
Foto Magazin 
ÇIKTI 

Bayilerden arayınız. 
AKŞATM 16 

salhife 
Sene 20 — No. 7019 — Fiati her yerde 5 kuruş SALI 3 Mayıs 1938 Telefon: 20565 (Başmuharrir) — 20765 (Yazı işleri) — 20497 (Müdür) — 20681 (İdare) 

şvekil ve Hariciye Vekili 
dûn Ankaraya gittiler 
Başvekil: " Yunanistandan çok 

samimî duygularla dönüyoruz,, diyor 
İstanbul halkı ve yüksek tahsil talebesi Başvekili 

dün hararetli bir surette karşıladı 
Başvekü B. Celâl Bayar ve Hariciye 

VekiU B. Tevfik Rüştü Araa dün saat 
On biri sekiz geçe Atinadan şehrimize 
dönmüşlerdir. Başvekilimizin avdeti 
"aünasebetile Sirkeci gan bayraklar-
^ donanmış, istasyonda ve istasyon 
Önünde binlerce halk, yüksek mektep 
talebeleri toplannuştı. İstikbale ge
lenler arasında Vali ve Belediye reisi 
B. Muhiddin Üstündağ, bayan Üs-
tündağ, istanbul kumandanı gene
l i Halis, Merkez kumandam general 
^san İlgaz, polis müdürü B. Salih 
'^lıç, Üniversite rektörü ve profesör
lerinden bazıları, bando muzika, bir 
bölük asker, bir polis müfrezesi, kız 
^e erkek lise talebelerinden mürek-
l̂ ep bir izci grupu vardı. 

Başvekil ve Hariciye Vekili tren-
öen indikten sonra kendilerini kar-
Şilıyan zevatın ayn ayn ellerini sık
ışlardır. Bu esnada karşılayıcılar 
arasında bulunan avukat B. Teoloğos 
Turk - Yunan dostluğundan bahset
miş Ve B. Celâl Bayara eski Türk 
^natkâriarınm yaptığı kıymetli bli? 
lotograf çerçevesini hediye etmiştir. 

Başvekil bu nutka su cevabı ver
miştir: 

. (devamı 7 inci sahibede) 

G4 sene evvel 
^^tanbulun ağaçlan 
Ekrem Reşad Koçunun güzel bir 

üslûpla Edmondo de Amicis'ten türk-
feye çevirdiği «1874 de İstanbuh isim-
^^itapta şehrimizin 64 sene evvel ne 

"-yaçhkiı bir belde olduğunu gösteren 
?" satırlara Taslıyoruz: 

§ Beyoğlu tepesinden Halice kadar 
^"^^yük bir servi ormanı... 

taani ^'^' "Ç"y°^' kaçıyordu. Küçük U-
laM '̂ '̂̂  sonra küçük limanlar, orman-
soTi " ^^^"^^ ormanlar, kasabalardan 

"nra kasabalar geliyordu, 
çın , '"^"" '̂ ^P ı̂ küçük kubbelerin üstü 
Rel̂  serviler, kavak ağaçIarUe göl-
6 lenmış; buradan çıkan kuş bulutlan 
etrafa dağılıyor. 

5 Kapüarm yanında büyük bir incir 
«gacıle asma çardağı... 

8 Sokakların sonunda çmarlı küçük 
"Meydancıklar... 
eik ffl"̂  ^^^^^ ^^^ beyazlık, bir mimari 
bir^ ve bir gölge serinliği esrarengiz 
yor ^^^^'^ eibi insanm hislerini okşu-

izmir ve civarı büyük bir 
seylâp tehlikesi atlattı 
Yıldırımlar düştü, bir köylü 
merkeple kömür haline geldi 

Izmire yakın Oçkardeşler dağında heyelan başladı, 
korkunç gürültüler duyuluyor — Tuncelinde de 

şiddetli yağmurlar yağdı. Bazı köprüleri seller götürdü 

izmir 2 (Telefonla) — îzmir bugün 
epeyce büyük bir tehlike atlattı. Sa
bah saat ondan itibaren İzmir ve ci
varına dolu ile karışık düşen şiddetli 
yağmur şehrin bazı semtlerini su al-
tmda bıraktı. Seller Bahribaba parkı 

karşısmdakl sıra kahvelerini basti. 
Gümrükönü, Halimağa ve Yemiş çar
şıları, Karataş ve Göztepenin muhte
lif yerleri seylâba maruz kaldı. Birçok 
yerler bir metre derinliğinde su v« 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Çekoslovakya Almanları 
meselesi' tekrar alevlendi 

beynelmilel değil, bir Alman meselesidir, diyor 
Henlein Südet Almanlannın vaziyetini 

tayin İçin plebisit yapılmasını İstiyor 
"Berlin 2 (A.A.) .— Lustgraten'debir 
nutuk söyliyen mareşal Gröıing, ez
cümle demiştir ki: aAlmanlarm Alman
larla birleşmesi beynelmilel bir me
sele değil bir Alman meselesi teşkil 
eder.» 

Berlin 2 (A.A.) — Heinleyn'in dün 
söylediği nutuk hakkmda tefsirlerde 
bulunan mahafil bu nutkım Alman-
yamn Südet meselesinde tuttuğu yolu 
olduğu gibi muhafaza ettiği mânâsım 
mutazammın olduğunu beyan etmek
tedirler. 

Siyasi mahfiller, Londradaki İngi-
liz-R-ansiz konferansı neticesinde Ber-
lindeki İngiliz sefirinin yapması muh
temel olan teklifleri Almanyanm ne 
suretle karşıhyacağma dair birşey söy
lemek istemiyor. Bımunla beraber tah
min edildiğine göre Almanya uzlaşma 
teşebbüslerinin Pragda yapılması için 
İsrar edecektir. 

Henlein Mareşal Göring 

Oppava hâdiseleri Alman - Çek ih-
tilâfmda muhtemel bir tavassut için 
gajni müsait bir başlangıç telâldd ^ 
dümektedir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Yukarıda Başvekil selâm resmini ifa eden askeri kıtanm önünden geçiyor, 
ortada istikbale gelenlerle görüşüyor, aşağıda genç talebelerin alkışlarına 

mukabele ediyor 

^^^"•nbula, Yenicami meydanında 
.. inar kazması vuruldu, ağaçlama 
''J^ranı da bir arada olsun... Ankara 

»̂  î bir çölü ormana çeviren bir re-
Jîm, 64 sene evvel yeşil bir cennet 
J^n bu şehri böyle kupkuru, böyle 
^'^lak bırakamaz!. 

Mazinin Yükü Altmda 
AŞK ve MACERA ROMANI 

Nakleden: (Vâ-Nû) 
Bu güzel tefrika cumartesi günü Akşam'da intişara başhyor. 

B. Hitler bu akşam 
Romaya vasıl olacak 
talyan payitahtı baştan başa donandı, B. 

mtlere parlak İstikbal hazırlanıyor 
Berlin 2 — B. Hitler bu akşam Ro

maya hareket etmiştir. Yann alsşam 
Romaya vasıl olacaktır. Kendisine ba
zı nazırlar, kumandanlar, 100 kadar 
gazeteci refaket etmektedir. 

Berün 2 (A.A.) — Siyasî mahafU 
tantanah ifadelerle Bitlerin Romaya 
yapacağı seyahatin ehemmiyetinden 
bahsetmektedir. Burada Anşlus yüzün
den Roma - Berlin mihverinin iki mü-

essisi arasındaki dostluğa hiçbir veçhi
le halel gelmediği intibaınm tevüdine 
uğraşılmaktadır. Alman mahafili, İtal
yan - Alman dostluğunun bilhassa bu 
ild memleketin etraflannda bulunan
lara karşı ittüıaz ettikleri hattı hareket 
dolayısiyle kendilerine yapüan insafsız
ca muhalefet yüzünden daha ziyade 
arttığım kaydeylemektedirler. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

Binaların karakterleri L, 
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Dün Greceki ve B u Saıbahki Haberler 
Avam kamarasında 
gürültülü bir celse 

Müzakere neticesinde ingiliz-1talgan 
anlaşması tasvib edildi 

Başvekil bir nutuk söyledi " Demokrat devletler 
otoriter devletlerle anlaşabilirler,, dedi 

L<mdra 2 — Avam kamarası bu
gün İngiliz - ttalyan anlaşmasının 
tnüzakereslne başladı. Muhalifler bu 
münasebetle kabineye şiddetli hû-
ctunlarda bulımdular. Gürültülü mü' 
«akereler oldu. Başvekü bunlara ce-
jatoen mühim bir nutuk söyledi. 

Londra 2 — Başvekil B. Çemberlayn 
Avam kamarasmda İngiliz - İtalyan 
«Ulaşması hakkmdaki müzakereleri 
bir nutukla açmıştu*. Başvekil anlaş-
tnaya müncer olan İngiliz - ttalyan 
müzakerelerinin bir barış ve hüsnü
niyet ve zihniyetle yapıldığını ve an
laşmanın bütün İngiliz - İtalyan mü
nasebetlerine şamil olduğ:\mu söyle
dikten sonra her iki tarafm Filistin 
hakkmda teminat vermiş olduğunu 
bildirmiştir. 
ı Çemberlayn dahilî harbin sonunda 
İtalyan gönüllülerin İspanyadan geri 
alınacağma ve İtalyanm İspanya 
topraklannda gözü (Hmadığma dair 
verilen teminatı da tngllterenin senet 
ittihaz eylediğini ve İtalyanm verdiği 
bu söze inanmakta olduğımu söyle
miştir. 

Habeşistan meselesine gelince. Bü
yük Britanya hükümeti vaziyetin ta
vazzuhu için teşebbüsatta bulunmuş
tur. 

Gerginliğin izalesine yardım eden 
ve harp tehlikesinin önüne geçen bir 
anlaşmaya muarız yalnız İngiliz mu
halefet partisi vardır. Demokrasilerin 
otoriter devletlerle anlaşmalar yapa-
mıyacaklannı kabul etmiyorum. İngü-
liz - İtalyan anlaşması tezimin doğ

ruluğunu isbat eder. 
Çemberlaynm nutkundan sonra 

mebus Morrison, işçi partisi namına' 
hükümetin siyasetini ve İngiliz - İtal
yan anlaşmasmı takib eden bir tak
rir vermiştir. 

Anlaşma tasvib edildi 
Londra 2 — Avam kamarası bu

günkü müzakereden sonra İngiliz -
İtalyan anlaşmasım tasvib etmiştir. 

Muhaliflerin takriri 110 reye karşı 
322 reyle reddedilmiştir. Anlaşma 108 
reye karşı 316 reyle tasvib edilmiştir. 
Fransız - İtalyan konuşması 

Paris 2 — B. Hitlerin Romayı zi
yareti münasebetile Fransız - İtalyan 
konuşması durmuştur. Müzakereye 
B. Hitler döndükten sonra, yani 10 
mayısa doğru tekrar başlanacaktır. 

Paris 2 — Gazeteler Fransamn Ro
ma sefiri Blondel ile İtalya Hariciye 
nazın kont Ciano arasında görüşmele
rin yeniden başlamasını büyük bir nik
binlikle kaydetmekte ve iki memleket 
arasmda bir prensip anlaşmasının en 
geç 15 mayısa kadar tesbit edileceğini 
bildirmektedir. 

Jur gazetesinin fikrine göre müza
kereler, B. Hitlerin İtalyayı ziyareti 
sebebile talik olunmıyacaktır. 

Epok gazetesi, bir prensip anlaşması
nın iki memleket arasında Milletler ce
miyeti konseyinin önümüzdeki top
lantısında vukua geleceğini sanmak
tadır. 

Figaro, Romaya bir Fransız büyük 
elçisinin daha bu ay sonundan evvel 
yollanacağını haber vermektedir. 

Kırşehirde zelzeleler 
fasıla ile devam ediyor 
Enkaz altmdan yeniden 3 

ölü çıkarıldı 
Ankara 2 (Telefonla) — Kırşehir 

zelzele mıntakasmda tedkikatta bu
lunmağa memur edilen heyet Kırşe-
hire varmıştır. Heyete iskân umum 
müdürü doktor B. Cevdet riyaset et
mektedir. Heyet bilhassa, yıkılan 
köylerin yeni kurulacak yerlerini tes
bit edecektir. Nüfusln az olan köyle
rin birleştirilerek köy adedinin azal
tılması yapılacak tedkikler de göz 
önünde bulundurulacaktır. 

Diğer taraftan Kırşehir ve hava
lisinde zelzeleler fasılalı bir surette 
devam etmektedir. Kırşehir vilâye
tinden gelen son bir rapora göre, 
şimdiye kadar yalnız Kırşehir vilâ
yeti dahilinde tamamen yıküan evle
rin sayısı 2188 dir. Kısmen hasara 
uğnyan evler de yeni zelzeleler neti
cesinde büsbütün yıkıldığından bu 
rakamm gün geçtikçe artacağı tah-
ımn olunuyor. Son günlerde yapılan 
araştırmalar neticesinde ankaz al
tmdan 3 ölü çıkarümış ve bu suretle 
şimdiye kadar ölenlerin sayısı 152 yi 
bulmuştur. 

Muğlada zelzele 
Muğla 2 (A.A.) — Dün gece saat 

22 yi otuz geçe tekrar şiddetli bir yer 
sarsıntısı olmuştur. Kazaların hiç bi
rinde sarsıntı yoktur. Bütün sarsıntı
lar doğu istikametinden gelİ3ror. Sar
sıntılar şiddetli olmakla beraber ha
sar ve zayiat yoktur. 

Cumhuriyetin 15 inci yıldönü
mü programı hazırlanıyor 
Ankara 2 (Telefonla) — Cumhuri

yetin 15 nci yıldönümünde yapüacak 
büyük merasim programını hazırla
mak üzere bugün Cumhuriyet Halk 
Partisi genel merkezinde Vekâletler 
müsteşarlarımn da iştiraküe bir top
lantı yapılmıştır. Cumhuriyetin 10 un
cu yılında olduğu gibi 15 nci yılında 
da inkılâbın tahakkuku yolımda şim
diye kadar başarılmış olan bütün iş
leri gösterecek tablolar hazırlanacaktır. 

B. Hitlerin seyahati 
hakkında mütalâalar 

Alman mahafili ** tş birliği 
kuvvetlenecek,, diyor 
Berlin 2 — Siyasî mahafil B. Hitle

rin Roma seyahatini memnuniyetle 
karşılamıştır. Bu mahafilde deniliyor 
ki: B. Hitlerin seyahati neticesinde 
Alman - İtalyan iş birliği kuvvetlene
cektir. İki hükümetin rejimi birdir. 
Diğer memleketlere karşı politikaları 
birdir. Almanya ve İtalya, medeniyeti 
tehdid eden tehlikeyi anlamışlardır. 
Bımu ortadan kaldırmağa çalışıyor
lar. 

Bir İtalyan mebusun [ 
makalesi 

Roma 2 — Mebus Farinaçi Regima 
Faşista gazetesinde yazdığı makalede 
diyor ki: Bazı kimseler yukarı Adij 
(îtalyaya ilhak edilen Tirol) mesele
sinden istifade ederek İtalya ile Al-
manyanm arasında anlaşmazlıklar 
yapmağa çalışıyorlar. Bu gayret bey
hudedir. Yukarı Adij Almanlan mese
lesi diye bir mesele yoktur. Burada 
Almanlar, umumî nüfusun yüzde üçü
nü bulmazlar. 

Kükürt ihtiyacı 
3 bin ton kükürt tenzilâtlı 

tarifeye tabi tutulacak 
Ankara 2 (Telefonla) — Eti Bank 

tarafından hariçten getirilecek 3 bin 
ton kükürtün tenzilâtlı gümrük tari
fesine tabi tutularak ithaline hükü
metçe karar verilmiştir. Bu karann 
tatbikine dair hazırlanan kanun lâyi
hası Büyük Millet meclisine verilmiş
tir. 

Fransamn Hatay delegesinin 
Ankarada temasları 

Ankara 2 — Buraya gelen Fransa
mn Hatay delegesi B. Garo, bugün 
hükümet erkânile görüştü. Hariciye
miz tarafmdan yann şerefine bir zi
yafet verilecektir. B. Garo, çarşamba 
jünü Hataya hareket edecektir 

Binicilerimizin 
çok parlak 

muvaffakiyeti 
Romada Milletler kupası 

müsabakasında birinci 
geldiler, Musolini 

kupasını kazandılar 
B. Musolini kupayı kendisi 

ekibimize verdi, halk 
binicilerimizi çok alkışladı 

Roma 2 — Bugün yapılan Milletler 
kupası binicilik müsabakasmda Türk 
ekibi birinciliği ve Musolini altm ku-
pasmı kazandı. Bu müsabakada Al
manlar ikinci, İrlandalılar üçüncü, 
İtalyanlar dördüncü, Rumenler beşin
ci oldular. 

Müsabakada B. Musolini hazır bu
lunuyordu. Kendi adını taşıyan kupa-
jı ekibimize bizzat verdi. Ekibimiz çok 
alkışlandı. Ekibimiz yüzbaşı Cevad 
Kula, Cevad Gürkan, Eyüp öncü, 
teğmen Saim Poladkandan mürek
kepti. 

[BinicUerimizin bu muvaffalayeti 
hepimizin göğsünü iftiharla kabart
mıştır. Kazandıklan parlak muvaffa
kiyeti tebrik ederiz.] 

Boğazlar mukavelesi 
italyanm iftirak ettiği 

resmen bildiriliyor 
Roma 2 (A.A.) — ttalyanın bugün 

Montrö boğazlar mukavelesine işti
rak ettiği resmen bildirilmektedir. 
Ancak İtalya, Milletler Cemiyetinden 
çekilmiş olduğundan bu vaziyetinden 
müievellid bazt ihtiraz kayıdlannÂa 
bulunmuştur. 

Bljyiik su programı 
İşleri Nafia Vekâleti başarıp 
Ziraat bankasına devredecek 

Ankara 3 (Telefonla) — Memleke
tin muhtelif yerlerinde yapüacak su 
işleri için hükümete 31 milyon liraya 
kadar sarfiyat icrasına mezuniyet ve
rildiği malûmdur. Bu işlerden dolayı 
1938 senesinde yapüacak tediyatı 
karşüamak için 4,250,000 lira tahsis 
edilmiştir. Ancak yeni Ziraat bankası 
teşkilât kanunu ile büyük su prog-
rammm tahakkuku bankanın esaS 
vazifeleri içine alınmış bulunmakta
dır. 

Teşkilât kanununun bankaya tah
mil ettiği bu vazifenin ifası için ban-
kanm 31 milyon lira istikrazda bu-
lımması ve bunun için çıkaracağı 
tahvüâtm hükümetin kefaleti altm-
da olması kararlaştırılmıştır. Bu hu
susta bir lâyiha hazırlanarak Büyük 
Müiet Meclisine verilmiştir. Bu lâyi
hanın esbabı mucibesinde bankanm 
büyük su programını tahakkuk ettir
mek için vücude getireceği teşkilâtın 
bir çok masrafları mucip olacağı zik
redilmekte ve esasen Nafia Vekâleti 
tarafından yapılmakta olan bu işle
rin yine mezkûr Vekâlet teşkilâtı ta
rafmdan yapılmasına devam olunma-
smın muvafık görüldüğü zikredilmek
tedir. 

Ancak Vekâlet tarafından yapıla
cak bu işler başarüdıktan sonra ban
kaya devredilecek ve banka tarafın
dan işletilecektir. 

İnebolu faciasının muhake
mesi gelecek salıya bitiyor 
izmir 2 (Telefonla) — İnebolu va

puru faciasının muhakemesine bu
gün de ağırcezada devam edilmiştir. 
Kaptan Mehmed Ali müdafaasını 
yaptı ve son zamanlarda yapüan ta
mirattan sonra vapuıım muvazenesi
nin bozulduğunu ve batmağa da bu 
muvazene bozukluğunun sebebiyet 
verdiğini söyliyerek: 
— Tamiratı yaptıran Denizyollandır. 

Binaenaleyh batmadan Denizyolları 
mesul tutulmalıdır. Benim kabaha
tim yoktur. 

Dedi. Muhakeme karar tefhimi için 
relecek salıya kaldı, 

Çekoslovâkyadaki son 
hâdiseye kim sebep oldu? 

Çekoslovak ajansının bir tebliği -
Alman istihbarat bürosu ne diyor? 
Prag 2 (A.A.) — Yan resmî Çeteka 

ajansı, 30 nisanda Troppe'de vukua 
gelen ve Südet Almanlanndan avukat 
Hampl Zettig'in yaralanmasma ve 
bejminin zedelenmesine sebeb olan 
hâdiseler hakkında mütemmim ma
lûmat vermektedir. 

Çeteka, ajansına göre, 30 nisan ta
rihinde, Alman ve Çek gençleri ara
smda vukua gelen arbedeler neticesin
de bir Çek ve iki Alman yaralanmıştır. 
İki Alman yaralıdan birisi avukat 
Hampl Zettig'dir. Bu zat evvelce Sü-' 
det fırkası âzasından iken ihraç Âiil-î  
miş ve bir müddet sonra tekrar fırka
ya ahnmıştır. Bu hâdiseler dolayısile 
bir mayıs nümayişleri menedilmiş ve 
dahiliye nazırı, Moravska polis müdü
rüne mahallinde tahkikat yapmasını 
emretmiştir.» 

Almanlarla polis arasındaki 
hâdise tahkik ediliyor 

Çeteka ajansı şunu ilâve ediyor: 
«Eğer yapılacak tahkikat idare me-
murlanmn herhangi bir hatasım or
taya çıkaracak olursa bu memurlar, 
mevki ve şahsiyetleri katiyen nazarı 
itibara alınmıyarak tecziye edilecek
lerdir.» 

Çeteka ajansı, Pragda bir mayıs 
münasebetile yapılan nümayiş esna-
smda Macar talebeden mürekkeb bir 
grupun zabıta tarafmdan tevkif edil
miş olduğunu da haber vermektedir. 
Bunlar klüblerinin pencereleri önün
de toplanarak bağlrıp çağırmışlar ve 
millî marş çalındığı sırada tahrikâmiz 
sözler sarfetmislerdir. 

\ 

Bütün Çekoslovakyada dört milyon 
insan nümayişlere iştirak etmiştir. 
Bunun üç milyonu hükümet tarafta-
n, bir milyonu da Henlein fırkasına 
mensuptur. Şehrin yüzde 95 inde nü
mayişler esnasında hiçbir hâdise ol
mamıştır. 

Berlin 2 (AA.) — Oppava hâdise
leri hakkında Alman istihbarat büro
su aşağıdaki malûmatı vermektedir: 

((Polis birkaç kişiye hücum ederek 
bunlara hoyı-atça muamele etmiş ve 
avukat Hampel'i hırpalamıştır. Yara
lan ağır olan avukat hastaneye sev-
kedilmiştir. 
Bir İngiliz mebusunun nutku 

iJHançester 2 (A.A.) — Geçenlerde 
Çekoslovakyadan avdet eden amele 
fırkası mebuslarından Vedgut Ben, 
dün akşam bir mayıs münasebetUe 
yapılan bir nümayiş esnasında bir 
nutuk irad etmiştir. 

Mumaileyh, Çekoslovâkyadaki Hit-
lercilerin tethiş hareketlerinin çok bü
yük olduğımu be^an etmiş ve «Birçok 
kimseler kendi şehirlerinde, kendi so
kaklarında benimle konuşmaktan 
korkmuşlardır.» demiştir. Amele me
busu, sözüne şu suretle devam etmiş
tir: 

«B. Hitlerin yeni bir darbesini ihtar 
etmekte olan bu tethiş hareketi hak
kında görüşmek üzere mütecessislerin 
irişemiyeceği odalara çekilmeğe mec
bur oluyorduk.» 

Hatib, bundan sonra diktatörlükler 
karşısında boyun iğmekte olan İngil
tere hükümetinin bu hattı hareketini 
muahaze etmiştir. 

Çifçi mallarının 
korunması 

Lâyiha, bazı tadilâtla 
Başvekâlete verildi 

Ankara 2 (Telefonla) — DahUiye 
Vekâleti tarafmdan çifçi mallannm 
korunması hakkında bir kanun lâyi
hası hazırlandığmı bUdirmiştim. Lâ
yiha umumî müfettişliklere ve vali-
Uklere gönderilerek mütalâaları alm-
dı ve bu mütalâalar üzerine lâyihada 
bir takım değişiklikler yapüdı ve yeni 
şekli Ue Başvekâlete verile^. 

Çifçi mallarmm korunması ve zi
raî asajrişin temini, ziraî suçlarm sü
ratle tahkik, takib ve muhakemesi 
işlerinin kanunî hükümlerle başarıl
masını sağhyan proje köylümüzün 
büyük bir derdini ortadan kaldıracak 
ve yurdda ziraat emniyetini tamamen 
kurtaracaktır. 

Yeni banknotlar 
i^mdiye kadar 43 milyon

luk tedavüle çıkarıldı, 
o kadârlık eski banknot 

tedavülden kaldırıldı 
Ankara 2 (A.A.) — Türkiye Cum

huriyet Merkez bankasından: Ban
kamızın 15 ikinci teşrin 1937 tari
hinden itibaren tedricen tedavüle çı
karmağa başladığı yeni harfli bank
notlardan 30 nisan 1938 tarihine 
kadar: 

Beş liralıklardan 23.699.895 
Elli liralıklardan 5.850.000 
Yüz liralıklardan 13.498.000 
Ceman kırk üç milyon kırk yedi 

bin sekiz yüz doksan beş lira tedavü
le çıkarılmış ve mukabilinde eski 
harfli banknotlardan ayni mikdar, 
3rani kırk üç milyon kırk yedi bin 
sekiz yüz doksor bes lira tedavülden 
kaldırılmıştır. 

Bir kadın idam 
edilecek 

Meclis dün buna aid 
mazbatayı tasvib etti 

Ankara 2 (Telefonla) — Büyük Mil
let meclisi bugün B. Hilmi Uran'm 
başkanlığında toplanmış ve celse açı
lırken Kayseri mebusu B. Veli Yasi
nin vefat ettiğine dair olan Başvekâ
let tezkeresi okunmuştur. Ayağa kal
kılmak ve bir dakika sükût edilmek 
suretile müteveffanın hatırası taziz 
edilmiş ve bunu müteakib ruznameye 
geçUmiştir. 

Meclis, Karaisalımn Mansurlu kö-
jründen Ali kızı Ayşe Gelgetin ölüm 
cezasına çarptırümasma aid mazba
tayı tasvib etmiş ve posta telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü 1934 yılı 
hesabı katisine aid kanun lâyihasım 
da kabul etmiştir. 

Türkiye - Çekoslovakya tica
ret anlaşması meriyete girdi 

Ankara 2 (Telefonla) — Çekoslo
vakya hükümeti ile hükümetimiz ara
sında akdedilen ticaret anlaşması bu-

Muallim ihtiyacı 
önlenecek 

Orta mekteplerde talebe 
sayısı senede 18 bin artıyor 

Ankara 2 (Telefonla) — Maarif Ve
kâletince yapılan son bir istatistiğe 
göre içinde bulunduğumuz ders sene
sinde orta mekteblere devam eden ta
lebe sayısı 91,722 dir. Bu rakamın 
daha evvelki senelerdeki talebe mev-
cudile mukayese neticesinde orta mek-» 
teb talebesi sayısımn her sene vasat! 
18 bin arttığı anlaşılmıştır. Bu vazi
yet, esasen noksan olan muallim ihti
yacını büsbütün arttırdığından bu ih* 
tiyacı önlemek için Maaılf Vekâletini 
cezri kararlar almağa sevketmiştir. ' 

Bu cümleden olarak evvelce habef 
verdiğimiz gibi orta okul ve liselerde 
parasız yatılı olarak tahsüde buluna 
talebelerden yüzde 75 i öğretmen ye* 
tiştirilmek üzere Vekâlet tarafından 
gösterilecek müesseselerde gene para
sız yatıh olarak okumağa mecbur 
olacaklardır. Bu mecburiyet, 1938 
1939 ders yıh ile bımdan sonraki se
neler içinde orta okul ve liselerden 
parasız yatılı olarak tahsilde bulunaO 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 

Bir taraftar kazandım! 

Karlteriınden aldığım mektublar 
Biasında bazan öyle caadbleri raslar 
U, bunlan eşedosta okumaktan ken
dimi alamam. Aşağıya nakledeceğim 
«Tevfik» imzab mektub da öyle... 
Koskoca bir yakm tarihi, ve bahusus 
bir tipi, bir zihniyeti roman gibi can
landırıyor. 

Birlikte okuyahm: 
•« 

«Sen benim babamın oğlu olmalı imig-
"in, bay muharriri Zira ayni akıl, ayni 
düşünce sahibisküa. İnşallah onun kn-
«iar yaça. Doksan sene muammeB oldu. 

Merhuma sadrazamlık teklif etseler 
kabul etmezdi. (Teklif eden de olmadı ya, 
hoş!) Sakin, münzevi bir hayat yağardı. 
Ayrupayı görmüş, bir kaç lisan görüşür
dü. Sadrıesbak Etem paşa, küçük mah
dumu Halil beyi pederime emanet ede
rek Berline göndermiş. Hele İsvlçreyl 
pek beğendiği için mütemadiyen seyahat 
hatu-aiannı anlatırdı. Ana ve babasından 
pek maruf bir aileye mensub olmakla be-
taber gayetle de demokrattı. 

Yazdığm bendlerl okudukça sanki mer
humun konuştuğunu işitiyonnuşum gibi 
keyif duyuyorum. Çend gün akdem pas
tacılık ve ahçılık üzerine fikirlerinize na-
"dım. Mektubum o balıis üzerinedir. 

Ben küçüklüğümde Rum, İtalyan v» 
^ n s ı z mekteblerinde tahsil ettim. Bura
larda sair dersler gibi kaligrafi de vardı, 
^ n de buna merak sarmıştım. Ve haki
katen de daima sımfımm birincisi olur-
«lum. Her türlü hüsnühattı öğrendim, 
Bozel yazardım. 

Çağım delikanlılığa yaklaştığı zaman 
''cnim aklımda üç arkadaşla beraber ge
zerdik. O devirde Kâğıdhane, Çırçır, Gök-
Suyu falan varsa da bunlara pek seyrek, 
*ncak senede bir defa giderdik. Geceleri 
^^ para konsomasyonu olan Konkord-
y*ya ve arasıra Tepebaşma gelen bir 
JJPera veya operete beş kuruş antre bileti 
^ gireı-dik. Fakat gündüzleri ne yapmalı? 
Kafe Ruayal falan mutavassıt insanlar 
ttahalli! Gözlerimiz yüksekte! Haydi To-
katliyana! Bir kahve altmış para, yirmi 
para da garsona I Bir kaç saat pencerenin 
yanında oturup geleni geçeni seyreder, 
arkadaşlarla çeneçalardık. 

Peder, bir gün, nasıl vakit geçirdiğimi 
««•du. Geceyi hazledip, Tokatliyana de
vamımı anlattım. 

— Evet! Bana da söylüyorlar. Seni Ça
n'ında otururken görüyorlarmış. Hatın-
^ Keimişken, bak, oğlum: Orada boj 
^ vakit geçireceğine gel seni Mıgırdiç 
raendiye prezante edeyim. Ben onu baba
sından tanırım. Rica edeyim de seni mut
lağa alsın; sanat sahibi olursun. 

Fena halde kızdım: 
— Mutfakta ne işim var, baba? Ben 

Dır kaç mektebe Fransızca hüsnühat mu
allimliğine girsem ayda beş altı lira ka-
*anınm. Fakat tenezzül etmiyorum! 

Gel zaman git zaman Kan şehrinde 
pel sahibile görüşürkea, gazinoda kont-
^'^a, markilerle oturan bir adamı sor
dum: 

— Bizim otelin ahçısıdır. Otomobili var. 
Çoluk çocuğile beraber müessesemizin en 
|]\2el dairesinde oturuyor, yemeklerin 
flaşım yiyoc ve aylığı 9500 frank
tır!-dedi. 

Biariçte de 200 İngiliz lirası alan başka 
U" ahçı gördüm. Benim de sekiz on ya

sında bir oğlum var, inşallah orta mek-
ebinl bitirsin derhal ne yapıp yapıp Av-
upaya ahçılık tahsiline göndereceğim.-

^ neyUyeyim ki, babamm fikri doğru 
p i § amma, enerjisi eksikmiş, beni ko-
luından tutup Tokatliyanm mutfagma 
sokmadı.» 

ö y l e l i k l e bir t a ra f ta r kazandım.-
^ ' o da bir şeydir... Fakat meslek 
yalms ahçıhk mı ya?... Türlü türlü 
*»ıüsbet, faydah işler var... Çocukla-
^^ bunlara göre hazırlamayıp ta kâ-
'". memur ve emsali şekilde yetiştiren-
^ ' - hele şimdi girdiğimiz bu de-

^»rde - hep bu bay Tevfik gibi pişman 
alacaklardır. 

•*<-uuu.„, (Vâ - Nû) 
uumuımınnınınıımm,,ınnnıı^>4f>nıımımııımM 

£ k m e k v e f ranca la f iat leri 
. ibka ed i ld i 

*^^ek ve fırancala fiatleri de on 
. gün yeniden ipka edilmiştir. Y©-

^1 mahsul gelinciye kadar fiatlerde 
sasU bir değişiklik yapüamıyacağı 

rahmin ediliyor, 

bes 

Aile fişleri 
Eglûle kadar 
bütün fişler 

hazırlanacak 
Belediye, mebus ve belediye seçi

minde kolaylık temin etmek üzere 
aile fişleri tesisine karar vanrdçtl. 
Bu fişlerin tesisine Beyoğlu merkez 
nahiyesinden başlanmıştı. Burada 
şimdiye kadar yapılan tecrübeler iyi 
netice vermiştir, Yakmda diğer kaza 
ve nahiyelerde de ailelere beyanname 
dağıtmak suretile bu fişler tesis edi
lecektir. Yeni belediye intitıaİJi ey
lülde yapılacağmdaH bu tarihe ka
dar fişler tamamlanacaktır. 

