovakyaıun Sovyetler ve 
Fransa ile ittifaklarını zayıflatmasını, hatta büsbütün 
bozmasını isiiyor. 

B. Hitler vaziyeti B. Musoliniye anlatmıştır. 

Yüzellilikler 
Affedilecekleri hakkında 

bir haber 
İzmirde çıkan Yeni Asır refikimi

zin Antakyada çıkan «Yeni Gün» den 
naklen verdiği bir habere göre Cum
huriyetin On beşinci yıldönümü mü-
nasebetile yüzelliliklerin affedile
cekleri duyulmuştur. 

Yeni Gün diyor ki: 
«Bu haberi Halebden geçerken 

Suriyeli gazetecilere vaki olan be
yanatında sayın Türk Dış Bakanı da 
teyid etnüştir. B. Rüştü Araş bu hu
susta kendilerine sorulan suale şu 
cevabı vermiştir: «Bu iş I>ahiliye Ve
kâletini alâkadar eder. Fakat böyle 
bir affın mevzuu bahsolduğunu bili
yorum.» 

Almanya, orta Avrupa 
ve Balkanlarda vaziyet 
Bir Alman gazetesi dikkate 
şayan bir makale neşretti 

Ankara 5 — Berlinde çıkan Deutche 
AUgemeine Zeitung «Tuna istika
meti» başlığı altında dikkate şayan 
bir makale yazmıştır. Bu makalede 
deniliyor ki: 

Umumî harbi müteakib Fransa, 
Balkanlarda ve Orta Avrupada Al
manya aleyhinde bir nizam kur
mak istedi. Onun yerine büyük Al
manya kaim oldu. Şimdi ortada iki 
h£ikikat vardır: 

1 — Silâh kullanmaksızm Almanyanın 
millî iktisadi ve askerî faal bir hal al
ması üzerine Fransanın Avrupa kıtasın
daki rüchanlı mevkiinin sona ermiş ve 
şimdi Almanyanın Orta Avrupanın kal
bini teşkil eden büyük bir devlet olarak 
meydana çıkması. 

2 — Büyük Almanyanın şimdi artık 
Macaristan ve Yugoslavya ile hemhudud 
olması ve Balkanlara daha ziyade yak
laşmasıdır. 

Bu değişiklik bazı imkânlar do
ğurmuş, geniş mikyasta bir kıta po
litikası gütmek için geniş bir aaha 
açmıştır. Almanyanın vazifesi olan 
bu politika Bisnıark devrindenberi 
tahakkuktan uzak kalmıştı. Avus-
turyanm parçalanması modern bir 
Orta Avrupa nizamının kurulması
na engel olan mânileri ortadan kal
dırmıştır. 

Alman sanayii harbden sonra Bal
kanların ham madde hazineleri için 
pek az nisbette bulunmuş, burada 
yapılacak işlere ehemmiyet verme
miştir. Bundan doîayı kendimizi 
tahtie etmekten geri duramayız. Ce
nubu şarkî devletlerile olan müna
sebetlerimizde Alman ekonomisine 
düşen vazifeler arasmda devletler 
arası kredilerde Alman bankacılığı
nın daha canlı bir faaliyete geçme
sinin teminini bilhassa temenni et
mek gerektir. 

Paris ve hat tâ İsviçre mahafili, Al
manyanın cenubu şarkîye hululü 
tehlikesile İtalyayı korkutmak ister. 
Bu arada bilhassa Triyeste mesele
si mevzuu bahsedilmekte ve Triyes-
tenin istikbalinin tehdid edildiği 
ileri sürülmektedir. 

Hakikat şudur ki Triyeste denizaşı-
n memleketlerden gelen ham mad
deler için mükemmel bir ticaret mer
kezi, harb sonunda kurulan devlet
lerin büyük bir transit limanı ha
line gelmişti. Tabiî şu sıralarda bir 
takım yeni meseleler meydana çık
mıştır. Nitekim Almanya Orta Avru
pada nehir yollarını daha mükemmel 
bir hale koyacaktır. 

Çekoslovakyaya eski Avusturya de-
miryoUarmdaki tenzilâtlı tarifeden 
istifade hakkını verip vermiyeceğini 
de düşünecektir. Ancak bu hadiseler 
karşısında Almanya ile İtalya ara
smda her hangi bir ihtUâf doğacağı
nı düşünmek anlaşılmıyacak bir key
fiyettir. 

Pariste ve hat tâ Londrada İtalya
yı yerüden bir Stresa cephesine çek
mek kabil olacağını düşünen kimse-

île. bask 

bir cepheden bakıldığı zaman, tama
men değişik bir manzara arzeder. 
Çemberlayn son teşebbüsü ile, İtal
ya ile Almanya arasındaki vaziye
te - cenubu şarkî memleketleri poli
tikası bakımından - tamamen yeni 
bir veçhe vermiştir. 

İngiliz - İtalyan anlaşması, hem 
politik, hem de ekonomik bakımdan 
îngilterenin Aden boğazından Hin
distan yolunu ve İtalyamın Süveyş ka
nalından şarkî Afrika yolunu garan
ti eden bir «münakale nizamnamesi> 
mahiyetini taşımaktadır. 
' Bu suretle İtalyanın hayat ve çalış
ma yolu tamamen serbestleşmiştir. 
Bundan sonra İtalyanın Yakın Şark
taki eski ve tabiî ekonomik münase-
batı - ki Banco di Roma bu münase
betin izlerini, İtalyan gemilerinin uğ
rağı olan Mısır ve Anadoluda takib 
etmiştir - canlanacak ve ehemmiyet 
kesbedecektir. İtalya artık bütün kuv
vetini Şarkî Afrikanm imarma ve 
başta Türkiye, Mısır, İran gelmek şar-
tile Yakın Şarkla olan ticaretine tev
cih edebilecektir. 

İtalyanın faaliyet daman, tıpkı Al-
manyanmki gibi cenubu şarkiden gel
mektedir. Ancak bu, Almanyanın men
faatlerini katetmez, ona muvazi ola
rak ve çok daha cenuba doğru iner. 
İtalyanın hayat ve ticaret daman, 
kendisinin merkezî bir Akdeniz devle
ti ve yarımada olması dolayısile, ber-
rî değil bahrîdir. Bu damar, Akdenizin 
şark havzasında ve onun cenubunda
ki kuyruğu olan Kızüdenizde daraban 
eder. Bilâkis Almanyamn berrî hayat 
ve ticaret damarı daha şimalde, Tuna 
havzasında ve şimalî Balkanlarda art
maktadır. Şu halde her ikisi de - bil
hassa Arnavutluk ve Yunanistandan 
mürekkep cenubî Balkan yarımadası 
İtalyanın faaliyet sahasına dahil ol
duğuma göre, İtalyan imparatorluğu
nun kuruluşundan sonra Akdeniz İtal
ya için büsbütün hayatî bir ehemmi
yet kazanmıştır. Hele imparatorluğun 
tanınması, ona, tabiî menfaat bölge
lerini sükûnetle işlemek imkânını bah-
şeylemektedir. 

Aynı şekilde bizim için de, Tuna 
bekçiliğini üzerimize alarak gençleş-
mlş bir büyük devlet olmak haysiyeti-
le, yepyeni ufuklar belirmiştir. 

îngilterenin gittikçe daha «em-
pireleştiğini, Fransanın her zaman
dan ziyade Afrikaya teveccüh ettiği
ni, Japonyanın Şarkî Asyayı politik 
bir nüfuz sahası haline getirmeğe 
çalıştığmı, İtalyanın imparatorluğu
nu inkişsf ettirerek merkezî bir Ak
deniz devleti haline getirdiğini gö
rüyoruz. 

Bu vaziyet karşısında Avrupanm 
ortasını işgal eden bizler, deniz aşın 
piyasaları terketmemek şartile, kon-
tinentâl düşünüp hareket etmeli ve 
hüsnü niyet sahibi komşularımızla 
yaşadığımız ekonomik sahanın men
faati namına emniyet ve refah içinde 

Küçük antant konseyi dün 
akşam mesaisini bitirdi 

İngiliz - İtalyan anlaşması iyi itarşıiandı 
Macaristanla teşrilû mesai tesis edilecelt 

Sinaia 5 (A.A.) — Küçük antant 
konseyi bu akşam mesaisini bitirmiş
tir. Matbuata verilen nihaî tebliğde 
küçük antant devletlerinin teşriki me
sailerine devam azmini tasrih eyle
mekte, İngiliz - İtalyan anlaşmasını 
bir sulh aleti olarak telâkki etmekte. 
Milletler cemiyetine sadakat beyan ede • 
rek Milletler cemiyeti konseyinin geçen 
toplantısına küçük antant devletleri 
namına Romanya delegesi tarafından 
yapılan beyanatı teyit eylemektedir. 

Küçük antant konseyi âza devletler
le Macaristan münasebatım ve sonra 
da yeni vaziyet karşısında Tuna mü
nakalâtını tedkik eylemiştir. Tuna 
havzasında siyasî, teknik ve ekono

mik teşriki mesai kurmak yolundaki 
gayretlere devam edilecektir. 

Küçük antant ekonomik konseyinin 
11 inci konferansında alman kararlar 
tasdik olunmuştur. 

Küçük antant konferansı gelecek 
toplantısını Ağustos sonunda Yugos-
lavyada Bled'de yapacaktır. 

Belgrad 5 (A.A.) — Buradaki siya
sî mahafilde kaydolunduğuna göre 
küçük antant konferansı tarafından 
neşrolunan tebliğin asıl ehemmiyeti 
İngiliz - İtalyan anlaşmasının iyi kar
şılanmış olrnasında ve Macaristanla 
bir teşriki mesai tesis etmek gayretleri
ne devam olunacağının gösterilmesin-
dedir. 

Avukat{arjanunu 
B a r o d a n ç ıkarı lan avukat lar 
b a r o d a kay ıd l ı avukat lar la 

ça l ı şamıyacak lar 

Ankara 5 (Telefonla) — Büyük 
Millet Meclisi Adliye encümeni. Avu
katlar kanımu lâyihasının müzakere
sine devam etmektedir. Encümen şim
diye kadar tedkik ettiği maddeler 
üzerinde esaslı bir değişiklik yapma
mıştır. Bu arada barolardan çıkarı
lan avukatlann baroda mukayyed 
avukatlarla şerik olarak çalışmama
ları hakkındaki maddeyi de aynen 
kabul etmiştir. 

Isitelelerin idaresi 
D e n i z Baı ikta bu iş iç in ayrî 

bir şube kurulacak 
Ankara 5 (Telefonla) — Son kabul 

edilen bir kanun mucibince, iskelele
rin idaresinin Deniz Banka devri ka-
rarlaştınlmıştı. Bu kanunun tatbika-
tmı gösteren nizamname mucibince 
bu iskelelerden 52 sinin haziranda; 
Deniz Banka devredilmesi icab et
mektedir. Deniz Bank bu iskelelerin 
idaresi şekli hakkmda tedkiklere gi
rişmiştir. Bunun için bankada husu
sî bir şube kurulacaktır. 

G e n e y a ğ m u r baş lad ı 
Dün öğleden sonra hava açmıştı. 

Fakat gece gene bulutlanmış, bu sa
bah yağmur yağmağa başlamıştır. 

Yeni bir gazete 
Bugünden itibaren Yeni Sabah 

adlı bir sabah gazetesi intişara baş
lamıştır. Tebrik ve muvaffakiyet te
menni ederiz. • 

Hamidiye Tekirdağ! 
limanında 

Tekirdağ 5 (A.A.) — Hamidiye dün 
limanımıza gelmiştir. Vali gemiyi zi
yaret etmiş ve toplarla selâmlanmıştır. 
Halk gemiyi gezmektedir. Hamidiye 
diğer Marmara limanlarını dolaşmak 
üzere bugün Tekirdağdan aynlacak-
tn-. 

Belediyeler tahvi
lât çıkaracaklar 

Y e n i yap ı v e yo l lar k a n u n u n a 
buna dair h ü k ü m k o n d u 

Ankara 5 (Telefonla) — Dahiliye 
Vekâletinde teşkil edilen bir komis
yon tarafından hazırlanan yeni Yapı 
ve yolar kanunu katî şeklini almıştır. 
Lâyiha bugünlerde Başvekâlete veri
lecektir. Lâyihaya yeniden bazı hü
kümler konulmuştur. Bu arada be
lediyelere şehirlerin iman işlerinde! 
kullanılmak üzere bütçelerinin geniş
liği nisbetinde tahvilât çıkarmak sa
lâhiyeti de verilmektedir. 

Zelzelenin zararı 
A n k a r a v i lâyet i dah i l inde 8 7 9 

e v t a m a m e n yıkı lmış 7 
kışı o l m u ş 

Ankara 5 (Telefonla) — Dahiliye 
Vekâleti son zelzelenin Ankara vilâ
yeti dahilinde yaptığı haşarat ve za
yiatı tesbit etmiştir. Bu hususta ha
zırlanan cedvele göre, Ankara vilâye
ti dahilinde 879 ev tamamen yıkılmış 
ve 752 ev oturulamıyacak bir hale gel
miş, 459 ev de çatlamıştır. 

Vüâyet dahilinde ölenlerin sayısı 
7, yaralananların 11 dir. 

V e k i l l e r heye t i top landı 
Ankara 5 (Telefonla) —- Vekiller 

heyeti bugün öğleden sonra B. Celâl 
Bayarın başkanlığında toplanai'ak 
geç vakte kadar müzakerede bu
lundu. 

D o k u z u n c u i ş l e t m e d e tenzi
lât l ı yük tari fes inin tatbikine 

baş land ı 
Devlet DemiryoUan Avrupa hatt ı 

cfcûcuzuncu işletme müdürlüğünüû 
Trakya için yaptığı yeni tenzilâtlı 
yük tarifesinin tatbikine dünden itl^ 
baı-en başlanmıştır. 
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Fakir ihtiyarlar 
Bazı işler kanunla onlara 

hasredilmeli! 
Bir ihtiyardan mektup aldım; ytt-

reğim sızladı: ŞimdUd neslin yaşlıla
ra karşı her cihetçe nasıl insafısu 
olduğunu anlatıyor. 

1 — Evvelden aksakallılara bir hür
met vardı. Şimdi ne sakal kaldı, ne 
hürmet! 

2 — Evvelden ihtiyarbk tecrübenin 
sığmağı saydırdı. Biz gençken kuv
vetimiz, teşebbüsümüz, cesaretimiz, 
atılganhğımız lüzumundan fazal ih
mal edilirdi. Bütün yüksek makam
ları ihtiyarlar, hodbince kaplarlardı. 
«Sizde bekleyin, sıra gelecek!» der
lerdi. Fakat şimdi de aksi oldu: İhti
yar mısm? Yaşm altmışı geçti mi? 
Yallah kapı dışan! Hulâsa hem genç
liğimizde, hem ihtiyarhğımızda gad
re uğradık!. 

Manevî ve maddî cihetlerden şim
diki ihtiyarların maruz kaldıkları fe
lâketleri saymakla bitiremiyen ka-
riim, kendi haUne geçiyor: 

«Ben ve benim gibiler ne bedbaht 
insanlarız ki, bu kadar uzun yaşa
dık. Zamanımızdaki düşünce baş
kaydı: Tasarruf fikri memlekette 
doğmamıştı. Ne kazandık, yevmün 
cedid, rızkun cedid yiyor, bitiriyor-
duk. 

« — Allah kerim; kısmetimizi ve
rir... Yaşımız ilerleyince, halimize in
saf ederek kayıran bulunur elbette... 
• diye (Tanrının bildiğini kuldan ne 
saklayayım?) Kaç kere aklımdan 
keçirmiştim. 

«Fakat hani kayıran? Bizim âhın 
ömrümüzde, aile rabıtaları bile gev
şedi. Torunlarımızdan dahi hayır 
yok!... Nerede kaldı ki ağyardan!... 

«Mecalimin az olmasına rağmen, 
(alışarak ekmek parasını kazanmak 
itiyorum... Bütün kapılar yüzüme 
örtülüdür. Hem de kanunla! 

« — İntihar mı edeyim? - diyorum. 
« — Halinize acıyoruz. Fakat ne 

yapalım? Bu yaştan sonra sizi alama
yız. Nizamlar mâni! - diyorlar. 

«Çıldırmak derecelerine geldim. Bu 
tarzda usulleri koyan medenî mem
leketlerin diğer taraftan da yaşhlan 
siyanet için sandıklan, hayır cemi
yetleri, ihtiyar inzivagâhlan, her 
mesleğe göre tekaüdiye usulleri ilh, 
kurduklarım biliyorum. Biz, şimdi
lik ancak yaşlıların aleyhinde ne var
sa onu yapbk. 

« — Gençler! tş basma... Gençler! 
Her şey sizin... 

«Fakat ihtiyariar ne olacak? Ve 
*sasen gençler de bir gün bizim yaşı-
*mza vamuyacak mı? Âtilerini dü
şünmek mecburiyetinde oldukları 
için bizi bugünden kayırsınlar da, bu, 
Cemiyette bir âdet hükmünü alsm... 
Yoksa şimdiki gençlerin de istikbal
leri fenadır! Gençlikleri geçicidir. 
^^d î sanmasınlar! 

**• 
Kariimin feryadnamesinden müte

essir ve mütenebbih olmamak kabil 
değil! Ötedenberi bu sütunda her 
türlü içtimaî teşkilâtımızı koruma-
*mz zamanı geüp çattığım yazıp dur
dum. Ona ilâveten, şunu da söyliye-
y»m: 

Öyle kolay işler vardır ki, gençleri 
bunların başmda bulundurmak ten-
"clliğe bile sevkeder; onlara zarar ve-
^ . Devletin müesseselerinde olsun, 
Ş*hsî işlerde olsun, bu gibi işler ted-

A K Ş A M 

Elektrik şirketile 
müzakere 

Umumî müdür «ihtilâfları kö
künden halletmeğe çalışaca

ğım» diyor 

Nafia VekâletUe Elektrik şirketi 
arasında, Ankarada cereyan eden mü
zakerenin inkıtaa uğraması üzerine, 
Şirketin Belçikadaki umumî müdü
rü B. Spesiyal'in geldiğini yazmıştık. 

Metro hanında kendisini ziyaret 
eden bir muharririmize, E. Spesiyal 
demiştir ki: 

— Ankarada Nafia Vekâletile gö
rüşmek üzere memleketinize geldim. 
Aradaki ihtilâflan kökünden hallet
meğe çalışacağım. Şirketin imtiyaanı 
hükümete satmağı henüz düşünme
dik. Şimdilik böyle bir şey mevzuuba-
his değildir. 

Çıkarılan ecnebi memurların yeri
ne kimlerin tayin edileceği henüz ta
karrür etmemekle beraber, bu mesele 
de pek yakmda halledüecektir. 

Esnafa tifo aşısı bitmek üzere 
önümüzdeki yaz mevsiminde yeni 

bir tifo salgmma meydan vermemek 
üzere halkla temas eden esnaf bir 
müddettenberi tifo aşısma tabi tutu
luyordu. Esnafa yapılan aşı bitmek 
üzeredeir. 

Sıhhiye müdürlüğünün gösterdiği 
lüzum üzerine mektep talebesine de 
tifo aşısı yapümasma başlanmıştır. 
Aşı, 1 hazirana kadar ikmal edUecek-
tir. 

Karısını yaraladı 
Kendisine itaat etmediğine 

kızmış 

Kadıköyde oturan Ali kansı Ayşe-
yi, kendi memleketi olan Erbaaya 
götürmek istemiş, kansı buna muva^ 
fakat etmeyince taşıdığı bıçakla Ay-
şejri sol memesi altından tehlikeli 
surette yaral£unıştır. 

Elli iki yaşlarmda olan carih Dur
muş, zabıtaya verdiği ifadede kansı-
nm kendisine itaat etmemesi yüzün
den vurduğvmu itiraf etmşitir. 

Haydarpaşa hastanesine yatırılan 
Ayşenin yarası ağırdır. 

Lise ve orta mekteplerde im
tihanlar şifahî olacak 

Şimdiye kadar tatbik edilen usule 
göre, liselerle orta maketeplerde hem 
şifahî, hem de tahririî imtihanlar ya-
püıyordu. Tahrirî imtihanlann sual
leri de Vekâletçe hazırlanrak gönde-
rüiyordu. 

Maarif Vekâletince verilen karara 
göre, bu sene liselerle orta mektepler
de yapüacak imtiha:nlar tamamile şi
fahî olacak ve talebeye sorulacak su-
alUer de mümeyyizler tarafından in-
tihab edüecektir. 

«muiHamııınıı ı uıınııı I M ^ I M H I I ıiMitıı ı m m mrnmmımırunmttUMM 

İdk ve tesbit edilmeli ve kanunen 
bunlarda ancak filânca yaştan son
rakiler kullanılmahdır ki, cemiyeti
miz, yaşlılara karşı mütemadiyen 
haksızhk işlemek töhmetinden biraı 
olsun kurtulsun! 

(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Havuza akan apteshane 

Şayed bütün bir kalabalik, sa
bah akşam bir duvar dibini aMes-
hane tarzında kullanırsa, elbette 
o mahal kokar, civardaküer ra
hatsız olur; ve böyle bir vaziyet 
elbette şehir için utançtır. 

Kabataşta tam iskelenin yanın
da bir havuz vardır. Bütün kirleri 
bu havuzun durgun suyuna ak-
mak üzere, tam yanında bir umu
mi abdeshane yapılmıştır. Sankt 
boğazın diğer münasip bir akmtı-
U yeri yokmuş gibi!.. Civardaki 
m/ihkalle, inhisarlar, iskeleyi ve 
açık hava kahvelerini dolduran 
halk, araba vapurHe geçen veya 
motörlerine binen ecnebiler, yer
liler, bahusus durgun, sıcak ha
valarda öğürtüler hissediyor, bi
zar oluyorlar. 

Evvelce de yazılmıştı, ehemmi
yet veren olmadı. Fakat bu kadar 
makul bir musırrane itiraza ve 
mükerrer şikâyete karşı, ya: 

— Kokmuyor, sıhhate muzır 
değildir, o civarda rahat rahat 
oturulabilir! - diye cevap vermeli... 

