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KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 20681 
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Romada konuşmalar başladı 
Berlin - Roma mihveri 
iniıişaf gösteriyormuş 
italya kralı ile B. Hitler arasında 

dostane nutuklar irad edildi 
B. Hitler bugün NapoUde donanma manevralarında 
bulunacak. Faşist gençliği dün bir geçid resmi yaptı 
Roma 4 (A.A.) — Düçe saat 10 da 

beraberinde nazırlardan B. Ciano, B. 
Strase, B. Alfieri ve müsteşarlardan 
B. Büffarini - Gidi olduğ'u halde oto
mobil ile Kirinal sarayına vasıl olmuş 
ve meydanda saflar teşkil etmiş olan 
askerî kıtaat ve sarayın kral muhafız
ları tarafından selâmlanmıştır. 

Duçe, İtalyanm misafiri hâsına tah
sis edilmiş olan apartımamn salonun
da B. Hitlere iadei ziyaret etmiştir. Bu 
esnada nazırlar, bekleme odasında kal-
ınışlardır. 

Saat 10,15 de Alman nazırları fon 
Ribbentrop, Hes ve Göbbels, hücum kı
taatı şefi Himmler Kirinal sarayma 
gelmişler ve bekleme odasında intizar 
halinde bulunan İtalyan nazırlarına 
iltihak etmişlerdir. 

Rotna 4 (A.A.) — Hitler ile.Musso-
iini arasındaki mülakat esnasında Al-
hian ve İtalyan nazırları saraym bi-
^nci katındaki salonda görüşmekte 
idiler. 

Saat 10,10 da Hitler ile Mussolini 
otomobiller saraydan ayrılmışlar, na
zırlarla diğer ricalin bindikleri otomo-

Parti grupunda 

Başvekil Atina seyaiıati ve munzam 
pal(tm esaslarmı anlattı 

Başvekil yarın Ankaradan hareket edecek 
ve pazartesi günü Belgradda bulunacak 

B. Hitlerin misafir olduğu Kirinal sarayı 
danda Alman ve İtalyan marşlarını 
çalnuştır. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

biller bunlan takib etmiştir. 
Kralın muhafaza kıtası selâm res

mini ifa etmiş ve askerî muzika mey-

" Beni kurtarınız „ 
Genç bir kız dün müddeiumumîliğe müra-

caatle tedavi altına alınmasını istedi 
Genç kız tıbbı adlîde müşahede altına alındı 
Bakırköy hastanesinde tedavi edilmesi muhtemel 
Arosyan adında bir genç kız dün 

^Müddeiumumîliğe müracaat ederek 
kendisinin morfin mübtelâsı olduğu
mu söylemiş vf tedavi altına alınma
lını istemiştü-. 

On sekiz yirmi yaşlarında olan 
turkçe, ve ingilizceyi gayet güzel ko
kuşan Arosyan diyor ki: 

* Hali vakti yerinde bir ailenin 
Kızıyım, iyi bir tahsU gördüm. Kolej-
«en mezun oldum. Bir kimyagerin 
yanmda çalışıyordum. Bundan bir 
nıüddet evvel hastalandım. T-.̂ âvi 
e^lirken bir kaç defa morfin şırm-
S ŝı yaptılar. Müteaddid defalar ya-
Pilan morfin bana zevk vermişti. 
Hastalığım geçtikten sonra da kendi 

endime morfin şınnga etmeğe baş-
^dım. Çok hoşuma gidiyordu. Kimya 
ıje uğraştığım cihetle muhtaç oldu
ğum morfini de kolayca tedarik ede-
pılıyordum. Nihayet bu bende bir 
^Ptilâ haline geldi. Bir taraftan da 
zehirlendiğimi hissediyordum. 
^ Su öldürücü zehiri terkederek 

endimi kurtarmağa karar verdim. 
•̂kat, iş işten geçmşiti. Bir gün bUe 

yorfinsiz duramıyacak hale geldim, 
^ehıriendim. Artık kendi kendimi 

urtaran::yorum. Arasıra şuurumu 
a kaybediyorum. Bu gidişle günün 

Dirinde çıldıracağım ve öleceğim. Be-
nı kurtannız. Hastaneye kaldınnız. 
prada elbet bunun bir çaresini bu
lurlar.» 

Müddeiumumîlik bu feci vaziyete 
düşen genç kızı muayene için tıbbı 

adlîye göndermşitir. AdUye doktoru 
B. Enver Karan tarafından yapılan 
muayene neticesinde Arosyanın bir 
defa da tıbbı adlîde müşahede altma 
alınmasına lüzum görülmüştür. 

Arosyan dün tıbbı adlîye gönderil
miş ve müşahede altına aUnmıştır. 
Müşahede neticesinde tıbı adlîce de 
lüzum görülürse genç kız Bakırköy 
hastanesine gönderilerek tedavi altına 
alınacaktır. 

Yozgadda zelzele 
O n b e ş e v j a k ı l d ı b i r ç o k 

e v l e r i n d u v a r l a r ı ç a t l a d ı 

Ankara 4 (Telefonla) — Dahiliye 
Vekâletine gelen malûmata göre, dün 
Yozgadda şiddetli bir zelzele olmuş ve 
Salmanlı nahiyesinin bazı köylerinde 
15 ev yıkılmış ve birçok evlerinde du-
val"lan çatlamıştır. 

Mazinin İ M Altında 
Aşk ve macera romam 

Nakleden: (Vâ- Nû) 
Bu güzel tefrika cumartesi günü 

Akşam'da intişara başbyor. 

Ankara 4 (A.A.) — C. H. Partisi 
kamutay grupu, bugün saat 15,30 
da Trabzon saylavı Hasan Sakanın 
başkanhğmda toplanmıştır. 

Bu toplantıda söz alan Başvekil 
Celâl Bayar, beraberlerinde Dış işle
ri Bakammız Dr. Rüştü Araş da bu
lunduğu halde Yunanistana yaptık
ları ve dün sabah avdet ettikleri se-
yahattan ve esaslarım da haıtırlat-
mak suretile Atinada imzaladıklan 
munzam muahedename mühteviya-
tmdan bahsetti. Başvekil B. Celâl 
Bayar, Yunanhlar hükümdan Ma
jeste ikinci Jorjun heyetimizi nasıl 
samimiyetle kabul ettiğini ve Şefi
mize karşı derin bir muhabbet ve a-
lâka gösterdiğini söyledikten sonra 
Atatürkün Selânikte içinde doğduk-
lan evi ziyaretinden bahsederken Se
lanik şarbaylığımn ibraz etmekte ol
duğu çok dostane alâkayı memnuni
yetle kaydetmiş ve Yunan devlet re
isi ve hükümet şefince ihzar ve teyld 
edilmiş olan samimi teşriki mesai ka
naat ve kararlarını, ve dost Yunan' 
hududlan içinde, her zaman ve her 
yerde necib Yunan milletinin 
kendi şahsında Türk milletine ve 
Türk milletinin büyük şefine karşı 
gösterdiği fasılasız sevgi tuğyanları 
ve tezahürlerini tasvir etmiştir. Baş-

Başvekil B. Celâl Bayar 

vekil bu muhabbet âsanmn şefi
mizin, bütün Türk milletinin ve Cum
huriyet hükümetinin kardeş Yıman 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Boğazlardan geçen harp sefinelerile 
ticari (feniz ve hava faaliyeti 

Hükümetimiz Montrö anlaşmasına tevfikan 
yıllık raporunu alâkadarlara bildirdi 

Ankara 4 (A.A.) — Boğazlarm ida
resi hakkındaki Montrö anlaşmasına 
tevfikan Boğazlar komisyonuna ait 
vazifeler 15 ağustos 936 tarihinden iti
baren Türkiye hükümetine intikal et
miş bulunuyordu. 

İtilâfnamenin 24 üncü maddesi ah-
kâmma tevfikan Türkiye hükümeti 
Milletler Cemiyetine ve itilâfnameye 
vaziülimza devletlere Boğazlardan ge
çecek yabancı harb sefineleriyle ticarî 

deniz ve hava faaliyetlerine yarar yıl
lık bütün malûmatı bUdirmekle tavzif 
edilmişti. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Meşhurlar Uludağm tepesinde!.. (12) 

«— (Ulu) dağı (Keşiş) dağmdan 
adapte edenler adaptasyon rekoru 
kırdıklarım sanmasmlarl... Muhar
rirlikten belediyeciliğe adaptasyon 
yaparak rekoru gene ben kırdım!...] 

Selâmi İzzet Sedes 

<— Radyo spikerlerinin öksürüğün
den, aksınğmdan şikâyet edenler bir 
dinleyip beş şükretsinler!... Yeni rad
yo istasyonları ya (Uludağ) da kurul-
saydı?./-* ^ _ ^ 

MİLLÎ KÜTÜPHAIC ilMesud Cemil 

<;S^*.*-*-AV'V 

«— Uludağ hakkında Fransız edib-
lerinin, ne dediklerini bilmiyorum, 
fakat Yeryüzünde ben tenkid etme
den göklere çıkan bir şey gördüğüm 
için hayret ediyorum!...> 

Nurullah Ataç 

Spor ve terbiye 
Sporun içtimaî bakımdan terbiyeci 

rolünü kim inkâr edebilir? 
İspanyanın boğa döğüşlerile bu

günkü dahüî harbi arasında elbette 
bir münasebet vardır. 

Fatay, Ulusta şöyle yazıyor: 
KKarştstndaJci oyuncunun ayak 

darbesi meharetini çelme ile önlemek 
iptilâst bizde eski siyasî mücadelele
rin mahiyetini anlatır bir şeydir.* 

Filhakika bugünün *gıpta» rekabe
tine değil de *hased ve düşmanlık» 
rekabetine istinad eden klüpçülük 
zihniyeti gençleri *mülî bütünlük* 
felsefesine uygun yetiştiriyor dene
mez. 

tkOyunda, hükümde, seyirde* ara-
dığtnuz Türk asaletini bulabümek 
için eski siyasî fırkalar tarzında genç
leri zümre zümre biribirinin aleyhi
ne düşüren klüplerin ahvali ruhiyesi-
ni esaslı bir inkılâba uğratmak ge
rektir. Ve bunun için de belki bütün 
teşkilât sistemini değiştirmekten ba^ 
ka çare kalmanuştır. Kulağımıza ça
lınan dedikodular, kavgalar, naralar, 
küfürler bunu isbat ediyor. 

% 1 

ti 



Sahife 3 A K Ş A M 5 Mayıs 1938 

m' I D ü n €receki v e B u Sa^ba^hki Ha.berler 
Hatagda intihabat 

Halk partisinden bir memuru 
i(ürşunla ayağmdan vurdular 

tskenderunda seçim şubeleri açıldı, her 
camiaya ayrı ayrı renkte kartlar veriliyor 

iskenderun 4 (Telefonla) — Hatay-
da intihabat faaliyeti 3 mayısta baş
lamıştır. İskendenınun muhtelif yer
lerinde teşkil edilen intihap şubelerin
den Hataylıların cemaatlara göre ka
yıtlarına başlanmL- t̂ır. Iskenderunda 
açılan intihap şubeleri şunlardır: Ye
nişehir, Kilise, Astal, Cami, Kamup, 
Hamidiye. 

Her şubenin Milletler Cemiyeti in
tihap komisyonundan tefrik edilmiş 
birer murahhası bulunmaktadır. Bun
lardan başka bugün Kırıkhan, Boz-
tepe, Muradpaşada da cemaatlara gö
re kayıt işine başlanmıştır. Halk bü
yük bir intizam içinde kayıt mahal
lerine gelmektedir. 

Antakya 4 (A.A.) — Anadolu ajan-
smm hususî muhabiri bildiriyor: 

Bugün İskenderunda kayıt büro
sunda reisin müsaadesile iki saat ka
dar hazır bulundum. Müracaat ede
nin evvelâ nüfus kâğıdı görülüyor, 
sonra reis tercüman vasıtasile kendi
sine hangi camiaya mensup olduğu
nu beyan etmek istediğini soruyor ve 
alman cevaba: göre kaydı yapılarak 
her camîa için ayrı renkte mevcud bir 
seçici kartı veriliyor. 

Tercüman suali arapçaya çevirdi
ğinden, bunun evvelâ türkçe yapılma
sı için Türkler tarafından müracaat 
hazırlanmıştır. 

Komisyon azasında seçim müfet
tişliğine ayrılan Belçikalı Lagrange, 
bana bunu temin edeceğini söyledi. 
Seçim müfettişinin beyanatı 
Antakya, 4 (A.A.) — Anadolu ajan
sının hususî muhabiri bildiriyor: 

Lagrange bana beyanatında, yalnız 
kayıt ve rey vermek hususımda taz-
yika maruz kalarüann değil, alelit-
lâk bu işlerden evvel de bir tazyika 
maruz kalanların şikâyeti nazarı iti
bara alınarak teşebbüste bulunduğu
nu bildirdi. 

Bu beyanat dün genel sekreter B. 
Anker tarafmdan yapılan beyanatın 
tersine olarak komisyonun her ne su

retle olursa olsun, seçimin serbes su
rette yapılmasına mani olabilec^ 
hareketlere müdahaleye mütemayil 
olduğunu göstermiştir. B. Lagi'ange 
nafiz azadandır. 

Vakalar 
Antakya 4 (A.A.) — Anadolu jan-

smm hususî muhabiri bildiriyor: 
Dün akşam, üzeri mühim bir vaka 

daha olmuş ve Halk partisinin husu
sî memurlarından Yusuf, mahalle 
arasında ayağından kurşunla vurul
muştur. 

Türk heyeti bu sabah komisyon ta-
tarafmdan dinlenirken bu vakayı da 
kaydetmiştir. Komisyon, Türk heye
tine şikâyetleri dokümante ederek 
mahkemeye müracaat etmesini söy
lemiştir. 

Komisyon genel sekreteri B. Ankeri 
ziyaret ettim. Çok nazik bir şekilde 
kabul etti. Komisyonun bu vakalar 
karşısmdaki fikir ve hattı hareketi 
hakkmda ajansımı tenvire yanyatak 
malûmat istemekliğim üzerine, ko
misyonun, seçimin selâmetini temin 
için intihap nizamnamesi dairesinde 
vazifesini tamamen ve büyük hüsnü
niyetle görmeğe çalıştığını ve nizam
namenin doğrudan doğruya; şümulü
ne giremiyen hal ve vaziyetlerde ise 
dostane bir şekilde mahallî makama-
tm nazarı dikkatini çekmekten geri 
durmıyacağım söyledi. 

Dünkü vakalar doğrudan doğruya 
komisyonun nizamnamesinin üçüncü 
maddesinde musarrah salâhiyetleri 
içine girmemektedir. Filhakika bu 
madde yalnız kendini kaydettirmek 
ve rey vermek haklarından mahrum 
edilenlerin müracaatını derpiş etmek
te, fakat meşru propaganda hakkın
dan mahrum edilmek hususdunu da 
derpiş eylemektedir. 

B. Garo Hataya dönüyor 
Ankara 4 (Telefonla) — Hükümeti

miz ricalile temas etmek üzere bura
ya gelen Hataydaki Fransız delegesi 
B. Garo bu akşamki Toros ekspresile 
Hataya hareket etmiştir. 

Otobüs tahkikatı 
İstanbul belediyesi rüesasm-

dan bazılarının ihmalleri 
tesbit edildi 

Ankara 4 (Telefonla) — tstanbul-
daki otobüs tahkikatını yapan teftiş 
heyeti tahkikat fezlekesini bitirmek 
üzeredir. Fezleke bugünlerde vekâle
te verilecektir. 

Öğrendiğime göre tahkikat netice
sinde, İstanbul belediyesi rüesasm-
dan bazılarının ihmalleri tesbit edil
miş bulunmaktadır. Fezleke vekâle
tin tedkikinden geçtikten sonra dev
let şûrasına verilecektir. 

Büyük ziraat kongresinin 
ayın 18 inde toplanması 

muhtemel 
Ankara 4 (Telefonla) — Büyük zi

raat kongresinin tarihi Başvekiltn 
muvafakati alındıktan sonra katî su
rette tesbit edilecektir. Kongrenin bu 
aym 18 inde toplamnası muhtemel
dir. 

Evvelce kongre ruznamesinden çı
karılan orman işleri gene kongre ruz-
namesine almmıştır. 

Kartalda bir makasçı 
yaralandı 

Bugün 11 raddelerinde Kartal is
tasyonunda manevra yapan marşan
diz vagonlarındem birine hasbelvazife 
atlamak istiyen istajsyon makasçıla-
nndan Ali GaJib muvazenesini kay
bederek yere düşmüş, başının muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. Yaralı 

Macaristan 
Italgaya donmuş 
Orta Avrupada tekrar 

İtalyan nüfuzu artacakmış 
Budapeşte 4 (A.A.) — HaVas ajan

sı muhabiri bildiriyor: Roma ile Berlin 
muhabiri bUdiriyor: Roma ile Berlin 
arasmda daima bir muvazene siyase
ti takib etmeğe gayret etmiş olan Ma- . 
cai: hükümeti anşlusdan beri Alman-
yaya meyil etmişse de şimdi yeniden 
İtalyaya dönmüştür. Siyasî mahfiller, 
îtalya hükümetinin İngiliz - İtalyan 
ve Fransız - İtalyan itilâfları neti
cesinde Tuna havzasında' yakında ye
niden mühim bir rol oynıyabileceğini 
ümid etmekte, İtalyanm vasati Avru
pada tekrar faaliyete başlaması Ma-
caristana menfaatler temin edeceğini 
tahmin eylemektedirler. İtalyan nü
fuzunun tekrar teessüs etmesi Ma-
caristanm dahilî siyasetinde de akis
ler bırakacaktır. 

Mutedil, muhafazakâr, katolik ve 
liberal mahfiller nazi propagandası-
m endişe ile takib etmekte ve bu pro
pagandaya sed çekilmesini temenni 
eylemektedirler. 

İyi haber alan mahfillerde zanne
dildiğine göre hükümet bu propagan
daya karşı şiddetli tedbirler alacak 
ve İtalyan nüfuzu mutedil elemanla-
nn mukavemetini arttıracaktır. 

Erzincanda on yedi köy 
erazisi su altında 

Erzincan 4 (Hususî) — Fıratm taş
ması üzerine on yedi köy erazijsini 
su basmıştır. Vilâyet maddî zaran 
tesbit etmektedir. Nüfusça zayiat yok-

yem 
tıir galibiyeti 

Romada kral kupası 
müsabakasında yüzbaşı 
Cevâd Kula, bir Alman 
zabiti ile birinci geldi 
Kral suhayımtzt ve derece 

alan Cevad Gürkam 
tebrik etti 

Roma 4 — Burada biniciler ara
smda Kral kupası müsabakası ya
pıldı. Kral Viktor Emanuel de mü
sabakaları takib için sahada bu
lunuyordu. Müsabakada parkuru 
yalnız Türk ekibinden Cevad Ku
la ve Alman ekibinden bir zabit 
hatasız yaptüar. Yüzbaşı Cevad 
Gürkan ile 2 Alman ve bir İrlan
dalı derece aldılar. 

Kral, yüzbaşı Cevad Kula ile 
Cevad Gürkam, ellerini sıkarak 
tebrik etti ve mükâfatlarını ver
di. 

Subaylarımız şiddetle alkışlan
dılar. 

Son dakika 
Çinlilerin büyük 

bir muvaffakiyeti 
800 bin Çinli Japon cep
hesini müteaddîd nokta

larda yardı, Japonlar bütün 
cephede çekiliyorlar 

Londra 5 — Hong Kongdan Deyli 
Telgraf gazetesine bildiriliyor: 

Çinliler Japon mevzilerine karşı 
taarruzlarında büyük bir muvaffaki
yet elde ettiler. Çin kuvvetleri 800 
bin kişi ile taarruza giriştiler ve Ja
pon hatlarını bir çok yerlerde 24 
kilometre derinliğinde yardılar. Bü
tün Japon ordusu ricat ediyor. Geri 
kıtalar büyük bir şecaatle harb ede
rek Çinlüeri durdurmağa çalışıyor
lar. 

Taaruz Suçea mıntakasında ol
muştur. Adedce çok üstün olan Çin
liler sel gibi akmışlardır. Dai Her 
Çuvan, Tang Seng, Suiyuvanda Ja
ponlar ilerliyorlar. Bu son vilâyetin 
merkezine yaklaştılar. Honan, Ha-
noi ve Şanzi vilâyetinde de muvaf
fakiyet elde ettiler. Üç kol Şangha-
ı/ın cenubu şarkisinde Hançeo üze
rine yürüyor. 

Tokyoda Japon ordusunun mevzi
lerini muhafaza hususunda güçlük 
çektiği ve bunun, hatların arkasında 
Çin çetelerinin faaliyetinden ileri 
geldiği bildiriliyor. 

Bir ingiiiz lirası 175 
Uiû olacal( 

Hükümet bu surette sta
bilize etmeğe karar verdi 

Paris 5 — Hükümet frangı bir İngi
liz lirası 175 frank olarak stabilize ede
cektir. Bu kur, 926 danberi en aşağı 
kurdur. Fakat bundan aşağı inmesine 
meydan verilmiyecektir. Hükümet İn
giltere ve Amerika ile anlaşarak buna 
karar vermiştir. 

B. Daladye hükümetin malî siya
setini tasvib edip etmediği için bir 
nevi plebisit yapılacağım söylemiştir. 
Böyle plebisit millî müdafaa istikrazı 
şeklinde olacaktır. 

Elektrik şirketile yeniden 
müzakereye başlanıyor 
Nafıa Vekâletile elektrik şirketi 

arasında yeniden müzakerelere baş
lanacaktır. Bunun için Belçikadaki 
umumî müdürü B. Spesial İstanbula 
gelmiş ve dün akşam Ankaraya hare
ket etmiştir. 

Amerikanın hazırlığı 
Vaşington 4 (A.A.) — Harbiye Ne-

7areti harb vukuunda Amerikada 
10,000 fabrikanın derhal silâh ve cep
hane imaline başlıyacaklanm temin 

Türk gazetecileri yarın 
Belgrada gidecekler 

Makedonya umumî valisi ve kolordu kumandanı 
dün Selânikte gazetecileri kahul ettiler 

Selanik belediye reisi yakmda bir heyetle Ankaraya 
gelerek Atatürkün doğduğu evin anahtarını 

Büyük Şefe takdim edecek 
Selanik 4 (Giden muharririmiz

den )— Olimpiadan döndükten sonra 
dün akşam saat 20,30 da Atinadan 
Selâniğe hareket etmiştik. Bugün Se-
lâniğe geldik. Bizi konsolosumuzla 
Makedonya matbuat müdürü, Sela
nik gazeteciler birliği reisi va azalan 
karşıladılar. Makedonya umumî vali
sini, kolordu kumandanım, belediye 
reismi, konsolosumuzu ziyaret ettik 
ye şehri gezdik. 

Makedonya umumî valisini ziyaret 
ettiğimiz zaman, umumi vali bir nu
tuk irad ederek, ezcümle, bizi kabul
den çok bahtiyar olduğunu ve ara
daki hududlann kalkacağı günlerin 
uzak olmadığını söyledi. 

Kolordu kumandanı da, bizi ma
kamında hararetle kabul ederek, nut
kunda, iki kardeş ordunun icabmda 
bir gün müşterek vatanı beraber mü
dafaa edeceklerini söyledi. 

Selanik gazetecUer birliği Türk ga
zeteciler şerefine bir öğle ziyafeti, Türk 
konsolosumuz bir çay, belediye de 
bir akşam ziyafeti verdi. Ziyafetlerde 
samimî nutuklar söylendi. B. Ercü-
mend Ekrem Talu nutuklara cevap 
verdi. 

Şehri gezdiğimiz sırada Atatürkün 
doğduğu evi ziyaret ettik. Müze yapıl
ması kal'arlaştınlan bu tarihî evin 
etraf istimlâk edilmiştir. İstim
lâk edilen saha büyük bir park 
haline getirilecek ve ev parkın orta-
smda kalacaktır. Bu evin yanında 
da Türk konsolosluğu binası yapıla
caktır. Selanik belediye reisi yakında 
bir heyetle Ankaraya gidecek ve evin 
anahtarını Atatürke takdim edecek
tir. 

Yarın Selanik civarım ve fabrika
ları gezeceğiz. Cuma günü de Belgra
da hareket edeceğiz. Hilâli 

Atinadan ayrılırken 
Atina 4 (A.A.) — Atina ajansı 

bildiriyor: Olimpia'dan dönen Türk 
gazetecileri, dün akşam saat 20,30 
da Selâniğe hareket etmişler ve istas
yonda Türkiye elçisi, Türkiye konso
losu, matbuat direktörü B. Seferya-
dis Romanya ve Yugoslavya matbu
at ataşeleri, gazeteciler birliği reisi 
B. Zarifi ve Atina ajansı direktörü B. 
Vekirarelli tarafından uğurlanmıştır. 
Türk zatecileri Selanik'ten Belgrad'a 
geçeceklerdir. 

B. Mussolînî Südetler için 
tavassut edecekmiş 

Bu meselenin Fransa 
veclıile hallini 6. I 

ve Ingilterenin arzusu 
itlerden istiyecekmlş 

Londra 4 (A.A.) — Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: Emin bir 
İtalyan membaından öğrenildiğine 
göre B. Mussolini şahsî nüfuzunu 
kullanarak südet ekalliyeti meselesi
ni Fransa ve Ingilterenin arzusuna 
tevfikan halletmesini Hitlerden isti-
yecektir. 

Londra 4 (A.A.) — Havas ajansı 
muhabiri, İngiltere Hariciye Nezare
tinin Fransa hükümetinden bir 
muhtıra aldığını bildirmektedir. 
Fransa hükümeti, bu muhtırasında 
İngiliz ve Fransız nazırları arasın
da yapılmış olan göıilşmelerin neti
cesi olarak yakında Prag hükümeti 
nezdinde icra edilecek teşebbüsleri 
izah ve tasrih etmektedir. 

İngilizlerle Fransızlar arasındaki 
görüşmelere diplomasi yolu ile de
vam olunacaktır. 

Roma mülakatı hakkında İn
giliz gazetelerinin mütalâası 

Londra 4 — Bütün gazeteler Roma 
da B. Hitlere yapılan kabul resminin 
ihtişamından bahsediyorlar. Deyli 
Telegraf bu ihtişamın eski Roma im
paratorluğunun debdebe ve ihtişam-
lannı hatırlattığını söylüyor ve di
yor ki: 

«Bu muazzam istikbalin çerçevesi 
içinde son derece mühim siyasî gö
rüşmeler yapılacaktır. Roma - Berlin 
mihveri her zaman olduğundan zi
yade sağlamdır. Ve Avrupa'nın müs
takbel uzlaşması lehinde tesirini gös
terecektir.» 

Times gazetesi de Roma mülâkatı-
nm İtalyan - Alman dostluğunun 
teyidinden pek fazla birşey olduğu
nu V ebinnetice Avıııpa'daki vekayiin 
müstakbel seyri üzerinde mühim bir 
tesir yapacağını yazmaktadır. 

Amerikan donanması 
Ayan 105 bin tonluk 
yeni inşaatı 135 bin 

tona çıkardı 
Vaşington 4 (A.A.) — Ayan meclisi 

1156 milyon dolara baUğ olan deniz 
silâhlanma kanunu lâyihasını 28 re
ye karşı 56 reyle kabul etmiştir. ]jı:i:< 

Lâyihada zırhlıların tonaj yekûnu 
parlâmentonun kabul ettiği 105.000 
tona mukabü 135.000 olarak tesbit 
edilmektedir. 
500 nakliye gemisi yapılacak 

Vaşington 4 (A.A.) — Amerikan 
ticaret odasının senelik toplantısın
da bir nutuk söyliyen deniz komis
yonu reisi Land ticaret filosu inşaat 
programının tacil edilmesini iste
miş ve millî müdafaanın ihtiyaçlan-
nı temin etmek üzere gelecek on se
ne zarfmda 1,250 milyon dolar kıy
metinde 500 gemi inşası lâzımgele-

Macar Yahudileri 
Dünya Yahudi kongresi 

harekete geçti 
Cenevre 4 (A.A.) — Dünya Yahudi 

kongresinin icra komitesi Macar hü
kümeti tarafından meclise verilen ve 
Yahudilerin iktisadî hayata ve ezcüm
le matbuat, tiyatro ve bilûmum ser
bes mesleklere ancak yüzde yirmi nis-
betinde iştirak edebileceklerine dair 
olan kanunu tedkik etmektedir . 

Komite bu kanunun Macar hükü
metinin Trianon muahedesile ekalli
yetlerin haklarına riayet edeceğine 
dair giriştiği taahhüdlerle kabili telif 
olmadığı kanaatindedir 

Komite, bu tedbirler ladbik edildiği 
takdirde dünya Yahudi kongresinin 
beynelmilel zaman altına alır ar. Ma
car Yahudilerinin hukuk müsavatını 
müdafaa etmek üzere Milletler Cemi
yetine ve devletlere müracaat edece-
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Ailelerimizin, 

evlerimizin hali 
Baş muharriıimiz, geçenlerde to-

puıı, makinenm ve kemanın biribiri-
I^ ne derece alâkadar olduğunu an
latan bir makale yazmıştı. Bir mem
lekette inkişaf başlaymca bütün 
bunların, - bahar mevsiminde hep 
birden yeşeren ağaçlar, tarhlar ve 
tarlalar gibi, - belirip çoğaldıklarını 
anlatmıştı: Mini kuvvetimizle, sana-
yiimizle, güzel sanatlerimizin biribir-
lerüe bağUığmı böylece tebarüz et
tirmişti 

Bazı baharlar, kimi meyValar geç 
Verir; kimi de kıt, yahud bol olur; p 
cihet başka... 

Meselâ, behemehal radyomuz inki
şaf edecek; tomurcuklardan, btmu 
anlıyoruz; amma geç kaldı. 

Edebiyat, şiir mahsulümüz kıt... 
Bunu muterifiz! 

Buna mukabil, musiki konserleri-
•niz, pıtırak gibi maşallah... Hem de, 
müşterisiz mal halinde kalakalmı
yorlar... Bu yıhn diğer meşhur kon
serleri gibi, Münir Nureddinin evvel-
^ geceki ikinci konseri de, hıncahınç-
*•• Bir ahbap için sabahleyin telefonla 
yw aradık bulamadık. 

Hulâsa, şehircilik, bankacılık, nak-
%ecUik, gazetecilik, fabrikacıhk, 
süvariUk, vesair işlerimiz - bir keli-
•»»eyle - bütün içtimaî işlerimiz elele 
vermiş hep birlikte ilerler vaziyette
ler... 

Bazılannda hastalıklar, tırtıllar 
btılunabUir: Maarifimizde, sporumuz
da filân... Fakat hangi baharda bü-
^ mahsullerin birden arızasız çık-
^1» görülmüştür? 

' *** 
Millî hayatımızda bu böyleyken 

•ile hayatımızda ayni tekâmül var 
HU? 

Ben kendi hesabıma belki bu hu-
Sttsta âmâyım! Zira maalesef, bir 
ilerleyiş göremiyorum. Ailemizde ço-
^ k terbiyesinden, kadmm vazife
sinden, erkeğin teşkilâta ve müdir 
fulünden başlayınız bütün maddi 
cihetlere kadar aksağız: 

Ne iskemlemiz iskemle, ne odama 
^ a , ne mutbağımız mutbak, ne hiz-
^netçimiz hizmetçi! 

Bütün bu biribirine bağh işlerimiz, 
l'ozuk mu bozuk! Garp memleketle
rinde bir kapıcının ev içi teşkilâtı, 
tertibi, bizim yüz liralık apartıman-
i^da oturanlanmızm çoğununkinden 
Mükemmeldir. Ev zevki ilerlemiş en 
^ ğ ı tabakadaki Garplının zevkle 
^ P duvara astığı bir tablosu, filân-
^ üslûp bir kaç koltuğu, kat kat 
çamaşır takımlan, bir miktar gümüş 
•vanisi, tamam çatal bıçak takımı, 
kendine göre bir kütüphanesi, ne bi
leyim, medenî ihtiyaçlara göre bir 
*lle için maddî, manevî ne lazımsa, 
^cpsi vardır. 

I^endimizinkini samimiyetle kıyas 
«âelim... 

Nedir o kapüarm boyasızhğı?... 
Nedir o hizmetçinin pis şıpıtık terlik-
l^ri?... Nedir o yamn yumru çöp te-
»^ekesi?... Nedû- o çatlak tabaklar?... 
^edir o zevksiz konsol üstü?... Hattâ 
*^edir o tapon küUk salon?... 

^ok, hayır! İçtimai sahada bir çok 
®^slı adımlar atmamıza rağmen, 
**le ve ev cihetinde yayayız... Bir tek 
santim flerlememiz jvk... Hattâ o 
•^n tazam kflerli, kendine göre ter-
«Mi ecdad evlerine nazaran teden-
*»*«eyiz!... 

••• 
Memleketin güneşe maruz yerierin-

ÜKŞABI 

Belediye 7 değirmen 
itiralıyacalt 

Ekmek işini hal için yalanda: 
faaliyete başlanacak 

Hükümetin ekmek meselesi hak-
kmda düşündüğü tedbirleri yazmış
tık. 

Ziraat bankasının iştiraMle mer
kezi Ankarada olmak üzere bir buğ
day ofisi teşkil edilecektir. Belediye
ler, şehrin ihtiyacı olan buğdayı bu 
ofisten alarak değirmenlere verecek
ler ve değirmenlerde de buğdayı öğü-
teceklerdir. Belediye de bunu fırın
lara dağıtacaktır. Bu kararın tatbiki 
için emrin gelmesi bekleniyor. Bele
diye, şimdilik İstanbulda 7 büyük de
ğirmen kiralıyacaktır. Bu değirmen
lerin öğretecekleri un ayni evsafta 
olacağından, şehrimizde çıkacak ek
meklerin de evsafı birleştirilecektir. 
Ancak bütün ekmek tipinin ayni ol
ması için, modem fırınlar lâzımdır. 
Bu nokta, yeni vesait ile mücehhez 
fabrikalarm tesisinden sonra kabil 
olacaktır. 