Diğer taraftan hükümet 36 sene-
denberi yenilenraiyen nüfus kayıd-
lannı yeniden tedkik ve nüfus hü
viyet cüzdanlannı değiştirecek şekil
de yeni nüfus sicili tesis etmeğe ka
rar verdiğinden eylüle kadar bu mua
melât da tamamlandığı takdirde be
lediye intihabı, en yeni nüfus kayıd-
lanna göre yapüacaktır. 

H a v a gaz i t i e s i sah Rumel ihi -
sarına k a d a r u z a h l a c a k 

Beyoğlu havagazı tesisatı, Bebeğe 
kadar uzanmaktadır. Bebekten 301-
kanya doğru Boğazm bu kısımnda 
oturan semtlerin ahalisi ijelediyeye 
müracaat ederek havagazı tesisatı 
yapümasım istemişlerdi. 

Belediye İle havagazı şirketi ara-
smda yapılan temaslar müsbet neti
ce verdiğinden hazırlanan plân tas
dik edilmiştir. Bu tesisat, şimdilik 
Bebek ile Rumelihisan arasındal ya
pılacaktır. İleride Boğazın yukan ta-
raflanna doğru uzatılacaktır. 

Korkutmak istemiş 
Şeref stadı bekçis ini yara la 
y a n S a d u l l a h a d l i y e y e veri ldi 

Bedava maç seyretmek için Şeref 
stadma girmek istediği sırada buna 
mâni olan bekçi Salâhaddini çakı ile 
sol memesi altmdan yaîulıyan Sadul
lah dün adliyeye verilmiştir. Carih 
on sekiz yaşlarmdadır. Bu işi korkut
mak üzere yaptığmı, fakat çakımn 
fazla gitmiş olduğımu söylemekte
dir. 

Yaralı Salâhaddin Beyoğlu hasta
nesinde tedavi altmda bulımuyor. 
Adliye doktoru B. Enver Karan dûn 
Beyoğlu hastanesinde yaralı bekçi 
Salâhaddini muayene etmiştir. Salâ-
haddinin yarası kalbinin üzerinde
dir. ^ 
N i ş a n t a ş m d a k i sevdiğ i kızı öl

düren Rupenin b ıçağı bu lundu 
Geçen cuma akşamı Nişantaşmda 

Anjel adındaki sevdiği kadmı bıçak
la öldüren Rupen hakkında müstan-
tik tahkikatı devam ediyor. Vakayı 
müteakib yalpalanan Rupenin, kadı
nı vurmak için kullandığı bıçak o 
gün bulunamamıştı. 

Dün yapılan araştırma neticesinde 
bıçak, cinayetin işlendiği sokatald 
kanalizasyon çukuru içinde bulun
muş ve dün müddeiumumUiğe teslim 
edilmiştir. Bıçak adliye doktoru ta
raf mdan muayene edilmiş ve Anje-
1in ölümüne sebeb olan yaralım bu 
bıçakla açıldığı anlaşılmıştır. 

Haklı şikâyetler 
Parazit yapan motorler 

ve posta idaresi 
tki aydanberi koca bil mahallenin 

radyoları o civarda bulunan bir fab
rika motörttnOn çıkardığı gerateler-
den müteessir olmakta T» bn motor 
çalışırken bir gürültüden bafka bir 
ses duyulmamaktadır. 

Yeni telsiz kanununun maddei 
mahsusasma tevfikan bu gibi suni 
parazit neşreden motörlera kondan
satör konmak mecburiytel varken 
bu hususta mahalli posta idaresine 
yaptığımız müracaat neticesla kalmış 
ve mahallemizde bulunan bütün rad
yolar bir köşede köhneleşmeğe mah
kûm edilmiştir. 

Son zamanlarda radyo satışlarinı 
arttırma çareleri düşünülürken bu 
gibi parazit neşreden motorler» bir 
çare düşünülse acaba zarar yerine 
fayda vermez mi? 

Bu paraziti yapan fabrika Mûîlhle-
rlnln motörlerine paraziti öldüren âlet
ten kullanmaları İçin kendilerini aca
ba hangi makam mecbur edebilir? 
Bu şikâyetimiz o makamın dikkatini 
celb için açık bir ricadır. 

Mersin İhsaniye mahallesi radyo 
sahihleri namına ayni mahalleden: 

A. Gündem 

Katü Moiz 

Beyofllu cinayeti 
Polis tahkikata 
devam ediyor 
Beyoğlunda 

Asmahmescidde 
Moiz admda: bir 
kunduracmm ka
rısı Koroniyi bı
çakla öldürdü
ğünü yazmış
tık. Cinayet hak-

kmda tahkikata 
devam edilmek
tedir. 

Moiz Koroni 
ile 6 ay evvel ev
lenmişti. Fakat 
parası olmadı-
ğmdan havrada 
dinî nikâh yaptıramamıştı. Çok mıı-
tekid olduğu için dinî nilcâh yapıl
madan kansUe kan koca gibi yaşa
mak istemiyordu. 

Son zamanlarda Koroninin baa 
gençlerle görüştüğünü dujmnca bu
na kızmış, cinayet akşamı çıkan kav
gaya bu kısliançlık da karışmıştır. 
Nihayet Moiz ekmek bıçağile karısı-
m öldürmüştür. 

Lise v e orta m e k t e p l e r im
t ihan t a l i m a t n a m e s i 

Liselerle ortamekteplere aid üç se
ne muteber olmak üzere bir imtihan 
talimatnamesi yapılmıştı. Bu müddet 
bu sene sonunda bitmiştir. Talimat
name hükümlerinde değişiklik yapı
lıp yapılmıyacağı hakkında bir ka
rar vermek üzere haziran içinde 
maai'if müsteşarı B. RıdvEin Nafizin 
reisliği altmda bir toplantı yapıla
caktır. Toplantıda verilecek karar, 
gelecek ders yılından itibaren tatbik 
edüecektir. 

P e n c e r e d e n düşen saksı i le 
y a r a l a n d ı 

Fatihde oturan Hasan isminde biri. 
Hattat İzzet sokağından geçmekte 
iken Salim adında birinin penceresin
den düşen bir salcsı üe başmdan ya
ralanmıştır. 

Et earfiyati 
Anadoludan kâfi 

derecede kasaplık 
hayvan geliyor 
Belediye et istlhlAkinl karşılamak 

için tedbir almakta devam ediyor. 
Kasaplar şirketile birlikte Anadolu-
nun muhtelif yerlerinden günde 800 
koyun getirtmektedhr. Bundan başlca 
şirket teşekkülü haricinde olarak 
tüccar tarafından da aynca; 150, 200 
hayvan getirtilmektedir. 

Bu suretle İstanbulun et Ihtiyacı-
m karşılıyacak kadar hajrvaîı gelmek
tedir. 

İSTANBUL HAYATİ 

Eminem nerede? 

M e k t e p l e r d e imt ihan 
z a m a n l a r ı 

Mekteplerin imtihan zamanlan 
tesbit edilmiştir, llkmekteplerin bi
rinci, ikinci, üçüncü, dördüncü smıf-
larm derslerine 30 mayısta nihayet 
verilecektir. Mezuniyet sımfı olan 
beşinci smıf imtihanlatma 1 hazi
randa başlanacak ve 12 haziranda 
nihayet bulacaktır. 

Lise ve ortamekteb imtihanlannm 
tarihi Maarif Vekâletince bildirile
cektir. Bugünlerde bir emir gelmesi 
bekleniyor. Maamafih ortamekteb re 
lise imtihanlannm da nihayet 12, 13 
hazirana kadar bitirilmek üzere ytt-
pılacağı tahmin ediliyor. 

Bir bis iklet l i bir k ı z a 
çarparak yara lad ı 

Yorgi isminde bir genç, Yedikuİa 
caddesmden bisikletle geçerken Türk
men isminde bir kıza çarparak yara
lanmasına sebeb olmuştur. 

Balıklı çayırında 
Kadına yan bakmak 

meselesinden kanlı kavga 
Evvelld gün akşam üzeri Balıkh 

çayınnda bir yaraİEima vakası olmuş
tur. Tarlabaşmda Kilise sokağında 
oturan Karabet, Lâzari, Horen isimle-
rindeki gençler, yanlannda Marika 
isminde bir kız olduğu halde BahMı 
çayınna gelerek oturup eğlenmeğe 
koyulmuşlardır. 

Bu sırada Hüseyin, Mustafa, Hay
dar ve Maksud isimlerindeki gençler 
de bunlann civarına oturarak rakı iç
meğe başlamışlardır. 

Bir arahk iki İcafile arasında kadına 
yan baiauak meselesüıden münazaa 
çıioruş, iki l^i le biribirine girmiş, 
Horen Hüseyini baldırından bıçakla 
yaralamış, Horenin arkadaşlan da 
Haydan taşla yaralamışlardır. 

Hâdiseye jandarma el koymuş, h.<ex 
iki tarafı yakalamış, yaralıları da te
davi altına aldırmıştır. 

Şüpheli bir ölüm 
GaJatada Osmanlı bankası karşısm-

da bir odada oturan Mişon admda 
kırk yaşlarmda bir adam dün odasm-
da ölü olarak bulunmuştur. Vaka 
müddeiumumîliğe bildirilmiş, adliye 
doktoru cesedi muayene ederek mor
ga kaldınlmasma lüzum görmüştür. 
Mişonun ölümünün sebebi müddeiu
mumîlik tarafından tahkik ediliyor. 

Nisanın, yürümüze gülerek ensele
rimize indirdiği silleler az gelmiş fOM 
mayıs da ilk gününden itibaren alay 
etmeğ« başladı. Pazar sabahı erken
den gülümsiyen güneşle yataklannr 
dan kalkanlar derhal faaliyete başla
dılar. Yiyecek sepetleri daldfiruldv. 
Y e m ^ takmılan, yaygılar, salmcak 
ipleri, semaverler, çay bardakları pa
ketlere sanMı. Açık havada şSyle hı^ 
fif t n t i b demlenmek için ba fırsatı 
dört fSzle bekliyenler rakı, şarab şi9»> 
lerini koltukladılar. Gramofon çanta-
l u t , plâk kutuları kucaklandı. Ka-
dınh erkekli, çoluklu ç«cuklu kafUder 
sokaklara döküldüler. Tramvay, t r m 
istasyonları, vapur iskeleleri, otobte 
durak yerleri adun atılamıyacak hato 
geldi. 

Kadıköy iskelesinde karıştığım ka» 
labalık arasmda itüe kakıla gişenin 
önüne kadar sürüklendim. Bileti alm-
cıya kadar çektiğimi ben bilirim. 

Vapura gireriten ben de etraftald-
lere uymağa mecbur kaldım, ö n ü m -
dekileri iterek orta salonda bir potta^ 
tif iskemle ele geçirdim. Köşede hal-
kalanan bir grupun yakınma otınv 
d um. Herkes yer bulmak için t d â f 
içinde dolaşırken onlar ortaya koy
dukları iskemlenin üzerine granKrfo-
nu yerieştirdiler. Büyük sepet açıldı. 
Kundaktaki bebeğin ağzına emziği tı> 
kıldı, daha büyüceklerin ellerine birer 
havuç verildi. Büyük bayan besiBde> 
1er çekerek dolma sahanım açtı: 

— S»abalıteyin kahvaltı etmeden so
kağa ç ıkarsam işte böyle kafam bey
nim aitüst oluyor. İki lokma Ur şey 
yiyeyim bari. 

Dfüimnh, pantalonunun arka co* 
binden çıkardığı şişenin dip tarafına 
bir kaç yumruk yeıieştirdikten sonra 
çay bardağım doldurdu. Gramofon da 
mededlere başladı. 

Birinci şişe bitinceye kadar plâkla
rın hepsi devrediidi. Kutuda b a ^ ^ 
plâk kalmayınca deUkanb hiddetle 
haykırdı: 

— Eminem nerede? 
Plâkların hepsini tekrar elden ge> 

çirdUer. Emine bir tü l lü bulunamadı. 
Nihayet büyük lıayan ağzına tıktığı 
dolmayı boğulur gibi yutarak: 

— Ha, dedi. Şimdi aUıma geldL 
Dün gece süt tasının ağzı açık kalıaa« 
sın diye sandığın üstünden elime ge
çen bir plâğı kapamıştım. Demek ki 
Emine plâğı o imiş. : 

Delüraıüı bir küfür savurdu: 
— Eminemi süt tasuıın üstünde bı

raktınız, İm gezmeyi de burnumdan 
getirdiniz. İçtiğim iki yudum rakı ze
hir oldu. Vapur kalkmasaydı şimdi 
hepinizi geriye çevirirdim. 

Büyük bayan teselli etti: 
— Ne üzülüyorsun evlâdım? İnşal

lah hıdrellezde Emineyi de alır Kâğıd-
haneye gideriz. 

Hazırlıklar yolunda amma, havanın 
dünkü haline bakıhrsa galiba hıdrel
lezde pek göz açamıyacağız. 

Cemal Refik 

Yeni telefon 
numaralarımız 

Oazetemizia telefon nıunaralannda 
değişiklik olduğu için yeni numara
lan okuyuculanmızm dikkatin* ar-
zediyoruz: 

Başmnh»rrtr SİBW 
Tan işleri SVia 
İdare, iUuı ve absM 2MII 
Akfsm matbaası (Mâdftr) MM7 

f *îr ^^^ '̂̂ '̂ ^ memleketlerde döğüş se-
^İ^^^İİJileritasarlanadmsvın bay Am-

... Gelecek şubatm son haftasıyla 
Martın ilk haftası İstanbulda ağaç se-

... Eli kazma tutan her vatandaş o üri 1 ... Ve diktiği ağaca bir sene müddet-
hafta içinde bir ağaç dikmeğe... j Ic bakmağa mecbur oUtcakl.. Çok iyi 

B. A. — Evet, o mmana kadar apar-
tıman istilâsma uğramamış toprak k»> 
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Deniz Lisesinden 44 talebe 
harp okuluna geçti 

Dün Heybeli Deniz Lisesinde diploma merasimi yapıldı ve harp 
okulu ile Hamidiyeye merasimle alay sancakları verildi 

Dün HeybeUada Deniz harp oku
luna ve Hamldlye mektep gemisine 
merasimle alay sancakları verilmiş 
bunlardan sonra da bu sene Denla 
lisesini bitirip Harp okuluna geçen 
talebelere yine merasimle dlplomala* 
n tevzi edilmi{ftir. i 

Merasimde amiral Şükrü Okan, 
cehrimizde bulıman kara ve denia 
kuvvetlerimize mensup erkân ve su
baylarla diploma alan gençlerin aile* 
leri hazır bulurmuşlardır. 

Merasime saat 14 de evvelâ Harp 
okuluna alay sancağı verilmesi ile 
başlanmıştır. Amiral Şükrü Okan 
sancağı alay komutam albay Ertuğ* 
rula verirken ezcümle demiştir ki: 

—i Komotan, sancak Türk milleti
nin temiz yaşamış ve bundan sonra 
da yaşayacak olan mukaddes namu
sunun, ayni zamanda Türk askerinin 
dünkü, bugiinkü ve yannki şerefli 
hatıra ve günlerinin senbolidir. Onu, 
Cumhuriyetimiz gibi seve seve, en 
tehlikeli zamanımızda canımızla, ka-
mmızla koruyacağız, daima yüksek 
tutacağız. İşte kutlu, çok sevimli, şe
refli olan bu sancağı Büyük Cumhur 
Başkanımız Atatürk namına sizlere. 
Deniz harp okulu alayına teslim edi
yorum. Kutlu olmasmı gönlümden 
diliyorum. 

Komutan albay Ertuğrul sancağı 
amiral Şükrü Okandan alırken ami
ralin hitabesine mukabelede bulun
muş ve: 

— Baş ödevi; Türk vatanım, Türk 
istiklâl ve Cumhuriyetini kollamak 
Ve korumak olan Deniz harp okulu
muz, 162 yü gibi uzım ve şerefli bir 
varhğa maliktir. Bugün bu varüğm 
en kutlu bir günüdür. Çünkü bugün 
Büyük Başbuğumuz Reisicumhuru
muz Atatürk namına sayın donanma 
komutanımız amiralimizin elinden 
sancağımızı saygı ile ahyoruz. 

Dedikten sonra sözüne devamla, 
Türk askerinden daha fedakâr, daha 
cesur, daha kahraman bir asker olma
dığım tebarüz, ettirmiş ve nutkunu şu 
cümlelerle bitirmiştir: 

— İşte büyük komutanımız, ami
ralimiz karşısmda söz veriyorum: 
Düşman veya düşmanlarımız ne ka
dar çok ve kuvvetli olursa olsun ve 
biz ne kadar sıkışık vaziyette bulu
nursak bulunalım, içimizde yaşıyan 
bir ferd kaldıkça bu sancak bizim 
elimizde bulunacak ve o, bizim kuv
vet ve zafer kaynağımız olacaktır. 

Deniz harp okuluna sancak veril
mesinden sonra Hamldlye mektep 
gemisi efradı sahaya gelmiş ve amiral 
Şükrü Okan alay sancağını Atatürk 
namma Hamldlye komutam Necati 
özdenize merasimle vermiştir. Ami
ral Şükrü C&an kısa \Aı nutuk Irad 
etmiş, komutan Necati Özdeniz de 
mukabelede bulunmuştur. Hamldlye 
effadınm bir geçid resmi ile bu me-

Tnkanda: Denls IbesbıdeiB menm olan 
Amiral Şdkrd Okan 

rasime nihayet verilmiştir. 
Diploma tevzii 

Merasimle sancaklar verildikten 
sonra bu sene Deniz lisesini bitirerek 
Harp okuluna geçecek 44 talebeye 
merasimle diplomaları verilmiştir. 
Amiral Şükrü Okan mezun olacak 
talebeleri birer birer çağırarak dip
lomalarım bizzat vermiş ve knedile-
rinl tebrik etmiştir. 

Diploma tevziinden sonra liseyi 
birincilikle bitiren Münip ökten, 
ikinci çıkan İhsan Tezcan ve üçncü-
lükle mezun olan Vedii Erer çağırı
larak hediyeleri verilmiştir. Birinciye 
bir altm saat, ikinci ve üçüncüye 
birer altm kalem hediye edilmiştir. 

Diploma ve hediyelerin dağıtılma-
sım müteakip amiral Şükrü Okan 
bir nutuk irad ederek ezcümle de
miştir ki: 

— Tahsilinizi tamamladınız, bu
gün Hamldlye gemisine geli3ror ve 
donanmaya Utihak ediyorsımuz. Ta
rihlere namlarmı bırakan, denizlere 
şeref saçan, sevimli bayrağımızı za
ferle gemilerinde tutan büyük ami
raller, Barbaroslar, Turgutlar hep 
sizler gibi küçük denizciler içinden 
çıkıp yetişmişlerdir. Sizlere olan gü
venim, inancım kuvvetli ve bütün
dür. 

Amiral, bu sırada askerlikte ve de
nizcilikteki alüâk ve disiplinin ehem
miyetli rolünden bahsetmitş, gençle
re muvaffakiyetler dUeyerek sözleri
ne nihayet vermiştir. 

Bunu müteakip, İstiklâl marşı ça
lınmış ve talebe hep bir ağızdan İs
tiklâl marşım söylemiştir. Bımdan 
sonra bir geçid resrai daha yapüarak 
merasime nihayet verilmişte. 

Tokanda: Amiral Şfikrfl Okan Denh Harp oknlnna alay «uıca|üıi veriyor. Hamldlye 
efradı (eçid resminde. Aıağıda: Menudar arkadaşları tarafmdan Hamidiyeye niwia-

talebe İstiklâl mar^mı söylüyor, a lgıda; 
diplomaları veriyor 

Merasimden sonra davetlüer ha^ 
zırlanan büfede İzaz ve ikram edU-
mişlerdir. Mezun talebe, bundan son
ra yeni vazifelerine iltihak etmek 
üzere motörlere binmişler ve mek
tepte kalan arkadaşlannm selâmlan 
arasmda Hamldlye mektep gemisine 
gitmişlerdir. 

Mezunların isimleri 
Bu sene mektepten 44 genç me

zun olmuştur. Bu gençlerden 22 si 
güverte, 22 si de makine subayhğı kı-
sımlanna aynlmışlardır. İsimleri 
şunlardır: 

Güverte sınıfına ayrılanlar: Celâl Ak-
dan, Rıfkı özbll, Bülend Kayu, Emin Ag-
kın, İhsan Tezcan, Ziyaeddin Erdeniz, Su-
ad özatay, Hüsameddin Tuncay, Bürha-
nettin Talayman, Münip Ökten, Hilmi Ak
töre, Arif Yengin, Ertuğrul Kemerdere, 
Erşet Erdem, Halit'Kayal, Hilmi Fırat, 
Fahir Engin, Selçuk Erer, Fethi Gürel, 
Kenan Süer, Vedad Amas, Fikret Aksoy. 

Makine smıfma ayrılanlar: Naci Ka-
sapoğlu, Şemsettin Artımç, Necmeddin 
öncel, Kenan Aksar, Şinası özveren, Nu
rettin Baysan, Necmeddin Berin, Nuri 
Türkiş, Vedii Erer, Şevket Tatoğlu, Süley
man Eral, Rasim Akmsel, Recep Yalçm-
kaya, Nasuhl Gökmen, Bürlıanettin Türk
men, Orlıan Erer, Şükrü Bayraktar, Tur
gut Sümersan, Mustafa Korkut, İbrahim 
Pekin, Hakkı Saveci, Orlıan Ankol. 

Şehir Tiyatrosu İzmirde 
tzmir 2 (A.A.) — Şehrimizi her yıl 

ziyaret ederek halkımızın tiyatro ih
tiyacım velev bir kaç gün için olsun 
verdiği temsillerle gidermeğe çalışan 
İstanbul Şehir tiyatrosu bu yü da 
ziyaretini yapmış ve temsillerine baş
lamıştır. ^ 

Bir tavuk hırsızı yakalandı 
Rıza isminde biri, Yeniköy civarm-

da bazı yerlerden tavuk aşınrken po
lisler tarafından yakalanmıştır. Rıza 
hakkmda icab eden tahkikat yapıl
maktadır. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şİ5Iİ: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim: Llmociyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellasuda, Galata: Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyed. Hasköy: Aseo, Eminönü: 
Agop Minasyan, Fatih: Veznecilerde 
Üniversite, Karagümrük: Ali Kemal, 
Baku-köy: İstanbul, Sanyer: Nuri, 
Aksaray: Cerrahpaçada Şeref, Beşik
taş: Süleyman Receb, Fener: Emili-
yadi, Kumkapı: Asadoryan, Küçük-
pazar: Necati, Samatya: Kocamusta-
fapaşada Rıdvan, Alemdar: Ali Riza, 
Şehremini: Topkapıda Nazım, Kadı
köy: Söğütlüçeşmede Hulusi Osamn, 
tJsküdar: İskelebaşında Merkez, Hey
beUada: Tomas, Büyükada: Halk. 

Hes gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz. 
Paşababçe ve Anadoluhisanndaki ec
zaneler her gece açıktır. 

KONFERANS 
Fatih Halkevinden: 
1 — 3 Mayıs 1938 salı günü saat 20,30 da 

Evimizde Sadi Irmak tarafmdan (Türk 
Yürüklerinin biyolojisi) mevzuunda bir 
konferans verilecektir. 

Yarın akşam M©o@ksinemasında —% 
HEİNZ RÜH — TEO LİNGEN — HANS MOZEB 

gibi 3 büyük artist tarafmdan 

Günün Adamı 
Gayet eğlenceli ve neşeli filminde görüneceklerdir. Kahkaha amatörlerini 

eğlendirecek bir fUm. 

Bugün T Ü R K Sinemasında 2 film birden 

Ö L Ü M Z E P L İ N İ 
Heyecanlı ve merakh film. 

LA H A B A N E R A 
Z A R A H L E A N D E R J 

Bu akşam: F R A N S I Z Tiyatrosunda 

M O N İ R NURETTİN KONSERİ 
Çok zengin program 

Biletler tiyatro gişelerinde satdmaktadır. 

Münir Nureddin konseri bu 
akşam Fransız tiyatrosunda 

Güzide sanatkâr Münir Nureddin 
Selçuk tarafından verileceğini evvel
ce yazdığımız müstesna konser bu 
akşam saat dokuzda Fransız tiyatro-
sımda başlıyacaktır. 

Kıymetli artistin bu sefer hazırla
dığı program güzel Türk musikisini 
sevenleri her noktadan tamamile 
memnım edecek bir mahiyettedir. 
Merhum Faik bey. Dede, Mahmud 
paşa ve Şakir ağanın müntehap eser
lerinden başka tanburî Refik'in yeni 
bir şarkısı, güftesi merhum Abdülhak 
Hâmid'e aid olup Münir Nureddin 
tarafından hazırlanan «Feryad» isim
li eser ve muhtelif halk türküleri bu 
akşamki konserin zevkle dinlenecek 
eserleri arasındadır. 

HAZIM KÖRMÜKÇÜ | 
Tayyare piyango bileti satıyor 

Beyoğlu İstiklâl caddesi Parmakkapı 
tramvay istasyonunun karşısında 

ŞEHİR GİŞESİ 
isimli küçük, şirin bir dükkân açtı. 
Taliinden şikâyet edenler Hazımdan 
bilet alsm. Hazımla bir müşteri ko
nuşurken kulak misafiri oldum: 

Müşteri — Bilet satmak nereden 
aklınıza geldi üstad? 

Hazım — (gülerek) bu sene tam 
kırk yaşma bastım. Demek Ici ahıret 
postası hareket etmek üzere; öbür 
dünyaya eli boş meteliksiz gitmeye-
yim ayıp olur. Paran olmazsa mezar-
cı bile işini yanm görür, dedi. 

ÖLÜM 
Büyük Millet meclisinin ilk İstanbul 

mebusu Aksekili Yeğen Mehmed paşa ah-
tadmdan bay (Hacı) Arif dün sabah öl
müştür. Cenazesi bugün Taksimde Ayas-
paşada Park oteli karşısmdaki Park Pa
las apartımanmdan saat 10 da kaldırı
larak Kabataş iskelesinden istimbot ile 
Üsküdara çıkarılacak ve Çamlıcada Kı
sıldı camiinde öğle namazından sonra 
Selâmı Baba mezarlığmdalü hususî aile 
makberesine defnedilecektir. 

Merhum istiklâl harbinde milletine ve 
hükümetine pek çok hizmetler yapmış 
nazik ve herkese iyilik etmeği sever muh
terem ve mümtaz bir şahsiyet idi. Ken
disine rahmet ve ailesine sabırlar verme
sini Allahdan dileriz. 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSARÎ 

2/5/938 
P t A T L A A 

CİNBİ A«aeı Yukarı 
Kr. Fa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa yemlik 
> Anadol 

Susam 
Tiftik deri 
Yapak Erzurum 
Peynir beyaz taze 
Varşak derisi 
Kunduz derisi 
Porsuk derisi 
Tavşan derisi 

5 35 
5 30 
4 27i 
4 15 

5 28 
5 20 
4 25 
4 14 

16 20 
70 — 
57 _ 59 _ 

28 20 32 8 
1100—1600 — 
1100 — 1300 — 
350 — 

14 — 17 12 

O EL B N 

Buğday 
Çavdar 
Aıpa 
Tiftik 
Kepek 
lAlSlT 
Nohut 
îpek 
B. peynir 
Razmol 

480 
15 
15 
14 
55 
56 
19 
10 
25 
25 

Ton 

O 1 D E N 
Razmol 
İç fmdık 

25 
2 

Ton 
» 

D I 9 F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 4,66 
> : Şlkago 8,68 
» : Vinipek 5,58 

Arpa: Anvers 4,08 
Mısır: Londra 4,12 
Keten T. : Londra 7,44 
Fmdık O. : Hamburg 39 
Fmdık L. : Hamburg 38 

Kr. 

ğ ^ ^ Yarın 
MATİNELERDEN İTİBAREN 

ALKAZAR 
Sinemasmda 2 yeni film birden 

1- içki Kaçakçıları 
FLORENCE RİCE ve PAUL KELLY 

tarafmdan Metro Goldwyn Mayer 
şirketinin heyecan ve gangster filmi. 

«Aslan Adam» filmi kahramanı 
BUSTER CRABBE tarafmdan 

Paramount Şirketinin Sergüzeşt filmi. 

Viyana musiki akademisinden diplo
malı ve meşhur piyanist Emil Von 

Sauer'in talebesi 

ARTO BENON 
PİYANO RESİTALİNİ 

Bu akşam 21 de 

SARAY sinemasında 
verecektir. Yerler evvelden 

satılmaktadır. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı Naşid ve 
arkadaşları, Miçe - Pen-

çef varyetesi 
S İ Y A H M E N K Ş E 

Komedi 3 perde. 
Dans, solo, düet. Localar 
100, heryer 20, paradi 10 

kuruştur. 
Salı - Pangaltı Kurtuluş 
Çarşamba - Beşiktaş 
Suad Park, Perşembe 
Bakırköy Miitiyadi sine

malarında ilk defa 

« Y I L D I Z 
Yeni operet 3 perde. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu 
İzmirde Elhamra sinemasında 
Her gece temsil vermektedir. 

2/5/938 
btanbnl Hâlinde 

Pazartesi günü 
toptan satılan yas sebM 

T* meyva (iatleri: 

Cinsi 

Sakız kabağı 
Bakla 
Bezelya 
Araka 
Pırasa 
İspanak 
Havuç 
Kereviz kök 
Enginar 
Karnabahar 
Pancar 
Yeşil salata 
Marul 
Taze soğan 
Taze sarmısak 
Maydanoz 
Dereotu 
Taze yaprak 
Elma inebolu 
Can eriği 
Malta eriği 

Emsali 

Kilo 
> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 

aded 
> 

demet 
100 adet 

•a 

demet 
» 
» 
» 

Kilo 
> 
» 
D 

En En 
aşağı yüksel | 
fiatı 

Kr. S. 
28 — 
5 — 

14 — 
11 r-
4 — 
2 50 
6 — 

11 — 
4 — 

16 — 
2 50 

40 — 
2 — 

— 75 
— 75 
— 40 
— 50 
18 -
10 - -
10 -
12 -

Portakal Rize 80 lik sandık 130 — 
lük » 90 — 

Fiatı 
Kr. 8. 
32 — 
8 — i 

15 — 
13 — 
6 — 
4 — 
8 - , 

15 — 
10 — 
20 — 
3 — 

70 — 
6 — 
1 — 
1 — 

_ 60 
_ 75 
20 — 
25 — 
12 — 
18 — j 

170 — 1 
125 — -^ 



AnrüeırOlka ©rdusuı 
Şimali Amerika Müttehid hükü

metleri 3aiz yiraü beş milyon nüfusu 
bulunan geniş ve dağınık büjrük bir 
devlet olduğu halde askeri kuvveti di
ğer devletlere nazaran pek azdır. Mes
lekten yetişmiş ordusunun mevcudu 
162000 kişidir. Bundan ancak 90,000 
kişi asıl Amerikada bulunuyor. Hava 
kuvvetleri kadrosu da bu hesaba da
hildir. 

Kalanından 44,000 kişi Filipin, Ha-
Vay ve Panama gibi deniz aşın çok uzak 
yerde garnizon bulunuyor. 38,000 kişi 
de idare işlerinde istihdam edilmekte
dir. Nizamiye ordusuna muavin ola
rak zabitleri ile beraber 200,000 mev-
cudlu millî muhafızlar vardır. Bunlar 
harp zamanında seferber edilerek 30 
gün içinde cephede bulunmak mecbu
riyetindedirler. 

Amerikanın son kuvveti 94,000 ihti
yat zabitidir. Bunlar nizamiye ordu
sundan yetişmiş değildir. Üniversite 
talebesi dört sene her ay kursa giderek 

ihtiyat zabiti olur. Zabit olduktan son
ra senede iki haita talim görmektedir. 

Bütün ordu, dokuzu Amerikada ve 
üçü deniz aşın memleketlerde olarak 
12 kolorduya a5mlmıştır. Harp zama-
mnda her kolordu bir nizamiye fırka
sı, iki millî muhafız ve üç ihtiyat fır
kasından teşekkül eder. Ordımun bel 
kemiği piyadedir. 

Piyadenin yan otomatik bir tüfeği 
vardır. Bu tüfek umumî harpte kul-
lanüan tüfeğe nazaran beş misli daha 
seri atış yapar. Her sekiz nefere oto
matik bir bravnig tüfeği isabet eder ki 
dünyamn en hafif ve kolay kabili na
kil mitralyözüdür. Her piyade fırkası-
mn bir livası sahra topçusudur. Topla
rı 75 milimetrelik olup asmi çaptaki 
Fransız toplarmm islâh edilmişidir. 
Bundan başka 105 milimetrelik obüs ve 
240 milimetrelik havan toplan ile de 
mücehhezdir. Son zamanlarda Ameri
ka kuvvetini arttırmağa karar vermiş
tir. 

Sarhoş kafese konu 
Amerikada Massaşüset vilâyeti, bu 

riâyetin de 6.000 nüfusluk bir merke
bi vardır: Vobum. 

Vobum şehrinin halkı içkiye fazla 
düşkündür. Büyük bir ekseriyet daha 
sabahtan viskiye başlar ve akşama ka-
dar içip körkütük dolaşırlar. Sarhoş
luk neticesi kaydedilen zabıta vukua-
tuiın haddi hesabı olmdağum anlar
sınız. 

Bu hal belediye reisinin canını sık-
**̂IŞ ve sarhoşlarla mücadele çaresini 
aramağa başlamış. 

Bir gün, gene sarhoşlara ne yapabi-
urim? diye düşünüp dururken, iflâs 
*den bir at cambaz kumpanyasının 
eşyalarım satmakta olduğunu haber 
^Ijyor. Satışa gidiyor ve açık arttırma
sı çıkanlan büyük bir aslan kafesi 
görüyor... Bunu görür görmez şehir 
*»amma müzayedeye iştirak ediyor, 
kafesi satın alıyor ve karannı veriyor: 

p teşhir edilmeli mi? 
— Kendini bilmiyecek derecede sar

hoş gezenler yakalamp bu kafese ko
nacak ve yirmi dört saat şehrin sokak
larında dolaştırılarak halka teşhir edi
lecek!,. 

Massaşüset valisi, belediye reisinin 
bu kararım duyunca kaleme sanhyor 
ve yazıyor: 

«Amerika kanunlarında sarhoşların 
bu suretle tecziyesine cevaz yoktur. 
Bu karar tatbik edilemez!» 