Yahud da: 
O abdeshaneyi oradan başka 

yere nakletmen. 
Her halde ancak ikinci şekü ka

bili tatbiktir!. 

iki kadın 
arasındaki kavga 
Maznun: " Ne dövdüm, ne 
yüzünü yaraladım,, diyor 

Parmakkapı civarında oturan Eli 
admda bir kız geçenlerde mahkeme
ye müracaat ederek ayni apartıman-
da oturan Hayriye adında bir kızla 
oralannda çıkan kavgauia Hayriyenin 
kendisini döverek yüzünü tırmaladı
ğım ve yüzünde iz bırakan bu yara-
mn çehresindeki güzelliği bozduğunu 
iddia etmiş, Hayriyeden tazminat is
temişti. 

Davaya el koyan dördüncü ceza 
mahkemesi üç kişilik bir ehli hibre 
teşkü ederek davacı Elinin yüzün
deki yarayı tedkik ettirmiş ve heyet, 
bu yara izinin, Elüıin güzelliği üze
rine hiç bir tesir yapmadığım bUdir-
ımşti. 

Dün dördüncü ceza mahkemesinde 
bu davaya devam edümiştir. Bu cel
sede maznun Hayriye mahkemeye 
gelmiş ve şunları söylemiştir: 

—. Ben Eli ile kavga etmedim, yü
zünü de yaralamadım. Bundan ha
berim yoktur. Eli bana iftira ediyor. 
Sözleri tamamile asılsızdır. 

Hayriye bımları söylerken hâkim 
huzunmda heyecanlanarak ağlama
ğa başlamıştır. 

Mahkeme evrakı tedkik edip kara
rım vermek üzere muhakemejri baş
ka güne bırakmıştır. 

Yalova kaplıcaları için bro
şürler hazırlanacak 

Deniz Bank, Yalova kapUcalanm 
yabancüara da tanıtmak için bro
şürler hazırlatacaktır. 

Son yağmurun 
zararları 

İtfaiye binalardaki suları 
boşaltmakla meşgul 

Şehirde son yağan ss^anak halin
deki yağmurlar tahmin edildiğinden 
fazla zarara sebeb olmuştur. Bir itfa
iye grupu, evelki gün sabah saat 
dokuzdan akşama kadar Kasımpaşa 
Hâkim sokağı ile Tahtagazi mahalle
sinde su basan evlerin suyunu bo
şaltmakla uğraşmış, bu ameliye dün 
sabah dokuzdan öğleye kadar da de
vam etmiştir. 

Bundan başka, Yenişehirde su ba
san dört evin sulanm boşaltma işi 
dün de devam etmiştir. Dün, Yenişe
hirde boş ve küçük bir kulübe çök
müştü, içinde kimse bulunmadığı 
için nüfusça zayiat olmamıştır. Bele
diye zabıtasma verilen bir emirle; mm-
takalannda tehlikeli vaziyette bina 
olup olmadığının tesbiti itsenilmiş-
tir. 

IÇasımpaşa, Yenişehir ve civannda 
geçUmez bir hale gelen sokaklar da 
derhal tamir edilecektir. 

inhisar depolarından tanzifi-
ye ve tenviriye alınmıyacak 

İnhisar idaresine mensup depolar
dan şimdiye kadair tanzifiye vergisi 
ve tenviriye resmi almıyordu. İnhi
sar idaresinin şikâyeti üzerine bu gibi 
müesseselerden tanzifiye ve tenviriye 
almmaması kararlaştınlmıştır. 

Yaz tarifesi 
Adalar arasındaki seferler 

için hazırlık yapılıyor 
Deniz Bank işletmesi yaz hazırlık-

lanna devam ediyor. Bu seneki yaz 
tarifesinde bir çok yenilikler yapma
ya karar veren Akay, Adalar arasmda 
işletmek üzere îzmirden bir körfez 
vapuru getirtecekti. Seferlere hazi
randa başlanacağmdan bu vapurun 
biran evvel gelmesi için temaslar yap
mak üzere işletme şefi İzmire gitmiş-
tû-. 

Körfez vapuru bir hafta, on güne 
kadar limanımıza gelecektir. Bu va
pur KınaUadadan itibaren tekmil 
Adalarla Yörükaliye uğnyacak ve Ana-
doluyakasma geçerek yoluna devam 
edecektir. Dönüş ayni şeküde Anado
lu yakasmdan Adalara geçmek sure-
tUe olacaktır. 

Arazi vergi itirazlarını tedkik 
için 3 komisyon daha teşkil 

edilecek 
Arazi vergüerinin tahakkuk ve tah-

siU belediyeye geçtikten sonra vergi 
itirazlannm da tedkiki belediyeye 
bağlanmıştı. Arazi vergilerinin itiraz
larım tedkik eden iki komisyon, bü
tün müracaattan tedkike kâfi gelme
diğinden, yeniden üç komisyon daha 
teşkili kararlaştınlmıştır. 

Yeni on liralıklar geldi 
Cumhuriyet Merkez bankası tara-

fmdan Londrada bastırılan yeni on 
liralıklar gelmiştir. 

Öğrendiğimize göre, yakmda teda-
l vüle çıkanlacaktır. 

BahifeS 

İSTANBUL HAYATI 
Çeyreğe bir adam! 

Rahmetli büyük annem her neden
se sah gününü pek sevmez; havasile, 
güneşile haftanm diğer günlerinden 
hiç de farkı olmıyan zavalh salıya 
büyük bir şeamet isnad ederdi. Salı 
günü çamaşır yıkattırmaz, yeni dikil
miş bir elbiseyi giymeğe razı olmaz, 
o gün yeni bir işe başlanacağım işi
tince minderinin üstünde ağnklı diz
lerini uğuşturarak bir kaç lahavle çe» 
kip: 

— Sah günü işe başlanmaz. Sonu 
uğursuz gelir. Bunu çarşambaya bı-
rakmah. 

Diye katî emri verirdi. 
Geçen sah günü başımdan geçen 

bir vaka, gene rahmetliyi anmama 
vesUe oldu. Aksaray tarafmda bir işim 
çıktı. Saat on sıralarmda Beyazıddan 
inerken yağmur başladı. Yaz yağmu
rudur, biraz sonra durur diye yola de
vam ettim. Fakat ümidim boşa çıktı. 
Hava gittikçe karardı. Tepemde kor
kunç gürültüler başladı. Yağmur ta
neleri irileşti, sıklaştı. Kuvveti bacak
lara vererek koşa koşa Valde camiiıün 
ilerisinde bir dükkânm saçağı altına 
girdiğim zaman paçalarımdan sular 
sızıyordu. Ayni vaziyette yanıma sığı
nanlarla beraber uzun uzun bekleştik. 
Bulutlar gittikçe tepemize çullamyor-
lardı. Derken yukarıdan bir çağıltı 
duyuldu. Yokuştan inen bir çamur ır
mağı süratle etrafı kapladı ve yüksel
di. Topuklarımıza kadar balçığa sap
landık. 

Uğultular, çağıltılar arasında bir 
müddet titreştikten sonra yağmur 
hafifledi. Önümüzdeki çamur deryası
nı yarıp karşı tarafa nasıl geçeceğimi
zi düşünürken paçaları sıvah, üstleri 
sırsıklam bir kaç adam kaldırıma yak
laşarak bağırmağa başladılar: 

— Haydi baylar. Karşı kaldırıma 
götürelim. Çeyreğe bir adam. 

Etraftakiler gibi ben de çeyreği ve
rip birinin sırtına tırmandım. Çamur 
dalgalarının ortasmdan geçerken dü
şünüyordum: Acaba, bu yağmur bir 
kaç saat devam etseydi halimiz nice 
olurdu? O sırada birdenbire sarsıldım. 
Sırtına bindiğim adam bir kaç defa 
sendeledikten sonra ayağı kayıp ça
murun içine diz çöktü ve bağırdı: 

— Korlmıa bayım. Bir şey olmaz. 
Hakikaten bir şey olmadı amma, 

dizlerime kadar çamura batıp çıktım 
ve gayriihtiyari mırıldandım: 

— Ah büyük anne. Hiç olmazsa bu
gün senin sözünü dinlemeli imişim. 

Şimdi de düşünüyorum; acaba ka
bahat salıda çarşambada mı, yoksa 
böyle tabiat darbelerine karşı tedbir-
sizUğimizde mi? 

Cemal Refik 
—III ıınıtnimmınıınniMiıtttHtttmmımıımıııiMiıntııııını ı ı ı ı ı iHMif 

Yeşilköyde bulunan cesedin 
hüviyeti anlaşıldı 

YeşUöky deniz feneri önünde bu
lunan kadm cesedi hakkmda zabıta
ca yapılan tahkikat bitmiştir. 

Bu kadmm uzım müddettenberi 
akıl hastalığma mübtelâ olan ve 
Kadıköyde bayan Güzidenin jranm-
da çalışan 66 yaşlannda Rukiye ol
duğu taajfyün etmşitir, 

tlkmekteplerin imtihan 
günleri 

VUâyet ilk tedrisat meclisi bugün 
vali muavini B. Hüdalnln reisliği al-
tmda toplanacak ve ilkmekteplerin 
imtihan günlerini tayin edecektir. 

Bay Amcaya göre... 

— Affedersin bay Amca, bizim kız-
*̂ nlşanlısım bu taraflarda gördün 

Baü?... 

Babahlejrin nişanUsIyle beraber 
evden çıktılar, gece oldu, hâlâ dön
mediler... 

... Ben göndermek istemedim 
amma, o babası yok mu, ah o babası!., 

... tşi şairliğe döktü de IÇık gülzâra 
salm mevsimidir geştü güzann) deyip 
sahverdi... 

... Ah ben şimdi nerelerde ar&jBr 
yım? ... 

B. A. —t Mademki işin içinde aşk 
var, bir defa da kızı morgda, oğlanı 
tevkifhanede ara!... 
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<y Otobüs münakaşası 

Avukat Yusuf Kenan "protestoyu 
ben yazmadım,, diyor 

M ü l k i y e t e f t i ş h e y e t i r v e y a z ı l a n m ü z e k k e r e n i n t e k i d i n e , E v 
k a f v e z n e s i n e E v k a f h i s s e s i y a t ı r ı l ı p y a t ı r ı l m a d ı ğ ı n ı n E r m e 

n i h e y e t i m ü t e v e l l i y e s i n d e n s o r u l m a s m a k a r a r v e r i l d i 

Otobüs münakaşasından çıkan dar 
vaya dün asliye birinci ceza mahke
mesinde devam edildi. Evvelki celsede 
çahid olarak çağırılmasma karar ve
rilmiş olan avukat Yusuf Kenan dün 
mahkemede dinlendi. Şahid avukat 
funları söyledi: 

— Avni Bayer bana vekâletname 
vermedi. Bir gün Recai Nüzhet Baban 
yaahaneme gelerek Avni Bayerin bir 
davası olduğundan bahsetti. Ben o za
man Bursaya gitmek üzere bulımdu-
ğum için, bu iş hakkmda Bursadan 
avdetten sonra görüşebileceğimi söy
ledim. Bir protesto çekildiğinden ve 
davada benim de İsmim geçtiğinden 
bahsetti. Buna; karşı da, işi iyice ted-
Wi etmeden davayı alamıyacağımı 
bildirdim. Sonra Bursada mahkeme
nin önünde dururken, gelen Akşam 
gazetesinde protestoyu okudum. Pro-
testonım kimin tarafmdan yazıldığı-
m bilmiyorum. Protesto benim taa^-
fundan yazılmış değildir. Benim ya-
Bhanemde de yazılmamıştır. Protes
toyu benim yazdığım da jialandır. 
Ben her zaman yazıhanede bulvmmam. 
FaJcat eğer bu protesto kâtiplerim ta
rafından yazümış olsaydı bana malû
mat verilirdi. Avni Bayer bana, şahid-
lerl olduğımdan da bahsetmedi. Ben 
İşi tedkik ettim ve davajn üzerime al
madım.» 

Reis B. Cemil, bu ifadeye karşı bir 
diyeceği olup olmadığmı Avni Bayere 
«ordu. Avni Bayer şu cevabı verdi: 

— Ben Yusuf Kenanm yazıhane
sine gittim ve protesto çekeceğimi 
söyledim. Kendisi, Buıtsadan gelin-
dye kadar bu işi tehir etmemi bildir
di. Ben protestoyu yazarken kendisi 
Bursada; idi. Fakat protestodan habe
ri vardır. Ancak, protestonun yazılıp 
gönderildiğinden malûmatı yoktur. 

Reis — Bu protestoyu Mm yazdı? 
Avni Bayer — Avukat Yusuf Kenan 

Bursada ik«ı ben yazıhanesine git
tim. Orada birkaç kişi vatdı. Hiçbi
rini tanımıyorum. Bunları Yusuf Ke
nanm kâtipleri zannediyordum. On
larla istişare ederek protestoyu yaz
dım. 

Reis — Bu istişare etiklerin kimler
dir? 

Avni Bayer — Hiçbirini tanımıyo
rum. 

Reis — Tanımadığın adamlara böy
le bir işi nasü sordım, nasıl istişare 
ettin? 

Avni Bayer — Orasını bilmiyorum 
artık, sordum işte... İcab ederse o 
adamlann isimlerini de öğreneyim. 
M ü d d e i u m u m i n i n b i r s u a l i 

Bunun üzerine müddeiıımuml B. 
Hakkı Şükrü şu suali sordu: 

— Avni Bayer, evvelce verdiği ifa;-
dede protestoyu Yusuf Kenanm yazı
hanesinde onun daktilosuna yazıdır-
dığmı ve Arap harüerile yazılan müs-
vedde}^ Yusuf Kenanm okuduğunu 
söylemişti. Şimdi ne diyor? 

Avni Bayer — Recai Nüzhet avu
kat Yusuf Kenainla daima temasta bu
lunur. Belki bu protesto işinde de 
Yusuf Kenan bir fikir vermiştir. Pro
testonun suretini ben yazdım. Bu su
reti Yusuf Kenana ben göstermedim. 
Fakat zannedersem kendisi görmüş
tür. 

Yusuf Kenan şu cevabı verdi: 
— Benim böyle bir protestodan kat-' 

iyen malûmatun olmadığı için bir fi
kir vermeme de imkân yoktur. Protes
toyu görmedim de, okumadım daL Sa
dece Bursada iken Akşam gazetesin
de protestonun suretini gördüm. 

A h m e d E m i n Y a l m a n ı n b i r 
s u a l i 

Bundan sonra Ahmed Emin Yal
man kalkarak dedi M: 

— Avni Bayer evvelce mahkemede
ki ifadesinde: «Ben gazetecilere hiç
bir beyanatta bulunmadım. Gazete
lerde çıkan şeyleri tekzib etmesi için 
avukatım Yusuf Kenana talimat ver
miştim. Fakat avukat bu tekzibi yap-
manuş» demiştir. Avukat Yusuf Ke
nan bu iddiaya; karşı ne diyor? 

Yusuf Kenan — Ben Avni Bayerin 

vekâletini almadım ki, gazeteleri tek
zib edeyim. Böyle bir şeyle de alâkam 
yoktur. Ancak, gazeteler bu davaya 
benim el koyduğumu yazmışlardı. Ben 
de bu işi üzerime almadığımı gazete
lere bildirdim. 

Avni Bayer — Eğer avukat Yusuf 
Kenan vekâletnamemi alsaydı, tabiî 
benim istediğim tekzibi de yapardı. 
Zaten ben o günlerde mütemadiyen 
Adliyede dolaşıyordum. Bu işi takibe 
vakit bulamadım. 

Bundan sonra. Ermeni heyeti mü-
tevelllyesi tarafmdan B. Sabur Sami-
nin kızma satıldığı söylenen mezsir-
lık arsasınm bedelinden Evkafa aid 
yüzde beş satış hissesinin Evkaf vez
nesine yatırılıp yatınlmadığmın tah
kiki için, mahkeme tarafmdaiı yazı
lan tezkerenin cevabı okundu. 

Vakıflar müdürlüğünden gelen 
bu tezkerede, Ermeni kilisesi ve me
zarlık arsasının vakfa aid olduğu ve 
kontrol hakkım haiz bulunan Evkaî 
tarafmdan Ermeni heyeti mütevelli-
yesinin 935 senesi sonuna kadar olan 
hesabatı tedkik edildiği halde, arsa 
satış bedeli hissesi olarak böyle bir pa
ra yatırıldığına dair bir kayıt görüle
mediği ve fakat 936 senesi hesabatı 
henüz gelmediğ bildiriliyordu 

Bunun üzerine Ahmed Emin Yal-
manm vekili B. Nazmi Nuri söz alarak 
dedi ki: 

— Gden cevap kâfi değildir. Müda
faa hakkımıza taallûku dolayısile bu 
cihetin iyice tesbit edilmesini ve bu
nun için de keyfiyetin bir defa da fa
riğ olan Ermeni heyeti mütevelliye
sinden sorulmasmı istiyorum. 

Saiıur Saminin vekili Sadi Riza — 
Biz bir şey satm almışsak, satanlarla 
bizim aramızda bir muamele cereyan 
etmiş ve devletçe de lâzım olan resmî 
kayıtlar yapılmıştır. Ahmed Emin Yal
manın, devlet vasisi sıfatile bizi teşhir 
ve tahkir edici makaleler yazmasmın 
doğrul olamıyacağmı zannediyorum. 

Nazmi Nuri — Biz kendimize va
si sıfatı vermiş değiliz. Biz gazeteci
yiz. Umumun menfaatini gördüğü
müz her yerde hazır bulunuruz. Va
zifemiz de budur. 

Ahmed Emin Yalman — Mahkeme
niz evvelce arsa vaziyetini B. Sadi Ri-
zadan sormuş, o da: «Biz bu arsayı 
satm aldık» demişti. Halbuki bu arsa 
pal*a ile satm alınmamıştır, para ve
rilmemiştir. Arsa satılırken Vakıflar 
İdaresinden almması lâzım gelen izin 
de alınmamıştır. Esasen Ermeni he
yeti mütevelliyesinin kasasına arsa be
deli olarak bir pai-a girmemiştir. 

Bunun üzerine reis B. Cemil, bu ar-
sajrı hangi tarihte satm aldıklarım 
ve ferağ muamelesinin hangi tarihte 
yapüdığuu B. Sadi Rizaya sordu. B. 
Sadi Riza şu cevabı verdi: 

— Arsa benim müekkiUme değil, 
müekklllmin kızma aiddir. O da bu 
davada alâkadar değildir. Bana veri
len kayıtta sadece muamelenin nu
marası 1209 - 1210 olarak yazılıdır. 
Fakat tarih yoktur. 

Nazmi Nuri — Bizde tarihi vardır. 
Bu arsa Sabur Saminin k m Nazan 
namına 24/3/937 tarihinde satılmış-
ür. 

Neticede mahkeme, otobüs işi hak
kmda tahkikat yapüırken Sabur Sa
minin de bu tahkikat arasmda ismi 
geçip geçmediğinin ve geçmişse, ken
disinden ne gibi hususat hakkmda 
malûmat almdığınin bildirilmesi için 
mülkiye teftiş heyetine yazılan mü
zekkerenin tekidine ve Sabur Sami
nin kızma satıldığı bildirilen arsa be
delinden yüzde beş Evkaf hissesinin 
Evkaf veznesine yatırılıp yatınlmadı-
ğmm bir defa da Ermeni heyeti mü
tevelliyesinden sorulmasma karar ve
rerek muhakemeyi aym onuncu sah 
gününe bıraktı. 

R o m a n y a b a n k a s ı i s k o n t o 
f i a t i n i i n d i r d i 

Bükreş 5 (A.A.) — Romanya milli 
bankası. Iskonto haddini 4,5 tan 8,5 a; 
İndirmiştir. 

\Ki} A M 

Vırjmıa tutunu 
Bir numune tarlası 
vücude getirilecek 

Bazı memleketlerin, ezcümle İngi
lizlerin çoklukla aradığı tütün cinsi 
Virjiniadır. Memleketimizde bir çok 
cins tütünler yetişmekte ise de Virji-
nia tohumu şimdiye kadar tecrübe 
edilmemiştir. 

Dışardan vaki olacak her türlü ta
lebi karşüamak gayeslie memleketi
mizde yetişmiyen tütünlerden de 
mahsul elde edilmesi yolunda çalış
malara karar verilmiştir, bu maksad-
la işe önce çoklukla aı-anan Virjinia 
cinslerinden başlanacak ve bir nü-
mıme tarlası meydana getirilecektir. 

Hangi toprakların bu cins tütün
lere müsaid olduğu üzerinde şimdiye 
kadar yapılan tedkikat neticelenmiş 
ve numune tarlasının Taşovada mey
dana getirilmesi karalaştırılmıştır. 
Virjinia tohumlan bu tarlalara eki
lecek ve elde edüecek neticeye göre 
icab eden tedbirler alınacaktır. 

Izmirde şiddetli 
yağmurlar 

Yağmurdan sonra tzmirin Karataş 
tramvay caddesi 

Geçen pazartesi günü İzmire tu
fanı andıran yağmurlar yağdığını, 
bir çok yerlerin bir göl halini aldığ-
nı yazmıştık. Yukarıdaki resim bu 
suretle göl halini alan sokaklardan 
birini gösteriyor. 

Pamuk elcimi yağmur yüzünden 
durmuştur. Menemen havalisinde 
mahsul epice zarar görmüştür. Sey-
lâbdan 3 hayvan ölmüştür. Kemal
paşa havalisinde yağmur ve doludan 
bağlar zarar görmüştür. Şimdi İz-
mirde yaz havası başlamıştır. 

Hıdırellez 
Dün hava açtı 

Bugün Hıdrellezdir. Eski şark tak
vimine göre bugünden itibaren artık 
bahar ve yaza fiUen girmiş oluyoruz. 

Eskiden Hıdrellez günü halk Kâ-
ğıthanede. Çırpıcı çayırmda ve İstan-
bulun diğer mesire yerlerinde topla
narak kır eğlenceleri yaparlardı. Harp
ten sonra bu âdet, gevşemekle bera
ber gene halkm bir kısmı, bahan 
kutlamak üzere bu yerlere gitmekte-
dller. 