Dört s e y y a h vapuru ge l iyor 
15 mayısta İngiliz bandıralı Strat-

nor vapurile 350, 16 mayısta' Oryan 
vaprile 300 İngiliz sejrahı gelecektir. 
20 mayısta General fon Stoybeyn ile, 
21 mayısta gelecek Milvoke vapur-
larüe de biner seyyah gelecektir. 

Yünlü kumaşlar 
F a z l a i thalât ın yer l i s a n a y i e 

n e gibi tesir yapt ığ ı t edkik 
edi l iyor 

İktisad vekâleti baş müşaviri B. 
Fon der Porten'in reisliğinde bir he
yet tenzilâtlı gümrük resminden is
tifade olunarak fazla ithal edilen 
yünlü kumaşlarm yerli sanayie tesir 
edip etmiyeceği mevzuu üzerinde ted-
İdkat için şehrimize gelmiş ^ve İşe 
başlamıştır. 

Avrupa yünlülerinin fazla ithalin
den yerli sanayün müteessir olacağı 
anlaşılırsa yeni bir ham madde mu
afiyeti verilmesi ihtimali vardır. 

Haydarpaşa numune hasta
nesi aylık toplantısı 

Haydarpaşa Numune hastanesi ay
lık toplantısı Baştabip Dr. Kâzım Lâ-
kaym başkanlığmda yapüairak: 

Prof. Dr. Tevfik Sağlam: Akciğer çı
banı, Hipervantilasyondan mütevellit 
koleps D. Kemal Saraçoğlu: Astmada; 
pireto-terapi-. Dr. Nuri Osman Eren 
dokuzuncu günü Eriteml vak'alanm -
Prof. Salâhaddin Erk de Bronkogra-
fiye ait muhtelif radyografiler takdim 
etmiştir. 

Münakaşalar: Prof. Salâhaddin 
Erk, Dr. Zeki Tektaş, Dr. Müfide Kü-
ley, Dr. Kemal Saraçoğlu katılmış
lardır. 

«W*wuıUffiMiıiH't'H'yrıtıııUııtiHİnı^iMiııifiMirıııııiMiınııı^^HMitt»H»tttW»» 

de evvelâ bahar olduğu gibi içtimaî 
sahada oldu... Halbuki ailemiz, evi
miz hâlâ kış ortasmda gibidir... El
bette bu sahada da mesud filizlen
melere erişeceğiz... Güneş buraya da 
yoracak] 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Kasap çıraklarının tatili 

Kasap dükkân ve mağazalamt-
da çalıdan müstahdemin ve çı

raklar, pek çok imzalı bir JTITIA-
tara üe gazetemize bir mektup 
göndermişlerdir. Bunlar, vaziyet' 
Zerinden şikâyet ediyorlar V9 di
ğer esnaf gibi hafta tatüinden is
tifade etmek istiyorlar. Haftada 
bir gün olsun, istirahate muhtaç 
olduklarım söylüyorlar ve çoluk' 
larüe, çocuJclarHe biraz beraber 
oturmağa hasret yaşadıJdannı 
bildiriyorlar. 

Dikkati celbederiz. 

MantıksızJmItarar 
Galatada Ziraat bankası 

köşesinde taksiler duruyor* 
hususî otomobiller 

duramıyor 
Galatada Merkez Rıhtım ham önün

de açılan yeni meydandan Ziraat Ban-
kasmın köşesine kadar uzanan Rıh
tım caddesi, Liman işletme idaresi ta-
rafmdan asfalt olanak mükemmel su
rette tamir edildi ve seyrisefere açü-
dı. 

Belediye, taksi otomobilleri için cad
de üzerinde bir bekleme yeri ayırmış
tır. Taksi otomobilleri burada sıralan
makta ve yolcu beklemektedir. Fakat 
bu bekleme yeri ysdnız taksi otomo
billerine tahsis edildiği için hususî 
otomobillerin burada beklemesine mü
saade edilmiyor. Hususi otomobiller 
için Köprüye epeyce uzak olan Şirketi 
Hayriye binasmm bıüunduğu Ferme
neciler sokağı bekleme yeri olarak 
tahsis edilmiştir. 

Hususî otomobillerin, Ziraat Ban-
kasmın köşesinde taksi otomobilleri
ne tahsis edüen yerde durmalarına 
neden müsaade edilmemektedir? Bu
nun makul, mantıkî şekilde İzah edi
len bir sebebi yoktur. Taksi otomobili
ne binecek yolcular, Köprü başmda 
emirlerine amade araba buldukları 
halde - hususî otomobil sahibi olmak 
bir cürümmüş gibi - Kadıköy ve Ada
lar vapurlanndan çıkan bir yolcu, 
kendi şahsî otomobiline binmek için 
FermenecUer sokağınm ağzına kadar 
ilerilemeğe mecbur oluyor. Hele yağ
murlu havalarda aUesile otomobiline 
derhal binmek mevkihıde bulunanlar 
için bu çok eziyetli bir vaziyettir. 

Bunun çıkar yolu vardır: Ziraat 
Bankasınm köşesinde otomobil bekle
me yeri olarak tahsis edilen kısnun 
yansı taksi, yarısı da hususî otomobil
lere tahsis edilmelidir. Bu suretle 
- hususî ve taksi otomobilleri yolcuları 
arasmda bir fark gözetilmeksizin -
buradan otomobile bineceklere kolay
lık temin edilebilir. Bu güç, külfetli 
bir iş değildir. Alâkadar makamlarm 
ehemmiyetle nazan dikkatini celbe
deriz. , 

Bir çocuk pencereden düşerek 
yaralandı 

Beşiktaşta oturan İhsanın bir bu
çuk yaşmdaki kızı pencereden soka
ğa düşmüştür. Çocuk baygın Wr hal
de Şişli Çocuk hastanesine kaldırıl
mıştır. 

Bay Amcaya göre 

Beşiktaşta bir 
ev yıkıldı 

Hava dün de kapalı geçti, ter
mometre 11 dereceye düştü 

Hava dün do kapah geçmiş, vakit 
vaMt yağmur yağmıştır. Rüzgâr şi
malden saniyede 2A metre hızla es
miştir. Termometre 11 dereceye kadar 
indiğinden, birçok yerlerde yeniden 
sobalar, kaloriferler yakılmağa baş
lanmıştır. Dün en fazla sıcaklık 14 de
rece idL 

Evvelki günkü yağmurun tesirile 
Beşiktaşta' Büyükbıyık Alipaşa soka-
ğmda emvali metrukeye ald iki katlı 
bir ev çökmüştür. İnssuıca zayiat 
yoktur. 

Memleketin ekseri yerlerinde, bü-
hassa Ege ve Cenubî Anadolu böl
gelerinde hava kapalı ve ya:ğışh geç
miştir. 

i z m i r v e hava l i s inden k o y u n 
ge ld i 

Belediye, şimdiye kadar yalnız Ada
nanın Ceyhan havalisinden kasaplık 
koyun getirtiyordu. İlk defa olarak 
izmir ve havalisinden sipariş edilen 
hayvanlann ilk partisi dün şehrimi
ze gelmiştir. Bundan sonra hem Ege, 
hem de Ceyhan mıntakasmdan ka
saplık hayvan gelecektir. 

ŞirinjikjııusJtası . 
K u m k a p ı d a bir iht iyar büyü

cülük suçu i le y a k a l a n a r a k 
m a h k e m e y e veri ldi 

Kumkapıda oturan Ali admda 74 
yaşında bir adam büyücülük ve mus
kacılık yapmak suçundan yakalana
rak adliyey verilmiş, asliye dördüncü 
ceza mahkemesinde muhakemesi 
yapümıştır. 

Aliyi cürmü meşhud halinde ya-
kahyan memurlann tanzim ettikleri 
evraka nazaran bu adanun evinde 
büyücülük yaptığı haber alınmış ve 
iki kadın polisi eve giderek Seyid Ali
den şirinlik muskası istediklerini 
söylemişlerdir. Seyid Ali birer muska 
yazmış ve bunlan başlannda, şapkar 
lannm altında taşımalarım söyle
miştir. Bu işine mukabil de bir lira 
ücret almıştır. İşte bu sırada diğer 
memurlar girip Sejrid Aliyi cürmü 
meşhud halinde yakaiaiRişlardır. 

Maznun Sejrid AU dün mahkeme
de bu suçu inkâr ederek: 

— Ben büyücülük yapmadım. İki 
kadın gehp benden muska istedUer. 
Ben de insaniyet narmna yazdım. 
Kendilerinden para istemedim. Zor
la bir lira bıraktılar. Halbuki ben 
para üe böyle işler yapmıyorum. 

Dedi şahidlerin çağınlması için 
muhakeme başka güne bırakıldı. 

Fırıncı lar bir leş iyorlar 
Şirket kurmak meselesinden ara

larında ihtüâf çıkan fınncılar cemi
yeti idare heyeti azalan istifa etmiş
ler ve yapılan intihapta yeni idare 
heyeti teşekkül etmişti. Cemiyet şir
ket kurmak gayesinin tahakkukuna 
gayret etmektedir. 

Bilhassa Üsküdarda 17 fınmn 
birleşerek şirket halinde çahşmıjra 
karar vermeleri İstanbul fınncılan-
nı harekete getirmiştir. İstanbulda 
196 fınn vardır. 

SahlfeS 

İKTİSADI MESELELEB 

İthali takasa tabi tutulması 
kararlaştırılan maddeler 

7 Nisan tarihinde çıkan bir karar
namede, ham deri, bakır, kalay, pa
muk ipliği, kauçuk gibi maddelerin 
ithalâtı takas şartlarına tâbi tutul
muştur. Bu kararnamenin piyasadaki 
akislerinden bahsederken pamuk ip
liği fiatlerinin arttığım da yazmıştık. 
Yalnız pamuk ipliği, bakır, kauçuk 
gibi maddeler pahalılaşmıştır. Halbu
ki son günlerde lâstik fabrikaları, yaz
lık ihtiyaçlar için fazla mikdarda ka
uçuk sarfediyoriardı. Bu vaziyete göre 
bu yaz, üstü keten, altı lâstik ayak
kabılar pahalılaşacaktır. Maamafih 
bu pahalılıktan ayakkabıcılar pek 
memnım olacaklardır. Çünkü her se
ne ayakkabıcılar bu nevi ayakkabıla
ra rekabet edemiyorlardı. 

Bakır, kalay gibi maddelerin paha
lılığı henüz piyasaya tesir etmemiş
tir. 

Bu nevi maddelerin bundan sonra 
takas suretile ithal edilmesi, daha 
ziyade pahalılığa sebebiyet verecekti. 
İlctisad Vekâleti fabrikatörler, bilhassa 
sanajri birliği tarafından yapılan şi
kâyetleri gözönünde tutarak, 7 nisan 
tarihinde çıkan kararnameyi bir ta
limatname ile izah etmektedir. Bu 
izahnameye göre, kararnamenin neş
rinden evvel, gümrüklere gelmiş, ve 
yahud bedeli ödenmiş olan mallar ta
kasa tâbi tutulmıyarak ithal edile
cektir. Henüz kararnameyi izah eden 
bu talimatname resmî gazetede neş-
redümemiştir. Fakat İktisad Vekâle
tinden şehrimizdeki alâkadar resmî 
dairelere gelen bir tezkerede, bu cihet 
bildirilmektedir. Bu haber, henüz alâ
kadarlar tarafmdan tamamile du3rul-
mamıştır. Haberi duyanlar müşkül 
mevkiden kurtulacaklardır. Çünkü 
Gümrüklere gelmiş, ve yahud bedeli 
ödenmiş mallann tekrar takasa tâbi 
tutuluşu, yeni bir hayat pahahhğına 
sebebiyet verecekti. Şimdilik böyle bit 
pahahhğa meydan verilmiyecektir. 

Fakat alâkadarlann fikrine bakı
lırsa, ham deri, kauçuk, Hindistan ce
vizi, kebraso gibi maddeler ekseriyet
le Koloni eşyasıdır. Halbuki Koloni
lerle takas suretile muamele yapma* 
ğa imkân yoktur. Şimdiye kadar bu 
gibi maddeler, serbes döviz vermek su
retile tedarik ediliyordu. Bımdan son
ra, bu maddeleri satın almak için, in
cir, hah, tiftik gibi meddelerle takaa 
yapmak lâzımdır. Bu takas muamele
si, bu nevi mallann pahahlaşmasma 
sebebiyet verecek, fakat bazı ihracat 
maddelerimizin sürümünü arttıracak
tır. H. A. 

G i z l i r a n d e v u e v i m i ? 
Beyoğlunda oturan Pakize isminda 

bir kadmm gizli randevuculuk yaptı
ğı haber almarak araştırma: yapümış 
Perihan, Feriha ve Nuriye adlarında 
üç kadınla üç erkek yakalanmışlar
dır. 

Pakize hakkmda fuhşa teşvik vfl 
randevuculuk suçlarmdan evrak tan
zim olunarak mahkemeye verilmiş v« 
dün birinci ceza mahkemesinde mu
hakemeye başlanmıştır. 

Kadm, mahkemede suçunu Inkâj 
etmiş: 

— Ben randevuculuk yajHnadım, 
Evimi kiraya veriyordum' Evde ya
kalananlar da kiracılarm getirdikleri 
misafirlerdir, demiştir. 

Şahidlerin dinlenmesi için muhake
me başka güne bırakümıştır. 

"^ Geçenlerde bir belediye toplan-
^sında hamam suları hakkında ko-

.^üsüidu bay Amca... 

... Hamama giden bir adanun ne 
kadar su harcadığı hesablandı— 

.. . Ve Ur çc^ ince hesablardan 
sonra... 

... Bir hemşerinin annabilmesl 
için dört teneke su yeter, dediler!.. 

B. A. — İyi amma hesabın biı; nc*-
san tarafı var: Bu dört teneke su kaç 
ayda bir hamama giden hemşeriyi 
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Sovyet Rusyada 
1 Mayıs 

Her tarafta büyük geçid 
resimleri yapıldı 

Moskova 4 (A.A.) — Tas ajansı^ 
bildiriyor: 1 Mayısta, bütün Sovyet
ler birliğinde muhteşem halk geçit 
resimleri yapılmış ve bütün tezahür
ler müstesna bir sevinç havası için
de cereyan etmiştir. 

Moskova'da Kızıl meydandaki ge-
Çit resmine bir buçuk milyon kişi, 
Leningrad'daki tezahürlere bir mil
yon kişi, Kiev'dekilerine 500 bin kişi, 
Minsk'dekUerine 100 bin kişi, Ere-
van'dakllerine 90 bin kişi, Ulma-atar 
daküerine 120 bin kişi, Frunze'deki-
lerine 50 bin kişi, Silissi'dekilerine 300 
bin kişi, Stalinabad'dakilerine 30 bin 
kişi, Bakû'dekilerine 400 bin kişi ve 
Askabad'dakilerine 60 bin kişi iştirak 
etmiştir. 

Sovyetler birliğinin her şehrinde 
ve köyünde de bir çok tezahürler ve 
mitingler yapılntuştır. 

Yunan kabinesinin 
işçjjolitikası 

B. Metaksas elde edilen ha
yırlı neticeleri anlattı 

Atina 4 — Başvekil B. Metaksas 
1 Mayıs münasebetUe Pirede mühim 
bir nutuk söylemiştir. Başvekü işçi 
meselesinden, hükümetin aldığı ted
birlerin hayırü neticelerinden bah
setmiştir. Hükümet ihtiyarlık ve ö-
lüm sigortalannı, istirahat istasyon
ları kurulduğunu, drahminin istik
ran temin edildiğini izah etmiştir. 
Başvekil sonunda demiştir ki: 

tîşçi politikası, hükümetin iftihar 
ettiği bir politikadır. Bu politika ile 
muhtelif smıflann yerine müttehit 
bir Elen sosyetesi kurmuştur.» 

Küçük itilâf 
konferansı 

Konsey dün toplanarak 
müzakereye başladı 

Bükreş 4 (A.A.) — Bu sabah saat 
9,15 te B. Stoyadinoviç ile B. Krofta, 
Sinaya'ya vasıl olmuşlardır. Kendile
rini istasyonda Romanya Hariciye na
zırı B. Komnen istikbal etmiştir. 

Gene bu sabah iki devlet adamı, bu 
sene Romanya Hariciye nazın tarafm-
dan riyaset edilmekte olan Küçük İti
lâf konseyinin mesaisine iştirak et
mişlerdir. Konferans, Palas otelde 
toplanmıştır, 

Bükreşten gelecek olan kral Kâiöl, 
Sinaya şatosuna sabahleyin vasü ola
cak, B. Stoyadinoviç Ue B. Kroftayı 
kabul ve Hariciye nazırlan şerefine 
kral şatosımda verilecek olan ziyafe
te iştirak edecektir. 

Harb esnasında bitaraf 
mıntaiıalar 

Milletler Cemiyeti içtimaî 
meseleler komisyonunda 

bir teklif 

Madride gülleler 
düşüyor 

Franko kuvvetleri yemden 
bombardımana başladılar 
Madrid 4 (A.A.) — Franko kuvvet

lerinin bataryalan gece Madridi şid
detle bombardıman etaneğe başUamış-
lardır. Birçok obüsler şehrin muhte-
Uf mahallelerine düşmüştür. 

Madrid 4 (A.A.) — Dün akşam 
Madrid'in Frankist bataryalan tara-
fmdan yapılan bombardımanı kur
banlarının mlkdan bugün öğle za-
mam 13 ölü ve 28 yaralı olarak tes-
bit edilmiştir. Bombardıman esna-
smda beş yüze yakm obüs atılmıştır. 

Frankocularm tebliği 
SalamanJca 4 (A.A.) — Büyük umu

mî karargâhın evvelki gece neşredil
miş olan bir tebliğinde fena havala
ra rağmen, Frankist kıtaatm Alfam-
bra mmtakasmda ileri hatlannda 
mühim tashilıat yapmış, mühim as
kerî mevziler işgal etmiş ve yüz üç 
esir almış olduklan bildirilmektedir. 

Hükümet milislerinin El Popoa 
mevziine karşı yapmış olduklan bir 
mukabil taarruz şiddetle tardedilmiş 
ve düşman ağır zayiata uğratılmıştır. 

Adlî tebligat 
Tebligatın posta ile yapılması 

hakkındaki tedkikler bitti 
Ankara 4 (Telefonla) — Adlî tebli-

ğatm posta ile yapılması etrafmdaki 
tedkikler bitmiştir. Bu hususta ha
zırlanmakta olan kanun lâyihası bu
günlerde Meclise verilecektir. Hâlen 
adlî tebligat işlerinde çalışmakta olan 
mübaşirlerden bir kısmı posta idare
sinde vazifelendirilecekler, diğer bir 
kısmı da Adliye Vekâletinde muhtelif 
işlerde çalıştınlacaklardır. Bu suret
le mübaşirlerden hiçbiri açıkta; kal-
mıyacaktır. 

Vali ve belediye reisi 
Atinaya gidiyor 

Yunanistandan vaki davet üzerinê ^ 
vali ve belediye reisi B. Muhiddin Ûs-
tündağ, Atinayı ve Yımaniştamn^ di
ğer şehirlerini ziyaret etmek üzere 
pek yakmda şehrimizden hareket ede
cektir. 

Cenevre 4 (A.A.) — Romanya mü
messili, içtimaî meseleler istişarî ko
misyonuna bir karar sureti tevdi 
etmiştir. Bu karar suretinde çocuk-
lann himayesini temin için harb es-
nasmda «bitaraf mmtakalar» ihdas 
edilmesi derpiş olunmaktadır. Her 
muharib memlekette vücude getiri
lecek olan bu mıntakalarda çocuk
lar, bombardımanlardan, gazdan, 
ilâh. masun bulunacaklardır. 

Fransız mümessili, Rumen teklifi
ne müzaheret etnüşve beynelmilel 
Kızılhaç teşkilâtııun bunu bilâmel 
tahakkuk ettirmesi teklifini ileri sür
müştür. _ _ _ _ _ _ _ _ 

Kırşehir felâketzedelerine 
yardım 

Kızılay Fatih şubesinden: Patih maliye 
fubesi tahakkuk şefliğinden 12 lira 85 ku
ruz, Patih malmüdürlüğü memurlan 
tarafından 13 lira 60 kuruş, 11 İnci okul 
öğretmenleri tarafmdan 8 Ura 45 kuruş, 
11 inci okul l9çUezl tarafından 69 kuruş. 

Parti grupunda 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

milletine, onun haşmetli hükümda-
rma, kırallık hükümeti reisine ve kı-
raUık hükümetine karşı besledikleri 
samimî duygulann tam bir inikası 
olduğtoıu ve bu suretle tecelli etmekte 
bulunan ve hep böyle de devam ede
cek olan bu Türk - Yunan tezahüra-
tmm Balkan müttefik ve dostlan ara-
smda yaşıyan münasebatm iyi bir tim
sali olduğunu sırasile anlatmıştır. 

Başvekil Celâl Bayar, Atinada im
zalanan munzam muahedenamenin 
bu devrede. Kamutaya sımulacağmı 
ve Partimizin tamamen tasvibine maz-
har olacağmdan da; şüphesi olmadı
ğım üâve etmiştir. 

Başvekilin bu beyanatı Partide ha
raretli ve sürekli alkışlarla karşılan
mıştır. 

Belgrad seyahati 
Bunu müteakip Başvekil, 9 mayıs

ta' Dr. Arasla birlikte Belgradda bu
lunmak üzere önümüzdeki cuma gü
nü Ankaradan hareket ederek, Yu
goslavya Başvekilinin, iyi haturatı he
pimizin gönüllerinde mahfuz bulı<-
nan ziyaretlerini iade etmek ve şi
mal Balkan müttefiğimiz olaiı necip 
Yugoslav milletine Türk milletinin se
lâm ve muhabbetlerini götürmek üe 
mesud olacağmı ve diğer Balkan müt
tefikimiz Romanyaya karşı bu bah
tiyarlık yaşatan vazifeyi sonbaharda 
yapacaklarmı söylemiştir. 

Başveklin bu sözlerini alkışlar ta
kip etnüştir. 
İtalyanın Boğazlar mukave

lesine iştiraki 
Başvekil, bımdan sonra sözü, günün 

diğer hâdiselerine naklederek, îtal-
yanm Boğailar mukavelesine iltiha-
kuun Türk - İtalyan dostane müna
sebetlerinin yeni bir tezahürü olma
sı üzerinde bUhassa tevakkuf etmiş
tir. Grup âzası bu haber üzerindeki 
menunlyetlerini de alkışla göstermiş
lerdir. 

Boğazlardan geçen 
harp sefineleri 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Buna binaen hükümetimiz Boğazlar

dan geçen gemiler ile Akdeniz ile Kara
deniz arasındaki tayyareler faaliyeti 
etrafmdaki yıllık raporunu alâkadarla
ra bildirmiş bulunmaktadır. 

Bu rapor dört kısma ayrılmış bu
lunmaktadır: 

Raponm Montrö anlaşması ve bu
nun muvakkat tatbikatı ile bilfiU tat
bikat sahasına girmesini ihtiva eden 
birinci kısmı, Montrö anlaşması mer-
butatı metnini, Japonya tarafından 
anlaşmamn tasdikine ait zabıtname3ri, 
anlaşmayı imza etmemiş bulunan ba
zı devletlerle teati olunan notaları 
ve büyük millet meclisinin 31 Temmuz 
1936 tarihli toplantısında doktor Tev-
fik Rüştü Araş tarafmdan irad olunan 
nutkım metnini ihtiva eylemektedir. 

Dört buçuk ayda boğazlardan 
geçen gemiler 

Ticarî gemilere ait olan ikinci kısım 
ise, İstanbul limanının bir krokisi üe 
bu limana ait talimatnameyi, klavuz-
luk istasyonlariyle tarifelerine meteo
rolojik işaretleri, telsiz telgrafa ait 
Türk kanımunun bir hülâsasını ve de
niz ticaret faaliyetine ait bir istatisti-
ki ihtiva eylemektedir. 

Bu istastistiğe nazaran 15/Ağustos-
tan 31 İlkkânun 1936 ya kadar Boğaz
lardan geçen gemiler tonaj yekûnu 
4.781.232 tona varmıştır. 

Bu yekûn muhtelif bayraklar arasmda 
şu suretle inkısam eylemektedir: 

Safî tonaj olarak, İngiltere 923,796, 
İtalya 799,156, Romanya 477,059, Almanya 
373,323, Yunanistan 341,929, Rusya 338,929 
Polonya 235,264, Fransa 291,201, Norveç 
229,840, Kolanda 152,Ş52, Bulgaristan 133 
bin 22, Amerika 108,512 İsveç 87,358, FUis-
tin 58,964, Danimarka 43,121, Japonya 
39,306, Mısır 24,881, Belçika 23,693, Pana
ma 20,590, Avusturya 17,308, Portekiz 
4,294, İspanya 14,824, Finlandiya 2,901. 

1937 jnlı içindeki ticareti bahriye faali
yeti ise 12,957,364 tona varmış bulunmak
tadır. 

Bu mikdar da muhtelif bayraklar ara
sında şu suretle inkisara etmektedir: 

Safi tona] olarak,- İngiltere 2,601,497, 
İtalya 2,167,779, Yunanistan 1,648,211, 
Fransa 1,261,999, Rusya 1,111,351, Norveç 
.959,654, Almanya 7544^34, Romanya 207,536, 
Kolanda 469^65, Amerika 207,013, Lehis
tan 187,289, Bulgaristan 180,379, İspanya 
144,077, Belçika 75,584, İsveç 75,086, Pana
ma 72,372, Danimarlfa 45,567, Yugoslavya 
57,438, Japonya 39,220, Macaristan 18,788, 
Mısır 30,307, Finlandiya 5,801. 

Raporun üçüncü kısmı 
Raporun üçüncü kısmı ise, harb ge

milerine ait hükümleri. Boğazlardan 
geçecek harb gemileriyle muavin ge
milerin istifade edebilecekler telsiz is
tasyonlarını askerî. merasime ait se
lâm bataryalarını, boğazlardaki mem
nu mmtakaları Trova harabeleriyle 
harp mezarlıklanm ziyaret yoUannı, 
İzmit körfezi geçit yerini gösteren kro
kileri ihtiva eylemektedir. 

Hava seyriseferi 
Dördüncü kısma gelince, bu da, ha

va seyriseferine ait bulunmakta ve bo
ğazlarda tayyarelere ait menrnun mm-
takalan tasrih ederek Akdeniz üe Ka
radeniz arasmda seyrüsefer edecek si
vil tayyarelerin takib edecekleri yoUa-
n tayin eylemekte ve bunlara ait kroki
leri ihtiva eylemektedir. 

Bir otomobil dükkânına g'irdi 

üniversitede yabancı diller
den imtihana başlandı 

Üniversitede yabancı dUler imti-
hanlanna dünden itibaren başlanmış
tır, îmtihanlal" on gün sürecektir. 
Yabancı dU imtihanlarında muvaffak 
olan talebenin fakülte derslerinden 
imtihanlan yapüacaktır. Fakülte im-
tihanlarina mayıs sonımda başlana
caktır. 

Otel, han ve bekâr odalarını 
teftiş 

Sıhhiye Vekâleti, şehrimizde bulu
nan otel, han, bekâr odası gibi umu
ma mahsus yerlerin sıkı bir kontrola 
tabi tutulmasmı bildirmiştir. 

Belediye, esasen daha evvel oteller 
için sıkı tedbirler ittihaa etmiş ve bit 
mücadelesi münasebetile de han ve 
bekâr odalanm teftiş etmeğe başla
mıştır. Maamafih bu tamimden son
ra belediye hanlarla bekâr odalanm 
yeniden birer birer gözden geçirecek, 
gayri sıhhî olanlarda derhal tadilât 
yapılacak, tadüe elverişli olmıyan es
ki hanlar hakkmda da Hıfzıssıhha 
meclisinden karar almarak buralar
da yatıp kalkma menedUecektir. 

Otomobil girdikten sonra yağcı diihkânmm hali 

B. Jozef Basmacı admda biri dün 
saat 14 raddelerinde otomobilile Top
haneden Karaköye geldiği sırada Be
şiktaş ve Bebek tramvaylarmm durak 
yerinde birdenbire otomobilin önüne 
bir adam çıkmıştır, B. Jozef, bir ta
raftan diğer tarafa geçmek istiyen bu 
adama çairpmamak için direksiyonu 
kırmış, bu yüzden otomobU kaldırıma 
çarparak B. İstemata aid Çapa adm-
daki yağcı dükkânma girmiştir. Dük-
kâmn kapısı ve vitrinleri pairçalanmış-
tu:. 

Bu sırada tramvay beklemekte olan 
Beşiktaşlı Cavid alnmdan, kaldırım 
üzerinden geçmekte olan ve köyün
den Istanbula yeni gelen 26 yaşında 
Halil kızı Nazife bacaklarından hafif
çe yaralanmışlardır. Polis, tahkikata 
başlamıştır. Nazife bir muharririmize 
demiştir ki: . 

— İstnabula ilk defa geliyorum, ba
na sık sık tembih etmişlerdi: Dikkat 
et, kaldırımdan başka bir yerde sakın 
yürüme... Dediklerini yaptım. Fakat 
bu defa otomobil kaldırıma çıktı, ben 
ne yapayım?... 

Bugün Matinelerden itibaren j JT^ ^ ^ L ^ Sinemasmda 
Senenin en büyük TÜRKÇE SÖZLÜ — TÜRK MUSİKİLİ 

M İ H R A C E N İ N GOZDES 
VE 

HİNT MEZARI 
ilâveten: 

2 DEVRESİ BİRDEN 
Başvekil Celâl Bayar ' ın Atinayı ziyareti, Atina, Serez, Selanik ve 

D r a m a d a yapı lan ,büyük tezahüra t , v. s. 
Seanslar: 2 —; 5 ve 8 de . ^^^^m^^^^^^^^m 

I 
Bugün matinelerden itibaren 

2 büyük film 
L \ H A B A N E R A 

ZARAH LEANDER 
Fevkalâde muhteşem film 

Seanslar 4,10 ve 7,30 

T Ü R K 
birden 

Sinemasında 

D E L i P ET 
Büyük ta r ih i film 

2,30 - 5,50 ve 9,10 da 

Açık teşekkür 
Ânî ölümile bütün ailemizi kederde bı

rakan Osman Özelin cenaze mejrasimine 
iştirak eden ve acılarımızı azaltmak için 
evimize gelen ve kendisini candan seven 
Kasımpaşa Spor klübü ve fabrika arka-
daşlarma bilhassa âmrileri olan Havuz ve 
Fabrikalar müdürü bay Cemilin göster
miş olduğu alâkaya bütün ailemizin min
net ve şükranlarımızı gazeteniz vasıtasile 
arzederiz. 

Valdesi: Nazmiye Özel, kardeşi: Meh-
med Özel, dayısı: Hakkı Özel. 

Diş hıfzıssıhhası hakkında 
konferans 

Bu akşam saat 18 de Eminönü Halkevi 
merkez salonunda Doçent Suad ismail 
tarafmdan umuma (Diş Hıfzıssıtıhası) 
mevzıüu bir konferans verilecektir. 

SEHZADEBAŞT TURAN TtYATROSÜ 
Komik Dümbüllü İsmail 
Atıf ve arkadaşları bir
likte ilk defa olarak 
FAHİŞE dram 2 perde. 
O OLMASIN BU OLSUN 
komedi 2 perde. Varyete, 
solo, düet. Localar: 100, 

heryer: 20, paradi 10̂  
kuruştur. 

EMUlrffm 

YENİ NEŞRİYAT: 

Ç O C U K D U Y G U S U 
Memleketimizde en çok okunan (Ço

cuk Duygusu) mecmuasmm 32 nci sayı
sı çok nefis bir şekilde ve bir çok resim
lerle intişar etmiştir. 

Bu sayıda: cHollivud Çocukları» yazısı
nı mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Her 
yerde 5 kuruştur. 

Ü L K Ü 
Halkevleri Dergisi 

Halkevlerinin aylık kültür organı olan 
thkü'nün 63 sayılı Nisan nüsiıası çık
mıştır. 

Yazılar: «Yirmi üç Nisan» Falih Rıfkı 
Atay, «Mimar Sinanm hayatı» Rıfkı M. 
Meriç, «Ahlâki düşüncenin dinamizmi» 
F. Rauhdan çeviren Ziyaeddin Fahri, «Or
ta zaman Türk - İslâm dünyasmda kö
leler» Pr. A. Mez'den çeviren Cemal Köp
rülü, «Amerikan sosyolojisi» Niyazi Her
kes, «Osmanlı imparatorluğunda toprak 
meselesi» Ömer Barkan, «Oyuncular» Ti
yatro - Nahid Sırrı, «1937 Yurd ekonomi
sinden bazı rakamlar» K. Ü., şiirler notlar 
ve iktibaslar. 

Tövbe ve Ant 
Hukukçu Hayri Sönmez tarafından ya

zılıp neşredilen bu eser, içki iptilâsınm 
çok feci olan neticelerini baştan geçen 
hakikî hadiselerle anlatmak bakımından 
büiön gençlere öğüd ve içki içenlere ib
ret verecek değerdedir. 

Robenson Kruzoe 
Issız Adada 28 yıl 

Daniel de Foenin bütün dünyaca tanın
mış bu şaheseri Bay Yaşar Nabi tarafmdan 
tercüme edilmiş ve Kanaat Kitabevi ta
rafından nefis bir surette tabedilerek 

«redUmiatir, 

Bu akşam Bakırköy Mil-
tiyadi sinemasında 
Ü Ç Y I L D I Z 

Pazartesi Kadıköy 
Süreyyada 

Kadınlardan Bıktım 
Salı Pangaltı 

Kurtuluşta 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
İzmirde Elhamra sinemasmda 
Her gece temsil vermektedir. 

VEFAT 
Matbuat umum müdürlüğü müşa

virlerinden Kemal Altınkayanm pe
deri sabık Üsküb avukatlarından Mus
tafa Altmkaya dün alcşam üzeri ve
fat etmiştir. Cenazesi bugün öğleyin 
Haliç Fenerinde Tahtaminare mahal
lesinde Badya; sokağmda 26 numaralı 
haneden kaldırılacaktır. 

Cenabı hak gani rahmetler ihsan 
eylesin. 