Bunun üzerine belediye reisi, aklı 
başmda olan vatandaşlann kendisile 
hemfikir olacaklanna güvenerek ple
bisit ilân ediyor ve rey topluyor. 

Vobum halkı reylerini veriyorlar. 
Reyler tasnif ediliyor. 1876 muvafıka 
karşı 2466 muhalifle belediye reisinin 
fikri reddediliyor. 

Vobumda sarhoş olanlar, aslan ka
fesine konup sokaklarda teşhir edil-
miyecek!... 

Almanyada parmaklıklar sökülüyor 
Almanyanm dört senelik sanayi plâm Almanlara yeni yeni vazifeler 

yükletecek. 
Dahiliye nezareti halka tebliğ ettiği bir tamimde, dört sene içinde yar 

Pılacak fabrikalara çok demir lâzım olduğunu bildirdi. 
iyi amma. Almanlar, bilhassa çif çUer, devlete nereden demir bulup ve

receklerdi?... 
Devlet de bunu düşündü ve kolayını buldu. Fabrikalan tesis için bütün mil-
sanayiden istifadeye karar verdi. 

Dört senelik sanayi plânınm tatbikine bay Göring memurdur. Üzerin© 
°ığı işi başarmasmı bilen bay Göring, demir tedarik etmenin de yolunu 

buldu. 
1 Ağustos 1938 e kadar, bağı bahçesi ve tarlası demir peu-maklıklarla çev-

J ı̂ş olanlar, parmaklıklan söküp devlete vereceklerdir. 
^3€, bahçe veya tarlalarmm etrafmı boş bırakmak istemeyenler, duvas: çe

kebilirler... 
^u karar gazetelerle ilân edilince, demir parmaklık sahipleri derhal par-
aklıklarını söküp devlete vermeğe başlamışlardır. 

D i l e n c i n i n s e r v e t i 
Sir sabah, zabıta Londra sokakla-

•^dan birinde açlıktan ölmekte olan 
°ir adam buluyor. Adam hastaneye 
*aldınlıyor, hüviyeti tesbit ediliyor. 
*'akirler mahallesinde oturan 70 ya,-
çında bir dilenci. 

Dilencinin sefil barakasında araş-
ırma yapılıyor, bir milyon altın ve gü-

*^üşle, 640,000 frank değerinde bir in-
« kerdanlık bulunuyor. 

Söz söyliyemiyecek halde olan ihti-
henüz sorguya çekilememiştir. 

B e d a v a k a l o r i f e r 
Budapeştenin büyük pairklarmdan 

birinde bir sıcak su membaı keşfedil
di. Bu memba bin iki yüz metre de
rinlerden fışkırıyor ve dakikada 77 de
rece sıcaklıkta üç bin beş jrüz metre 
su veriyor. 

Budapeşte belediyesi, bu suyu ev
lerin kaloriferlerine verecektir. Ev sa
hipleri yalmz tesisat parası hai-cıya-
caklar ondan sonra apartunanlan be
dava ısıtacaklaardır. 

Otelcilerin Esperantosu 
^o-manımızda, biribirlerüe anlaşan 

''banlar azalmağa başladı diyenler 
*'"• Buna mıUcainl bazı insanlar da 

^^ fci, milletleri birbirlerile anlaştır-
V^ ^Çin ellerinden gelen gayreti sar-
'^^iyorlar. 
^speranto dilini yapanlar, bu dilin 
^ fcrsa ve en kolay dil olduğunu id-
cüJ^^^^' ^'^^^ beynelmilel oteU 
y^ birliği esperanto'dan daha kısa 
°^^ öa icad ettiler. 
^^9ün, herhangi bir memlekete gi-
sekseniz, önceden o şehirdeki otel-
TcLi^^ ̂ ^ "^ y^^ fcehmeZüc bir telg-

I çekip isteğinizi bildirebilirsiniz. 
g^^^^^^'^ fci. Pekinde Ticaret oteline 
»"«ecefcst7iî2. Şöyle bir telgraf çekiniz: 

*^opuf beiab kind belvu serv bat 
^^eks» 
J^^n4i izin veriniz de bu telgrafı ter-
*^^e edelim: 

»Çarşamba günü öğlen sonra yan-
yana, arasında bir kapt olan birer ya>-
taklı iki oda ayırınız. Bir çocuk yata
ğı, banyo ve hizmetçi odası da istiyo
rum. Otelinizde uzun zaman kolaca^ 
ğım. Odalarımın manzarası da güzel 
olmalıdır.» 

Yedi kelimenin ifade ettiği mana 
budur. Bu telgrafı ister bir Lâponyah 
veya bir zenci çeksin, otele geldiği za
man odalanm hazır bulur. 

uBugün üç oda ve bir yatak* iste
mek için tidroc» yazmak kâfidir. Sv-
cak su istemez demek için »ordin» yaz
mak elverir. »Povi» bugün öğleden 
sonra €pozum» bu akşam mRamik» bu 
gece demektir. 

Otel müşterileri, telgraf ücretlerin
den tasarruf edecekleri için bu telg~ 
raf kodundan memnundurlar amma, 
posta telgraf idareleri pek memnun 
olmasa gerektirl. 

Arşiv dairesinde kırk yedi 
kişi, eski evrakın 
tasnifine çalişıyor 

Başvekâlete bağlı olan arşiv dairesi, 
evvelce vilâyet binası arkasmda bulu
nan Cevad paşa kütüphanesinde ça
lışırken son zamanlarda Divanyolun-
da eski Muallimler birliği binasma 
nakletmişti. Bu dairede devlete aitd 
bütün eski evrak, vesikalar ve kayıd-
1ar muntazam bir şekilde tasnif edil-
mektedir. Şimdiye kadar yapılan tas
nif ve araştırmalar neticesinde Kanu
ni Sultan Süleyman devrine kadar 
çok eski evrak ve kayıdlar bulunmuş
tur. 

Arşiv dairesinin 47 kişilik bir kadro
su vardır. Bugünkü kadro mevcudu 
ve tutulan yeni usul ile burada bulu
nan evrakın ancak on yedi sen« için
de tasnif edilebileceği hesab ediliyor. 
Tarihin bir çok meçhul safhalarını 
aydınlatacak olan bu sevikalarm da
ha kısa bir zamanda tasıüfile munta
zam fişlere konulması için daha esas
lı tedbirler alınması düşünülmektedir. 
Bu itibarla 938 bütçesile arşiv dairesi 
kadrosunun yetmiş beş kişiye çıkarıl
ması ihtimali vardır. 

Arşiv dairesi kadrosunu teşkil eden 
memurlar, evvelce kısmen Topkapı 
sarajandaki (hazinei hümajmn) evra
kını, kısmen de Cevad paşa kütüpha
nesindeki evrakı tasnif etmekle meş
gul idiler. Ele geçen evrak ve vesika
lar - nevine, mahiyetine göre - tasnif 
edildikten sonra mealleri aynca bir 
deftere hulâsa olarak kaydediliyor ve 
sıra numarası ile teselsül ettiriliyordu. 
Bunun için eski yazılan, bilhassa siya-
kat nevinden eski yazı tarzlarım oku
mak için bazı mütehassıslara da ihti
yaç vardır. 

Fakat tutulan bu usul ile tasnif 
işinin 75 sene gibi uzun bir zamandan 
evvel bitemiyeceği anlaşılmış, iki sene 
evvel getirtilen Macar mütehassısm 

Dlvanyolanaa eski muallimler bbllti blnMİ 

Evvelce vilâyet binası 
arkasındaki Cevad paşa 
kütüphanesinde çalışan 
Arşiv dairesi Divanyo-
lunda eski muallimler 
birliği binasına naklet-
miştir. Evrakın tasnifi 

17 sene sürecektir 

tavsiyesi üzerine, bu usul bırakılmış-
tu:. Şimdi evrak ve vesikalara, muhte
viyatı hulâsa edilmeden bir numara 
altmda bir deftere işaret edilerek tas

nif ediUyor. Maamafüı, Topkapı sara-
ymdaki evrak üzerinde eski usule de
vam ediliyor. 

Topkapı saraymdaki hazinei evrak
ta bulunan vesikalar ve kayıdlar da
ha ziyade saray muamelâtına aid-
dir. Halbuki Başvekâlet arşiv dai
resinin tasnif ettiği evrak ve vesika
lar, doğrudan doğruya eski Babıâliye 
aid devlet kararlan, vesikalar ve ev
raktır. Bunlarm içinde tarihî kıymeti 
itibarile çok mühim olanlar vardır. 
Bunlarm mühim bir kısmı muntazam, 
bozulmamış olarak elde edildiği gibi, 
bir kısmı da rutubetten çürümüş, fa
reler tarafından didiklenmlş olarak 
meydana çıkmıştır. Bunlann yazılan 
okunmaz bir hale gelmiştir. 

Bu evrak yığmlan içinde hazan 
ufak tefek eşya, anber, kürk parça
lan; üzerine âyet, hadis yazılmış Ka
be toprakları ve saire bulunmaktadır. 

Bulunan resmi evrak ve vesikalar 
içinde eski harblere, ordu ile merkezin 
yaptığı muhaberelere, asker sevkıyatı
na, iaşesine aid çok mühim kayıdlar 
elde edilmiştir. Bu vesikalar, askeri 
tarihimiz bakımmdan çok mühim gö
rülüyor. Gene o zaman yapılan nüfua 
kayıdlannda gösterilen intizam da 
dikkati celbetmlştir. 

Arşiv dairesinin bugünkü binası, 
bu işe pek elverlşU değildir. Buradaki 
evrak ve veslkalann Ayasofya hama-
mma ve Sultanahmed medresesin* 
nakil münasib görülmüştü. Fakat har 
maımn tahsisi hususunda belediye Ito 
anlaşma yapılamamış, yeni arşiv dai
resinin yalmz Sultanahmed medrea»-
slnde tesisi muvafık görülmüştür. 
Şimdi medresede icab eden tadilât ya
pılıyor. Blnaıun bir kısmı evrakın 
tasnifine, bir kısmı da fişlerin muha
fazasına tahsis edilecektir. 

Eminönü meydanı 
B e l e d i y e r e i s in in t e l g r a f ı n a 

N a f ı a v e k i l i n i n c e v a b ı 
Nafia Vekâleti İstanbulun en güzel 

âbidelerinden biri olan Yenlcaminln 
meydana çıkanlması için Eminönü 
meydanmm biran evvel açılması İşi-
le çok yakmdan alâkadar olmuş ve 
şehrimize büyük yardımım esirgeme
mişti. 

Emlnönünün açılması İstanbulım 
İmarım müjdellyen ilk ümran hare
ketidir. Valide hanmm yıkılmağa 
başlanmasile bu harekete bÜfUl şa-
hld olduk. Hana ilk kazma vuruldu
ğu gün İstanbul belediyesi Nafia Ve-
kUl bay Ali Çetlnkayaya yüksek him-
metUe başas^an bu hâdiseyi bildir
mişti. Dün Nafia Vekili bay Ali Çe-
tinkayadan İstanbul valisi ve beledi
ye reisi bay Muhiddin Üstündağa şu 
telgraf gelmiştir: 

«Eminönü meydanmm açılmağa ' 
başlanması münasebetUe hakkımda 
gösterdiğiniz duygulara teşekkür eder, 
ve en güzel İstanbulumuzun büyük 
umranma teşebbüs ve muvaffakiye
tinize hayırh bir başlangıç olmasmı 
candan dilerim.» 
K ı r ş e h i r f e l â k e t z e d e l e r i n e 

y a r d ı m 
Aydxn 2 (A.A.) — Kırşehir çevresin

de felâkete uğnyan yurttaşlara yar
dım için vilâyetin her tarafında 
hummalı bir faaliyet vardır. Aydmda 
ilbaym başkanhğuıda bir komisyon 
teşkU edilmiştir. Halktan birçoklan 
koıdl aralarmda topladıkları ianeleri 
Kızüaya teslim ediyorlar. Bütün mek-
teplerdeki talebeler de kendi aralarm
da birer komite seçerek iane topltt-
maktadırlar. 

Safranbolu 2 (A.A.) — lürşehlr fe-
lâketzedeleri için bugün iki saat zar-
fmda esnaflar Kızılay veznesine 200 
Ura teberru etmişlerdi. Teberru de
vam etmektedir. 

S i n o p m a a r i f m ü f e t t i ş l i ğ i 
Fatih 29 uzuncu ilkmekteb baş 

muallimi B. Baha, Sinob maarif mü
fettişliğine tayin edilmiştir. 

Kantarcılar cinayeti tahkikatı 
Nuri suçunu itiraf etti, Mithat 

olmadığını söylüyor 
üç gün evvel Kantarcüar clvarm-

da Fevzi admda birini bıçakla ağır 
yaralamaktan suçlu Nuri ile bunu 
cinayete teşvik etmekten maznun 
Mithat dün adliyeye teslim edilmiş
ler ve Sultanahmed birinci sulh ce
za hâkimi tarafmdan sorguya çekil
mişlerdir. 

Suçlu Nuri hâkim karşısmda su-
çımu itiraf ederek vakayı şöyle an
lattı: 

— Mithat benim amcamm oğlu
dur. Kendisi son zainanlarda kansi 
Saniye Ue kavga etti ve ayrılmak üze
re mahkemeye düştüler. Saniye ken-
dlshıden ayn oturmakta ve Fevzi ile 
düşüp kalkmaktadır. Fakat bu ayn-
lığa r£iğmen Mithat hâlâ Saniyeyi 
başkalarmdan kıskanıyor ve Fevzlye 
kin besliyordu. 

Vakadan dört gün evvel bir gün 
Mithat beni çağırarak bir yerde rakı 
içirdi. Ben sarhoş olmağa başlaymca 
Mithat cebinden altmış lira çıkanp 
bana verdi. Saniye ile görüşen Fev-
zlyl vurmamı ve bu para ile memle
kete kaçmamı söyledi. Ben bu tekli
fi kabul ederek cinayeti işlemek üze
re müsaid fırsat beklemeğe başladım. 
Fevziyi vurmak üzere bana bir de bı
çak vermişti. Mithatm verdiği altmış 
liranm bir kısmlle kendime bir elbise 
satm aldım. Üst tarafım da memle
kete kaçarken harçlık yapacaktım. 

Geçen cumartesi günü Mithat be
ni tekrar bularak gene rakı içirdi ve, 
«Saniye ile Fevzi bugün buluştular. 
Kantarcılar civannda beraber geıl-
yoriar. Şimdi git, iklshü de öldür.» 
dedi. Derhal arkalarmdan koştum, 
Kantarcüarda kendilerine yetiştim. 
Bıçakla Fevzinln üzerine hücum edin
ce Saniye bağırarak kaçtL Ondan 
sonra ne yaptığımı bilmiyorum. Çek

tiğim bıçakla Fevziyi vurmuşum. Bi
raz sonra da polisler yakaladılar. 

Diğer maznun Mithat bu iddialaıt 
inkâr ederek dedi ki: 

— Ben Kapahçarşıda on altı lira 
sermaye Ue çalışarak günlük yiyece
ğimi kazanmağa uğraşıyorum. Nuri
ye rakı içirmek için param yoktur. 
Hele kendisine altmış lira verdiğim 
tamamUe yalandır. Ben altmış lirayı 
nerede bulacağım? Esasen boşamak 
üzere bulunduğum karım Saniye Ue 
bu Nuri de alâkadardır. Ctaun da Sa-
rüyede gözü vardır. Kendisi Fevzi Ue 
beraber olur ve Saniye3rl alıp gezme
ğe giderler. Kendisi Saniyeyi Fevzl-
den kıskançlığı için bu cinayeti işle
miştir. Sonra da bana iftira ediyor. 
Sözleri tamamUe uydurmfuiır. Ken
disi sabıkalıdır. Zonguldakta bir ak 
hırsushğı suçımdan mahkûm olmuş
tur. 

Hâkim B. Reşid bunlardan Nurl̂  
nln tevkifine karar vererek tevkifha
neye gönderdi. Mithatı da ikametgâ
ha bağlatarak serbes bıraktı. 

G ö ç m e n i ş le r i h a k k ı n d a 
Ankara 2 (A>A.) — Bir kaç gütt-

denberi bazı gazetelerde göçmen 1^ 
leri hakkmda bir takım neşriyat y»> 
pılmakta ve bu arada tekarrür et
miş yeni programlardan bahsedil
mektedir. Göçmen işlerine dair htl-
kûmetçe ittihaz edilmiş yeni bir ka* 
rar olmadığı cihetle bu neşriyatm hlff 
bir esasa dayanmadığım Uâna Ana* 
dolu ajansı mezımdur. 

KEL O Ğ L A N 
Devlerin ve Bevrimlerin destau 

SI Myfa - 10 knruı. 
• Benni Kltabevi — IsUnbnl J 
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Çorap meselesi 
Kadınlar için elbise meselesi kadar 

belki de daha mühim olan bir de ço
rap meselesi vardır. 

Bir kadm senede kaç çift çorap es
kitir? Bunu Amerikada tedklk etmiş
ler, istatistikler yapmışlar ve nihayet 
bir kadımn vasati olarak on günde bir 
çift çorap eskittiğini anlamışlardır. 

Ayda üç, senede otuz altı çift eden bu 
çorapların bedelleri mühim bir ye
kûn tutar. 

Çorap eskitmekte asrağm ve kundu
ranın büyük bir rolü olmakla beraber 
bunları kullanmanın da mühim tesiri 
vardır. 

Şimdiki çoraplann eskimesi ilmek 
kaçması ile olur. Tül gibi ince çorap
tan mümkün mertebe fazla istifade 
edebilmek için şu bir kaç noktaya dik
kat edilmelidir: 

İngiliz kadınlarının tatbik ettikleri 
bir usul gayet iyi neticeler vermekte 
imiş. Çorap ne kadar fazla 3nkanırsa 
o kadar çok dayamrmış. Çoraplara si
nen toz toprağm bunların çabuk aşın-
masma sebep olduğu anlaşılmıştır. 
Buna mâni olmak için her akşam o 
gün giyilen çorapları hafif sabunlu 
ılık suda yıkamak sonra az limonlu 
veya sirkeli suda çalkalamak faydalı
dır. Çorap katiyen çitilenmemell, avuç 
içinde sıkılmamalıdır. 

Ayağa daima temiz çorap giymek 
çorabm sağlamlığım arttmr. Bilhassa 
ayaklan terliyenler için bu usulü tat
bik etmek elzemdir. 

İkinci nokta alman çorabın ayağa 
tamam olmasma dikkat etmektir. 
Küçük çorap kadar büyük çorap ta 
çabuk eskir. 

Üçüncü nokta çoraplann daima 
gölgede kunıtulmasıdır. Ateş karşı
sında, güneşte kuruyan çoraplar ça
buk yurtılır. Çoraplar ütülenmemelidir. 
Ütünün sıcakhğı ipeği yakar, ayağa 
giyilince ilmek kaçmasma sebep olur. 

Umumiyetle çoraplann ilmek kaç
ması korsenin jareteli iliştiği yerden 
olur. Buna mâni olmak için çorabm 
yukarısına ve iki jaretelin geldiği hi
zaya bir parmak yüksekliğinde ikiye 
katlanmış bir kurdele diionektir. 

Jareteli bu kurdeleye iliştirince ço
raptan ilmek küçlükle kaçar. 

Emprime elbiseler 

Marulun faydası 
Hergün sabah akşam birer marul 

yenilirse cild berraklaşır, kan tazelenir, 
gece rahat uyku uyunurmuş. 

Bu yaz emprime kumaşlar pek çok 
giyilecektir. Koyu renk elbise lizerine 
açık renk tayör veya manto giymek 
fazla taammüm etmiştir. Bir kaç mo
del dercediyoruz: 

1 — Lâcivert üzerine bir çok renk 
çiçekli emprime krep marokenden el
bise. Bluzunda yaka hissini veren düz 

lâcivert krep marokenden parça kon
muştur. Kemeri ve cepleri düz kumaş
tandır. Üzerine giyilen ceket kumaşm 
alt tarafından yapılmıştır. Düz lâci
vert kumaştan omuzlar üzerine parça 
konmuştur. 

2 — Siyah üzerine mavi çiçekli em
prime elbise. Kemeri siyah podösüet-

tir. Mantosu mavi İnce 3rünlüdendir. 
3 — Lâcivert üzerine beyaz çiçekli 

emprime elbise. Kemeri beyaz podö-
süettir. Jabosu beyaz danteldir. Tayö-
rü ajmi kumaşın beyaz tarafından ya
pılmıştır. Reverleri üzerine lâcivert 
ikinci bir rever konmuştur. 

Cildin $ef f af olması 
Şimal memleket kadınları ciltleri

nin şeffaflığı ile şöhret bulmuşlardır. 
Şöhretlerini şu basit İlâca medyun
durlar. 

Tülbent içerisine bir avuç kepek 
bağlamalı, bir tas su ile ateşe koymalı. 
Su kayna3np kepeğin özünü alınca, 
(su sütlü gibi beyaz olvmca) ateşten 
İndirmeli. Soğuduğu zaman içerisine 
bir kahve fincanı çiğ süt kanştırmalı. 
Sabah ve akşam bu su ile 3rüzü yıka
malıdır. 

P a r k e l e r i na s ı l p a r l a t m a l ı ? 
Evdeki parkeleri yahut cilâlı mu-

şambalan parlatmak İçin eski bir be
re (yün örme yahut fötr) kullanmalı. 
Bununla ovulan parke ve muşamba
lar pek çabuk pırıl pırıl olur. Bere 
kirlenince yıkayıp kurutmahdır. Uzım 
müddet bımu kullanmak kabildir. 

Bademli bisküi 
500 gram un, 250 gram iç badem, 

250 gram ince toz şeker, 250 gram 
tereyağ, 10 gram toz tarçın, 2 yumur
ta, bir limonun rendelenmiş kabuğu, 
dört çorba kaşığı kirş yahut konyak 
almalı. 

Makineden çekilmiş bademlerle unu 
kanştırmah, ortasım açmah şekeri, 
çırpılmış yumurtaları, konyağı, tarçı-
m ve limon kabuğunu koymalı. Bir 
çatalla karıştırarak halletmeli. Hafif
çe eritilmiş yağı üâve ettikten sonra 
elle hamuru iyice yoğlırmalı, yuvarla-
maü, üzerini örterek serin bir yerde 
24 saat bırakmah. Ertesi gün hamuru 
yarım santimden ince açmalı. Bir bar
dakla yuvarlaklar kesmeli. Üzerleri
ne yumurta sarısı sürerek hafif yağ
lanmış tepsiye dizerek kızgın fınnda 

Tavada kalan yağı nasıl 
temizlemeli? 

Tava işinde kullanılan yağlar iş bit
tikten sonra siyahlaşmış ve dibi tor
tulu kalır. Bu yağı (sade yağ olsun, 
zeytin yağı olsım) temizlemek müm
kündür. 

Temiz su Ue bir tencerede fıkır fıkır 
kajmatmalı, ateşten indirip soğuma
ğa bırakmah. Tortusu dibine iner, te
mizlenmiş yağ suyun üzerinde kalır. 
Kaşıkla toplamalı ve temiz olarak 
saklamalıdır. 

M a k a s l a r ı n iyi k e s m e s i i ç in 
Makaslar körleşince bileyiciye bilet-

mektense zımpara kâğıdı kesmek kâ
fidir. Makas bUenmiş gibi olur. 

MMimıııııııııtııııııııiMtııııııifiııntiMiııttınııniMiıııııttııııııııııııııır 

beş on dakika pişirmeli. 
Bu bisküiler kapalı teneke kut' 

yahut sırça kavanoz içerisinde uzu 
müddet muhafaza edilebilir. 

Trakyada yeni kazılar 

Vizede eski kaleler 
Türk Tarih Kurumu tarafmdan arkeolog Arif Müfid Manselin başkanlığı 

altında evvelki yıl Alpullu ve Hasköyde ve geçen yü da Lüleburgarzda yapılan 
kazılara bu yıl da devam edilecektir. 

Bu yıl kazıların Vize höyüklerinde yapılmasına karar verilmiş ve bu kazı
lar için İcab eden tahsisat ayrılmıştır. 

Kaleleri ve höyüklerile ve yeraltı saraylarüe çok eski ve tarihi bir kasaba 
olan Vizede yapüacak bu kazımn tarihin şimdiye kadar gizil kalmış bir çok 
izlerini meydana çıkaracağı ümid ediliyor. 

İzmir (Akşam) — î m l r Halkevi yönkurulu, yüksek okullarda dokuz, İlse 
ve orta bkullarda 15 Türk genolntı tahsü masrafmı temin etmektedir. Bu 
gençlere yapılan para yardımı, ileride bir işe girdikleri vakit iade etmeleri şar-
tlle yapılmaktadır. Mevsim münascbetile Halkevi spor şubesi, civar kazalara, 
tarihî harabelerin bulunduğu yerlere gezintUer, sürek avlan tertib etmiştir, 
îlk sürek avı, îzmlr clvannda Yeniköyde yapılmıştır. 29 Nisanda HalkeVi bir 
spor bajrramı tertib etmiştir. Muhtelif spor şubelerine mensub gençlerden bi
rinci ve Uüncl geleceklere bisiklet, boks eldiveni ve sair spor malzemesi hediye 
edilecektir. Yukandaki resimde İzmir Halkevi yönkurul üyeleri bir arada 
görünüyor. Ortadaki bayan, Halkevi reisi Bn. Şehlme Yunustur. 

Moda haberleri 
Koyu renk elbiseler sedef rengi 

puldan sıvama işleme yaka yahut 
plastronla süsleniyor. 

if Beyaz keten pikeden yapılan 
klâsik tayör biçimi jaketler koyu 
elbiselerle yazın çok giyilecektir. 

-k Yol yürümek ve spor yapmak 
için tire çorap giymek Amerikada 
moda olmuştur. 
İicBeyaz veya bej rengi keten tire

si ve tığ iğnesi ile yapılmış yaka
lar yazlık elbiseleri süsliyecektir. 
Bu yakalar dantel gibi işlenmekte
dir. 

if Sabahlan giyilen robdöşanbr-
lan çiçekli yahut çizgili kumaş
tan yapmak modadır. 

İc Yukardan aşağıya kadar düğ
me ile iliklenen elbiseler çok be
ğeniliyor. İnce yünlüden, keten
den, şantungdan elbiseler ekseri
yetle bu model yapılmaktadır. 

İK Kınalı gibi kırmızı renk saç 
modadır. 

İf İpekli lase ile örülmüş bluz 
ve elbiseler yazın giyilecektir. 

MÜŞKÜLLERE CEVAP 

Ayak şişmesine karşı 
Kadıköy Acıbadem, Leylâ: îlkbahaıda 

uzunca bir yürüyüşten sonra ayaklar ek
seriya şişer ve sızlar. Böyle yürüyüşler
de daima alçak ökçeli- ve geniş spor 
ayakkabı giyiniz. 

Gece yatmazdan evvel, yahut eve gelir 
gelmez çok sıcak su içine ilû çorba kaşı-
İı toz halinde soda ile bir çorba k;. 'îı 
gene toz halinde şap atınız. E r i j . ĉ 
ayakları bu suda beş, on dikaka tutunuz. 
Fevkalâde bir rahatlık hissedersiniz. 

İnce örtüler çiy kola ile nasıl kolalanır?' 
Naile,'B. : Çiy kola ile ince örtüleri, 

beyaz yakalan kolalamak güc bir iş de
ğildir. 

Dört bardak su içerisine yanm kahve 
kaşığı boraks (borax) atınız. Bu su içe
risinde 40 gram iyi cins kolayı eritiniz-
Kola hazır olunca kolalanacak şeyleri bU 
suya hatırınız, bükünüz ve temiz bir hav-
ayakları bu suda beş, on dakika tutunuz. 
dan evvel iki saat böylece bırakınız. 

SiiUerden nasıl kurtulmalı ? 
Maltepe, Lâmia D. : Küçük kızuıızın 

elindeki silileri bir türlü geçirtemediğini-
ze göre bir defa da şu tarif edeceğim ilâ
cı sürünüz. On, on beş gün zarfında siU' 
1er düşer. 

125 gram gayet keskin sirke içerisine iki 
limonun yalnız kabuklarını atıp bir haf
ta bırakınız, sonra bu sirkeye ince bir 
fırça batırıp sililerin üzerine sabah ak
şam sürünüz. 

Sofra usulleri 
izmir,CM.: 1 — Yemek yerken bıçak sal 

elde, çatal sol elde tutulur. Eti önce par
çalara kesip te sonra yemek doğru değil
dir. Et bıçakla bir lokmada yenilecek ka
dar kesilir, çatala batınhp ağıza götürü
lür. 

2 — Ağızda yemek varken su içilmez. 
Lokmayı yuttuktan sonra su veya şarap 
içilir. 

3 — Peçete tamamile açılmaz, iki kat 
olarak dizler üzerine yayılır. Katiyen ucU 
yelek içine sokulmaz ve boyuna bağ
lanmaz. 

4 — Su bardağı ile şarab içihnez. Şa-
tab kadehleri boy boy ve ayaklı olur. 

5 — Balık, etten evvel yenilir, ve ayrt 
çatal bıçağı vardır. 

Alektubluk kâğıdlar 
Ankara, P. L.: 1 — Mektubluk kâğıd

lar da modaya tabidir. Eskiden pembe, 
yeşil, mor, renkler de kullanılırdı. Şimdi 
beyaz, bej ve gri ile mavi arası (mavi -
gri) denilen renkler en makbuldür. Zarf
ların içindeki astar aynı rengin bira* 
daha koyusu ve düzüdür. Bir zamanın Çi' 
çekil ve yaldızlı zarf astarları kullanü-^»^ 
mıyor. 

a — Daima kullandığınız lavanta ko
kulu mektubları ancak pek aziz ve sa
mimi arkadaşlannıza gönderebilirsiniz 
Diğer tanıdıklarınıza katiyen yollama» 
caiz değildir. Bunun da modası geçmiştif' 

S — Mavi, mor, siyah mürekkpb daim» 
kullanılanlardır. Renkli ve yaldızlı mü-
rekkebler de artık kullanılmıyor. 

Kaşların çoğalması için 
Bayan Semiha: Kaşlarınızın çoğalma** 

için her gece yatarken küçük bir fırçaj» 
Hind yağma, yahut tatlı badem yagıo* 
batırıp kaşlarınızı fırçalayınız. YahU» 
çaycılardan siyah çay satın alınız. Bunö 
her zamanki gibi haşlayınız. Bu koyu ça?' 
dan beş çorba kaşığı ölçerek bir fincan» 
jıyırmız İçine Ogr 25 sulfato (sulfate o* 
<iulnlnc) atarak eritiniz. Pamukla kaşla^* 
gOrOnfiz. 
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Başvekil ve Haricîye Vekili 
dün Ankaraya gittiler 

•— Yunanistanda çok samimi kar-
şılandık. Arkadaşmı Arasla dost va 
müttefik memleket payitahtaıda v« 
seçtiğimiz bütün merkezlerde U«! 
karşı gösterilen dikkatin büyüklüğü
nü, Türk - Elen dostluğumm tanub* 
men geniş halk yığmlarma intikal 
etmiş olduğunu gördük. 

Refaha doğru yürüyen ve mlIll 
ahengini kurmu; bulunan YunanlS' 
tandan çok iyi hatıralarla avdet et
tik, iki millet arasmdaU anlaşma-
mn ve dostluğun gittikçe kuvvetlen
memesi için ortada hiç bir engel yofc« 
tur. Milletlerimiz bu güzel yolda mtlf» 
terek bir emniyetle ilerliyecekler • • 
tlaima müreffeh olacaklardır. Ara
daki dostluk genişliye genlşliye hal
kın mah olmuş ve iki millet ayni sa
mimi duygulan karşılıklı olarak ba« 
ttimsemişlerdir. 

Memleketimize, Yunanistanda Elen 
milletinin mUletimize karşı çok sa
mimî duygularile karşılaşmış olarak 
Ve bu duygulan hamilen dönüyonut. 

B. Celâl Bayar sözlerini bitirdikten 
sonra uzun uzun alkışlanmıştır. Ba^ 
yekil askeri teftiş etmiş ve: 

— Nasılsınız? 
Demiştir. Asker hep bir ağızdan, 

fakat tek bir ses halinde: 
— Soğ ol... 
Diye mukabele etmiştir. 
B. Celâl Bayar yüksek tahsil tale

besi tarafmdan çok alkışlanmıştır. 
B. Celâl Bayar ve doktor Araş dün 
istirahat etmişlerdir. 

A n k a r a y a h a r e k e t 
Başvekil B. Celâl Bayar ve Hariciye 

Vekili B. Tevfik Rüştü Araş eksprese 
^»ağlanan hususî vagonla dün ak
şam Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Başvekil ve refakatmdaki zevat saat 
18,30 da Tophaiic nhtmuna gelmişler 
ve burada kendilerine intizar eden 
Burgaz vapurUe Haydarpaşaya geç
ilişlerdir. Başvekil Burgaz vajJurun-
âa Vali ve Belediye reisi B. Muhiddin 
üstündağ ile görüşmüştür. 

Burgaz vapuru saat 18,55 de Hay
darpaşa nhtunına yanaşmıştır. Baş
vekil beraberindeki zevatla Haydar
paşa garına girerken istasyonda bi-
Ĵ ioniş olan kalabalık halk tarafmdan 
^ddetle alkışlanmıştır. Bir kıta asker, 
bir müfreze polis selâm resmini ifa 
^tmiş ve bando yürüyüş marşım çal-
"^ıştır. İstasyon bayraklarla donatıl
mıştı. 

Tren saat 19,10 da hareket ederken 
başvekil halk tarafmdan tekrar şid
detle alkışlanmıştu:. Başvekil, dün 
sabah Sirkeci garında karşıUyan ze-
^at tarafmdan teşi edilmiştir. 
Ingiiterenin Ankara sefiri sir Persi 

*^ren Başvekili Haydarpaşa nhtı-
öunda vapurdan çıkarken karşılar 
J"̂ !? ve iyi yolculuk temMinisinde bu-
J^nmuştur. BaşvekUle sefir arasında 
°|^ kaç dakika süren samimî bir g*-
^Şme olmuştur. 