Düne kadar kapalı ve yağmurlu 
giden hava dün, sanki Hıdrellezi kar
şılamak İstiyormuş gibi, açmış, lâtif 
bir bahar havası başlamıştır. 

Teşekkür 
Geçen gün vefat eden babamız es

ki İstanbul mebusu Hacı Arifin cena-
ze merasimine, gerek'bizzat ve gerek 
telgraf ve mektupla kederimize işti
rak lûtfünde bulunan ehibba ve ak
rabamıza ayn ayn teşekkür etmeğe 
teessürümüz mani olduğımdan, muti-
teı«m gazeteni^n tavassut bujrurma-
smı dileriz. 

Oğlu: Kızları 
Dif doktoru Cdâl Meliha ve Münire 

Zevcesi: Saniye 
ÇEHZADEBAŞT TURAN TtTATSOSU 

Halk sanatk&n NAŞİT ve 
arkadaşları Mlce-Pençef 

varyetesi 
İSTANBUL YOSMASI 

Komedi 9 perde 
Dans, Dflet, Solo. Localar 
100, her 7** >0, paradi 

10 kurugtur. 

Bir ingiliz lirası 179 
frank edecek 

Fransız parasının kıymetinin düşürülmesi 
dolar ve sterline tesir etmiyecek 

Paris 5 (A.A.) — Frangın istikrar 
rayici 179 frank bir İngiliz lirası ola
rak tesbit edilmiştir. 

Paris 5 (A.A.) — Saat 12,30 da mat
buat mümessülerini kabul eden Mar-
şando şu beyanatta bulunmuştur: 

«Zannedilen ve söylenenlerin hilâfı
na olarak bugün istikrar vücuda ge
tirilmesine karar verilmiş değildir. Ya
pılan muamelenin hedefi evvelâ fiilî 
bir istikrar temin etmektir. Üç taraflı 
itilâfa tamamile uygun olarak hükü
metin ittihaz ettiği karar bir İngiliz 
lirasının mukabili 179 frank olarak 
tesbit edilen rajricin tecavüz edilmeme
sinin teminini isdihdaf etmektedir. Bu 
itibarla frangın vaziyeti iyileşecektir. 

Hükümet bükülmez bir azimle çalı
şacağı için frank yükselecektir. Bu sa
bah memlekete avdet eden külliyetli 
miktarda paralar hükümet tarafın
dan verilen kararın şümulünün anla
şıldığına delâlet eder. Bütün memle
ket tarafından sarfedilen gayretlerle 
müzaheret gören, ve spekülâsyon te
şebbüslerine karşı müdafaa edilen 
Fransız parası kalkınma eseri için sağ
lam bir temel teşkil etmektedir. Hükü
met bütün Fransızlann yardımile müs
takar iktisadî şartlar ihdas etmek iste
mektedir. 

D o l a r , s t e r l i n v e i s v i ç r e p a 
r a s ı d ü ş m i y e c e k 

Londra 5 — Frangın kıymetten düş
mesi dolar ve sterlin üzerine tesir yap-
mıyacaktır. Amerika doların kıymetini 
düşürmlyecektir. İngilterede, dolar 
kıymetini muhafaza ettikçe, parasının 
kıymetini düşürmek niyetinde değil
dir. 

Maamafih Vaşingtondan gelen bir 
telgrafta frangın kıymetinin düşürül
mesinin Amerika ihracatı üzerinde fe
na tesir yapmasından korkulduğu bil
dirilmektedir. 

Bern 5 (A.A.) — Fransız maliyesinin 
kararsızlığı İsviçrede malûm olduğu 
için Fransız frangının yeniden kıy
metten düşmesi burada hayret uyan-
dırmamıştır. 

İyi haber alan mahfiller frangın kıy
metten düşmesinin sağiam bir suret
te istikrar ettirilmiş olan İsviçre pa
rası üzerinde hiç bir tesir hasıl etmiye-

ceğini beyan etmektedirler. 
i n g i l i z g a z e t e l ' e r i n i n 

m ü t a l â a s ı 
Londra 5 — Finansiyal Taymis ya

zıyor: ((Fransa hükümeti frangın 
kıymetini yeniden düşürecektir. Fran
sa, İngiltere ve Amerika ile yaptığı 
üç tarafU para anlaşmasına tevfikan 
bunu bildirmiştir. İngiltere ve Ameri
ka bıma muvafakat etmişlerdir. 

Fransız Başvekili Daladye, projesini 
kabul ettirdiği takdirde Fransadan ka 
çan sermayelerin tekrar döneceğini 
ümid ediyor. Fransada sanayiin yeni
den canlanması için bu çok lüzumlu
dur.» 

Deyli Meyil diyor ki: ((Daladye cesu-
rane tedbirler alarak Fransamn dost
larının ümid ettiği beynelmilel emni
yeti yeniden tesis edebilecektir.» 

S t e f a n i a j a n s ı n e d i y o r ? 
Londra 5 (A.A.) — Stefani ajansı

nın muhabiri bildiriyor: Londranm ma
lî mahfilleri frangın kıymetten düşü
rülmesine hayret eylemektedirler. Çün
kü son İngiliz - Fransız görüşmeleri 
esnasında İngiliz nazırlarının Maliye 
nezaretinin telkinine uyarak Fransa
mn frangın kıymetten düşürülmesi 
hakkındaki taleblerine itiraz ettikleri 
herkese malûm idi. 
A l t ı n m e v c u d u k ı y m e t l e n i y o r 

Paris 5 (A.A.) — Stefani ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Frangın iki sene içinde üçüncü defa 
olarak kıymetinden düşürülmesile be
raber Fransız bankasımn altın mevcu
du mahsus derecede kıymetlenecektir. 
Bunun neticesi olarak devletin, hükü
mete bir kaç milyarlık avans veren ih
raç enstitüsüne bugünden itibaren hiç 
borcu kalmıyacaktır. 

Ecnebi memleketlere giden veya da
hilde saklı kalan milyarlarca frank 
ki3rmetinde sermayelerin piyasaya av
det edeceği, spekülâsyonun duracağı, 
istihsalâtın artacağı ve bu suretle ile
ride yapılacak olan millî müdafaa is
tikrazının kolaylaşacağı ümid edilmek
tedir. 

Şimdiki halde hükümet sadece kısa 
vadeli mahdud bir istikraz muamele.si 
yapacaktır. 

Bugün iip®k sinemasında Senenin en büyük 
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Kırklareli Vilâyetinden: 
Göçmenler için ((bin on bir» 1011 baş çift öküzü mubayaa edileceğinden 

talip olanların 12/Mayıs/938 salı günü Vilâyet İskân Müdürlüğünde bulunma
ları ilân olunur. «2572) 

Açık teşekkür 
E m e k l i A m r i a l D o k t o r 

F U A D A K G Ü L ' ü n 
Gerek cenazesine gelmek ve gerekse 

uzaktan telgraf ve mektup göndermek 
suretile elemimize iştirak eden bütün 
dostlarına ve meslekdaşlanna, eski 
arkadaşları deniz subay ve erlerine. 
Devlet Demiryolları dokuzımcu ve bi
rinci İşletmeleri müntesibinine ve muh
telif teşekküllere ayn ayn teşekküre te
essürümüz mani olduğundan minnet 
ve şükran hislerimizin iblâğına muhte-
terem gazetenizin delâleletini rica ede
riz. ' Eşi Oğlu 

Mişkât Mevdud 
ve ailesi efradı 

V E F A T 
Çuha ve Kazmlr Tüccan 

ARTİN AĞASYAN 
Vefat etmJş olmakla cenaze mera

simi Cumartesi günü saat 14 de Bey
oğlu Bahkpazan Ermeni kilisesinde 
lora kılınaoağuu zevcesi ve evlâtları 
teessürle bildirirler. 

5 '5 938 Perşembe günü 
tatanbul Hâlinde toptan satılan ya; 

ve 

Cinsi 

Kır domatesi 

meyra fiatleri: 

Ayşekadın fasulye 
Sakız kabağı 
Bakla 
Bezelye 
Araka 
Pırasa 
Ispanak 
Havuç 
Yaprak 
Knglnar 
Marul 
Yeşil salata 100 
Pancar 
Maydanoz 
Dereotu 
Barmısak 
Soğan 
Elma inebolu 
Can eriği 
Limon ecnebi 
Portakal Rize 
Portakal Rize 

100 

Emsali 

Kilo 
»/ 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Adet 
» 
•» 

Demet 
» 
» 
> 
9 

Kilo 
D 

Aded 

En 
aşağı 
«atı 

Kr. S. 
110 — 
55 — 
25 — 
5 — 

14 — 
12 — 
5 — 
3 50 
6 — 

13 — 
4 — 
2 — 

40 — 
2 50 

— 50 
— 60 
^ 7 5 
— 75 
8 — 

10 — 
140 — 

80 lik sandık 150 — 
100 lük sandık 120 — 

sebze 

En 
yüksek 
Fiatı 

Kr. a 
115 — 
60 — 
26 — 
6 — 

16 — 
14 — 
6 — 
4 — 
7 — 

20 — 
8 — 
3 — 

70 — 
3 — 

— 75 
— 75 

1 — 
1 25 

25 — 
14 — 

220 — 
210 — 
150 — 

İstanbul Şehit Tiyatrosu 
tzmirde Elbamra linemasmd» 
Her gece temsil vermektedll. 

KONFERANS - KONSER 
Kadıköy HalkcTİnden: 

ı6 mayıs 938 cuma akşamı saat 21 de 
Evimiz salonunda Dr. Nusrat Kürkçüoğl'i 
(Enfrarjur şuaları fotografya ve tatbikatı) 
lalmli bir konferans verecektir. Konferans
tan sonra (Oda musikisi konseri) Bayan 
Laman Dura (piyano), Lûtfi Yörür ıVi-
yolon), Turgut Yörür (Çello) Iştirakile. 
Herkes gelebilir. 



Avys t raDyad la nnûdlafaa 
tsdlbiirOeırl 

Silâhlanmak gayreti dünyanın en 
uzak köşelerine kadar yayılmıştır. 
Çok hücra bir köşede bulunan Avus-
toralya geçen sene müdafaa işleri 
için 6,000,000 ingiliz lirası sarfettlgl 
halde bu sene 10,000,000 İngiliz liraa 
sarfedecektir. 

Bundan başka Avustralya İngiliz 
İmparatorluğunun şekebesi içine gir-
«niştir. İngiltere hava kuvvetleri ma
reşallerinden Ellington Avustralya-
yı teftiş etmiş ve Singapurda hava 
ftssü ile bu kıtanın üslerinde berar 
berce çalışmasım temin edecek bir 
plân yapmıştır. 

Sivil ve askeri hava teşkilâtı ara
sında da işbirUği temin edilmiştir. 
Pilotları İngiliz hava kuvvetleri ihtl-

yaıt zabiti bulunan İmperyal kum
panyası yolcu tayyareleri sık sık 
Avustralyamn içlerinde ve sahille
rinde seferler yapacaktır. Bu suretle 
pilotlar, lüzumu halinde yabancı kal
mamak için, memleketin her taralım 
tammış olacaklardır. 

Avustralya ticaret gemileri zabı
tam da müdafaa kurslanna ve tah
telbahirleri defe mahsus mektebe de
vama mecbur tutulmuştur. 

Avusturlyada mecburi askerlik 
usulü şimdilik taıtbik edilmlyecektir. 
Fakat ilk ihtiyaç vukuunda bu ted
bire müracaat edilecektir. Müdafaa 
ile alâkası olan sanayii dahilde iler
letmek için bir milyon İngiliz lirası 
tahsis edilmiştir. 

Dünya donacak mı? 
Amerikalı bir bilgin diyor ki: Norveçte hararet 
3 derece düşerse Avrupa dondan mahvolur 

Viyana üniversitesi pn>fesölerind«ı 
'»ay Şafer Amerikada tavattun etmif 
olan meşhur bilginlerdendir. 

Bu bilgin, elli senedir, İskandinav
ya yarun adasında incelemeler yap-
ınaktadır. Bu incelemeler sonumcu 
profesör, İskandinavya yanmadasm-
öa derecei hararetin otuz santimetre 
kadar yükseldiğini görmüştür. 

Bu bUgin profesöre göre, tskandi-
•^vyanin hararet derecesi, topraklar 

sulardan yükseldikçe düşmektedir. 
Bu bUgin diyor ki: 

— Eğer tskandinavyanın vasati ha
raret derecesi 3 satigrada düşecek 
olursa bütün Avrupa don kesilir ve 
bu don bütün Avrupa medeniyetini 
mahveder. 

Bunu söyliyen profesör, Avrupah-
larm telâşa düşmemelerini de aynca 
tavsiye ediyor. Çünkü bu hadise an
cak iki bin sene sonra vukua gelecek
miş!.. 

''' K ö m ü r y a k a n t a k s i 
Paris sokaklannda antrasitle İ5Iİ-

yen İlk taksi göründü. 
Kömür yakan bu ilk taksinin tecrü

besi muvaffakiyetle neücelendi. Bin
lerce kilometreyi, hiç durmadan vasa
ta yüz küometre üe katetti. 

Kömürle işliyen bu taksinin benzin 
taksilerinden görünüşte hiç bir farkı 
yoktur. Yakında bu taksilerin çoğala-
cağmı ümid ediyorlar. 
^ Fransada benzin çoTc pahalı oldu
ğundan belediye kömür yakan taksi
lerin çoğalmasma taraftardır. 

K a r a dul 
Londra hayvanat bahçesi gardiyan-

lanna sıkı tembih edüdi: Yeni getiri
len kara dullara dikkat!.. 

Kara dul, Brezilyanm zehirli örüm
ceğidir. Londra hayvanat bahçesine 
iki tane getirttUer. Bu örümcekle en 
dar bir aralıktan, en küçük delikten 
kaçabiliyorlar. Zehirleri de çok kuv
vetlidir. İnsan amnda ölüyor. Bugü
ne kadar da bu zehrin panzehirini 
bulamadılar. 

Sarışınlarla 
^tty Mussolini Berline gittiği zo 

''^^n, yollarda yalnız ve yalnız san-
?*̂  Alman kızları gördü. Gözüne çar-
P^n bu hâdiseyi bay Hitlere söy-
^'^i- Filhrer gMümsemekle iktifa 
etti. 

^ay Hitler, Romaya gittiği gün, 
yollarda yalnız ve yalnız esmer ttal-
y^n kızları gördü. Gözüne çarpan 
_ ^o-diseyi bay Mussoliniye söyledL 

esmerler 
Faşizm lideri gülümsemekle iktifa 
etti. 

*** 
Esmerle sarışından bahsederken 

kızıl saçlüan unutmıyalım. Amerika'
da Luizianada nüfuzlu ayan bay Al-
lender, kızıl saçlüan çok sever. Bu
nun için karar verdüer: Resmî ve 
hususî müesseselerde iş verüecek 
kızlar ancak kızü saçü olacaktır. 

Berberlere gene gün doğdu!.. 

Mazinin yükü altmda 
Nakleden: (Vâ - Nû) 

^arından itibaren neşre başlıyoruz 
Romamn gelişigüzel bir İM 

Parçasuu birlikte okuyalım: 

Memduhe, &şjkma. ellertni uzatarak 
ounldandı: 
ha~~ ^^" ®"^* inan!... Allah aşkına 
hy^t ^^•" Oerçl lekesiz, hatasız 
vu r'^ değilim; bir çcrfc zaarianm 
hiıL w" ^^** dedikodular yüzünden 
"«« bin katüdı. Aleyhimde söylenen 
oer sOze aldırma... 
, ~~ ̂ ^ tevatürlere ehemmiyet veren 
^»miadan mıymı? RivayeUerln ek-
^nya ne boş olduftunu bilirim... Fa-
fiii 1 r ° ^ * mahalledeki «a gizli evin. 
»wfr* ' " küçük odan, mazld». hatta BU sırada ne mügevveş iflerls "Kraştıfın hakkmda bana kftfi dere
cede fikir veriyor... 
vn!?*'̂ "̂  asabiyetle ellerini uğuşturu-
y^T, gırtlağında bo&ulan hıçkırıklarla: 

•- Atıî... Yemin ederim ki seni al
datmıyorum... Yalnız seninim... Ken-
oimi sırf sana hasrediyorum... 

öeUkanlı müstehzi müstehzi: 
-- Kaç zamandanberi?... - diye sordu. 

«îpfİ^ ^ ^ ™ *̂Ç ^akıt Memduhe, 
^evguinslni gözetledi. Dellkanhnm 
«̂ uicacık evden çıkıp, koruluğa doğ

ru gittiğini gördü. Bin bir ihtiyatle 
takib etti ve küçük kulübeden içeri 
girdiğini farketti. Memduha, orada, 
iki buçuk saat kadar aykta bekledL 
Âşıkmı rakibesUe beraber hissetmek 
ve konuştuklannı duymamak, onu ız-
tıraplarla kıvrandınyordu. 

Rakibesinden ne eekilde intikam 
alacağmı zihnen hazırlıyordu. Bu ka-
duun kendi yaçmdaki ve kendi mec
lisindeki şahsiyetlerinden biri oldu-
ğımu sanıyordu. Fakat kapı açıldığı 
zaman gördü ki... 

Bir kaç dakika, öylece geçtL„ Yü
zen genç kız bir türlü sahile y»k-
laşamıyordu... Kuvveti akmtıyı yene
mediği için açıklarda sürükleniyordu. 
Babası ise, sahilde, heyecan içinde 
kıvranıyor... Yardım etmesi kabil de
ğil; çünkü yüzmesini bilmiyor... Za
ten hastalıktan da yeni kalktığı İçin 
kızımn imdadına yetişmesi kabil ml7 

tnUdedi: 
— Semra I Yavrum!.... Korkma... 

Gayret et... Daha hızh yüz... 
O sırada genç bir erkek sesi: 
— Merak etmejrin, ben kurtarırım! 

- diye yanıbaşmda Hızınn sesi gibi 
duyuldu. 

* Mazinin yükü altında...,, isimli romanımız 
yarın başlıyor. 

Şimaldeki soğuk memleket-
lerin başlıca serveti büyük 

Ren geyikleridir 
İklimi mutedil 

olan memleketler
de zlraatte ve nak
liyede at ve sığır; 
sıcak ülkelerde de
ve Itullanılır. Bun
lar o yerlerin ve 
milletlerin tıaşUca 
serveti ve maişet vasıtasıdır. Avrupa-
mn şimalindeki soğuk memleketlerin 
ise başlıca serveti Ren gejriğl denilen 
boynuzları dalü budakh ve öküze ya-
km cesametteki hayvanlardır. Kışın 
kızakları ve yazm arabaları bu geyik
ler çekerler. B uhavaüdeki hallan baş
lıca gıdası Ren geyiği etidir. Bu etin 
son derecede lezzetli olduğu söylen
mektedir. 

Ren geyikleri evlerde ve tarlalarda 
kıülanılmadığı vakit koyım ve sığlr sü
rüleri gibi bü3rük sürüler halinde ve 
çobanların nezaret ve idaresi altmda 
yaşarlar. 

Bütün sene bu has^ranlar buzlu çöl
lerde ve ormanlarda otlarlar. Yalnız 
senede bir defa sajam ve ayırma mua
melesi için kasabalardaki büyük ağıl
larda toplanırlar. 

Bir sürünün sahibi ne kadar hay
vanı olduğunu ancak bu sayım neti
cesinde anlar. Sürülerin İdmlere aid 
olduğu tesblt edilir. Ren sürülerinin 
dörder bin, beşer bin hajrvan alan ağıl
lara toplanması şimalin ıssız ve buzlu 
hayatımn yegâne meşgalesi ve zevki
dir. 

Amerikadaki yabani öküz sürüleri
nin çobanlanna kovboy denilmekte-

Ren gejrikierinin sajrım zamanı aynı zamanda 
gençlerin tanışarak evlendikleri mevsimdir. Sayım 

zamanı yaklaştığından gelecek ay Lâponlar 
arasında birçok evlenmeler olacaktır 

dir. Bunlar bütün dünyada cesaret ve 
meharetleri ile büyük şöhret almış
lardır. 

Şimalhı Ren geyiği çobanları da 
kovlKjylar kadar cesur, çevik, kuvvet-
U ve meharetlidir. Bunlar La-
so yani kemend kullanmakta fevkalâ
dedir. Herhangi geyiği zorla yanma 
getirmek isterse kemendini ıslık çala
rak fırlatır. 

Kemend ile getirUen hayvan ile ço
ban arasında bazan altalta üstüstc 
çetin ve vahşiyane güreşler yapılır. 
Hayvan çobanm en küçük bir gafle
tinden istifade ederek savaş eder. 

Çobanlara Oral Altayh bir halk 
olan Lâponyalılann dUinden ahnan 
Porromiehet denilmektedir. Şimdi bu 
isim de kovboy gibi şöhret bulmakta
dır. Yüzlerce Ren geyiğini ucu bucağı 
olmıyan buzlu çöllerden getirip ağıl
lara sokmak büyük bir marifettir. 

Her Ren geyiği kendi çobanım ta
nır. Bunun için ağıllara dört beş bin 
Ren geyiği bir arada toplandığı hal
de her çoban bağırarak kendi hayvan
larım eksik kalmamak üzere toplar. 

Nasılsa ürken ve şaşıran hayvanlar 
da kemendler ile tutulur. 

Ren gejriğini ötedenberi besliyen ve 

bu hayvanın eti ile 
yaşıyan halk Lft-
ponyahlardır. As-
yamn ortasından 
gelen bu halk şim
di Norveç, İsveç ve 
Finlandiya memle
ketlerinin şimal 

havalisinde yaşamaktadır. 
Ren geyiği sürüleri de ekseriya Lâ-

ponyahlann elindedir. Maahaza yerli 
Arupalılar da iktisadî cüıetten büyük 
kıymet ve ehemmiyeti olan bu hay
vanları yetiştirmektedirler. Avrupaü-
lardan dahi bir hayli geyik çobam ye
tişmiştir. 