Ö L Ü M ' 
Donanma ve orduda uzun müddet 

baş operatörlük yapmış olan emekli ami
ral doktor Fuad Akgül evvelki gün Sir
keci istasyon başhelclmliğinde vazife ba
şında ölmüştür. Cenazesi bugün ögl0 
vakti Beyazıd camiinde namazı kılındık
tan sonra Merkezefendi mezarlığına def
nedilecektir. 

Doktor Fuad bütün harblerde bulun
muş ve vazifeşinaslık, vatanseverliği U* 
temayüz etmiş temiz bir çelıre idi. Allah 
rahmet eylesiH. 

Ermeni Patriğinin 
torunlarının konseri 

Ermeni patrik kaymakamı piskopoa 
Arslanyanın torunları önümüzdeki pa
zar sabahı saat 11 de Beyoglunda, Bara/ 
sinemasmda bir piyano ve keman konseri 
vereceklerdir. Arslanyan KardeşlerlnlO 
zengin prograımnda kl&sik musiki üs* 
tadlannm mûutehab parçalan vardır. 



Hsırp saımıaıniD İ0n 
•böriktlriDem € 

İngüterenin yeni bütçesinin par
lâmentoya verilmesi münasebetile 
bütün dünya piyasasını hayrete dü
şüren bir sır fa^edilmiştir. İngiltere 
bir harb vukuunda Britanya adalan-
nın elli milyona yakm nüfusunım 
yiyecek cihetinden bir zorluğa uğ
ramaması için dünya piyasasmdan 
400,000 ton buğday ve dört yüz bin 
İngiliz liralık şeker ve çok mikdarda 
balina yafı tedarik etmiştir. 

Buğdayları Amerikanın Meksika kör
fezi limanlarından ve Kanada sahi
linden nakletmek için yirmi vapur 
İsticar edilmiştir. Bu mubayaaları 
İngiltere dahiliye nezaretinin erzak 
müdafaa teşkilâtı idare etmiştir. Bu 
teşkilât İngüterenin büyük değir
mencilerinden binle gizlice anlaşmış 
ve bunun vasıtasile bir milyon ton 
buğday sessiz sedasız tedarik edil
miştir. 

Piyasa bu mubayaaları İngütere
nin alelade ihtiyacı için olduğımu 
zannettiğinden fiatlerde gayri tabii 
bir tereffü olmamıştır. Gelecek son
baharda da İngiltere başka bir de
ğirmenci şirketi vasıtasile yeniden 

buğday alacaktır. Bir harb çıkmcıya 
kadar dünyal piyasasını koruyan bu 
usıüe devam edilecektir. Harb zama-
nmda İngiltere hükümeti doğrudan 
doğruya Kanada ve Avustralya do
minyon hükûmetlerile anlaşma yar 
palcaktu-. 

Ingütere yalnız buğday, şeker ve 
yağ değil aym zamanda harb zamanı 
için büyük mikdaı-da et stoku yapı
yor. İngüterenin mevcud soğukhava 
depolannm istiab kabiliyeti 50,000,000 
ayak mikâbıdır. Şimdilik bunlann 
üçte biri istimal olunuyor. Yakm za
manda bütün depolar doldurulacak-
tu-. 

Geçen sene İtalya, harb zamanı 
için dünya piyasasından çok mikdar
da buğday tedarik etmişti. Bu sene 
İngUtere piyasayı beslemiştir. Gele
cek sene Avrupanm diğer memleket
leri piyasaya yardım edecektir. Av
rupanm karasmda buğday mezruati 
gayri müsaid kurak havalarm deva-
mmdan çok zarara uğradığmdan 
A\Tupamn hariçten çok buğday cel
bine mecbur kalacağı muhakkak sa
yılıyor. 

Bir çok memleketler yağsız 
kalmamak için Balina yağı 

stoku vûcude getiriyorlar 

Ata gün doğdu!. 
Bir amatör trupu. Nişte belediye 

gazinosu sahnesinde ressam Lui tkann 
«Don Kişot» eserini sahneye koydu... 
Bu eserin eşhası arasında bir at, bir 
6Şek, bir de köpek vardır. Figüranla
rın elbiseleri 90 çeşiddir... 

Eser pek beğenildi, o kadar beğenil-
<ii ki gelecek hafta yeniden temsil 
edilmesine karar verildi... 

Karar verildi ama, kararı tatbik 
etmek güçleşti. Rossinant rolünü oy-
^yan atın belediye, idamına hükmet
miş; hayvanı temsU günü öldürecek-

lermiş... 
Bımu hatırlıyan rejisör belediyeye 

başvurup, hayvam yirmi dört saat 
sonra gebertmeleri iznini aldı... Bu izin
den sonra da at ölümden büsbütün 
kurtuldu. 

Meseleyi haber alan ressam Lui 
İkar, eserinde rolünü muvaffakiyetle 
yapan bu dört ayakh artistin öldürül
mesine razı olmadı, atı satm aldı. 

Rossinant, ömrünün sonuna kadar, 
ressamın Pen - e - Uazdaki malikâne
sinin yeşülüderi İçinde yaşıyacakl.. 

Kraliçe ile köylü kadın 
Romada havalar güzel gidiyor. Ge

çen gün İtalya kraliçesi yanına ne-
fitnelerinden birini alıp otomobüUe 
Monterozi gölü kenarına gitti. Öğl« 
yemeğini göl kenarında yiyecekti. 

Kraliçenin şoförü, köylü bir kadı-
*̂ w evinden iki iskemle aldı. Kraliçe 
^ nedimesi akşama kadar bu iskem
lelerde oturdular. 

Akşam şoför iskemleleri iadeye gi
derken kraliçe de gitti. Köylü kadmtn 
kulübess^ne girdi. 

Italyanın hemen her evinde İtalya 
veliahdının resmi vardır. Bu kvlübe-

^in duvarında da prens Piemonun 

resmi vardı. Kraliçe fotoğrafa baktı:, 
— Dedikleri kadar güzel bir genç 

değü! dedi. 
Köylü kadın bu söze alındı, kaşları-

m çattı, kraliçenin nedimesine sert bir 
dine sordu: 

— I*rensimizi beğenmiyen bu kadm 
kimdir?.. 

— Prensin ötmesi! 
— Samajeste kraliçe imparatoriçel. 
Kadıncağız ne yapacağını şaştmuf-

İL 
Ertesi günü kraliçe köylü kadma 

bir araba dolusu hediye gönderdi. 

Başvekil Ankarada 

Avrupanm her 
tarafmda, bir gün 
bir harb çıkarsa 
ahaliyi beslemek 
için yiyecek depo 
edilmektedir. İngi
liz maliye nazın, 
bütçe müzakeresi 
münasebetile söy
lediği nutukta İn-
gilterede büjrük buğday, şeker ve yağ 
stoku vücude getirUdiğirü, bu iş için 
milyonlar sarfedildiğini bildirmişti. 
Diğer memleketler de ayni surette 
hazırlanmaktadır. 

Buğday ve şeker tedariki nisbeten 
kolaydır. Çünkü son senelerde çok is
tihsal yüzünden büyük stoklar hasıl 
olmuştu. Fakat yağ tedariki güçtür. 
Bir defa istenUdiği kadar çok yağ 
bulmak kabil değildir. Saniyen yağ 
buğ\day ve şekerden çok pahah oldu< 
ğımdan stok vücude getirmek için bü
yük paraya ve dövize ihtiyaç vardır. 
Bu sebeble tereyağ veya zeytinyağ ye
rine daha ziyade balina yağı tedarik 
edilmektedir. Balina balığından çıkan 
bu yağ, hem ucuz ve kuvvetlidir, hem 
de bu yağın uzun müddet muhafaza 
edilmesi kabildir. 

Balina yağı için döviz vermemek 
emelUe bir çok milletler muhtelif avcı 
kafileleri tertib etmişlerdir. Bunlar 
balina balığı avı ile meşgul olmakta
dır. Balina avının iyi tarafı jrağmdan 
başka baUğm etinden ve kemiklerin
den de istifade edilmesidir. Balığın 
yağı ayrıldıktan sonra etleri konserve 
yapılmakta, kemüderinden de bir çok 
maddeler çıkanlmaktadır. 

Son zamanlarda Almanlar da bir 

Almanlar Balina balığı avı için bir filo vücude 
Sretirmişler ve cenub kutbu denizlerine göndermiş

lerdir. Filo av mevsiminden sonra 540 bin fıçı 
Balina yağı ve 90 bin ton konserve et 

ile Almanyaya dönmüştür 

balıkçı f Uosu tertib ederek Cenubi Ku-
tüb denizlerine göndermişlerdi. Cenu
bi Kutbun buzları arasmda av mev
siminde faaliyette bulunan Alman ba
lıkçı fUosu, şimdi Almanyaya dönmüş 
ve mebzul yağ ve et getirmiştir. Sayısı 
altı olan bu filonun getirdiği mahsul 
540.000 fıçı balina yağı ve 90.000 ton 

• konserve ettir. 
Bunlardan başka balinalardan Al-

manyamn büyük sanayii için lüzum
lu diğer bir çok f aydah maddeler teda
rik edilmiştir. Fakat bu mebzul yağ 
Almanyanm ihtiyacmm ancak yansı-
m karşıhyor. 

Bahkçı filolarınm ana gemisi Val-
ter Rau isminde sabih fabrikadır. Bu 
geminin kaptam tarafından verilen 
tafsilâta göre Almanlar tam 1703 ba
lina tutmuşlardır. Günde tuttuklan 
balığın adedi kırk dörde baliğ olmak
tadır. 

Balıklardan yağ ve et istihsal edil
dikten başka balık unu da çıkanlmıg-
tır. Sabih fabrika bin tondan fazla 
balık unu yapmıştır. 

Balıklann çok tutulduğu gelinler
de amele ve mürettebat uykusuz ge
celi gündüzlü çalışmak mecburiyetin
de kalmıştır. Çünkü boş yer kalması 
için tutulan balıklarm çabuk parça
lanması, yağlanmn çıkarılması icab 

eylemiştir. Bir gfün-
de her biri dağ ka
dar büjrük olan 40 
tan fazla balinan 
yi ortadan kaldır
mak muazzam bir 
iştir. Lftkin ağır id
lerin bir çoğu mar 
kineler ve elektrik 
cihazlan tarafın

dan görüldüğünden bu ağır iş başar 
nlmıştır. 

Meseli balina baUklaruun tonlarca 
büyük ve ağır kemikleri elektrik bıç
kı makineleri tarafmdan bir anda ke
silmekte ve kazanlara gönderilmekte
dir. Fabrika gemisinde on beş büyük 
kazan vardır. Bunlardan dokuzu et 
ve yağ kaynatmak ve diğerleri kemik
lerin yağmı ve iliğini çıkarmak için
dir. Alelade mesai Ue günde 28 balı-
nanm hakkından gelinmektedir. Bu 
kadar balinadan 2,200 fıçı yağ istih
sal edilmektedir. 

Almanlso: balina avcıhğmda uzun 
tecrübe sahibi olmadıklanndan dün-
yanm en mahir ve cesur balıkçı mü-
leti olan NorveçlUerden bir çok adam 
almışlardır. 

Her gemi günde, dörtten altıya kadac 
balık avlamaktadır. Bu gemUer 350 
tonluk olup gayet hafiftir. Ana gemi
den ancak elli altmış mü ayrılarak 
avlanırlar. 

Tutulan iki bine yakm balinadan 
en büyüğlü 30 metre uzunluğunda Tt 
altı metre enindedir. > 

Balına balıklarının bir çok d n d 
vardır. Bir kısmımn yağı azdır. Bun
lann avlanmasmda büyük fayda yok
tur. — F. 

Gümrük ıslahatı 
Istanbuldan sonra tzmir güm

rükleri ıslah edilecek 

BaşvekU Celâl Bayarm Ankaraya muvasalatma ve istikbaline aid tkt enstantene 

Son senelerde İstanbul gümrükle
rinde mühim ıslahat yapılmıştır. 
Şimdi diğer gümrüklerde ıslahata 
başlanacaktır. 

Evvelce hazırlanan programa gft-
n İstanbul gümrükleri numune 
gümrüğü haline getirilecek ve başta 
tzmir, müteakiben Samsun olmak 
üzere sıra ile diğer gümrüklerimizde 
İstanbul gümrüklerine göre ıslah e-
dllecekti. İstanbul gümrüğü numu
ne gümrüğü haline getirildiği için 
İzmirden işe başlanmak üzere vekâ
let İzmir gümrüklerinden iki şefi bu 
hususta tedkikata memur etmiştir. 

Şefler şehrimize gelmişler ve baş 
müdür B. Lûtfi Nuri üe temasa baş
lamışlardır. Bunlar servislerde nasü 
muamele görüldüğünü inceden ince
ye gözden geçirecek ve tedJdklerinl 
en kısa zamanda bitirip rapor hazır-
hyarak İzmir gümrüklerinde tatbik 
edilmek üzere tasdik için vekâlete 
aızedeceklerdir. 

Trabzon limanı ve şehrin 
plânı 

Trabzon (Akşam)— Trabzonda jrar 
pılacak olan limanm projesi Nafıa 
Vekâletinin gönderdiği mütehassıslar 
tarafından hazırlanmıştır. Trabzon -
İran transitinin ihyası için büyük bir 
ehemmiyeti olan limamn inşasma ya-
kmda başlanacağı ümid ediliyor. 

Doğu illerine Kars, Erzurum ve 
Trabzon şehirlerinin plân ve projele
rini hazırlamak için üçüncü nmıımt 
müfettişlik tarafmdan getirtilen pro
fesör Lâmber Trabzon şehrinin proje
sini hazırlamış ve bura belediyesine 
göndermiştir. 

Belediye şimdiden bu projeye göre, 
şehrin imarına başlamıştır. 

Yünlü dokuma fabrikaları 
Hereke ve feshanenin 937 yılındaki 

çalışmaları çok iyi netice verdi 

KEL O Ğ L A N 
Devlerin ve DevrimİMin destanı 

VJ njtn, - İt kurof. Tasan: Dr. Ziya 
Kaya Remsi Kitabevi — tstanbal 

Sümer Banka bağü «Türkiye Yün
lü Dokuma ve Yün İpliği Fabrikalan 
Anonim Şirketi» tarafından idare edi
len Hereke ve Feshane yünlü fabrika
lan, geçen çalışma yUını, çok müsaid 
şartlar ve kuvvetli bir inkişaf seyri 
içinde tamamlamışlardır. Bu iki fab-
rikamızm 1937 yümda aldığı neticeler 
bir müddet sıkmtüı bir devre geçirmiş 
olan mUlî yünlü endüstrimizin salâh 
ve yükselme sahasına girmiş oldu
ğuma en sarih bir delil teşkil etmekte
dir. 

Her iki fabrika için şirket tarafın
dan 1936 yıh zarfında 553.719 lira kıy
metinde 869.051 kilo yerli yapağı ahn-
mıştı. Bu yekûn 1937 senesinde 934.924 
lira kıymetinde 1.459.661 kiloya çık-
ımştır. Aynı müddet zarfında yabancı 
yapak mubayaası 8.559 liralık 24.207 
kilodan 42.083 liralüc 109.152 kiloya, 
kamgarn mubayaası 303.925 kilodan 
322,196 kiloya, pamuk 2.359 kilodan 
42.930 küoya çıkmıştır. 1936 da 4.611 
ton kömür almış olan şirket 1937 de 
kömür mübayaasmı 6.374 tona çıkar
mıştır. Geçen sene de hariçten aünmış 
olan kamgarn ipliği, bundan böyle 
Bursa'da faaliyette bulunan Merinos 
Yüniplik fabrikamızdan temin edile
cektir. Şirket Merinos fabrikamızdan 
geçen sene zarfında 11.217 kUo yünip
lik satm almıştır. 

İMALÂT — Feshane fabrikasmda 
1937 senesinde 965.297 kUogram iplik 
bükülmüştür. Geçen sene bu rakam 
875.858 kUo idi. İpliklerin vasati nu
marası geçen sene 3.69, 1937 de 3,91 
dir. Kamgam ipliği imalâtı da 43.293 
kilodan 59.292 küoya çıkmıştır. Bun
larda vasatı numara 21,6 dır. 

Hereke fabrikasmda artık askerî ve 
piyasa şayakları yapılmamakta ve 
bunlann yerini tutacak İskoç ve em
sali yerli iplUcten kumaşlann imali 
gün geçtikçe artmaktadır. Herekenin 
iplüc imalâti 66.010 kilodur. 

Kumaş imalâtına gelince: Feshane 

fabrikasmda bir sene evvelinin 843.11t 
metresine mukabU 1937 de 944.44S 
metre kumaş dokunmuş ve atkı adedi 
1,269.777.000 den 1.433.730.580 e çık
mıştır. Yabancı kamgam ipliğinden 
kumaş imali 155.459 metre, yerli iplik
ten imalât ise 788.983 metredir. 1936 
da 612.548 metre idi. 

Hereke fabrikasmda bir sene evveli
nin 420.434 metresine mukabil 1937 de 
517.286 metre kumaş dokunmuştur. At
kı adedi 943.000.000 dan 1.131.800.000 e 
çıkmıştır. Bu kumaşlann 77.588 met
resi İskoç ve mümasili fantazi elbise 
ve paltolok, 439.695 metresi de kam
gam kumaşlandır. Kamgam kumaş 
imali 1936 da 332.800 metre idi. 

Her iki fabrikamn kumaş imali ye
kûnu 1936 da 1.263.550 metreden 
1937 de 1.461.728 metreye yükselmiş
tir. Bir sene evveline nazaran imalât
taki yükseliş nisbeti iplik sıkletinde 
Feshanede % 10,5, kumaş (metre) 
imalinde Feshanede % 12, Herekede 
% 24 dür. Umum imalâtta artış % 15,5 
dır. Feshane fabrikasında imal edilen 
battaniye ve velense adedi 1936 da 
20.587. den 1937 de 32.269 a, kiıim ade
di 42.295 den 44.950 ye çüonıştır. 

İmalâttaki artışa muvazi olarak 
işçi vasatisi de Hereke fabrUcasında 
457 den 537 ye, Feshane fabrikasmda 
1009 dan 1096 ya yüksehniştir. 1937 
senesinde fabrika mamulâtından sa
tışlarda bir sene evveline nazaran ar
tış nisbeti Hereke fabrikası İçin % 12, 
Feshane fabrikası için % 26 dır. 

İstanbul gümrüklerinin bir 
aylık varidatı 

Tutulan istatistiklere göre İstan
bul gümrüklerinin geçen aya aid 
varidati 5,781,252 liradır. Bunun 
3,867,538 lirası gümrük, mütebakisi 
de muamele ve istUılâk resimlerin
den ibarettir. Gümrüklerin mart 938 
zarfmdaki varidaU 6 mUyon küsur 
lira idi. 



Sahife 6 A K Ş A M 

Taşa çevrilen insanlar 
Ingilterede çok esrarlı bir cinayetin 

faili nasıl meydana çıkarıldı? 
Polis, heykeltraşm atölyesinde etrafında karasinekler uçuşan 

kadın heykeline çekiçle vurunca alçı tabakası yere düştü, 
altından çıplak bîr kadın omuzu göründü ! 

İngilizler fazla gürültü ve heyecan
dan hoşlanmadıklan için bazı faciala
rın mahiyeti, seneler geçtikten sonra 
anlaşılır. «Gerda Malloy» hâdisesi de 
bunlardan biridir. Bu facianın tafsi
lâtı ancak üç sene sonra meydana çık
mıştır. 

Bundan on sene evvel Danimarkalı 
dansöz Gerda, Londranın «Alhambra» 
tiyatrosunda danstaki maharetinden 
ziyade güzelliği sayesinde büyük alâ
ka uyandırıyordu. Bu güzelliği yüzün
dendir ki Gerda bir sene sonra meşhur 
ressam CoUius - Malloyun karısı O'HH. 
Bu ressamın son tablolarından birisi 
olan (Afrodit Romada) eseri Ameri
kalı Fenley tarafından iki bin tnoJii^ 
lirasına satın alındı. O zaman u\-ıela
nın bu tablonun vücude gelmesi için 
kocasına modellik yaptığı, çünkü vü
cudunun eski devir kadın heykellerin
de görülen ideal çizgilere çok uygun 
olduğu söylenmişti 

Bundan üç sene evvel ressam Mal
loy bir gün Londra zabıtasının mer
kezi olan Scotland Yarda müracaatle 
karısı Gerdamn kaybolduğunu büyük 
bir heyecan ve endişe içinde anlattı. 
Kansımn yalnız bir ipekli picaması 
eksik olduğu için kaçınlmış olması 
ihtimalinin çok kuvvetli olduğunu 
«öyledi! 

Ressam ortada yok: 
Bir iki saat sonra zabıta Malloyun 

villâsına girdiği zaman ressamm da 
ortadan kaybolduğunu görerek hayre
te düştü. Hâdiseyi takib eden bir kaç 
gün zarfmda zabıta hallolunamıyacalc 
bir muamma karşısında kaldığmı zan
netti. Ressam Malloyun villâsı bir çok 
ressamların ve heykeltraşlarm ikamet 
«ttlkleri Kenrington mahallesinde bu
lunuyordu. 

Nihayet Scotland Yard bu muam-
mamn hallini polis hafiyelerinden 
Smolla havale etti. Ressamın villâsı 
tenha bir yerde bulunuyordu. Sağ ta
rafta büyük bir bahçe içinde heykel-
traş Hardingstonun eski binası görü
nüyordu. Villânın medhali iki buldog 
köpeği tarafından muhafaza ediliyor
du. 

i l k araş t ırma 
SmoU yamna iki arkadaşım ve bir 

zabıta memuru alarak villâya gitti. 
Kaybolan kan kocanın yatak odasın
da yapılan araştırmalar hiç bir netice 
vermedi. Ancak SmoU odanın zemini
ni bir pertevsizle muayene ettiği za
man bir şey bulur gibi oldu. Mesai ar
kadaşları detektifin cebinden çakısını 
çıkardığım, yerde duran beyaz bir toz 
tabakasını kazıdığını ve o tozu ihti
mamla bir kibrit kutusuna koyduğu
nu gördüler. 

Arkadaşlarından biri: «Ne buldu
nuz, şef,» diye sorunca Smoll: 

«Ehemmiyetli bir şey değil... Biraz 
kireç!» cevabını verdi ve: 

— Gidelim bir de heykeltraş Har-
dingstonu ziyaret edelim... sözlerini 
İlâve etti. Zabıta memuru düşünceli 
bir tavırla: 

— Onun evine girmek İçin ortada 
hiç bir sebep yok! diyince Smoll: 

— Doğru söylüyorsun, fakat son 
eserini ziyaret etmek maksadile gel
diğimizi bahane ederiz! dedi. 

Hardingston güzel, koyu saçlı, uzun 
boylu ancak kırkma varmış bir adam
dı. Smoll ziyaretinin maksadını anla
tınca heykeltraş iltifatlı bir tavırla 
gülümsedi. Geniş atölye içinde bir çok 
heykeller duruyordu. Bu heykeller 
Hardigstonun çok muktedir bir sanat
kâr olduğuna delâlet ediyordu. Hej'-
keltraş mutlaka çok zengin bir adam 
olmalıydı, çünkü yaptığı eserleri el
den çıkarmak lüzumunu hissetmi
yordu. 

Garib bir h e y k e l 
Eserler arasında bir de henüz ikmal 

edilmemiş bir kadın heykeli vardı. Bu 
heykel alçak bir kaide üzerinde yere 
uzanmış vaziyette duruyordu. Gövde
sinin çizgileri henüz belli değildi. île-

I>aııs6z Gerda 

ride işlenmek üzere kabataslak bir al
çı tabakasUe sıvanmıştı. 

Smoll biraz geriledi ve içerisi hey
keltraş aletleri ve mermer parçalarile 
dolu olan bir sandığa çarparak devir
di. Maiyetindeki adamlarla Hardings
ton yere dökülen sandık muhteviyatı
nı toplamakla meşgul iken Smoll he
men heykele yaklaştı, iğildi ve yerde 
duran ölü karasineklerden bir kaç 
tanesini alıp kimseye belli etmeden 
cebine attı. Bir müddet sonra atölye
den çıkıldı. Smoll yanındaki zabıta 
memuruna: 

— Nasıl, bir şey dikkatinizi celbet-
ti mi?., diye sorunca memur: 

— Bilmem ama, atölyedeki sert for
mol kokusuna bir mâna veremedim, 
cevabım verdi. Smoll: 

— Pek doğru! dedi. Atölye zemini
nin ölü sineklerle dolu olması da bun
dan ileri geliyor. Fakat, nasıl oluyoı; 
da atölyede bu kadar sinek bulunu
yor?.. 

Mühim bir ipucu 
Smoll yerden topladığı ölü sinekleri 

Scotland Yardın lâboratuvanna tes
lim etti. Ondan sonra Kensingtonda 
kimyevî maddeler satan bütün mağa-
jsalann adreslerini istedi, ölü hayvan-
lann İçlerini doldurarak muhafaza 
etmekle meşgul olan adamlann kim
ler olduğunu öğrendi. Ertesi günü 
anol l âmirlerine verdiği raporda di
yordu ki: 

«Hardingston bundan üç hafta ev
vel kırk litre formol, yüz kilo katran 
ve elli kilo kireçli madde satın ahnış-
tar. Bundan başka hayvan taciri Jon-
sondan bir düzüne ölü kedi tedarik et
miştir. Hardingston hakkında bir tev
kif müzekkeresi ısdanm rica ederim.» 

Bir iki saat sonra Smoll ve arkadaş
ları heykeltraş Hardingstonu tevkif 
etmek üzere atölyeye girdikleri zaman 
heykeltraş onları bir gün evvelki gibi 
sakin bir tavırla karşıladı. Tevkif edi
leceğini anlayınca: 

— «Acele yazılacak bir iki mektu
bum var. Onlan 3razınaya kadar 

lütfen bekler misiniz?» diye sordu. Bu 
esnada Smoll ilerliyerek: 

— Sizden daha evvel bazı malûmat 
almak istiyoruz, dedi. Gerda Malloy 
nerede? 

Hardingston bir kahkaha savura
rak: 
- — Ben ne bileyim?... cevabını verdi. 
Heykele çekiçle vurunca... 

Bu aralık Smoll eline geçirdiği bir 
çekiçle o kadın heykeline vurdu. Et
rafında karasineklerin uçuştuğu o 
heykelin bir tarafı kopup kırılarak 
yere düştü ve altından çıplak bir ka
dın omuzu göründü. 

O anda birisinin: 
— Beni yakalıyamazsınız!.. diye ba

ğırdığı işitildi ve bu sözleri bir kaç 
el rovelver tarrakası takib etti. Çıkan 
kurşunlardan biri SmoUün kulağın
dan vızüdıyarak geçti ve gidip büyük 
pencerelerden birinin camını parça
ladı. Ondan sonra ağır bir vücudun 
yere yuvarlandığı görüldü. Hardings
ton, kendi tabancasından çıkan bir 
kurşunun isabetile ölmüştü. 

Smoll bermutad itidalini muhafaza 
etti, ondan sonra elindeki çekiçle ka
dın heykelini büsbütün kırdı. Ölünün 
başı göründü. Bu baş Gerdanın başıy
dı. Smoll: 

— Tahminimde yanılmadım... Ko
cası Malloy da herhalde uzakta değil
dir... diye bağırdı. 

R e s s a m ı n cesed i d e 
bulunuyor 

Hakikaten, atölyenin zemin katm-
da ressam Malloyun cesedi de bulun
du. Ressam boğularak öldürülmüştü. 
Çıplak vücudu çömelmiş vaziyette bir 
taş kaidenin üzerinde duruyordu. Ba
cakları bir alçı tabakasile sıvanmıştı. 
A3mi yerde, kedi ölüleri de acaib va
ziyetlerde duruyordu. Bunlann üzeri 
de bir kum tabakasile sıvalıydı. Har
dingston bu kedi leşlerini eski Mısır-
hların usulünü tatbik etmek için yap
tığı tecrübelerde kullanmıştı. Mecnun 
heykeltraş leşlerin çürümemesi için 
damarlarına evvelâ formol enjeksiyo
nu yapmış, ondan sonra vücudlerini 
katran tabakasile sıvamıştı. Nihayet 
bu tabakanın üzerine de kat" kat alçı 
ve kumla karışık bir madde sürmüş
tü. Ölülerin ve leşlerin kokusile atöl
yede biriken kara ve yeşil sinekler ol
masaydı, dünyada emsaline tesadüf 
edilmiyen bu cinayetin esrarını kal
dırmak mümkün olamıyacaktı. 

Ceyhan çabuk 
ilerliyor 

Kasabada yeni binalar 
yapılıyor, sinema 

bitmek üzere 
Ceyhan (Akşam) — Ceyhan gittik

çe nüfusu artan, yeni yeni binalarla 
büyüyen bir kasabadır. Kozan, Saim
beyli, Kadirli, hattâ Osmaniyenin ti
caret merkezidir. Ceyhanda bir hükü
met konağına çok ihtiyaç vardır. Ma
liye, tapu, hususî İdare, iskân, adliye, 
ziraat idareleri, askerlik şubesi ayn 
ayrı binalarda senede 2000 lira icar 
parası verildiğine göre yeni bir bina 
yaptırmak muvafıktır. 

Ziraat bankası 10 bin lira sarfile 
yeni bir bina yaptırmağa karar ver
miştir. Maliye dairesinde büyük faali
yet vardır. Tahsilat nisbeti yüzde sek
sen altıdır. 

Son zamanlarda Ceyhanda yerle
şenler çoğalmıştır. Bu sebeble şehir 
büyümektedir. Belediye reisi Salâhad-
din Serpici yollann parkeye çevrilme
si ve beton kaldırımlar yapılması için 
çalışıyor. Yol kenarlarına ağaçlar di
kilmiştir. 

Son zamanlarda burada güzel bir 
sinema yapılmasma başlanımştır. Si
nema temmuz sonunda bitecektir. 

I Harftalık piyasa,) 
İthalât ve ihracat piyasasında 

vaziyet - Relcolte hal(l(inda tahminler 
i thalât piyasasındaki hai'eketler 

biraz durmuştu. Geçen hafta yazdı
ğımız gibi temmuzdan on beş nisa
na kadar devam eden tenzilâtlı ta
rifeler yüzünden yünlü ithalâtı pek 
fazla olmuştu. Alâkadarlarm iddia-
sma göre piyasamızda bir senelik 
stok kumaş vardır. Yalnız bir mües
sese 450 bin metre yünlü kumaş ge
tirtmiştir. Piyasada bu kadar kumaş 
bolluğu olduğu halde, kumaş fiatle-
rinde hiç bir ucuzluk göze çarpmı
yor. 

Yazlık çeşid ithalâtı devam etmek
tedir. Son günlerde en ziyade Al
manya ve Amerikadan mal gelmek
tedir. 

H a v a rekol te vaz iyet i 
Her sene bu mevsimde piyasanm 

düşündüğü mesele, yeni sene rekol-
tesidir. Havalar yağmurlu ve soğuk 
geçtiği için yeni rekolteler hakkın
daki tahminler, güçleşmiştir. Son 
yağmurların umumiyet itibarile 
mutlak olarak iyi veya fena tesirler 
bıraktığından bahsetmek mümkün 
değildir. Yağmurların bazı ziraat şu
belerine zararı veya faydası vardır. 
Meselâ: Son yağışlar, Trakya mmta-
kasmdaki pancar zeriyatı için büyük 
bir nimettir. Fakat ayni havalide çiçek 
açmış, veyahud tomurcak haline gel
miş meyvalar için pek iyi değildir. 
Çilek için pek muzırdır. Maamafih 
yağmur vaziyetini mahdud mikdar-
da çıkan mevsim meyvalan üzerin
de tedkik etmek doğru değildir. Mem
leketin başlıca istihsal maddeleri 
üzerindeki tesirlerini aramak daha 
faydalıdır. Bunun için de meteoro
loji enstitüsünün ayhk umumî ra
porlarını beklemek lâzımdır. 

Tüccarın elde ettiği hususî haber
leri buraya kaydetmek lâzım gelirse, 
şu neticeleri elde ederiz: Son yağ
murlar, afyon ziraatı için iyi geçme
miştir. 

Adana ve Antalya, Mersin gibi sı
cak yerlerde, son yağmurlann ve 
soğukların turfanda sbezeler üzeri
ne iyi tesirleri olmamıştır. Havalar 
biraz sıcak geçseydi, İstanbul piya
sasında Adana domateslerini göre
cektik. Piyasada kilosu 160 kuruşa 
satılan domates İskenderiye malla
ndır. Henüz Adaiıa domatesi piya
saya gelmemiştir. 

Rekolte hakkında tüccarın duydu
ğu haberlere bakılırsa, buğday mah
sulü bereketli olacaktır. Bu hüküm 
kışın yapılan zeriyat hakkmdadır. 
İlkbahar zeriyatı için henüz hüküm 
vermek kabil değildir. Anadolu ve 
Trakyamn ekseri yerlerinde yağmur 
yağdığı için, köylü zeriyat yapmak 
üzere tarlaya giremiyor. 

Havalarm soğuk ve yağışlı geçişi
nin hayvaiı besleme şartlan üzerin
de fena tesiri görülmektedir. Hay
vanları İlkbahar güneşi altmda, açık 
yerlerde otlatmak kabil değüdir. Bu 

yüzden hayvanlar kışlık yemlerle 
doymaktadırlar. Bunun neticesi ola
rak hayvanlara bakmak, bilhassa 
fakir köylü aileleri için daha çetin 
bir mesele haline girmektedir. 

İhracat m a d d e l e r i m i z i n 
vaz iyet i 

İhracat vaziyeti nasıl gidiyor? Bu
nu her hafta olduğu gibi aşağıya 
izah ediyoruz. 

Hububat maddeleri — Ziraat ban
kası birkaç gündenberi Derince silo-
lanndaki buğdayları satmaktadır. 
Bu suretle fiatlerin yükselmesine 
mâni olmaktadır. Yukarıda da bah
settiğimiz gibi, piyasada mahsul 
hakkında birbirine uygun ohnıyan 
haberler vardır. Elinde malı olan 
tüccar, mahsulün az olacağını söy
lemek suretile fiatleri yükselterek 
büyük bir kâr temin etmeğe çalış
maktadır. Bu, her sene ticaret bor
sası koridorlarında, Galatada han
larda görülen hâdiselerdir. Ziraat 
bankası netice itibarUe fiatlerin art
masına sebebiyet veren bu hâdiselere 
meydan vermemek için, piyasada nâ
zım rolünü ifa, etmektedir. 