İ z m i t t e n g e ç e r k e n 
i izmit 2 (Telefonla) — Dost Yuna-
^standan dönen Başvekü B. CelAl 
^ayaria Hariciye Vekili B. Rüştü Araş 
J^at 21,45 de buradan geçtiler ve ia-
^syonu dolduran kalabahk bir halk 

,*)jtlesi tarafından alkışlandılar. 
JJren beş dakika burada durdu. Ba«v»-
**! ile Hariciye Vekili vali B. Hftmid Os-
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— Foto Süreyya tarafmdan göndejSlınlçtir — 
Başvekil ve Hariciye Vddlinin Sdâniktdd nyaretlerine ve selâml anmalarına 

dair üç enstantane 

kay, burada bulunan general Abdürrah-
man Nafiz ve diğer generaller tarafm
dan karşüandılar. Başvekilimiz vagon-
lanna kabul ettiği zevata iltifatta bu
lundular. Vekillerimiz gelişlerinde ol
duğu gibi trenin hareketinde de halk 
tarafmdan şiddetle alkışlandılar. 

• * * 

B. Teolo|:os Ofllbalotla Besim çerçeved 

Dün Sirkeci istasyonunda Başba
kanımızı karşıhyanlar arasmda avu
kat B. Teoloğos Gülbaloğlu da bulu
nuyordu. B. Gülbaloğlu Başbakam-
mıza güzel bir kutu içinde bir resim 
çerçevesi takdim etmiştir. )tçlnde 
Başbakanımızm resmi bulunan bu 
çerçeve bir sanat eseridir. 

B. Toeloğos Gülhaloğlumm nutku 
Sevgili Başbakanımız, hoşgeldinlz. 
Başınızda altın çiçeklerle örülmüş, sulh 

çelengl olduğu halde Yunan yanmadasın-
dan dönüyorsunuz. Dostlarına emin ve 
eman, dUşmanlanna bavf vs heyecan 
veren Türk milleti, tarihten istiklâl istl-
yerek kan dökmüş vs bin bir fedakârlığa 
katlanarak, bet medeni millet gibi, kayıt
sız ve şartsız olarak, hâkimiyet ve IstUdâ-
lini kazandıktan sonra, Yunan milleti ta
rafmdan uzatılan samimi eli sıkmıştır. 

Yafan bir mazide Tûı* ve Yunan mil
letleri, ayn düşünüşlerinin, ayn yürüyüş
lerinin, ayn çalışijlannın acılarım pek 
elim denemelerle dujrmuşlar, bllâkiı bir
birine bağlı bir tek külçe olmanm, kınl-
Tntm gücünü, son sekiz yıl içinde en mü»-
bet neticelerle tatmışlanhr. 

Bugün garbm en büyük milletlatl, tam 
bir kargaşalık, tam bir alantaran İçind* 
çırpmıp durmaktalan İken, Türk v» Yu
nan milletlerinin analşıp birleşmesi, sulh 
mefkuresinin bu acunda en canh ifadesi, 
bütün İnsaniyet İçin, sükûn ve huzuD 
içinde yaşamanm en parlak nümunesi-
dlr. 

İşte Büyük Başbakanımız, muhterem 
mesai arkadaşlannız Rüştü Arasla komşu 
devlete yaptığımız bu ziyaret, yalnız Türk 
ve Yunan tarihinde, yalnız bugünkü beşe
riyet tarihinde, altm harflerle yazüı şanU 
ve nurlu sahlleler teşkil edecek değildir. 
Bu ziyaret, bütün gelecek nesiller içinda, 
Türk isminin, karanlık gecelerde gök yü
zünde parlıyan bir yıldız gibi, etrafına, 
bunalmış beşeriyete, ziya dalgan hallnd» 
ümit ve hayat ifade eden bir lâfzı bil 
mevhumu olduğunu bildirecektir. 

Yaşasm Türk milleti, yaşasm ülu önder 
yaşasın Başbakanımız. 

?̂ '''̂ i arnavutluk kraliçesd Amavud rlcalile bir arada: Soldan sağa aogruî Maarif namı Fafk Şafta, paıUbnMito 
* ^ c i reisi Hikmet Delvina, kraliçe, general Serezgi, başvekil Kostantin Kotte, parlâmmto âıannrtan Feyıl AUsoti, 

Tiran valisi Abidin Nepravista 

Tufandan hâlâ ses, şada yok. Ne
rede kaldı bu adam?... 

Şimdi, NanemoUacığı sevgilisini dü
şünmede bırakıp biraz da bücürün ta-
raftna gelelim. 

BiçMe poyrazı gene bahane ederek 
tintin gittUtten sonra rakımn son 
damlalarım ağzına akıtmış ve şişeyi 
fırlatmıştı. Bitirdiği yüz dirhem ba
na mısm demiyor. Demez elbette, dişi
nin kovuğımda kalır. Bir oturuşta ko
ca binliği yarılıyan bir küplü o. 

Kısıkhdaki bakkalda rakı var mıdır 
ax:aba?.. Yahud bir tanıdık bulsa, ya
naşıp biraz rakı istese... 

Boş şişeyi gene yerden almış, cebine 
sokuyordu. Karşıki yamaçtaki koru
nun zuma ve çiftenâra sesleri... Eloğ
lu enayi değîl, bak nasıl kesdf ediyor. 

Birden içine bir şüphe girdi. Hasibe 
orada olmasm. Yann Çamlıcaya gide
ceğiz diye kaç kere tekrarladığım ku-
laklarile duyan o, saçları kâğıdlarla 
burup kıvırmak, yaşmak kolalamak, 
ferace ütülemek gibi inceden inceye 
hazırlıklarım kafes arkasından gözle-
rlle gören gene o. Buraya gelip te fing 
atmaz olur mu o safa düşkünü? 

Bekliyen İrfan olsun. Tufan, hızh 
hızh vurdu aşağı. Bulgurluya giden 
yolu geçip yamacı çıktı. Zuma, çif
tenâra sesleri gittikçe yakmlaşıyordu. 
Ahenk konmım içinde. 

Kâh yıkık duvarla, kâh çitle bölün
müş, bostanımsı bir yer başlamıştı. 
İçerisi bomboş, kupkuru bir tarla. 

Karşıya kestirme gidivermek müm
kün... Ya köpek möpek varsa, saldırır
sa?. Çiti takib etmek müraccah... 

Yürüdü, yürüdü. Eğlenti şuracıkta. 
Zuma ikitelliyi tutturmuş; şap şap 
eller vuruluyor; (yallah yallah) 1ar, 
araya karışıyor; (yaşşa!) diye naralar 
basıhyor. Herhalde biri oynuyor. 

Bu çeşid âlem, külhanbey takımı-
nm harcı. Kimbilir Üsküdann hangi 
mahallesinin omuzdaşları? Ayazma-
nm mı, Toygann mı, Doğancılarm 
mı? 

Tufan, oraya kadar papuç eskittiği
ne pişman, hemen dönecekken, bir 
nâra... Aman, hem de kadm narası, 
çmçın öterek... 

Şüphe, yüreğine gene pençesini at
tı. Hasibenin sesi bu. Çapkm kan 
nâra atsa böyle atar, ortalığı böyle yı
kar. _ ^ 

Çit bitip tükenmlyeceğe benzerken 
çok şükür nihayet bulmuştu. Şimdi de 
adam boyunda bir duvar. Altı kanşm 
boyu herkes gibi olsa, biraz ökçelerini 
kaldırdı mı karşıyı ayna gibi görecek; 
neyliyelim ki bir de boy fakiri. 

Terden boyalan suratına akmsasm 
diye fesi elinde, doludizgin gidiyor, 
Bevk ve safa edilen yere gittikçe 3rak-
laşıyordu. Nihayet, sonu buldu. Üerl-
8İ üç adam bojrunda başka bir duvar; 
mutlaka bir paşa köşkünün harem 
bahçed. 

Şap şaplar, yallah yallahlar kesil
miş, mâni ara nağmesi başlamıştı. Afi
li, yayık bir ağız ayaklı mâniyi tut
turdu: 

Adam aman... ya... reli 
Sevdim, yandım, vuruldum, her 

tarafım jrareli 
Başka merhem kâr etmez, uzat bana 

yar eli 
Bu biter bitmez, berrak, pürüzsüz, 

davudi bir kadm sesi: 
Adam aman... si.... nemi 
İşidince vuruldum, bir zalim sesine mi 
Her yaraya merhem var, gel kucaklK 

sinemi 
Başkasuun olamaz, imkâm yok, bu

nu söyllyen vallahi Hasibe kahbeaL 
Her tarafmı bir titreme almış olan 
Tufan, duvara tutunarak yükseleyim 
derken, bir kaç büyük taş gürültü Ue 
öbür tarafa yuvarlandı. Kadınlı er
kekli bir şamata koptu: 

— Eyvahlar olsım zaptiyeler geli
yor!. 

•— Gençliğinizin başı için bizi sak-
laym yiğitleri.. 

— Kalkıp baksanıza ulan, baskına 
uğradık galiba... 

.— Benim usturpa nerede be? 
— Zehra, feracemi bul kardeş!.. 
•— Haaibe, üstübeç kutum, kırmıa 

gaı yoyamam sendeydi.. 
— Kaçm bre karşıki ağaçlarm altı

na gacolar!.. 
Çeşmemaydam sandığuun başnâra-

cıa Boğa ömerin narası gibi, azmış 
boğa sesinin eşi bir nâra koptu: 

— Aaaaayt!.. Kimmiş o canına su

samışlar bakayım? Şimdi gaddariye 
asılırsam kana boyarım ortaUğı!.. 

Tufan, arkasına bakmadan öyle bir 
kaçıyor ki neftyağı sürülmüş gibi. Di
kenli çalılardan atlıya athya, tümsek
lerde takla ata ata, çukurlara yuvar-
lana yuvarlana. 

Dediği çıktı; yalnız öleceğini bil
mez o. Anasımn ipliğini satmışlann 
içinde, Sultan Beyazıd dudulanmn 
arasmda Hasibe kepazesi. Çırpıcıdaki 
hali bunun yanında balh börek. Yaş
mağı, feraceyi atmış, kollan iki itin 
boynunda. Öyle bir meclis ki koltuk
larda bUe kepazeliğin bu kadan ola
maz. • 

Bacaksız şaşı kedi gibi dokuz canU 
olmasa çoktan dinlendirmişti. Bulgur
lu yolunu bulunca oracığa seriliverdi. 

Dili bir karış dışarıda. Baştan aşağı 
toz toprak içinde. Ceketinin kolu, 
eteği, pantalonunun diz kapağı, paça
ları salkım saçak. Fesi cebinde. lapçu> 
lan koltuğunda. 

Soluya soluya mırıldamyordu: 
— Usturpayı, gaddariyi yemek, ka

na boyanmak vız gelirdi bana. Ellerim 
armud devşirmiyor, ben de bir kaçını 
olsun haklardım... Ah habise, ah reai-
le Hasibe, senin aralarında olmaklı-
ğm yok mu, işte o benim canıma mer* 
lûd okudu; kolumu kanadımı bağla
dı. Hepinizin alacağı olsun!.. 

Yoldan gelip geçenler durup durup, 
buna ne olmuş diye bakıyorlardı. Te
pesi attı: 

— Ne bakıyorsunuz, maymun mu 
oynuyor? İnsan değU mi3dm, .sıkışmış-
tim. Su dökerken bir çoban köpeği 
saldırdı. Benim yerimde siz olaydınu 
çoktan parçalanımştımz. 

Ah kâfir zıkkım neredesin, asıl şim
di lâzımsm sen... 

Çamüca tepesinde kukumav gibi 
bıraktığı İrfan hâlâ aklmm evine 
gelmiyor. Nereden bulmah şu zıkkı
mı? 

Biraz canlansa, efkân dağıtsa fırlı-
yacak piyasa yerine. Acar saray paşa
larından, hünkâr yaverlerinden biri
ni bulup anlatacak korudakilerin ha
yasızlığım, dinsiz imansızlığmı. Bilmi-
yerek oradan geçerken beni bu hale 
de koydular diyecek; polislerle, zapti
yelerle kuşatıp alayını tıktıracak deli
ğe, bastıracak dayağı, sürdürecek sür
güne. 

Bekliye bekliye ayaklarına karasu 
inen îrfancağız, çoktan ver elini İs
tanbul diyecekti. Yamnda meteliği 
yok. Belâları, lanetleri okujra okuya 
bastı bacağı aramağa çıkmıştı. 

Karşılaştılar. Tufan, serildiği yer
den: 

— Bak, dedi, gör de ibret al! 
(Kaltak jrüzünden insanm başına 

neler geliyor) diyecekken kendini ça
buk topladı: 

— ölümlerden kurtuldum. Öyle bir 
görünmez kaza atlattım ki beleşine 
yaşıyorum. 

Genç, şaşalamıştı: 
— Geçmiş olsun, ne oldu? 
— Ne olacak, su dökerken azıh Wf 

çoban köpeği üstüme hücum etti. 
İrfan Çamlıcadan bir ayak evvd 

kaçmağa dünden teşne: 
— Artık dakika durmıjralım. Yerin 

dibine batsın Hıdrellezi de, Çanüıcaa 
da.. 

Berikinin zihnine çivi gibi çakılmış. 
Mutlaka bir saray paşası, yaveri bu
lacak; korudakilerin burnundan geti
recek... Gözile işaret etti: 

— Millet bahçesine uğramıyacak 
mıjnz? Sana ne dedimdi? Seninki saı, 
muzUsa dinlemeğe gün kavuştuktan 
sonra gelir. Şu dakika orada değilsa 
arab olayım. Zaten son vapuru kaçır
dık. Herkes gibi biz de karşıya kayık
la geçeceğiz. Bir iki saat sonra geçsdc 
kıyamet mi kopar? 

Aşığm ağzında gene bir parmak 
bal. Akar sular durmuştu. Buna da 
dünden teşne... îyi ama, yamndaki 
bu kılıkta iken Millet bahçesine nasıl 
gidebilirler? 

Cevap verdi: 
— Pek âlâ azizim, lâkin haline bak. 

Üstün başm paramparça; böyle oraya 
nasıl gideriz? 

— Düşündüğün şey de derd mi pa
şazadem? Şuradaki evlerden birinin 
kapışım çalarun, bir kocakan çağınp 
işi anlatırım. Öhnüşlerin canı için 
yama su Istenm» ya, böyle müşkül 
eiüoıanda iğne iplik de istenir. 

(Arkası var) 
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MAGINOT HATTI 
İngilizler bununla iktifa etmiyerek 
yeni tedbirler alınmasını istiyorlar 

Fransanm şark hududunda kuvvet
li bir istihkâm hattı Vardır. Müessisi-
nin ismine izafetle Maginot hattı na
mı verilen bu tahkimat, Fransayı ye
ni bir istilâdan korumak için yapıl
mıştır. Maginot hattı o kadar fiillere 
destan olmuştur ki başka yerlerde de 
çok kuvvetli istihkâm hatlarına Magi
not hattı namı verilmektedir. Meselâ 
Çekoslovakyada ve Almanyada da 
birer Maginot hattı vücude getirilmiş
tir. 

Maginot hattı fevkalâde kuvvetli 
istihkâmlardan mürekkebdir. İstih
kâmlar yarı yeraltındadır. Arazinin 
tabiî manialarından istifade edilerek 
yapıldığı için uzaktan istihkâm oldu
ğunu farketmek kabil değildir. İstih-
kâm'arda bombalara, top mermileri
ne, zehirli cazlara karşı tertibat alın
mıştır. Her birinde uzun müddet yeti
şecek kadar erzak, mühimmat depo
lan, su tesisatı vardır. 

Dahilî tertibat çok mükemmeldir. 
Sabitlerle efradın yatıp kalkması, 
oturması, istirahat etmesi için koğ^ış-
1ar, depolar, sinema yerleri mevcud-
dur. Mükemmel su tertibatı yapılmış
tır. İstihkâmlar yeraltı yollar ve tren
lerle biribirine bağlanmıştır, 

Maginot istihkâmları evvelce Fran-
fanm yalnız Almanya hududunda idi. 
Şimdi Belçika hududunda da tahki
mat yapılıyor. Bundan maksad, umu
mî hârbde olduğu gibi Belçika vasıta-
£ile Fransaya girilmesine mâni ol
maktır. 

Maginot hattında bir istihkâmdan 
diğer istihkâma kadar olan mesafe 
daimî ateş altında bulundurulabile
ceğinden mantıkan buradan geçmek 
kabil değildir. Fakat sunî sis ve saire 
gibi desiselerden istifade edilemez mi? 
Bazı askerî muharrirler bunu tedkik 
ediyorlar ve yalnız bu hatta, müdafa
aya bel bağlamak doğru olmadığını 
iddia ediyorlar. 

İngilizler Fransanın müdafaasına 
büyük ehemmiyet vermektedirler. Bir 
zamanlar İngiliz başvekili B. Baldvin 
«İngilterenin hududu Ren sahilinde-
dir» demişti. Bununla Fransanm bir 
istilâya uğramamasına İngilterenin 
ne kadar ehemmiyet verdiğini göster
mek istemişti. İngilizler bugün de ay
ni fikirdedirler, hattâ gün geçtikçe 
Fransa ile İngiltere arasındaki askerî 
bağları kuvvetlendiriyorlar. 

İngiliz askerî muharrirlerinden 
Macnamara yazdığı bir makalede Ma-
gino; ' -••'.'• r-. bakarak Fransa ve în-
giltereyi mm bir emniyet içinde gör
mek doğru olmadığını söylüyor ve bu 
müdafaa tedbirinden başka tedbirler 
alınmasını tavsiye ediyor. Muharrir 
diyor ki: 

«Son zamanlarda ortaya atılan fi
kirler, tedafüi tedbirlerin çok müthiş 
bir kuvvet olduğu nazariyesi etrafın-
ma dönüyor. İyi hazırlanmış bir mü
dafaanın herhangi bir hücuma karşı 
mukavemet edebileceği kanaati uyan
dırılmak isteniyor. Hattâ manevrala
rımızda artık tecavüzi talimlerden 
vaz geçilmesi ileri sürülüyor. Her yer
de bu hissin takdir edildiği görülüyor. 

Maginot hattının zaptı kabil olamı-
yacağını neden kabul edelim? Zaptı 
kabil olamaz diye kabul edilen yerle
rin nasıl ele geçirildiğini tarih bize 
öğretmiyor mu? Harbde zaptolunamı-
yacak hiç bir şey yoktur. Habeşistan, 
Çin ve İspanya hâdiseleri muhacimin 
muvaffak olduğunu gösteren birer 
misaldir. Bu hâdiseler tecavüzi silâh
ların tedafüi silâhlardan daha kuvvet
li olduğunu meydana çıkarmıştır. Ağır 
topların orduya yol açamıyacagı bir 
mâni yoktur. Bunlara bir de hem cep
he gerisinde, hem de cephede faaliyet 
gösterebilecek olan hava kuvvetleri 
ilâve edilmelidir. Tekrar edelim ki 
Maginot hattı, askerin işgali altında 
bulundukça, kendisini tutmağa muk
tedirdir. Fakat Fransa daimî seferber
lik halinde yaşıyamaz. Diktatörlükle 
İdare ediİMi memleketler ri^^den giz-

Maginot hattındaki İstihkâmların maktaı 

liye plân kurma usulünü inkişaf ettir
mişlerdir. Onlar, dünyanın haberi ol
mağa vakit bırakmadan darbe üstü
ne darbe indirmenin yolunu biliyor
lar. Halbuki ânî hareket harbde cari 
olan yedi kaideden birini teşkil eder.» 

Hem askerî muharrir, hem de İngi

liz parlâmentosu âzasmdan olan Mac-
namaraıun makalesi İngiliz mahafi-
linde mühim akisler yapmıştır. Yal
nız müdafaa tedbirleri ile iktifa edil
memesi, icabmda taarruz içüa de ha
zırlıklı bulunmak fikri kuvvetlenmek
tedir. A. C. D. 

tzmir (Akşam) — îzmir erkek okullarında olduğu gibi kız okullarmda da 
askerüğte hazırlık derslerine ehemmiyetle devam edilmektedir. Amerikan Kız 
Kolejinde askerliğe hazırlık derslerini çok seven kız talebe, bu ders için kendi
lerine hususî elbiseler dikmişler ve ders esnasmda giymeğe başlamışlardır.-
19 mayıs hareket günü için îzmlr kız ve erkek okullan şimdiden hazırlıklar 

yapmaktadırlar, O gün yapılacak geçid resminde talebeler, takım kolu niza-
mmda geçecekleri için yürüyüş talimlerine ehemmiyetle devam ediliyor. 

İzmir erkek lisesi, her sene olduğu gibi bu sene de mayıs aymda bir (spor 
bayramı) İçin hazırlanmaktadır. Lise spor bayramma yalnız erkek lisesi tale
besinden 600 atlet iştirak edecektir, Yukandakl resimde İzmir Amerikan Ko
lejinde askerliğe hazırlık dersinde talebeler ve öğretmenleri ağır makineli tü
fek önünde görünüyorlar. 

Burhaniye (Akşam) — BürHanlye Halkevi 4por koluna bağlı avcılar, köy* 
lülerle birlikte bu ay içinde S sürek avı tertib ederek 44 domuz, 2 kurt, 8 çakal 
vurmuşlardır. Yukanda avcılar v« ytuduklan kurtlar görünüyorlar. 

Çorum mektupları 

Çorumda hummalı bir 
İmar faaliyeti var 

Belediye, sağlık, maarif işleri çok yolunda 
yürüyor, itfaiye teşkilâtı da iyidir 

Çommun mnaml förfinfişS 

Çorum (Akşam) — Egerci ve Köse 
dağlarının husule getirdiği gayet düz, 
geniş ve çok verimli bir ova üzerinde 
bulunan Çorum, cumhuriyet rejimi
ne kavuştuğu ilk gündenberi, imar ve 
ümran sahasmda çok değerli ve müs-
bet eserler meydana koymuştur. 

Vilâyetin İskilip, Sungurlu, Alaca, 
Mecitözü ve Osmancık adlannda beş 
ilçesi ve vilâyet merkezine bağlı 160 
köyü ve vilâyet merkezinin 5000 ha
nesi ve 20 binden fazla nüfusu vairdır. 
Başlıca mezruatı buğday, arpa, yulaf, 
keten ve kenevirdir. Vilâyetin meva-
şisi de önemli bir yekûn tutmakta
dır. 

Çorumda sağlık işleri, çok iyidir. Ço
rumun havası ve suyu iyi olmakla be
raber, birisi memleket ve diğeri do
ğum ve çocuk bakımevi adlarında iki 
hastanesi bulunmaktadır. Memleket 
hastanesinin üç paviyonu vardır. Son 
zamaiüarda bu paviyonlara ilâveten 
yeniden 68 bin liraya modem tesisatı 
havi bir paviyonun da inşası kararlaş
tırılmış ve bu paviyonun da inşasma 
başlanılmıştır. 

Çorum belediyesi, esaslı ve dürüst 
bir programla çahşmaktadır. Beledi
ye halkın sıhhati ve her türlü ihtiyaç-
larile yakinen alâkadar olmaktadır. 
Belediye son yıllar içinde memleketin 
mübrem ve medenî ihtiyaçlarımn ön 
safında bulunan, elektrik, su, park, 
asrî mezbaha ve genel hela gibi işlere 
el ko3mıuş ve neticelendirmiştir. Şeh
re 3 küometre uzakta bulunan Mürsel 
memba suyu demir borular içinde şeh
re İndirilmiş ve sureti mahsusada yap-
tınlaiı çok muntazam beton su depo
larına akıtılmış ve buradan şehrin her 
tarafma taksim edilmiştir. Elektrik, 
asrî mezbaha ve genel hela işleri de 
İkmâl edilmiştir. Muazzam bir parkın 
da, proje ve plânları yaptırılmış ve der
hal faaliyete geçilmiştir. Çorum bele
diyesi, şehrin bütün caddelerini par
ke olarak tefriş ettirmeyi ötedenberi 
düşünmekte idi, yalmz parke işine ya-
nyacak taşı uzun bir zamandanberi 
arattığı halde matluba uygun taş bu-
lamadığmdan bizzarur bu iş tehire 
uğramıştı, son zamaiılarda belediye 
bu işe elverişli taşı da bulmuş olduğun
dan Çorumun parke işi de önümüz
deki yıl içinde başanlmak üzere şim
diden hazırlıklara başlanılmıştır. 

Belediye, memleketi yangın tehli
kesinden korumak için gerekli olan 
mesaiyi sarfetmekten geri durmamak
tadır. Belediyenin vücude getirdiği it
faiye teşkilâtmm bir buçuk ton su ta
şıyan kuvvetli bir arozözü vardır. Ara-
lözün bütün aksamı sağlam ve bilhas
sa hortumlan yenidir. Şehrin muhte
lif yerlerinde tazyikli 50 yangın mus
luğu yapılmıştır. Zabıta; memurları 
kahve, otel ve lokanta gibi umuma 
mahsus olan yerleri hassasiyetle kon
trol etmekte ve halkm sıhhatini İlgi
lendiren işlerde İsrarla durmaktadır. 

Çorumda hız verilen işlerin ön sa-
fmda kültür sahasında göze çarpan 
faaliyetler bulunmaktadır. Kültür iş
leri üzerindeki devamlı çalışmalar ne
ticesinde değerli basanlar elde. edil
mektedir. Vilâyet merkezinde ihtiyacı 
karşılayan tam teşkilâtlı 7 ilkokul var
dır. Bu okullara; 800 kız ve 1200 erkek 
talebe devam etmektedir. Vilâyete bağ
lı İlçe merkezlerinde ve bütün köy

lerde tam devreli 77 ilkokul mevcut
tur. Bu okullarda da 3500 kız ve 6500 
erkek talebe bulımmaktadır. Vilâyet 
merkezinde 1 ve İsküip ilçe merkezin
de de, 1 ortaokul hali faaliyettedir. Vlr* 
lâyet merkezindeki ortaokula 350 ve 
İskilip ortaokuluna da, 160 talebe de
vam ediyor. Bunlardan başka vilâyet 
dahilinde 4 köy yatı mektebi açılmış
tır. Bu yatı mekteulerinin 10 adedine 
iblâğı için faaliyete geçilmiş ve vüâyet 
umumî meclisi bütçeye gerekli olan 
tahsisatı koymuştur. 

Çoruma 4 kilometre mesafede gün
de 28 çuval un yapan 1 un fabrikası, 
ve 26 kilometre mesafede Çorum - Alar 
ca yolu üzerinde günde 60 çuval un 
yapan 1 un fabrikası, ve Çorumun şi
malinde Çorum - Osmancık yolu üze
rinde günde 50 çuval un yapan 1 un 
fabrikası ki, 3 un fabrikası mevcut ve 
hali faaliyettedir. Vilâyet merkezinde 
1 dokuma fabrikası, elektrik fabri
kası ve bir çok atelyeler vardır. '\ 

Halkevinin çok muntazam bir top
lantı salonu vardır. Senenin muhtelif 
günlerinde burada halka istifadeli 
konferanslar verilmektedir, Gösterid, 
kolu da muvaffakiyetli temsiller ver* 
mekte, Halkevi bandosu millî havalar 
çalarak halkın bediî zevklerini okşa-, 
maktadır, Halkevinin hali faaliyette' 
üç spor klübü vardır. Alspor, SıhatspOİ 
ve Çorumspor. ^ »[ 

Çorumun son yıllarda imar ve üm
rana sahne olması değerli valisi B. Sü' 
rejrya Yurdakulun yorulmak bUmiy^ 
geceli ve gündüzlü çalışmaları sayesin' 
de olmuştur, (| 

Halk, vali B. Süreyya Yurdakulu çok 
seviyor «O, bize babalık vazifesi görü
yor!..» diyorlar. 

A l a n y a d a ipek böcekç i l iğ i 
Antalya (Akşam) — Antalya ipek 

böcekçiliği mmtakasmda önemli yer 
tutan Alanyada bu sene ipek böcekçi* 
ligi kursları açılmıştır. Kurslara rağ
bet fazladır, Bühassa böcekçilikle bil
fiil iştigal eden ailelerden 30 kadar 
bayanm topluca kursa iştiraki vilâ-
yetimizce de memnuniyetle karşüan" 
mıştır. vi 

Kurslar ilkbahar yol faaliyetini ted* 
kik etmek üzere Alanyada bulımaü 
ilbayımız B. Sahip Örge tarafmdan 
açılmıştır, Alaiıyada senelik tohum 
sarfiyatı bin kutuyu geçer. Koza 
mahsulü Bursada satıldığı gibi, ma
hallinde de ipeğe tahvil edilerek yer
il dukumalarda kullanılır. Alanyanm' 
ipekli perdelik, yatak takımları gibi 
mensucatmm şöhreti oldukça mü
himdir. Sarfiyat ta fazlacadır. 

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

KÜÇÜK İLÂNLARI 
kiracılar ve bina sahipleri için 

En emin, en süratli ve en ncas 
vasıtadır. 

3 defası 100 kuruş 
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Marlene Ditrîh: "Ben hâlâ hayal 
içinde yaşıyan bir kadınım,, diyor 
Gayet yavaş konuşuyor... Filimlerindeki esrarengiz 

kadın tipi onun hakikî hayatına da sinmiş... 
Herkesin, sinemada çok beğendiği 

bir artist vardır: Marlene Ditrih. Bu
nun için tâ Hollivuda kadar gelip te 
Marlene ile görüşmemeği - eski lisan
la - «günahı kebair» den addettim. 
Fakat bu milyonlarca gencin rüyala
rına giren iri mavi gözlü, koyu san 
saçlı, elmacık kemikleri çıkık, esra
rengiz bakışlı kadını Hollivudda ara-
dıysanız bulunuz. Palıştığı Paramunt 
stüdyolarına uğradığı yok. Stüdyo ile 
arası açık olduğu söyleniyor. Evini 
değiştirmiş, yeni adresini bilen yok. 
O halde?... 

Nihayet Paramunt müdürlerinden 
mis Jannet Birley bana Marlene Dit-
rihin adresini buldu. «Mavi Melek», 
«Boyalı Melek», «Çıplak Melek» filim-
lerinin unutulmaz yıldızı Hollivudda 
Vincent'te, Edington caddesmde 683 
numarada oturuyordu. 

Evine ettiğimiz telefonlardan hayır 
gelmedi. Hiç cevap veren bile olmadı. 
Nihayet Paramunt şirketinden bir ta
nıdıkla beraber evine gittik. Tanıdı
ğım ayni zamanda Marlene Ditrihin 
bilimlerinde «diyalog müdürü?- idi. Bu
radaki filimlerin birer de diyalog 
müdürleri var. 

Edington sokağındaki 683 numara
lı ev bembeyaz, tahta, büyük bir 
*^öşk... Bahçede iri beyaz çiçekler var. 
Evin beyaz mermer merdivenleri ve 
kapmın henüz parlatılmış tokmakia-
rina kadar her tarafta göze çarpan 
bir temizlik. 

Kapıyı uzun uzun çalıyoruz. İçeri
de sanki kimseler yok yokmuş gibi en 
Wak bir tıkırtı bile işitilmiyor. Niha
yet gayet ağır yürüdüğü anlaşılan 
sheste bir ayak sesi... Evvelâ kapmın, 
^izerindeki küçük pencere açüıyor. 
Çekik, küçücük iki Çinli gözü içeriden 
bizi uzun uzun tedkik ettikten sonra 
kapıyı açıyor. 

îçerisi gayet loş ve son derece ses-
^z... Yere kadar inen kaim perdele-
^ arasından dışarıdaki güneşin ışı
ğı birer elektrik teli inceliğile bu ses
siz salona süzülüyor... Saat öğleden 
sonra iki... Çinli uşak: 

— Madam yatıyor... On dakika sa
londa istirahat ederseniz şimdi gelir... 
diyor. 

Etraf o derece sessiz ki sanki biz de 
birisini uyandırmaktan korkuyormu-
?ıiz gibi, yavaş yavaş konuşuyoruz. 
Salonun sessizliği adetâ bize de sira
yet ediyor. Meğer Çiıüi uşağın on da-
^kası tam yarım saatmiş... 
Marlene ile karşıkarşıya... 

Birdenbire salonun arka tarafmda-
fe sessizlik bozuldu. Kalın fakat tatlı 
bir kadın sesi bir şeyler emrediyordu. 
Nihayet kapı açıldı, meşhur yüdız 
'Çeriye süzüldü. Koyu vişne çürüğü, 
^^2^ etekli elbisesi içinde, filimlerin
deki kadar değilse bile, gene çok gü-
^̂ 1 bir kadmdı. Fakat bir tek kü kaşı 
yoktu. Bunun yerine kalemle kaş çek-
J^Şti. Ağzı biraz büyükçe idi. Dudak-
^^ihı açık nar çiçeği rengine boya-
f^tı . Gülerek elini uzatt. Ve insana 
hayret verecek derecede kaim bir 
sesle: 

Sizi beklettim, affedersiniz... Be-
^7^ için kim bilir «ne kadar tembel!» 
diyeceksiniz. Fakat öğleden sonraları 
?oyIe uzanıp roman okumak çok ho-
? ^ a gidiyor. Hele filim çevirmediğim 
*® işim olmadığı zamanlar... 

Bir yandan konuşuyor, bir yandan 
a koyu vişne çürüğü elbisesinin ya-

*^ına taktığı, koyu lâcivert ipekten 
yapma çiçeği düzeltiyordu. 

Bogaziçinin hatırası 
Birdenbire güldü. Sigara tabakası

na uzanırken: 
"~- 15 gün evvel sizin için stüdyo-

^ bana telefon ettiler. Lâkin kâti-
m «istanbullu gazeteci» kelimeleri-
«îtalyalı gazeteci» anlamış... Son-

"Her filimde âşık olmaktan o kadar yoruldum ki 
kakikî hayatımda aşk için bir yer ayırmağa lüzum 
kalmıyor. Filimlerim artık bana aşktan gına getirtti. 
Esasen ben hayatına cephe vermiş bir kadınım. 