Çobanların seslerini hayvanlar na
sıl anlarsa her çoban da keskin naza-
rile binlerce hayvan içinde kendi ge
yiklerini birer birer tamr ve ayırd 
eder. 

Lâponyalılarm yedikleri Ren geyik 
eti ve içtikleri kahvedir. Geyik etleri
ni büyük kazanlar içinde kaynatırlar. 
Kahveyi de cezvede değil çorba kazan
larında pişirirler. 

Senede bir defa yapılan sayımda 
hasrvan satış muameleleri yapılır. Lft-
ponlann kızlan ve delikanhlan da ek
seriya bu sayım zamamnda biribirleri 
ile tanışırlar ve sevişirler ve izdivaç 
ederler. Bu suretle Ren gejriği bayra^ 
mı gençler için ayni zamanda toplu 
bir düğün teşkil eder. Sayun zamam 
yaklaştığmdan gelecek ay Lâponlar 
arasında bir çok evlenmeler olacak
tır. — F. 

Bur sanın imar 
plânı 

B. Prosta veya diğer 
tanınmış bir mütehassısa 

yaptırılacak 
Bursa 5 (Akşam) — Bay Wanden-

berg ile müzakeresi yapılan Bursa 
şehrinin plâm için henüz katî bir kar 
rar verilmemiştir. Bay Wandenberg 
şehirde uztm etüdler yapmağa imkân 
bulamadığmdan, plân hakkmda be
lediyeye muhtasar bir rapor vermişti. 

Ankaradan gelen haberlere göre, 
imâr plânımızm daha etraflı tedkik-
lerden sonra yaptırılması muvafık 
görülmüş ve tedkildere başlanmıştır. 
Kuvvetli bir ihtimale göre . Bursa 
imâr plânımn, İstanbul plânını ya
pan bay Prosta verilecektir. 

Bursa gibi tarih, tabiat ve turizm 
bakunlanndan çok ehemmiyet veri
len bir şehrin tanınmış beynelmüel 
bir şöhrte tarafmdan planlanması, 
ihale işini geciktirmiştir. Bay Prost 
olmadığı takdirde meşhur mütehas
sıslar arasmda açüacak bir konkur 
neıticesinde muvafık görülecek birisi
ne plânın yaptırüması da ihtimal da
hilindedir. 

Belediye, plân için ayırdığı tahsi
satı Belediyeler bankasına yatırmış
tır. Şehrin mühim ve müstacel imft-
rlni geri bırakmamak maksadile şeh
rin ea mühim caddesi olan (Atatürk) 
caddesUe Çirapazan ticaret nunta-
kasının ayn plânlan yaptınlmış ye 
bunlar tasdik edilmiştir. 

İzmirde Fuar hazırlıkları 
Innir (Akşam) — İnhisarlar umum 

müdürlüğü. Fuara mahsus nefis sigar 
ralar İmal ettirmeğe başlamıştır. Pua-
nn açılış gtinü İnhisarlar idaresi tar 
rafindan ziyaretçilere 50,000 paket 
sigara tevzi edilmesi kararlaştınlmış-
tur. Bu sigaralar, zarif ambalajlarda 
ve Fuara mahsus olmak üzere imal 
edüecektir. 

Hükümetimiz, bu sene Nevyorkta 
açılacak heynelmilel sergiye iştiralce 
İcarar vermiştir. Buna bir mukabele 
olmak üzere Amerilm hükûmetlıün de 
İzmir Fuarına iştirak edeceği tahmin 
olunuyoıv 

Bursa tütünleri 
Piyasa hararetlidir, 

alıcı çoktur 
Bursa 5 (Akşam) — Tütün piya

sası açıldığı zamanki fiatlerle hara
retini muhafaza etmektedir. Bu se
nek! mahsul, İnhisar idaresinin na
zım vaziyeti sebebile, iyi ekici bulmuş
tur. İdare ile birlikte piyasada tü
tün alan şirketlerin sayısı yirmiyi 
bulanıktadır. 

Yalnız Bursa mmtakasmda anba-
ra getirüen tütünlerin -miktan iki 
buçuk milyona yakındır. Bu miktarm 
bir milyon sekiz yüz bin kilosu, İnhi-
saralr ve şirketler tarafından satm 
ahnarak parası müstahsüe verilmiş
tir. 

Tütünlerin "yüksek kalite kısımlan 
hemen kamilen satılnuş gibidir. El
deki tütünler daha ziyade düşük ev
saftaki mahsuldür. Bunun için son 
haftamn satış fiatleri, ilk günlerde-
kinin ayni değildir. 

Önümüzdeki yıl tütün mahsulü 
için şimdiden yeni tedbirler alınmak
tadır. Hükümet nezdinde yapılan ve 
Bursa tütüncüleri tarafmdan ileri sü
rülen teşebbüsler çok iyi karşılanmış
tır. Tütün müstadısülerini tüccardan 
ziyade Ziraat bankasma bağlamak 
ve kooperatiflere dahil olmıyan köy
lüye bUe yalnız iki imza mukabilin
de kredi temin etmek, bu tedbirlerin 
başmda gelmektedir. Bundan başka 
bir (Tütüncüler birliği) kurulması 
İçin de teşebbüslere girişilmiştir. 

İzmirde g ö ç m e n l e r e çif t 
h a y v a n l a r ı d a ğ ı t ı l d ı 

tzmir (Akşam) — 936 ve 937 yüla-
nnda vilâyetimiz dahilinde iskân 
edilen Bulgaristan ve Romanyalı 
Türk göçmenlerinin arazileri tama
men verihniştir. Sıhhat Vekâletinden 
vilâyete gönderilen 72000 lira üe çift 
hayvanı satm alınmakta ve göçmen
lere tevzi edilmektedir. Göçmenler, 
bUhassa çift hayvam tevziatından 
fevkalâde memnım ve müteşekkir
dirler. Şimdiye kadar İzmir iskân 
müdürlüğü tarafmdan 750 öküz ve 
80 beygir satın ahnmış, göçmenlere 
çift hayvam olarak verilmiştir. Muh
telif yerlerde inşa edilmekte olan 
göçmen evleri de sona ermiştir. 800 
ev, bu hafta içinde göçmenlere veri
lecektir. 

izmir belediye 
bütçesi 

Otobüslerden 296 bîn 
lira varidat alınacak 

izmir (Akşam) — İzmir şehir mec
lisi, belediyenin yeni yıl bütçesini ha
zırlamıştır. Varidat ve masraf müte-
vazin olarak 1,221,000 lira üzerinden 
tesbit edilmiştir. Yeni yollar inşası ve 
mevcud yolların tamiri için bütçede 
70,000, lâğım inşaatı için 25,000, İz
mir fuarma yardım olmak üzere 20,000, 
temizlik işleri için 60,000, aydınhk iş
leri için 80,000, bu sene içinde yapüa-
cak belediye seçimi için 8000, iilikraa 
borcunu ödemek için 150,000, parklar 
ve şehrin ağaçlandırılması için 15,000 
lira ayrılmış, belediye memur ve müs
tahdemleri için de tahsisat tefrik edil
miştir. 

Belediye otobüslerinden 296,000 lira 
varidat temin edüeceği hesab olun
muş, bu paradan yeni 10 trambüs satm 
almmak için 72,000 lua ayrılmıştu*. 
Varidattan bir kısmı da şehir garajı-
nm inşasma tahsis edilmiş, mütelıald 
40,000 lira otobüs varidatımn beledi
yenin muhtelif işlerinde kullanılması 
kabul olunmuştur. 

t zmir p a l a m u t ç u l a r ı n ı n 
b i r t e ş e b b ü s ü 

izmir (Akşam) — Hükümetçe, ha
riçten memlekete idhal edilecek deri
lerin gümrük resminden muaf tutul
ması için tedkikler yaptırılmaktadır. 
Bu haber üzerüıe İzmlrdeki palamut 
tüccarlan. Ticaret ve Sanayi odasın
da bir toplantı yapmışlar, vaziyet eW 
rafmda görüşmüşlerdir. 

Palamutçular, hariçten serbes'.* ve 
gümrük resminden muafen memle
kete deri idhaline müsaade edUecek 
olursa deri fabrikalarında ve tabakha
nelerde kullanılan palamut sarfiyatı
nın pek çok azalacağı, bu yüzden 
hem dahUde palamut istihlâkinin 
azalmasından, hem de ihracından 
zarar görüleceği neticesine varmışlar, 
İktisadiyatımızı alâkadar eden bu va
ziyete dair bir rapor hazırhyarak tk-
tlsad Vekâletine göndermeğe lourac 
vermişlerdir. 

I 
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70 Kadını evlenmek vadile 
dolandıran evli bir adam 

53 yaşındaki bu adamın çektiği para
ların yekûnu milyonları bulmaktadır 
Mahkeme huzurunda kadınları varidat vergisi 
vermekten ve frangın düşmesini görmek felâke
tinden kurtarmak için bunları yaptığını söyledi 1 

Yeni bir Don Juan: Duran 

Bugünlerde Pariste cereyan eden 
bir muhakeme salonda hazır bulu
nanları mütemadiyen güldürmüştür. 
Vakanın kahramanı Jan Batist Du
ran isminde bir Fransızdır. Bay Du
ran güzel bir erkek olmamakla bera
ber, usta bir Don Juandır. Yaşı elli 
üç, boyu kısa:, yüzü yuvarlak, gözle
ri ufacık olan bu adam her nedense 
kadınların kalbini fethetmenin yolu
nu bulabiliyor. Bay Duran geçen 
hafta Pariste bir mahkeme huzunm-
da kendisini yetmiş kad£ir dul ve be
kâr kadına karşı müdafaa etmeğe 
mecbur olmuştur. Bu kadmlann hep
si, bay Duran ile evlenmek emelile 
bütün servetlerini kaybetmişlerdir. 

Galiba bay Duran kadmlara; ken
disini satmanın yollarını çok iyi bi
liyor. Bir kere nefsine fazla mikdar-
dft. itimadı var. Sonra daima iki dir
hem bir çekirdek denüecek kadar 
şık giyiniyor. Bir lüks otomobili var
dır, üniformalı bir şoför kullanıyor. 
Ve en kibar lokantalara girib çıkı
yor. Kadınlarla muarefe peyda etrnek 
için tatbik ettiği usul gayet basittir: 
Ya izdivaç tellalarma müracaat edi
yor, yahud devam ettiği lokantalar, 
ve gazinolara gelip giden gözüne 
kestirdiği kadmlarm içtimaî vaziyet
leri ve servetleri hakkmda garson
lardan malûmat alıyor. 

Bay Duran bir kadını soyub soğa
na çevirmek için muhtelif vasıtalara! 
müracaat etmiştir. Bazılarma kendi

sini bir borsacı gibi, bazüanna direk
tör olarak göstermiştir. Her zaman 
muvaffak olduğu spekülâsiyonların-
dan bahsederek kadınların ağızlan-
nı Bulandırmıştır. 

İşi kıvamına getirdikten sonra ni
şanlanıyor ve nişanlısını parasila 
spekülâsiyonlarma iştirake davet 
ediyordu. Arada hasıl olan samimi
yete ve Düran'ın daima kazandığma 
itimad eden kadmlar paralarını 
memnuniyetle sevgililerine tevdi edi
yorlardı. 

En son nişanlısı olan kadm bay 
Düran'ın bir izdivaç bürosunda ken
disine monden, bir adam olarak tak
dim edilmiş olduğunu mahkemede 
iddia; etmiştir. Duran bu kadma ev
velâ çok zengin olduğunu söylemiş, 
fakat kısa bir müddet sonra pek fe
na bir vaziyete düştüğünü itiraf et
miştir. Güya kâtibi müthiş bir ye
kûn tutan parasını çalıp kaçmıştı. 
Bunun üzerine nişanlısı olan kadın 
Düranı'ın haline acımış ve nakden 
yardım etmiştir. Aradan bir iki haf
ta geçince kadın Durandan bir mek-
tub almıştı. Adam bunda tekrar bir 
kaç bin frankla yardım etmesini 
«nişaiılısı» ndan rica ediyordu. Bu 
hal kadmm bütün parası tükeninc-
ye kadar bu suretle devam etmiştir. 

Bay Duran aynı zamanda anneler 
ve teyzeler üzerinde de iyi bir tesir 
hasıl ediyordu. Bir gün hasta, ihti
yat bir kadına vicdanî müsterih ola-
bUeceğini, çünkü kızmm saadetini, 
parasını emin bir yere yatıracağmı 
söylemişti. Bunun üzerine hasta ka
dın vannı yoğunu Durana teslim et
mişti. 

Duran bir gün bir dul kadmın ar-
kasmdaiı gazinodan çıkarak otomo-
bilile kendisini evine kadar götür
mek için müsaade istemişti. Kadm 
otomobile binince Duran ne kadar 
zengin bir adam olduğundan bahset
meğe başlamış. Cinde kazandığı mil-
yonla:nndan dem vurmuş, birçok ri
cali dostları arasında saymış ve ni
hayet kadmı bir kahvealtıya davet 
etmiştir. Bu esnada mutad olan ke
limeleri sarfetmiş, yaşadığı dul haya-
tm çekilmez bir hayat olduğtmu, ye
niden kendisine bir hayat kurması 
lâzım geldiğini söylemiştir. 

Aradan bir zaman geçtikten son
ra Duran bu dul kadma evlenmek 
vadinde bulımmuş, bunu söylerken 
ilk kocasmm nişan yüzüğü olub ka:-
dmm parmağmda duran 3rüzüğü çı-
kanp almış ve onu bir klişeye hediye 
edeceğini söyliyerek cebine yerleştir
miştir. Bu dul kadm da Düran'a 15 
bin frank kaptındktan sonra onvm 
dolandıncı bir adam olduğunu an-
lıyabilmiştir. 

Duran muvaffakiyet sırlanndan 

V* ^ iç-,. 

Manisa (Akşam) — Manlsanm (Hacıhaliller köyü) halkı, gençliğm teşvi
ki ile köyde bir spor sahası hazırlamağa başlamışlardır. Köy gençleri, burada 
muhtelif spor tem-aslafı yapacaklardır. Köy halkının, gençlik için küreğe sanl-
tnası vo spor sahasım hazırlaması, heyecanh bir faaliyet ve manzara teşkil 
etmiştir Yukarıdaki resimde spor sahasını hazırlıyan köylüler, çalışırken 
görünüyorlar. 

Yeni Don Juanın foyasını meydana 
çıkaran bayan Nire 

biri de her şikârma karşı hususî ve 
şahsî muamele etmeşün yolunu bil-
mesiydi. Meselâ bir dul kadınm gar 
yet dindar olduğunu haber almca o 
kadınla . daima kiliseye çıkışla
rında buluşmağa başlamıştı. Kadına 
cenubî Fransada bir kilisenin baş ra
hibi olan amcasmm kendisini tanı
mak istediğini söyleyince kadm ken
disi gibi gayet dindar bir adama ras-
geldiğine memnım olarak Durana 
muhtelif partilerde 100 bin frank 
vermiştir. 

Tabiî uzım seneler devam eden bu 
Don Juan mesleği daima uygım gi
demezdi. Bir gün bay Duran sıkışık 
vaziyete düştü. Aldattığı dul kadm-
lardan blrile o kadmm ailesini ziya
rete gitti. Aile Duranı zengin bir fab
rikatör olarak tanıyordu. Uslu otur
mak nedir bilmiyen Duran o ziyaret 
esnasmda nişanlısı dul kadınm bir 
arkadaŞile samimileşmeğe başladı. 
Bu hale tahammül edemiyen aile o 
gün Duranı süpürge sopasile kapı 
dışan etti. Bereket versin, Duran bu 
işten de elleri büsbütün boş olarak 
çıkmamıştı, dul kadm kendisine ol
dukça bol mikdairda ödünç para ver
miş bulunuyordu. 

Bir defasmda da nişanlılarmdan 
bayan Nire isminde biri kurnaz çıktı 
ve Duran halckmda tahkikat yaptı. Bu 
suretle bayan Durandan - evet, hayret 
ediniz. Duran evlidir - kocasınm bü
yük bir dolandıncı olduğunu haber 
aldı. 

Duran hâkim huzurunda her feyl 
inkâr etti. Ne kadınlara izdivaç va-
dettiğinl, ne de onlardan para çekti
ğini kabul etti. Fakat uzun uzun 
sorulan suallerin sonunda her şeyi 
İtiraf etmeğe mecbur olımca İşi şa
kaya vurmağa başladı, meselâ bayan 
Nirenin parasmı çekmek snretile onu 
varidat vergisinden kurtairdığmı ve 
diğer bir kadmı da frangm kıymet
ten düştüğünü görmek felâketine 
maruz bırakmak istemediğini söyle
di. Birçok dinleyiciler vardı, bunlar 
gülmekten katılma derecelerine ge
liyorlardı. Muhakeme devam etmek
tedir. 

Eski zamanlar î 

Garip bir jurnal 
Abdülhamide gece gündüz bir çok 

curnallar takdim olunurdu. Curnalcı-
1ar içinde büyük ve küçük rütbeli me
murlar, paşalar, beyler de vardı. Cur-
nallarm hepsi değil ise de belki yüzde 
doksandan ziyadesi uydurma esassız 
haberlerden, dedikodulardan ve yahud 
gayet mübalâğalı rivayetlerden iba
retti. Curnalcılarm bir kısmı aylık ve 
bir kısmı arasıra rütbe, nişan, memu
riyet veya atiye alarak hizmet ederler
di. Babıâlide ve askerî dairelerinde 
mühim mevkiler işgal eden paşalar 
ve beylerin bazıları padişahın nefsi 
selâmet ve emniyetini ihlâl edecek bir 
tasavvura, bir işe vâkıf olunca hemen 
arzetmek üzere murakıblık vazifesin! 
ifa ederlerdi ve bu vazife mukabilinde 
kendilerine gizlice maaş verilirdi. 

Fakat Abdülhamid aldığı curnalla-
rın hepsine ehemmiyet vermezdi. Bir 
çoğunu şöylece bir göz gezdirip bir 
kaç kelimesini okuduktan sonra yır
tıp atar, yaktırırdı. Curnallann diğ̂ er 
bir kısmını da zarflarını yırtıp açma
dan halile masalar üzerine ve öteye 
beriye kapalı olarak bırakırdı. Fakat 
hademeler bunlara el süremezlerdi ve 
bulundukları yerlerden hiç birini kal
dıramazlardı, atamazlardı. Padişahın 
oturduğu, çalıştığı, geçtiği odalarda 
yerlerde böylece açılmaksızın aylar-
danberi kalmış sararmış nice zarfa 
tesadüf etmiştim. Her şeyi öğrenmek 
bilmek, anlamak merakhsı olduğu 
halde Abdülhamidin bu curnalları 
açıp okumayışmm sebeb ve hikmetine 
hâlâ akıl erdirememişimdir. 

Fakat bu kajadsızlığm aksine cur-
nallardan bazılarına son derecede 
ehemmiyet verip muhtelif ve mütead-
did vasıtalar ile tahkikat ve tedkikat 
icra ettirirdi. Fakat bazan töhmetleri 
sabit olanları atiye veya sair suretle 
taltif eylerdi. 

Bu curnalcılarm maruzatı arasın
da aklı selimin kabul edemiyeceği 
muhayyelât kabilinden dallı budaklı 
ve fakat sanatli romanvari yalanlar 
bulunurdu. Öyle roman tarzında cur-
nal yapıp verenlerin ustalarından bi
ri de Mıgırdıç efendiydi ki herkesin 
mizacma göre hizmet etmeği, söz söy
lemeği ve yazmağı bUir, karihası ge
niş bir adamdı. Dedikodu toplamakta 
ve herkesin ağzmdan söz kapmakta 
ve çarptığı sözleri icabına göre süsle
mekte cidden mehareti vardı. 

Bir arahk Ermeni fesad komitecile
rinin faaliyetleri hakkmda güya sahih 
ve mevsuk malûmat almak vazifesile 
kendisini Fransaya - zahiren mevhum 
bir hastalığını tedavi ettirmek üzere -
yoUatmıştı. 

Bir gün padişahın hususî şifresile 
çekilmiş Yıldızdan bir telgrafname 
aldım. «Zatı şahanenin hal'i işine sar-
fedilmek için icab eden iki milyon li
rayı veliahd Reşad efendinin kefaleti 
ile Paris bankerlerinden karzen al
mak üzere Tahtaburunyan nammda 
bir Ermeni sarrafın bazı zengin şah
siyetlere ve müesseselere gizlice mü-
racaatle tesirli teşebbüsler icra etraek • 
te olduğu ve bir kaç taraftan vaidler 
aldığı bildiriliyor. Bu babda şimdiye 
kadar maruzatta bulunmamaklığım-
za zatı şahane taaccüb ve teessüf edi
yor. Hakikat halin arzedilmesini ve bu 

teşebbüsatm önüne geçilmesini emi* 
buyuruyorlar» deniliyordu. 

Bu gülünç yalanların mucidi Mıgır
dıç olduğunu derhal anladım. Çünkü 
müsrif ve pek te para âşıklısı olan bu 
adam iki defa Tahtaburunyanı sıkış
tırıp ve tehdid edip epeyce parasmı 
çarptığını ve fakat üçüncü defa mü-
racaatinde redde maruz kaldığını ha
ber almıştım. 

Bu tahtaburunyan iki kardeşi ile 
beraber vaktile Bahçekapısı caddesin
de köşe sarrafı iken ellerindeki Rume
li şimendiferleri tahvillerinden birine 
büyük ikramiye isabet etmekle beş 
jriiz bin frank kazanarak hallerince 
zengin olmuşlardı. Paristeki Tahtabu
runyan işte bu kardeşlerin biri idi. 
Hastalığı sebebile işten çekilmiş ve 
kendisini rahata vermiş olduğunu ve 
ekser vaktini Fransada ve kaplıcalar
da geçirdiğini biliyordum. Tahtabu
runyan tebeamızın şüphelilerinden 
değildi. Resmî günlerde sefarete gelir, 
arzı vücud ederdi. Kendi halinde j'a-
şardı. Komitecilerle temasta ve müna
sebette bulunduğu yalandı. Kendi göl
gesinden bile korkanlardandı. Hasıli 
uslu bir adamdı. 