Buğday üzerine ihracat ufak par-
tüer halinde devam etmektedir. Alı
cı memleketler arasında Almanya, 
İtalya buiunn.aktadır. 

Dokuma ham maddeleri — Roman-
yadan ilk defa olarak yapağı ve tif
tik istenilmektedir. Şimdiye kadar 
Romanyaya bu madde üzerine bir 
satış olmamıştır. Alman haberlere 
göre, rumen dokuma sanayiindeki 
ilerleyişin bir neticesi olarak Türki-
yeden yapağı istenilmektedir. Geçen
lerde de İtalyadan, aynı maddeler 
üzerine siparişler olmuştu, tecrübe 
mahiyetinde olan bu siparişlerden 
daha iyi neticeler alınacağına şüphe 
yoktur. Bu sene tiftik rekoltesi iyi
dir, tiftik keçilerinin kırkım zamanı 
gelmiştir. Yalnız Kırşehir ve civan 
gibi tiftik merkezi olan yerlerde, bu 
iş yapılamamı.ştır. 

Pamuğa gelince, İtalyaya pamuk 
ihracına başlanmıştır. Son bir takas 
anlaşmasına göre, İtalyaya kuru 
üzüm, pamuk, yağ tohumlan verile
cek, karşılık olarak motor, sigara kâ
ğıdı alınacaktır. 

Tütün — Piyasadaki durgunluk 
devam ediyor, bilhassa Bursa mmta-
kasmdaki tütüncüler, vaziyetlerin
den şikâyet etmektedirler. H. A 

Akba müesseseleri 
Ankarpda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak A K B A müesseselerinde bu
labilirsiniz. Ker dilde kitap, mec
mua sipari»' k.^bul edilir. Istanbu! 
gazeteleri i<,ın ilân kabul, abo"i~ 
kaydedilir. Undervodd yazı vt- uc-
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
tatif yeridir. Telefon: 3377. 

Mardlnde Çocuk bayraımna ald iU enstantan* 



^ Mayıs 1938 A K Ş A M 

Garip moda ve meraklar 
Bir İngiliz gazetesi ''akıl eksikliği,, diyor 

Son zamanlarda Avrupa re Amerl-
kada bazı garib modalar ve meraklar 
başgöstermiştir. Bir İngiliz gazetesi 
bunları akıl eksikliğine delü addet
mektedir. Meselâ bir kısım kadınlar 
yarısı beyaz, yansı siyah renkli çorab 
giymeğe başlamışlardır. Amerikalılv 
bile bu garib çoraplara şaşmaktan 
kendilerini alamamışlardır. 

B. Hardi adında biri otomobilini 
pul koleksiyonu yapmıştır. Ko-
Bu sayede pullarım her zaman yanm-
öa bulunduracağmı ve koleksiyonu
nun çalınması endişesinden kurtula-
<̂ ağmı söylemektedir. Derhal bir çok 
kimseler bu modayı taklid etmeğe 

başlamışlardır. Yalnız B. Hardi yağ
mur yağdığı zaman ne yapıyor? Oto
mobili örtecek kadar büyilk bir şem
siye mi taşıyor? 

Portlandda bayan Derabom büyük 
bir kaşık koleksiyonu yapmıştır. Ko
leksiyonda muhtelif boyda ve muhte
lif cinste 2457 kaşık vardır! 

Bir kadm bebek gibi giydirdiği ke
disini sokaklarda kucağmda taşımak-
tadu-. Kedinin çeşid çeşid elbiseleri 
varmış. Sabahleyin başka, öğleyin 
başka, akşamlan başka elbiseler giy
mektedir. 

Bir kadm boyalı tırnaklarına kıy
metli taş yapıştırmak modasım İcad 

etmiştir. Giydiği elbiseye ve yaptığı 
ziyarete göre bazan pırlanta, bazan 
zümrüd, bazan inci yapıştınyormuş. 

Parist» bayanlann sevgili köpekleri 
için bir lokanta açılmıştır. Burada kö
peklerin sevdikleri seçme yemelderin 
bir listesi daima hazır bulundurul
maktadır. 

Nihayet el öpme için kapak gibi açı-
hp kapanır bir kısmı bulunan eldiven
ler yapılmıştır. Sokakta kadımn eli 
öpüleceği zaman kapak kaldınhyor, 
mü.sellesin ortası öpüldükten sonra 
gene kapanıyormuş. 

Yukanda bu ĝ arlb modalan tatbik 
"edenlerin resimleri görünüyor. 

Malatyada inşaat 
faaliyeti 

Yollar açılıyor, yeni 
binalar yapılıyor 

Malatya (Ak-
§am) _ . Malat
yada büyük bir 
çalışma var. Yol
lar açılıyor, yeni 

Malatya valisi B. 
Etem AJoncı 

binalar yapılıyor... 
«u faaüyet hak
kında vaU B. îh-
^ahim Etem Akı'n-
^̂  î e görüştüm. 
5^ malûmatı al
dım: 

•*• — M a l a t y a -
^ müstakbel şe-
"̂ ^ plânı 936 da 
yapılmıştı. Bu 
plân mucibince 
V^ar işine çalışıhyor. 937 senesinde ye-

°ibelediye, hükümet binalarüe inhlsar-
atölyesinin inşasına başlanmıştır. 

*uema, hastanenin inşası bitmek 
Zeredir. 
2 — Bu sene içinde beledllye velıû-

^uuiet binalarile bez fabrikasımn in-
Sası bitecektir. Bu sene park da bite-
^ktir. Park civarmda güzel bir otel 
yapılmaktadır. 

3 — îçme suyu bir şirkete ihale edü-
^iŞtir. Bu sene içhıde tesisat bitecek-

— Pamuk ıslah istasyonunun ya-
uıda inşasına başlanacaktır. Çifçiye 
yi tütün tohumu dağıtılmaktadır. 

Yeniden mektepler yapılmış bir 
^ k mektepler tamir edUmiştir, Yol 
f a s ı n a faaliyetle devam ediliyor. Bu 

^ yeni lise binasının inşasına baş
lanacaktır. 

höc&kçilik istasyonu 
istasyon bittikten sonra 
filâtör fabrikası yapıl

ması bekleniyor 
Diyarbakır (Akşam) — Evvelce pro

je ve keşifleri hazurlanarak Urfa ka
pı civarmdaki sur dışmda yapılması 
tensib edilen ipek böcekçilik istasyo
nu binasııun inşasına bir aydanberi 
başlanmıştır, tpekçüiğimizin inkişa-
fma pek büjrük yardımı dokunacak 
olan bu istasyon binası inşaatı için 
bütçeye bu sene on bin lira tahsisat 
konulmuştu. Bina inşaatm ikmali için 
daha on iki bin lira tahsisata ihtiyâç 
görülmektedir. Bu para da önü
müzdeki yeni sene bütçesine konuldu
ğu takdirde istasyon inşaatı tamam-
lanafcaktu". İpekçiliğin daha ziyade in
kişafı için burada bir de filâtör fab
rikasımn kurulmasına çok ihtiyaç var
dır. Bu işi dilfkat nazarma alan şeh
rimiz iktisaüî teşekkülleri tarafmdan 
îktisad vekâleti nezdinde teşebbûsat-
ta da bulunulmuştu. îpek böcekçilik 
istasyon binasuun ikmalinden sonra 
îktisad vekâletince filâtör fabrikası 
işinin de düşünüleceği kuvvetle tab-
min ediliyor. 

Salihli orta okul talebeleri 
SaVt harabelerinde 

Salihli (Akşam) — Salüıli orta okul 
talebesi Şart harabelerinde bir tedkik 
gezintisi yapmışlar, meşhur Krezüsün 
sarayı, eski Şart şehri hakkında hara
belerde öğretmenlerinin verdikleri ta^ 
rihî malûmatı dinlemişlerdir. Bu ge
zinti, çocuklar için çok istifadeli ol
muştur. 

Kilisede mahsul 
çok bol 

Zeytin hasılatı 30 seneden 
beri görülmemiş derecede 

Küis (Akşam) — Bu sene Küiste 
mahsul fevkalâde bereketlidir. Esa
sen ziraat memleketi olan bu şehir 
zeytinciliği, bağcılığı, bol hububatı, 
tanınmış pamuklan Ue meşhurdur. 
Bu sene bütün bu mahsuller ijri olmuş
tur. Zeytin hasüatınm otuz seneden-
beri görülmedik derecede olacağı an-
laşıhyor. Zeytinyağı rekoltesi 8000 ton 
tahmin edilmektedir. Halk bu feyiz ve 
bereketten çok memnundur. 

Ş e h i r d e i m a r h a r e k e t i 
Kilis cenup hududu üzerinde bağ

lar, bahçeler ve zeytinliklerie çevrili 
25 bin nüfuslu güzel bir şehrimizdir. 
Bu şehir cumhuriyetin uğurlu dUe iki 
senedenberi büyük bir hızla terakki 
ve ümrana doğru ileriemektedir. Ev
velleri 30 bin liraja geçmiyen bdediya 
bütçesi gümrük jrüzde onlanndan al
dığı hisse ile 80-90 bin liraya yetişmiş 
ve imara kavuşmuştur. 

Son iki yü içinde şehir elektriğe ka
vuşmuş, ana caddeleri, cumhuriyet 
meydanı parke döşenmiş, evvelce mez
bele halinde bulunan üç meydan park 
haline getirilmiş, bir Şehidler âbidesi 
yapümış, şehir haritası ikmal edilmiş, 
imar plâm da müteahhide verilmiştir. 

Şehirde güzel bir otel, bir modem 
sinema binası ve sahne ile bir buz fab
rikası ve bir hal yapılmaktaflur. Bel^ 
diyenin bu çalışmasuu ömdc tutan 
halk ta yeni ve güzel binalarla şehri 
süslemeye başlamiftib 

Tasan: Senned Muhtar Alos 
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N A N E M O L L A 
— Senin düşmam canın, mührü sa-

rikin, sened sahtekânn melûne baıi 
ecelsiz öldürecekti şimdi. Tam 4 tane 
paraşol. İçlerinde o kaldırım kabada-
yılan, mezarlık mallan, safayı hatır
la Üsküdara iniyorlar. Hasibe rezUesl 
beni görünce, beş parmağım açıp bur
nuna götürerek nanik yapmasm mı?.. 
Ardından da, gene elini uzatarak: 
(Nah sana!.. Nah solucan trfanal..) 
demesin mi?.. Canımı dişime takayım, 
yakalajom kaltağm saçlanndan, ara-
bamn perde demirlerine vura vura 
kafasmı dağıtayım. Fakat evdekilere 
elveda olacak; beni Mehterhaneye tık-
tıklan vakit kim bakacak onlara?.. 
Cennetmekân paşamızm kabri hakkı 
için artık buralarda durmıyalım... 

İrfan da inadma kalmak fikrinde. 
(Daha vaktimiz var) diylp yerinden 
kımıldamıyor. 

Beberuhi şu dakikada rakıya gene 
öyle bir susamıştı ki, Arabistan çölün
de bir fıçı Gelibolu sardalyesi yemiş 
te sunun katresini bulamamış bir kim
se gibi. 

Öttü: 
— Cepteki mevcudumuzu bir daha 

sayahm. Kâfi derecede paramız var, şu 
bahçede ikişer tek olsun rakı içelim. 
Kuşluda, A5Tiahda bUe rakımn kadehi 
kuruşa; burada olsun olsun da ikilik. 
Mabahşiş, İki çeyreği feda ederiz. 

M e t e l i ğ e k u r ş u n 
Aman I... 
Tufan ceplerini anyor tanyor, ter

sine çeviriyor, pul yok. 
— Mevcudu kamilen bana verdin-

dl, değU mi aslan? 
— Hepsini sen aldmdı azizim... 
— Yoksa yansım nezdinde mi alı-

koydundu? 
— Ne münasebet! 
Üzerinde mangır bırakmadığı hal

de İrfan da ceplerini aramada. 
İşte derdin şahanesi buydu. Altı 

kulaç, çahlan, hendekleri, tümsekleri 
aşarken, paraların hepsi düşmüş. 

— Gidip oralan arasak Tufan efen
di. 

— Bu zifiri karanlıkta ne bulabili
riz tosunum? 

— Kibrit mibrit çaksak... 
— Çoban köpeğinden postu kurtar

dığım nokta ile caddenin kenarmda 
serUdiğim nokta, buradan Üsküdara 
kadar mesafe. Paralar nerede serpildi, 
kimbihr? 

Ne diye o kadar uzaklara gittiği, 
delikanlınm akUna gelmiyor. 

— Ne yapacağız şimdi? 
— Derdimizi Marko paşaya anlata

cağız 1 
Bahçe dönüyor dönüyor, İrfamn 

başına jnkılacakmış gibi oluyordu. 
— Sen akıllısın, kumazsm azizim, 

bu işe bir çare bul. Gözlerim karan-
yor, bayılacağım... 

— Boyunbağı iğnen, kol düğmen 
yok mu? 

— Hayır I.. 
— Gümüş tütün tabakan, enfiye 

kutun? 
— Ben tütün, enfiye kullanıyor 

mıyım? 
— Saatin maatin, kösteğin möste-

ğin herhalde olacak, 
Karşıki içini çekmede; (ah dadıcı-

ğım dadıcığım, nM-edesin?) diye dü
şünmede. 

Dokunsalar yıkılacak derecede me
calsiz, bakar körler gibi önlerini gör-
miyerek, ayaklan dolaşa dolaşa bah
çeden çıktılar... İrfan dilini oynata
bildi: 

— Nereye gidiyoruz? 
'— Sana sormalı. 
— Cehenneme gidiyoruz. 
— Doğrusu bu!.. 
Cehenneme gidenler bile zebaniler

den şefaat düer. Vezirzade bastıbaca
ğa boyun büktü: 

— Evlâdlarmm başı için şu felâke
te bir çare bul. 

— Evlâdlanmm başı kopsunl 
lldsi de farkmda değU, yokuş aşağı 

iniyorlardı. İrfan, saz seslerinin uzak
laştığım hisseder gibi olunca adımla
rım ağırlaştırdı. Daha ziyade gideme
d i durdu; bir daha sordu: 

— Peki, nereye gidiyoruz? 
Hâlâ o kafada. Buralardan uzaklaş

mamak... Tufan cevab verdi: 
— Üsküdara hüyoruz. Kayığı tuta

rız. Eminönüne, yahut Sirkeciye ge
lince para bozduracağım diyerek ben 
fırlarım önden. Sonra sen d* atlayıp 
kaçıverirslıVi. 

— İmkânı mı var? 
— (önce ben ineyim, scmra sen at

la) diyeceksin ve lâkin malûmu Ihsa-
nm, eski halim kalmadı. Beş on sent 
evvel olsaydı febiha... 

— Fıkara kayıkçıya karşı nasü kan-
cıklık yaparız? 

— Korkma, onlar senden benden 
ziyade keselidir. Her gün avuç doln-
lan para kırıyorlar... Bu bir şey nd, 
vaktinde nelerini yapmışım ben. KA-
ğıdhanelere, SilUıtarağalara giderdik} 
akşamlan ederdik. Dönüşte Unkap»* 
mna. Yemişe geldik mi, birer birer » • 
vardım ihvanlan. Sona kaldım nü, 
kayığa üsluplu tekmeyi veriştirim» 
tutardım caddeyi. Herif iskeleye ya
naşıp İninciye kadar ben çoktan fer
tik.. 

— Ben bu işe gelemem... 
— Ah ah, asalet ve necabet başka 

şeydir!.. 
Yorulan çeneler boşuna; söyle söy

le, kendin dinle... İrfan dedi ki: 
— Şu faydasız laflan bırakahm da 

bir çıkar yol bulalım. 
— Paşazadeclğim, hava pek serin 

değU. Birimizden birimiz ceketi çıka* 
np kajokçıya teslim ederiz. Para cü>-
danımm düşürdük, bu ceket send« 
emanet kalsın; yann hakkım getire
ceğiz, deriz... Benim setreyi almaz he
rif zira resmî. 

Yani, (sen ceketini ver) demeğe ge
tiriyor; alt tarafım da bağUyor: 

— Ceketi Sirkeciye, Eminönüne gel
dikten sonra vermek te mümkün. 
Deniz üstünde poyrazı yememek ta 
kabil. 

İrfan, gene ısrardaydı: 
— Allahım, Peygamberini, evlâdlBı» 

nm... 
— Evlâdlanmm boynu altında kal* 

sm! 
— Hasibenin başı için ceplerini bir 

daha ara. Kuşağm varsa parajn lıelki 
oraya sokmuşsundur. 

— Kuşağı göbekliler, omuzdaşlar, 
muhacirler sarar gözüm. 

— Bazıları da fesinin, kunduraları» 
mn içine saklar, 

— Lâf anlıyan beri gelsin. Çoban 
köpeğinden kaçarken fesim cebimde, 
lapçmlanm koltuğumdaydı dijre ka) 
kere söyledim. 

İrfan, ölüyordu: 
— Kahveciye plastron bo3aınbağımı 

versek. Yenidir, iki üç kere kullan
dım; 45 kuruşa almıştun. 

Hödük kayıkçı ne anlar boyunba-
ğından? 

— Kayıkçıya değil, bir kahveciye.» 
Yani kajak mayık bulamazsak.. 

Gene anlaşıUyor ya, ayrümak iste
miyor buralardan... 

Fikrini daha açığa vurdu: 
— Bana kalırsa bu gece bu taraf

larda kalalım. Kahvecijri onun için 
söyledim, dara gelirsek kalınz diye. 
Maamafih senin tanıdıkların çoktur. 
Üsküdarda bir ahbabm yok mu? 

— Ben İstanbulluyum sertacım. Bu 
yakada kimseleri tanımam. Şimdi 
karşıya geçelim, köprü başından Edir-
nekapısma kadar İstanbul içi benim. 
Ahbabı benden oralarda iste. Daira 
müdürieri, başkâtibleri, mümeyyizleri. 
Daha dara gelirsek, Haydarda, 111 yo
kuşundaki Yanaksız Zilhanm, Teldr-
saraymdaki Kokulu Esterin, Edime-
kapısmdaki Şişko Marinin evlerine bi
le düşerdik, 

İrfamn bezi o taraklarda değU: so
ruyor: 

— Vaniköyü buraya pek uzak olma
sa gerek. 

— Ne diyorsun beyciğlm, bir konak
lık yol; sabaha kadar varamayız. 

— Orada eski ahbablardan bir şa-
hende hamm var. Ayağımız karada 
olur, geceyi onlarda geçirirdik. Yann 
da oğlu Fahriyi, çocukluk arkadaşım 
olan bir gençtir o, dadıma gcmderip 
para getirtirdik.., 

Tufaiı, baktı ki deUkanlı bu taraf» 
halatla, zincirle bağU. Dedi ki: 

— O halde beni bırak şimdi. Sen bu
rada kal, ben gideyim; dadm hemşire* 
mizden münaslb miktar nukud teda
rik edeyim. Fakirhaneye uğrayıp ço-
luğu çocuğu yokladıktan sonra yann 
alessabah buradayım! 

İrfan ses çıkarmıyordu. Zaten ist*, 
diği bu... Bülbüldereslni geçmişler, is
keleye yaklaşmışlardı. Bacaksız, gOzQ-
ne ilk çarpan kahveye girdi; kahveciyi 
çağırdı; döşendi: 

I 



Y A L A N C I 

— Size yeni veznedarın kansıyım diyorum anlamıyor 
musunuz?... 

— Höyde kız 
kardeşim evlene
cekmiş, düğünde 
bulunmam için ba
na on gün izin ve
riniz. 

— Sen yalancı
sın; beni kaç kere 
böyle aldattın... 

— Bu sejer doğ
ru söylüyorum. 

— Öyleyse tah
kik edeyim, eğer 
kız kardeşin sahi
den evlenecekse i-
zin veririm. 

Direktör ertesi 
günü izin istiyen 
mamuru çağırdı: 

— Gene yalan 
söyledin dedi, kız 
kardeşin evlenmi-
yormuş. 

— Kız kardeşim 
evlenmiyor mu 
imiş?.. Emin misi
niz? 

— Elbette, ben 
tahkiatımı yap -
tim... Kız kardeşin 
evlenmeği aklın
dan bile geçirmi-
yormuş... Sen\ ya
lancısın. 

—. Olabilir, fa
kat siz benden ya
lancı imişsiniz, 
çünkül benim kız 
kardeşim yok.'.. 

— Ne olur köye kadar inip bana 
sigara alsana!... 

Davet 
— Ali, bu pazar seninle Taşdelene 

gidelim. 
—, Taşdelen nerede? ... 
— Güzel bir ormanın içinde Ali... 

Çok güzel bir yer, görürsün. 
— Orada ne yapacağız?.. 
— Güleceğiz, eğleneceğiz, şarkı 

söyliyeceğiz, gramofon dinliyeceğiz, 
köşe kapmaca, saklambaç ojmıyaca-
ğız, dans edeceğiz. 

— Kaç kişisiniz? 
— Kaç kişi miyiz?... Sen gelirsen 

iki kişi olacağız!... 

Yolunda 
Karabetle SaJa-

mon ortak oldula 
bir yazıhane açtı
lar. Karabet her 
gün yazıhaneye gi
diyor, çalışıyor, 
Salamonsa cumar- ' 
tesi günleri geliyor, 
hesaplara bakıyor, 
hissesine düşen pa
rayı alıp gidiyor- | 
du. 

Bir gün karabet: 
— Yahu dedi, 

bu ne biçim ortak
lık, yazıhaneye uğ
radığın yok. 

— İşler bozuk 
mu! 

— Hayır yolun
da gidiyor. 

— Öyleyse ne di
ye uğnyayım!. 

— Bizimkinin 
— Tabiî, sekiz 

etrafından erkekler ayrılmıyor, 
dille «peki olur» demesini bilir!. 

Senet 
— Bilirim sen 

iyi bir adamsın, be
nim de eski dos-
tumsun, ne olur 
bana yüz lira borç 
verir misin?. 

— Ne zaman ö-
dersin? 

— Altı ay son^ 
ra. 

— Yaz bir sened. 
Adam senedi yaz

dı, öteki yüz lira ile 
beraber senedi de 
alacaklısına verdi. 
Adam şaşaladı: 

— Neye senedi 
bana veriyorsun!.. 

— Borçlu oldu
ğunu unutmaman 
için senedi sana bı
rakıyorum. 

Bilet 
Kızıltoprağa kadar bilet almıştı. 

Feneryolunda kontrolör yakaladı, 
ensesine bir tokat atıp trenden in
dirdi, öbür vagona bindi. Göztepede 
tekrar yakalandı, gene ensesine bir 
tokat yedi, trenden atıldı. Öbür va
gona bindi. Erenköyünde gene kon
trolör yakalayınca: 

— Nereye gitmek niyetindesiniz? 
dedi. 

— Eğer ensem tokata dayanırsa 
Pendiğe kadar gideceğim!... 

— Hayli terakki var, böyle gfiderse 
altı ay sonra kendibaşınıza bisiklete 
binmenize izin veririm!... 

S A R H O Ş 
Eh, biraz sar

hoş olmuşlardı, 
amma, doğrusu iyi 
eğlenmişlerdi. Mü
kemmel ziyafetti, 
ev sahibi rakıyt 
kıymıştı. Binlikler 
dolup boşalmıştı. 

— Belediye bu 
yolu daraltmış in
san iki yandaki 
duvarlara çarpma
dan yürüyor. 

— Vay, sabahı 
etmişiz, bak güne
şe... 

— Haydi sersem 
güneş değil o ay.. 

— Asıl sersem 
sensin, koca güne
şi ay görüyorsun. 

Aralarında gü
neşti, aydı diye 
bir münakaşa baş
ladı. Bu aralık yan
larından, tıpkı 
kendileri gibi iki 
yana yalpalıyan bU 
ri geçiyordu. O-
nu çevirip sordu
lar: 

— Şu gökte par
layan ay rm gü
neş mi?.. 

— Bilemem bu
ralı değilim!. 

I Perşembe musahabeleri 7 
(Dr. de Pomiane) in konferansından 

Çocuklarımıza ne yedirelim? 
Nakleden: Selim 

«Çocuk vücudu-
ntm yapışım kur
mak için müte
madiyen âlemi 
hariciden bir 
çok anasır alır. 
Bu küçük yapı 
çok kanşıktır. 
Onda evvelâ 
azotlu maddeler 
vardır ki ona 
kimyagerler al-
bümin diyorlar. 
Ondan sonra ya-

Dr. de Pomiane 

— Ne kadar kıntsamz nafiledir beş kufuştan aşağı 
boyamam!.. 

rı uzvı, yarı ma
denî bir kafes veya çerçevesi 
vardır, bıma iskelet diyoruz. Bu is
kelette madenî tuz ve kireç bulunur. 

Öyleyse çocuğa albümini ve kire
ci bol gıdalar vermelidir. Hendesî 
kanunlar isbat etmiştir ki bir çocu
ğun vücudunun sathı hacmine nis-
betle, bir adamın vücudunun sathı
nın haicmine nisbetten daha büyük
tür. Çocuk bu büyük olan sathı yü
zünden çok mikdarda hararet zayi 
ediyor. Bundan kaçınmak için ço
cuk gayri muntazam bir şekilde mü
temadiyen işler. Yürümekten ziyade 
koşar. Söylemekten çok bağırır. Dur-
mamasıya harekettedir. Bu hareket 
hararet hasü eder. Mütemadiyen 
vücude gelen bu hararet şekerin 
yanmasından hasıl olur. O halde ço
cuğa fazla mikdarda şeker vermek 
lâzımdır. Veya uzviyeti içinde şekere 
kalbolunan gıdaları vermeli yani 
amidon ve fıculentler. 

Fakat ilim öğretiyor ki eğer bu gı
dalar vitaminle beraber olmazsa uz
viyette faydalı bir iş göremezler. 

Bu maddeler tereyağda, kajnnak-
ta, südde, yeşil sebzede ve meyvada: 
bulımuyor. Öyleyse bunlan çocukla
ra mebzulen vermek lâzım. 

Böyle beslenen çocuklar kuvvetli 
ve mütevazin olarak neşvünema bu
lurlar ve fiziyoloji bakımından sağ
lam olurlar. Bu sağlamlık ise bir 
sa:adet menbaıdır. 

Yalnız bütün çocuklar aym tarz
da teşekkül etmiş değillerdirler. Ba-
zılarmm şekerden fazla albümine, 
bazılarmm ise sebzeden fazla tereya-
ğma ihtiyacı olabilir. Bımu da; nasıl 
anlamalı? Çocuğu tedkik ve mütalâa 
etmekle bu anlaşılabilir. Çok kere 
görürüz çocuklar bazı gıdalan diğer
lerine tercih ederler. Ekserisi »yemişe 
veya şekere düşkün olurlar. Onlairm 
bu açgözlülükleri çok kere uzviyet
lerinin bir ihtiyacının tezahürüdür. 

Acaba bu açgözlülük hangi yaşta 
başlar? 

Diyebilirim ki dünyaya gelişinin 
hemen akabinde, hattâ gözleri daha 
ışıktan müteessir olduğu zamanda 
bir sevkıtabiî ile yavru hoşlandığı 
gıdaya karşı fazla bir istek izhar 
eder. 

Çocukta bu hal görülünce değil-
midir ki aiıalar çok kere onun gıda-
smı çeşitleştümek zaruretinde bu
lunurlar. Bazı çocuklar içerisine bi
raz şeker katılmış sütü biberonların
dan daha iştalıa ile emerler. Bir baş
kası kahvekaşığile verilen portakaüı 
suyunun âdeta üstüne atılır. Bir 
başkası sütlü gıdaları sevmez, daha 
bir başkası çorba nevinden tuzlu 
şeyleri tercih eder. Ekseri ebeveyin 
bu hali çocukların (caprice) kaprisi 
gibi telâkki ederler. Çocuk biraz bü
yüyünce daha başka haller görülme
ğe başlar. Bazılan patatesli unlu gı
daları, bazüairı tereyağlı olanları, 
bazüan hoşaf kabilinden sulu şey
leri, bazıları ise kuru peksimeti veya 
g e v r ^ tercih ederler. 
İşte o zaman analara terettüb eden 

mühim vazife, bu şedid aiçgözlülük 
bir kapris midir? Yoksa fiziyolojik bir 
Ihtiyacm tezalıürü müdür? Bımu tef-
rif etmek için çocuğu lâyıkile ve dik
katle tedkik etmektir. 

Gençliğinde hatırlarım bazı anneler 
çocuklarının yememekte Ifıad ettik
leri herhangi bir gıdayı ona zorla 
vermekte İsrar ederlerdi. Yiyeceksin, 
mutlak yiyeceksin! diyerek çocukla-
nmn ağzma zorla tıkarlar. Zavallı 
yavrucak hoşlanmadığı gıdayı ağzm-
da geveler, geveler nilıayet ya çıka
rır veya; kusardı. 

Sim Tarcan 
Bugünün çocuk velileri daha mü

nevverdirler. Çocuğun böyle yeme
mekte inad ettiği şeyler hakkında 
mütehassıs bir hekimin reyini soru
yorlar. Doktor çocuğu iyice tedkik 
ettikten sonra anasına lâzım gelen 
tavsiyelerde bulunuyor ve şunları ye-
dirin, bunları yedirmeyin diyor. 

Bütün bu maıuzatımdan iki neti
ceye varmak istiyorum. Bunlardan 
biri: Çocuğa albümini, şekeri ve vi
tamini bol bir gıda vermek lâzımdır. 
Diğeri çocuğu iyice tedkik etmeli ve« 
rüen gıdayı yememesi ve başkasını 
tercih etmesi bir kapristen mi, yok
sa fiziyolojik bir ihtiyaçtan mı ileri 
geliyor onu anlamalı. 

Bir yaşını bitirmiş sıhhati yerinde 
bir çocuğa şu gıdalan verebilirsiniz: 

1 — Et, yumurta, balık: Bunlar
da albümin vardır. 

2 — Tereyağ, yoğurd, taze meyva, 
haşlanmış veya çiy sebze domates gi
bi, haVuç gibi, bunlarda vitamin var
dır. 

3 — Evde kendi elinizde pişirdiği
niz sütlü kakaolu, pirinçunlu mahal-
lebiler: Bunlarda da şeker vardır. 

Madamlar, mösyöler! 
Hiç şüphe yok ki sizler bugün bu 

tecrübî ilim mabedine benim uzun 
nutuklarımı dinlemekten ziyade sıh
hî bir şekilde nasıl yemek pişirildi
ğini, görmeğe geldiniz. Hakkınız var. 
Ancak sözle, iş birbirini tamamlar 
kanaatindeyim. Nitekim biraz sonra 
sizin huzurunuzda bilfiil yemekleri 
pişirirken gene izahat vermekte de
vam edeceğ'im. Şimdi lütfen yan
daki mutfak salonuna geçelim! di
yerek doktor (Edouard de Pomiane) 
Eduar dö Pomian bir mutfaktaiı zi
yade büyük bir laboratuara benziyen 
salona samileri davet etmiş ve ocak 
başında yumurta pişirmekle ameliyat 
ve tatbikata başlamıştır. 

Yumurtayı pişirmeden şu sözleri 
söylemiştir: «Yumurta çocuklar için 
enfes bir gıdadır. Filhakika zihayat 
bir mahlûkun teşekkülüne yanyan 
her ne lâzunsa yumurtada vardır. 
Çünkü piliç kabuğundan çıkar çık
maz yürümeğe ve kendi kendine gi' 
dasmı aramağa başlıyor. O sebeble 
çocuklara istek gösterdikleri takdir
de yumurta yedirmelidir. 

Çocuğa verilecek yumurta' çok ta
ze olmalıdır. Bayat yumurta fayda 
yerine zarar verebilir. 

Yumurta birkaç türlü pişirilebilir. 
1 — Tavada 5rumurta. Tereyağını • 

kızdınp içine yumurtaları kırmak 
suretile yedirmek caiz değildir. 

2 — Omlet yumurtanm bu şekilde 
pişmişi de çocuklara verilemez. 

3 — (Loeuf poche) öf poşe bu şekli 
en muvafıktu-. Çünkü yumurta doğ
rudan doğruya kajmar suyun içine 
kmlır. 

İşte yapıyorum. Görüyorsunuz şU 
ka;pta üç çeyrek litre su kaynıyor. 
Yumurtanm beyazmm daha çabuk 
sertleşmesi için ka3mıyan sujrun içi
ne bir kahvekaşığı sirke atıyorum. 
Çay fincanma kırdığun bir jrumur-
tajn birdenbire kaynar suya boşalti"* 
yorum. Bir buçuk dakika pişiyor son
ra bir süzgeçli kevgir ile yumurtayı 
bir ısınmış tabağa çıkarıyorum. Son" 
ra da pek az tereyağını yavaş ateşte 
eritiyorum. Yumurtayı hafifçe tuz-
ladıktan sonra tereyağmı şöylece üze
rine gezdiriyorum. Bu şekilde sabır
sızlıkla bekliyen bir, bir buçuk, iki 
ilh... Yaşındaki yavrunun önüne ko
yuyorum. Artık onu ister bir lokma 
ekmek, ister bira:z pisküvit ile yedir
mek sizin bileceğiniz iştir. 

Doktor bu suretle birkaç yemek ve 
bir elma pastasmı pişirip gösterdik
ten sonra konferansını şu sözlerle 
bitiriyor: 

Madamlar, mösyöler, 
İki saat fasılasız dikkatinizi gıda 

meselesine çekerek sizleri belki yor
dum. Sizlere pişirilmesi kolay olaö 
beş altı türlü yemeğin nasıl çar
çabuk ihzar edildiğini gösterdim ve 
işe çocuk gıdalarile başladım. Bun
da haklı değil mijrim? Sözlerime mut
fak saadetin beklenti odasıdır demeli 
le başlamıştım. Saadetimizde çocu
ğun büyük bir payı olduğu içindir k* 
ilk önce onları düşimdüm.» 