Kocam var, çocuğum var, evim var,, 
"Çok kararsız ve iradesi zayıf bir hadınım. Şimdi böyle düşünürüm, biraz 
sonra vazgeçerim. Gelecek sene Çine bir seyahat yapacağım; Çini, Hindis-

tanı göreceğim. Dönerken belki Türkiyeye de ağrıyacağım,, 
ra mesele anlaşılınca İstanbullu bir 
gazeteci ile görüşmek istedim. Biliyor 
musımuz ben on bir yaşmda iken ba
bamla beraber İstanbula gittik. Hem 
durun bakayım, size iki hafta otur
duğumuz yeri de söyüyeyim: Taraba-
mı? Yoksa Tarabala mı? Boğazda çok 
güzel bir yer... 

— Tarabya olmasm?... 
— Tamam, burası... Ne güzel değil 

mi?... Çocukluğumdaki intihadan mı
dır? Bilmiyorum. Sonra birçok yerle
ri gezdim. Falrat Boğaziçi kadar gü
zel bir yer görmedim. Bir de Yeryü

zünde pek beğendiğim yer Panama ka
nalı ile Kûbadır. Havayen adalarmı 
ben o kadar beğenmedim. Halbuki 
herkes bu adalara bayılır. 

Filim seyreder gibi... 
Gayet yavaş konuşuyordu. Filimle-

rinde daima oynadığı «Esrarengiz 
Kadın» rolü onun hakikî hayatma 
da sinmişti. En basit bir şeyden bah
sederken, meselâ Hollivuddaki terzi
lerini beğenmediğini anlatırken bile 
sanki ümidsiz bir aşktan, müthiş bir 
faciadan bahsediyormuş gibi, garip 
bir sesle ve insanm gözlerinin içine 
bakarak konuşuyordu. Ona bakarken 
canlı bir filim seyrediyorum sanıyor
dum. Her hareketi ağır, hesaplı, güzel 
ve sevimli idi. Ve her hareketinde de 
sanki Yeıyüzündeki bu canlı, basit in
sanlar arasında lütfen yaşıyormuş, 
hakikî hayatı kendi âleminde, kendi 
hayalinde geçiyormuş gibi bir hali 
vardı. 

Sordum: 
— Demek öğleden sonralan roman 

okuyorsunuz?... Meselâ daha ziyade 
ne gibi romanlar?... 

Kahkahası da konuşması gibi ka
imdi: 

— Tuhaf değil mi?., dedi, ben hâlâ 
hayal içinde ya .̂ıyan bir kadınım... 
Bunun için yeni, modern romarüan 
pek okuyamıyorum. Biraz eskiler da
ha hoşuma gidiyor. Bugün Madam 
Bovari'yi okuyordum... Verteri çok se
verim. 

«Kedimi çok severim» 
Bu esnada hafif bir gıcırtı ile açılan 

kapmm aralığmdan gayet çok tüylü, 
iri yeşil gözlü beyaz bir kedi süzüldü. 
Sessiz adımlarla yavaş yavaş ilerledi. 
Marlene Ditrihin kanapesine sıçradı. 
Bayanının yanında kıvrıldı. 

— Kedileri çok seviyorsunuz ga
liba?... 

— Son derecede... Köpekle kıyas 
edilmiyecek derecede... Dikkat ediniz 
kedi harikvılâde zeki, temiz, kendi âle
minde yaşıyan, mağrur bir hayvan
dır. Köpekte bu meziyetleri bulamaz-
smız. Kedimi çok severim. 

Böyle söyliyerek uzun parmaklan-
nı kedinin beyaz tüyleri arasında do
laştırdı. Şu karşımda okşanan talihli 
hayvanın yerinde olmak için milyon
larca kişi neler feda etmezdi? 

Gülerek ilâve etti: 
— Fakat biliyor musunuz? dedi, 

kedimin erkek olmasından şikâyetçi
yim... Onu güç halle evde zaptediyo-
rum. Daima gözü dışarıda... 

Marlene Ditrihi aşk mevzuu etra
fında biraz deşmek maksadile: 

Marlene Ditrihin muharririmize hediye ettiği resmi 
— Belki âşık, dedim, biçare dışanda 

işittiği kedilerin sesme, aşkm sesine 
dayanamıyor, kendisini dışanya atı
yor... 

Sigarasmı söndürmeden ötekini ya
karken gülümsiyen gözlerle bir bana, 
bir de arkadaşıma baktı: 

— Siz biraz filozofsımuz... dedi, fa
kat insanlar dışarıdaki aşk sesine ko
şacak olsalar hayatları daimî bir koş
maca oyunu içinde geçer. Sonra bu 
sesler insanı çok aldatırlar. Bir aşk se
si zannettiğiniz sesin arkasında neler 
gizlidir, bilir misiniz? 

Aşk hakkındaki fikri 
Ben değil, asıl filozof olan Marlene 

Ditrihti. Nihayet sordum: 
— Peki, aşk hsüüonda ne düşünü

yorsunuz? 
— Hiçbir şey... Amma hiçbir şey... 

Her filimde âşık olmaktan o kadar yo
ruldum ki hakikî hayatımda aşk için 
bir yer ayırmağa lüzum kalmıyor.Fi-
limlerim artık bana aşktan gına ge
tirtti. İlk çevirdiğim «Mavi Melek» 
filminde «topuklarımdan saçlarıma 
kadar aşkla doluyum» diye bir şarkı 
vardır. Hakikaten öyleyim. Fakat ha
kikî hayatımda değil, mimlerimde... 

Sonra bUiyor musunuz? Ben haya
tına bir cephe vermiş bir kadınım. Ko
cam var, çocuğum var, evim var... Bü
tün bunların içinde bir kadının kendi

sini bir heyecana kaptırması için kar-
şısma çıkacak maceranın mukavemet 
edilmiyecek kadar kuvvetli olması lâ
zımdır. Bu zamanda da böyle sışklan, 
böyle maceraları bulamazsmız. Bunun 
için ben aşkı ancak filimlerde duyar, 
kitaplarda okurum. Sonra ben raha
tımı çok seven bir kadınım. 

Erkekler hakkındaki fikri 
— Erkekler hakkında fikriniz nedir? 

Ne tipte erkekleri güzel bulursunuz? 
— Size ben bir şey söyliyeceğim, şa-

şacaksmız... Ben son derece dikkatsiz 
bir kadmım. Amma ne derecede ta
savvur edemezsiniz. Bazan etrafuna 
dikkat bile etmem. Aylardanberi ko
nuştuğum birisinin bana, gözlerinin 
rengini soracak olsanız, emin olrmuz 
şaşırırım. Çok defa cevap veremem. 
Hattâ fUimlerimde oynadığım artist 
arkadaşlar için bile vaziyet böyledir. 
Bazan bana birlikte filim çevirdiğimiz 
bir artisti sorarlar. Rengi nasıl? göz
leri nasıl? derler. Emin olunuz şaşı
rırım... 

Fakat bütün bunlara rağmen ben
de filim çevirmek, sinema aıtistliği 
katiyen mihaniki biı hale gelmemiş
tir. Her filimde oynadığım kadının 
heyecanını, aşkmı duymak için bütün 
kuvvetimle çalışırım. 

— Siz de birçok büyük yıldızlar gi
bi, halkın fazla alâkasmm bir işkence 

haline girmesinden şikâyetçi misiniz-
dir? 

— Bu benim için ehemmiyetli bir 
şey değil... Ben o kadar az evimden 
çıkıyorum M... Yalnız seyahatlerin 
zevkini iyice çıkaramıyorum. Müte
madiyen, sokakta, otelde kalabalık 
bir meraklı kafilesi ile gezmek insar 
na pek o kadar zevk vermiyor. 
Amer ikadan ayrılacak mı? 

— Amerikada artık filim çevirmiye-
ceğiıüz söylerüyor. Hattâ Almanyaya 
döneceğinizden bile bahsediliyor. 

— Benim en büyük kusurlarımdan 
biri de çok kararsız ve iradesi zayıf 
bir kadm olmamdır. Şimdi böyle dü
şünürüm, biraz sonra vazgeçerim. Bu 
yalanlarda mühim bir seyahat düşü
nüyorum. Lâkin şimdi size bundan, 
maalesef bahsedemiyeceğim. Bir müd
det sonra size ilreisi için ne yapaca
ğımı uzun uzım anlatırım... 

Roman merakı 
— Boş zamanlarmızda ne yaparsı

nız?... 
— Romandan başımı kaldırmam. 

Benim kadar çok roman okuyan in
san pek azdır zannederim. Kedimle 
oynarım. Eskiden çok piyano çalar
dım. Fakat şimdi seneler var ki piya-
nonım kapağmı açmış değilim. Neden 
bilmiyorum? Bazan bana bir tembel
lik gelir. Elimi kolumu bile oynatmak 
istemem. İşimde değil, fakat hakikî 
hayatımda müthiş bir tembelimdir. Ba
zan sırtüstü yatarım, sigaı-a üstüne 
sigara içip kendi kendime düşünür, 
dalainm. 

— Neler düşünürsünüz? 
— Neler düşünmem ki... Hele bu 

yakmlarda uykum bozuldu. Eskiden 
ne güzeldi? Yatar yatmaz uyurdum. 
Şimdi maalesef uyuyamıyorum. Ya-
tmca tâ 14 yaşımdaki zamanımdan 
şimdiki halime kadar neler düşün
mem? Adetâ böyle düşünürken tatlı 
bir roman okuyormuşum gibi olurum. 

— Ev işleri bilir misiniz? 
— Maalesef... Tiyatroya pek genç

ken başladım. Sonra bir fasıla, uzun 
bir fasıla verdim. Fakat gene çalışı
yordum. Hayat beni hiçbir zaman 
mutfaklar, öteki ev işlerile yalnız bı
rakmadı. 

En büyük zevki 
— En büyük zevkiniz, arzularınız 

nedir? 
— En büyük zevkim bol bol seyahat 

etmektir. Bu yakmlarda pek istediğim 
bir şey de Çine seyahat etmektir. Ge
lecek sene bu seyalıati yapacağım. 6 
ay Cinde, 4 ay Hindistanda kalaca
ğım. Dönerken belki Türkiyeye de 
uğnyacağım... 

— Rollerinizden memnun musu
nuz?... Her filimde erkekleri zivana-
dan çıkaran kadm tipi hoşunuza gidi
yor mu? 

— Rollerimden memnımum. Saf, 
tecrübesiz, her söze kapılan bir genç 
kızı temsil etmedense bu roller bana 
daha güzel görünüyor. Zaten yüzüm 
- neden bilmiyorum - böyle saf, iyi 
kalbli insanları canlandırmağa müsa-
id gelmiyor. 

Bir aralık kendisinden resim iste
dim. Büyük bir nezaketle duvardaki 
çerçeveli gayet kocaman, tablo gibi, 
renkli bir resmini hediye etti. Aynca 
gazeteye basümak ve İstanbula gön
dermek üzere küçük fotoğraflar rica 
ettim. Birlikte de resimler çıkarttık. 
Fakat ne ijri olmuş ki artistten aynca 
gazeteye basılmak için küçük resim 
istemişim. Çünkü salonda beraber 
çektiğimiz, yanyana fotoğraflar birer 
hayal gibi çıkmış... Bunu sonradan 
gördüm. 

35 yaşlannda kadar görünen Mar
lene Ditrih bana dünyanın en güzd 
kadınlarından biri tesirini yaptı. 

Hikmet Feridun Si 
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Sahife 10 A K Ş A M 

ingiltere mektupları: 

Wolverhampton: 3 - Middlesbrough: 3 
İngiliz liginin en enerjik, en teknik ve 

en sert takınnlan hangileridir? 
Sahanın ortasında on, onbef oyuncunun topa çullanmasını hiç gördünüz mü? 
ingilizler kendi] futboUerinin Avrupa [futbolünden sert olduğunu itiraf ediyorlar 

Yazan: ATLET 

* - « Ç ^ ' 

Maçın birinci devresinde WoIverfaampton'un kale filerinden uçan Ur şutto 
neticelenen akmı. Köşede Middlesbrough'dan IVoIvierlıanıptona geçerdk ken

di takımına karşı oynıyan genç merkez muavin Ebıstings görülmektedir. 

Middelsbrough (Akşam) — Lig 
maçlarının nihayetlenmesine iki haf
ta kaldı, ekipler tasnifte aşağı yukar 
n katî vaziyetlerini aldılar. Birind 
ligi teşkil eden yirmi iM takımdan 
başta ve sonda giden takımlann ümit
leri henüz müsavidir, iM haftalık son 
bir gayret ve ondan sonra üç aylık 
uzun bir istirahat... 

Mevsimin şampiyonluğu meşhur 
Arsenalle, Wolverhampton arasmda 
paylaşılacak, şimdilik omuz omuza 
gidiyorlai:. Ligte sonuncu kalıp ildn-
ci kümeye düşecek olan takıma gelin
ce, bu ihtimal dört talamı aynı nis-
bette düşündürmektedir: Grimsby, 
Biı-mingham, Manchester City ve 
Huddersfield. Bvmlardan Manchester 
City geçen senenin şampiyonu Hud
dersfield de bu mevsimin en şöhretli 
takımlarından olub kupa finalistidir. 

Ligin kırkıncı haftası şu neticeler
le kapandı: (Cetvelde ük gözüken ta
kımlar kendi sahalarında oynıyan-
lardır.) 

Birmingham: O — Everton: 3 
Charlton: O — Manchester: O 
Chelsea: 3 — Drby: O 
Grimsby: 1 — Blackpool: O 
Leeds: 4 — Brentford: O 
Liverpool: 2 — Bolton: 1 
Middlesbrough: o — Wolverhamptoa: 3 
Portsmouth: 1 — Sunderland: O 
Prestan: 1 — Arsenal: 3 
Stoke: 1 — Lioester: 2 
W. B. A. : 5 — Huddersfield: 1 
Puan vaziyetine gelince: 

Maç Attığı Yediği Puan 

Arsenal 
Wolverhampton 
Preston 
Brentford 
Charlton 
Middlesbrough 
Leeds 
Bolton 
Sunderland 
Liverpool 
Chelsa 
Derby 
Blackpool 
Leicester 
Ev?rton 
Stoke 
Portsmouth 
W. B. A. 
Huddersfield 
Manchester 
Brimingham 
Grimsby 

40 
39 
40 
41 
39 
40 
40 
40 
40 
40 
39 
40 
41 
40 
40 
40 
40 
39 
40 
40 
40 
40 

71 
69 
62 
68 
64 
67 
62 
61 
54 
65 
63 
64 
58 
52 
73 
56 
56 
71 
51 
74 
52 
47 

44 
46 
44 
57 
49 
61 
59 
54 
55 
68 
61 
84 
65 
71 
72 
56 
63 
82 
68 
74 
60 
67 

48 
43 
46 
45 
44 
44 
43 
43 
42 
41 
39 
39 
38 
37 
38 
36 
36 
36 
35 
34 
34 
34 

Tasnifte görüldüğü gibi takımlanik 
dizilişinde gol averec mühim bir rol 
oynamaktadır. Büyük bir ihtimalle 
şampiyonluk bir gol averec meselesi 
olacak ve attığı golün yediği gole nis-
beü yüksek olan takım şampiyonlu
ğu alacaktır. Aynı şekilde sonuncu 
kalan talomlalrm da puan puana gel
mesi beklenmektedir. Bu sebepten 
şimdi talamlar pazuya kuvvet fazla 
gol çıkarmağa çalışıyorlar... 

Yaman takım 
Bu hafta ligin en mühim maçla^ 

rmdan Wolverhampton - Middles
brough maçmı seyrettim. Bu takım
lar arasında ligin birinci devresinde 
oynanan maçı Middlesbrough 1 - 0 
kazanmıştı. 

Arkadaşım îngiliz spor muharriri 
Mr. Poultan ile saat 2 de Middles
brough sahasmm matbuat locasında 
koltuklarımıza yerleştiğimiz zaman 
tribünler hemen hemen boştu, fakat 
oyunun başlainasmdan yirmi dalcika 
evvel akın başladı ve 50 bin kişilik 
stad doluverdi. 

Baha'nın çimen ve yumuşak oldu
ğunu söylemeğe lüzum var mı? Hava 
bulutlu fakat rüzgârsız ve soğuk 
değil... 

Tam saat üçte Wolverhamptonım 
a:lanile başlıyan maç derhal hsuraret-
li bir şekil aldı, ve Middlesbrough ka
lesi şüt yağmuruna tutuldu. Wolver-
hampton sansiyah, diğerleri de kır-
mızıbeyaz forma ile oymyorlar. 

Henüz altmcı daldka olmamıştı ki 
Wolverhamptonun fevkalâde seri olan 
sağaçığı ileri bir pasa yetişerek sürdü 
ve kısa bir pasla sağiçi gördü. Üstat
ça bir şarjle önündeki müdafii düşü
ren sağiç on sekiz üzerinden kuvvet
li bir şüt çekti, sağ köşeden ve yerden 
kayan top ağlaı-a takıldı: Birmci gol 
uzun uzun alkışlandı. 

Bu golden biraz sonra kırmızıbe-
yazlılar açıldılar ve mukabil akınlar
la ümid verici bir oyun çıkarmağa 
başladılar. Wolverhamptonun müt
hiş bir kalecisi var. En az 1.80 uzun
lukta olan bu insan azmanı görüle
cek şey, aynı zamanda yerinin ehli... 

Kalecilerinin usta olduğunu bilen 
Wolverhampton oyuncuları sık sık 
geri pas veriyorlar. Birçok defalar 
santreye yakm yerlerden kaleye pas 
verdiideri oldu. Kalecinin d^aj man
ian neredejrse öbür kaleyi bulacak. 

Delikanlı yaradaîıa sığmıp vuru
yor maşallah!... Diğer enteresan bir 
nokta da on seldz haricinde kaleye 
yakm yerlerdeki frikilderi kaleci ge
lerek çekiyor ve sonra koşarak yeri
ne dönüyor. Tabiî bu esnada hemen 
bütün Wolverhampton takımı rakib 
kale önünde, beklere varmcıya kadar. 

Her iki takım oyımcularmm stop-
lan, takım halinde paslaşmaları ve 
topu havalandırmadan oynamalan, 
süratleri, nefesleri ve nihayet çılaş-
lan, şarjleri o kadar kusursuz ki âde
ta maçın evvelce provası yapümış ve 
tekrar ediliyor!... 

Bu dakikalarda Middlesbrough 
£idam akıllı tazyika başladı. Fakat 
Wolverhampton müdafaasımn canlı 
atak oyunu fırsat vermiyor. 34 üncü 
daldka "VVolverhampton solaçığının 
inkişaf ettirdiği akm santreforun sı
kı şütile kaleyi bularak golle netice
lendi. Beldenmedik bir zamanda çı-
kai'ilan bu gol sansiyah takımı âde
ta coşturdu, üstüste akınlar seyredi
yoruz. Öyle güzel anlaşıyorlar ki taz
yik çenberini kırmanın imkânı yok. 
Hele ânî çıkışlarla demarke vaziyet
ler bulmaları, pas alıp pas vermeleri 
bir kelime ile harikulade 37 inci da
kikada solaçık telorar aktı, uzun pası 
sağaçığı buldu, merkez muhacimin 
ayağına gelen top üçüncü defa ola
rak Middlesbrough kalecisini mağ-
lûb etti. Bu üç gol kanaatimce hiç 
bir kaleci tarafından durdurulamı-
yacak gollerdi. Devre mütevazin 3-0 
bitti. 

Devre arasmda bakın yanımdaki 
gazeteci arkadaş neler anlattı: 

— Wolverhamptonun Mr. Glaspcr 
isminde antika bir idarecisi var, her 
haifta. maçtan evvel oyuncularma bir 
nevi enerji senımu şırınga ettiriyor. 
Bu zatın fikrine göre takımmm bü-

İDAM MAHKÛMU 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

— 1 — 
Eskiden Asyada varmış bir ülke, 
Bir büjrük memleket, bir zengin bölge. 
BUemem kaç asır önce kurulmuş; 
Ülkeyi kurmakta kimler yorulmuş, 
Çinli mi, Moğol mu, yoksa Tatar mı?.. 
Palavra atsam da herkes yutar mı. 
Meselâ «Hunlar» ı farzediverin. 
Bildiğim bir şey var yalnız: Bu yerin 
Başbuğu zorbaymış, hainmiş fazla: 
Cezada kanaat etmezmiş azla. 
En hafif buyruğu iple idammış. 
Bu başbuğ kan döken, hissiz adammış: 
Bir sürü Osmanlı hünkân gibi, 
Merhamet bilmezmiş, taştanmış kalbi. 

Mesele olmuştur adı herkese; 
Acaba ne?., diye, düşünmedense. 
Bir isim uydurup, sona erelim: 
Meselâ «Kanlı han» diyivereUm, 
Zira ki bürümüş gözlerini kan. 

Şimdi lâzım değil bize bu hakan. 
Gelelim biz onun güzel kızma: 
Aşıklar dönmüşler çam sakızına. 
Bırakmaz olmuşlar biran peşini. 
Çünkü yaratmamış Tanrı eşini: 
Bir roahmur bakışı dünyaya bedel, 
Şirin mi şirinmiş, güzel mi güzel. 
Yüreği yerinden oynamaz kimin: 
Ojmıuş ye dediği Lokman hekimin. 
Derisi düzgünmüş, gözü süzgünmüş, 
Bu kızı sevenler derdli, üzgünmüş. 
Gençleri yanmakta bulurum haklı, 
Yerinden ojmamış herkesin aklı. 
Sevenler yazılsa ermezmiş sona: 
Yediden yetmişe aşıkmış ona. 
Hiç eli değer mi insanm aya; 
Bu kızı sevenler kalmışlar yaya: 
Herkesin ayrılık olmuş nasibi. 
Yanmışlar Marmara çırası gibi. 
Araba, Tatara, Türke, Çerkese 
Mesele olmuştur adı herkese: 
Kim bu kirpiği ok, kaşlan yay kız?.. 
Meselâ koyalım İsmini «Aykız», 
Aym on dördüne benziyor çünkü. 

Değildir gençlerin tipi bugünlcü, 
Ay gibi çehreli, sıhhatlidir o. 
Sıskaya düşkündür asri Romeo: 
Kendine anyor zayıf bir Jülyet; 
Yanına sokulma, uzaktan seyret: 
Gözleri fersizdir, rengi soluktur. 
Yanaklar çöküktür, kaşlar yoluktur. 
Boyamak en bü3rük sanat, malûm ya: 
Meydana çıkacak korkunç bir mumya, 
Zamane kızları alıp bir sünger. 
Yüzünü sıkıca süerse eğer. 
Şimdiki güzeller yemek yemiyor, 
«Can, sıhhat boğazdan geliri» demiyor. 
Zayıflık modası çıktı çıkalı. 
Hepsi de andırdı bir kuru dalı. 

Halbuki bu «Aykız» öyle değilmiş. 
Önünde melekler bUe eğilmiş: 
Sıhhatin ışığı parlar gözünde. 
Hilkatin boyası varmış yüzünde, 
Değilmiş bir çiroz misali sıska. 
Topuğa erişen saçlar lepiska. 

Genişmiş kalçası, inceymiş beli. 
Ey Necdet!.. Tarifi kısa kesmell, 
Belki de bulunur bir baştan çıkan 1.. 

— 2 — 
Gelelim masala: Bu zorba hakan 
Ansızm bir korkımç ferman savurmuşt 
ZavaUı «Rona» yi zincire vurmuş. 
Şimdi de söyleyim kimdir bu «Rona»: 
Bir genç ki, kadınlar aşıkmış ona. 
Bakire, dul. evli bütün tutkunmuş, 
Muşmula nineler bile yutkunmuş. 
Eabette yutkunur: Boy bos yerinde. 
Manalı bakışlar var gözlerinde. 
Sık, parlak saçlardır başının süsü. 
En rahat yastıktır o geniş göğsü. 
Biçimli bir bunm, açık bir alm, 
Kaşlan az çatık, dudaklar kaim. 
Sporcu. Sağlamdır ayağı, eli. 
Fazla söz gerekmez, kısa kesmell, 
İstemem tarifin sonuna varmak: 
Doğru mu kızlan baştan çıkarmak! 

_ 3 — 
Bir sabah toplanmış bütün ahali. 
Mahşerden farksızmış meydanın hail, 
Merakla bakıyor birüerce adam: 
«Kanü han» edecek «Rona» yi idam. 
Genç, yaşlı yanarken herkesin içi. 
Askerler getirmiş zavallı genci, 
Kederli bakışı kalbe dokunmuş. 

Cezanm sebebi halka okunmuş: 
«Hakamn kızma göz kojrdu Rona, 
«Gizlice aşkım söyledi ona!.. 
«Bir gece hal>ersiz saraya daldı, 
«Bu küstah «Aykız» dan bir buse aldıln 
«Ferman var, bu adam asılacaktır!..» 
Kadınlar bağırmış: 

— Bu ceza haktırl.. 
Hiç onun olur mu bir hakan km. 
Asınız, get>ersin namus hırsızı!.. 

Bu garib isyana şaşınmş herkesi 
Erkekler cezaya çıkarmamış ses. 
Kadınlar yırtmıp bağırmış sade. 
Yaşlılar haykırmış daha ziyade: 
Dedik ya; hepsi de ona tutkunmuç, 
Muşmula nineler bile yutkunmuş. 
Öpmedi diye genç kendilerini. 
Kızmışlar: 

— Tez ferman bulsun yerinil. 
Hakarun askeri bağırmış tekrar: 
— Ey Rona!.. Son defa ne dileğin var, 
Bir tane olmalı bu dilek ancak, 
Hükümdar mutlaka onu yapacak?.. 

Kıskanç kadınlara Rona dujrmuş kin, 
Sehpamn önünde düşünmüş sakin; 
Kurnaz genç onlarla ederek alay, 
Haykınp demiş ki: 

— Dileğim kolay: 
En yaşü, en çirkin kadınm eli 
Boynuma takılan ipi çekmeli!.. 

Bımu hangi kadın itiraf eder: 
En yaşh, en çirldn olan benim der?.. 
Meydanda bir panik olmuş çılgmca; 
Kadınlar evlere bütün kaçınca. 
Çare yok; idamdan kurtulmuş Rona, 
Bu masal da ermiş böylece sona. 

•UMIHiniliIllimMMUllIllllMinMllllIRHiailllUUiniUMlIHIIIUIIIUlUllllllllllinilillllllllllllinillllllllllllUUllIllUIIIIIIHIIIIIIIIIIRIIIHIIIIIMII 

tün muvaffakiyeti bununla kaimdlrl 
Bugünkü maça aid enteresan bir nok* 
tada Wolverhampton merkez muavi
ninin iki hafta evvel Middlesbrough-
dan 7000 İngüize (42000 lira) satın 
alınmış olmasıdır, İşte topa koşan şu 
kumral uzun genç iki hafta evvelki 
takımma karşı oynıyor. Gelecek haf
ta Wolverhamptona kaarşı oynıyamı-
yacağmı kim temin eder?... 

Maçm ikinci devresi tahmin etti
ğim gibi Middlesbrough'm bariz hâ
kimiyeti altında oynandı. Zavallı 
Middlesbrough oyunculaSi canlarını 
dişlerine takarak güzel akınlar yap-
malanna rağmen bir türlü gol çıka-
ramıyorlardı. Hele bir defasmda ve ya
kından çekilen plase bir şüt kaleciyi 
mağlûb ederek iç direğe vurub geri 
dönünce âdeta çileden çıktüar ve çok 
sert oynamaiğa başladılar. Bu meyan-
da gözle görülmeden inanılması güç 
olan bazı tuhaf sahnelere şahid ol
dum. 

Wolverhampton kalecisi topu ku-
caklaymca hemen dört l)eş Middles
brough oyuncusu üzerine çullanıyor
lar ve topu düşürmeğe çalışıyorlardı. 
Bıma mani olmak üzere bir kaç Wol-
verhampton müdafü de işe karışmca 
manzara görülecek bir hal alıyor ve 
kan cövdeyi götürüyordu. Bu araüa 
hakem yere yatmış topu taklb etme

ğe çalışıyor ve nizamsız bir hareket 
görünce düdüğünü çalarak ojnınu 
durduruyordu. Bazı defalar birkaç d©* 
fa düdük çalmaSma rağmen oyuncu-. 
lan çözmeğe muvaffak olamadan 
üzerlerine athyarak birer birer a3rır-
mağa mecbur oldu. Bu türbede sille, 
yumruk tabiî gırla, vur abalıya önü
ne gelen yapıştınyor. İşte bu minval 
üzere devam eden oyun yeni bir gol 
vermeden ilk devrede yapılan üç gol
le bitti. 

Wolverhampton cidden jraman ta» 
kim... 

Maçtan sonra gazeteci arka'daşun 
Mr. Poultan anlatıyor: 

— İngiliz liginin en sert takımı 
Sunderland, en enerjik takımı Wöl-
verhampton, en telmik ve kombin» 
takımı Prestondur. Hayatımda bu
günkü gibi bir maç hiç seyretmemiş-
tim. Hele ikinci devre âdeta; Ameri
kan futt)olü idi. Avrupa takımlannın 
sert olduğundan şikâyet ederiz amma 
görüyorsunuz ki bu iddia pek yerin
de değildir. 

Dostumun bu tasnif bizim takım
lann şöhretlerini tatbik edersek B# 
şiktaş Sunderland, Galata:saray Wol-
verhampton, Fenerbahçe de Preston 
olmak icab eder değil mi?. 

AtlH 



M A C E R A INHÜVELE 

akla gelmiyen bir ipucu 
Dört arkadaş o ak§am Beyoğlunda 

üşmek ysıolsler, biraz da içki İçmişler
in. Derken sinemaya girdiler. Bir za^ 
k ta filmi seyrettiler: Hırsızlar netice-
V* yakalamp polise teslim cdiliyorlar..ı 

Çıktıklan saman hepsi de tesir al
tındaydı. 

8e3nfeddin Tanrısever: 
— îjte her zaman böyledir... Cani 

cezalım bulurl - dedi. 
Mecdi Aldırmaz bir kahkaha attı: 
•— Amma da yaptm ha... 
— Benim kanaatim böyle... Hiç bir 

dnayet yoktur ki adaletsiz kalsm... 
Hattâ Klod Farerin bir romanında o-
knmuştum: Japonlann itikadına gö
re, fenalık yapan, yedi nesil İçinde 
behemehal ettiğini bulurmuşl 

— Nasıl yani? 
— Eğer kendi ceza görmezse torun-

lan... Farketmiyor musvm? Bütün asıl-
sadelerin başları nara yanıyor... Sebe
bi de, mevkii icabı vaktile o ailenin bir
çok mazlumların kamna bulanmış ol
ması... 

Mehmed Atılgan: 
— Palavra! - dedi. 
Seyfeddin Tannsever: 
— Hiç de değil... Ben adaletin mut-

lakhğına can ve gönülden inanırım... 
Doğan Vurtut: 
— İmamnla yaşa... - diye alay etti... 
Beyoğlu caddesinde tramvay bekli-

yenler pek çok olduğu için canlan sı
kıldı. Mecdi Aldırmaz: 

— Adam sen de... Yürüyelim... - tek
lifinde bulundu. - Bakın hava ne gü-
«el... 

— Cidden... 
Otomobile de binecek derecede vakit

leri, halleri yerinde değildi. Tepebaşı-
»a, Altmcı daireye doğru yürüdüler... 

Bankalar caddesine vardıkları va
kit, hâlâ mahud münakaşaya devam 
•diyorlardı. Fikrî hayatla daha ziyade 
alâkası olan Seyfeddin Tannsever oku
duğu kitaplardan maceralar anlatıyor
du: 

— Bir karmcaja bile incitmekten 
çekinirim! - diyerek arkadaşlarmm 
kahkahalarla gülmelerine sebep olu
yordu. 

Sokak bu saatte tenha olduğu için 
bağıra bağıra konuşuyorlar; kâh sürü
yorlar, kâh duruyorlar, gençliklerinin 
delişmen mizacile kâh arka arka gidi
yor; kâh sıçnyor, athyorlardı. 

Birdenbire Mehmed Atılgan, Mecdi 
Aldırmaza: 

— Çekü çekil!.. Yolun ortasmdan çe
kül - diye bağırdı. 

Hepsi birden bir çığlık attılar. Haki
katen Aldırmaz gidiyordu az daha... 
Çünkü açık bir otomobil cidden deli
ler gibi yokuştan aşağıya kaymış son 
süratle gitmişti. Aldırmaz cidden bir 
kaza atlatmıştı. Ağız dolusu bir küfür 
»avurdu. 

Vurtut: 
— Numarasını aldım... Vallahi po

lise şikâyet edeceğim! - dedi. 
Seyfeddin Tannsever: 
«— işte kayıptan bir ihtar: Bu cahU 

çocuklara besledikleri fikirlerin büe 
günah olduğu bildirildi.» 

Birdenbire Mecdi Aldırmaz: 
— Bakın!... - dedi. 
Parmağile, yolun üzerini gösterdi, 

îrl, şişkin bir portföy duruyordu. 
Vurtut: 
— Evet... Ben de birşey düşerken 

görmüştüm... Otomobil o derece hızla 
gittiği sırada, içerde bir adam (pardÖ-
«üsünü savurarak giyiyordu. Demek o 
düşürdü. 

Seyfeddin Tannsever ciddiyetle: 
— Madem ki numarasını biliyoruz, 

götürür, veririz! - dedi. 
— Allah esirgesin.. - diye Aldırmaz 

İtiraz etti. - Beni çiğniyordu. İşte ce
remesini veriyor... Seyfeddin sen değil 
iniydin «herkes kabahati ergeç öder!» 
diyen... Burada polis yoktu, otomobilin 
belediye nizamlanna riayet etmediği
ni göremedi... Felek gördü... Ödetti çe
teyi... 

Gülüyorlardı. Fakat Vurtut, portfö
yü açınca: 

— O... Dehşet! Dehşet!.. - dedi. 
•— Ne var? 
— Gelin arkam sıra... Gelin AUahım-

W severseniz... Gelin, gelin!.. 
O kadar heyecanhydı, o kadar ami

yane söylüyordu ki, arkadaşları ken
disini gayri ihtiyarî takip ettiler. 

Vurtut, yan yollara saptı. Tekrar Al
tıncı daireye vardılar. Oradan Kasım-
pa§aya inen yokuşu buldular. 

— Ne o? Niçin bizi buralara sürüklü-
yorsun? 