Hali harekâtı böyle olmasa bile va
ziyeti öyle milyonlar aramağa ve bul
mağa müsaid değildi. Onun için ceva
ben padişaha arzolunan malûmatın 
esassız olduğunu ve Tahtaburunyanın 
para aradığımn veya bulduğunun aslı 
olmadığını yazdım ve bu beyanatıma 
ilâveten «bir kaç zamandanberi devle
timiz için istikraz akdine gerek İstan-
bulda ve gerek Fransada çalışıyoru* 
ve sağlam karşılıklarımız da vardır. 
Halbuki kimse para vermiyor. Koca 
bir padişah, koca bir devlet namına 
gösterilen karşılıklara iltifat etmiyen 
bankerler ve müesseseler Reşad efen
dinin istitaatı maliyesi katiyen meı-
kud olduğu herkes gibi kendilerince 
de malûm olması dolayısile müşarün
ileyhin kefaletini nazarı itibare almi-
yacakları ve kendisine elli milyon lira 
değil, bunun binde birini vermiyecek-
leri bedihidir» dedim. Bu telgrafna-
memin hüsnütesirile curnalm esassıa 
hurafelerden ibaret olduğuna kanaat 
hasıl olmuş olmalı ki artık ses çıkma
dı. Mesele kapandı. 

Salih Münir Çorltf 
Mütekaid büj^k elçi 

tzmirde buğday fiatleri 
izmir (Akşam) — Son zamanda Iz-

mirde buğday fiatleri yükselmeğe baş
lamıştır. Bunım önüne geçmek içio 
piyasaya yeni mahsul arzedilinciye 
kadar Ziraat Bankası deposundaki 
buğdaylardan kâfi miktarının piyasa
ya arzedilmesi için teşebbüste bulu
nulması belediye meclisince kararlaş-
tınlmıştır. 

Ev kadınları! 
Taze yemişlerin renginden ve 

asitlerinden maniküriü tırnak
larınızı korumak isterseniz eUe^ 
rinize ince lâstik eldiven takınız! 

Manikür, reçel ve şurup yap
mağa mâni değildir! 
Ulusal Ekonomi ve arttırma kunmıu 

Kınkhan (Akşam) — Millî hâkimiyet ve Çocuk bayramı Kırıkhan Halkevi 
blnasmda merasimle kutlanmıştır. Cevad Abalıoğlunun nutkile başlıyan me
rasim saat 22 de hitama ermiştir. Talebelerin de iştirak eylediği şenlikte köy
lerden gelen binlerce halk bulunmuştur. Halkevi hesabına kiralanan sinema 
herkese açılmıştır. Gece şenliklerinde küçük bayan Necla ve bay Sabahaddiu 
Soğanlı mektep talebesinden Hüsnü Arif okudukları muhtelif manzumelerle 
mukaddes emanetin bekçi ve koruyucu lan olduklarını ispat etmiş ve çok alkı^ 
toplamışlardır. Yukarıdaki resim, merasimden bir safhayı gösteriyor. 
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Dünyanın en güzel kadını 
Dorothy Lamour bütün fîlimlerînde 

yan çıplak görünmeğe mahkûm! 
Geçende Amerikada toplanan bir 

jüri heyeti sinema yıldızlarından 
Dorothy Lamour'u dünyanın en gü
zel kadını ilân etmişti. Bu karara 
bir çok kimseler itiraz ettiğinden 
yeniden tedkikler yapılmıştır. Geçen
de biten bu tedkikler neticesinde 
jüri heyetinin karan tasdik edilmiş, 
bu suretle Dorothy'nun dünyanm 
en güzel kadını olduğu itiraz edil
mez bir şekilde sabit olmuştur. 

Dorothy Lamour Amerikada yeni 
Orlean şehrinde doğmuştur. 28 ya-
:mdadır. Uzvm boylu, kara; kaşlı, ka
ra gözlü, uzun siyah saçlıdır. Vücu
du çok mütenasiptir. Çehresi yumur
ta biçimidir. İri kirpikli gözleri çok 
tesirlidir. Vücudunun tenasübü ve 
güzelliği dolayısile ekseriya yarı çıp
lak göründüğü filimlerde kendisine 
rol verilmiştir. 

Bugün dünyanm en güzel kadını 
olarak seçUen Dorothy filim artisti 
olmasını güzelliğine değil zararsız bir 
sesi olmasına borçludur. Bu sesi tesa
düfen bir musiki üstadı dinleyip kı
zı çok beğenmiş olmasaydı Dorothy 
bugün elan mağazalarda paket yap
mak, yahud asansörleri işletmekle 
meşgul olacaktı. Dorothy'nin hayatı
nı kısaca anlatalım: 

Dünyaiun en güzel kadım fakir bir 
^eye mensuptur. İlk ve orta tahsili-
m bitirdikten sonra bir sene kadar 
koUeje deam etmiştir. Fakat bir gün 
annesinin kendisini okutmak için 
çok güçlük çektiğini düşünmüş ve öğ
rendiklerini kâfi görerek çalışmağa, 
annesine yardım etmeğe karar vermiş
tir. İptida: altı ay bir sanat mektebi-
^^ giderek daktUoluk, stenografi ve 
saire öğrenmiş, bundan sonra bir bü-
^^a bir iş bulmuştur. 

930 senesinde Yeni Orleanda yapı
lan güzellik müsabEikasına girmiş, fac 
^ t ikinci olmuştur. Ertesi sene yapı-
^ müsabakaya tekrar girmiş, bu de-
*a birinciliği kazanarak Yeni Orlean 
b^aliçesi ilân edilmiştir. Fakat krali
çelik kendisine hiç birşey temin et
memiştir, o tarihe kadar birinci ge
lenlere fUim şirketleri teklifte bulun-
duklan halde o sene hiç bir şirket mü
racaat etmemiştir. 

Bunun üzerine Dorothy annesile bir
likte Şikagoya gitmiş, büyük mağa
ralardan birine manken olarak gir
i ş t i r . Genç kız altı ay mankenlik 
ya^»nıştu:. Fakat satışların durduğu 
olü mevsün gelince mankene ihtiyaç 
kalmadığı, başka bir işe raa olursa 
fiıkonulacağı badirilmiştir. Dorothy 

er türlü işi kabul edeceğini söylemiş-
^- Bunun üzerine bir müddet müş-
'erilerin aldıkları eşyalan sanp pakef 
ya'pmak, bir müddet de asansör işlet
mekle meşgul oünuştur. 

Bu su-ada Şikagonun büyük oteUe-
Jjnden birinde amatörler tarafmdan 
^ır şarkıh komedi oynanacaktı. Bu-

un için münasip genç kızlar aranır
ken Dorothy nazarı dikkati celbetmiş," 
kendisine bir rol verilmiştir. Genç kl
an suare elbisesi olmadığmdan işi 
bertip edenler bir suare elbisesi bul- . 
muşlardır. 

Temsil akşamı.genç kız mis Yeni 
^lean diye takdim edilmiştir. Sahne-
^^ İlk defa olarak tatlı bir sesle şalrkı 
söylemiştir. Güzelliği, sesi çok beğe-
"^İmiş, Dorothy çok alkışlanmıştır. 

Temsilde meşhur orkestre şefi Herb 
^ay bulunuyordu. Herb Kay orkestra-
«le birlikte çalışmasmı ve radyoda şar-

söylemesini genç kıza teklif etmiş. fa 
^ro thy bu teklifi memnuniyetle kar 
°^ eylemiştir. Herb Kay bir müddet 
onra, çok beğendiği bu kızla evlen

miştir. 
Dorothy 935 senesine kadar radyo

ca şarkı söylemiştir. 935 de HoUivut 
'"adyosUe yaptığı bir mukavele üzeri-. 

Dorothy 
ne sinema şebrine gitmiştir. Bu sı
rada «Vahşi ormanlann kızı Hula» 
«v̂ mHairi filim için münasip bir artist 
anmıyordu. Bu artist çok güzel, tat
lı bakışlı, uzun saçlı olacaktı. 

Dorothy bütün aranılan evsafı ha-
izdL Güzeldi, siyah saçları topukla
rına kaidar uzanıyordu, bakışları çok 
tatlı ve tesirli idi. Fazla olarak sesi de 
çok güzeldi. Derhal angaje edildi. 
Ormanlar içinde yan çıplak bir halde 
çevirdiği filim çok beğenildi. Bımdan 
sonra Madridin son treni, siyah altm 
filimleriıü çevirdi. Bu filimler fena de
ğildi, fakat Dorothy bir fevkalâdelik 
gösteremiyordu. Çünkü diğer artist
ler gibi mükellef elbiselerle oynuyor
du. Bımu düşünen filim şirketleri ken-
diMne Hula gibi bir rol verdiler. Hu-
ricane admdaki yeni filmini gene yan 
çıplak bir halde, yalınayak çevirdi, 
bu filim çok rağbet gördü. 

Hususi hayatmda çok şık giyinen 
Dorothy anlaşüdığma göre bundan 
sonra bütün fUtmlerinde yan çıplak 
görünecektir. Çünkü giyinmiş vazi
yette kendisile rekabet edecek birçok 
yıldızlar vardır. Halbuki yan çıplak 
bir halde göründüğü zainan kendisi
ne rekabet edecek hiç bir kadm yok
muş. 

Lamour 

Tazan: Sermed Muhtar AIus Tefrika No. 52 

Dorothy Lamour ağır bir süvare 
elbisesile 

N A N E M O L L A 

ÜsküdardaU kahve 

Aydın (Akşam) — Aydm ilk okullar talebesinden bir grup, Halkevinde 
bir mandolin konseri vermiş, halk tarafmdan alkışlanmıştır. Yukandaki re
simde konser veren talebe, öğretmçnleîüe birlikte görüıjüyor. 

Refakatindeklnin vezir Abdülmen-
nan paşazadellğt Yanaksız Zilhanm 
sermayelerinden birini sevdiği. Bugün 
gizlice bu tarafa geçtiğini duyımca 
tebdili kıyafet peşine düştüğü. Kanyı 
Kısıkhda yakaladıkları. Malûm a bun-
larm dokuz donu olur, birini kendi gi
yer, sekizini başkalanna giydirir... 

Kahbenin kıvamma getirip vezirza-
denin lira dolu cüzdanmı aşırarak kaç
tığı. Polisler, zaptiyeler tarafından 
yakalandığı ve şimdi Paşakapısmda 
olduğu. Delikanlı bu yollarda ne kese
ler boşaltrmş, tasa değil sadakası ol
sun, fakat racon bozuluyor. Enayi ye
rine konacak. Arkasmı bırakmaz el
bette; bu sebeble geceyi Üsküdarda 
geçirecek. 

Öyle ardarda diziyordu ki ezberle
miş gibi... Kahveci, Üsküdann eski 
bıçkmlanndan, kır bıyıkh, babaçko 
bir adamdı. Dinlerken bir iki kere İr-
fam süzmüş, gözü tutmuştu. 

Kişizadelik gencin üzerinden akı
yor. Derhal ikramlara başlamıştı: 

— Buyur, rahatına bak paşazadem, 
kahvem senin!.., 

Fesinin yanım basıp omuztmun bi
rini kaldırdı ve boyun çarpıttı: 

— Aftos dalgalarmda her şey başa 
gelir. Taşlanmak, basılmak, mahalle
liden okşanmak. Bazan böyle atlamak, 
dubaraya gelmek. Bazan daha okkah-
lan da olur. Çmgar, mariz, hacamat 
gibi. Böyle kahvede gecelemek iş mi, 
duvar dibinde, viranede, süprüntülük
te sabahı etmek te nasibde çıkar. Biz 
hepsiıü gördük, geçirdik; ımumuzu 
eledik, eleğimizi astık. Aldırma, kejrfi-
ne bak tosunum!.. 

Ne hüsnükabul: 
— Emreyle, şimdi sana bir yatak ta 

buldururum, şu kerevete serdiririz, 
rahat rahat yatarsm. 

Kahveler yetiştirilmişti. Kahveci 
sorguda: 

— Kamınız aç mı? Açsa vebali boy
nunuza, bildirin. İşkembeciden iki 
çorba ile iki baş getirteyim. 

Tufanın canma minnet: 
— Getirt enişte 1 dedi. 
İşkembe çorbalarile başlar geldi. İr

fan çorbadan iki üç kaşık, baştan üç 
dört lokma aldı. Hepsini bücür temiz
ledi. İşaret geçip rakı da buldvu-ttu. 
Gene pavrikadan tutturarak dışan 
çıkıp çıkıp geldi. Kahvecinin elini tut
tu: 

— Enişte, velinimet zadem evvel 
Allah, sonra sana emanet. Ben şimdi 
îstanbula geçiyorum. Yann bankadan 
para ahr almaz, vapura atlayıp karşı-
mzdayım!.. 

Koşarak kayboldu. Kahvenin hali
ne gelelim: 

Koku, koku, koku. Ter kokusu, ayak 
kokusu, soğan, sanmsak kokusu. Cı-
gara, nargile dumanlan basmış orta
lığı. Bir hayhuydur gidiyor. 

Boşta kalmış ahçüar, arabacılar, 
uşaklar iskambil oyımunda. Saçlan 
kırlaştırmış, nefesleri tıklaştırmış eski 
omuzdaşlar, kaçakçı tütünlerini, nar-
güeleri çekerek dominoda. Gecelik 
entarili ve hırkaü mahalle ihtiyarlan, 
sankU ve cübbeli imamlar, müezzin
ler lâklâkıyatta. 

Kara sinekler vızır vızır uçuşuyor, 
pireler zıp zıp sıçrıyor. Duvarlarda 
tahtakurusu kanları, tavanlarda örüm
cek ağları. 

İrfan diken üstünde; boyuna saat 
sormada. Küçük, Millet bahçesine 
çoktan gelmiştir. O bitip tükenmez 
bayırları gene göze alacak, mutlaka 
oraya çıkacak. 

Kahveci kaçıyor sanırsa; (nereye 
gidiyorsun?) diye eteğine yapışırsa.. 
Öyle ya, çorbalann, başların hesabı 
var. 

İkişerden 4 kuruş çorbalar, çeyrek
ten 10 kuruş başlar, kırk para ekmek
ler, kırk para da kahveler.. Hepsi 15, 
16 kuruşun içinde. 

Bir şey bırakmalı, ne bırakmalı Ya-
rabbi?.. 

Plastron boyunbağmı vermek olmaz. 
Küçüğün karşısına boyunbağsız çıkıl
maz. Frenk gömleğinin kol düğmeleri 
para etmez. (Binbir çeşid) den meci
diyeye alınmış; birinin kopçası düş
müş, yerine firkete parçası takılmış. 

Yün fanüâ yeni sayıUr; daha iki 
kere mi ne yıkanmış. Sokağa atsan 
25, 30 kuruş eder... 

Aklım oynatmış İrfan. Bir kaç sene 
evveline kadar pencere aralığından 
nevazil olan, sofaya hırkasız çıkınca 
boğazı inen NanemoUacık sanki baş
kası. 

Bir daha ceplerirü araştmrken me
cidiye kâğıdı (yani nüfus kâğıdı) eli
ne deydi. 

Onu bıraksa?.. Herif: 
— Bunu ez ez, suyımu iç! derse... 
Yalan mı, bu preseye düşünce ölüm 

paklUttir. Biçare genç o hale gelmişti 
ki dUi ağzmda büyümüş gibi; boğazı 
kupkuru; nefesini alamıyor; göğsü 
ortadan çatla3averecek. 

Babaçko kahveci de yavaş yavaş pi
relenmeği başlamıştı. Bu nasıl vezir 
oğlu bu?.. Tebdil çıkıp aftos peşine 
düştüğünü anladık; cüzdanı kaptınşı 
da olağan şey. Cebinde bir saati bu-
lımmayışma ne diyelim? İkide bir saat 
soruyor herif. 

Hani yatak matak serdirecekti ke
revete. Ne gezer, ağzına aldığı bile 
yok. 

İrfan, ne dersiniz, bu taraflara gel
diğine, belâların çeşidini başına getir
diğine hâlâ pişman değildi. Şu kah
veden çıkıp Çamlıcayı boylamamn 
kolayı. Küçüğü görmek; ya ümidi ta
zelemek, yahud da tamamen kesmek. 

Birden, kalktı yerinden. Kahveciyi 
dışan çağırdı. Mecidiye kâğıdını uzat
tı: 

— Bu sizde kalsın, ben biraz çıkıp 
dolaşmak istiyorum. 

öyle bir vaziyette ki sesi zor çıkıyor; 
parmaklan, elleri, bütün vücudu tit
riyor. Babaçko kaçın kurası? İşin iç
yüzünü hemen anladı. 

— Ben, dedi, adamı göz bebeğinden 
çakarım, şipşak numarasını dayanm. 
Git, gez, dolaş, kaçta gelirsen gel, ke-
pengi vur, gir içeri paşazadem!.. 

Bağırıyordu: 
— Hasan, fırla bizim eve, köroğlun-

dan bir takım yatak sırtlayıp getir bu
raya!.. 

İrfan, utanmasa kahvecinin elini 
öpecek. Cadde boyunu öyle bir tut
muştu ki şimendifer gibi. 

Çarşıyı döndü. Vurdu yokuş 3ruka-
rı. UzatmıyaUm, Bağlarbaşma çıktı, 
Topanelioğlunu geçti. Hele Yarabbi 
şükür, Millet mahçesinin ışıklan g#» 
ründü, incesaz sesleri duyuldu, 

(Arkası vaıf' 
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Cizre yeniden hayat 
bulmağa başladı 

Eski devrin çok ihmal ettiği bu 
kasabada bûyûk bir faaliyet var 

Halkevhıin açılif renol (X işaretli kaymaikaııdır) 
Mardin (Akşam) — Vilâyetin Irak 

hududu üzerinde son kaza merkezi 
olan Cizre ayni zamanda Suriye top-
raklarile de hemhududdur. Kasaba-

'mn kuruluş tarihi çok eskidir. İsadan 
daha evvel Mezopotamyada ün salan 
büyük ve muhteşem bir Türk medeni
yetinin Cizreyi de meydana getirmiş 
olduğu tarihen sabittir. 

Cizre, daha bir asır evvelisine ka
dar pek kalabalık bir şehirdi. O tarih
te dört bine yakın dükkânı, büyük 
çarşılan ve elli bine yakın nüfusu var
dı. Ticarette pek ileri gitmiş, Suriye 
ve Irak topraklanmn birleştiği nokta
da cenubî Anadolunun mühim bir 
tecim kurağı haline gelmişti. 

Cizrenin bunu takib eden tarihi çok 
bakımsız geçmiştir. Eski idarenin her 
sahada göze çarpan ihmal ve lâkaydi-
si bu tarihî Türk kasabasını da hara-
bezare çevirmişti. Ticaretteki mevkii
ni tamamile kaybettiği gibi mamurl-
yetine delâlet eden bunca asar da za
manla âdeta ankaz haline gelmiştir. 

Son on dört senedir başlıyan üm
ran faaliyeti Cizreye yeni bir hüviyet 
ve çehre vermiştir. Filhakika, eskiden 
olduğu gibi binlerce dükkân yapıla
mamış, geniş topraklar işgal eden şeh
rin bütün ihtiyaçları temin olunama
mıştır. Fakat, on dört cumhuriyet se
nesinde yapılabilecek işlerin fazlası 
yapılmış ve kasabanın medenî nok
sanlarından bir kısmı giderilmiştir. 

îmar hareketleri 935 den sonra büs
bütün hızlanmıştır. Kaymakam kıy
metli idareci B. Baki Başaran Cizreyi 
güzelleştirmek yolunda, çok defa büt
çe imkânsızlıklarüe de mücadele ede
rek geceli gündüzlü çalışnuş ve haki
katen kendisini tebrik ve takdire şa

yan bir çok ftsar meydana getirmiçtir. 
Bu arada eski dar, pis ve gayrimun-

tazam caddeler on ikişer metre geniş
liğinde açılmış, memurlar klübü, 
aile ve çocuk bahçeleri, plaj, futbol 
sahası ve cumhuriyet meydam tesis 
edilmiş, cumhuriyet meydamna Ata
türk'ün büstleri dikilmiş, ankaz kal
dırılmış ve çarşılar muntazam bir şek
le sokulmuştur. Belediye akreb müca
delesine hazu:lanmıştır. 

Kültür hareketleri pek canlıdır. 938 
şubatında açılmış ve memurlar klü-
bünde yer almış olan Halkevi muhit
te büyük bir boşluğu doldurmııştur. 
Binada salon ve sahne tertibatı için 
çalışmalar devam etmektedir. Temsil 
edilen Mavi Yıldırım piyesi tahminin 
fevkinde rağbet gördüğü için gençler 
bunu tekrara hazırlanmaktadır. Ka
sabalı ve köylü Halkevinin çatısı altı
na âdeta koşmaktadır. 

Cizre, Anadoluyu Iraka bağlıyacak 
tren hattına kavuştuktan sonra pek 
seri bir inkişafa mazhar olacaktır. 

Ü s k ü d a r m e y d a n ı n ı n o r t a s ı n 
d a b i r p a r k y a p ı l a c a k 

Üsküdar meydanımn açılmasma bir 
müddet evel başlanmış, fakat bir kos-
rm açümak suretUe tahsisatsızlık yü
zünden geri kalmıştı. 

Evvelce açılan kısmm henüz tan
zim edilmiyen yeri için 20 bin pal-ke 
taşı satın alınmıştır. Bunların döş«ı-
mesine yakmda başlanacaktır. Bura
daki kaldırım. Paşa limanma doğru 
uzatüarak inşa edilecektir. Bundan 
başka meydanm ortasma bir park 
ya'püacak. Mimar Sinan eseri olan 
medresenin önü de ağaçla ve yeşil
likle süslenecektir 

Çekoslovak Başvekili Südetleri 
kabineye girmeğe davet etti 

ngiltere, Almanya ve Çekoslovakya hükü
metleri nezdinde teşebbüste bulunuyor 

Prag 5 (A.A.) — Dolaşan bir şayi
aya göre, Fransa da, İngiltere gibi 
Prag hükümetine mutedü davranma
sını tavsiye etmiş ve Başvekil Hodaa 
da bu tavsiyeleri kabul ederek hükü
mete iştirak etmesi için Südet partisi 
nezdinde teşebbüste bulunmuştur. 