Selim Sim Tarcan 
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Lubitschln muvaffakiyet sırrı 
^̂  Bir filme başlamadan evvel o eserdeki bütün 

rolleri evvelâ kendim tek basma temsil ederim,, 
'̂Bîr rejisör iyi çalışırsa dünyanın en kabiliyetsiz artistine çok 

güzel bir filim yaptırabilir. Ben (fena aktör yoktur, fena 
rejisör vardır) sözüne inanırım,, 

Dünyanın en büyük rejisörlerin
den ve belki de birincisi addedilen 
meşhur Emest Lubitsch'e sağdan sol
dan nişanlar yağıyor. İngiltereden 
Sonra Fransa hükümeti de . bu dâhi 
sanatkâra Lejyon donör nişanını 
«önderdi. 

Bu nişan Hollivudda Lubitsch'in 
göğsüne büyük merasimle Fransız 
konsolosu tarafından takıldı. Tevazuu 
son derece seven meşhur rejisör ken
disinden bahsedilmesini hiç sevmez. 
Gazetecilere pek mecbur olursa be
yanatta bulunur. Fakat bu da binde 
bir... 

Bunun için kıymetli sanatkâra bir 
emrivaki yapmaktan başka çare 
yoktu. Onu Paramount stüdyosun
da, kendisine mahsus büyük filim 
dairesinde buldum. Uzunboylu ko
nuştuk. Marlene Ditrich, Moris Şö
valye, Emil Yanings, Janet Makdo-
nald, Frederik Marş, Garri Kuper 
olmak üzere en tan^ı'ünş yıldızlara 
filim çevirten Ernesi Lubitsch - ta
bir caizse - tam mânasile sinema 
dünyasının kralıdır. 

Beyaz perdede büyük bir hayran
lıkla seyrettiğiniz en kodaman, en 
yanına yaklaşılmaz müyoner sanat
kârlar, Lubitsch'in gözüne girmek, 
onun bir ütifatma nail olmak, hele 
Lubitsch'le bir filim çevirmek için 
can atarlar. En büyük yıldızlar bu 
dâhi sanatkârın elinde sadece bir 
kukladan ibarettir. 

En meşhur, en güzel, en yakışıklı-
lan da dahU olmak üzere hiç bir 
erkek sinema yıldızmm arkasmda 
Benç kızlann, genç kadınlarm sayısı 
Lubitsch'in peşlndeküer kadar çok 
değUdir. 

Bütün HoUivudun genç kızlan, 
genç kadmlan, dünyamn her tara
fından sinema yıldızı olmak hülya
mı Ue Amerikaya koşup gelen yeryü
zünün en seçme güzelleri Lubitsch'in 
gözlerinin içine bakarlar. Hem de 
*̂ e vadedici gözlerle... 

Çünkü bu ağzmdan aşağı jmka-
fı küçük bir patlıcan dolması ka
dar iri yaprak sigarasım çıkarmıyan 
^isa boylu, sevimli yüzlü adam iş
erse meçhul, zavalU, fakir bir kızı, 
dünyamn en meşhur, dünyamn en 
bengin adamı yapar. 

Bunun için herkes Lubitsch'in na-
^n dikkatini celbetmek için onun 
peşindedir. Dünyanm her tarafm-
^ajı ona mektublar ve genç kız, genç 
kadın resimleri yağar. 

En büyük zevki 
Bu sinema kralını gene ağzmda-

*̂  kocaman yaprak sigarasile bul-
^^mı. Elimi sıktıktan sonra hemen 
^ ^ da kocaman bir sigara ikram 

etti. öyle de sert bir yaprak sigara-
^ ki içmeğe imkân yok. 

^akat sinemamn dâhi rejisörü: 
İçiniz, içiniz... dedi, bunları 

°en bilhassa kendim için yaptırıyo
rum. 

^'indan sonra güldü: 
Eğer bir gün büyük sinema yıl-

* ^ a n gibi benim de modam geçer 
"e artık filim çevirmezsem elimde 
Mükemmel bir sanat var. Tütün 
^ksperüği etmek... Yeryüzünde tü-
J^den son derece anlıyan eğer 50 
^?i varsa bunlardan biri mutlaka 
5^nim. Bir nefes çektiğim sigaranın 
'^fk tütünü mü. Cenubî Amerika 
^tünü mü. Yunan tütünü mü oldu-
^ ^ u derhal anlanm. Ve kompliman 
yapmıyorum. Hayatımda en bayıl-
«ugun şey Türk tütünüdür. O ne 

^'Biricik sevgilim dudaklarımdan ayrdmıyan yaprak 
sigaramdır. En büyük zevkim rahat bir koltuğa kurulup 
yaprak sigarasını tüttürmektir. Bir gün modam geçerde 
artık filim çeviremezsem elimde mükemmel bir sanat 
var: Tütün eksperliği... Yeryüzünde tütünden son derece 

anhyan 50 kişi varsa bunlardan biri benim „ 
Lubitsch matbuat umum müdürlüğünün çıkardığı 

" Resimli Türkiye,, albümüne hayran oldu 

Lubitsch Hikmet Feridun Esle birlikte Akşam*! tedklk ediyor 

nefis tütündür. Muhakkak ki sizin 
köylüleriniz şiir gibi tütün yetiştiri
yorlar. 

Hayatımın en büyük zevki iyi tü
tünden yapılmış bir jraprak sigarası 
tüttürmektir. Oh, o ne keyiftir! Ra
hat bir koltuğa kurul; yaprak siga
rasım dudaklarmm araşma yerleş
tir... Tüttür, tüttür En güzel süre, 
hattâ şöyle böyle bir tiyatro eseri
ne dünyada güzel bir yaprak siga
rasım değişmem... Bir gün elimden 
bütün sigaralanmı alsalar: 

.— Artık sana sigara yok... dese
ler, korkarım ki filim çeviremem. 
Çünkü benim çalışmam için ağzım
daki bu tütünden motorun, mutla
ka işlemesi, tütünden bacanın - bir 
fabrika bacası gibi - her halde tüt
mesi lâzımdır. 

İlk zamanlar pek ince ruhlu, pek 
ince yaradılışh bazı büyük yüdızla-
nn filim çevrilirken stüdyoda benim 
üstüste içtiğim kocaman yaprak si
garasından rahatsız olduklannı se
ziyordum. Onlar bir şey söylemiyor
lardı amma bvmu anlamak için 
büyük bir zekâya ihtiyaç yoktu. 

Lâkin ben ne yapayım?? Bunsuz 
çahşamıyorum ki... Fakat yavaş ya
vaş Marlene Ditrich, Janet Makdo-
nald bile benim kaim sigaralanmm 
dumanına ve kokusıma alıştılar. 

Hattâ arasıra Marlene Ditrich: 
— Çalışırken yaprak sigaramzm 

kokusuna o kadar alışmışım ki onu 
duymaymca âdeta rolümü şaşırıyo
rum... der. 

Şarlo ile bahse tutuşma 
Janet Makdonald, ki sigaradan 

nefret eder, bir nefes benim yaprak 
sigaramdan çekmiştir. 

Fakat benim tütünden anlamak 
meharetime aid hikâyeleri size birer 
birer anlatsam şaşar kalırsınız. Bir 
gün artistler meclisinde benim her 
tütünden anhyacağım bahsedüiyor-
du. İddiaya girdik. Şarlo her mem
leketin meşhur tütünlerinden ayn 
ayn sigaralar buldurmuş. Onunla 
500 dolanna küçük bir iddiaya giriş
tik. Ben sigaralan aldım. Biliyor mu-
sımuz? Nefis sigaralar da hani... 
Birer birer eçtim. Ve hepsinin isim
lerini de söyledim. 

— Bu Türk tütünü... Bu Cenubî 
Amerilsa tütünü... Bu Yunan tütü
nü... 

Hepsini bildim. Ve Şarlonun 500 
dolannı cebime indirdim. Tabiî bu 
500 doları gene tütüne verdiğimi tah
min edersiniz. Çalıştığım zaman
lar günde kaç yaprak sigarası içtiği
mi tahmin edersiniz?. Bazan 40. hat
tâ bazan 45... Çünkü birini söndür
meden ötekini yakanm. Fakat tü
tünden anlamam beni memnun edi
yor... Şaka söylemiyorum. Eğer si
nemayı bırakırsam bir gün tütün 
IşUe meşgul olacağım... Ne ise size 

tütün hakkmda uzun bir konferans 
dinlettim. Halbuki sizin belki de ba
na soracağınız çok ciddî, sanata dair 
sualler vardı... 

Güldüm: 
— Bu anlattıklannız da zevkle 

dinlenecek ve yazılacak şeyler... de
dim, biraz da bana çalışma usulle-
rizinden bahseder misiniz? 

Çalışma usulü 
— Oooo... İşte bu bir felâkettir. 

Ben bir filime başlamadan evvel o 
eserdeki her rolü evvelâ kendim, tek 
başıma temsil ederim. Vakıa bu yaş
tan sonra evinde kendi kendine âşik 
rolü oynamak benim gibi bir adam 
için biraz gülünç bir şey amma, ne 
yaparsmız?.. Böle^ her rolü bir kere 
kendim oynadıktan sonra filim için 
artistleri seçeriz. Çalışacağım sa-
natkârlan filime başlamadan evvel 
bir ay her gün karşıma ahnm. On
larla konuşurum. KendUerine, çevi
receğimiz filim için ne tarzda gül
menin, ne tarzda konuşmanın, ne 
tarzda oturup kalkmanın, yürüme
nin yaraştığım tedkik ederim. Ve bir 
ay onlara mütemadiyen ihtarda bu
lunurum: 

— Bu bir ay içinde daima böyle 
gülmeğe kendinizi alıştınmz. Daima 
böyle konuşunuz... Biraz âdî bir 
kadın tavrile yürüyünüz... 

Bu bu- ay içinde artistlerimi gül-
melerile, oturup kalkmalarile, ko-

nuşmalarile, kendilerine ojmataca-
ğım ro?e, temsil ettireceğim insan 
şekline sokmağa çalışırım. Meselâ 
âdî bir kadın rolünü oynıyacak bir 
artist... Onu bir ay içinde adîleştir
meğe çalışırım. Benim artistim bu 
bir ay zarfında benimle konuştuğu 
zamanlarda olduğu gibi, evinde, hu
susî hayatmda da bu âdî kadın ha
reketlerini yapmağa mecburdur. Ar
tistler kıvamına gelince filime başla
rım... İşte mesleğimde eğer muvaf
fak oluyoı-sam bütün sırrım bundan 
ibarettir. 

Gülerek ilâve etti: 
— Görüyorsunuz ya Hayatımın 

en büyük sırtım size anlattım... 
En çok beğendiği artistler 

— Teşekkür ederim... Fakat siz 
dünyanın en tanınmış sinema yıl
dızlarına filim çevirttiniz. Hangi 3̂ 1!-
dızlan tercih edersiniz... 

Hatır gönül kırmamak için biraz 
tereddüd içinde olduğu gözlerinden 
anlaşılıyordu. Nihayet «ne olursa 
olsun!.. Adam sende...» gibiye elini 
salladı ve: 

— Ben, dedi, kendimi en az yo
ran artistleri severim... Meselâ Janet 
Makdonalda bir rolü bir kere an
latmak kâfidir. Kendisine bir şeyi iki 
üç kere tarif ettiğinü pek az hatır-
lanm. Marlene Ditrich çok zeki ve 
çok sanatkâr bir kadındır. Klodet 
Kolber de öyle... Pola Negriyi say
madan geçemiyeceğim... Ben zaten 
şimdiye kadar hep sinemanın en 
seçme, en kıymetli artistlerile çalış
tım. 

Marlene Ditrihin en beğendiğim 
taraflanndan biri de tükenmez 
sabndır. Çevrilen sahne fena olunca 
o yeniden oynamağı kendi ister. Ve 
yorulmadan çalışır. 

Biricik sevgilisi 
Büyük rejisörün kâtibi bir kucak 

mektubla içeri girdi, güldüm: 
— Muhakkak aşk mektublan... 
Lubitsch te bir kahkaha attı: 
— Şaşarım bmılan gönderenle

re... Sinemada yüzlerine baionağa 
kıyamıyacağımz kadar güzel deli
kanlılar, meşhur yıldızlar varken be
nim gibi bir ihtiyara mektub yaz
mak... Bilmiyorlar ki benim biricik 
sevgilim daima dudaklanni dudak
larımdan ayırmıyan yaprak sigaram
dır... Onu ben en hararetli bir aşka 
da değişmem... Neyse... Fakat bana 
yapılan Utifatm kaşımdan gözümden 
ziyade başka şeylere dayandığım 
büirim... Bir çoklanndaki «belki yü-
dız olurum» hülyası... 

Durdu, mühim bir şey soyüyecek-
miş gibi koltuğunu yanıma çekti: 

— Size bir sanat sırrından daha 
bahsedeyim... dedi, bir rejisör i}^ 
çalışırsa dünyanın en kabiliyetsiz 
artistinden çok güzel bir filim çılca-
rabilir. Ben «fena aktör yoktur, fe
na rejisör vardır.» sözüne inamnm. 
Bunun için verilen artistlerin sanat 
kabiliyetlerine katiyen aldınş et
mem. Fakat artist zaten hakikî ve 
kuvvetli bir sanatkâr olursa, o mr 
man sizin işiniz kolaylaşır. Az yoru
lursunuz. Bu da bir talih meselesidir. 

Lubitsch'e sordum: 
— Sinemanın tiyatroyu öldürdüğür 

ne kani misiniz? 
— Tiyatroyu benden ziyade seven 

insan yoktur sanırım. Benim ilk mes
leğim... Hattâ diyebiUrim ki onu si
nemadan da çok severim. Fakat şu
na emin olımuz ki sinema; yalnız kö
tü, fena tiyatroyu öldürüyor. Kötü, 

(Devamı on ikinci sahifede) 
Hikmet Feridun Es 



Sahife 10 Ati.s .\aı 5 Mavıs 19:̂ 8 

Bu hafta Güneşle Beşiktaş ikinci miill 
küme maçiarını oynıyâoaklar 

Bundan birkaç hafta evrel yapılan Gtt 
Bu hafta, Güneşle Beşiktaş milli 

kümede ikinci maçlan için karşılar 
saçaklar, İzmirin Alsancalk takımı 
Ankarada Harbiye ve Muhafızgücü 
ile oymyacak. > 

Artık millî küme maçlarmm sonu 
yaklaşmıştır. Ve millî kümenin yeni 
şampiyonu da hemen hemen taayyün 
etmiştir: 

Birinci kümede üç sendik hayatını 
henüz tamamlamakta olan Güneş. 

Bu takım mevsime çok iyi başlamış, 
en kuvvetli ve tehlikeli rakiplerini bü
yük farklarla yene yene millî küme
nin - tâ bidayettenberi - birincilik 
sıraSim bırakmamıştır, Güneş şimdi
ye kadar yaptığı on bir maçtan on bi
rini de kazanmıştır. 

Millî kümede hiç mağlûp olmıyan 
Güneş, bu hafta Beşik taşla ikinci mar 
çını yapacaktır. Üç hafta: evvel ayni 
takımların oynadıkları oyun, mevsi
min en güzel ve heyecanlı maçı olmuş 
ve büyük bir alâka ile takib edilmişti. 
O karşılaşmanm şampiyonluk üzerin
de mühim bir tesiri vardı. Beşiktaş 
bu maçta, güzel, temiz ve hattâ hâ
kim bir oyun çıkarmış, fakat yediği 
bir tek golle mağlûp olmuştu. 

Bu haftaki maç o karşılaşmarun 
bir revanşı olmak itibarile kıymetli
dir. 

Bu maiçı, geçen haftaki Galatasa
ray mağlûbiyetinden sonra Beşik
taş için şimdiden kaybolmuş görmek 
pek yerinde değildir. 

Çünkü siyah beyazlılar, eğer bu 
hafta da yenilecek olurlarsa ikinci
lik ümidini de tamamen kaybetmiş 
olacaklardır. 

Bundan başka, bu maç hiç yenilme
miş bir takıma karşı oynamak ve üç 
hafta evvelki mağlûbiyetin intikamı
nı almak üzere sahaya çıkmak itiba
rile de Beşiktaş için kıymetlidir. 

Ayni zamanda geçen haftaki mağ
lûbiyetin siyah beyazlılar üzerinde 
aksülâmel husule getirdiğini de dü
şünmek lâzımdır. 

Bundan bir ay evvel Beşiktaş, hem 
de fena bir oyımla, Muhafızgücüne 
mağlûp olmuş, bir hafta sonra Güne
şe karşı mevsimin en iyi oyununu çı
karmıştı. 

Takımları teker tdıer gözden ge
çirecek olursak, görürüz ki, tam kad-

neş-Beşiktaş maçından heyecanh bir an 
rolü Beşiktaş takmu, mağlûbiyet ve 
galibiyeti ayni şekilde kabul edebile
cek bir haleti ruhiye ile oynadığı zar 
man hiç şüphesiz kuvvetli bir takma
dır. Siyah bejrazlılarm başlıca kusu
ru, oyımculann mağlûbiyet ihtimali 
karşısmda sinirlenmeleri ve sert oy
namağa kalkmalarıdır. 

Üç hafta evvelki Güneş - Beşiktaş 
maçını göz önüne getirecek olursak 
mevsimin en güzel maçım çıkaaran si
yah beyazlılann yalnız topu - oyun-
cuyvL değil - takib etmiş olduklarmi 
ve kusursuz bir sükûneüe oynadıklar 
rmı görürüz. 

Bu şekilde bir oyunla bir maçı kay
betmek mümkündür, fakat geçen haf
taki asabiyet havası içinde ise kazan
mak mümkün değüdir. 

Hülâsa, tam kadrolu, galibiyet ve 
mağlûbiyeti ajmi şekilde kabıü edebi
lecek bir Beşiktaş takınunm Güneş 
karşısmdaM mağlûbiyet üıtimali, bir-
çoklaannm tahmin ettikleri gibi fazla 
değildir. 

Güneş takımmda müdafi Reşadm 
ojmıyacağı şüphelidir. Rasih te bu-
lunmadığma göre, Güneş, üç hafta 
evvelkinden bir parça zayıf bir kadro 
ile çıkacaktır. Fakat, takımm umu
miyet itibarile formu iyi, yukanda da 
söylediğimiz gibi, maneviyatı mükem
meldir ve maçı kazanmak için aza
mî gayretini sarfedecektir. 

Bir tarafta, millî kümede kuvveti
ne rağmen, umulan ve beklenen ro
lü oynıyamamış Beşiktaş, diğer ta
rafta on bir maçtan on birini de ka
zanmış olan Güneşin önümüzeM 
pazar günü yapacakları maç çok en
teresan olacaktır. 

Eğer Beşiktaş takımı, Galatasaraya 
karşı yaptığı şekUde asabiyet göster
mezse, bu hafta güzel bir maç seyre
deceğimizden emin olabiliriz. 

Alsancağm Ankara seyahatine ge
lince, millî kümede sonuncu vaziyet
te bulunan bu takımm Ankarada ga-
Ubiyet şansı olduğunu tahmin etmi
yoruz. Kendi sahasmda Harbiyeye 
1-0 yenilen Alsancağm, rakibinin sa-
hasmda kazanacağına ve bilhassa Mu-
hfızgücüne karşı muvaffak olabUe-
c^ine ihtimal vermiyoruz. 

. ULVİ YEN AL 

Ayni maçtan başka Wr enstajgtane^ 

Trabzonda lig 
maçları bitti 
İdman gUcU lig 
birincisi oldu 

Trabzon (Akşam) — Üç aydanberi 
deyam etmekte olan Trabzon bölgesi 
lig maçlan bu hafta nihayet bulmuş
tur. Bölgeye dahil dört klüp arasm-
da Trabzon şampiyonluğu için yapı
lan maçlarda finale kalan îdmangücû 
ve îdmanocağı Cumhuriyet stadyo-
munu dolduran 3 bin seyirci karşı
smda yaptığı son maçta İdmangüctt ' 
tdmanocağı takımını sıfura karşı iki 
sayı ile mağlûp ederek Trabzon şam
piyonu olmuştur. Rakiplerine karşı 
teknik ve nefes kabiliyeti hususunda 
bu yıl fevkalâde bir üstünlük göste
ren îdmangücünün genç ve gürbüa 
takımı yakmda Karadeniz birincilik
lerine iştirak etmek için ekzersizleri-
ne devam etmektedir.. 

Akşehirde at 
yarışları 

Akşehir (Akşam) — Şehrimizde 
yapüan at yansı çok heyecanh olmuş 
ve köy ve nahiye ve civar kazalardeuı 
birçok seyirci gelmiştir. 

Dün yapüan koşu Akşehir spor 
klübü menfaatine yapılmıştır. îkind 
bir koşuda ilbayımız Cemal Bardak-
çuun himayesi ve ilçebayırmz Meh-
med Beleğin başkanhğı altmda Akşe
hir alayı menfaıatine yapılacaktır. 
(5 haziran). 

Dünkü koşu neticesini aynen aşar 
ğıya yazıyorum: 

Birinci koşu (Tay) 1000 M. 
1 inci: Kadmhanm Sarayönü nahi

yesinden KaraçayU Mustafanm tayL 
(Yüksel) 80 Ura. 

2 nci: Akşehirli Halis Köseoğlunun 
tayı, 20 lira. 

3 üncü: Konyalı Ahmed îbrisin ta
yı, 10 hraC. 

İkinci koşu (serbes) 1200 M. 
1 inci: Karaçayh Mustafanm atı, 

(Unsal) 80 Ura, 
2 nci: Kadmhanh Seyidin aiı, 20 

Ura, 
Süncü: Kaza jandarma komutanı 

Zihni Altmtuncım atı, 10 lira. 
Üçüncü koşu (Sürat, yarım kan, 

saf kan Arap) 2000 M. 
1 inci: Akşehir alaymdan yüzbaşı 

Riza Akmcmm atı (Şahin) 125 lira, 
2 nci: KadınhanU Şabanm atı (Se

vinç) 25 lira, 
3 üncü: Konyaü Kemal Odabaşm 

atı, 10 Ura. 
Dördüncü koşu (Tahammül) 1800 M. 

1 inci: Karaçayh Mustafanm atı 
(Necla) 150 Ura, 

2 nci: Karaçayh Seyidin atı (Yıldi-
dım) 35 lira, 

3 üncü; Akşehir alaymdan Nihad 
Sungunun atı, 15 lira. 

Avrupa lig maçları' 
Avrupamn muhtelif memleketlerin

de yapüan lig maçlan bitmek üzere
dir. Fransada son yapılan maçlarda 
Soşo takımı şampiyonluğu garantile
miştir. 

İngUterede Arsenal 50 puanla baş
ta gelmekte, bir maç ve bir puan 
eksikle de Volverhamptoı ikinci vazi
yette bulunmaktadır. Neticeler; 

FRANSADA: 
Red Star - Lil 3-2 
Kan • Antib: 2-1 
Set - Marsey: 1-1 
Ruen - Valânsiyen: 9-1 
Meç - Rasing: 3-0 
İNGİLTEREDE: 
Arsenal - Liverpul: 1-0 
Blakpol - W. B. Albion: 3-1 
Bolton - Midelsbruk: 3-1 
Birmingam - Brentford: 2-1 
Grimsbi - Derbi: 2-1 
Everton - Portsmut: 5-2 
Layçester - Şarlton: 1-0 
Mançester - Lids: 6-2 
yolverhampton - Çelzi: l-I 

Preston, Hudderstieldi 1 - O yenerek 
İngiltere kupasını kazandı 

Maçın yegâne golü temdidlerin son 
dakikasında penaltıdan yapıldı 

Preston penaltıdan yegâne golflnfl ya< 
pıyor. Penaltıyı atan okla gösterilen 

oyuncudur. Çekilen şüt kalecinin güad 
bir plonjonuna rağmen gol oluyor. 
Altta kral Jorj Preston kaptanma İn

giltere kupasmı veriyor. 

Günlerdenberi üzerinde .dedikodu
lar yapüan İngütere kupası finali 
nihayet geçen cumartesi Vembley 
stadmda oynandı. Kupayı birinci Ug 
üçüncüsü Preston, sondan birinci 
olan Hudersfüdi 1-0 yenerek kazan
mıştır. 93,357 seyircinin bulunduğu 
maç çok heyecanh geçmiştir. İlk 90 
dakikada Preston, mütemadiyen sı-
kıştirmış, fakat Hudersfild müdafa
ası bilhassa santrhaflan Young fev
kalâde bir oyunla bütün akmlaîa 
karşı koymuştur. Maçm biricik golü 
yapılan temdidlerin son dakikalarm-
da penaltıdan atılmıştır. 

Son dakikada Preston forverdlefln-
den Muç kaleci ile karşı karşıya kal
mış, tam şüt çekeceği esnada saha-
nm en iyi oyuncusu Yung tarafmdan 
düşürülmüştür. Hakem de bittabi bu
nu penaltı üe cezalandırmış, ayni 
oyuncu penaltı]^ gole tahvil ederek 
Preston da bu sureUe kupamı kazan
mıştır. 

İngütere kupasmm böyle son da
kikada penaltıdan yapılan bir golle 
kazanılması 16 senedenberi ilk defa 
tekerrür etmekledir. Tuhaf bir tesa
düf eseri olarak 16 sene evvel gene 

Preston ve Hudersfild takımlan fi
nale kalmışlar ve Hudersfild son da
kikada penaltıdan bir gol yaparak l-fll 
kupa3rı almışti. Bu sefer de Preston 
16 sene evvdM mâçm tam manasüeı 
intikamım almış bulunmaktadır. 93 
bin kişinin hazır bulımduğu maç har 
sılatı 160 bin Türk lirasıdır. 

B a l ı k e s i r d e fu tbo l 
Balıkesir (Akşam) — Balıkesir İd

man Yurdu, muhteUf zamanlarda eb«« 
diyete karışan Refik ve Münib adm-
daki iki kıymetU ojruncusımun hatı-
rasını taziz için bir maç tertib etmiş
tir. Ölen gençlerin resimlerirü süsli-
yen çelenkler, takımda boş bıraktık
ları yerlere konulmuş ve bir dakika 
sükûttan sonra oyuna başlanmıştır. 

İdman Gücü üe yapüan bu maç bi
re karşı 4 sayı üe İdman Yurdunun 
galibiyetile neticelenmiştir. 

Samsun güreşçilerile mOsabakalar yapmak fişne Kastamonn Tali mıUTİnlıılil 
başkanlığı altmda olarak Kastamonu güreşçileri Şanosuna gelmişlerdir. Ş«* 
reflerine ordu evinde bir ziyafet verilmiştir. Yukanda, dyafette buIuBanlard»| 

bir kısmı görünüyor. 

B a ş , dİ5, n e z l e , g r i p , r o m a t i z m a , n e v r a l j i , k ı r ı k l ı k ve b ü t ü d 
a ğ r ı l a r m ı z ı d e r h a l k e s e r . İ c a b ı n d a s ü n d e 3 k a ş e a l ı n a b i l i r . 



MACERA NUVELI 

en 1 ile b aş b aşa 
Her pazar akşamı, yemek saatine ya

fan, kocasının otomobili çocukları bı
rakmak üzere evin önünde durur; v© 
klakson uzun uzun çalardı. 

Kendisine bakanlar tarafmdan zaafı 
hissedilmesin diye Vedia, gözlerini ö-
oündeki tabağa doğru eğer, öylece du
rurdu. 

Hemşiresi mırıldanırdı: 
— Bu münasebetsiz herif niçin bu 

kadar düdük öttürür, bilmem? 
öteden, annesi ilâve ederdi: 
— Gene o eski deli... 
Şimdi tam sekiz sene olmuştu. Bu 

Közler bu göz Iğmeleri, klakson çalma-
lan hep ayni suretle devam edip duru
yordu. Ve her pazar, ajmi saatte, Vedia, 
İki omuzu arasına bir bıçak saplandı
ğını hisseder gibi olurdu. 

Yalnız çocuklar değişiyordu. O şim-
öi, yavrulannı evden kaçırdığı gecejri 
hatırlıyordu. Daha o zaman bir tanesi 
hele pek gücüktü. Kucağına almıştı. 
Apartımanın merdivenlerinden iner
ken yavrvmun bir patiği düşmüştü, 
ilerken, sokak kapısı gıcırdamıştı: Hik-
öıetin geç geldiği akşamlar gıcırdıya-
rak Vediayı daima uyandıran kapı... 

Artık çocuklar büyümüştü: Biri on 
heş, diğeri on altı yaşındaydı. Açık ka-
ân pencereden, Vedia, onların babala-

^le şakalaşan veda eden seslerini işi
tiyordu. Sonra otomobilin kapısı şid
detle kapandı ve makinenin homurtu
su işitildi. 

Çocuklar büyük bir patırtile içeri gir
diler. Mantolarını, şapkalarını kana-
Pelerin üstüne fırlattılar. Hazırlanmış 
sofranın etrafındaki iskemlelere ken
dilerini güm diye bıraktılar. Tabaklara 
baktılar. Dudaklarım bükerek: 

— Gene mi etli pilâv?., öğleyin de 
yemiştik. 

— Duruşıma bak... Kadri... 
Anneleri: 
— Yemeği sekizde hazırlamıştık. Siz 

6eç kaldınız... 
Kadıncağız onlara bu sözleri söyler

ken sert sert konuşuyordu. Halbuki bo-
yunlanna sarüıp ağlamak ihtiyacını 
duyuyordu, öfkeden yanakları al al 
* ^ teyzeler^ havlusunu büküp gümü§ 
bileziğine sokarak: 

— Kamınız aç olsaydı, ne verilse 
yerdinls. Halbuki bütün gün mutla
ka durmadan atıştırmışsınızdır... Ka
n a t ı n kimde olduğunu bilirim. 

Kızlar ses çıkartmadan biribirlerine 
•aktılar. Gözlerinde müstehzi bir ifade 
^e neşeyle geçirdikleri bütün bir gü-
*̂ ûn izi vardı. Sonra kendilerini top
ladılar. Mecburî bir iş yapar gibi, bir 
Vazifeye katlanır gibi, surat astılar. 

Anneleri sordu: 
— Nereye gezmeğte gittiniz? 
— Halamızın çifliğine. 
— Hepiniz mi? 
— Hepıtniz. 
Bu «hep» tabiri, üç dört otomobil, 

kahkahalarla, neşeyle, kuzenler, kuzin
ler toplanıp gidilmesi demekti. 

Çınar ağaçları arasmda kaybolan 
î^^ik... Açık havada çevrilen kuzu... 

Bu manzara, Vediamn gözleri önün-
e tecessüm ediyordu. O daima neşeli 

^ sıhhatli olan görümcelerinden nasıl 
^ k a yaradıhşta bir insan olduğunu 
«onradan anlamıştı. Kocasımn hemşi-
f l̂eri, onun uçuk benzine, ıztırap çe-
**h gözlerine bakarlardı da: 

«-^ Zavallı Hikmet! Böyle bir kadın-
* Çile dolduruyor. İnsan her dakika ko-
^ ı n ı kıskanacak olsa vay geldi başı-
^ î Bazı şeylere göz 3rummasım da bil-
^«li-..» derlerdi. 

^'ilhakika kendileri o tabiatteydiler. 
^ocalarının muhabbetini, olduğu gibi 
abül ediyorlardı. Uysal ve sessiz her 

*̂ ye razı oluyorlar; ancak, ailenin va-
datı mevzuu bahs olduğu zaman 
^ lann ı almak hususunda aslan ke

piliyorlardı. 
Fakat Vedianın mantıki bunu asla 

**DU1 etmemişti. Onun yegâne varlığı 
'kıydı Bu aşkın üzerine çocuk gibi 

1 '̂ lyor ,en ufak şeylere ehemmiyet ve-
yor ve üzülüyordu. 
Ablası genç kadını, rengi uçuk, göz-

^5î,̂ in etrafı kararmış, çökmüş gör-
"6ü zaman öfkeyle bağırırdı: 
•~~ Ayrıl şu heriften! Sana lâyık 

*^- Anlamıyor musun? Ayrıl! 
Annesi de: 

de-

Ben sağım, hamdolsun... Evimizde 

açık... Sana aramızda her zaman yer 
var... Rahatm temin edilir! - derdi. 

Ah, evet... Kurtulmak... Doğ ı̂p bü
yüdüğü evde şöyle rahat rahat yatıp 
uyumak... Herşe3ri unutmak... Evlen
diğini, açkını, ıztırabmıl.. Bu yegâne 
halâs çareslydi!.. 

Halâs mı?. 
Kaçtığı akşamdan itibaren bütün 

maneviyatında bir jeyin yıkıldığmı 
hissetmişti. Sonra endişe fasU tekrar 
başlamıştı. İçin İçin kendisini yiyordu. 

Saatlerini doldurmak üzere, ev işle-
rile meşgul olmağa çabahyor; siliyor, 
oğuyor, parlatıyor; güzel beyaz ellerini 
harap edercesine temizlikle uğraşıyor; 
ve ancak bu yorgunluk sayesinde ge
ce uyku uyuyordu. 

Maamafih bazen gene uykusu kaçı
yor, kalbi ıztırapla burkuluyor ve ku-
lağmda, boğuk boğuk, şu kelimeler 
ugtılduyor: 

«— Görüyorsım ya... Seni çağırma
dı!.. Onun da gururu seninkinden aşa
ğı değil!.. Başkalarının tesiri altında 
kaldın... Sanki kurtuldun mu?.. Aşkın-
devam ettikçe, nereye gitsen, üzüntün 
de devam ediyor!.. Belki çocukların sa
yesinde yarın...» 

Ve o günden İtibaren, bütün hayatı, 
pazar günlerini beklemekle geçti. 

Ayrıldığından beri, kocasını hiç gör
memişti. Evden dışarı çıkmıyordu. Dört 
duvar arasına kapanmıştı. Kimseyi 
görmek istemiyor, kendine acındırmak
tan nefret ediyordu. 

Nakleden: 
(Vâ - Nû) 

mış muhabbete alışmışlardı. Böylece 
pek mükemmel yaşanabildiğine ka-
nlydiler. Sonra büyüdüler; kendi genç 
kızlık hayatları içhıe kapüdılar. Elbi
se yapmak, çay, ziyafet, arkadaşlari-
le gezmek... 

*** 
Bir akşam, annelerinin koynunde 

yatarken, Vedia, onlara: 
— Artık büyüdünüz! Yakında siz 

de evlenip gideceksiniz! - demişti. 
Kızlardan bir tanesi kızararak ba-

şmı yastığı içine sokmuş, öteld gül
müştü. Fakat o gece, üçünün de gö
zünü uyku tutmamıştı. 