— Paralan kaptırmamak için... Zl-
ara, şaka deglI, çocuklar! Cüzdan 
da altı yüz küsur papel var. Şayed he
rif düşürdüğünü farkederse tabiî geri 
dönecek. Yollara bakacak. Sokakta da 
sade biz bulunduğumuz için şüphe altı
na gireceğiz... Onun için yolu tamami-
le değiştirttim... Artık burada emni
yetteyiz! 

Seyfeddm: 
— Olmaz... İade edelim.. - diye hâlâ 

İtinaz ediyordu. 
Oteküer: 
— Haydi oradan deli... - diyerek o-

nunla alay ediyorlar. 
Doğan Vurtuta da: — Yaşa be... Tam 

bu geceki sinemanın Elebaşısı Coniye 
benziyorsun! 

Ve omuzuna, takdirkâr bir tarzda, 
pat pat vuruyorlardı. 

*** 

Bir fenerin altında evrak cüznanmı 
muayene ettikleri zaman hepsi de 
hayrette kaldı: 

Cüzdanda 624 lira... (Demek adam 
basma 158 papel düşüyor!)... Bir da
vetiye (içinde: «Bu gece kazlar var, 
bakarada iyice yolacağız!» yazıU ve 
bugünkü tarih atümış olduğuna göre, 
demek, cüzdam düşüren kumard&n 
dönüyormuş.) Bir ispati birlisi, bir de 
maça kızı... Cüzdamn en arka tara-
finda da: «Pokerde ayakla yapılacak 
İşaretler» diye bir tarife. (Demek bu 
adam profesyonel hllebazmış; demek 
bu paralan da kumarda kazanmış!), 

Seyfeddin, kendini tutamıyarak: 
.— Oh olsunl - dedi. - îşte o da ceza-

8UU buldu. 

Yazan: 

(Vâ - Nû) , 

Cebinde bir tabanca rarnnş hissini verdi 

Arkadaşlan alkışladüar: 
— Demek hisseni kabul edeceksin! 

Alıp Bakırköy tımarhanesine he
diye edeceğim! 

— Niçin? 
— Kumarbazlık bir nevi cinnet de-

ğü midir?... Delileri tedavi eden ye
gâne müessese de şimdilik orasıdır... 

—. Haydi sen de, Allah aşkına! 
Vallahi, göreceksiniz... Peki siz, 

ne yapacaksınız? 
Doğan Vurtut atüdı: 

Teklif ediyorum: Bir şirket ku-
ralun, çocuklar... Tabiî Seyfeddin iş
tirak etmez... Çünkü o Tannsever, 
Tanrıdan korkar... Bizimse, adımız 
üstünde... Birimiz aldumayız, öbürü
müz atılganız... Üçüncünüz de ben: 
Vurtut... Demin elebaşılığı bana lâ
yık görüyordunuz... Ben de tavazua 
hacet kalmaksızın mükemmel bir li
der olabUeceğimi size arzedeyim... 
Mükemmel bir çete kurarız... Bu ge
ceki Coni'nin çetesi gibi... Lâkin on-
lann aptallığını yapmayız... Katiyen 
yakayı ele vermeyiz!... 

Seyfeddin: 
— Kabil değil, cezasını bulacaksı-

mzdır! - dedi. 
— Fenalık yapmıyacağız ki zaten 

o kadar... Zira, fakir fukarayı soyma
yız... Adam öldürmeyiz, can yakma
yız, aile yıkmayız... Sadece banka 
soymak!... Bütün zarar hissedarlara 
taksim olur, kimse o kadar mutazar-
nz olmaz... 

O... Amma da yaptınız ha... 
Amerika mı burası?... Şıp diye ense

lenirsiniz!... Hem «mail mirî» yi 
çalmanm daha az günah olduğunu si
ze kim söylemiş?... 

— Biz, kimsenin bumımu kanat
mamak sur etile bu işi yapacağız... 
Hattâ istersen sen kontrol et: Tehdid 
makammda kaldıracağımız tabanca
lar bile boş olacak... Günlerle uğraşıp 
vaziyeti tedklk edeceğiz... Memurlar 
çıktıktan sonra, paralar mahzene ta-
şmırken: 

— Eller yukan... Haydi çuvala... 
Oradan bir otomobUe... Değiştir oto
mobili... Yallah... 

Seyfeddin itirazlanna devam etti, 
durdu; fakat üç delikanlı, evvelâ şaka 
diye başladıkları bu muhavereye son
radan ciddiyetle devam ettUer. 

— Ah SİZİ haber vermekle gene bir 
günah işliyeceğimden korkuyorum da 
ellerim kollarım bağlı kalıyor! - diye 
Seyfeddin Tannsever öfkesinden çıl-
dınyordu. 

Mecdi Aldırmaz: 
— Kabü mi?... Haber verebilir mi

sin?... Seninle* bir mahallede büyü
dük, beraber ıpektebe gittik be... 
- diyordu. - Bizi hapse atsalar, sen 
eleminden, kederinden, vicdan aza-
bmdan çıldınrsin, tımarhanelik olur
sun alimallah..! 

Seyfeddin birkaç kere, vazgeçirmek 
maksadile polisi haber vermekle teh
did etti. Fakat üç arkadaşı onu öyle 
iyi tamyordu ki: 

— Kabil değU... Söylemezsin... İş
te cumartesi günü (***) bankasını 
soyacağız... Plânunızda kaç keredir 

anlattığımız şe-
kUde... İstersen 
karşıki kaldırım
da dux... Saat on 
dört buçukta sır-
tumzda çuvallar
la bizi kapıdan 
çıkar görecek
sin! - dediler. - Ve 
o çuvallarda para 
olacak... Lebaleb 
para... 

— Yakalanır
sınız... 

— Plânımızı 
anlatmadık mı?... 
Yakalanmak kabil 
mi? 

— Mantıkan 
öyle... Yakalan
mazsınız gibi gö
rünüyor... Fakat 

belli olmaz, bir aksilik zuhur eder... 
— Bütün aksilikleri bertaraf ettik... 

Şirketimiz bımun için tam 150 lira 
sarfetti... Çalacağunız paranın mu
hafazası için de sermayemizin diğer 
kısmmı yatırdık... Herkese tabanca-
h imişiz gibi görüneceğiz, halbuki 
blöf yapacağız ve yutturacağız... Söy
le: Tehlike bunun neresinde... 

Seyfeddin, dalgın: 
— Bilmem... Belli olmaz... Fakat 

kanaatimde değişildik yok... Yakala-
nacaksmız... 

— Yakalanmamız için bir ihtimal 
var: O da senin haber vermen... 

Seyfeddin içini çekti: 
— Ah... Bu derece dost olmasak... 

Bu derece hukukumuz olmasa... Val
lahi üçünüzü de polise şimdiden ve
rirdim... 

Arkadaşlar kahkahayı koyuverdi: 
— Madem içine kurt düştü, bu teh

like de kalmadı öyleyse... Yakalata-
mıyacağın anlaşılıyor... Kuzum, o 
gün gel de, karşı kaldınmdan sey
ret... 

Vurtut,, şube müdürünün oda--
sma girdi. Onu cebindeki boş ta
banca ile tehdid ederek, büyük bir 
küstahlıkla komediye başladı... Ve 
dram, sonuna kadar, plân mucibin
ce, zerrece aksaklık vermeksizin de
vam etti. 

Teker teker yakaladıkları tekmil 
memurları, bekçileri, telefonsuz ve 
sağır bir odaya hapsettiler. Hattâ 
orada sabaha kadar aç kalmamaları 

İçin kendilerine yiyecek de bırakmak 
şefkatini gösterdiler. Sonra çuvallara 
rahat rahat doldurdukları paraları 
kapmm yanma yığdüar. 

İş bitince, Vurtut: 
—. Nasıl, çocuklar! - dedi. - Söyle

diklerim hep oldu mu?... İşte, yaka
lanmadık... Bundan sonrası da se
lâmettir... 

— Fakat... 
Aldırmaz, çuvaJı sırtlarken düşün

celiydi: 
— Ne o, ulan?... Seyfeddin polise 

haber verecek diye mi korkuyorsun? 
— Bilmem amma, yakalancağız 

gibi geliyor. 
— «Her cürmün cezajsı verilir!» Na

zariyesine sen de mi inanmağa baş-
ladm yoksa? 

Atügan, kapıyı açtı: 
— Haydi, çıkm... Bir şeycik olmaz... 
Çuvallar sırtlannda, hlakm arası

na kanştılar. Karşıda, Seyfeddin sap-
san, duruyordu: 

«— Sahiden yaptılar... Sahiden!»* 
Diye şaşırmıştı. 

Birdenbire, bir polisin hızlı adım
larla üç arkadaşına doğru yürüdü
ğünü gördü. 

«— İşte... Diye yüreği ağzına gele
rek o tarafa koştu... Adalet yerini 
buluyor!» 

Ve polisin, şöyle haykırdığını işitti: 
— Haydi karakola... 
Vurtut: 
— Bizi haber verdin ha?... - Diye 

arkadaşına nefretle baktı. - Biz ki 
bütün tertibatı tamam almıştık... 
Ancak: senin dostluğuna güvenmek 
hamakatını gösterdik... 

Atılgan, atıldı: 
— Katiyen silâh kullanmadık. Ce-

'zamız ağır olamaz... 
Polis, bu konuşulanlardan bir şey 

anlıyamadı; karakola vardıklan za
man, komisere: 

— Sırt hamallığı yasak olmasma 
rağmen, sırtta yük taşıyorlardı. Ya
kaladım, getirdim, bayım! - dedi. 

(Vâ - Nû) 

BULMACAMIZ 
J 2 3 4 5 0 7 8 9 la 

Soldan sa fa : 
1 — Büyük su şişesi. 
2 — Bir işi çevirme - Vilâyet. 
3 — Afrikada bir nehir - Vezinli söz. 
4 — tJst değil - Güzel sanat ın tersi • 

Hayvan pabucunun aksi. 
5 — İşçi - İsmin tersi. 
6 — Zehirli bir hayvan. 
7 — Bir nevi spor - Musiki âleti. 
8 — Mezar - Âşığın feryadı. 
9 — Komşu bir devlet - Dost bir hükü

met merkezi. 
10 — Maksad - Köle. 

Yukarıdan a ş a f ı : 
1 — Bir hükümet parası - Zürriyetl ol-

mıyan. 
2 — Haklı iş gören - Boş gezen. 
3 — Akdenlzde bir ada - Gece eğlence 

yeri. 
4 — Güzel sanat - İşllyen bir âlet. 
5 — Yazın müjdecisi - Asker. 
6 — Kederler. 
7 — Yugoslavyada bir şehir - Bir is 

kambil oyunu. 
8 — Sakat - Alfabaden iki harf - Ocak

t a bulunur. 
S _ Geri çevirmek - Birdenbire. 

10 — Bir sebze. 

Geçen bulmacamızın hall i : 
Soldan sağa: 
1 — Madagasgar, 2 — iman, Nalme, 

S — Hintli, Ram, 4 — Apse, Bu, Si, 5 — 
En, Ayır, 6 — Elaman, 7 — Kumaş, 8 — 
Ser, Em, An, 9 — Atkı, Bal, 10 — La, 
Kırklki. 

Yukarıdan aşağı : 
1 — Mihanik, Al, 2 — Amip, Usta, 3 — 

Dansetmek, 4 — Anten, Ank. 5 — E», e — 
Anibal, Eber, 7 — Sa, Uyanmak, 8 — Gir, 
İm, Ll, » — Amasra, 10 — Remi, Ninni. 

3 Mayıs 938 Salı 
İs tanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 17: İnkılâb tar ih i 
dersi. Üniversiteden naklen: Mahmud 
Esad Bozkurt, 18,30: Plâkla dans musiki
si, 18,45: Konferans: Eminönü Halkevi 
neşriyat kolu namına : Nusret Safa, 19: 
Plâkla dans musikisi, 19,15: Konferans: 
Bakırköy Halkevi namına Doktor Kutsi 
(Cumhuriyet Türkiyesinde sosyal yar
dım) , 19,55: Borsa haberleri, 20: Vedia 
Rıza ve arjcadaşları taraf ından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,45: Hava r a 
poru, 20,48: Ömer Rıza taraf ından a rab -
ca söylev, 21: Tahsin Karakuş ve a rka
daşları taraf ından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, (Saat a y a n ) , 21,45: ORKES
TRA: 1 - Herold: Zampa, 2 - Çaykovsky: 
Vals de flor, 3 - Bah : Revey dü prentan, 
4 - Drigo: Dans de silf, 22,15: Ajans h a 
berleri, 22,30: Plâkla sololar, opera v« 
operet parçalan, 22,50: Son haberler VB 
ertesi günün 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: Dahilî ve 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
şarkıları (H. Rıza ve a rkadaş lan) , 20 : 
Saat a y a n ve arapça neşriyat, 20.15: 
Türk musikisi ve halk sarkı lan (Leman 
ve arkadaşlar ı ) , 20,45: Keman solo (Nec
det Remzi Atakı , Piyanoda: ıMarsel Bi), 
21: Sıhhi konuşma: Dr. Zekâi Tahir Bu
rak, 21,15: Stüdyo salon orkestrası: 1 -
George Schütz: Wenn die Drehorgell 
Spieltt, 2 - Culotta: Burlesca, 3 - Wal-
ter Noack: Flitter Wochen. 4 - Manuel: 
Weil eshierso gemütlich ist. 5 - Paul Preil; 
Smg, Sing, Sing, Vögeliin, 6 - Coleridge -
Taylor: Afrikanische Süite, 22: Ajans h a 
berleri, 22Jİ5: Şfannki program. 

Avntpa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin a),10 opera parça lan — Frankf. 
ve Hambg. 20,10 orkestra ve keman — 
Königsberğ 20,10 hafif muzika — Münih 
20,10 marşlar T - Viyana 20,10 hafif muzi
ka — AOılone 20 konser — Bükreş 
19,30 dan beri Vagner operası — Droitviç 
20 Çigan nJuzikası — Helsingfors 20,45 or
kestra — Hllvttsum 1 20 hafif muzikaya 
devam — Limoges 20,30 konser — Milano 
20,30 konser — Monte Cenerl 20,15 opera 
muzikası - t Oslo 20,30 orkestra — Paris -
Eyfel 20 p iyano — Prag 20,35 filim ha
va lan — Varşova 20,30 Hedvig operası. 

« Saat 21 de 
Berlin 2Î orkestra — Breslav 21 orkes

t r a ve şarkı — Deutsclh. S. 21 orkestra — 
Kolonya 21,30 dans — Athlone 21 muzi
ka — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Belgrad 21,30 Yunanca neşriyat — Berom. 
21,15 orkestra — Brüksel 21 Rus muzi
kası — Budap. 21,40 Çigan muzikası — 
Bükreş 21 operaya devam — Florans 21,30 
operet havaları — Helsingfors 21 orkes
t raya devam — Hilversum I 21.55 orkes
t ra — Lille 21,30 orkestra — Lüksemburg 
21,30 konser — Monet Ceneri 21 klari-
ne t — Oslo 21,55 cazband — Rad. Paris 
21,15 salon muzikası — Paris - Eyfel 21 
solistler. 21,30 orkestra — Paris P. T. T. 
21,30 «Kırlangıçlar» opereti — Reval 21.03 
saksafon — Roma 21.30 Hitlerin Romaya 
muvasalatı tafsilâtı — Rad. Toulouse 21 
konser — Varşova 21 operaya devam. 

Saat 32 de 
Frankf. 22 orkestra — Kolonya 22 dan

sa devam — Königsberg 22 opera — Mü
nih 22,10 orkestra — Saarbr. 22 orkestra 
ve flüt — Viyana 22,15 operet havaları — 
Belgrad 22 konsere devam — Berom. 22 
konsere devam — B m o 22.15 orkestra — 
Brüksel 22,15 konser — Budap. 22 çipnn 
muzikasına devam — Bükreş 22 operaya 
devam — Droitviç 22,40 orkestra — Flo
rans 22,30 salon muzikası — Hilversum I 
22 orkestraya devam — Lyubliana 22 
Simon Boccanegra operası — Lille 22 or
kestraya devam — Lüksemburg 22 Dede 
opereti — Milano 22,30 «Elektra» ve 
«Bnıschino» operaları — Paris - Eyfel 
22 orkestraya devam — Paris P. T. T. 22 
operete devam — Reval 22 salon muzika
sı — Riga 22,15 salon muzikası — Rad. 
Touluose 22 konser — Varşova 22 operaya 
devam. 

Saat 23 de 
Deutschl. S. 23,30 solistler konseri — 

Kolonya 23 dansa devam — Königsberg 
23,35 gece muzikası — Stuttg. 2335 or
kestra — Viyana 23,20 gece muzikası — 
Diğer Alman istasyonları 23,30 - 1 Ham-
burgdan naklen eğlence ve dans — 
Budap. 23 piyano, 23,40 askeri muzika — 
Droitviç 23 konsere devam — Florans 
23,30 dans — Helsingfors 23.15 konser — 
Hilversum I 23.10 konser — Kopenhag 
23,20 orkestra — Lemberg 23 hafif muzi
ka — Londra 23.25 dans — Lüksemburg 
23,05 operet havalan , 23,55 dans — Milano 
23 operalara devam — Paris P . T. T. 23 
operete devam — Sottens 23 orkestraya 
devam — Rad. Toulouse 23 marşlara de
vam — Varşova 23 hafif muzika ve dans. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları 1 e kadar program-

l a n n a devam — Budap. 24 konsere de
vam — Droitviç 2 4 - 1 dans — K<H>cnhag 
24,15 dans — Lüksemburg dansa devam — 
Milano 1 e kadar operalara devam — 
Poznan 24,30 salon muzikası — Rad. 
Toulouse 24 operet havalar ı — Stut tgar t 
ve Frankf. 1 - 3 gece konseri. 

Akba müesseseleri 
Ankarpda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırto»iyeyi ucuz 
olarak A K B A müesseselerinde bu
labilirsiniz. H e r di lde ki tap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul , abone 
kaydedilir . U n d e r v o d d yazı ve he
sap makinelerinin A n k a r a acentesi. 

Parker do lma kalemlerinin A n k a r a d a 
«atı» velidir. Telefon: 3377 . 

•jÜ&'^*i*;i-''iS.^^:£MS-^-EiS£î»-s4ai'A^ 
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SARAY ve BABIALİ'NİN İÇ YUZO 
Yazan: SÜLEYMAN KANÎ Î R T E M —Tercüme, iktibas ha3da mahfuzdur 

_ _ _ ^ . ^ . . ^ ^ _ ^ _ _ _ Tefrika No. 130 J 

Üçüncü ordu rnüşürünün vaziyeti-Kârrıil 
paşa İle cemiyet arasındaki İhtilâf 

Bu listeye Receb paşa ithal olım-
makla kalmmamış, vükelâdan başka 
ikinci, beşinci, altıncı ordulkr müşür-
lüklerine kimlerin tayin edilmesi icab 
ettiği de gösterilmişti. (Î-) ' 

(Dördüncü ordu kumandanhğma 
tayin olıman Abdullah gaşa istifa ey-
lemesile yerine üçüncü ordı^ kuman
danlığından istifa eylenflş blan İbra
him paşa gönderilmişti. İbrahim paşa 
(31 marttan) sonra Trablusgarb va
li ve kumandanlığına nakledilmesi 
üzerine dördüncü ordu kumandanlı
ğına beşinci ordu kumandam müşür 
Osman paşa getirilmiştir. İbrahim 
paşanın meşrutiyetin ilâm üzerine 
üçüncü ordu kumandanlığından isti
fasını icab ettiren hal ve vaziyet Ata
türk'ün 1927 deki büyük nutukların
da izah edilmiştir. 

Bunu iktibastan evvel tekrar ede
lim ki: 

Meşrutiyetin ilâm günlerinde Üs-
kübdeki tertibatı Selânikte ve diğer 
yerlerde alınacak tertibat ile uygun 
bir tarza koymak için Üskübe gitmiş 
olan erkâmharb kolağası Mustafa 
Kemal bey deruhde ettiği vazifeyi ik
malden sonra Selâniğe avdet eylemiş
ti. 

Nutukta İbrahim paşanın istifası
na dair verilen izahat işte bugünlere 
tallûk eder. 

Atatürk buyuruyorlar ki: 
(Avdetimde ve artık her yerde fiilî 

tezahürat başladıktan sonra müşür 
İbrahim paşa benî davet etti ve şu 
beyanatta bulundu: 

— Beni ordu kumandanlığında ip
ka edecek misiniz? Etmiyecek misi
niz? İpka olunmıyacaksam şahsım te
cavüz ve hakarete duçar edilmeden 
hemen Istanbula hareket edeyim. 

Hattâ paşa bürosu üstünde duran 
yazı hokkasını eline alarak aynen ha
tırımda kalan şu kelimeleri de ilâve 
etti: 

— Burada benim yalmz bir hok
kam var. Onu alır, giderimi 

İcab edenlerle görüştükten sonra 
cevap verebileceğimi söyledbn. Cemi
yet namına salâhiyettar olan diğer 
arkadaşlarla İbrahim paşanın ku
mandanlığı meselesini müzakere et
tik. Bir zaman için kalmasında mah
zur görmedik. 

Kumandanlıkta kalacağı hakkında
ki cemiyet kararını ben kendisine teb
liğ ettim. 

Fakat bir,, iki gün sonra dağa çık
mış olan zabıtandan bir mülâzim 
efendi bulunduğu yerden İbrahim pa
şaya hakaretle mali bir telgraf çek
miş. İbrahim paşa derhal beni çağırt
tı ve telgrafı uzatarak dedi ki: 

— Beni kumandan olarak burada 
muhafaza edeceğinizi bildirmiştiniz. 
Bu hakaret nedir? 

Kumandan paşaya cemiyetçe hak
kında ittihaz ettiğimiz kararı tekmil 
teşkilâta iblâğ edecek kadar zaman 
geçmediğini, bilhassa dağ başında bu
lunan zabitlerimizin herhangi bir tel
graf merkezinden bu gibi telgraflan 
keşide ettirmelerine mâni olmak bu
günlerde müşkül olacağım takdir et
mesini söyliyerek kendisini tesliyeye 
çalıştım. 

Fakat aradan çok geçmeden o za
man hududu Yunaniye kumandam 
bulunan Muhlis paşa cemiyetin Ma
nastırdaki heyeti merkeziyesi tarafm-
dan Manastıra davet olunmuş; ordu 
kumandanı İbrahim paşadan mezımi-
yet almaksızm Manastıra gitmiş. Bun
dan müteessir olan İbrahim paşa 
muhlis paşaya tekdiramiz işarda bu
lunmuş. 

Bunun üzerine Muhlis paşayı da
vet eden heyeti merkeziye İbrahim pa
şaya uzun bir telgraf çekmiş. 

Bu defa da müşür paşa beni davet 
ederek telgrafı gösterdi ve: 

— Ya bu nedir? 
Dedi. Telgrafı baştan nihayete ka

dar okudum. Bu telgrafta Konyar (2) 
aşiretine mensub müşür tbrşıhim pa
şanın bütün hayatı, mazisi, mahiyeti 
tavsif olunduktan sonra ağır ve ha-
karetâmiz kelimelerle istibdad devri

nin, Sultan Hamid bendeliğinin en
der enmuzeci olan İbrahim paşamn 
hürriyet için çalışan bir muhitte hür
riyet için çalışanlara kumanda etmek 
cesaretinde bulunması istiğrab edili
yor ve derhal kumandanlık makamım 
terketmesi ihtar ve taleb olunuyordu. 

Bundan sonra hakikaten İbrahim 
paşa Selânikte duramadı. Dediği gibi 
hokkasını alıp gitti.) 

Kâmil paşa sadarete ne taraftan 
vaki olmuş taleb ile getirilmiş oldu
ğunu bildiği için ilk zamanlarda cemi
yet âzasından kendisine müracaat 
edenlerin tekliflerini hiç bir taallül 
göstermeden terviç eder, Ittihad ve 
Terakki cemiyetinin tstanbuldaki he
yetini daima Babıâliye davet eylerdi. 
Mülakatlarda paşa herkesi zemmeder, 
kendisini servetten mahrum gösterir
di; cemiyetin müzaheretini isterdi. 
Heyetten hiç birisinin görünmediği 
gün Kâmil paşa kendilerini mutlaka 
davet ederdi. Fakat yavaş, yavaş vazi
yet değişmiş, paşa hareketinde serbest 
bırakılmağı ister olmuştu. Mülkiye 
mezunları Selâniğe bir seyahat tertib 
etmişlerdi. Kâmil paşamn büyük oğ
lu Mahmud bey de bu meyanda Selâ
niğe geldi. Diğer oğlu Said paşanın 
babası nezdinde bulunması ahali ara
sında dedikoduyu mucib olduğu, bu 
da halkın hükümetten emniyetini sel-
bedeceği, Said paşanın bir memuriyet
le taşraya gönderilmesi muvafık ola
cağı orada Mahmud beye anlatıldı. 
Mahmud bey bu sözleri Istanbulda 
kendisine naklettikten sonra Kâmil 
paşa artık cemiyet murahhaslanm 
yanına çağırmaz oldu. Bu heyet şim
di Kâmil paşaya en mühim işler için 
bile müracaatlerinde şimdi ondan an
cak yarım ağlzla cevaplar alıyordu. 

Geşof hâdisesinden sonra amiral 
Said paşa Şûrajri Ümmet gazetesi ida
rehanesine gelerek Talât beye: 

— Babamla cemiyet arasında teb
liğ ve tebellüğe ben vasıta olajnm. 
Her ne arzu ederseniz babama yaptır
mağı taahhüd ederim. 

Diye müracaatte bulunmuştu. O 
gün Talât bey tecrübe için Kâmil pa
şanın on gündenberi memuriyetini 
terviç etmediği bir validen bahsetmek
le beraber vesatet teklifirü cemiyet ar-
kadaşlarile müzakere edeceğini bil
dirmişti; Said paşa bu vali işini he
men çıkartmıştı. Fakat cemiyet İzmir-
de kendisinden o kadar şikâyetler et
tiren sadrazam oğlunun (3) sadaret 
makamile kendi arasmda vesatetini 
terviç etmeyince Kâmil paşamn cemi
yete iğbiran kuvvetlenmişti. 

Cemiyet erkânmın Kâmil paşamn 
konağında bulımduğu bir gece Kâmil 
paşa boykotajm iyi netice vereceğini 
beyandan sonra adliye nezaretine 
Manyasizade Refik beyin getirilmesi 
hakkında fikir sormuştu. 

— Refik bey arkadaşımızdır. Bunu 
biz de isteriz. Ancak rahatsızdır; yor-
gımdur. Adliye nezareti çok faaliyet 
ister. Muvaffakiyeti şüphelidir. Ken
disinden muvaffakiyet görülme3rince 
gerek kendisinin, gerek âzasından bu
lunduğu cemiyetin itiban için iyi ol
maz. 

Cevabım almıştı. Kâmil paşa ertesi 
günü Refik bey ile görüşürken: 

— Sizin aranızda arkadaşlık hissi
yatı da yok. Adliye nezaretine tayini
niz hususımda reylerini sorduğum 
arkadaşlarımzdan (Refik bey matuh
tur!) cevabım aldım! 

Diyerek cemiyet erkânımn aralan-
m bozmağı tecrübe etmişti, 

(Arkası var) 

(1) Albay Tunçayın beyanatıdan. 
(2) Manastır ve havalisinin fethinden 

sonra Anadoludan getiıllip Manastır ile 
Serfiçe arasına yerleştirilen tUrklen Ra-
melide verilen isim. 

(3) (Siperisaika) gazetesi, K&mll pafa 
oftlu Baid pafanın tskenderiyedeki ada
mı tarafmdan gönderilerek 1 temmuz 822 
tarihinde padişaha takdim etml^ oldutu 
jumah nesretmlf. (Tanln) de buna t 
mart 1909 nOshasma almıgtL 

Ae& muhaber* — Toskoparanda Utk-
teb sokagmda 24 numarada bay Şevket 
Yttzer. İhtarınıza tetekkfir ederim. 

Kontrakt Briç 
Meşhur eller 

No. S 

«t» V 7 5 4 
V D 3 

4r R V 9 8 4 

^ A 8 2 
V V 10 7 5 2 
4^ 0 8 3 
• { • 6 2 

G 

Şi 

Şa 

C 

^ D 10 3 
V 9 8 6 4 
^ R 10 4 
Ĥ  A 7 6 

4» R 9 6 
V AR 
^ A D V 6 5 
4- D 10 3 

Her iki taraf birinci manşda. 
Kâğıdı veren: Cenub. 

Deklârasyon 
Sistem: Cenub Garb Şimal şark 

I 2S .A . (a) pas 3S.A.(b) pas 
pas pas 

II 

III 

3 S. A. 
pas 
pas 

1 S.A. (d) pas 
2 S. A. pas 
pas pas 

24-
pas 

3 S. A. 

pas 
pas 

pas 
pas 

Deklârasyon hakkmda notlar 
a) Cenubun 19 sayılı ve her rengi tu

tabilecek kâğıdı vardır. Elindeki kuvvet 
birden iki sanzatu deklârasyonuna kâfi 
ve hattâ fazladır. 

b) Şimalin elinde y^di sayıdan başka 
iki onorlu ve beşli bir rengi bulunduğun
dan ortağının iki ile başlıyan sanzatusu-
nu üçe çıkarmağa kâfi ve fazla biledir. 

c) Elde dört buçuk onor levesl bulun
duğundan sanzatu yerlıie tercihen evvelâ 
renk gösterilir. 

d) Deklârasyon, sanz^tuda nihayet bu
lacak olursa cenub, oyîınun kendi üze
rinde kalmasını arzu etmektedir. Çünkü 
elindeki kâğıdlarm vaziyetine göre san-
zatuyu kendisinin idare etmesi fazla leve 
teminine imkân verir. 

Oyun 
Oyun 

3 Sanzatu Sanzatucu cenub 

Grab kupa beşlisini çıktı, cenub leveyl 
tuttu. Sinek dammı müteakiben onlujrfı 
oynadı. Yerin valesile tuttu. Şark ikinci 
levede de ası basmadı ve bu hareketile 
rengi bloke etmiş oldu. 

Sanzatucu yerden bir karo oynadı, pas 
yaptı. Pas geçince elinden asını ve üçün
cü bir karoyu oynadı. Şaırk ma ile aldı 
ve sineğin asmı çektikten sonra ortagma 
kupa çevirdi. Cenub kupayı tuttu ve İki 
sag karosunu aldı. Sonra küçük bir pika 
oynadı. Garb asla tuttu ve elinde kalan 
iki sağ kupasmı aldı. Sanzatucu bir İçeri 
girdi. 

Kritik 

Sineghı damını aynadıgı zaman cenub 
şu üç noktayı gözönünde tutmah İdi: 

a) Muhasım taraftaki sineklerin yüzde 
altmış iki ihtimalle 3 - 2 olarak diişmüş 
olacağmı. 

b) Asın üçlü tarafta bulunabileceğini. 
c) As üçlü tarafta ise üçüncüye kadar 

leveyi almıyacagmı. 
Cenubun kupalardan evvel elindeki 

uzun bir rengi sağlayıp yapması oyunun 
en esaslı ve en hayatî bir kısmmı teşkil 
eder. Bu itibarla sinek dammı yerin rua-
sile tutması lâzımdır. Rua leveyi kaza-
nmca bir karo oynar, damı pas yapar. 
Pas geçince sineğin onlusunu oynar, ye
rin valesine geçer. Bu hareket şarkı te-
reddüd içinde bırakır. Eğer cenubda baş
ka sinek yoksa asla almakla bir leve kur
tarmış olur, ayni zamanda elindeki karo 
ruasma karsı sanzatucunun yerden İkinci 
bir karo çevirmesine m&nl olur. Eğer ce
nubda üçüncü bir sinek varsa asla al
ması bittabi kendi zaranna bir hareket 
olur. 

Eğer şark ikincide de gene boş verir
se, sanzatucu yerden bir ikinci karo oy
nar, tekrar bir pas yapar. Böylece dokuz 
leve alır. Eğer şark ikincide as basıp bir 
kupa çevirirse o zaman on bir leve yapar. 

AK^AM 
lAbone ücretleri! 

TürMy» Ecnebi 

BENELtK 
C AYLIK 
t AYLIK 
1 ATUK. 

1400 kuruf 2700 kuru| 
750 > 1460 » 
400 > 800 > 
160 • — » 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600. alü ayhgı 1900, ûç 
aylığı 1000 kumştuı. 

Aâr«z tebdUl içbı jrlrml beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Rebiülvvel S — Bozukasun 17 
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B. 7,66 9,49 5,06 8,57 12,00 1,45 
Va. 8,02 4,56 12,11 16,03 19,07 20,07 

İdarskaneı Babıâli civan 
Acmııulak So. 

No. I I 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

_ Yazan: İskender F. Sertelll Tefrika No. 217 « — 

Üçüncü Murad gözlerini açar açmaz Zühreyi sordu. 
Osman kâhya saraya yaşmaklı genç bir kadınla geldİ 

«Zühre»nin saraya gelişi.. 
Saray halkı çok telâşlıydı. Gündüz 

denizde kopan kasırgada padişahın 
akıbetinden endişe ediliyordu. Üçün
cü Muradın o gece saraya neşeli dö
nüşü herkesi hayrete düşürmüştü. 

Ufak bulutlu havalarda bile derü-
ze çıkmaktan çekinen Murad bu fır
tınayı nasıl atlatmıştı? 

Murad o gece Zühreyi düşünerek 
uyudu. 

Venedikli «Hoşeda» on beş gün
denberi hasta yatıyordu. Üçüncü 
Murad her gece «Hoşeda» nın sıhhar 
tini sorardı. O gece hiç kimseyi sor
madan yatmıştı. 

«Hoşeda» nm vücudunu ağnlar 
kaplamıştı. Taş binalar, alçak tavanU 
odalar içinde bunalan Venedik dil
beri nihayet uzım yıllardan sonra 
hastalanmış, yatağa düşmüştü. Mu
rad ondan bıkmış mıydı? Yoksa hâlâ 
seviyor muydu? Bunu bilen yoktu. 
Hakikat olan şu idi: «Hoşeda» artık 
eskisi gibi sevilmiyordu. Eskisi gibi 
aranmıyordu. 