Bu şayia sosyalist mahfillerde hoş-
nudsuzluk husule getirmiştir. Sosya-
Istler Hodzaya şiddetle hücum et-
lektedirler. 

î n g i l t e r e n i n B e r l i n d e 
teşebbüsü 

Londra 5 — İngiltere, Çekoslo-
akya hakkında bugünlerde Berlinde 
:r teşebbüste bulunacaktır. Salâhi-
îttar mahfillerde deniliyor ki: «Şu 
rada politika vaziyetinde bir sükûn 
ardır. İngiltere bundan istifade ede-

; >k Almanya ile Çekoslovakya arasm-
da bir anlaşma temini için, B. Hitlerin 
avdetini beklemeden teşebbüste bu-
lımmağı muvafık görmektedir. 

İngüterenin böyle bir teşebbüs yap
ması, Fransız nazırlarının Londrayı 

ziyaretleri esnasında kararlaştml-
mıştı. İngiltere yapacağı teşebbüste 
Almanyanm, Çekoslovakyamn mev
cudiyetini muhafaza etmek fikrinde 
olduğuna dair B. Göring tarafmdan 
vuku bulan beyanatı hatırlatacaktır, 
İngiliz sefirinin Südetler hakkmda 
Almanyanm niyetlerini soracağı zan
nediliyor. 

Bu teşebbüsün neticesi hakkında 
büyük ünıidler beslenmemekle bera
ber, salâhiyettar İngiliz mahfilleri 
Almanyanm, Avı-upa sulhunu tehli
keye düşürebilecek olan Çek mesele
sinin müzakeresinden kaçmmajsını 
muvafık görmemektedir. B. Çember-
lâyn, Avrupa sulhunun muhaiazası 
İngüterenin başlıca gayesi olduğımu 
söylemişti. 

Bu teşebbüsle ayni zamanda Prag-
daki İngiliz elçisi Çek hükümetine 
Südetlere azamî imtiyazat verilmesini 
tavsiye edecek ve Fransız hükümeti 
de ayni tarzda; teşebbüste bulunacak-
tu:. 

Güneş klübü 
Atmaya çağrıldı 

Bu yıl yapılan millî küme maçında 
büyük muvaffakiyetler gösteren Is-
tanbıü şampiyonu Oüneş klübü Atl-
naya davet edümiştir. Güneşliler ya
pılan teklifi kabul ederlerse 18 ma
yısta Atinaya varacaklar ve 21 ma
yısta A. S. K- (Enosls) ve 22 mayıs
ta da Olimpiyakos ile Isarşüacaklar-
(far. 
Panatinaykos Istanbula mî 

Atinamn en kuvvetli takımlann-
don biri olan Panattnaykos Yunan 
gazetelerinin yazdığma göre frtıri-
nlze çağırılmıştır. PanatinayiM» İs-
tanbula gelirse 27, 28, 29 mayıs ta-
illilerinde Galatasaray ve B ı̂ikta f̂ 
Ue karşılaşacaktır. 

P r o f e s i y o n c l g ü r e ş ç i l e r 
Türk Spor Kurmnu Güreş Fede^ 

rasyonundan: 
Profesyonel güreşçUere lisans veri

lecektir. Lisans almıyanlar Türkiye 
profesyonel güreş şampiyonluğuna 
VB Türkiyede yapılacak profesyonel 
müsabakalarına iştirak edemlyecek-
lerdir. 

Lisans almak için Ankarada Türk 
Spor Kurumu Güreş Federasyonuna 
üç aded vesika fotoğrafı ile soyadını 
ve doğum yeri ve tarihini bildiren bir 
mektupla müracaat etmek kâfidir. 

Mektupta adres sarih olmalıdır. Li
sanslar adrese gönderilecektir. 

i s t a n b u l - E d i r n e a r a s ı n d a 
b ü y ü k b i r b i s ik le t ya r ı ş ı 

y a p ı l a c a k 
Ankara 5 (A.A.) — Haber aldığımı

za göre, bisiklet federasyonu, İstan
bul ve Edime arasında memleketimiz
de ilk defa olmak üzere büyük bir şe
hirler arası koşusu hazırlamaktadır. 
Bu yarış, gidiş ve geliş olarak iki etap
ta yapılacak ve katedilecek mesafe 
takriben beş yiız kilometreyi bulacak
tır. Bu yanşa, memleketin her tara
fmdan bölgelerin en iyi bisikletçileri 
iştirak edeceği gibi istiyen her koşucu 
da girebilecektir. 

Bu büyük yarışın, Ulu Önderin Sam
suna ayak bastığı gün olan ve spor 
bayramı kabul edilen 19 Mayısta ya
pılması düşünülmektedir. 

Delege Garo 
H a t a y a g e ç e r k e n A d a n a d a 

m u h a b i r i m i z e b e y a n a t t a 
b u l u n d u 

Adana 5 (Hususî) — Hükümetimiz 
ricalüe görüştükten sonra bugünkü 
Toros ekspresile Ankaradan Hatayal 
dönmekte olari Fransız delegesi B. 
Garoyu ekspreste ziyaret ederek ken-
disile görüştüm. Beni çok samünî bir 
surette karşüadı ve kendisinin Türk 
muhibbi olduğunu, hattâ kanmda 
Türk kanı olduğunu söyledi ve ezcüm
le dedi ki: 

— Hatayda intihabatm başlamak 
üzere bulunması dolayısile tatbikte 
yanhşlıklara mahal kalmamak için 
yapüacak işler üzerinde bir kere da
ha fikir teatisinde bulunmak için 
Ankarayı ziyaret ettim. Gördüğüm 
hüsnü kabulden, hülcûmetime ve mil
letime karşı beslenen hüsnü niyetten 
hududsuz mütehassis oldum. Hatay 
intihabımn muaddel nizamname da
hilinde gürültüsüzce başanlması için 
âzatoıî hassasiyet göstereceğiz. Türk 
ekseriyetle Hatay halkı arzularma 
vasü olacaklardır. Şunu da kaydet
meliyim ki Türkleri Hatayda kanım 
ve lüzamlara en muti bir unsur olarak 
gördüm.» 

Ayni trende Antakjra konsolosumua 
da vardı. 

Hitler dün Napolide 
deniz manevrala

rında bulundu 
(Baf tarafı 1 inci sahifede) 

Hitler, Kavur zırhhsma çıkarken se
lâm vaziyetinde duran bütün harp 
gemilerinin salv ateşleriyle selâmlan-
nuştır. 

Hitler şerefine tertib edilen deniz 
manevraları Napoli körfezinde Iskia 
adası civannda yapılmıştır. Manevra-
nm mevzuu iki filo arasmda munta
zam bir çarpışma i<U. Napoli körfezin
den çıkmakta olan fUoya Gaeta'dan 
gelen diğer bir filo hücum etmiştir. 
Manevralar doksan deniz altı gemisi
nin açıktan gelerek hep birden suya 
batmaları ve su altında torpilleriıü 
attıktan sonra yine hep birden suyım 
üstüne çıkmalariyle tetevvüc etmiştir. 

Öğleden sonra torpido filotillaları 
saffıharb nizarrunda bulunan büyük 
harp gemleri hattım yarmıştır. Müte
akiben bir çok bombardıman tayyare
leri zırhhlara hücum etmiş ve gene ay
ni zamanda tayyare gemilerinden uçan 
derüz tayyareleri de filonun üzerinde 
uçuşlar yapmıştır. 

Bu manevralardan sonra Kavur ve 
Sezar zıriüılan limana avdet etmişler 
ve dört hat üzere dizilmiş olan filonun 
ortasından geçmiştir. Bu iki zırhlı li
mana girdikten sonra manevralara iş
tirak etmiş olan 400 harp gemisi iki 
hat üzerinde bunmlarını Napoliye 
doğru çevirerek bir yanm daire şeklin
de dizilmiştir. 

P l eb i s i t m e y d a n ı n d a 
t e z a h ü r a t 

Napoli 4 (A.A.) — Plebisit meyda-
nmda bu gece Hitler şerefme fevkal
âde tezahürat yapılmıştır. 

Bu tezahürata üç yüz binden fazla 
halk iştirak etmiştir. Muazzam fe
ner alaylan yapılmıştır. Veliaht, Hit
ler şerefine bir akşam ziyafeti ver
miştir, 

V a l d e h a n ı n d a n d ü ş e n b i r k a 
l a s b i r k a d ı n ı y a r a l a d ı 

Eminönünde yıkılmakta olan Vali
de hanında dün bir kaza olmuştur: 
Kasımpaşada oturan bayan Hacer; 
han önünden geçmekte iken İbra
him ve Mahmud isminde iki amele
nin ellerinden kayan bir kalas par
çası düşmüş, kadın başından yara
lanmıştır. 

İşe el koyan polis, bayan Haceri 
tedavi altına aldırmış, amele İbra
him ile Mahmudu da yakalıyarak 
haklarında kanunî takibata giriş
miştir. 

Süveyş kanalından bir senede 
geçen gemiler 

Londra 5 (A.A.) — Süveyş kanalm-
dan 1937 senesi zarfındaki faaliyet 
hakkmda dün neşredüen rapora gö
re, bir sene içinde 161 i İtalyan ve 78 1 
İngiliz olmak üzere 268 haip gemisi 
ve asker nakliye gemisi geçmiştir. Ye
kûn olarak bir sene zarfmda Süveyş 
kanalım geçen gemilerin adedi, 
50,747,183 tonilato hacminde 6,635 tir. 

Başvekil ve Hariciye vekili 
hu akşam Ankaradan hareket 

ediyorlar 
Yugoslavya Başvekili ve Hariciye 

Nazın B. Stoyadinoviçe iadei ziyaret 
etmek üzere Belgrada gidecek olan 
Başvekil B. Ceâl Bayar ve Hariciye 
Vekü B. Dr. Rüştü Araş bugün An
karadan hareket ederek yarm oaijah 
şehrimize geleceklerdir. Başvekilimiaı-
le Hariciye Vekili yarm airyamyi 
trenle Belgrada hareket edeceklerdir. 

Binicilerimiz 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ekipi kazandı ve çok alkışlandı. Bu 
netice pek te beklenmediği için alkış
lara bir miktar da hayret karıştığı gö
rülüyordu. 

Almanlar yüzbaşı Hasse'nin bindi
ği Tora'run bir defa yolunu şaşırma-
smdan ve yüzbaşı Momu'un bindiği 
Alchimist tarafmdan yolunun kesil
mesinden dolayı puan kaybettiler, İlk 
devirde Türk ekipi 6 3/4 hata ile Al
man efcipiyle berabere kalmıştı. Btt 
esnada İtalyanlarm hatası 24, Irlan-
litflılann hatası 28 1/4 ve Bomanya-
lüann hatası 42 3/4 idi. 

İkinci devirde Türk ekipinden Ünal 
24 1/2 hata yaparak ilk devirdeki 
muvaffakiyetine devam edemediyse 
de nihayette Polatkan'ın Çakalı parlak 
bir koşuşla nihaî zaferi temine mu
vaffak oldu. Almanya ikinci, İtalya 
üçüncü oldu. irlanda, İtalya'dan son
ra dördüncü mevklle iktifaya mecbur 
kaldı. Serpse'ye binen İtalyan yüzba
şısı Sombardo 5 1/2 hata Ue en birin
ci münferid binici idi. Duçe Türk eki-
pinin reisine kendi elile altın kupayı 
verdi, diğer zabitlere de birer hatu-aî 
madalyası taktı. 

Umumî netice şu idi: 1- Türkiye 
35 3/4 hata, 2- Almanya 36 3/4 hata, 
3- İtalya 39 1/2 hata, 4- irlanda' 42 ha
ta, 5- Romanya 71 1/2 hata. 
Kral parkur müsabakasm-

daki muvaffakiyetimiz 
Ankara 5 (A.A.) — Dün Romad» 

İtalya' kiralının huzuru ile yapüan 
Kıral enternasyonal parkur müsaba-
kalanna iştirak eden muhtelif mil
letlere mensup subaylardan yalnız iki
si müsabakayı hatasız olarak bitir
mişlerdir. Birinciliği ilân edilen bu 
iki subaydan birisi ekipimizden yüz
başı Cevad Kula, diğeri de bir Alman 
subayıdır. 

Bu müsabakada son tasnife ancak 
beş subay girebilmiştir. Bımlal-dan ild-
si ekipimizden yüzbaşı Cevad Kula 
ve yüzbaşı Cevad Gürkan, diğer ikisi 
Alman ve biri de İrlandalı subaydu:. 

İtalya kiralı yüzbaşı Cevad Kula ila 
Cevad Gürkatun ellerini sıkarak mü-
kâfatlarmı vermiştir. 

Bu akşam 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

Şİ5Iİ; Asım, Taksim: Kürkcüyan, 
Firuzağada Ertuğrul, KalyoncukuUuk-
ta Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl cad
desinde Galatasaray, Tünelde Matko-
viç, Galata: Okçmnusa caddesinde 
Doğruyol, Fmdıklıda Mustafa Nail, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, Eminönü: Beşir Kemal, 
Fatih: İsmail Hakkı, Karagümrük: 
Mehmed Arif, Bakırköy: İstanbul, 
Sanyer: Nuri, Aksaray: Nuri, Beşik
taş: Süleyman Receb,. Fener: Emil-
yadi, Kumkapı: Lâlelide Haydar, Kü-
çükpazar: Hasan Hulusi, Samatya: 
Yedlkulede Teofllos, Alemdar: Çen-
berlitaşta Bım Rasim, Şehremini: 
Aluned Hamdi, Kadıköy: Altıyolda 
Merkez, Modada Nejad Sezer, tJskü-
dar: Ahmediye, Heybeliada: Halk, 
Büyûkada: Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgftn, Rumellhlsan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykca. 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdakl ec-
zar<«Ier her gece acıktır. 

Tercih edilmesindeki sebeb 

GRİPİN 
Bütün ağrılara, hastalık başlangıçla
rına karşı tesiri yüzde yü2 olan ve hig 

zararsız en kuvvetli müsekkindir. 

G R İ P İ N 
Neıle, soğuk algınhğı, grip rahatsizlıklannda, baş, diş, mafsal 

romatizma, &sab ve adale ağrılarında icabında günde 8 
kaşe almablllr. İsmme dikkat. Taklidlerinden sakınınız. 
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Tutunnllu katdın 1 
Ne zaman evlenmekten lâf açılsa 

Şemsi: 
— Şöyle istediğim gibi bir kız bul

sam hemen evleneceğim... derdi. Am
ma alacağım kız gayet hesabını bilir, 
tutumlu bir insan olmalı... Bir erke
ğin iki yakasmı bir arıya getiren ka
dındır. 

Şemsinin ne dereceye kadar eli sı
kı bir adam olduğunu hepimiz bilir-
«ük. Bunun İçin onun «gayet tutum
lu, pek hesabmı bilir bir kız» arama
sı gayet tabiî idi. Karşısına çıkan, 
«Hi derecede güzel hattâ zengin kız-
larm hepsinde aynı kusuru bulmuştu: 

— Nafile... diyordu, istediğim ka
dar tutumlu değil... 

Bunu söyledikten sonra mühim bir 
tavırla ilâve ediyordu: 

— Malûmya... Bir erkeğin iki yar 
kasını bir anya getiren karışıdır. 

Nihayet Şemsi ai-adığım buldu. 
Naciye tam onun istediği gibi bir 
fazdı. Evlendiler. İlk zamanlarda 
Şemsinin saadetine diyecek yoktu 
bize: 

— Azizim, diyordu, mesudum 
»lesud... Hem de tam mânasile... Ka-
nm benim iktisad hocam, ben hayatı, 
ucuz yaşamağı henüz yeni yeni öğ
reniyorum. 

Ve her zaman olduğu gibi gene ilâ
ve ediyordu: 

— Malûm ya azizim bir kocanın 
İki yakasını bir aııya getiren karışı
dır... 

Aradan dokuz on ay geçmişti. Bir 
gece Şemsiye Beyoğlunun büyük 
barlarmdan birinde rasladun. Hay
retler içinde kalmıştım. Şemsi bir 
öiasanın başına oturmuştu. Önünde 
Ş^^panya şişeleri. Sağında süzgün 
gözlü bir esmer, solunda dalyanlar 
gibi bir sarışm... 

Şampanya şişelerinin boşları gidi
yor, doluları geliyordu. Bizim o ha
sis Şemsiyi bu halde göreceğim dün
yada aklıma gelmezdi. Bir aralık be-
'^i gördü. Masasına çağırdı. Hayret
ler içinde sordum: 

— Ne o Şemsi?.. Bu hal ne? İki 
yakan bir araya geldi galiba... 

Şemsi bana cevab vermeden evvel: 
— Ne içersin? dedi, bir şampan

ya?... iç camm, Allahaşkına iç... Ha-
''inm için, bir şampanya çek canım... 

Şaşırdıkça; şaşınyordum. Çünkü 
akiden Şemsiye bir sade kahve ıs
marlatmak bile büyük bir mesele 
di. Şimdi karşımda: «AUahaşkma... 

' iatınm için... bir şampanya içiver..» 
diye İsrar eden Şemsi miydi?.. Arka
daşımın hatırını kırmadım. İkram 
ettiği şampanyayı içtim. O bir ara-

~y- Azizim... dedi, sen benim bu 
^une, bu israfıma şaşıyorsun değil 

1^? Halimi bilsen benim bu yaptık-
^'"una yerden göğe kadar hak verir
di- Hele sen bir bardak şampanya 

daha yuvarla... Yuvarla yahu, yu
varla... 

Bana zorla bir bardak daha şam
panya içirdikten sonra anlatmağa 
başladı: 

— Birader... 
hesab: 

Kendime tutumlu, 
ı̂nı bilir bir hayat arkadaşı bul-

™ak için ne kadar uğraştığımı bilir-
^ın- Nihayet anya anya Naciyeyi bul-
j ^ Naciye benden bin kat tutum
du, bin kat hesabmı bilen bir kadın-

1- Hattâ ona müthiş surette hasis 
°e denilebilirdi. 

Evlendik, ilk aylar çok mesuddum. 
^ m m haline bayılıyordum. Fakat 
j ^ a n geçtikçe Naciyenin hasisliği 
^ b ü t ü n artıyordu. Eski bir söz var-
İf^' ' î '^^"^^^ hakkından imansız ge-
a ^ • ^ ^ ^ ^ ^^^ ^^ tutumlu bir 
^^fı ımdır amma Naciye derece-
^ d g a^m bir hasis değilim. İsrafı 
^evmemekle beraber benim ne dere-
^ede bir sigara tiryakisi olduğumu 

Evlendiğimizden dört beş ay geç-
tahı ^^^ ^^^ Naciye benim sigara 

lasında söndüı-düğüm sigara iz-
«lantlerine şöyle bir baktı: 

^ Darüma amma kocacığım... de-

Baks; 
içmı 

^en çok müsrif bir adamsın... 
ana sigaralan yansına kadar 

içmiş sonra tablaya bastmp 
ndünnüşsün. Bu gidişle aile bütçc-

^ mahvedeceksin... Bu sigaralan 
Pienne kadar içersen tütün mas-

t S ^ yan yanya eksilir. Çünkü iç-
gin sigaralann yansını tablada bı-

'akıyorsun... Vallahi bu günahtu:. 

Halbuki ben bir sigarayı iki, iki 
buçuk santim kalıncıya kadar içe
rim. Bunım için karımın bu fikrine 
şaştım. Naciye benim bir sigarayı 
yanm santim kalıncıya kadaı* içme
mi istiyordu. Onun fikrine göre ben 
böyle yapairsam daha az sigara pa
rası verecektim. Öyleya para ile faz
la sigara almadansa tablaya bastı-
n p attığım izmai-itleri içmeliydim!.. 

Naciye her gün evden çıkarken ba
na gündelik verirdi. Bir gün baktım. 
Gündeliğimden 20 kuruş kesti. İtiraz 
ettim: 

— Kancığım... Sen 20 kuruşumu 
kestin. Ben bu para ile sigara ala
mam. .. Verdiğin para ile ancak tram
vaya binebilirim. Sigaram ne olacak? 

Naciye bilgiç bir tavırla: 
— Ben bugün sigaranı temin et

tim. Tabakan siga:ra ile dolu... dedi.^ 
İşime geç kalmıştım: 
— Peki kancığım... dedim. Evden 

fırladım. Zaten ne yapabilirdim ki?. 
Benden daha ziyade aklı eriyor diye 
evin idaresini tamamile karımın eli
ne bırakmıştım. Sokakta tramvayın 
durduğu yere doğru ilerlerken gayet 
hürmet ettiğim bir zata rasladım. 
Onu gökte ararken yerde bulmuş
tum. Kendisile pek mühim bir işim 
vardı. Konuşa kanuşa birlikte yürür
ken: 

— Bir sigara buyurmaz mısınız? 
diyerek tabakamı açtım. Fakat ne 
görejrim? Aman yarabbü... Tabaka
mın içi ikişer, ikişer buçuk santim bo
yunda bir sürü sigara İzmariti İle 
dolu idi. Yanımdaki zat tabakadaki 
bu uçlan yanık, ağza gelecek taraf
larından tel kadayıfı gibi lif lif tütün
ler uzamış, iğti büğrü izmaritler iğ
renerek baktıktan sonra;: 

— Teşekkür ederim, dedi, kendi 
sigaramdan içeyim... Başka sigara 
beni öksürtüyor. Göğsüme dokunu
yor. 

Karımın: «Tabakan sigara dolu... 
Bugün sana sigaranı temin ettim» 
sözü akluna geldi. Hiddetimden çıl
dıracak gibi oldum. Naciye evde be
nim içerek tütün tablasına bastır
dığım bütün sigara izmaritlerini 
toplayıp tabakaina doldurmuştu. 