Yakında... Hakikaten yakında 
evleneceklerdi. İkisi bir günde... Ba
balan öyle istemişti. 

Vedia titremelerle o günü bekliyor
du. Kaç senedir kocasını görmemişti 
ve şimdi mecburen karşılaşacaklardı. 
Fakat düğünden birkaç gün evvel, ab
lası: 

— Çocuklarla ben gideceğim. Öyle 
karar verdik. Çünkü sen gidersen o 
çapkın herif kendisini görmeğe çalı
şıyorsun, sanacaktır. - dedi. 

Donuk bir sesle Vedia cevap verdi: 
—- Peki... Kararmız muvafık! 

Otomobile bindi söyliyecek söz bulamıyordu. 

Gün geçtikçe bu hapis hayatmm 
ağır kapüan, büsbütün üzerine kilid-
leniyor gibiydi. Hürriyete kavuşmak 
İçin mücadele cüreti büsbütün kay
boluyordu. 

Artü£ İsyan etmiyordu. O da etra-
fmdakiler gibi, kocası hakkında «ah
lâksız herif, münasebetsiz herif» ta
birlerini kullanıyordu. Çünkü öyle 
yapmamış olsa, kendisini çok fazla 
sevenleri kızdıracağmı biliyordu. Fa
kat onlar kocasile kavgalarının ferda-
smda kavuştuklan o mesud anları 
hiçbir zaman tasavvur edemezledi 
ki... 

Şimdi kendi rizasile girdiği bu mah-
busluk hayatmm içinde ne aşk, ne ız
tırap kalmıştı. Yalnız sönük, zevksiz 
bir boşluk... 

Geçmişteki ıztırapla karışık zevk-
U günleri, zehirli, fakat çok güzel 
günlerin ihyası için ne vermezdi! 

Bütün ümidi çocuklarmdaydı. On
lar babalarmdan dönüp te yatak oda
larında yalnız kalınca gülüşerek so
yundukları zaman genç kadın hep, 
senelerdenberi, onların şöyle söyleme
lerini beklerdi: 

<— Anne!... Bak, dinle... Bu böyle 
devam edemez!... Bu vaziyet çok fe
na!... Iztırap çekiyoruz... Babamla 
da konuştuk...» 

Fakat bu sözler hiç söylenmedi. 
Çocuklar! 
Onlar ne anlar ki hayattan?... 
Onlar, küçüktenberi bu ikiye ayııl-

Fakat - sanki bomboş bir odaya 
onu ebediyete kadar tıkamışlar gibi -
bütün benliğinde sonsuz bir yalnız
lık hissetti. Ne diyebilecekti? Yegâne 
kabahatli kendi değil miydi? Her za
man ağlamış, inlemiş, kızmış ve mü
temadiyen: 

«— Artık gideceğim! Burada kal
mam. Evime döneceğim! Bu hayata 
tahammülüm yok!» diye tutturma
mış mıydı? 

Mukadderata razı olaıak yaşamak
tan da daha hazin bir hayat şekli 
olduğunu hiç düşünememişti. 

Şimdi, pazar akşamları otomobi
lin sesini ve kızlarmm avdetini bek
lemekten başka bir zevki kalmamıştı. 
Fakat bunlar da nihayete eriyordu. 
Kendisini maziye bağlıyan bütün bağ
lar çözülüyordu. Otomobilin homur
tusunu şimdi artık son bir defa daha 
işitecekti. O da. Hikmetin gelinlik el-
bisesirü getirdiği gün... Zira, kızlar, 
bu hediyeyi babalarından beklemiş
lerdi. 

Hikmet bu sefer pazardan başka 
bir gün geldi. Otomobil durdu. Klak
son hızlı hızlı ötmeğe başladı. Evde 
kimse yoktu. Vedia, odadan odaya 
koştu. Seslendi. Fakat ona cevap ve
ren olmadı. 

Dışarıda, klakson acı acı bağmyor, 
Hikmet sabırsızlanıyordu. İşte o za
man, düşünmeden, birdenbire merdi
venlerden aşağı koştu, sokağa fırlaüı. 

Kendisini otomobilin önünde buldu. 
Gözlerini kaldırıp bakmağa cesaret 
edemiyordu. 

Yağmur sicim gibi yağıyordu. Ara-
banm içinden erkek itina ile birkaç 
paket uzattı. Vedia da; bunlan ihti
mamla aldı. Bir çocuğun oyuncak ku
tusunu tutması gibi, paketleri, kal
binin üstüne basıyordu. 

Bir an bakıştılar. Bahar yağmuru, 
genç kadmı iliklerine kaidar ıslatıyor
du. Kımıldamağa mecali yoktu. 

Erkek ona: 
— Bin otomobile!... sınlsıklam ol

dun! - dedi. 
Sözlerinin manasını iyice anlama

dan, perişan, dalgm, bindi. Ve yanma 
oturdu. 

Şiddetli bir homurtu... Bir kaçış... 
Güya sema, ayaklannm önünde açü-
dı... 

Sonra, erkek ilâve etti: 
— Meğter bu iş, ne de kolaymış... 
Vedia derhal cevap vermedi. 
O, birçok sözler söylemek istiyordu: 
«— Acı tecrübeler geçirdikten son

ra bu birleşmenin kıymeti büyüktür. 
Hele şimdi, yaşlanmız da ilerlemiş, 
akülanmız başımıza gelmiştir; mazi
nin acı günleri, arkada, karıştınlması 
icab etmiyen bir yığıntı gibi kalıyor.» 

Ve, demek istiyordu ki: 
«— İnsanm bir kararı vermesi için 

yalnız kendi kalbile baş başa kalma
sı lâzım... Başkalarının fikri ve tesiri 
buna katılmamalı...» 

Bunların hepsini, uzun uzun söyle
mek istiyordu. Fakat o derece mesud-
du ki, ancak: 

— Evet! - diyebildi. 
Nakleden: (Vâ - Nû) 

BULMACAMIZ 
I V 3 4 5 o •/ ft g 10 

Soldan sa fa : 
1 — Bir deniz kahraman»-
2 — Lâhza - İlgi. 
3 — Efendi - İpekli bir kumaş. 
4 — Zam - Yuva. 
5 — Gemilerin ist irahat yeri - Adam. 
6 — Bir çiçek. 
7 — Vasıtalar. 
8 — Su - Kasabm sattığı - Bir seyahat 

acentesi. 
9 — Hayvana konan iki taraflı yük 

torbası - İnsan. 
10 — Kokulu bir madde - Kokulu bir ot. 
Yukarıdan a ş a ğ ı : 
1 — Harabesi meşhur eski bir Türk 

şehri - Meydan. 
2 — Tahlil - Birinci şahıs zamir. 
3 — Müthiş - İki harf. 
4 — Babanın yansı - Bir vilâyet mer

kezi - Çocuk doğurtan. 
6 — Bir renk - En fena. 
6 — Dıvarda öteberi konan t ah t a - Bir 

emir. 
7 — Mekteb - Erkek ismi. 
8 — Bir nevi sucuk - Gayri. 
9 — öz yurd. 

10 — Yelken direği - Mektub. 

Geçen bulmacamızın hall i : 
Soldan sağa: 
1 — Kalay, Baro, 2 — Alan, Tatar , 3 — 

Namaz, Raca, 4 — At, Somaki, 5 — Çırak, 
6 — Acar, Ratlb, 7 — Nim, Ak, Asa, 8 — 
Al, Ark, 9 — Araş, İane, 10 — Aval, Eksik. 

T o k a n d a n a ş a ğ ı : 
1 — Kanakana , 2 — Al&t, Çilâv, 3 — 

LAm, Çam, Ra, 4 — Anasır, Bal, 5 — Zor, 
6 — Marka, 7 — Baraka, Rik, 8 — Atak, 
Takas, 9 — Racl, İs, Ni, 10 — Ara, Aba, 
Ek. 

Yeni telefon 
numaralarımız 

Gazetemizin telefon numara la r ında 
detifllkllk olduğu İçin yeni numara 
l a n okuyucularımızın dikkatine a r -
zedlyoruz: 

Başmuharr i r t0565 
T a n I»leri «0765 
İdare, ilân TO abone M681 
Ak^am matbaası (Müdür) M4B7 

5 Mayıs 938 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
PULkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelfl 
piak neşriyatı, 14: SON. 

Akçam neşriyatı: 17: İnkılâb tar ihi 
dersi, Ü'niversiteden naklen: Yusuf Hik
met Bayur, 18,30: Plâkla dans musikisi, 
19,15: Spor musahabeleri: Eşref Şefik, 
19,65: Borsa haberleri, 20: Sadi Hoşses 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,45: Hava raporu, 
20,48: Ömer Rıza taraf ından arabca söy
lev, 21: Radife Neydik ve arkadaşları t a 
rafmdan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
(Saat a y a n ) , 21,45: ORKESTRA: 1 - Mo-
zar: La nos de figaro, 2 - Artemiyef: 
Potpurri rüs, 3 - Tavan: Moresk, 4 -
Siede: Fat ima, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par 
çalan, 22,50: Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: K a n 
cık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk m u 
sikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahili ve 
haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve ha lk 
sarkı lan (Makbule* Çakar ve arkadaşları», 
20: Saat a y a n ve arapça neşriyat, 20,15: 
Radyo fenik temsU, 21: Konferans: (Se
lim S i m Tarcan) , 21,15: Stüdyo orkestra
sı: 1 - Richartz: Traum Melodien, 2 -
Jean Neago: Muecia, 3 - Alfons Plank: 
Melodie der Sterne, 4 - Georg Schütz: 
Pommersche Polka, 5 - Lehar: Eva. 22: 
Ajans haberleri, 22,15: Yarınki procram. 

Arrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 salon muzikac>ı - i^c-uiichl.S. 
ve Danzig 20,10 hafif riıuzika — Franf. 
20,10 konser — Hambg. 20,10 askeri m u -
zika — Leipzig 20,10 dans — Münih 20.10 
operet ve filim hava lan — Saarbr. 20,10 
valsler — Stuttg. 20,15 orkestra — 
•Athlone 20 konser, 20,45 solistler — Brük
sel II 20,02 Şubert havaları — Budap. 
20,30 Çigan muzikası — Budap. II 20 çi-
gan muzikası — Bükreş 20,30 senfoıı. 
konser — Droitviç 20 orkestraya devanı — 
Kaşav 20,35 hafif muzika — KarakovJ 
20,40 viyolonsel — LiUe 20 konser — Lon
dra — 20,30 piyano — Miliâno 20,30 kon
ser — Midland 20.30 keman — Oslo 20.45 
gitara — Berom. 20,30 konser — Riga 
20,35 hafif muzika, sonra orkestra — Sof
ya 19,20 hafif muzika, 19,30 orkestra — 
Strasbg. 20,10 piyano — Rad. Toulouse 
20,45 filim hava lan — Varşova 20,40 viyo
lonsel. 

Saat 21 de 
Berlin 21 dans — Breslav 20,30 or

kestra — Deutschl. S. 21 orkestra — 
Hambg. 21.10 «Çingene Aşkı» Lehar ope
reti — Leipzig 21 konser — Saarbr. 21 
dans — Athlone 21 konsere devam — 
Bari 21,15 Yunanca neşriyat — Belgrad 
21 senfon. konser — Budap. 21 çigan 
muzikasına devan- — Bükreş 21 konsere 
devam — Hels>njrv 21 o>:era muzikası — 
Hilvers. I 2;'f~ kv.ju-;f; — Kopenhag 21 
hafif m . ? ' J . • Tvut;u.f.a 21 orkestra — 
LiUe 21 ">• 'KA .Vı.gf > • m Kızı» opera 
komik - Limo'.-^s '•• ?•> konser — Londra 
21,30 konser — M. Ceneri 21,45 orkes
t ra — Oslo 21,40 salon muzikası — Rad. 
Paris 21,30 orkestra — Paris - Eyfel, 
Montpellier, Lyon 21,30 Tambunna je r in 
Kızları opereti — Riga 21 orkestraya de
vam — Sottens 21 orkestra — Strasbg. 
21,30 orke.stra — Rad. Toulouse 21 ko^vr-r. 

Saat 22 de 
Berlin 22 dansa devam — Bresla 

orkestraya devam — Deutschl. S. 22.15 
orkestra — Frankf. 22,20 salon muzikası — 
Hambg. 22 operete devam — Kolonya 
22 konsere devam — Königsberg 22,15 so
listler — Leipzig 28 konsere devam — 
Stuttg. 22 dans — Viyana 22,10 senfon. 
konser — Athlone 22 konsere devam — 
Berom. 22,15 salon muzikası — Bükreş 
22 konsere devam, 22,45 Rumen orkestra
sı — Florans 22,15 orkestra — Kopenhag 
22,05 orkestra —Lyubliana 22,10 piyano — 
Paris - Eyfel, Montpellier, Lyon 22 ope
rete devam — LiUe 22 opera komiğe de
vam — Limoges 22 konsere devam — 
Lüksemburg 22,30 senfon. konser — Mi
lano 22 «Ayda» operası — M. Ceneri 22.35 
konser — Rad. Paris 22 orkestraya de
vam — Riga 22 orkestraya devam — Ro
m a 22,30 orkestra — Skatt ish 22,20 or
kestra — Strasbg. ve Nis 22 konsere de
vam, 22,30 ha rp konseri, 22,40 solistler — 
Rad. Toulouse 22 konser. 

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

Kolonya eğlence ve dans — Hambg. 23.30 
orkestra — Königsberg 23,35 askerî m u 
zika — Münih 23,20 konser — Saarbr. 
23,20 piyano — 23,50 Stuttg. t an nakil — 
Viyana 23,20 konser — Diğer Alman istas-
yonlan Stut tugtan naklen halk ve eğlen
ce muzikası — Belgrad 23,15 salon mu
zikası — Bükreş 23 konsere devam — 
Droitviç 23.20 salon muzikası — Hilvesr. I 
23,10 hafif muzika — Hilvers. II 23,25 
piyano — Lyubliana 23,15 hafif muzika — 
LiUe 23 opera komiğe devam — Londı-a 
23,20 dans — Lüksemburg 23,55 dans — 
Paris - Eyfel, Montpellier, Lyon 23 operete 
devam — Milano 23 operaya devam — 
Rad. Paris 23 konsere devam — Roma 23 
konsere devam — Sottens 23 orkestra — 
Stokholm 23,15 orkestra — Strasbg. 23 so
listlere devam — Rad. Toulouse 23,30 
konser — Varşova 23 salon muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları 2 4 - 1 programları

n a devam — Budap. 24,30 cazband — 
Droitviç 24,15 dans — Kopenhag 24,15 
dans — Londra 24 dansa devam — Rad. 
Toulou.se 24 konser — Stuttg. ve F " " ' * 
1 den 3 e kadar gece konseri. 

Ev kadınları.'. 
Taze yemiş mevsiminde reçel 

ve şurup hazırlamak için kolla
rınızı sıvayınız! 

Ulusal Ekonomi ve Artt ırma Kur\ırnu 

http://Toulou.se
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SARAY ve BABIALİ'NİN İC YÜZÜ 
Yazan: SÜLEYMAN KANÎ Î R T E M —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

, _ ^ ^ _ ^ _ _ _ _ ^ ^ . , . ^ Tefrika No. 131 ^ 

Kâmi l paşa Balkan komitesi reisine 
ziyafet vermeğe razı oluyor 

Bugünlerde idi ki cemiyetçe vaki 
olan daveti kabul eden İngiliz Balkan 
komitesinden reis Mister Noel Baks-
ton ile kardeşi, kız kardeşi, ve kız ye
ğenleri İstanbula gelmişlerdi. Öteden-
beri Türkler aleyhinde bulunan bu 
komite inkılâb üzerine Osmanlılığa 
muhib görünüyordu. 

Cemiyet de Balkan hıristiyanlan, 
hassaten Bulgarlar hakkinda merha
met ve rikkatleri ifrat derecede olan 
bu komite âzasmı memnım bırakmak 
istiyor, kendilerine ziyade ikram ve 
misafirperverlik eserleri gösteriyordu. 
Teşrinisaninin yirmi sekizinci günü 
Balkan komitesi âzası mülkiye mek
tebini ziyaret etmiş, orada mütekabil 
nutuklar irad edilmiş, Balkan heyeti 
alkışlanmıştı. 

Bir gün sonra da şehremini Ziver 
bey kendilerine Altmcı dairede bir zi
yafet vermişti. 

Tertib ve kendilerine tevdi olunmuş 
olunan program mucibince sadrazam 
da bunlara ziyafet verecekti. 

Mebusan meclisinin içtimaından iki 
hafta evvel bir akşam cemiyet erkâ
nından binbaşı İsmail Hakkı ve Rah
mi beyler Kâmil paşanın konağına 
giderek ertesi günü için bu zevatın 
akşam taamına konağa davet edildi
ğini beyan ederler. Kâmil paşa bu İn
gilizlerin memleketlerinde hatırlan 
ne derece sayılırlardan olduğunu bil
mediğini, ne Osmanlı devletinin Lon-
dradaki, ne İngilterenin îstanbuldaki 
elçilerinden bunlar hakkında kendisi
ne bir gûna malûmat verilmemiş bu-
lımduğunu, daha hiç görüşmediği 
adamları otele davet edercesine ken
disinden habersiz konağına yemeğe 
çağırmalarını garib bulduğunu, esa
sen böyle bir muamelenin usule de 
muvafık olamıyacağım, mülakattan 
sonra kendi tarafından münasib bir 
gün tayinile davetleri münasib olaca-
ğmı beyan eder. Şüphe yok, ki cemi
yet programı tanzim ederken sadra
zama haber vermemekte hata etmişti; 
fakat işin bu derecesinde red ve tebdil 
de daha büyük bir hata olurdu. Sad
razamın bu sözleri üzerine İsmail Hak
kı ve Rahmi beyler hiddetle çıkarlar. 

Kâmil paşanm «İzahnamesinde» 
anlattığına göre: (İsmail Hakkı ve 
Rahmi beyler o gece Yıldıza giderek 
kurenadan birine müracaat ederler: 

— Şimdi zatı şahaneye arzediniz; 
hemen sadrazamdan mührü hüma}^!-
nu aldırsın; illâ biz yarm askerle gi
dip kendisini Babıâliden ihraç ederiz. 
Zaten meclisi mebusamn ilk içtimaın-
da azli mukarrerdir. 

Kurenadan olan zat bu ifadeye hay
ret eder: 

— Aman! Buna sebeb ne? Hiç bu 
saatte efendimize öyle şey arzolunabi-
lir mi? Yarın geliniz de iş anlaşılsın! 
Arzedelim! 

Ertesi günü İsmail Hakkı ve Rahmi 
beyler sabahleyin yanlarında daha 
bir zabit olduğu halde saraya gelirler. 
Zatı şahane tarafından saraya davet 
edilmiş olan Kâmil paşa kurenadan 
olan zat ta hazır olduğu halde cemi
yet mensuplarile görüşür ve kendile
rine: 

— Bu suretle zatı şahaneye müra-
caatinize cemiyetin muvafakati var 
mıdır? diye sual eder. Beyler: 

— Biz ne yaparsak cemiyetçe mak
buldür! cevabını verirler.) 

Ziyafet meselesi ortaya konulur. 
Kâmil paşa bunun münasib olmı-

yacağını tekrar ederek; 
— Bir sadrazam istifa etmedikçe 

sebebsiz azledilmesi kanunu esasiye 
muvafık değildir. Şu buhran vaktinde 
etmekte olduğum hizmet bir fedakâr
lıktan ibarettir. Yoksa ne tefahür, ne 
menfaat celbi için değildir. Bir boy
kotaj meselesi çıkararak devletin ba
şına belâ açtınız. Cemiyetiniz efradı 
arasında vifak ve ittihad mevcud de
ğil. İnkılâb muvaffakiyetlerini cemi
yet tamamen kendi uhdesine almak 
istiyor. Halbuki bu sırf eltafı padişa-
hidendir. Zatı şahanenin taannüdü ve 
ısrarı halinde cemiyet hiç bir şey ya
pamazdı. 

Gibi mekân ve muhit itibarile pek 
mühim sözler sarfeder. Kâmil paşa 
bu sözlerinin muhavere esnasında ha

zır bulunan Emin bey vasıtasile Ab-
dülhamidin kulağına gideceğini bü-
mez değildi. 

Bu sözlere Hafız İsmail Hakkı bey 
kızar: 

— İPaşa! Millet otuz senedenberi 
padişahı bu yolda iğfal eden kimsele
rin mezalimine kurban oluyordu. Mil
let ile padişah artık biribirini anladık
tan sonra gene aralarım açmağa mı 
uğraşıyorsunuz? 

Biz padişah ile millet arasına nifak 
sokacak bu gibi sözleri sizin ağzmız-
dan işitmek değü, hattâ fikrinizden 
geçirmenize bUe razı değiliz! demesi 
üzerine Kâmil paşa: 

— Şayed memuriyette devamım ce
miyetçe caiz görülmezse derhal istifa 
ederim. İstifamın sebebini de telgraf
la etrafa bildiririm. Bulgarlar hududu 
geçer; İngilizler de size itibarı keser
ler, bir para vermezler! diye söylenir. 

Bunım üzerine arada münakaşaya 
nihayet verilir. Fakat meselenin mu
allak kalması caiz ve kabil değildi. Ab-
dülhamid Balkan komitesi kendisini 
ziyarete geldiğinde ziyafete davet edil
mesi münasib olacağına dair Kânül 
paşaya haber gönderdi; o da ziyafeti 
vermemek hususunda daha ziyade 
ısrarm kendisi için nikbeti badi ola
cağım anlıyarak cemiyetin arzusunu 
isaf etmeğe karar verdi. 

Komite heyeti on iki kişiden mürek-
keb olarak Babıâliye Kâmil paşayı 
ziyarete geldi; o da İttihad ve Terak
ki cemiyeti âzasından bazılarile birlik
te bunlan ertesi günü akşamı için ter
tib ettiği ziyafete davet etti. 

Bu yirmi dört kişilik ziyafette Rah
mi bey bulunmadı. 

Bu hâdise üzerine cemiyet Kâmil 
paşaya azlinin kendi elinde olduğunu 
ihsas etmek istedi. Ertesi akşam ma-
beym başkâtibi vasıtasile tebdili lü
zumunu padişaha arzetti. Diğer vü
kelâ ile istişare edilerek Kâmil paşa 
yerine münasebinin intihabı hakkın
da irade çıktığı gene bu kanaldan ce
miyete iblâğ olundu. 

Fakat sonra Kâmil paşamn böyle 
bir sebeble iskatı efkân umumiyeye 
iyi tesir etmiyeceğini takdir eden ce
miyet bu kadanm kâfi gördü. Erkâ-
nmdan bazıları huzura girerek meclis 
açılıncıya kadar kabinenin Kâmil pa
şa riyasetinde kalması tercih edildiği
ni Abdülhamide arzettiler. 

KâmU paşa bu suretle makamında 
tutuldu. 

Ancak cemiyet bugünden itibaren 
meclis açılıncıya kadar Kâmil paşa
mn hareketlerini adım, adım takib et
meğe karar verdi. 

Fedakâram millet cemiyetinin İs-
tanbulda İttihad ve Teralckinin yam-
başmda yer tutması, bütün eski mağ-
durlarm melce haline gelmesi İttihad 
ve Terakki cemiyetinin sekter azası
nın canlarım sıkıyordu. Hususile dok
tor Nâzımın ve doktor Bahaeddin Şa-
kirin... 

Bir gece Aksaraylı Receb, Süleyma-
niyeli Kürd Mehmed gibi cüretkâr, 
atak adamlar başta olmak üzere kırk, 
elli kişi (Fedekâran) m Süleymaniye-
deki merkezine hücum ettiler. Binayı 
taşladılar; camları, çerçeveleri kırdı
lar; mahalleyi halecan ve telâş içhıde 
bıraktılar. Taşlardan, camlardan bir 
kaç kişi hafifçe yaralandı. Bunu me
netmek yahut mütecasirleri yakala
mak için zamamnda hükümetçe bir 
teşebbüs olmadı. 

Sonra dedikoduların önüne geçmek 
için resmî bir tahkikat emredildi. Tah
kikat işin bir sarhoşluk vakasından 
başka bir şey olmadığı neticesine var
dı. Hâdise bununla kapandı. (1) 

Bımunla beraber bu tedhiş hareke
tinin tesirile Fedakâram millet cemi
yeti merkezini Fazlıpaşa semtine nak
letti. 

Fedakâran cemiyetinin organı sa
yılan Hukuku Umumiye gazetesinin 
sahib ve başmuharriri Necib Nadir 
bey gazetesinde bu baskın hakkında 
şiddetli makaleler yazmıştı. 

(Arkası var) 

(1) Çapanoğlu Münir Süleyman: (Her-
gün) gazetesinde yakın matbuat tarihine 
dair makaleles. 

Lubitsch'in 
muvaffakiyet sırrı 

(Baştarafı dokuzıuıcu sahifede) 
fena tiyatroyu öldürmekle de iyi, gü
zel, yülcsek, hakikî tiyatroya hizmet 
etmiş oluyor. 

Resimli Türkiye albümü 
Bir aralık büyük sanatkâr elimde

ki gazeteleri ve o günlerde matbuat 
umum müdürlüğü idaresi tarafmdan 
Ankaradan HollivuttaM adresime 
gönderilen «Resimli Türkiye» albü
münü seyretmek istedi. 

Türkiyenin yeni eski âbidelerine, 
Türk Cumhuriyetine dair nefis re
simlerini sinema dâhisinin önünde 
açtığım zaman Emest Lubitsch bü
yük bir hayranlık içinde kaldı. Her 
sahifede: 

— Şalıeser, harikulade... kelimele
ri ağzından çıkıyordu. Nihayet: 

— Sizden pek rica ederim, dedi, bu 
albümü bana veriniz. Bir fUimde bu 
nefis Türkiye manzaralanndan her 
halde istifade etmek isterim. Yalnız 
bu manzara ve bu dekor bile bir filim 
çevirmeğe değer... Hem biliyor mu
sunuz? Burada sinema dünyası 
maalesef bir çok memleketleri bu 
sırada Türkiyeyi pek az tamyor... 
Çünkü sinema rejisörlerinin de ar
tistler gibi bir «Moda olmak» devre
si vardır. Bu devre geçince artık on
lar da gözden düşerler. Bunım için 
birçok rejisörler jnoda demlerin
den mümkün olduğu kadar istifade 
etmek maksadile durmadan çalışı
yorlar, para kazanmak istiyorlar. 
Mütemadiyen çalıştıkları için maale
sef lüzumu kadar seyahat edemiyor
lar. Memleket tanımıyorlar. Ve yapı
lan birçok filimlerde uzak memleket
lerin hayatı filime almırken birçok 
hatalar işleniliyor. Bunu düşünen 
pek çok memleketler başta Rusya, 
Almanya, İtalya HoUivuda kendi 
memleketlerinden adamlar gönderi-
yorleu*. Rejisörlerin her filim hakkm-

' da gözünü açmağa çalışıyorlar. Bu 
albümünüz de bizde Türkiyeye dair 
bol resimli, güzel bir vesika olacak-
tu:. 

Sanatkârm bu arzusımu büyük bir 
memnımiyetle kabul ettim. Ve son za
manlarda bazı Amerikan filimlerin-
de Türkiyeye dair yapüan affedilmi-
yecek yanlışları düşündüm. Matbuat 
mnum m'idürlüğünün Türkiyenin en 
güzel manzaralarile hazırladığı bu al
bümü Paramount şirketine yani Lu 
bitech'e âdeta; sevinerek hediye et
tim. 

Lubitsch çok sevilen ve milyorüar-
ca insan tarafından seyredilen füim-
lerinde Türkiyenin güzel msuızara-
lannın yer bulması zannederim ki, 
benim gibi hspimizi sevindirecek bir 
şeydir. 

Bunun üzerine Lubitsch bir filmi
ne Türkiyeye dair o dakikada aklına 
gelen bir salıneyi koyacağını söyledi. 
Ve bu sahnenin çevrilmesinde hazır 
bulunmak için üç gün sonra beni 
stüdyoya davet etti. İçinde Türk bay
rağı görülen bu çok güzel sahneye 
dair yazımı ve bu filmin resimle
rini Türkiyeye dönünce okuyucula
rıma sunacağım.. 

Hikmet Feridun Es 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet 

Ekrem, Taksim: Nizameddin, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişehirde Baronak-
yan, Bostanbaşında İtimad, Galata: 
İsmet, Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: 
Aseo, Eminönü: Hüsnü Onar, Fatih: 
Saraçhanede İbrahim Halil, Kara-
gümrük: Ahmed Suad, Bakırköy: 
Merkez, Sanyer: Osman, Aksaray: 
Etem Pertev, Beşiktaş: Vidln, Fener: 
Vitali, Kumkapı: Belkls, Küçükpa 
zar: Bensason, Samatya: Kocamus-
tafapaşada Rıdvan, Alemdar: Cagal-
oglunda Abdülkadir, Şehremini: Top-
kapıda Nâzım, Kadıköy: Pazaryolun-
da Rıfat Muhtar, Modada Alâaddin, 
tJsküdar: Çarşıboyunda İttihad, Hey-
beliada: Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

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

•^ Eminönü Halkevinden: 5/5/938 per
şembe günü saat (18) de Evimizin Ca-
ğaloğlundaki merkez salonunda doçent 
Suad İsmail Gürkan tarafından (Diş hıf-
zıssıhhası) mevzulu bir konferans verile
cektir. Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihi Deniz Romanı 

. - ^ Yazan: iskender F. SerteUi Tefrika No. 220 — ^ 

Venedik hükümeti yalnız kalmıştı. Türklerin 
Venediğe yürümesinden korkuluyordu! 

Teklifini reddedemedi. Venedik 
balyozunun yahsına gitti. 

Kira, para canhsı ve ikbal düşkü
nüydü. Saraydaki debdebesini kay
bettiğine çok yamyordu. 

Elçinin ilk sözü şu oldu: 
— Zengin olmak ister misin. Kira? 
Yahudi kansı Balatın en zengin 

kadımydı. Bu teklif kendisine pek 
cazib görünmedi. 

Dudağım büktü: 
— Paraya ihtiyacım yok, sinyor! 
Venedik elçisi ikinci bir teklifte 

bulundu: 
— Meşhur olmak ta istemez misin? 
Kira bu teklifi cazib bulmuştu.. 
— Nasıl meşhur olabUirim? 
Diye sordu. 
Elçi yavaş yavaş açılıyordu: 
— Bir kadın için şöhret, en büyük 

servettir, dedi, senin gibi zeki ve an
layışlı bir kadın, Balatın izbe ve 
sessiz sokaklarında neden ömrünü 
geçirmeli? 

Kira güldü: 
— Ya ne yapmalı? 
— Ne mi yapmalı? Meşhur olmak 

için, Venedik hükümetine sadakat 
göstermek kâfidir. 

Kira bu sözlerden bir mâna çıka-
Lamamakla beraber, bir tehlike de 
sezmedi: 

— Ben, ekmek yediğim kapıya 
daima sadık kaldım. Eğer böyle bir 
pıeziyetim olmasaydı, sultan Murad 
gibi vesveseli bir hükümdar beni 
yıllarca yanında ahkor muydu? 

Dedi. Venedik elçisi, bakışlanndan 
büyük ve şeytanî bir zekâmn izleri 
beliren bu kadım elden kaçırmak is
temiyordu: 

— Bana, bugün sarayda olup bi
tenleri öğrenmeni ve anlatmam is
tiyorum! Bu vazifeye belki bir kaç 
hafta, belki bir kaç ay devam ede
ceksin! Ondan sonra seni Venediğe 
göndereceğim. Orada muhteşem bir 
şatoda prensesler gibi yaşıyacaksın! 

Kira düşünüyordu: 
— Sarayda dün ne varsa, bugün 

de ondan farklı bir şey yoktur. Sul
tan Murad uzak beldelere akın yap
maktan hoşlamr. Sarayda bir kaç ka
dirim ve bilhassa bugünlerde bir tek 
kadımn esiridir. Yalmz onunla meş-. 
gul oluyor. 

— Sarayda İmişsin gibi konuşu
yorsun. Kira! 

— Evet, sinyor! Sultan Muradın 
mizacım ve saray âdetlerini o ka
dar iyi bilirim ki... Bunlan öğren
mek için tekrar saraya girmeğe lü
zum bile yoktur. Madem ki günü 
gününe sarayda olup bitenleri öğ
renmek istiyorsunuz, benim sarayda 
adamlanm vardır. Size her gün, ora
da neler döndüğünü öğrenir, bUdiri-
rim. Fakat, siz de sözünüzde dura
rak, beni Venediğe göndereceksiniz, 
değil mi? 

Venedik elçisi ilk sözünü tekrar
ladı: 

— Yemin ediyorum. Kira iki, ni
hayet üç ay sonra seni Venediğe 
göndereceğim. Orada en yüksek, en 
maruf asilzadeler gibi yaşıyacaksın! 

« ** 
Venedikte yeni bir kundakçı: 

Kardinal Arşillo 
Raziye, sarayda, Kira'nm adam

larını birer birer attınyor, yerine 
kendisine bağlı kimseleri alıyordu. 
Kira' nm VenedUc elçisine söz ver
diği günün üzerinden iki hafta geç
mişti. Yahudi kansı sahnede gö
rünmüyorsa da, sahne gerisinden faa
liyete geçerek. Muradın sarayında 
olup bitenleri el altından öğrenme
ğe çalışıyordu. 

Venedik elçisi Kira vasıtasile bir 
hayli malûmat almıştı. Tersanede 
yapılan hazı^lıklan Venedik elçisi 
kendi gözile de görüyordu. 

Venedik senatosu bu hazırlıklar 
karşısında telâşa düşmüş, sık sık 
toplantılar yapmağa başlamıştı. Pa
panın Venedikteki murahhaslann-
dan kardinal Arşillo Venedik hükü
metine: 

— Neden korkuyorsunuz? Türkler 

Akdenize çıksalar da harb edemejf-
1er. Belki İngiltereye gidip İnglU» 
ve Fransız sulannda bir deniz gös
terişi yapacaklardır. Eğer bizim için 
bir tehlike görüyorsamz, Avrupayi 
ayaklandırmağa hazınz, diyordu. 