«Hoşeda» nın birdenbire sararıp 
solmasından şüpheye düşen Safiye 
sultan, bu amansız rakibesini saray
d a uzaklaştırmak için güzel bir fır
sat ele geçirdiğinden emindi. Padişa
ha : 

«— Gözdeniz gönül hastasıdır. Bi
rini seviyor!» 

Diyecekti. Murad gibi vesveseli bir 
hükümdar için, bu şüpheler Hoşeda-
yı gözden düşürmeğe yetmez miydi? 

Safiye sultan son kararmı vermiş
ti. Ertesi gün bu meseleyi Murada 
açacak ve rakibesinin saraydan uzak
laştırılmasına çahşacaktı. «Hoşeda» 
Eski saraya atılırsa, Safiye sultan 
rakibsiz kalmış olacaktı. Bümiyordu 
ki, «Hoşeda» Eski saraya atılsa bile 
yerine gelecek olan «Zühre» güzellik
te hepsini bastıracak ve hepsinin üs
tünde bir mevki alacaktı. 

Üçüncü Murad o güne kadar hiç 
bir kadma: «Sen, bir içim suya ben-
ziyorsun!» dememişti. O, kadınları 
çok sevdiği, kadınlarla çok düşüp 
kalktığı halde, çok az iltifat ederdi. 
Kadın kalbini okşıyacağı zaman ken
disinin o kadın karşısında küçüldü
ğünü samr, derhal kendini toplardı. 

O gece padişahın «Hoşeda» yi sor
maması haremde bütün kadınlann 
dikkatini çekmişti. Acaba hünkâr 
rahatsız mıydı? Çünkü, Murad ra
hatsızlandığı zaman kendinden baş
ka bir kimseyi, hattâ çok sevdiği 
şehzade Mehmedini bile arayıp sor
mazdı. 

Muradın Üsküdardan çok neşeli 
döndüğü anlaşılınca, Safiye sultan 
başta olmak üzere bütün harem hal
kının yüzü gülmeğe başladı. 

Üçüncü Muradm, gözdesini sor
maması bütün kadmlan sevindirecek 
kadar mühim bir hadise idi. «Hoş
eda» yi haremde kimse sevmezdi. 
Herkes onu kıskanırdı. «Hoşeda» nın 
haremde bir dostu vardı: Yahudi 
Kira. Bu kadm da Kaziyenin sillesi
ne uğnyarak saraydan atılmış, «Ho^ 
eda» kendisine sadık kalan bir zenci 
cariyesile yalmz ve himayesiz kal
mıştı. Herkes Muraddan çekiniyor
du. Hiç kimsede «Hoşeda» hakkm
da padişaha bir şey söylemek cesa
reti yoktu. Fakat, Bir kaç gün ara-
mp sorulmazsa, «Hoşeda» mn da Es
ki saraya sürülmesi mümkün olabi
lecekti. Bühassa Zühre Üsküdardan 
geldikten sonra... 

• 
Ertesi sabah, MShrimah sultanın 

kâhyası Osman bir kayık ile hün
kâr iskelesine yanaştı. Yamnda bir 
haremağası ile Zühreden başka kim
se yoktu. 

Üçüncü Murad erkenden uyan
mıştı, 

Murad herkesten önce kızlarağa-
sma, Üsküdardan Osmanm gelip gel
mediğini sordu. 

Kızlarağası: 
— Henüz kimse gelmedi, şevket

lim! dedi. 
Kızlarağası, padişahla görüşürken 

müjdecüer geldi... 
— Osman kâhya geldi, zevketllml 
Murad birdenbire sevindi: 
—• Yamnda kimse var mı? 
~ Yaşmaklı genç bir hatun var, 

şevketlim! 
Murad çocuk gibi. ellerini birbiri

ne çırparak pencereden pencereya 
koşuyordu. 

Zühre «Babı hümayun» dan içeri 
girmişti. 

Murad sakalına «ıtnşâhî» 1er sür
dü., sangına sorguçlarım, belino 
zümrüdlü murassa hançerini taktı, 
süzgün süzgün haremağalanmn yüz
lerine bakarak mınldamyordu: 

— Zühre. Bu, çok güzel bir isim. 
Osman kırk yıl düşünse bu adı bu
lamazdı. O, bence yıldızların en 
parlağı, en cazibelisi. 

Zühreyi nihayet Murada getirip 
takdim etmişlerdi. 

Padişah yerü gözdesile konuşadur-
sun. Ayni günün akşamı «Hoşeda»-
nm odasında tüyleri ürperten gizli 
konuşmalar geçiyordu. 

«Hoşeda» sadık cariyesine soruyon 
— Yakından gördün mü onu? 
— Gördüm sultanimi 
— Güzel mi? 
— Güzel. 
— Çok güzel mi? 
— Sizin kadar değil. Fakat, çok 

güzel. 
— Kaç yaşlannda var? 
— On dört, on beş yaşında. 
«Hoşeda» dudaklarım ısınyordu: 
— Demek benden on yaş küçük. 
Zenci cariye, hammımn bsışı ucuifc* 

da oturmuştu. 
«Hoşeda» tekrar sordu: 
— Esmer mi, sansın mı? 
— Kumral. 
— Gözleri? 
— Elâ... Fakat, o kadar parlaktı 

ki.. . 
— Yeter artık, sus! 
— Niçin üzülüyorsunuz, sultanım? 

Sel gider, kum kahr, Zühre padişa
hı idare edemez. Çabuk gözden dü
şer, 

— O ne? Adı Zühre mi? 
— Evet. Öyle imiş. 
— Kimden duydun? 
— Cafer ağadan. 
— Hâlâ çıkmadı nu huzurdan? 
—. Hayır, çıkmsunış... Beraber ye

mek yiyorlarmış... 
— Ne dedin? Beraber yemek mi yi

yorlarmış? Hem de ilk akşamında, 
öyle mi? 

Arab kızı ağzından bir şeyler ka
çırmış gibi: 

— O, dün de Osman kâhyamn ya
lısında bir kaç saat efendimizle hal
vet olmuş, şarab içmişler. 

Hoşeda bunları duydukça yerind» 
oturamıyordu. O günlerde başlıyan 
kıskançlığı onu çok üzüyor, içindeki 
şüpheleri derinleştiren vakalar kar-
şısmda eski tahammülü bulamıyan 
müthiş bir sabırsızlıkla kendini ya
taktan sedire, sedirden yatağa atı
yordu. 

— Bu hayatın sonu nereye vara
cak? Ben artık bu yalmzlığa, bu son
suz işkencelere tahammül edemljro-
rum. Beni buradan kurtaramaz mı
sın sen? 

— Rozita da vaktile buradan ka
çıp kurtulmak istemişti. Cariyesi 
Ayşe ona yardım vaadinde bulundu
ğu halde, Safiye sultan işi önceden 
sezip Ayşenin boynunu vurdurdu. 
Buradan kolay kolay kaçılmaz, sul
tanım! 

— Rozita dedin de hatınma geldL 
O buradan kaçsaydı, nereye gide
cekti? 

— Kocasımn yanma... 
— Kocası mı vaı-dı onun? 
— öyle ya. Sinan reis onun koca-

sıydı. Rozitayı efendimiz zorla aldı 
onun elinden. 

(Arkası var) 
îssinHîBBra-a Yakında *^*^*^** 

BÎZANS KAPILARINDA 
DİŞİ KORSAN 



3 Mayıs 1938 A K Ş A M Sahife 13 

Çekoslovakya Almanları 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bir Alman mecmuasının 
makalesi 

Berlin 2 (A.A.) — Döyçe Volksvirc-
haft mecmuası, Londra konferansının 
arifesindeki diplomasî vaziyet lıakkın-
da «Bohemya» unvanlı yazısmda mü-
talealar yürüterek diyor ki: 

«Gerek hududlar dahilinde, gerek 
hududlar haricinde millî Alman hissi, 
U2laşma ve anlaşma nedir bilmiyen 
ihtilâlci bir radikalizm ve infilâk eden 
bir kuvvet şeklinde kendisim göster
miştir. Bu manzarayı temaşa eden Av
rupa, titremeğe başlamıştır.» 

Bilhassa Çekoslovakyadan bahseden 
mecmua, diyor ki: 

«Hiç kimse, Südet Almanlann Pra-
gın haricî siyasetinin Almanyamn em
niyeti ile tam bir mutabakat halinde 
svek ve idare edilmesini istemelerine 
mâni olamıyacaktır. Çekoslovak hü
kümetinin şunu bilmesi icab eder ki, 
Almanya hiçbir zaman Bohemya ve 
Moravya'da kendisinin emniyeti için 
bir tehdid teşkil edecek olan haricî bir 
siyasete asla müsamaha etmiyecektir.» 

Mecmua bundan başka, diğer Tuna 
devletlerinin Çeklerin siyasî uçurumu
na ve felâketlerine sürüklenmiyecekle-
rini ve Berline giden doğru yolu şim
diden bulmuş olduklannı yazmakta
dır. 

Henlein'in yeni nutku 
Prag 2 — Henlein'in dün söylediği 

ikinci nutuk büyük akisler yapmıştır. 
Henlein bu nutkunda Südet Alman-
larınm vaziyetini tayin için Çekoslo-
vakyada plebisit yapılmasım istemiş
tir. Henlein demiştir ki: 

«Çekoslovak halkının daha akilâne bir 
şekilde idare olunmak İstendiğinden emi
nim. Fakat halk evvelâ matbuatın tesi-
rtnden kutrulmalıdır. Çekoslovakya hü
kümeti halka sulh ve adalet dairesinde tnl 
yoksa şimdiki Almanlara karşı açılan da
imî mücadele havası içinde mi yaşamak 
İstediğini sorarsa isabet etmiş olur. 

İsteklerimin kabul edilmez mahiyette ol
madığım söylemek isterim. Taleplerim pek 
makuldür. Bu talepleri bütün Südetler 
tasvib ediyorlar. Başlıca hedefimiz devle
tin çerçevesi içinde tam bir hukuk müsa
vatı elde etmektir. 

Devlet çerçevesi içinde bir ekalliyetten 
ibaret olan şimdiki vaziyetimizden hiç bir 
zaman memnun olmıyacağumzı açıkça 
söyliyebilirlm. Şimdiki kanunî vaziyetimi
zin sulh konferansmdaki Çek murahhas 
heyetinin vaidlerile, Sen Jermen muahe
desi ahkâmlle ve Çek teşkilâtı esasiye ka
nununda derpiş edilen esasi haklarla te-
zad teşkil ettiği kanaatinde bulunuyoruz. 
Çek teşkilâtı esasiye kanununu ekalliyet
ler meselesine bir hal şekli bulmak için 
bir hareket noktası addediyoruz. Bu ka
nunu esasinin halihazırdaki ihtiyaçlara 
intibak ettirilmesi I&zundır.v 
Henlein bundan sonra Karlovitaride 

toplanan Südet kongresince ileri sü
rülen taleblerin Çekoslovak devletinin 
tamamiyetini tehlikeye düşürmediği
ni beyan etmiştir. Mumaileyh 1871 de 
Bohemya ve Moravya'daki eyalet di
yetinde bulunan Çek âzanm Bohem
ya krallığında Çek ve Almanlarla mü
savi haklarının korunmasına dair o-
lan esası kanunu ittifakla kabul etti
ğini hatırlatmış ve demiştir ki: 

«Bu kanun Bohemyadaki Alman halkı
nın şahsiyetini açıkça tanımakta ve Sü-
detlerin muhtar bir idareye sahip olma
ları hakkını kabul etmektedir. Bu kanun
la benim Karlovitari'de serdettiğim talep
ler arasında ne fark var? Çek hükümeti 
şimdi karannı bildirmelidir.» 

İngiltere ne zaman teşebbüs
te bulunacak? 

Londra 2 (A.A.) — İngilterenin Ber
lin sefiri B. Nevil Henderson'un bu
gün Alman Hariciye nezaretine gitme
si çok muhtemeldir. Maamafih iyi ma
lûmat almakta olan mahafile göre Mu
maileyh bu ziyareti esnasında Çekoslo
vak meselesinden bahsedecek değUdir. 
İngiltere, Çekoslovakyanm istiklâli 
hakkında B. Hitler nezdinde yapmak 
niyetinde olduğu teşebbüsü ancak Füh-
rerin İtalya seyahatinden sonra yapa^ 
çaktır. 

B. Hitler 
(Baş tarafı 1 inci sahifedcı) 

Romada hazırlık 
Roma 3 — B. Hitler bu akşam Ko

maya vasıl olacaktır. Kendisini par
lak surette karşılamak için günler-
denberi yapılan hazırlıklar bitmiştir. 
Şehir baştan başa donanmıştır. Her ta
rafta Alman, İtalyan bayrakları, ye
şillikler göze çarpmaktadır. Birçok 
taklar yapılmıştır. 

B. Hitler Komaya geceleyin muva-
selet edeceğinden geçeceği yerler, bil
hassa Via de İmpera gündüz gibi ay
dınlatılacaktır. Bu caddeye pek çok 
projektör konmuştur. Roma - Berlin 
mihverini temsil eden taklar yapılmış
tır. 

Tren Saint Poul kapısı civarmda su
reti mahsusada inşa edilen bir istas
yonda duracak, B. Hitler ve Mussolini 
iptida bu istasyonun salonunda görü
şeceklerdir. B. Hitler buradan Quiri-
nale sarayına kadar, devlet reisi sıfa-

. tile, kralın misafiri olacaktır. 
B. Hitlerin şerefine ziyafetler, tem

siller verilecek, büyük manevralar, 
geçid resmileri yapılacaktır. 

Tems ne diyor? 
Pariste çıkan Le Temps gazetesi, 

B. Hitlerin ziyareti hakkında Roma 
muhabirinden aldığı bir mektubu neş
rediyor. Temps muhabiri bu mektu
bunda hulasaten diyor ki: 

«B. MussoUni Berlinde çok parlak 
karşılanmış, Alman ordusunun kuvve-
tiıü gösteren geçid resimleri yapılmış
tı. Şimdi B. Hitlere karşı ayni suretle 
mukabele edilecektir. Halk büyük te
zahüratta bulunacağı gibi bü3mk ge-
Çid resimleri ve manevralar da yapıla
caktır. Geçid resmine İtalyan ve müs
temleke kıtaları, askerî mektepler ta-
îebesi, izciler, 400 tank, 400 top iştü-ak 
edecektir. 

Denizde manevralar ve geçid resmi 
yapılacak, B. Hitler ve Mussolini bunu 
Cavour zırhlısından temaşa edecekler
dir. Bu manevralara 90 tahtelbahir iş
tirak edecektir. Hava kuvvetlerine ge
lince, 300 tayyare muhtelif manevralar 
yapacaktır. 

Bu tezahürata sebep nedir? Buna se
bep evvelâ Berlindeki hararetli kabule 
Mukabeledir. Bundan sonra B. Musso
Uni İtayan faşizminin de kuvvetli bir 
esasa dayandığını, başkalarından ge-
^ olmadığım göstermek, İtalyamn as
kerî kuvveti hakkında bir fikir vermek 

Jstiyor..) 

İzmir bir seylâp 
tehlikesi atlattı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
molozla örtüldü. Halimağla ve Yemiş 
çarşılanndaki dükkânları seller basm-
ca dükkânların alt katlarında bulu
nanlar üst katlara, üst katlan ohm-
yan dükkânlardakiler de iskemleler 
üstüne çıkarak suların çekilmesini 
beklemişlerdir. 

Tramvaylar bir saat kadar işliye-
medi. Birçok yerlerde lâğımlar pat
ladı. Bazı evlere de su girdi. İtfaiye 
bütün vesaitile çahşarak tehlikede 
kalanları kurtardı. Diğer tarafdan da 
belediye temizlik amelesi faaliyete 
geçti. 

Yağmur esnasında şehrin muhtelif 
semtlerine yıldırımlar düştü. Ali adın
da bir köylü merkebile Karşıyaka ci
varından geçerken yıldınm isabetUe 
kömür haline geldi. Hisar camisinin 
minaresine düşen yıldırım paratoner 
cihazını parçaladı. O civarda bulunan 
halk arasında panik başladı , •• 

Anadolu gazetesi idarehanesi ile İki 
Çeşmelikte bir eve Hukuk hâkimliği
ne de yıldınmlar düşmüşse de nüfus
ça zayiata sebebiyet vermemiştir. 

Öğleden sonra hava açtı. Belediye 
temizlik amelesi saatlerce çalışmak 
suretile muhtelif yerlerde toplanan 
molozları temizlediler ve s€3nüsefere 
mâni olan engelleri kaldırdılar. Saat 
beşe doğru tabiî hal avdet etti. Zarar 
henüz belli değildir. 

Dağda heyelan 
izmir 2 (Telefonla) — îzmlre bir 

saat mesafede bulunan Balçova yaki-
nindeki Üç kardeşler dağmda heyelan 
başladığı ve gece dağdan korkunç gü
rültüler duyulduğu köylüler tarafın
dan alâkadarlara bildirilmiştir. 

Tımçelinde seller 
Ankara 2 (Telefonla) — Dahiliye 

Vekâletine gelen malûmata göre, son 
bir iki gün İçinde Tunçelinde şiddetli 
yağttıurlar yüzünden bazı hasarlar ol
muştur. Ezcümle Külür ile Mamek 
arasındaki bütün ağaç köprüleri sel
ler almıştır. Buncjan başka Haçlk de
resi üzerindeki asma köprünün ayak
larını da sular götürmüştür. Şiddetli 
yağmur arasında iri taneli dolu da 
düşmüştür. Nazçiyede de haşarat var
dır. Maamafih bütün vilâyette İnsan-
ca zayiat yoktur. 

Kırşehir felâketzedeleri 
için yardım 

Türkiye Eczacüan Birhği delâletile 
toplanan paranm müfredatı: 

500 kuruş Salih Necatit eczanesi, 3000 
kuruş Beşir Kemal - Mahmud Cevad ec
zanesi, 250 kuruş Mehmed Kâzım, 1000 
kuruş Agop Minasyan, 500 kuruş Türkiye, 
500 kuruş Ce&aloğlu, 500 kuruş Hasan Ra
uf, 500 kuruş İstikamet, 200 kuruş Merkez, 
3000 kuruş Belkls Hasan ve Emin, 300 ku
ruş Mehmed Arif, 300 kuruş Mehmed Fuat 
Bayer, 300 kuruş Gündoğdu, 200 kuruş 
Mustafa Hamdi, 1000 kuruş Etem Pertev, 
500 kuruş Nazım, 500 kuruş Küçükpazar, 
2000 kuruş tJniversIte, 1000 Asaf Hamzalay, 
500, Asaf kalfası Splro, 1000 kuruş bay 
îbrahlm Halil, 300 kuruş Dogruyol, 100 
kuruş, Garlh, 2000 kuruş Karaköy, 200 ku
ruş Dellasuda, 500 kuruş Kinyoli, 1000 ku
ruş İsmet, 500 kuruş bay Süleyman Recep 
500 Galatasaray eczanesi, 3000 Kemal -
Rebul, 600 Güneş, 500 H. Limoner, 2000 
Kanzuk, 1500 Taksim, 250 Halk, 1000 Nar-
gileclyan, 1000 Şark Merkez, 1000 Şişli, 
1000 Necdet Ekrem, 60 Kurtuluş, 100 Sa-
matya, 100 Yedlkule, 500 Matkoviç, 200 
Çubukçiyan, 300 Büyük, 200 Merkez, 100 
Üçler, 500 Sıhhat, 100 İmrahor, 100 Toma, 
500 Beyoğlu, 300 Merkez, 1000 Tarlabaşı, 
600 Şehremini. 

LABORATUARLAR 
500 kuruş Şark İspençiyari, 2500 Türkiye 

eczacıları, 500 Doğan, 1000 Celâl Ergun, 
5000 Etem Pertev, 5000 Radyolln, Gripln, 
1000 Münir Şahin, 2000 Mustafa Nevzat, 
2500 Yeni Laboratuar, 2500 Hasan Has
san, 500 Enver Batur, 500 Sina, 5p0 dok
tor Ali Vasfı laboratuarlar. 

MÜMESSİLLER 
4000 kuruş Kimya ve ecza maddeleri şir

keti, 500 P. Arslan, 700 Parali - Portias, 
2500 H. Mlkaelian, 2500 Fahri, 2500 Ped-
relli ve şeriki, 500 Jül Krepan, 200 Selâmi 
Bilsel, 1000 Misel Aznavur, 2500 Vitoll şir
keti müstahzaratı tıbbiye mümessilliği, 
6000 Alferd Paluka ve şerikleri. 

DEPOLAR 
1000 kuruş Zaman, 500 Mehmed Galip, 
5000 Şark Merkez, 200 İtimad, 1000 Emek, 
2500 özlş, 500 Stok, 2500 Evliya zade Nu-
reddin Eren, 200 Bürhaneddin Erim, 100 
Hayik Ohanlan. 500 Yafet ecza deposu. 

Akşehirde bir çocuk derede 
boğuldu 

Akşehir (Hususî) — Egrigöz kö
yünden İbrahim oğlu iki yaşında Ha
san köyün içerisinden geçen su ke-
nannda; köyün çocuklan ile oynarken 
bir araUk cereyana kapılarak boğul
muştur. 

Ziraat kongresine hazırlık 
İzmit 2 (A.A.) — Yakında Anka-

rada toplanacak olan büyük ziraat 
kongresinde vilâyetimizi temsil ede
cek murahhaslar seçümiştir. Kon
greye verilmek üzere bir rapor hazır
lanmaktadır. 

Galatasaray lisesi alım satım 
komisyonu başkanlığından: 

Teminatı Keşif bedeli 
Lira lira 

Soğuk hava mahzeni inşası 138 916 
Galatasaray lisesi binasında yapılmasına lüzum görülen keşif bedeli v« 

teminatı yukarıda yazılı soğuk hava mahzeni inşasınm 12/5/938 perşembe gil» 
nü saat 15 de İstanbul kültür direktörlüğü binasında liseler muhasebeciliğiıv 
de toplanan komisyonda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin en az 700 liralık bu işe benzer iş yaptıklanna dair idarelerin
den alınmış olduğu vesikalara istinaden İstanbul nafia veya yüksek mühendis 
mektebi direktörlüğünden eksiltme tarihinden evvel yazılmış ehliyetname ve 
Ticaret odası vesikası ve teminat mekbuzlarile belli gün ve saatte komisyona 

gelmeleri. «2531» 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
K i r a l ı k E m l â k 

• Beşiktaş Şenlik Dede yeni yol 2 No: h ev. 
Yukarıda yazılı vakıf mal 13/5/93 9 günü* sonuna kadar kiraya verilmeK-

üzere 2/5/938 gününden itibaren bir ay müddetle pazarhğa bırakılmıştır -
leri ^ "" ^^^ ^"° Beyoğlu vakıflar müdürlüğü akarat şubesine gelme-

it 
Muhammen laymeti 

Lira 
941 

Kr. 
04 

800 00 

1000 00 

Boyacıköyünde 4 üncü sokakda eski 11 yeni 13 odah bahçeli ah
şap hanenin tamamı. 
Kamer hatun mahallesinin Karnavale sokağmda 33 No. lu 4 odac 
İl yarım kârgir hanenin tamamı. 
Kabataşta Ömer Avni mahallesinin Beytulmalcı sokağında 32-34 
No. h altında dükkânı ve 5 odalı ahşap hanenin tamamı. 
Hüseyin ağa mahallesinin Vişne sokağmda eski 34 yeni 13 No. Iı 
4 odalı yanm kârgir hanenin tamamı. <: 

Yukarda yazılı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin para ile satışı 30/4/933 
tarihinden itibaren on gün müddetle uzatılmıştır. İhalesi 9/5/938 pazartesi gü
nü saat 15 de komisponda yapılacağından taliplerin % 7,5 pey paralarile 
akarat ve mahlûlât şubesine müracaatları. (2505) 

396 20 

Sıra 
No. 
1 

İstanbul Defterdarlığından: 
Mükellefin 

Şubesi Adı İşi Eski adresi 
Hocapaşa Taşçı zade Raf et ve Trikotaj fabrikası Mahmutpaşa, Bez-

Hakkı kardeşler cUer sokak 37/39 
No. da. i 

2 Samatya Kirkor Güdükyan Bakır fabrikası: İmrahor Samatjra 
caddesi 376 No. 

Yukarıda adı, işi ve eski adresi yazılı mükelleflerden Rafet ve Hakkı kar
deşlerin 933 takvim yılı İçin vermiş olduğu kazanç beyannamesinin müstenidi 
bulunan defter ve vesikalann tetkiki için onbeş gün içinde ticarî defter ve ve-
sikalarile birlikte mensup olduğu şubesi vasıtasile hesab mütehassısları büro
suna, diğer Kirkor Güdükyanm 930 ve 931 takvim yılı kazancmdan doğan ver
giye itirazına binaen sözü geçen defter ve vesikaları görülmek ve izahat alınmalç 
üzere Kırkbeş gün zarfmda İstanbul kazanç itirazlan tetkik komisyonuna mü
racaatları, aksi takdirde beyan ve iddialarının hükümsüz ad edilerek kanu
nen lâzım gelm muamelenin yapılacağı ilânen tebliğ olunur. (2514) j 

Kumb5T» biri 
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KÜÇÜK İLANLAB 
AKŞAM okuyucuları arasında en 

emin, en süratli ve en ucuz ilân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLANLAR Pazar, Balı v« 
Perşembe günleri intlgar eder. 

V 
1 - İŞ ARIYANLAR 

TÜRKÇE, FRANSIZCA, İNGİLİZCE, 
İTALYANCA — Ve iyi bir aide - comptab-
le olabilir; bir sökreter iş arıyor. Akçam'-
da W. W. rumuzuna mektubla müracaat. 

^ 2 
ECNEBİ, TÜRKÇE BİLEN BİR MA

DAM — Aileler arasında 5-14 yaşmda ço
cuklara mürebbiyelik yapmak veya has
ta çocuklara bakmak için iş aramakta
dır. Fransızca ve Almanca bilir, taşraya 
da gidebilir. Gazetemiz idaresine (A. Ş. 
10) rümuzile müracaat olunması. — 2 

TÜRKÇE - İNGİLİZCE — Muhaberat 
tercümeleri, Fransızca bilen bayan evin
de, yazıhanelerde saatle çalışır. Haftada 
2 - 3 gün iyi ailede İngillzceyi öğretebi
lir. Telâffuzu yüksektir. Akşam gazete
sinde (114) e yazılması. 

TAHSİLİM ORTA DERECEDEDİR — 
Eski ve yeni türkçeyi iyi bilirim. Bir k&-
tibelik veya bir kasiyerlik vazifesi anyo-
Jnım. Akşam'da (K B) rumuzuna mek
tubla müracaatları. — 1 

LİSE MEZUNU — Fransızca, biraz da 
Almanca bilen, herşeyden anlar bir genç 
İş arıyor, isteklUerin Akşamda N. K. ru
muzuna yazmaları. — S 

2 — ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
HAFTADA BİR GÜN — İngilizce ticari 

mektublar yazmak üzere İngUizceyl çok 
iyi bilen bir bayana ihtiyaç vardır. Saat 
13 ten 15 e kadar, Fincancılarda Mah
mudiye hanı karşısında No. 32 ye müra
caat edilmesi rica olunur. — 2 

BİR BATAN ARANIYOR — Bir bayın 
evini idare edecek bir bajran aranıyor. 
Alemdar Sıhhat evinde bayan H. Nevzada 
müracaat edilmelidir. 

TAHSİLDAR ARANIYOR — Yüzde Ue 
çalışmak üzere kefalet, verebilecek bir 
tahsildar aranıyor, talib olanların tahsil
dar rumuzu ile posta kutusu No. 1155 Ga
lata adresine fotoğraflı bir mektupla ma-
racaatlan 

B I R BAYAN ARANIYOR — Ana ve 
oğuldan mürekkeb iki kişinin ev hizmeti 
için bir bayan lâzımdır. Mektubla veya 
bizzat matbaamız il&n memurluğu vasıta-
sile Doktor Ş. rumuzuna müracaat edil
mesi. 

/ HAYDARPAŞA LİSESİNK — Erkek ve 
kadın hademe almacaktır. İsteklilerin 
Haydarpaşadaki mektebe müracaatları. 

f —J 
3 — SATILIK EŞYA 

SATILIK OTOMOBİL — Son model 
Opel markalı kapalı bir otomobil satılık
tır. Galata posta kutusu 1146 ya müra
caat. 

ACELE SATILIK — Yatak odası takı
mı mükemmel gri renktedir. Cihangir 
caddesi Güner apartımanı No. 2 ye mü
racaat ediniz. Sabah saat 8 ile 10 arasm-
da ve akşam 7 ile 9 arasında. 

OTOMOBİL — 1928 den 1931 modeline 
kadar beş kişilik veya spor bir otomobil 
alınacaktır. Satmak istiyenler markası 
ve son fiatini «AKŞAM» da H. S. rümuzi
le bildirmeleri. — 1 

SATILIK — Marangoz testare tezgâhı 
ve 8 beygir benzin motörü. Beyoğlu Tar-
labaşı caddesi 110 No. lı dükkânda bay 
Kemale müracaat. ,— 2 

İ^ELEPİR — Bir iyi piyano ucuz satık-
tır. Beyoğlu, Mekteb sokak No. 41. Ma
dam Anna. 

- SATILIK MOTOSİKLET — 5 beygirlik 
Triompf markalı sepetli gayet sağlam bU 
motor acele satılıktır. İstiyenler her gün 
saat 17 den sonra Beşiktaş Serencebey 
yokuşu başında 61 No. lı hanenin 3 tlncü 
katında bay Necatlye müracaat. — 1 

BEŞ YÜZ PARÇA CERRAHİ ÂLAT — MÜ 
cedded ve lyl muhafaza olımmuş &l&tı 
cerrahi satılıktır, orolojl (Zlte KoIo]l 
Akujman) üstelojl ve cerrahi umumiye 
aid; elektrik cihazları Jrektoskop ortroskop 
(mücedded) arzu eden meslekdaşlara asil 
fiatinden % 20 tenzilâtla verilecektir. 
Her gün öğleden sonra Şifa sokak 20 nu-
öğle üzeri 40514 e telefon edllebilla 

4 — KİRALIK - SATILIK 
TAKSİTLE SATILIK EKMEKÇİ FIRI. 

NI — Küçük Mustafapaşada Mekteb so
kağında 1 No. U fınn. Kagir, 4 oda, bah
çe, ahu) ve hamurkârlık, iki cephelidir. 
Talib olanlar fmn yanmdaki mektebin 
hademesi bay Damana müracaat. — 2 

6800 LİRAYA ACELE SATILIK ÜÇ 
DAİRELİ APARTIMAN — Cihangirin en 
eüzel mevkiinde her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel senevi yedi yüz seksen 
lira kira getiren bir apartıman satılıktır. 
Görmek için Cihangir Alman hastanesi 

ACELE VE UCUZ — 50 dönüm arsa 
toptan ve parça parça satılıktır. Beyler
beyinde Raslmağa mahallesinde İskele-
başmda berber bay Ferid'e, dahilinde üç 
hane var. — 3 

r^ Beşiktaş Halkevinden: İstanbul Üni
versitesi fen fakültesi doçentlerinden dok-
toa Ahmed Canokan 3/5/938 günü ak
şamı saat 20,30 da Evimiz salonunda 
ekonomi ve sanayi bakımmdan çok kıy
meti haiz kömür hakkmda bir konferans 
verecektir. Aynca da bir temsil yapıla-
caktu:. Giriş kartları idare memurluğun
dan alınır. 

BİR AİLE — Temiz ve namuslu bir 
aile nezdinde pansiyon anyor. Acele Ak
şam'da C. P. rumuzuna mektupla müra
caat. — 1 

KİRALIK KÖŞK — Göztepe Çifte Ha
vuzlar caddesi 2 No. lı içi, dışı boyalı köş
kün birinci katı kiralıkbr. Kullanışlı, dört 
oda, bir salon, hizmetçi odası, mutfak, 
elektrik, su, bahçe ve çamlık, denize ne
zaret, vapur İskelesine, tramvaya pek jra-
km perşembe, cumartesi, pazar görülebi
lir. — 6 

ACELE SATILIK KÖŞK — Göztepede 
Tanzimat caddesinde 33/39 numaralı İki 
döuüm bir evlek erazl üzerinde on odaü 
iki bölük mutfak hamam suyu elektrik 
bahçe bağ ve meyvalık ve çlçeiüiktir. 
Ahşab bir köşk ehven flatle acele satılık
tır. Görmek istiyenler içlndekilerine ve 
görüşmek istiyenler Kadıköyünde Altıyol-
da Behariye caddesinde 11 No. da mer
hum Lûtfi paşa kızı bayan Pakizeye mü
racaatları. — 2 

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. Hed 
gün içinde sahibi bay Muzaffere mü
racaat. — 2 

DEVREN SATILIK YAĞCI DÜKKÂ
NI — Kadıkö]rün en işlek yerinde. Balık-
pazar. Taşçılar No. 81 e müracaat. — 1 

KİRALIK BANYOLU VE MOBİYAU — 
Dört oda denize nazır, Cihangirde Ura-
lıktu:. Sabah saat ona kadar ve akşam 7 
ile dokuz arasında telefon ediniz. 40854. 

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 43 No. da Kâmil 
Kitabevine müracaat. — 5 

SATILIK KİRALIK GAZOZ FABRİKA
SI — Çubulduda iskele karşısında saatte 
1800 - 2000 gazoz çıkarır fabrika içindeki 
malzeme teferrüatile satılık veya fabrika 
ile birlikte kirahktır. Beyoğlu Tomtom so
kak 9 No. h Şakir bey apartımanı 3 nu
maraya müracaat. — 10 

SULTANAHMEDDEN LÂLELİ Ve ŞEH-
ZADEBAŞINA KADAR OLAN SAHA DA
HİLİNDE — Beş altı odalı bol güneşli sa-
tıhk hanesi olanlarm Akşam gazetesinde 
E M rumuzuna son fiatlerile adreslerini 
bUdirmeleri. — 2 

YAĞLI BOYA MUŞAMBA — Beşiktaş 
Sinanpaşa Selâmlık caddesi No. 51 ev 
kagir 3 oda terkos elektrik banyosu İçin
de mevcud. Beşiktaş Köyiçi Şehid Asım 
caddesi No. 68 sobacı dükkânı bay Agoba 
müracaat. — 1 

EBENKÖYÜNDE — Santral karşısmda 
merhum Cemal paşa tarlası denmekle 
tanılan tarla toptan ve İcabmda parça 
parça satılıktır. Tallblerin Karaköyde 
Köprübaşında Halil paşa sokağında İnti
bah hanında avukat Mehmed Asaf Uya
nığa müracaat etmeleri. Telefon: 41268. 