Naciye gittikçe hasisleşiyordu. Bir 
gün: 

— Saçlarım uzamış... Berbere gi
dip kestireyim... dedim. 

Hay demez olsaydım. Naciye: 
— Aman, dedi. Sen aile bütçesini 

mahvedeceksin... Berber., berber., 
berber. On beş günde bir saçlarım 
kestiriyorsun. Bu israf değil mi?... 
Getir makası, getir jiletini... Ben en
senin saçlarını alıvereyim.... 

— Aman Naciye yapamazsın... Na-
sü olur?... Filân diyecek oldum fakat 
dinliyen kim? Kanm bir şeye tuttur
du mu? Tutturur.. . Beni bir iskem
leye oturttu. Aksi gibi de o günü çok 
mühim bir yere gidecektim. Kanm 
saçlarımı kesti: 

— Vallahi mükemmel, dedi, mü
kemmel... Acaba senin usta berbe
rin bu kadar güzel saç kesebilir mi? 
Al şu aynaya da ensene bak bir ke
re... Ensen meydana çıktı... 

Aynayı aldım. Bir de enseme bak
tım. Dehşetimden bağırmışım... Ha
ni bazan sansar pençesinden kurtu
lan başının etrafındaki bütün tüyleri 
yolunmuş horozlar vardır ya... Ben 
de onlardan birine dönmüştüm. Üs
telik Naciye ensemdeki saçları pöti-
kare denilen kumaşlar gibi dört kö
şe dört köşe gayet acayib bir şekilde 
kesmişti. Ben bu halle nasıl sokağa 
çıkabilirdim. Delirecektim. 

— Ne yapayım? Berbere gidib saç
larımı düzelttirebilir miyim acaba? 
Bu saç düzelir mi hiç? Diye dövünü
yordum. 

Halbuki Naciye karşımda: 
— Çingeneye hıyar vermişler, çai:-

pık diye beğenmemiş... İşte senin 
saçlarını da mükemmel kestim. Ni
çin beğenmiyorsun... Diye bağırıb 
çağınyordu. 

Berbere gittim. Lâkin berber be
nim ensemi bu halde görünce şa
şırdı: 

— Aman efendim... dedi. Saçları-
mzı kim kesmişse ta yukarılara ka
dar kesmiş. Bu saç nasıl düzelii-?.. 
Uzamasmı beklemekten başka çare 
yok... 

Saçlarım uzadı. Fakat kaıım dün
yada beni bir yere göndermiyordu, 
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Soldan sa|^a: 
1 — Şekerleme. 
2 — Nutuk. 
3 — Yemek - Mızır hayvan - Derviçle-

rin teranesi. 
4 — Lâkırdı - Beyazın tersi - Şehir. 
5 — Bir komşu memleket - Aile oca|:ı. 
6 — Lâtife - Sonuna «D» konursa bir 

meyva olur. 
7 — Yağ lekesi - Sonuna «R» konursa 

ok olur - Kıvam. 
8 — Ehli bir hayvan - Ansızın gelen fe

lâket - Menfi edatı. 
9 — Olmuş masaL 

10 — Yunanistanın zeytinle meghur bir 
yeri. 

Yukarıdan aşafı : 
1 — Gayretli. 
2 — Şartlar. 
3 — Kederlinin her zaman söylediği -

Fıkaralık - Nida. 
4 — Afrikanm şimalinde bir çöl - bir 

rengin tersi - Suyu sızdırmıyan 
toprak. 

5 — Atılgan - Karadeniz kayığı. 
6 — Sonuna «ş» konursa cenup vilâ

yetlerimizden biri olur - Byültme. 
7 — Kabile - Basma «A» konursa bir ku

maş olur - Avuç içi. 
8 — İle muhaffefi - Kayıd - Vücudun 

yumuşak kısmı. 
0 — Hasad sonu. 

10 — Beyoğlunda bir bar. 
Geçen bulmacamızın halli: 

Soldan sağa: 
1 - Barbaros, 2 - An, Alâka, 3 - Bay 

Fular, 4 - İlâve, Lane, 5 - Liman, Man, 
6 - Zanbak, 7 - Eleman, 8 - Ab, Et, Nota, 
9 - Heybe, Adam, 10 - Anber, Nane. 

Yukarıdan aşağı: 
1 - Babil, Saha, 2 - Analiz, Ben, 3 - Ya

man, Y. B., 4 - Bae, Van, Ebe, 5 - Al, En-
beter, « - Raf, Al, 7 - Okul. Kenan, 8 -
Salam, Moda, 9 - Anavatan, 10 - Seren, 
Name. 

AK^AM 
lAbone ücretleri! 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 
6 AYLK 
S AYLIK 
1 AYUK 

1400 kuruş 2700 kuru) 
750 > 14S0- > 
400 > 800 » 
150 > — » 

Posta Ittihadms dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

seoo, altı aylıtı 1900. flç 
aylığı 1000 kuru|tur. 

Adres tebdiU için yirmi be^ 
kuruşluk pul gfindermek lâzımdır. 

Rebiülevvel 6 — Ruzuhırır 1 
L Imttk CfiMt 0|U ikİBdl Akfua Tttıı 

I E. 7.47 9,42 5,02 8,55 12,00 1,47 
I V. 2,56 4,51 12,11 16,04 19,10 20,57 

idarehane: Babıâli civan 
Acımutluk So. 

No. 13 

I 
her defasında: 

— Artık öğrendiıft... Eskisi gibi fe
na kesmem... 

Diyerek bent önüne oturtuyor, 
saçlanmı kesiyordu. Yarü her on beş 
günden on beş güne beni maskaraya 
çeviriyordu. Ne yaparsın? Serde kı
lıbıklık da var. Sözünden de çıkamı
yorum. 

Artık Naciyenin hasisliği çekilmi-
yecek bir hale gelmişti. Eskimesin 
diye beni mobilyelerin, kanapelerin, 
divanlarm üzerine bile oturtmıyor-
du. Yalnız evdeki tahta sandalyele
re oturmak hakkımdı. Bir misafir 
geldikçe yumuşak, rahat koltuklar
da, yahud ipek yüzlü divanda otura-
biliyordum. Daha neler de neler azi
zim... Artık onun cimriliğinden gık 
liemiştim. Şöyle huvardaca bir hayat 
sürmenin hasretini çekiyordum. 

Nihayet muradım oldu. Kanm iki 
ay için Bursadaki annesinin yâhma 
gitmeğe mecbur oldu. Kızkardeşi ev
leniyor. Ben İstanbulda kaldım. İşte 
bu iki aylık hayattan istifade için 
har vurub harman savuruyordum. 
Naciye cumartesi günü geliyor. Bu 
huvardalık cuma akşamına kadar 
sürecek... Bunun için zamandan is
tifade etmeli... İç yahu, içsene... Bir 
şampanya daha; iç... Garson... Bize 
siyah havyarla muz getir... Bir şişe 
de şampanya... (Bir yıldız) 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

- Yazan: iskender F. S e r t e l U ı . _ Tefrika No. 221 —— 

Toplar atılmağa başladı, önde ilerliyen paşa gemisinin 
direğinde Kılıç Ali paşanın bayrağı göründü.. 

«Kılıç Ali paşanm muzaffer ola
rak dönmesi bekleniyor. Türklerin 
Avrupayı teshir ve donanmalarını 
yeniden takviye ettiği bir sırada 
İspanyayı kışkırtmak, Venedik cum
huriyetinin istiklâlini bile tehlikeye 
düşürebilir. İstanbulda: «Koskoca 
bir Azerbaycanı fethediyoruz da 
küçücük bir Venedik cumhuriyeti
ni neden ortadan kaldıramıyoruz?» 
diyenler gittikçe çoğalmaktadır. Ve 
benim görüşüme göre böyle bir ha
yalin de bir gün kolayca tahakkuk 
edivermesine hiç bir mâni yoktur!» 

Çanakkalede ele geçen bu mektu
bu derhal İstanbula ulaştırmışlardı. 
Üçüncü Murad, elçinin bu mektu
bunu okuduğu zaman, ellerini kaldı
rarak: 

—. Allahım, sana şükür olsun! 
Düşmanlarımın kalbine bu korkuyu 
veren sensin! 

Demiş ve o gün büyük bir sevinç 
duymuştu. 

Bu hadiseden sonra, Venedik el
çisine bir şey söylememişlerse de, 
sarayda bir kabul resminde reisül-
küttab efendi bir aralık elçinin ya
nma sokularak: 

— Umarım ki Venediğe yazdığınız 
mektuplarda Türkiye aleyhinde çalı
şan kundakçıların susturulmîisını 
tavsiye etmeyi ihmal etmezsiniz! 

Demekten kendini alamamıştı. 
Venedik elçisi, bu mektubun türk-

1er eline geçtiğini ancak yahudi Kira 
vasıtasüe öğrenmişti. 

İstanbulun o devirde arzettiği 
manzara hemen hemen şu şekilde ta
rif edilebilirdi: Lehliler, İspanyollar, 
Venedikliler, Tatarlar, Ermenüer, 
Araplar, Avusturyalıalr, Ulahalr, Ma
carlar, Bulgarlar... Bunlar oldukça 
mühim bir kesafetti. Bundan başka 
İngilizler, Fransız heyetleri de olduk
ça kalabalıktı. Çok karışık bir insan 
meşherine benziyen İstanbulda gizli 
entirikalann dönmemesi, gizli anlaş
malar, tahrikler yapılmaması kabil 
miydi? Şehrin büyük ve dağınık bir 
şekilde kuruluşunun da, bu sahada 
çalışanlann işlerni kolaylaştırmasın
da tesiri vardı. 

Ases kollarının ve atlı ases teşkilâ
tının genişletilmesine bu devirde lü
zum görülmüştü. Asayiş ve inzibat 
yolunda olmakla beraber, Muradın 
vesvesesinden korkan vezirler ve hü
kümet erkânı bu arada yeniçeri ocak-
lanna da ayrı vazifeler vermişti. 
Semt semt dolaşan kolbaşları en çok 
yabancıların yaşayışlafile meşgul 
olurlar, onlar arasında çok şüpheli 
gördükleri şahısları takib etmekten 
geri durmazlardı. 

Bir gün tesadüfen Avusturya elçi
sinin peşine takılan bir sipahi boz
ması - yolda giderken - garip bir 
hakaretle karşılaşmıştı. Elçi arkasına 
dönerek: 

— Beni mi takib ediyorsunuz? 
Diye bağırmıştı. Biraz ileriden ge

çen atlıases kol basısı vaka mahalli
ne yetişmemiş olsaydı, hadise büyü
yecekti. Avusturya elçisi Türk dos
tuydu. Her hangi bir kimse tarafından, 
takib edilmesine tahammül edemez
di. Kolbaşı: 

— Siz memleketimizde serbes ge
zebilirsiniz! Bu adam sizin arkanız
dan tesadüfen geliyormuş. Kendisine 
böyle bir vazife verilmemiştir. 

Diyerek elçiye özür dilemişti. 
İşin garibi şu ki, asıl hadiseye ehm-

miyet verümediği halde, kolbaşınm 
elçiye özür dilemesi bir mesele ol
muş. Muradın kulağına kadar git
mişti. 

Öyleya... Hükümete mensup her
hangi bir adamın bir elçiye özür di
lemesi, hükümetin şeref ve haysiye
tine temas eden bir hadise değil 
miydi? 

En küçük bir hükümet memuru
nun bile en büyük bir ecnebi karşı
sında boyun eğmesine tahammül ve 
müsamaha edilemezdi. 

Üçüncü Murad bu vakayı duyunca, 
ases kolbaşısmın kıçına yüz sopa 
vurulmasını irade etmiş ve bu işe fe
na halde hiddetlenmişti. 

« K a p t a n P a ş a g e l i y o r ! » 
Halk arasında bir şayia dolaşı-

yorddu: 

< — Donanma geliyorumuş... Fa
kat, Kılıç Ali paşa Kefede kalmış!» 

Küıç Ali paşanm Kefe limanında 
kalmasımn hiç bir mânası yoktu. 

Türk amiı;ali donamayı nasıl gö-
türdiyse öylece İstanbula getirecekti, 
Kıhç Ali p a ^ m oralarda kalmasın
da ancak bir ihtimal ileri sürülebi
lirdi: Ölüm.^. 

Haldbuki Kıh^ Ali paşanm ölme
diği muhakkaktı. Reisülküttap efen
di elçilerle görüşürken: 

— Kaptan paşa geliyor... 
Demişti. Kıhç Ali paşa Kefede öl

müş olsaydı, reisülküttapm bunu 
saklamasında ne fayda vardı? Hiç .. 

Bu haberden en çok sevinenler ara
sında Venedik elçisi de bulunuyordu. 
Eğer bu şayia doğru çıkarsa, Vene
dikliler bayram yapacaklardı. Akde-
nize donanmanın çıkması teahhür ed^-
cek ve Akdenizde Venedik korsanlan 
istedikleri gibi yelken açmak, istedik
leri yerde dümen kırmak fırsatmı bu
lacaklar, sahillerimizi yine eskisi gibi 
soyacaklardı. 

Bereket versin ki, bu haber teeyyüd 
etmedi. Bir sabah Kızkulesi açıkların
da görünen Karadeniz donanması bü
tün İstanbulluları sevindirmişti. Her
kes sahillere koşuyor, Türk denizcile
rinden kaptan paşanın hayatta olup 
olmadığını soruyordu. 

Biraz sonra toplar atılmağa baş
ladı ve önde ilerliyen paşa gemisinin 
sancak direğinde Kılıç Ali paşanm 
bayrağı göründü. Halk sevinç içinde 
bağrışıyordu: 

—. Kaptan paşa geliyor... 
— Kaptan paşa geliyor... 
Üçüncü Murad Karadeniz donan

masının geldiğini göıünce saraydan 
karşılayıcılar gönderdi. Küıç Ali pa
şayı istikbale giden heyet arasında 
divan kâtibi Nasuh efendi de vardı. 

Nasuh efendi, kaptan paşaya: 
— Hoş geldiniz, devletlim! Gaza

nız mübarek olsun... 
Dedikten sonra, kulağına eğildi: 
— Padişah Osman paşadan çok 

çekiniyor, dedi, kendisine eski iti-
madi kalmadı. Nasıl, kendisi oralar
da yeni bir muvaffakiyet temin ede
bildi mi? 

Kılıç Ali paşa, divan kâtibinin di
linin altında bir şeyler gizlendiğini 
sezmişti: 

— Henüz büyük bir muvaffakiyet 
elde edilmedi. Fakat, Osman paşa bu 
seferde Azerbaycan fatihi olarak dö
necek ve efendimize olan sadakatini 
bir daha isbat edecektir. 

Dedi. 
Nasuh efendi tekrar kaptam paşa

nm kulağına şunları fısıldadı: 
— Saraya gidince sakm Osman pa

şanın yeni fütuhatından bahsetme
yin, devletlim! Zira efendimiz Osman 
paşadan çok korkuyor. 

— Bu korkuya sebep ne? 
— Kulağımıza gelen dedikodulara 

inanmak lâzım gelirse, Osman paşa 
Azerbaycan ve Kafkas fatihi olarak 
orada kalacak ve hükümdarhğmı ilân 
edecekmiş. Bümem ki, bu şayialar 
doğru mudur? 

Kılıç Ali paşa, geminin güvertesin
de ayakta duruyordu. Nasuh efendi
nin sözlerini gülmekle karşıladı: 

—, Benim tanıdığım Özdemir Os
man paşa yalnız Azerbaycanı değil, 
bütün RusyajT ve bütün şimal mem
leketlerini baştan başa fethetse, yine 
böyle bir ihaneti aklından geçirmez. 
O, padişaha çok bağlıdır. Yaptığı 
fütuhata karşılık olarak beklediği bir 
şey vardır: İtimad. 

— Bu itimadı göremezse ne yapar? 
— Ne demek istiyorsun, Nasuh 

efendi? Padişah böyle büyük ve fe
dakâr bir vatansever kumandana 
karşı itimadsızlık mı gösterecek? 

— Evet... Biraz önce dedim ya, 
efendimizin ona itimadı yoktur. Dil
lerde dönen şayialara çok inanmış
tır. * (Arkası var) 

^i-^safmt^-^ Yakında «8^^*****% 
BİZANS KAPILARINDA 

DİŞİ KORSAN 
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6 Mayıs 1938 — Cuma protn^amı 

Ankara — öğle neşriyatı: 12^0: Kan-
«ık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 13,15: Dahili ve 
haricî haberler, 17,30 Halkevinden naklen 
İnkilâp dersi (Yujuf Kemal). 

Akşam neşriyatı: 18,30 Karışık plâk neş
riyatı. 19,15 Türk musikisi ve halk sarkı
lan (H. Rıza ve arkadaşlan). 20 Saat ajra-
n ve Arapça neşriyat. 20,15 Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Hasan ve arkadaşları). 
21 Saksofon solo: (Nihat bengin) . Piya
no: (Marsel Bi). 21,15 PlâHa dans musi
kisi. â2 Ajans haberieri. 22,15 Yarınki 
prograİB. 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13;J0: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: Saat 17 înkilâp tarihi 
dersi, Üniversiteden naklen: Yusuf Hik
met Bayur. 18,30 Beyoğlu Halkevi göste-
rit kolu tarafmdan bir temsil. 19,15 Kon
ferans: Ali Kâmil Akyüz (Çocuk terbi
yesi). 19,55 Borsa haebrledri. 20 Muzaffer 
tıkar ve arkadaşlan tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarküan. 20,45 Hava raporu. 
20,48 Ömer Rıza tarafmdan arapça söy
lev. 21 Nihal ve arkadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Saat 
ayan). 21,45 ORKESTRA: 1 — Leopold: 
Polonya. 2 — Rebikow: Romanz san parol. 
3 — Pilesow: Rev do mariyaj. 4 — Miheli: 
Basi al büyo. 22,15 Ajans haberleri. 22,30 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan. 
22,50 Son haberler ve ertesi günün prog
ramı. 23 SON. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Frank. 20,10 orkestra — Kolonya 20,10 
«Uğurlar olsun» opereti — Königsberg 
20,10 orkestra — Münih 20,10 keman ve 
orkestra — Viyana 19,55 denberi Faust 
operası — Athlone 20 konser — Budap. 
20,35 armonik — Bükreş 20,35 salon mu-
zikası — Florans 20,25 mandolin kon
seri — Helsingfors 20,05 orkestra — Lüle 
20 viyolonsel — Limoges 20,30 konser — 
Milano 20,30 konser — Midland 20,30 İn
giliz muzikası — Nis 20,30 konser — Prag 
20,20 askeri muzika — Reval 20 hafif mu-
zika — Roma 20,30 konser — Rad. Tou-
louse 20,15 Mignon operasmdan parçalar. 

Saat 21 de 
Frankf. ve Berlin 21 askerî muzika — 

Kolonya 21 operete devam — Königsberg 
21 orkestraya devam — Leipzig ve Danzig 
21 Traviata operası — Münih 21 orkestra
ya devam — Viyana 21 operaya devam — 
Athlone 21,10 konser — Bari 21,15 Yunan
ca neşriyat — Belgrad 21 konser — Berom. 
21 «Luise Miller» operası — Brüks. n 21 
orkestra — Bykreş 21 salon muzikasma 
devam — Droitvlç 21 orkestra — Helsinf. 
21 orkestraya devam — Hilvers. I 21,55 
hafif muzika — Hilvers II 21,40 salon mu
zikası — Lyubliana 21 konser — Lüle 21,30 
konser — Lyon 21,30 orkestra — M. Penesi 
flüt ve fagot, 21,45 salon muzikası — Paris 
P T T 21,30 orkestra — Stokholm 21,30 
Faust operası — Strasburg 21,30 Madam 
Krizanteu operetinden parçalar — Rad. 
Toulouse 21 akordeon. 

Saat 22 de 
Berlin 22 konser — Deutscahl. S. 22 ha

fif muzika — Hamburg 22 orkestra — 
Königsberg 22 orkestraya devam — Leipzig 
22 operaya devam — Berom. 22 operaya 
devam — Bükreş 22,45 Rumen orkestra
sı — Hilvers. I 22 hafif muzikaya devam — 
Hilvers. n 22,40 orkestra — Kolonya 22,20 
piyano — Lyubliana 22 konsere devam — 
Londra 22,35 salon ve solist muzikası — 
Lüksemburg 22 orkestra — Lyon 22 or
kestraya devam — M. Ceneri 22 salon 
muzikasına devam — Paris P T T 22 
orkestraya devam — Prag 22 konsere de
vam — Stokholm 22 konser — Varşova 
22 orkestra. 

Saat 23 de 
Deutschl. S. 23,30 konser — Münih 2330 

solistler — Stuttg. 23,30 konser — Viyana 
23,45 dans — Diğer Alman Istasyonlan 
23,30 dans — Belgrad 23,15 dans — Berom. 
23 operaya devam — Bükreş 11 23,10 caz-
band — Budap. 23,40 salon muzikası — 
Bükreş 23 konsere devam — Droitviç 23,20 
salon muzikası — Florans 23 piyano, 23,30 
dans — Helsingf. 23,15 konser — Hilvers II 
23,40 hafif muzika — Kopenhag 23,20 sa
lon muzikası — Lüle 23 konser — Londra 
23,25 dans — Lyon 23 orkestraya devam — 
Oslo 23 Stuttg. dan nakil — Roma 23,30 
dans — Sottens 23 Stuttg. da nakil — 
Stokholm 23,15 salon muzikası — Stras
burg 23 operete devam — Rad. Toulouse 
23,45 marşlar — Varşova 23,10 hafif mu
zika. 

Saat 24 den itibaren 
Deutschl. S. Viyanadan nakü — Kolon

ya 24 - 1 orkestra — Münih 24 solistlere 
devam — Stuttg. 24 konsere devam — 
Diğer Alman istasyonları Leipzigden nak
len 1 e kadar dans — Budap. 24,20 çigan 
muzikası — Draitviç 24 dans — Kopanhag 
24,05 - 1,30 dans — Londra 24 dansa de
vam — Lüksemburg 2 4 - 2 dans — Rad. 
Paris 24 - 1,30 gece konseri — Rad. Tou
louse 24 konser, 24,35 dans — Frankf. ve 
Stuttg. 1 - 2 gece muzikası. 