Kardinal Arşillo eski ve meşhur 
bir Türk düşmanıydı. Rozitanın Ko
mada çarmıha gerilmesinde Gregu-
varla birlikte ısrar eden kendisiydi. 
Ve bu ceza ile Romalüara Enkizi»-
yon mezaliminin Romada tekrar ih
yası mümkün olabileceğini anlat
mak istemişti. Fakat, Arşülonun teh^ 
didlerine kimse ehemmiyet vermiyor
du. Osmanh devletinin en şevketli 
ve Türk denizcilerinin en parlak de
virlerinden birinde Venedik senato
sunda bağıran kardinal Arşülonun 
sözlerine kimse kulak vermiyordu. 

O, hangi Avrupayi ayaklandutt* 
çaktı? 

Avusturya, Lehistan, Ulahlar ve 
İspanya Türk dostluğunu kaybetme
mek için her şeyi göze almışlardı 
Venediğin peşinden kim gelecekti? 

Venedik senatosu Avrupada İs
panyadan başka bir devlete güve
nemezdi. Halbuki İspanya da Türki
ye ile yeni bir dostluk anlaşması 
yapmış, hattâ bu anlaşmayı yapma
ğa muvaffak olabilmek için tamam 
beş yıl çalışmıştı. 

Akdenizde arasıra görülen ve vur
gunlar yapan bazı İspanyol korsan-
lan - bu anlaşmayı bozmak ihtinmll-
ne karşı - İspanyol hükümeti tara
fından bile takib ediliyordu. 

Bir gün Akdenizden gelen bir Türk 
yelkenlisini çevirmişlerdi. Yelkenli
nin kaptanı: 

— Bizi çevirenler İspanyoUardır. 
Demişti. Bu ufak hadise İstanbul-

da yaşıyan bütün İspanyolları he
yecan ve telâşa düşürmüştü. Bereket 
versin ki hadiseyi çabuk örtbas ede
rek, padişahın kulağına eriştirmedi
ler. Çünkü Murad: 

— Ufak bir mesele olursa, İspan
yol elçisinin imzaladığı muahedena-
meyi parçalayıp suratına atacağım! 
diyordu. 

Padişahın bu sözünü herkes duy
muştu. İstanbuldaki İspanyollar iğns 
üzerinde oturuyorlardı. Akdenizd© 
vukua gelecek her hangi bir münar 
sebetsizliğe türklerden çok İstanbul
daki İspanyollar sinirleniyordu. 

** 

«Küçücük bir cumhuriyeti 
neden ortadan kaldıramıyo-

ruz?» 
ispanyolların durumu çok müş

küldü., tehlikeliydi. Portekiz kor-
sanlan da ikide birde İspanyolları 
sıkıştırıyordu. Venedik hükümeti o 
sırada İspanyadan da hiç bir yardım 
göremiyeceğini anlayınca, nihayet 
AvrupaUlar gibi onlar da Türkiyey» 
boyun eğmeğe mecbur oldular. 

İstanbul elçisinin sık sık gönder
diği haberler Venedik hükûmetirü btf 
hayli uyandırmıştı. 

Venedik elçisi hakikati biliyordu. 
Ve hakikat - Venedikliler hesabma -
çok korkunçtu. 

Kafkasyaja, Kırımı, Azerbaycanl 
fethe giden ve şimalde bir çok yerle
ri zapteden türkler için, artık het 
hangi bir uzak ülkeyi istilâ ediver-
mek güç bir iş değildi. 

Venedik elçisi. Kira vasıtasile Mu
radın fikrini çok yakından öğrendi
ğine kanidi. Ve bu kanaatini Vene-
diğte bildirirken, bilâhare Çanakkale-
de türklerin eline geçen bir mektUc 
bunda şöyle diyordu: 

(Arkası var) 
^ittggaBgia» Yakında ^»^s^smsa 

BİZANS KAPILARINDA 

DİŞl KORSAN 
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Romada konuşmalar 
başladı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Alay, iki sıralı saf halinde selâm du

ran k ı ta lann ve bun lann arkasında 
heyecanla Führeri ve Düçeyi alkışlı-
yan halkın arasından süratle geçerek 
Panteon'a doğru hareket etmiştir. 

Saat 10,30 da Panteon meydanına 
geldikleri zaman Düçe ile Führer be
lediye reisi ve diğer hükümet mümes
silleri tarafından selâmlanmışlardır. 

Hitler heybetli mabedi haricen sey
rettikten sonra içine girmiş ve Kral 
İkinci Viktor Emanuelin. ve Birinci 
Humbertin mezarlarına nazi renkleri
ni taşıyan «Adolf Hitler» ibaresini 
havi defne dalından iki büyük çelenk 
koydurmuştur. 
Hitler bundan sonra meçhul askerin 
önünde eğilmek üzere otomobiline 
binmiş ve alay Venedik meydanma 
doğru hareket etmiştir. 

Venedik meydanmda: bir murabba 
teşkil eden birkaç bin faşist milisi, 
bindikleri arabanm içinde ayakta du-
raiı Führer ile Mussoliniyi hançer
lerini havaya kaldırarak ve «anoi» di
ye bağırarak selâmlamışlardır. Hit
ler ile Mussolini arkalarında İtalyaîı 
ve Alman nazırlai'i olduğu halde ağır 
ağır âbidenin merdivenlerini çıkma
ğa başlamışlai"dır. Führer ile Duçenin 
arkalarında ellerinde defne dalmdan 
büyük bir çelenk bulunan ve Hitler 
üniformasını taşıyan dört eski Alman 
muharibi gitmekte idi. 

Çelenktekl gamalı haçlı kırmızı 
kurdelâda şu ibare yazılı idi: 

«Führerden meçhul İtalyan aske
rine». Eski muharipler çelengi meç
hul askerin mezarı önüne bırakmış-

"1ar ve Hitler çelengin yerine konma-
sma bizzat yardun etmiştir. 

Hitler ile Duçe bir müddet sükût 
ettikten sonra faişist ihtilâlinde ölen
lerin mezarmı ziyaret etmek üzere 
Faşist partisinin merkezi olan Liktör 
sarayına gitmişlerdir. 

Duçe ile Führer arkalairmdan ge-
, Jen na?ar, Starase, yon Ribbentrojj», , | 
Ciano, Ğöbbels, Himmler Alfieri ve 
Buffarini ile birlikte Liktör sarayına 
girmişlerdir. 

Mussolini ile Hitler mezarlığa yal
nız olarak girmişler ve Führer bura
ya bir çelenk koydurtmuştur. 

Bu merasimden sohra Starase Hit-
lere Milâd'dan dört asır evveline aid 
bir Apulia testisi vermiştir Testinin 
üzerinde gamalı haçh bir çaket giymiş 
olan bir delikanlı resmi hakkedilmişti. 
Hitler bu hediyeden dolayı pek mem
nun olmuştur. Düçe ile Hitler maiyet-

- leri ile birlikte halkın alkışları arasm-
da Liktör sarayından ayrılmışlardır. 

B. Mussolini B. Hitler 
arasında konuşmalar 

Roma 4 (A.A.) — Öğleden bir kaç 
dakika evvel Führer refakatinde Al-
fiîanya hariciye nazın von Ribbentrop 
^e nazırlardan Hes ve Göbbels olduğu 
halde Venedik sai^yında Duçeyi zi
yaret etmiştir. 

Roma 4 (A.A.) — Hitlerin Venedik 
sarayında Mussoliniye yaptığı ziyaret 
«akkmda İstefani ajansının neşrettiği 
•»ir tebliğde, iki devlet adamının ara-
^"^daki mülakatın bir buçuk saat de-
vam ettiği bildirildikten sonra denili
yor ki: 

I>iğer taraftan İtalyan ve Alman 
*a*ırlan iki memleket arasındaki dost-
*** çerçevesi içinde nezaretlerine ait 
*neseleler üzerinde uzun boylu faydalı 
•konuşmalar yapmışlardır. 

Roma - Berlin mihverinde 
inkişaf 

Roma 4 (A.A.) — Kitlesin Venedik 
"arayına yaptığı ziyaretten sonra Gi-
ornale d'İtalia şöyle yazıyor: 

Bu mülakatı diğer bir çok görüş
meler daha takib edecektir. Berlin -
**onıa mihveri Avrupa hâdiselerine 
göre inkişaf göstermektedir. 

Avusturya Almanya ile birleşmiş 
İtalya da İngiltere Ue bir anlaşma 
yapmıştır. Fakat gerek Almanyamn 
gerek İ talyanm birbirlerine tamdık-
l an menfaatleri katiyen sarihdir. 

Berlinde bUiyor ki, İtalya bütün 
mühim Avrupa meselelerile alâkadar
dır, ve harici siyaseti Akdenize, Tuna 
havzasına ve Balkanlara istinad eder. 

Romada da biliniyor ki, Almanya
m n Şarkî Avrupada, Tuna havzasm-
fla ve Balkanlarda alâkası vardır. 

Roma 4 (A.A.) — Bugün Hitler i-
le Mussolini arasmda yapüan konuş
malarda, Berlin - Roma mihverinin 
hangi bir suretle olursa olsun katiyen 
zaafa uğradığı görülmemiştir. Bu ci
het gerek İtalyan gerek Alman ma-
hafilinde byean edUmektedir. 

Bununla berabre İ talyan beyana
tında, hafif bir endişe hissedilmekte
dir. Mezkûr mahaîUde Avusturyanm 
Almanya ile birleşmesi neticesinde, 
Hitler hududu tahkim etmiyeceğine 
dair verdiği sözü tu t tuğu takdirde, 
İ talyanm Birenerdeki sevkulceyş vazi
yetinin katiyen zaafa uğramıyacağı 
kaydolunmaktadır. 
i talyan Kiralı ile Hitler ara

sında nutuklar 
Roma 4 (A.A.) — Kıral bu akşam 

Hitler şerefine Kirinal saraymda par
lak bir ziyafet vermiş ve ziyafette 
Mussolini ile İtalyan ricali ve Alman 
nazırları refikalarile birlikte hazır bu
lunmuşlardır. Kıral irad ettiği nut
kunda ezcümle demiştir ki: 

— Yeıji İtalya ile yeni Almanya 
arasmda ideal ve iş sahasındaki mü
şabehet pek çoktur. Ve bımım içindir 
ki iki memleketin dostluğu daha ziya
de kuvvetlenmiş ve sağlamlaşmıştır. 
Alman hükümeti bizim hükümetimi
zin itimada müstenid bir teşriki mesai 
ile tahakkuk ettirmiye çalıştığı Avru
pa sulh siyasetinde, bu dostluk bugün 
olduğu gibi ileride de faydalı bir un
sur olacaktır. 

B. Hitler Kırahn nutkıma cevap ve
rerek ezcümle demiştir ki: 

— Majesteniz yeni İtalya ile yeni 
Almanyayı birbime bağüyan sıkı ra
bıtalardan bahsetti. Bu memlekette 
bana gösterilen tasvir edümez kabul 
faşist İ talyanm, Almanyamn kendi
sine samimî ve sarsılmaz bir dost oldu
ğuna kani bulunduğunu isbat eder. 

Bu krşüıklı dostluk, yalnız iki mille
tin emniyeti için değil umumî sulhun 
de bir garantisidir. 
Faşist gençliğinin geçid resmi 

Roma 4 (A.A.) — Hitler ve Musso
lini saat 16 da Centocellaya gelrek 
faşist gençliğinin tezahürlerinde bu
lunmuşlardır. Evvelâ genç faşistlerin 
mitralyöz ve topçu alayları geçmiş 
Ve ateş açmıştır. Gençlerden mürek
kep süvari alayian yüksek binicilik 
gösterişleri yapmışlardır. Ayni teşek
küllere aid hava kuvvetlerinin manev-
ra lanndan ve tank kı ta larmm geçiş
lerinden sonra yelkenli tayyareler çok 
güzel uçuşlar yapmışlardır. 

Bu gösteriler 250 bandonun 4000 
musiki ile çaldığı inkılâp marşı ile ni
hayet bulmuştur. Tribünlerde 500 bin 
seyirci yer almış bulımuyordu. 

Nihayet 50 bin genç faşistin yaptı
ğı muazzam asken hareketler vuku 
bulmuştur. Bu elli bin kişinin muh
telif askerî smıflara mensup alaylar 
halinde müteaddid defalar toplanıp 
dağılmalarım Führer büyük bir alâ
ka ile sejrretmiştir. 

Roma 4 (A.A.) — Hitler bu akşam 
Konstantin sarayında İtalyada bulu
nan altı bin Almam kabul etmiş ve 
onlara kısa bir hitabede bulunmuştur. 
Hitlerin Mussoliniye hediyesi 

Roma 4 (A.A.) — Hitler, Romayı 
ziyaretinin bir hatırası olmak üzere 
Mussoliniye bütün rasat cihazım ihti
va eden Zeis teleskopu hediye etmiştir. 

Hitler, Mussolininin Berlin ziyare
tine ait bir fotoğraf koUeksiyonu ile 
olimpiyad filmini de vermiştir. 

Hitler Napolide 
Roma 4 (AA.) — Saat 22,30 u 

biraz geçe Hitler Napoliye hareket 
etmiş ve İstasyonda Mussolini tara
fından selâmlanmıştır. 

Yunan Kiralı memleket da
hilinde seyahate çıkıyor 

Atina 4 (A.A.) — Gazeteler, kralın 
cuma günü memleket dahilinde se
yahate çıkacağmı haber veriyorlar. 

Mareşal Göring Yugoslav 
beden terbiyesi nazırım 

kabul etti 
Berlin 4 (A.A.) — Mareşal Göring, 

Yugoslavya beden terbiyesi nazın 
Miİetiçi kabul ederek kendisile uzun 
ve samimî bir mülakatta bulunmuş
tur. Miletiç, mareşalle görüşdükten 
sonra'tayyare ile Kiele hareket etmiş
tir. -

Çinliler Japon 
cephesini yarmışlar 

8 kilometre kadar 
ilerlediklerini bildiriyorlar 

Hankov 4 (A.A.) — Bütün gece de
vam eden bir muharebeden sonra Çin 
k ı ta lanmn Taierşangm şimali şarkisi 
istikametinde 8 kUometre kadar iler
ledikleri ve Lingyl ile Tanşeng arasın
daki Japon cephesinin yanldığı Çin
liler tarafından resmen bildirilmekte
dir. 

Japonya Şang-Kay-Şek'Ie 
Sulh yapmıyacak 

Tokyo 4 (A.A.) — Başvekil prens 
Konoye, şimalî Çinin mümessüi Van-
komin ile uzun bir mülakat ta bulun
muştur. 

Vankomin Japon başvekilinden şi
mal Çin hükümetine yardımda devam 
etmesini rica eylemiştir. 

Prens Konoye Japonyamn Şank -
Kay - Şek idaresile hiç bir sulh müza
keresinde bulunmıyacâğmı temin ey
lemiştir. 

Japonlar bir İngiliz vapurunu 
tevkif ettiler 

Tokyo 4 (A.A.) — Bir Japon deniz 
ha t l an İdaresi tarafından kiralanmış 
olan Kayeson ismindeki İngiliz va
purunun askerî bir mıntaka addedi
len Lungo boğazmda kapah bir liman 
olan Tsukumiye girmesini müteakib 
Japonlar tarafmdan tevkif edildiği 
haber verilmektedir. Vapurda şimdi 
ciddî araştırmalar yapılmaktadır. 

Polonya ve Danbig 
Danzig 4 (A-A.) —• Polonya deniz 

ve müstemleke birliği reisi general 
Kvasnievski bir nu tuk söyliyerek ez
cümle demiştir ki: 

«Danzig hiç bir zaman Polonya-
dan aynlmıyapaktır. Vistülün man-
sıblarmı icab ederse kuvvet kul
lanarak müdafaa etmeğe azmettik. 
Danzig Polonyamn malı olmalıdır. 
Bu bizim için bir hayat ve memat me
selesidir.» 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

İSTANBUL , 
TtCARET Ta ZAHİRE BORSASİ 

4/5/938 
r 1 A T L A A 

CİNSt , A4aBı Tukan 
Kr. P*. Kr. Pa. 

Buğday yumt^ak 5 28 6 5 
Buğday sert • 5 20 5 30 
Susam t 16 20 16 25 
İç fındık 36 20 
Yapak Trakya derili 58 — 
Tiftik oğlak 131 — 
Tiftik mal 115 — 
Güz yünü 81 — — — 
Z. Yağ yemeklik 40 — 
Peynir beyaz 30 22 32 8 
Sansar derisi 2000 — 33000 — 
Kunduz derisi 1200 — 

G E L E N 

Buğday 300 Ton 
Arpa 54 s 
Susam 90 » 
Mısır 25 » 
Z. Yağ 80 » 
P. Yağ 62 > 
Un 7 » 
Fasulye 11 > 
Blugur 27 > 
B. Peynir 15 > 

O t D E N 

Buğday 350 Ton 
İç fmdık 6 » 
Tavşan 102030 A. 

D I 8 r t A T L A B 

Buğday: Liverpul 4,60 K. 
Buğday: Şikago 3,74 » 
Buğday: Vinipek 5,53 > 
Arpa: Anvers 4,08 » 
l/bsa: Londra 4,15 » 
Keten T.: Londra 7,43 » 
Fmdık O.: Hamburg 39 > 
Fmdık L.: Hamburg 38 > 

4/5/938 Çarşamba grünü 
tatanbul Hâlinde toptan satılan yaf sebM 

TO meyra fiatleıi: 
En En 

Cinsi \ . Emsali a^ağı yOkaek 
flatı Flatı 

Kr. 8. Kr. a 
Yer fasulyesi Kilo 65 — 60 — 
Sakız kabağı » 25 28 
Bakla > 4 — 6 — 
Araka » n _ 13 _ 
Bezelya > 13 — 14 _ 
Pırasa » 6 — 6 — 
Ispanak » 3 4 
Havuç » J ^ 7 _ 
Yaprak T 15 -1 3? — 
Enginar Adet 6 — 8 — 
Yeşil salata 100 > 40 — 70 — 
Marul ^ » 2 — s 50 
Pancar Demet 3 — 8 60 
Taze soğan » — 75 1 — 
Taze sarmısak .^ » , — 75 1 _ 
Maydanoz "il/^ — 50 — 75 
Dereotu #|T*"*^ » — 60 — 75 
Ebna İnebolu Kilo 7 — 26 — 
Can eriği > fl — 12 — 
Ecnebi limon lOO Adedi 160 — 210 — 

Mersin.de Demiryol iskele ücretleri indirilmiştir. 
l /Mayıs/938 tarüıuıdfn itibaren Mersinde İdaremize aid iskeleden geçk 

rilecek Tuz, Kereste, Çimento, her nevi işlenmiş ve işlenmemiş demirler, hef 
nevi maden kömürleri, maden cevherleri ve zahirelerden beher yüz kilo v i 
kesrinden bir kuruş, ve diğer emtea ve eşyamn keza yüz kilo ve kesrinden İki 
kuruş, hayvan başına büyüKlerden beş kuruş, orta boylardan üç kuruş küçü]> 
lerden bir kuruş, adî yük ve binek a raba lanmn beherinden yirmi kurug, oto» 
mobil ve diğer motorlu vasıtalarm beherinden söiz kuruş iskele ücreti a l ı n v 
çaktır. Vinç ücretleri de muamele başına üç yüz kuruş tan az olmamak ş a r t i ^ 
le ton başına beher parçasuun ağırhğı bin beş yüz kiloya kadar olanlardan 
jrirmi kuruş bin beş yüzden üç bine kadar altmış kuruş, üç binden fazla olan> 
lardan üç yüz kuruş olmak üzere değiştirilmiştir. Beher parçası 3 ilâ 9 ton 
ağırlığında bulunan ağlr cisimlerden 1/Haziran/1938 tar ihine kadar, d a h a 
ehven olan, eski tarife ücretleri alınacaktır. Fazla tafsilât için istasyonlara 
müracaat edUmelidir. «1289» «2553» ; 

* : •• I 
Muhammen bedeli 1140 lira olan 1200 torba çimento ile keza muhammen 

bedeli 500 lira olan 100 torba Siman fondu, 14/5/9^8 cumartesi günü saat 10,30! 
da açık eksiltme usulile Sirkecide 9. İşletme bina^n'da satın ahnacaktır . ^ \ 

Bu işe girmek isteyenlerin nizamî vesikalarile beraber 123 lirahk muvak
kat teminat mektuplarım hamilen komisyona müracaat lar ı lâzımdır. Şartnamen 
1er parasız olarak komisyondan verilmektedir. (2431)'' •• 

Muhammen bedeli 2375 lira olan 9500 kilo ÜUIŞOÇ yağı 16/5/1938 pazartesi 
günü saat 10,30 on buçukta Haydarpaşada gar İtinası içindeki sa tmalma; ko
misyonu tarafından açık eksiltme ile satın ahnacaktır . 

Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vçşaik ve 178 Ur^ 13 kuruş
luk muvakkat teminatlarile birlikte eksUtme güöü saat ine kadar komisyona 
müracaatlar ı lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşada satınalma ko

misyonu tarafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır, j . (2488) 

Kırklareli Vilâyetinden: 
Göçmenler için «bin on bir» 1011 baş çift öküzü mubayaa edileceğinden 

talip olanların 12/Mayıs/938 salı günü Vilâyet İskân Müdürlüğünde bulunma-
l a n ilân olunur. «2572» 

istanbul P. T. T. İVlüdürlüğünden : 
İdaremiz ihtiyacı için 1900 adet 63x95 , 515 adet 5 0 x 7 5 santimetre eba

dında ceman 2415 adet posta çantas^mn mubayaası kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. Eksiltme 7/5/1938 cumartesi günü saat 10,30 da bü
yük postane binası birinci ka t t a İs tanbul P. T. T. Müdürlüğünde müteşekkil 
alım satım komisyonunda yapılacaktır. Küçük boy çantaların bedeli muham
meni 184 kuruş, büyük boy çan ta lann beheri 279 kuruş, hepsinin 6248 lira 
60 kuruş, muvakkat teminat 468 lira 65 kuruştuy. Taliplerin olbabdaki şart-
nemesini görmek üzere çalışma günlerinde mezkûr müdür lük idarî kalem 
levazım kısmma, eksütme saatinden bir saat evveline kadar da idaremizden 
alınmış müteahhit l ik vesikası muvakkat teminat majfebuzu veya banka temi
na t mektubu ve diğer kanunî vesaik ile olbabdaki .tekliflerini havi usulüne 
göre hazırlanmış mektuplarının yukarıda adresi yaaüı konüsyon reisliğine 

. makbuz mukabilinde tevdi eylemeleıi. (2330) 

M. M. V. Hava müsteşarl ığından: 
Hava Müsteşarhğm göstereceği yerde çalıştınlnjak üzere 210-165 lira üc

retle bir mimar alınacaktır. İsteklileıin aşağıda yazüı'evraklarile Ankarada M. 
M. Vekâleti Hava müsteşarhğma, İs tanbulda Hava ^ t a r m a a n b a n müdür lü
ğüne müracaat etmeleri. Talip fazla çıktığı takdirde inüsbaka imtihanına tabi 
tutulacakları Uân olunur. 

1 — Türk olmak. 
2 — Münarhk diplomasını haiz bulunmak. 
3 — Askerliğini bitirmiş ve diğer vekâletlerle ilgisi olmamak. 

4 — Ecnebi kadın ile evli bulunmamak. 
5 — Sağhk durujnu yerinde clmak. 
6 — Hüsnü hizmet ve hüsnühal vesikalarım h â m ü bulunmak. 
7 — Üç adet vesika fotoğrafı. (2506) 

istanbul Telefon Müdürlüğîinden: 
Şişlide yaptırılacak telefon binası dahilinde 2000 abonelik bir Telefon san-

t r ah tesisi işi kapalı zarfla eksütmeye konulmuştur. Bu tesisatm muhammen 
bedeli 200000 Uk temmatı 11250 liradır. Eksiltmesi 26/5/938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 15 de Müdürlüğümüzün Tahtakaledeki merkez binasında 
toplanacak Alun Satım Komisyonu h u z u n m d a icra edilecektir. Bu işe ait şart
name ve teferruatı 5 lira mukabilinde her gün levazım dairemizden almabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplan ve en az 100000 lirahk bu işe benzer iş yaptık-
la rma dair referans ile 938 takvim senesine ait müteahhit l ik ve Ticaret odası 
vesikaları, tenünat makbuz veya banka mektuplarım muhtevi kapalı zarflarım 

mezkûr tarihde saat 14 de kadar Ahm S at ım komisyonuna tevdi etmeleri lâzun-
'̂ ^^ 0965) 

TÜRK HAVA KURUMU I 
2 5 C i T E R T İ P 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci ke$ide 1 l /Mayi8/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 40,000 liradır.. Bundan başka: 

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

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

Dr. Mehmed 
Osman Saka 
Göğüs ve Dahilî hasta

lıklar mütehassısı 
İstanbul, Belediyesi karşısmda Si-
nanağa daireleri Piyer Loti caddesi | 
No. 19. öğleden sonra Saat 2—7. 

Telefon: 23565 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gai

ta tahimert ve (toRAR VASITA. 
StLE GEBEÜCJN tLK GÜNLERİN. 
DE KATI TEŞHİSİ) yapütr. 
Beyoğlu I Taksime giderken Mefelik 
•okaiı Ferah epartımanı TcL 40534 
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KÜÇ 
KÜÇVK ILANLAB 

AKŞAM okuyuculan arasında en 
emin, en süratli Te en ncua İlân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLANLAR Pazar, Salı 
Perşembe günleri Intigar edefc 

T* 

1 — tŞ ARIYANLAR 
TÜRKÇE, FRANSIZCA. İNGİLİZCE, 

İTALYANCA — Ve iyi bir aide - comptab-
le olabilir; bir sökreter ig arıyor. Akşam'-

, (la W. W. rumuzuna mektubla müracaat. 

ECNEBİ, TÜRKÇE BİLEN BİR MA
DAM — Aileler arasmda 5-14 yaşında ço
cuklara mürebbiyelik yapmak veya has
ta çocuklara bakmak için 1« aramakta
dır. Fransızca ve Almanca bilir, taşraya 
da gidebilir. Gazetemiz idaresine (A. Ş. 
10) rünjuzile müraceıat olunması. — 1 

TAHSİLİM ORTA DERECEDEDİR — 
Eski ve yeni türkçeyi iyi bilirim. Bir kâ-
tibelik veya bir kaslyerlik vazifesi anyo-
rum. Akşam*da (K B) rumuzuna mek-

^ tubla müracaatları. . 
LİSE MEZUNU — Fransızca, biraz da 

Almanca bilen, herşeydfen anlar bir genç 
j İş anyor, isteklilerin Akşamda N. K. ru

muzuna yazmaları. — 2 

2 — İŞÇÎ ARIY ANLAR 
HAFTADA BİR GÜN — İngUlzce ticari 

mektublar yazmak üzere tngilizceyl çok 
iyi bilen bir bayana İhtiyaç vardır. Saat 
13 ten 15 e kadar. Fincancılarda Mah
mudiye hanı karşısmda No. 32 ye müra
caat edilmesi rica olunur. — 1 

HAYDARPAŞA LİSESİNE — Erkek ve 
kadın hademe almacaktır. İsteklilerin 
Haydarpaşadakl mektebe müracaatları. 

— 2 
»> 

MAĞAZAMIZIN KÜÇÜK İŞLERİNİ GÖ
RECEK — Küçük bay, bayan * ile mu
hasebe ve satış İşleri için de memur ah-
nacaktır. Hal tercümelerile Akşam'da N N 
rumuzuna mektupla müracaat. — 2 

MÜREBBİYE ARANIYOR — 2 ve 4 ya
şındaki İki çocuğa bakacak bir mürebblye 
aranıyor. Şişli Palas No. 5 • mürcuîaat. 

3 - SATILIK EŞYA 
OTOM(»İL — 1928 den 1931 modeline 

kadar beş kişilik veya spor bir otomobil 
alınacaktır. Satmak istiyenler markası 
ve son flatini «AKŞAM» da H. S. rümuzl-
le bildirmeleri. 

SATILIK — Marangoz testere tezg&hı 
ve 8 beygir benzin motörü. Beyoğlu Tar-
labaşı caddesi 110 No. h dükkânda bay 
Kemale müracaat. — 1 

SATILIK MOTOSİKLET — 5 beygirlik 
Triompf markaU sepetli gayet sağlam bia 
motor acele satılıktır. İstiyenler hei! gün 
saat 17 den sonra Beşiktaş Serencebey 
yokuşu başmda 61 No. lı hanenin 3 üncü 
katmda bay Necatlye müracaat. 

BEŞ YÜZ PARÇA CERRAHt ALÂT — MÛ 
cedded ve iyi muhafaza olunmuş ftlfttı 
cerrahi satılıktır, orolojl (Zite Koloji 
Akujman) üstelojl ve cerrahi umumiye 
Rld; elektrik cihazları rektoskop ortroskop 
(mücedded) arzu eden meslekdaşlara asli 
fiatinden % 20 tenzilâtla verilecektir. 
Her gün öğleden sonra Şifa sokak 20 nu-
ögle üzeri 40514 e telefon edilebilir. 

I — 1 

SATILIK FOTOĞRAF MAKİNESİ — 
«Plaubel makina» markalı 1 : 2» objek
tifli 6 x 9 eb'admda çok az kullanılmış 
meşin çantalı bir fotoğraf makinesi eh
ven flatle satılıktır. «Akşam» foto muha
biri bay Faik'e müracaat. — 29 

ACELE SATILIK PİYANO — Wllkel-
mann markalı üç pedaUı çelik ve Kruaze 
bir piyano satılıktır. Kurtuluşta Barutha
ne caddesi Çobanoglu sokak 61 No. ya 
müracaat. •— 2 

PAMUK MAKİNELERİ — Biri pu lat 
d iğer i kırk desterel l A l m a n mamul&tı m ü -
cedded pamuk maklneslle İki tek silin
dirli İngiliz malı beş ve yedi beygirlik mo
tor çok ucuz flatle satıhktır. Görmek 
için Boğaziçi Lisesinde bay Zekiye müra
caat edilmesi. — 9 

4 — KtRALIK • SATILIK 
TAKSİTLE SATILIK EKMEKÇİ FIRI

NI — Küçük Mustafapaşada Mekteb so
kağında 1 No. U fınn. K&glr, 4 oda, bah-
Ce, ahm ve hamurkârlık, İki cephelidir. 
Tallb olanlar fırm yanmdakl mektebin 
hademesi bay Osmana müracaat. — 1 

6800 LIRAYA ACELE SATILIK ÜÇ 
DAİRELİ APARTIMAN ~ Cihangirin en 
güzel mevkiinde her katta banyo ve sair 
VoTif̂ -n m*i''"rnmM senevi yedi yüz seksen 
Ura kira getiren bir apartıman satılıktır. 
Görmek için Cihangir Alman hastanesi 
arkası Güneşli sokak No. 50 dördüncfl 
kattakilere müracaat. — ! 

SATILIK KİRALIK GAZOZ FABRİKA
SI — Çubukluda İskele karşısmda saatte 
1800 - 2000 gazoz çıkarır fabrika içindeki 
malzeme teferrüatile satılık veya fabrika 
İle birlikte kiralıktır. Beyoğlu Tomtom ao-
kak 9 No. lı Şakir bey apartımanı 3 nu-

ACELE VE UCUZ — 50 dönüm arsa 
toptan ve parça parça satılıktır. Beyleg-
be3rinde Raslmaga mahallesinde İskele-
başmda berber bay Ferid'e müracaatları. 
Dahilinde üç hane var. — 2 

KİRALIK MUAYENEHANE ve TİCARET
HANE — Ankara caddesinde yepyeni mü
kemmel konforlu 1-6 odalı her işe elve
rişli bir kat tamamen veya kısmen kira
lıktır. Ankara caddesi Cağaloğlu yokuşu 
43 No. da Kâmil Kitabevine müracaat. 

— 4 
ACELE SATILIK APARTIMAN — Maç

ka Teşvikiyede Kâğıdhane caddesi Küşa-
diye sokağında üç numarah, üç dstireli 
senevi yedi yüz yirmi lira Irad getirmekte 
olan mücedded her dairesinde banyo ve 
sair konforu mükemmel apartıman ace
le satılıktır. Bitişiğindeki yedi numaralı 
apartımanm üst katına müracaat. — 9 

SATILIK VE KİRALIK EV — Göztepe 
tramvay durağına 5 dakika mesafede altı 
odalı manzaralı ahşab bir ev ucuz flatle 
satılıktır. Cumartesmden maada her gün 
saat 16,30 dan sonra pazar günü akşama 
kadar gezilebilir. Göztepe Ihlamur Cavld 
Paşa sokak 8 No. ya müracaat. — 4 

BİR AİLE 
aile nezdinde 
Şam'da C. P. 
caat. 

— Temiz 
pansiyon 
rumuzuna 

ve namuslu 
arıyor. Acele 

blr 
Ak-

mektupla müra-

KİRALIK KÖŞK — Göztepe Çifte Ha
vuzlar caddesi 2 No. ü İçi, dışı boyalı köş
kün birinci katı kiralıktır. Kullanışlı, dört 
oda, bir salon, hizmetçi odası, mutfak, 
elektrik, su, bahçe ve çamlık, denize ne
zaret, vapur iskelesine, tramvaya pek ya
tan perşembe, cumartesi, pazar görülebi
lir. — 5 

ACELE SATILIK KÖŞK — Göztepede 
Tanzimat caddesinde 33/39 numarah iki 
döuüm bir evlek erazi üzerinde on odah 
iki bölük mutfak hamam suyu elektrik 
bahçe bağ ve meyvahk ve çiçekliktir. 
Ahşab bir köşk ehven flatle acele satılık
tır. Görmek İstiyenler içindelcilerine ve 
görüşmek İstiyenler Kadıköyünde Altıyol-
da Behariye caddesinde 11 No. da met-
hum Lûtfi paşa kızı bayan Pakizeye mü
racaatları. — 1 

BEYAZIDDA SATILIK ARSA VE KO
NAK — Hasanpaşa karakolu civan Bo
ğanağa mahallesi 4, 6 No. baştanbaşa 
Marmaraya nezaretli 40 metre cepheli 
sırf mülk etrafı vasi duvarlarla muhat 
1680 metre arsa üzerinde büyük bir ko
nak kısmen veya tamamen satılıktır. Hel 
gün içinde sahibi bay Muzaffere mü
racaat. — 1 

DEVREN SATILIK YAĞCI DÜKKA
NI — Kadıköyün en işlek yerinde. Balık-
pazar. Taşçılar No. 81 e müracaat. 