— 1 
KİRALIK MÜSTAKİL EVLER — Kadı

köyünde Kuşdiiinde Tahtaköprü ve Şe
fik Bey sokak Dere bojomda bahçe için
de biri dört oda mutfak hela diğeri iki 
oda mutfak hela çatı aralan terkos elek
trik mevcud açık ve havadar haneler ki
rahktır. Ayni adreste 36 No. ya müracaat. 

~ 4 

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 yolana geniş cephe. 
Görmek ve görüşmek İçin 52 - 2.Tel. 
müracaat. — 8 

SATILIK EV — Bakırköyünün en gü-
zA yerinde yedi odah altmda dükkanlı 
güzel bir ev acele satılmaktadır. 4 üncü 
Vakıf han karşısmda 69 No. Iı dükkâna 
müracaat. 

SATILIK KELEPİR ARSA — Göztepe
de istasyona çok yakın, denize nezaretli 
2S dönüm arsa ucuz flatle satılıktır. Bah-
çekapı Liman han asma kat 63 No. ya 
müracaat. Telefon: 22775. — 1 

S.ATILIK EV — Yedi oda iki 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. — 4 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂDE 
NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSALAR — 
Nişantaşında İngiliz mektebi arkasmda 
Güzelbahçe sokağında nezaretli 8 metre 
cepheli ve muhtelif derinlikte yekdiğerine 
bitişik müteaddit arsalar satılıktır. Bah-

YAZLIK S A Y F I Y E — Erenköyünde 
Etem Efendi caddesinde 13 No. Iı köşk 
yazlık için kirahktır. Erenköyünde fınna 
müracaat olunması. 

ACELE SATILIK EV — Amavudköyün-
de; tramvay caddesinde 128 numaralı ev 
acele satüıktır. Alt kat k&gir, köşe başın
da caddeye bakan arkası ardiye bir dük
kân, dört kath ve her katta 4 oda bir İd
ler, manzarası bol birer taraşa, elektrik, 
terkosu mevcud, görmek ve görüşmek 
için içindekilere müracaat ediImesL — 1 

PANSİYON ARANIYOR — Taksim. 
Maçka, Bebek arasında mobilyaü bir oda 
aranıyor, konforlu, nezaretli olması şart
tır. Akşam'da c Pansiyoner» rumuzuna 
mektubla müracaat. — 1 

ACELE SATILIK ARSA — Aksaray Yu-
sufpaşa Haseki caddesi Beşir Kemal biti
şiğindeki arsa satılıktır. Görüşmek için 
hsırb akademisinde birinci smıfta teğmen 
Seyfl Çotura müracaat. 

DEVREN SATILIK TtJTÜNCÜ DÜKKÂ
NI — İzahat almak için Balıkpazar Taş-
çüarda Paşa sokak No. 3. Peynirci Fllare-
tosa müracaat. — 7 

SATILIK BOSTAN — Sanyer Hünkâr-
5U3nı yokuşu başlangıcmdakl bostanın 20 
dönümde bir kısmı. Beyoğlu Tarlabaşı 
caddesi No. 110 İrfana müracaat. — 2 

2500 LİRAYA ACELE SATILIK HA
NE — 14 oda kagir bahçesinde meyva, 
çam ağaçlan, kuyu, sarnıcı ve terkosu 
mevcud, manzarası güzel bir ev satıhktır. 
Görmek için içinedkUere, görüşemk üzer» 
Galata Tünel hanında 24ıcl kat 17 No. ya 
12 - 13 arasında müracaat. 

SATILIK EV — Kadıköyde Kuşdili cad
desinde 31 Ağustos sokağında 36 No.h er 
15 lira kira getirir 4 oda, bahçe ve hes 
türlü konforu var. 1200. liraya kiracı çı
karıldı ev boştur. Müracaat edenler Kuş
dili caddesi No. 117 ye gelsinler. — 2 

KELEPİR İRAD — Altında bir dükkân 
üç oda bir mutfak ve helası ve diğerinin 
Ud katmda ikişer oda ayn mutfak ve 
helâlan bulunan sağlam kagir iki ev çok 
ucuz satılıktır. Görmek: Kadıköy Yelde-
ğlrmenl Uzun Hafız sokak E. 209 x 211 
No. Görüşmek: Suadtye Şen Çeşit mağa
zası sahibi bay Kemal. Tel: 52-79 

SATILIK — Kadıköy Caferağa mahalle
si Mühürdar caddestade (57) No. Iı dört 
kath kagir apartıman satılıktır. Konfora 
haiz denize nezareti fevkalâdedir. Cumar
tesi ve pazar sabahtan akşama kadar, 
sair günler 17,30 dan sonra içindekilere 
müracaat. — 6 

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 edenles yanmdaki ha
neye müracaat etsin. — 2 

SATILIK ARSALAR — Bostancıda Bağ-
dad caddesi Yenimahallede asfalttan iki 
dakikalık mesafede İfraz olunmljı müte-
addld arsalar ehven flatle satıhktır. Arzu 
edenler mezkûr mahallede 425/1 numa
ralı bay Nazml köşküne müracaattan. — 4 

KİRALIK APARTIMAN — Beyazıd ÇaT-
şıkapı tramvay durağmda 97/1 [PEKİT] 
apartımanı ikinci kat, beş oda, kiler, 
mutfak, hela, banyosu, su, elektrik, hava
gazı, kaloriferi havi konforu mükemmel
dir. Görmek için kapıcıya, pazarlık için 
de sahibine miiracaat. 

ACELE (7000) LİRAYA SATILIK APAR
TIMAN — Dört daireli, 9 oda, hamam 
elektrik, terkos, havagazı, denize nezareti 
iyi ayda 67 lira kira getiren 20 senelik 
evkaf vergisi verilmiş Mercan İsmetiyo 
caddesinde 29 No. lı Halil apartımanmda 
ikinci kata müracaat. — 2 

ACELE SATILIK HANE — Beyoğlu 
Tozkoparan Çatmalımescid Mekteb so
kağı 24 numara altı oda bir sandık odası 
Ikl yüz numarası bahçeli üç tarafı açık 
elektrik terkos Halice nazır havadar bir 
hane satılıktır. İçindekilere müracaat. 

— 1 

KİRALIK LÜKS APARTIMAN — Tak
simde Topçu caddesinde Uygun apartı-
manmm iki numaralı ve beş odah dairesi 
mobüyasUe beraber yaz mevsimi için ki
ralıktır. Her gün sıcak su, asansör. İs
tiyenler her gün müracaatla gezebilirler. 

— 6 

SATILIK VE KİRALIK — Boğaziçindo 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasmda 14 ve 16 No. h bahçeli evlerden 
bh-i veya ikisi satılık veya kiralıktır. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat için 
maraya telefon 60077. — 21 

SATILIK EV — Beşlktaşta Abbasağa 
mahalleslnm Selâmlık caddesmde on bU 
oda, bir hamam, bir sarnıç, bir mutfak, 
bir garaj ve müteaddld kileri ve kömür
lükleri havi; denize nazır, her yere ya
km, mükemmel ve her türlü konfor ve 
modem tezyinata malik 2 ve 4 numaralı 
ev ucuz satılıktır. Görmek ve görüşmek 
için Karaköy - Palas'da avukat Kayaoğ-
lu Mihalaklye müracaat. _ 2 

KİRALIK APARTIMAN — Belediye 
tramvay durağı Nuri Conkeî sokak 8-10 
No. h apartımanm 7 odalı her konforu 
havi, muayenehane ve İkamete elverişli 

EMLÂK ALINACAK — Boğazın her iki 
tarafmda ((Amavudköy ve Üsküdardan 
itibaren) satılık yalı ve köşkü olanlarm 
Ankara posta kutusu 471 numaraya tafsl-
l&th mektubla müracaatı. — 8 

KİRALIK DEPO — Tophanede tram
vay caddesi üzerinde 12,000 balya tütün 
alabilin k&gir büyük bir depo kiralıktır. 
Müracaat: Balıkpazarı, Balıkhane sokak 
No. 19/1 Balıkhane buz bayii Fikret. — 1 

SATILIK HANE — Sultanahmedde, İn-
ciliçavuş sokağında 29 No: lu hane ehven 
flatle satılıktır. Talip olanlann Kadıkö-
3Tinde, Cagferağa mahallesinde Ruşen so-
kagmda 1 No: lu haneye müracaatlert 

PAPAS BAHÇESİ SATILIKTIR — Ka
dıköyünde Bagdad caddesinde bir taraf
tan tren hattına diğer taraftan Fener
bahçe stadına nazır PAPAS BAHÇESİ na-
mlle maruf, içinde köşkü, gazinosu, do-
lablı kuyulan, havuzlan bulunan 22 dö
nüm bostan ve ağaçlarla müzeyyen olan 
mahal satılıktır. Talihlerin İstanbulda 
Balıkpazar caddesinde 48 numaralı AL
TIN TAYYARE piyango gişesine müra-
caatlan, telefon No. 23302. — 1 

İNGİLİZCE VE FRANSIZCA DERSLE
Rİ — Tecrübeli profesör tarafmdan. 
KoUejler ve mektebler için talebe hazırfe* 
yor. Her yere gider, fiatlet uygım. Kadı* 
köy Hale sineması civarmda, Sakız Oülft 
sokak No. 15, yahut «Akşam'da» A. A. ru
muzuna mektubla müracaat. — 1 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif U» 
selerln sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci smıftan onuncu sınıfa dahil 
talebelere ders verir ve ihzari smıflara 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. 9. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaf 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. 

SATILIK KELEPİR EV — Kuzguncuk 
ile İcadlye arası, vapur ve tramvaya ya
kın, 3 kattan ikisi kagir, üstü ahşap, 6 
oda, 2 mutfak, ayda asgari 10 lira kira ge
tirir, mecburiyet tahtında her hangi bir 
fiatle, acele satılıktır. Evin 2 tarafı sokak 
(İcadlye Hamam caddesi ve Çifte Çmar 
sokak No. 14), iki taraftan ayn kapılan 
ve ikiye taksim edilmiş olup, iki aile yek
diğerini görmeden oturabilir. Terkos su
yu, elektriği ve çok güzel msuızarası var
dır. _ S 

5 — MÜTEFERRİK 
BAŞBAŞA, HOT - FOKS, KONGA — 

Hususi ve münferid dans dersleri yeni 
danslar, Beyoğlu Karlman karşısmda Nur 
Ziya sokak 3 No. profesör Panosyan. 
Müracaat saatleri pazardan maada her 
gün (12 - 14), (17 - 21). — 1 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya imtihanlarına 
hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-

tenj eliğine malik iyi Fransızca bilen ve t s ; 
tanbulda bir yüksek mektebde lisan tedri« 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Flatler mutedildir. «PROF. M. M.» rümu
zile (Akşam) a mektubla müracaat. — 6 

HUSUSÎ RİYAZİYE VE FİZİK DERS
LERİ — Yüksek tahsUli bir muallim lise. 
ortamektep talebelerini az zamanda kuv
vetli ve emin bir şekilde imtihanlara ha
zırlar. Hariçten İmtihana girecekleri d* 
yetiştirir. Akşamda R. T. rumuzuna yan 
ile müracaat: — 2 

MEKTUPLARINIZI ALDIRIIfl2 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
F A — H E 1936 _ F. D. — OE 

M O — Entertip — A Ş. 10 — A B 
C P — Pansiyoner — S N . 
namlarına gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Zayi — 9/9/937 gün 13264 sayüı beyan
nameye aid 307212 sayılı depozito mektu-
zımu zayi ettim. Yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. Aynca bor
sada kullanmıyacagımı ilân ederim. 

Hristo Sarri 

Beyoğlu birinci sulh 
hukuk mahkemesinden: 

Matild, Dominiko, Aristidl, Emest Ferri 
ve salrenln hissedar olduklan (7800) li
ra muhammen kıymetli Beyoğlunda Eski 
Polonya sokagmda (yeni Nuruzlya) eski 
ve yeni 19 sayılı ev tamammm izalei 
şüyu İçin açık arttırmaya konulduğun
dan 6/6/938 pazartesi günü saat 15 den 
16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkemesi 
başkâtlbllğince müzayede ile satılacaktı?. 
1 — Arttırma bedeli tahmin edilen kıy
metin % 75 İni bulursa o gün ihale edi
lecektir. Bulmadığı takdirde 15 İnci gü
ne gelen 21/6/938 salı günü saat 15 den 
16 ya kadar icra olımacak ve en çok art
tırana ihale edilecektir. 2 — İhaleye kadaS 
birikmiş maliye, beledijre vergileri ve va
kıf icraâlle 20 senelik evkaf taviz bedeli ve 
tellaliye müşteriye alddir. Mikdarlan dos-
yasmda srazılıdır. 3 — Arttırmaya gir
mek istiyenler muhammen bedelinin % 
7 buçuğu nisbetinde teminat akçesi veya 
ulusal bir bankanın teminat mektubunu 
getirmeleri şarttır. 4 — Arttırma bedeli 
ihaleden itibaren 5 gün içinde mahkeme 
ka.sa.sina yatınlacaktır. Aksi takdirde iha
le bozularak farkı fiat ve zarar ziyan ve 
faiz bllâ hüküm almacaktır. 5 — 2004 
sayılı icra ve iflâs K. nun 126 ncı mad
desine tevfikan gayrimenkul üzerindeki 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer alâka
darlar gayrimenkul üzerindeki haklarmı 
hususile faiz ve masarife dair olan İddla-
larmı isbat İçin ilân gününden İtibaren 
20 gün içinde evrakı müsbitelerile bera
ber satış memuruna müracaat etmelidir. 
Aksi takdirde haklan tapu kütüğü ile sa
bit olmıyanlar satış parasmm paylaşma-
smdan hariç kalırlar. 6 — Aristidi hissesi 
mahcuz ve ipoteklidir. 7 — Şartname 
mahkeme divanhanesinde herkesin göre
bileceği yere asılmşıtır. Fazla malûmat 
almak istiyenlerin 932 de 21 sajnsUe baş
kâtipliğe müracaatları ilân olunur. M. 1612 

• S İ P İ N 
KENAN 

Hakikî tabletleri soğuğa 
karşı ve bütün ağrılardan 

YENt NEŞRİYAT: 

Fransızca yardımcı kitab 
Alman lisesi muallimlerinden Zeki Ce

mal tarafmdan, orta mekteblerle liseler
de okutulmakta olan metod Alge'den ta
lebenin İyi şekilde istifadesi İçin hazırla
nan eserlerden Almancadan sonra Fran-
sızcası intişar etmiştir. (Metod Alge ilo 
Fransızca öğrenenlere yardımcı kitab) is
mini taşıyan bu eserde bol misallerle 
Fransızcanm grameri, imlâsı gösterilmek
te ve talebe pratiğe alıştınlmaktadır. Oku
yucularımıza tavsiye ederiz. 

Refik Fenmen'in 

YENİ ELEKTRİKÇİLİK 
Cild n çıktı. Ehliyetname imti
hanlarına hazırto. 40 K. Yazan: 

Akba Kitabeyi Ankara 

Şehrimizin, tanınmış 

Tüccar terzi 

J. İTKİN 
Halefleri 

Hiçbir yerde şubeleri bulunma
dığını bildirir ve (J. İTKİN ha
lefleri) ismini mümaMl isimda 
bulunan fii-malaria kanştırma-
malannı muhterem müşterile
rinden rica eyler. 

Adrese dikkat 
Beyoğlundaf İstiklâl cad

desi No. 405 
Telefon: 40450 

B A K E R 
Mağazasmm sattığı elbiseler 
1 — PEK RIÜKEIMIVIEL 
2 - - PRATİK 
3 — GAYET ŞIK 
i — ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin çeşitleri 
her yerden iyi ve ucuz fiyat
larla satılmaktadır. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öi;Ieden sonr* 

saat (2,5 tan 6 ja) kadar İstanbulda Dl-
vanyolunda (104) numaralı hususi kabi
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, ca-
tnartesi günleri sabah «9,5 - 12ı> haUkt 

http://ka.sa.sina
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Ofttoteda Ikhlr haa X tncfl kat 
T«l: 44M1 • • • > 

traaska Oılcnt Unlen Gothenbnrff 
- lOothenburg, Btokholm, Oalo, DantzlK, 
fttenia Copenbag Abo ReTal Te bûtfin 
Pmk limanlan lark TO Karadenls ba Îı-
P Umanlan arasında 19 günde bir azimet 
n tT(l«t İçin muntazam postalar. 
* O^nla - DantUg - Oothenburg T« 0«1O-
I t t beklenen rapurlar. 
: potland vapuru 9 mayısa doğru. 

Btrdeland vapuru 15 mayısa dognı. 
, aorland vapuru 25 ma3asa doğru. 

'^Jakında tâtanbuldan Hamburg Roter-
Vttı o Kopenbag, Odjnla Ootbenbert, 
mttılg • Btokbolm, ve Osloft limanlan 
Mhi hareket edecek vapurlar. 

Ootland vapuru 9 mayısa doğru. 
t Bardeland vapuru 15 mayısa doğru. 

Nm-land vapuru 25 mayısa doğru. 
Kıla ta2aUftt İçin Oalata'da Tabir haa 

I laeû katta kâin acentahğma mfiraeaat 
î  Tel: 44M1 - 3 - I 

11 aı n : 
UR. Ralph Henfy Rosenberg, ailevi sebep-
Mt dolayısile soy adı olan Rosenberg'i 
fenüû dairesinde tebdil ve valdesinin soy 
Mı olan cAtklns» 1 soy adı olarak kabul 
Mtltlnden bundan böyle Ralph Henry 
âıiklns olarak tesmiye edileceğini beyan 

•H^r . 
^ 

<Mesesîzlikmî? 

iJejeiii'öImanızın'sebebi lân»-
l^uı, teĞrleyen ""-ToTİn • lerîn 
rîc ott?» r t m a sıâcla n d. r; Bu 
ilûnceli' 'î^ToıTtr^ ieri; ENO 
yjEYVATUZU" içerek del tAİ-

fTîTENOjleziz^ve kuvvrt veri
ldin ENO ^kanınızr temizler, 

rrâcoddak' ^ehTrlerı atar. ne|e-
«uİllVo t* kabızın ononr fecer. 
4̂ NQ uze ^hnauaızı ve kûvve-
Itiuîẑ  iade eder. 

MEYVA TUZU 
ENO 

FRUIT SALT 

j Harici Askerî Kıt'atı İlânları j 

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
kında malûmat Askerlik şubelerinde ve Okullarda vardır. 

2 — Kaydı kabul için müracaat zamanı 1,'Haziran/938 ile 25/Temmuz/938 
arasmdadır. 

Talebe hangi okula girmek istiyorsa bir dUekçe ile doğrudan doğruya o 
okul müdürüne müracaat edecektir. Dilekçeye iki fotoğraf ile bir tane 6 ku
ruşluk posta pulu iliştirilmiş bulunmalı ve mensup olduğu Askerlik şubesi. 
Babasının adı ve mesleği ile kendi adı, okuduğu okulun ismiyle hangi sınıfta 
bulunduğu, yabancı dil okuyorsa hangisini okuduğu ve okulundaki kayıt nu
marası, boyu, yaşı, ağırlığı ve oturduğu yerin adresi vazıh olarak yazılmahdır. 

3 — Mekteplerin bulunduğu şehirler haricinden müracaat edecek talebe
ler aynca ikinci bir dilekçe ile de Askerlik şubelerine başvuracaklardır. Asker
lik şubeleri sıhhî muayeneleriyle lüzıunlu kaydı kabul kâğıtlarını tamamlattı
racaklar ve 1 Temmuzda talebenin gireceği okul müdürüne yalmz kâğltlarmı 
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 maaş veri-
jjj. «830» «2444» 

"TURK HAVA KURUMU 
2 5 C l T E R T İ P 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci keşide 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 içtirak et
mek suretile siz de taliinizi deneyiniz^ 

İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Şişli Çocuk Hastanesinin kömürlük inşaatı 
Keşif bedeli: 1760 lira 61 kuruş. 
Muvakkat garanti: 133 lira. 
Şişli Çocuk Hastanesinde yaptınlacak kömürlük açık eksiltmeye konul

muştur. 
Eksiltme 9/5/938 pazartesi günü saat 14,30 da Cağaloğlunda Sıhhat ve 

İçtimaî Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 
Mukavele Eksiltme Bayındırlık işleri genel hususî ve fennî şartnameleri proje 
keşif hulâsası ve buna bağlı diğer evrak her gün komisyonda görülebilir. 

İstekliler carî seneye aid Ticaret Odası vesikasiyle 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mektubu 
ile bu işe benzer 1000 liralık iş yaptığına dair İstanbul Nafıa müdürlüğünden 
eksiltme tarihinden bir hafta evvel almış olduklan müteahhitlik vesikasiyle 
birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. «2316» 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — idaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mucibince 

yaptırılacak kagir ve betonaı-me istinad duvan ile filitre dairesi inşaatı kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 liradır, 
m — Eksiltme 9/V/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15,30 da 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 
rv — Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar leva

zım ve mübayaat şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi

sar İnşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan lâzımdır. 
VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile V inci maddede yazılı 

ehliyet vesikasmı ve % 7,5 muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14,30 za kadar yukarı
da adı geçen alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması lâzımdır. ((2327» 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedeli 1140 lira olan 1200 torba çimento ile keza muhammen 
bedeli 500 lira olan 100 torba Siman fondu, 14/5/938 cumartesi günü saat 10,30 
da açık eksiltme usulile Sirkecide 9. İşletme binasında satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin nizamî vesikalarile beraber 123 liralık muvak
kat teminat mektuplarım hamilen komisyona müracaatları lâzımdır. Şartname
ler parasız olarak komisyondan verilmektedir. (2431) 

• 
Avrupa hattında mühim tenzilât 

Avrupa hattmda 5/Mayıs/938 tarihinden itibaren eşya nakliyatma mühim 
tenzilât yapılmıştır. 

1 — Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyonlardan Avrupa hattının herhan
gi bir istasyonuna ve bilmukabele yapılacak nakliyatın ücretleri, sımf farkı 
aramlmaksızm, ton ve kilometre başına; perakende «3», asgarî beş ton ücreti 
verilmek şartiyle «2,5» ve asgarî on ton ücreti verilmek şartile «2» kuruşa indi
rilmiştir. 

Tenzilât miktarı yüzde elliye yakındır. Bu suretle Kırklareli - İstanbul ara-
smda «Peynir, Manifotra, Tuhafiye, Kavafiye, Bakkaliye, züccaciye... gibi» bir 
sınıfa tabi eşyadan ton başına: 

Perakende 1470 kıuıış yerine 840 asgarî beş ton şartiyle 1223 kuruş yerine 
700 ve asgari on ton şartiyle 1195 yerine 560 kuruş alınacaktır. 

2 — Sirkeci - Yeşilköy kısmındaki istasyonlarda^ Avrupa hattının herhan
gi bir istasyonuna yapılacak tuz nakliyatmm ücreti, asgarî beş ton ücreti ve
rilmek şartiyle, ton ve kilometre basma «1,50» kuruşa indirilmiştir. 

3 — Avrupa hattımn herhangi bir istasyonundan Sirkeci - Yeşilköy kısmın
da bulunan istasyonlardan birine en az on ton ücreti verilmek şartiyle nakle
dilecek Dökme, ve çuvallı zahirelerin, yağh, danelerin, tohumların ve çekir
deklerin nakil ücretleri bütün mesafe için ton basma «400» kuruşa indirilmiş
tir. 

4 — Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2424) 

Açık eksiltme ilânı: 
Haydarpaşa lisesi sahnalma kurumundan: 
Haydarpaşa Lisesinde Devlet hesabına okuyan yatılı talebe İçin asgarî 275 

azamî 280 metre elbiselik lâcivert kumaş açık eksiltme3re konulmuştur. Eksiltme 
5/Mayıs/938 perşembe günü saat 15 de İstanbul Kültür direktörlüğü binası 
içinde Liseler muhasebeciliğinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1260, ilk teminatı 95 liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. Taliplerin cari sene Ticaret oda

sı vesikasından mâda bu nev'i kumaş yapan fabrika ve imalâthane sahibi olduk-
larma dair vesika ibraz etmeleri mecburîdir. (2229) 

YENİ ADRESİMİZE DİKKAT! 

T E S H İ L A T BAKKALİYESİ' 
Eminönü meydanında Valide han altındaki mağazamızı istimlâk dolayısile | 
İstanbul Balıkpazar Caddeıinde 47 Numeroya 
taşındığımızı muhterem müştarHerimize arz ile eski teveccühlerini 

dileriz. 
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Radyo ve Radyom 
kadar 

RADYOLİN 
de Insanlığfa hizmet 
etmektedir; çünkü 

RADYOLiH 
dişleri, dişler midejri» mi
de vücudu kuvvetlendirir. 
Sıhhatli ve kuvvetli insan
lar da medeniyete hizmet 

eder. 

Sabah, öğle ve akşam her 
yemekten sonra dişlerinizi 
muntazaman fırçalayınız. 

H A Y A T I M I N 
En büyük 
Heyecanı 

HELLA 
P ITT 

YENİ SlNEMA 
YILDIZI 

tjç merasim gününde adi bir pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldun. 
Pudra, cildimde parça parça yapışı
yor ve yüzüm «makyajlı» bir şekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim, ve havalandırılmış 
ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de
ğildim. 

Pudra âleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük mali fedakâr
lıklarla hemen Tokalon müessesesi 
taxafmdan satın alınmıştır. Şimdi To
kalon pudrası namile ve her gün da
ha taze, daha nermin, daha güzel gö
rününüz. 

Bayanların 
nazarı dikkatine 

Satm aldığmız Tokalon kremi va
zolarının büyük bir kıymeti vardır. 
Onları bayünize iade ettiğinizde beheri 
için 5 kuruş alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükâfatları bulunan To
kalon müsabakasına iştirak hakkını 
veren bir büet takdim edilecektir. 

Güzel kadınların en ince, en güzel arzulan 

HASAN RUJvE ^^mM H a s a n 
ALLIKURI 

Kadınların güzelliğini ve ca
zibelerini ziyadeleştirlr. Paris 
ruj ve allıkları ayarında olduğu
nu bütün güzeller tasdik ediyor 

Mandarin, oranj, kler mova-
yen ve zengin çeşitleti 30, lüks 
50 kuruştur. Allıklar mandarin 
brün, blondinet nevileri şahe
serdir 35 kuruştur. 

HASAN DEPOSU 

PUDRALARI 
Dünyanın en güzel pudraları 

nefaset ve mükemmeliyetinde-
dir. Yüz defa havalandırılmış 
halis pirinç özünden ve süt kre
minden yapılmıştır. Hasan pud
raları fevkinde bir pudra tasav
vur edilemez. Beyaz, raşel, 1-2 
penbe, 1- okr, okr ruje, naturel 
renkleri birer şaheserdir. Nefa
setine rağmen çok ucuzdur. 

Kutusu 25, iki misli 40 kr. 

T ü r k Hava K u r u m u n a enspek tö r 
muav in ler i a l ınacak 

Türk Hava kurumu için 150 lira aylık ve seyahatlerde 5 lira yevmiye veril
mek üzere imtihanla enspektör muavinleri alınacaktır. Aranılan vasıflar şun
lardır: 

A — Memurin kanununun 4 ncü maddesindeki vasıfları haiz olmak. 
B — Yaşı 35 ten yukarı olmamak. 
C — Yüksek mektep mezunu olmak «mülkiye ve Yüksek ticaret ve iktisad 

mektebi mezunları tercih edilir. 
Ç — Filî askerliğini yapmış olmak. 
D — Tapılacak tahkikat neticesinde ahlâk ve seciyesi müsait bulunmak.. 
İstenilen vesikalar şunlardır: 
A — Nüfus cüzdam veya tasdikli kopyası. 
B — Kendi el yazısiyle tercümeihal hülâsası «memuriyette bulunanlar 

için resmî vesikalar.» 
C — Tahsil ve askerlik vesUsası. 
Ç — Türkiyenin her tarafında yolculuğa mütehammil olduğıma ve has

talıklı olmadığma dair tam teşekküllü hükümet hastanesinden almacak foto
ğraflı rapor. 

İmtihan programı: 
A — Ticarî hesap, faiz, Iskonto, faizli carî hesaplar, 
B — Ticarî usulü defteri. 
C — Hukukî bilgiler. 
Ç — Tahrir 
İmtihan 20/mayıs/938 tarihinde saat on beşte Ankarada Türk Hava ku

rumu merkezinde, İstanbulda, İzmirde Türk Hava kurumu şubesinde yazılı 
olarak yapılacaktır. 

• İstekliler yukarıda yazılı vesikalarla birlikte bir dilekçe ile hemen Anka
rada Türk Hava kurumu başkanlığına müracaat etmeleri. «2526» 

M. M. V. Hava müsteşarlığından: 
Hava Müsteşarlığın göstereceği yerde çalıştırılmak üzere 210-165 lira üc

retle bir mimar alınacaktır. İsteklilerin aşağlda yazılı evraklarile Ankarada M. 
M. Vekâleti Hava müsteşarlığına, İstanbulda Hava aktarma anban müdürlü
ğüne müracaat etmeleri. Talip fazla çıktığı takdirde müsbaka imtüıamna tabi 
tutulacakları ilân olunur. 

1 — Türk olmak. 
2 — Mimarlık diplomasim haiz bulunmak. 
3 — Askerliğini bitirmiş ve diğer vekâletlerle ilgisi olmamak. 
4 — Ecnebi kadın ile evli bulunmamak. 

5 — Sağlık durumu yerinde clmak. 
6 — Hüsnü hizmet ve hüsnühal vesikalarını hâmil bulunmak. 
7 — Üç adet vesika fotoğrafı. (2506) 

P. T. T. Fabrikası Alım Satım Komisyonundan: 
335 kilo banka marka kalay ile 182 kUo külçe kurşım satm alınacaktır. 

Tamamımn muhammen bedeli 691 lira 10 kuruştur. 
Eksiltme 18/5/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de yapılaca

ğından taliplerin 51 lira 83 kuruştan ibaret muvakkat teminatlarını vezneye 
jratırmak suretile muajryen gün ve saatte komisyona müracaatları. (2516) 

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

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

İPOZA PATI 
Kan çıbanları, el ve ayak parmaklannın arasındaki kaşıntılar, dolama, me
me iltihabı ve çatlaklar, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler, 
koltuk altı çıbanları, ANTİVİRÜS ile tedavisi en «rken ve en emin bir su
rette temin eder. 

ŞARK İSPENÇİYARİ LABORATUARI T. A. Ş. 

Teknik okulu müdürlüğünden: 
Teknik okulu mühendislik kursu kabul imtihanları 24 mayıs 938 salı ve 

25 mayıs 938 çarşamba günleri yüksek mühendis mektebinde yazılı olarak ya
pılacaktır. 3074 sayılı kanunun 3 cü maddesi ahkâmına istinaden yüksek ve
kâlet makammca adlan, 26/2/938 tarih ve 1518/2726 sayıh tamime ek liste ile, 
mensup olduklan dairelere bildirilmiş olan (nafia fen mektebi) mezunu fen 
memurlannm bu husustaki talimatnameyi okujrup bilgi edinmek ve imtihan 
günlerinde ibrazedecekleri hüviyet vesikalarım almak üzere merbut bulunduk
ları daire reislerine müracaatları ilân olunur. «2515» 

Sahibi Necmeddln Sadaic Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaan 

Memleketimizde çok sevilmiş olan meşhur 

EDUARDO BİANCO 
Orkestrası ilk defa Türkçe olarak 

b D E O N 
Bayan 

plâklannda en kıymetli tangoları doldurmuşlardır. 
BİRSEN'in 0 7 ( 1 0 1 C Seversen bana gel - Tango 

okuduğu L I ULID O siyah gözler — Tango 
Bundan maada muhterem halkımız taraf mdan Park otelinde pek kuv

vetli alkışlara mazhar olan teni tangolar 
Q'y/\rt-| »yDestino — Tango 
Z / UZ 1 / Recuerdos — Tango 
rt'yrtr^-ı oDespojos — Tango 
Z/UZlöco^g^ de Jaruho 

270219 Tabu — Rumba Cubana 
Nostalgias — Tango 

9 7 0 9 9 0 ^^ Nostalgo — Tango 
Z / UZZU jjoıumia — Tango 

Satışa çıkarılmıştır. 

RESSAM 
L E O P O L D - İ E V İ SERGİSİ 

Fındıklıda Güzel Sanatlar Akademisinde açüan Sergi gösterilen rağbet 
dolayısile 6/Mayısa kadar açık bulundurulacaktır. «2496» 

Duhuliye yoktur. 

Sz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMİN KREMLERİ 

- - .^ 

v/ 

CALSAMİN 

KANZUK 

Sıhhat Bakanhğının resmi ruhsa
tım haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve eşsiz kalnuştır. 

Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 
vücuda getirümiş yegâne sıhhi 
kremlerdir. 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de
ğil sıhhi evsafım Londra, Paris, Ber
lin. New York güzellik enstitülerin
den 3rüzlerce krem arasında birinci
lik mükâfatım kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

Gündüz için yağsız, gece için yağü 
ve haUs acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMIN; ötedenberi tamnmış hususî vazo ve tüp şeklinde 
satıhr. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

İstanbul emniyet nnüdürlüğünden: 
Muamelât memurlan için ((45 takı m elbise ile 45 ş^ka ve 45 kaputun ahn-

ması açık eksiltmeye konmuştur. Bunlarm hepsinin muhammen kıymeti 1800 
lira muvakkat teminatı 135 liradır. 

İsteklilerin şartname ve numunelerini görmek üzere müdüriyet hesap me
murluğuna ve eksiltmeye iştirak için 19/mayıs/938 cuma günü saat 16 da 

muvakkat teminat makbuziyle vilâyet defterdarlığı muhasebecilik dairesinde 
kurulu komisyona müracaatlan ilân olunur, «2530» 