EN GÜZEL 
Hıfztssthha noktai nazarın
dan her hususta iyi imal 
edümiş ÇOCUK ARABA
LARI, en iyi şerait ve en 
ucuz fiatlarla yalnız, 
BAKER MAĞAZALARINDA 

satümaktadır. 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vUâyeti mektep lütaplan satı^ 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri. 
Nauman dildş ve yazı malünelerl, Ko
dak fotoğraf malüne ve levazum 

saire bulunur. 

Sihirli 6öz 
Pudra renklerinde 

inldlab yaptı 

Bu yeni vû 

aihrâmiz 

renkleri 

tecrübe ediniz 
On kadın da dokuzu tenlerine uy-
raıyan bir renkte pudra kul-
lanırlaT ve yüzleri sun'î «mak
yaj görmüş» bir şekU aldıklan gi
bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 
görünürler Yeni icad edilen şaya-
m tıayret «Chromoscope» maki
nesi, pudra renklerinde bir inki
lâp yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bUe şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra' renkleri a-
rasındaki ahengi ifşa etmiştir, ki, 
bu, Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabiî renkleri 

esaslı bir tarzda mezcetmek im-
kânmı vermiştir. Artık yüzünüz
de plâkalar halinde yapışauı adi 

Artık; sizi yaşınızdan fazla ih-
Uyarlamış gösteren ve yüzü
nüzde «.Plâkalar» halinde ya
pışan adi pudralan bırakınız 
ve bir güzellik mütehassısının 
dediklerini okuyunuz: 

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

Bayanların nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 

büyük bir kıjrmeti vardır. Onları bayiinize iade 
ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ajmi za
manda kıymettar mükâfatları bulunan To
kalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

İnhisarlar umum müdürlüğünden: 
Pulathane ve İzmirdeki Tütün depolan inşaatım kontrol etmek üzere iki 

mimar veya mühendisin müsait şeraitle istihdamına lüzum görülmüştür. Talip 
olanlann inşaat şubesine müracaat ederek ehliyet ve hüviyetleriıü müş'ir ve
saiki tevdi etmeleri. (2518) 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi llânlan 

Muhammen bedeli 3000 lira olan 2000 adet 1,80X0, 14X0,20 eb'admda me
şe travers 21/5/938 Cumartesi günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar 
binası içindeki satmalma komisyonu tarafından açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

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

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada satınalma komisyonu tarafmdan pa
rasız olarak dağıtılmaktdır. (2608) 

İRAK SEFARETİNDEN: 
Yenişelıirdeld Eslü İralt Sefareti binası ve binayı ihata eden Bahçe müzayede B* 

satılığa çılıarılmıştır. Talip olanların Cuma ve Pazar günlerinden maada h e r g ^ 
sabah saat 10 buçuktan on ild buçuğa kadar Çanlcaya'dalü İrak Sefaretine müraca
atları lüzumu ilân olunur. 

Müzayede 4 Haziran 1938 e kadar devam edecektir. 

Seyhan Vilâyeti Daimî Encümeninden : 
1 — Yapüacak iş: Adana - Kozan yolunun 3+000 — 5+000 arasındaki 

2000 metrelik kısmm şosesiyle iki menfez inşası 24302 lira 98 kuruşla kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 — İstekliler bu işe aid keşif evrakmı görmek üzere Nafıa dairesine mü
racaat edebilirler. 

3 — Eksiltme 18/5/938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 de vilâ
yet daimî encümeninde yapılacaktır, 

4 — Eksiltmeye girebilmek için 1822 lira 72 kuruş muvakkat teminat 
verilmesi ve bu işi yapabileceğine dair Nafıa Vekâletinden verilmiş vesikayı 
ibraz etmesi lâzımdır. 

İsteyenler teklif mektuplarım 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar Vilâyet Daimî Encümen reisliğine makbuz mukabilinde veril
mesi muktazidir. 

Posta ile gönderilecek tekliflerin dış zarfı mühür mumu ile iyice kapatıl
mış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «2537» 

İstanbul inhisarlar başmüdürlüğünden 
Hükmü Mayıs 1938 sonunda bitecek olan Müskirat satıcılarının ruhsat tez

kerelerinin yenileme muamelesine 16/5/938 tarihinde başlanarak 6/6/935 pa
zartesi akşamına kadar devam edilecektir. Ruhsat tezkerelerini tecdit etmek is
teyen satıcıların, tâyin olunan günlerde eski tezkere ve kunturatlariyle beraber 
birer de fotoğraflannı alarak Kabataştaki İnhisarlar baş müdürlüğüne müra
caat etmeleri ve 7 Haziran 1938 tarihinden sonra tezkerelerini yenilemiyerek tÇ" 
ki satanlar hakkında kanunî takibat yapılacağı ilân olunur. (2595) 

Adana Belediye riyasetinden 
1 — Belediye itfaiyesi için kapalı zarf usuliyle bir arazöz ahnacaktır. 
2 — Arazözün muhammen bedeli beşbin liradır. 
3 — Muvakkat teminatı üçyüz yetmiş beş liradır. 
4 — İhalesi Mayısın 23 üncü pazartesi günü saat on beşte Belediye daimî 

encümeninde yapılacaktır. 
5 — Şartnamesi belediye yazı işleri bürosundadır. İsteyenler oradan para

sız alabilirler. 
6 — Taliplerin tekliflerini teminatlarile birlikte ihale günü saat on ikiyo 

kadar belediye reisliğine vermiş bulunmaları lâzımdır. (2591) 

Üsteliğiniz gibi 
BİR OTOMOBİL 
almak ı/eya satmak 

ıcın 

.Ya vrum Ol)a! buaun yatıracağım, para iLe 
İŞ Bankasındaki hesabın 50lirayı LulacaK.TaLiin varsa, 
haziran Veşideslncle bu paran Lirden 1000 Lira artabilir. 

KÜÇÜK İLÂN 
. ..c I lalarından 
Isrirade ediniz ı 

193G 
Matbuat Almanaiı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yüımn tarihî, en meşhur 

muharrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerim gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydah bü-
güer. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arajmıız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden son»* 

saat (2,3 tan 6 ya) kadar İstanbulda Vİ' 
vanyolunda (104) numaralı hususi kabi' 
nesinde hastalarmı kabul eder. Salı, cH' 
martesl günleri sabah «9,5 - 12» hakil^ 
fılcaraya mahsustur. Muayenehane ve e ' 
telefon: 22-̂ 98 — 21044 
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SON ÇIKAN 
C© LU IMI 

P L Â K L A R I 
B A Y A N R A D 

4 7 i i n ÇÖZMEK ELİMDE DEĞİL (Müıik Sadeddin Kaynak) 
11 *rrü su BOŞANIR SEL OLUR » » » 

B A Y A N R U H A T 
DAMLA DAMLA (Müzik Yesari Asım) 
SENSİZ YAŞAYAN v » >, 

^ ^ ^ ^ _ Bu plâklan tavsiye ederiz. ^ ^ ^ 

DESNiaSBikNK 
Materyel dairesi reisliğinden 

Yalova kaphcalan ihtiyacından hariç kalan motor, dinamo, akü-
mülâtör, buz makinası ve bunlara müteferri bir miktar aksam pazarlık
la satılacaktır. Pazarlık 16/5/938 günü saat 15 de Denizbank Materyel 
Dairesi Reisliğinde yapılacaktır. Satılacak makine ve aksamın müfre-
dath listesi ve satışa ait mukavele projesi dairemizden parasız olarak 
ahnabilir. 

Pazarhk saatinde bizzat bulunamayanlar, Noterce müsaddak vekil 
göndermelidirler. Pazarlığa girecek olanlar, pazarhk saatinden en az bir 
saat evvel Denizbank veznesine bin yeüniş beş lirahk (nakden veya 
mektup olarak) maktu muvakkat teminatı tevdi etmiş ve tekliflerini de 

JMateryel Dairesi Reisliğine vermiş bulunmahdırlar. I 

öksürenlere ve 
CöğOs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Adalar kazası Malmüdürlüğünden 
Adı 

ûsman oğlu Hasan 

lUmaU Ha£an 

sanatı 
Manav 

Manav 

Çalıştığı yer 
Burgaz Çarşı 32 

Burgaz Çarşı 30 

İhbarname No. 
Tarh No. 28 5/70 

27 7/31 

yangei Marangoa Büyükada Mehmetçik » 165 7/37 

Vergisi 
Kazanç 
Buhran 
Zam • 

Kazanç 
Buhran 
Zam 

Kazanç 
Buhran 
Zam 

10,50 
2,10 
1,89 

14,49 
3,56 

71 
64 

4,S1 
8,32 
1,66 
1,50 

10,68 

Sene 
934 

937 

934 

- . Yukanda adı ve işi ve eski adresi yazılı mükellefler yeni adreslerini bildirmemiş ve yapılan araştırmada da bulu-
****ûamış olduğundan 934 - 937 senelerine ait kazanç, buhran vergilerile zam cezalarını havi ihbarnameler kendilerine 
*«tliğ edilmiş olduğundan hukuk usulü muhakemeleri kanununun 141, 142 nci maddelerine tevfikan tebliğ yerine 

•J^ÇPiek üzere keyfiyet ilân olunur^ (2592) 

CAFER FAHRİ nin 
eserlerinden m 

Kanış 
YEN! HARFLERLE 

Savaş ve Polis Icöpcği 
T*vuk iiMtalıklan 
Uvuklan çok yumurtlatmak 
»Çİn n« yedirmeli? 
£J* Mman civciv çıka imalı? 
T*vukçulukU muvaffakiyetin 
« m > 

Ttvulcçuluittan nasıl para 
«Mamlır? 
^*«d Uvukçuluk yapılmalıdır?. 25 

ESKİ HARFLERLE 
MufaMal yeni tavukçuluk 100 
•̂ •ÇÎ beslemek usulü 2S 
^ * ve salon köpekleri 25 

S^? yeri: tKBAL (dUberi 

50 
25 

25 
6 

25 

25 

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 bulunacaktu*. 
GALATA İDAREt MERKEZİYESt Ue BEYOĞLU ŞUBESİ: 

GİŞE SAATLERİ 
Saat 9 dan 12 ye kadar ) ^di rünlerde 

9 13,30 dan 15,30 a » ) 
» 9 dan 11,30 » » ) Cumartesi günleri 

KİRALIK KASA DAİRELERİ SAATLERİ: 

dan 
dan 

12 
17 

ye 
» 

k a d ^ 
» 

) Saat 9 
» 13,30 
j, 9 dan 12,30 a » 

YENİCAMİ ŞUBESİ: 
« İŞE SAATLERİ 

Saat 9 dan 15,30 a kadar 
» 9 dan 11,30 » » 

KİRALIK KASA DAİRELERİ SAATLERİ: 
Saat 9 dan 17 ye kadar ) Adi günlerde 

„ 9 dan 12,30 a » ) Cumartesi günleri 

^ Adi günlerde 

) Cumartesi günleri 

) Adi günlerde 
) Cumartesi günleri 

ZAYİ: 
İstanbul icra dairesinde kullandığım 

^^eryem) isimli mührümü 4/5/938 tarl-
^ ^ e kaybettim. i§bu mühürle kimseye 
ffınTİ^ olmadığı ve yenisini kazdıraca-
lURdun eskisinin değeri yoktur. 

î^labagı Fıçıcı sokak 4 numarada 
Meryem 

Beykoz malmüdürlüğünden 
1 — M. Şevketpaşa ile Boziıane köyleri arasındaki şose üzerinde bir tarafı 

yol diğer tarafı Paşadere sırt yolu ve arslanın kuyusu ve Millî Emlâk çalılığı 
ile mahdut üç buçuk dönüm miktarındaki arazi toprak çıkarmak için üç sene 
müddetle kiraya verilecektir. 

2 Tahmin edilen senelik kira bedeli 50 liradır. 
3 Açık arttırma 9/5. 938 pazartesi günü saat 11 de Beykoz Malmüdürlü-

ğünde yapılacaktır. 
4 — Taliplerin artırmaya iştirak edebilmeleri için muvakkat teminat bedeli 

olan 11 lira 25 kuruşu mezkûr saatten evvel Beykoz Malsandığma yatırmış ol-
malan lâzundır. (2334) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
I — İzmirde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak tütün bakım ve 

işleme evinin temel kazıklan işi l l /IV/938 tarihinde ihale edilemediğinden 
yeniden kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 87263 lira 50 kuruş ve muvakkat teminatı 5613.27 lira
dır. 

m — Eksiltme 20/VI/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesmdeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar ajmı günde en geç saat 14 de kadar adı geçen komisyon 
başkanhğma makbuz mukabilinde verilecektir. 

IV — Şartname ve projeler 4,36 lira bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mubayaat şubesiyle Ankai'a ve İzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V — Fennî şartnamesinde izah edilen esaslar dairesinde yapılacak olan 
temel kazıkları işi Franki, Rodiç, Stern, Simples, brechtl, Abolorenz, Miharlis, 

Mast ve sair firmaların usul ve sistemlerine veya bunlara mümasil sistemlere 
göre yapılacaktır. Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların fennî teklifleri
ni münakaşa gününden 10 gün evveline kadar tetkik edilmek üzere İnhisarlar 
Tütün İşleri Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin bir Mimar veya Mühendis olmaları ve yahut bir mühen
dis veya mimarî inşaatın hitamma kadar daimî olarak iş başında bulundura-
cağma dair aralarında teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir teahhüt kâğıdı ile 
Nafia Vekâletinden alınmış bu gibi İşleri yaptıklarını gösterir müteahhitlik 
vesikasmı eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. 

VII — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ilê  VI inci maddede ya-
zıh eksUtmeye iştirak vesikasım ve muvakkat teminat parası veya mektubu
nu ihtiva edecek olan kapalı zarflar yukanda yazıldığı üzere eksUtme günü 
en geç saat 14 e kadar 3rukarda adı geçen alım komisyonu başkanlığına mak
buz mukabilinde verilmiş olması lâzımdır. (2578) 

* 
I — ll /IV/938 tarihinde eksiltmesi tdı ir edilmiş olan şartname ve proje

si mucibince İzmirde yaptırılacak Tütün bakım ve işleme evi inşaatı yeniden 
kapalı zarf usuliyle eksUtmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 676.980 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 30.828 lira 
43 kuruştur. ^ 

III — Eksiltme 20/VI/938 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
Kapah zarflann aynı günde en geç saat 15 e kadar adı geçen komisyon baş
kanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

IV — Şartname ve projeler 33.85 lira bedel mukabilinde İnhisarlar leva
zım ve mubayaat şubesiyle Ankara ve İzmir başmüdürlüklerinden alınabilir. 

V — İsteklilerin Mühendis veya Mimar olmaları veyahut bir Mühendis ve
ya Mimarî inşaatın hitaımna kadafcdîümî olarak iş başında bulunduracağına 
dair aralarmda teati edilmiş noterlikçe tasdikli bir taahhüt kâadı ile Nafıa ve
kâletinden alınmış asgarî 200.000 liralık bu gibi inşaat yaptıklarını gösterir bir 
müteahhitlik vesikasım eksiltme gününden en geç üç gün evveline kadar İn
hisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik Ue 5 inci maddede yazıh 
eksUtmeye^irak vesikasını ve muvakkat teminat parası veya mektubunu ihti
va edecek olah kapalı zarflann münakaşa günü en geç saat 15 e kadar adı ge
çen Ahm Komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olması lâzım
dır. (2577) 

I — Şartname ve numuneleri mucibince 100,50, 25 ve 15 santUitrelUc rakı 
şişelerine mahsus (2.900) adet kasa pazarhkla yaptu-üacaktır. 

II — Muhammen bedeli beheri (150) kuruştan (4,350) Ura ve muvakkat 
teminatı (325.25) liradu:. 

III — Pazarlık 12/V/938 tarüıine rastlayan perşembe günü saat 14 de Ka
bataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

IV — Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden almabilir. 
V — İstekUlerin pazarhk için tâyin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralairyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2470) 

I — İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için şartnamesi mucibince 
3000 küo tMtma kabUiyetinde 2 adet demir yol BASKÜLÜ açık eksiltme usu-
Uyle satın alınacaktır. 

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

m Eksütme 20/VI/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 de Ka
bataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alnn komisyonımda srapılacaktır. 

IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmaların flatsız teklif mektuplan-

m münakaşa gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Müskirat Fabrika
lar gubesine verilmeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesUca almaları 
lâzımdır. 

VI — İstekUlerin kanunen kendUerinden aranılan vesaik ile beşinci madde
de yazüı eksUtmeye iştirak vesUcası ve % 7,5 güvenme paralariyle bürUkte ek
siltme için tâyin edilen gün ve saatte yukanda adı geçen komisyona geUneleri 
ilân olunur. (2590) 
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YEKESiVE SATIŞ 
SAHÎBÎNÎN S E S İ VE ACENTELER ;NDE ''"* 

!5"P 

FOSFARSÛL 
KAN 

'%. 

KUVVET 
İŞT/HA 

Sıhhat Vekâletimizin 
resmi ruhsatmı haiz oUuı 

FOSFARSOL 
Doktorların büyük kıymet verip beğendikleri 
bir şuruptur. Kansızlık, iştahsızlık, kuvvet
sizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mi
de ve barsak tenbelliğinden doğan hazımsız
lık ve kabızlarda en birinci devadu:. 

Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde şayanı hayret tesir gösterir. Vü
cuda dinçlik, cilde pembelik, saçlara, gözlere parlaklık veren bu KUVVET İLÂ
CI her eczanede bulımur. 

Sureti istimali: Büyükler için sabah, öğle, akşam yemeklerinden bir çeyrek 
evvel yanm bardak suda bir tath kaşığı, küçük çocuklar için ayni veçhile kah
ve kaşığı. 

Valova^aB:1İltfimrn°İK 
MAHİR BERMEK tDARESİNDE TEPif AÇlÖnŞTIR. 

Rahat, temiz, ucuz, güzel manzara, geniş ve zarif bahçe, saf hava, temiz 
kumlu plaj, sahilde lokanta, rahat bir hayat. 

MEZHEBLER TARİHİ 
ALEVİLİK, KIZILBAŞLIK, SÜNNİLİK 

ŞİİLİK NEDİR VE NEDEN ÇIKTI ? 
'Ziva Sakirin bu kıymetli eteri çıkmi|tır Maarif Kitaphanctinde 5 Kuruttur. 

I !#ıl L̂  Htl 'A 
O K S U R U K Ş U R U B U 
En muannit öksürüklerle 
bronşit, astm, ve boğmaca 
öksürüğünün katî ilâcı
dır. Göğüsleri zayıf olan 
lara vikaye edici tesiıl 

sayam dikkattir. 

BÜTÜN ECZANELERDE 

BUHJNUR. 
îngiliz Kanzuk Eczanesi 

Beyoğlu, İstanbul 

T^ SĈ  

i'-:ff!f7rKff^' • 

inşaat sahiplerine 
MÜHİM İLÂN 

Yılçtnakta olduğum Eminönündeki Valde hamndan çıkan enkazdan 
mükemmel kereste ve hakiki Marsilya kiremidi ve potrelleri ehven fiatla 
satmaktayız. Müracaat yeri Zindankapı 23. Müteahhid Rasim Eskin. Te-
lefon; 22574 ve handa yıkun yerindeki memura yapılır. 

Erkek kafasındaki 
ideal kadın 

dişlerini sabah, öğle 
ve akşam her 

yemekten sonra 

RADYOLiN 
ile fırçalıyan kadındır 

Dişleri en fazla beyazlatan, 
mikroplara! karşı en müessir, 
terkip itibarile en mükemmel 

diş macunu 

Siz de sabahalan aç kamına • • % 
bir kahve kaşığı | 

MAZON MEYVA TUZIf 
alırsanız iştiha ve sıhhatinizi 

düzeltirsiniz. 

Mide Ekşilik, şişkinlik ve 
yanmalarım giderir. 

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

Hali Tasfiyede bulunan 

Türk Anonim Şirketinden: 
Hali tasfiyede bulunan Şirketimiz hisse

darlar heyeti umıuniyesi 27 Mayıs 1938 
tarihinde Cuma günü saat 14 de Şirketin 
Taksimde Cumhuriyet Meydanmda İte9 
handa 10 numaradaki merkezinde fev
kalâde surette toplanacaktır. 

İçtimaa asaleten veya vekâleten iştirak 
edebilmek için hissedarlann hamil olduk
ları senetleri ve kendilerini temsil ettir
mek isteyenler varsa şirket merkezindea 
alabilecekleri vekâletnameleri imlâ edip 
hisse senetlerile beraber içtima günün
den bir hafta evveline kadar Şirket mer
kezine tevdi eylemiş ve mukabilinde birer 
duhuliye kartı almış bulunmalan lâzım
dır. 

Müzakere Ruznamesi: 
1 — Tasfiye memurunun ve Murakıple-

Hn raporlarmm okunması, 
2 — Kat'î ve nihaî bilanço ve kâr ve za

rar hesabmm tasdiki, 
3 — Tasfiye memuru ile Murakıplerlıl 

ibrası, 
4 — Şirketin defterlerinin kanuni müd

det zarfmda muhafazası için yedi eminin 
tayini. _ 

37/1534 İstanbul 4 üncü İcra memurlu
ğundan: Menkul satış İlânı. 

Bir borçtan dolayı mahcuz Polonya cin
sinde siyah bir sağman inek ve Sırbıy» 
cinsinden san renkte bir sağman inek v« 
Kırım cinsinden san renkte bir sağman 
inek 16/5/38 pazartesi günü saat 12 den 
itibaren Beşiktaşta Dikilitaş Samakof so
kağı 305 numarah hanenin mandıra önün* 
de açık arttırma ile ve peşin para ile sa
tış yapılacağmdan müşterilerin bu gün 
ve bu saatte yevmi mezkûrde hazır bu
lunmalan ilân olunur. M. 1618 

ZAYİ — 1221 sicil numaraU bisiklet eh
liyetimi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin değeri yoktur. 

Onnik Boncuk 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

' U 