SULTAN AHMEDDEN LALELİ Ve ŞEH-
ZADEBAŞINA KADAR OLAN SAHA DA
HİLİNDE — Beş altı odah bol güneşli sa-
tüık hanesi olanlann Akşam gazetesinde 
E M rumuzuna son flatlerlle adreslerini 
bildirmeleri. — 1 

YAĞLI BOYA MUŞAMBA — Beşiktaş 
Sinanpaşa Selâmlık caddesi No. 51 ev 
kâglr 3 oda terkos elektrik banyosu İçin
de mevcud. Beşiktaş Köyiçi Şehid Asım 
caddesi No. 66 sobacı dükkâm bay Agoba 
müracaat. 

ERENKÖYÜNDE — Santral karşısmda 
merhum Cemal paşa tarlası denmekle 
tanılan tarla toptan ve İcabmda parça 
parça satılıktır. Taliblerin Karaköyde 
Köprübaşmda Halil paşa sokağmda İnti
bah hanında avukat Mehmed Asaf Uya
nığa müracaat etmeleri. Telefon: 41288. 

KİRALIK MÜSTAKİL EVLER — Kadı
köyünde KuşdUinde Tahtaköprü ve Şe
fik Bey sokak Dere boyunda bahçe İçin
de biri dört oda mutfak hela diğeri iki 
oda mutfak helft çatı aralan terkos elek
trik mevcud açık ve havadar haneler ki-
rahktır. Ayni adreste 36 No. ya müracaat. 

— 3 

SATILIK KÖŞK — Feneryolunda tram
vay caddesinde köşebaşı, Kalamış iskele
sine bir dakika. On oda, ayrıca bir kü
çük köşk. 5500 metre duvarlı bahçe, cad
deye ve Kalamış yoluna geniş cephe. 
Görmek ve görüşmek İçin 52 - 2.Tel. 
müracaat. — 7 

SATILIK KELEPİR ARSA — Göztepe
de istasyona çok yakın, denize nezaretli 
25 dönüm arsa ucuz flatle satılıktır. Bah-
çekapı Liman han asma kat 63 No. ya 
müracaat. Telefon: 22775. 

SATILIK EV — Yedi oda İki sofa iki 
banyosu ayn çamaşırlığı ufak bir bahçe
si ve havuzu kuyusu sarnıcı her türlü 
konforu havi denize nazır önü açık bir ev 
satılıktır. Adres: Belediye Piyerlotl cad-
desi No. 40. — » 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALADK 
NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSALAR — 
Nlşantaşmda İngiliz mektebi arkasmda 
Güzelbahçe sokağmda nezaretli 8 metre 
cepheli ve muhtelif derinlikte yekdiğerine 
bitişik müteaddit arsalar satılıktır. Bah-
çekapıda Cermanya hanında 27 No. ya 
müracaat. Telefon: 21468. — 1 

ACELE SATILIK EV — Amavudköyün-
de; tramvay caddesinde 128 numarah ev 
acele .satılıktır. Alt kat kâglr, köşe başm
da caddeye bakan arkası ardiye bir dük
kân, dört kath ve her katta 4 oda bir ki
ler, manzarası bol birer taraşa, elektrik, 
terkosu mevcud, görm^ ve görüşmek 

PANSİYON ARANIYOR •— Taksim, 
Maçka, Bebek arasmda mobilyah bir oda 
anmıyor, konforlu, nezaretli olması şart
tır. Akşam'da «Pansiyoner» rumuzuna 
mektubla müracaat. 

DEVREN SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKA
NI — İzahat almak İçin Bahkpazar Taş
çılarda Paşa sokak No. S. Peynirci Fllare-
toaa müracaat. — 8 

SATILIK VE KİRALIK — Boğazlçinde 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasmda 14 ve 16 No. lı bahçeli evlerden 
biri veya İkisi satılık veya kiralıktır. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat İçin 
maraya telefon 60077. — 20 

SATILIK BOSTAN — Sanyer Hünkâr-
suyu yokuşu başlangıcmdaki bostanm 20 
dönümde bir kısmı. Beyoğlu Tarlabaşı 
caddesi No. 110 İrfana müracaat. — 1 

SATILIK EV — Kadıköyde Kuşdili cad
desinde 31 Ağustos sokağında 36 No. lı ev 
15 lira kira getirir 4 oda, bahçe ve heB 
türlü konforu var. 1200 hraya kiracı çı
karıldı ev boştur. Müracaat edenler Kuş
dili caddesi No. 117 ye gelsinler. — 1 

SATILIK — Kadıköy Caferaga mahalle
si Mühürdar caddesinde (57) No. h dört 
katU kâgiE apartıman satılıktır. Konforu 
haiz denize nezareti fevkalâdedir. Cumar
tesi ve pazar sabahtan akşama kadar, 
sair günler 17,30 dan sonrp içindekilere 
müracaat. — 5 

SATILIK ve KİRALIK HANE — Kadıköy 
Şifa 20/1 mülk iki kat üzerine altı oda 
banyo apteshane, bahçeli dört tarafı açık 
Kalamış körfezine nazır havadar denize 
yakm hane arzu edenlet yanmdakl ha
neye müracaat etsin. — 1 

SATILIK ARSALAR — Bostancıda Bag-
dad caddesi Yenimahallede asfalttan iki 
dakikalık mesafede ifraz olunmuş müte-
addld arsalar ehven flatle satılıktır. Arzu 
edenler mezkûr mahallede 425/1 numa
rah bay Nazml köşküne müracaatlan. — S 

ACELE (70«0) LİRAYA SATILIK APAR
TIMAN — Dört daireU, 9 oda, hamam 
elektrik, terkos, havagazı, denize nezareti 
iyi ayda 67 lira kira getiren 20 senelik 
evkaf vergisi verilmiş Mercan tsmetiye 
caddesinde 29 No. h Halil apartımamnda 
İktnci kata müracaat. — 1 

ACELE SATİLİK HANE — Beyoğlu 
Tozkoparan Çatmalımescid Mekteb so
kağı 24 numara altı oda bir sandık odası 
iki yüz numarası bahçeli üç tarafı açık 
elektrik terkos HaUce nazır havadar bir 
hane satılıktır. İçindekilere müracaat. 

KİRALIK LÜKS APARTIMAN — Tak
simde Topçu caddesinde Uygun apartı-
manınm iki numaralı ve beş odah dairesi 
mobilyasile beraber yaz mevsimi İçin ki
ralıktır. Her gün sıcak su, asansör. İs
tiyenler her gün müracaatla gezebUirler. 

— 5 

SATILIK EV — Beşlktaşta Abbasaga 
mahallesinin Selâmlık caddesinde on blfl 
oda, bir hamam, bir sarnıç, bir mutfak, 
bir garaj ve müteaddid kileri ve kömür
lükleri havi; denize nazır, her yere ya
kın, mükemmel ve her türlü konfor ve 
modem tezyinata malik 2 ve 4 numarah 
ev ucuz satılıktır. Görmek ve görüşmek 
İçin Karaköy - Palas'da arukat Kayaog-
lu Mihalakiye müracaat. « — 1 

EMLAK ALINACAK — Boğazın her İki 
tarafında ((Amavudköy ve Üsküdardan 
İtibaren) satılık yalı ve köşkü olanlann 
Ankara posta kutusu 471 numaraya tafsi
lâtlı mektubla müracaatı. — 2 

KİRALIK DEPO — Tophanede tram
vay caddesi üzerinde 1̂ ,000 balya tütün 
alabilü: kâglr büyük bin depo kiralıktır. 
Müracaat: Balıkpazan, Halisane sokak 
No. 19/1 Balıkhane buz bayii Fikret. 

PAPAS BAHÇESİ SATILIKTIR — Ka
dıköyünde Bağdad caddesinde bir taraf
tan tren hattma diğer taraftan Fener
bahçe stadına nazır PAPAS BAHÇESİ na-
mlle maruf, İçinde köşkü, gazinosu, do-
lablı kuyulan, havuzlSLn bulunan 22 dö
nüm bostan ve ağaçlarla müzeyyen olan 
mahal satılıktır. TaUblerin îstanbulda 
Bahkpazar caddesinde 48 numarah AL
TIN TAYYARE piyango gişesine müra
caatlan, telefon No. 23302. 

SATILIK KELEPİR EV — Kuzguncuk 
İle İcadlye arası, vapur ve tramvaya ya
km, 3 kattan ikisi kâglr, üstü ahşap, 6 
oda, 2 mutfak, ayda asgari 10 lira kira ge
tirir, mecburiyet tahtmda heı; hangi bir 
flatle, acele satılıktır. Evin 2 tarafı sokak 
(İcadlye Hamam caddesi ve Çifte Çmar 
sokak No. 14), iki taraftan ayn kapılan 
ve ikiye taksim edilmiş olup, İki aile yek
diğerini görmeden oturabiUr. Terkos su
yu, elektriği ve çok güzel manzarası var
dır. — 2 

5 —MÜTEFERRİK 
İNGİLİZCE VE FRANSIZCA DERSLE

Rİ — Tecrübeli profesör tarafmdan. 
Kollejler ve mektebler için talebe hazırü-
yor. Her yere gider, fiatles uygun. Kadı
köy Hale sineması civannda, Sakız Gülü 
sokak No. 15, yahut «Akşam'da» A. A. ru
muzuna mektubla müracaat. 

BAŞBAŞA, HOT - FOKS, KONGA - • 
Hususi ve münferid dans dersleri yeni 
danslar, Beyoğlu Karlman karşısmda Nui 
Ziya sokak 3 No. profesör Panosyan. 
Müracaat saatleri pazardan maada hel 
gün (12 - 14), (17 - 21). 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya İmtihanlarına 
hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxfosd 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-

Irenj eliğine malik iyi Fransızca bilen ve îs
tanbulda bir yüksek mektebde lisan tedrlt 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Fiatler mutedildir. «PROF. M. M.» rümu-
zile (Akşam) a mektubla müracaat. — 6 

HUSUSt RİYAZİYE VE FİZİK DERS
LERİ — Yüksek tahsUU bir muaUhn lise, 
ortamektep talebelerini az zamanda kuv
vetli ve emin bir şekilde imtihanlara ha
zırlar. Hariçten İmtihana girecekleri da 
yetiştirir. Akşamda R. T. rumuzuna yaa 
ile müracaat: — 1 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
F A — H E 1936 — F. D. — OE 

M O — Entertip — A'Ş. 10 AB 
Pansiyoner — H S — C — K B 

namlarına gelen mektuplan İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Gazetemize (B M T) rfhnuzu ola
rak adtes gösteren ilân sahibinin ida
reye müracaat etmesi rica olunur. 

Kadıköy Sulh Büteci Hukuk Hâkhnll-
ginden: Müteveffa Simons varisleri ve 
müteveffanm vasiyetini infaz ve terekeyi 
idareye memur Kıbns'da Nikosıyada Artûf 
E. Simons'a: Kadıköyünde Modada Yusuf 
Kâmil paşa sokağmda 5 No. da Lûtflye ve 
Zehra ve Afife vekili Salb Şevket tarafm
dan mahkemenin 937/685 sayılı dosyasUe 
aleyhinize ikame eylediği Kadıköyünde 
Zühtü paşa mahallesinde eski Ihlamur 
yeni Tahta Köprü caddesinde k&ln 2 
No. h bostanm İzalel şuyuuna dair dava
dan dolayı ecnebi memelkette bulunma
nızdan usulü dairesinde tebligat İcrası 
mümkün olamamasma binaen 25 gün 
müddetle hakkınızda llânen tebligat ic-
tasma karar verilerek muhakemenize ba-
kılmaüc için 3/6/938 cuma günü saat 10 a 
talik kıhnmış olduğundan o gün ve o 
saatte Kadıköy Sulh Bhlncl Hukuk Mah
kemesinde bizzat veya tarafınızdan mu-
saddak vekâletname ile bir vekil gönder-
mek fiuretUe hazır bulunmadığınız tak
dirde hasun vekilhıin taleblie hakkınız
da gıyab karan ittihaz olunacağı tebliğ 
makamma kaim olmak üzere ilân olunur. 

M. 1614 

KumböT^, biri 

9uyn§mn 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYBTİ 

ZIRAflfr.BPNK»Sr 
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Denizbank Denizyolları 
İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 
Acenteleri: — Karaköy - KöprübM^ 

Tel. 42362 — Sirkeci Yolcu salonu 
Tel: 22740 • • » • 

Mersin postası 
6 Mayıs Cuma günü Mersin pos

tasına kalkatak (SADIKZADE) 
vapuru bu sefere mahsus olmak 
üzere mezkûr gün Galata rıhtı
mından saat 16 da kalkacak ve 
İzmire Pazar sabahı varacaktır. 

(2581) 

Scandinavian Near 
East Agency 

OkUUda Tabir han 3 âncd kat 
Tel: 44991 - S - S 

Svenıka Orlent Linien Gothenbarg 
Oothenburjf. Stokholm, Oslo, Dantzlg. 

^<lynla Copenhag Abo Reval TC bOtttn 
^*ltık Umanları fark ve Karadeniz ba»ü-
«» limanlan arasında 15 günde bir aılmet 
** »Tdet Icln muntazam postalar. 

Odynta - Dantzlg - Oothenburg ve Oılo-
wn beklenen vapurlar. 

Ootland vapuru 9 mayısa doğru. 
Bardeland vapuru 15 mayısa doğru. 
Norland vapuru 25 mayısa doğru. 
Yafanda Iıtanbuldan Hamburg Rot«r-

î!*0» - Kopenhag, Odynla Oothenbert, 
P*ntılg - stckiıolm, ve Osloğ limanlan 
Vin hareket edecek vapurlar. 

Gotland vapuru 9 mayısa doğru. 
Bardeland vapuru 15 mayısa doğru. 
Norland vapuru 25 mayısa doğru. 
^«la tafaUftt İçin Oalata'da Tahlr han 

• ttncû katU kâin acentalığına müracaat 
Tei: 44991 - 3 - S 

HİÇ 
ihtiyarlamıyan 
Bir kadının sırrı 

Bu Bayan 25 mi? 
Voksa 40 yaşında mı 
*5 yaşmda olduğu halde yüzünde 

^Ç bir buruşuğu ve hiç bir izi yoktvur. 
^ ^ . yumuşak ve bir genç kız gibi 
•'isursuz bir cild. Adeta bir harika; 

bunun da fenni bir izahı var-
*r. Viyana Üniversitesi profesörü 
^k tor Stejkal'in şayanı hayret keşfi 
*lah ve «BİOCEL» tabii: edilen kıy
mettar cild ımsuru, her yuxnu§ak ve 
^^üTişuijsu2: cild için flfeem tabii Te 
% a edici bir cevherdir ki şimdi; pen-
^ rengindeki Tokalon kremi terki-
»'^de mevcuttur. Siz uyurken cildini-
^ besler ve gençleştirir. Her sabah 
^^^ genç olarak uyanırsınız. Bütün 
buruşukluklar ve çizgiler tamamen 
^̂ ^̂ nıniş ve gaip olmuştur. Gündüz 
S^. cild unsuru olan (yağsız) beyaz 

^engindeki Tokalon kremini kullanı-
^ - Cildinizi teni taze tutar ve be-
y^atır, siyah noktalan ve gayri saf 
İfadelerini eritir. On yaş daha genç-
*eşlniz ve daha genç kalınız. Yüzünü-
* ^ zayıflamış adalelerine nihayet 
^eriniz ve bu çirkin tenden kurtula-
1 ^ yanaklannıza gençliğinizin taze-
^ ^ veriniz. 

Bayanların 
f̂ azan dikkatine 

Satın aldığınız Tokalon kremi va-
^^nnın büyük bir kıymeti vardır. 
J^îan bayiinize iade ettiğinizde beheri 
^ 5 kuruş alacak, ayni zamanda 
f^y«iettar mükâfatları bulunan To-
^on müsabakasına iştirak hakkını 
eren bir bilet takdim edilecektir. 

Neden 
inin ? 

nkü ASPİRİN seneler-
>eri her türlü soğukal-». 

lanrıa ve ağrılara karşı 
iesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu 

îsbat etmiştir 

A S P i R i N in tesirinden 

emin olmak için lütfen ^»•^m marka-

sma dikkat ediniz. 

KAPALI ZARF USULÎ ÎLE EKSİLTME ÎLÂNI 
Beton Arme Köprü İnşaatı 

Nafia Vekâleti Samsun su işleri sekizinci şube mühendisliğinden 
1 — Eksiltmeye konulan i<: 

Samsun - Çarşamba şosesinin 17 ci kilometresinde, Hamzalı batak-
hkları ana kanalı üzerinde yaptırılacak betonarme şose köprüsünün 
inşaatıdır. Keşif bedeli (15423.80) lira olan bu iş 1/5/938 tarihinden 
itibaren (21) gün müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 — Eksiltme 23/5/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat on beşte 
Samsun su işleri sekizinci şube mühendisliği binasında eksUtme komisyonu 
odasında vahidi fiat üzerinden kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — İstekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırhk işleri 
genel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri (78) kuruş mukabilinde Sam> 
sun su işleri sekizinci şube mühendisliğinden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (1156.79) lirahk muvakkat 
teminat vermesi ve on bin liralık köprü işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle 
bitirdiğine ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafia Vekâletinden aünmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi isteklilerin 
teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar su 
işleri sekizinci şube mühendisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 
Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

5 — İşi üzerine alan müteahhit Yüksek Vekâletçe ihalenin tasdik olun
duğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği tarihten itibaren (15) gün içinde mu
vakkat teminatını katı teminata iblâğî ve ayni zamanda mukaveleyi Noterlik
ten tescile mecburdur. (2414) 

İKTİSAT VEKÂLETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 
Esas mukavelenamesi Mahallî kanunlara göre tanzim edilerek usulen tescil 

edümiş olan ve bu defa müracaatla 30 İ İkteşrin 1930 tarihli kanun hükümlerine 
göre Türkiyede çalışma izni isteyen ve merkezi Birleşik Amerika Cumhuriyet
leri hükümetinin Nev York şehrinde bulunan 400.000 Dolar sermayeli Amerikan 
Eksport Layns İnkorporeyted (American Export Lines İne.) Şirketinin vekâle
te verdiği evrak tedkik edilm'iş ve bu şirketin, 

1 1440 numerolu Deniz Ticareti Kanununun 1459 ncu maddesi mucibin
ce Türk sancağım hamil merakibi bahriyeye tasarruf etmemek, 

2 — Kabotaj kanunımun Türklere tahsis ettiği işleri, 
3 — İnhisar altında bulunan tahmil ve tahliye işlerini, 
4 — Denizde ve karada kabotaj işlerinden ma'dut olan bilûmum umur ve 

hususatı, 
yapmamak şartile çalışması muvafık görülmüştür. 

Bu evrak arasındaki vekâletnameye göre şirketin Türkiye Umum vekilli
ğine, şirket naımna yapacağı işlerden do ğacak davalarda bütün mahkemelerde 
dava eden, edilen ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmağa salâhiyettar ol
mak üzere tayin olunan İstanbulda Galatada Tahir hanında (Hayri Araboğlu 
ve şeriki şirketidir.) 

Keyfiyet tedkik edilerek kanunî hü kümlere uygun görülmüş olmakla ilân 
olımur. • 

Harici Askerî Kıt'atı llânlan | 

^*y« — 9/3/937 
f^ûen aldığım 

tarihinde fen fakülte-
hüviyet cüzdanımı kay-

yenisinl çıkarttıftımdan eskisi 

Askeri Okullara Talebe Alınıyor 
1 _ 938 - 939 yılı için İstanbulda bulunan Kuleli ve Maltepe Askerî Lise

leri ile Bursa Askerî Lisesi, Kırıkkalede bulunan Askerî Sanat Lisesi ve Konya, 
Erzincan Askerî Orta Okullanna talebe alınacaktır. Kaydı kabul şartlan hak-
kmda malûmat Askerlik şubelerinde ve Okullarda vardır. 

2 _ Kaydı kabul için müracaat zamanı l/Haziran/938 ile 25/Temmuz/938 
arasındadır. 

Talebe hangi okula girmek istiyorsa bir düekçe ile doğrudan doğruya o 
okul müdürüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir tane 6 ku
ruşluk posta pulu iliştirilmiş bulunmaü ve mensup olduğu Askerlik şubesi, 
Babasmm adı ve Jnesleği ile kondi adı, okuduğu okulun ismiyle hangi smıfta 
bulunduğu, yabancı dil okuyorsa hangisini okuduğu ve okulundaki kayıt nu
marası, boyu, yaşı, ağırlığı ve otıu'duğu yerin adresi vazıh olarak yazılmalıdır. 

3 — Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat edecek talebe
ler aynca ikinci bir dilekçe ile de Askerlik şubelerine başvuracaklardır. Asker
lik şubeleri sıhhî muayeneleriyle lüzumlu kaydı kabul kâğıtlannı tamamlattı
racaklar ve 1 Temmuzda talebenin gireceği okul müdürüne yalmz kâğıtlarım 
gönderecekler ve talebeler mektep müdürleri tarafından çağnlmadıkça mek
tebe gönderilmiyecektir, 

4 _ Okullar yatılı ve parasızdır. Talebenin iaşesinden başka giydirilmesi, 
teçhizatı, okul tarafından temin edilir. Ve her ay bir miktar da maag veri-

t830)» «2444» 

EYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvalarm usarelerinden istihsal 

edilmiş tabiî bir meyva tozudur. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun- ^ 'V^^^v 
dan tamamen taklid edilebilmesi müm- J . ^ t l ^^^ 
kün değildir. Hazımsızhğı mide yan-
malannı, ekşiliklerini ve muannld in
kıbazları giderir. Ağu kokusunu izale 
eder. Umumî hayatm intizamsızlıkla-
rmı en emin surette ıslah ve insana ha
yat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

ıTSSO 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve numunesi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe 

pazarlıkla satm alınacaktır. 
II — Pazarhk 13/V/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kaba-

taşta Levazım ve Mubayaat şubesmdeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 

Başmüdürlüğünden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «2351». 
• 

I — Nümıme ve şartnamesi mucibince 250 kilo 36 X 60 eb'admda alemin-
yüm kâad pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarlık 23/V/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ka-
bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarhk için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2580) 

I — İdaremizin Şemsipaşada bulunan her iki tütün işleme evlerine şartna
mesi mucibince yapılacak elektrikle işler (SİREN Düdüğü) saat tesisatı işi pa
zarlık usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

II — SİREN Düdüğü tesisatının ana saatine raptedilecek yedi adet saat 
dahil olmak üzere Heyeti umumiyenin keşif bedeli 863,20 lira ve muvakkat te
minatı 64.74 liradır. 

III — Pazarlık 25/V/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de Ka-
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tekliflerini tetkik edilmek 

üzere eksiltme gününden bir hafta evvel tütün fabrikalar şubesme vermeleri 
lâzımdır. 

VI — İstekülerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2579 

Türk Hava Kurumuna enspektör 
nnuavinleri alınacak 

Türk Hava kurumu için 150 lira aylık ve seyahatlerde 5 ifra yevmiye veril
mek üzere imtihanla enspektör muavinleri alınacaktır. Aranılan vasıflar şun
lardır: 

A — Memurin kanımunun 4 ncü maddesindeki vasıflan haiz olmak. 
E — Yaşı 35 ten yukan olmamak. 
C — Yüksek mektep mezunu olmak «mülkiye ve Yüksek ticaret ve iktisad 

mektebi mezunları tercih edilir. 
Ç — FUî askerüğini 3rapnııs olmak. 
D — Tapılacak tahkikat neticesmde ahlâk ve seciyesi müsait bulunmak.. 
İstenilen vesikalar şunlardır: 
A — Nüfus cüzdanı veya tasdikli kopyası. 
B — Kendi el yazısiyle tercümelhal hülâsası <anemuriyette bulunanlar 

için resmî vesikalar.» 
C — Tahsil ve askerlik vesikası. 
Ç — Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil olduğuna ve has

talıklı olmadığma dair tam teşekküllü hükümet hastanesinden alınacak foto-
grafh rapor. 

İmtihan programı: 
A — Ticarî hesap, faiz, Iskonto, faizli cari hesaplar, 
B — Ticarî usulü defteri. 
C — Hukukî bilgüer. 
Ç — Tahrir 
İmtihan 20/mayıs/938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava ku

rumu merkezinde, İstanbulda, İzmlrde Türk Hava kurumu şubesinde yazılı 
olarak jrapılacaktır. 

IsteklUer yukarıda yazıh vesikalarla birlikte bir dilekçe ile hemen Anka
rada Türk Hava kurumu baçkanlığma müracaat etmeleri. «2526» 

Galatasaray lisesi alım satım 
komisyonu başkanlığından: 

Teminatı Kefil bedeU 
Ura Ura 

Soğuk hava mahzeni inşası 1S8 916 
Galatasaray lisesi binasında yapümasma lüzum görülen keçif bedeli v« 

teminatı yukanda yazıh soğuk hava mahzeni Inçasımn 12/6/938 perşembe gü
nü saat 15 de İstanbul kültür direktörlüğü blnasmda liseler muhasebecüiğin^ 
de toplanan komisyonda pazarlıkla «ksiltmesl yapüacaktır. 

İsteklilerin en az 700 liralık bu ife benzer !« yaptıklanna dair idarelerin
den alınmış olduğu vesikalara İstinaden İstanbul nafia vejra yüksek mühendis 
mektebi direktörlüğünden eksiltme tarihinden evvel yazılmış ehliyetname y 
Ticaret odası vesikası ve teminat mekbuzlarile belli gün ve saatte komisyon» 

gelmeleri. «2531» 
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ç;;;^\L{jIcLtihje bir kerre daha her zamankinden daha \\\\ ijapmışkır. 

ss^ 

b9di\\\\\\w^ 

ğim'Tozyıt e<3erufiQteadf3ıt^önTte-
kemmînâtallâvötftnU ?3f ^gîcJoîre 

bûyuk birjmuvaf akiye^^kaMrnan'VenT ses
siz Süper Elcovatla; fechifl eyFImesine 

mebnî, cereyan sarfiyatı"^îmdiye kadar göi-
rülmemiş bir'dereceye indirilmiştîr.' 

Harikulade'idarelidir, . . o derece az cereyan.sarfeder^k!,^ 
çalıştığını bile belli etmez. Bununla beraber yennek hücre* 
lerindeher^vakıt sabit kalan matlup'soğuğû"temin etmekte
dir. Yiyecek daha taze, daha uzun müddet ve daha fenni mu
hafaza ediliyor. Elde edilen buz. satılandan daha ucuza mal 
olur. Mekanizması, uzun senelerce bilâ arıza ve tamamile gü
rültüsüz İşler. .Cereyandan, yiyecekten, buzdan ve masarif
ten ekonomi temin eder. 

O •• - ^ 

Yalnıı hakiki FRiaiOAlRE ile »«rilan rasmt S —nallk 
teminat Istema^l unutmayınız. 
Bu teminat bozukluk vukuunda tekmil mekanizmanın 
meecanen tebdilini tekeffül eder. 

T 

;.»-.^ 
cd*»»-

Â 
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FRIGIDAlRE'in temin ettiği tasarruf bilhassa şu 4 nokta üzerindedir: 

İstihlâktan... Gıdalardan... Buzdan. . . İdare masrafındart: 

^^7RIGİDAIRE İ S T A N B U L A N K A R A İ Z M İ R 
• • IPP I ' "»^*»* 

MlLLLl^®®[t[li Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların nükroblannı kö
künden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız. 

HELMOBLÖ 
Böbreklerin çalışmak kudret ini a r t m r , kadm, erkek idrar zorluklarım, eski ve 

yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, ve bo

zarken y a n m a k hallerini giderir. Bol idrar t emin eder. S ıhha t Vekâletimizin 

resmî r u h s a t ı m haiz bu lunan HELMOBLÖ her eczanede bulunur . 

Bursa ilkbahar ehlî hayvanlar 

PAMA. VIRI 
Bursada Atıcılar mevkiinde 1938 senesi İlkbahar Ehlî Hayvanlar pana

yırı açılacaktır. Panayır, açılma tarihi olan 10 Mayıs 1938 den itibaren 8 
gün aevam edecektir. 

Panayıra gelecekleıin istirahatlerini temin için panayır yerinde su, 
elektrik ve büfe tesisatile muntazam otobüs muvasalası vücude getirilmiştir. 

Panayır münasebetile yapılacak olan güreşler 15 Mayıs Pazar gününe 
rastlamaktadır. Güreşler iddialı alaturka yağlı güreştir. Başa 100, baş altı
na 80, büyük orta 50. küçük ortaya 40 ve desteye 25 er lira mükâfat verile
cektir. Bundan başka panayırm devam ettiği müddetçe şehrin otel ve ban
yolarında tenzilât temin edilmiştir. Alım ve satım hususunda belediyece sa
yın ziyaretçilere her türlü kolaylıklar gösterileceği ilân olunur. 

istanbul Nafia müdürlüğünden: 
9/5/938 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

(8120,59) lira keşif bedelli lopkapısarayı müzesi elektrik tesisatı açık eksilt
meye kouulmuştur. 

Mukavele, eksiltme Baymdırhk isleri genel, hususî ve fennî şartnameleri 
proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (610) liradır. 
İsteklilerin bu gibi işleri yaptığma dair İstanbul Nafia Müdürlüğünden 

eksiltme tarihinden bir hafta evvel alacağı hususî elektrik müteahhitlik ve 
038 yuma ait ticaret odası ves'kalarile gelmeleri. (2227) 

Sahibi NecmeddİBı SadaJc Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Ç a l ı j m a kudre t im iz a z a l ı y o r ; 
elimizden hiçbir temiz i} çıkmıyor ve 
her;ey bizde hajtizjik, <i!3,n doğuruyor. 

İşte burada 

V A L İ D O L imdadımıza yetişir! 

Onu bir kere tecrübe ediniz. Kendinizde yeni 
bir çalıjma zevkinin uyandığını göreceksiniz. 

VALİDOL damla, tablet va hop 
halinde her .eczanede bulunur. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hâkimliğin
den: 

38/620 - İsmailin dava olunan karısı 
Blnnaz aleyhine açtığı sulh teşebbüsü da
vasında dava olunanın ikametgâhını bi
len olmadığı anlaşıldığmdan ilânen teb
ligat yapılmasına karar verilmiş olmakla 
6/6/938 saat 10 da Binnazın mahkemede 
bulunması lüzumu aksi takdirde gıyabm-
da muhakemeye bakılacağı tebliğ maka-
mma kaim olmak üzere ilân olunur. 

Saç bakımı, srüzelliğin en birinci şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. 

Hazımsızlık 
Hayatın zevkinden inşam mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRİMELERİ 
Çok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz 

önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 

UZAK ŞARKDAN 
getirtilen nadide çaylar: 

«POELAU LAUT» vapurüe Sey-
lândan çiçek Seylân çayı. 

«TAWALİ» vapurile Cdvadan 
Altınbaş ve Akkuyruk çaylan. 

«MANAAR» vapurile Hindistan-
dan Hindiye ve Darceling çaylan. 

«GALİLEA» vapurile Cinden 
Lapsang ve Popof çaylan. 

Yukandaki taze mahsul, nefis 
çaylar mahallerinden sureti hu-
susiyede alınmış ve doğrudan 
doğruya isimleri yazılı vapurlarla 
ticarethanelerimize gelmiştir. Fi-
atleri müsaiddir. Bu çaylardan 
yapılmış kutu ve paketlerimizi 
bakkallardan arayınız. Toptan 
alacaMara mühim Iskonto. 

ALBAYRAK 
Mustafa Nezih ve mahdumu 

ÇAY TİCARETHANELERİ 
İstanbul: Tahmisönü No. 74 

Bahçekapı 4 cü Vakıf Han kar
şısı 71. Telefon: 20947 - 20939. 

Telgraf adresi: 
ALBAYRAK - İstanbul. 

MOienasip bir Endam 
' t i . Roeeul Koreeteri (Oalne) « • Ke
merleri «Ocudu eıkmakeııiK (enısOhO^ 
lemlı» eder. Sevimlisine halel gelmek< 
• İ l l a vOcetu yumufetır ve İnceltir. / 
F lyel ler: Kemerler e l l red ın . \ 
Kereeler (Oalne) eutyenle beraber 

2 5 liradan Itlberea. \ 

S a t ı ş y « r i y a l n ı s ı 

İSTANBUL, Beyoğlu'V^' 
TBna< meydanı 12 No. lu. 

MaSaıamuı ılyarat ediniz veya 
14 No.lu tarifemizi İsteyiniz. 

Flyatlanmızda bflyJk teezlUt. 

Fatih Sulh İkinci Hukuk Hâkimili:indea: 
Davacı Mehmed oglu Halil İbrahim ta-

rafmdan mahkememizin 1938/1 esas sa
yılı evrakla Fatih'de Çıkrıkçı Kemaled-
din mahallesinde Deve Hanı sokağmd» 
61 - ilâ 67 numaralaıla mürakkam Nakıp 
Hanı namile maruf mahalde oturao 
müddeaaleyhler Üyas oğlu Recai, Üya* 
oğlu Kemal, İbrahim Şevketin Aliye kıfl 
Hatice, Hasan kızı Fatma, Mehmed Tev-
fik, Mehmed Asım, Hatice aleyhlerin» 
ikame eylediği mezkûr Fatih Çıkrıkçı Ke-
maleddin mahallesi Deve Hanı sokağın
da 61 ilâ 67 numaralarla mürakkasa 
mahallin izalei şüyuu davasmın icra kı
lman muhakemesi neticesinde: Mahalli 
mezkûnm satılmak suretile şuyuun izale
sine 13/4/1938 tarihinde temyizi kabil 
olmak üzere gıyaben verilen karar Bafl-
kâtib ihbarnamesi makamına kaim olmaK 
üzere on gün müddetle ilâa olunur. 

M. 1616 


