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Munzam pakt dün saat 
18 de imzalandı 

yunan halkının alkışları arasında Celâl Bagar dedi ki: 

*'Bu tezahürler, iki millet arasındaki 
ittifakı tasdik eden referandumdur!,. 

Atina 27 (A.A.) — Başvekü B. Celâl 
Bayar ile Hariciye Vekili Rüştü Araş 
Selânikten geçerken iki memleketin 
bayraklarile süslenmiş olan istasyonda 
vali ve belediye reisi, askerî ve sivil yük-
^k memurlar, üniversite talebesi ve 
aradaki dostluğa ve ittifaka karşı duy
gusunu hararetle izhar eden kalabalık 
bir halk kütlesi tarafmdan karşılan-
fiuşlardır. Bay&n Celâl Bayara buket
ler takdim edilmiş ve askerî muzika iki 
memleketin millî marşlarım çalmış
tır. 

Celâl Bayar, ihtiram kıtasını tefti} 
ettikten sonra gazetecileri kabul ede
rek Elenlerin kralına Büyük Şefinin se
lâmlarını ve kardeş ve dost Türk mil
letinin asîl Elen milletine karşı duygu-
lannı getirdiğini beyan etmiştir. 

Celâl Bayar ve Rüştü Araş Atinaya 
kadar yol üzerinde alkışlanarak seya
hatlerine devam etmişlerdir. 

Atinada 
Atina 27 (A.A.) — Atina ajansı bil

diriyor: 
TürkiytfBaşvekili Celâl Bayar ve Ha

riciye Vekili Rüştü Arası getiren husu
si tren bugün Atina garına saat 11 de 
girmiştir. 

Türk misafirleri Başvekil Metaksas, 
hükümet âzası, kralın yaverleri, kara 
Ve deniz, hava kurmay başkanlan, 
Saikan antantı memleketlerinin elçi-
Isrile Sovyet elçisi ve diğer askerî ve 
^ülkî erkân tarafından karşılanmış
lardır. 

Celâl Bayar, resmi selâmı ifa eden 
Efzun alayını teftiş etmiş ve muzika 
istiklâl ve Yunan marşlarını çalmıştır, 
^safirler ve Yunan nazırları kesif 

bir halk kütlesinin alkışları arasında 
istasyondan çıkarak otomobillere bin-
J^işler ve gene bütün yollan dolduran 
balkın alkışlan arasında otele gitmiş
lerdir. 

Celâl Bayar ve Araş saraya giderek 
«efteri mahsusa kaydolunmuşlar ve 
«oüteakiben Yunan Başvekili Metaksas 

Tunan Hariciye Nezareti binası 

ile ziyare teatilerinde bulunmuşlardır. 
Munzam pakt imzalandı 
Atina 27 (A.A.) — Atina ajansı bil

diriyor: 
Bugün saat 18 de, iki dost ve mütte

fik memleket Başveküleri Türk - Elen 
munzam paktmı imzalamışlardur. 

B. Celâl Bayarm Yunan 
matbuatına beyanatı 

Atina 27 (A.A.) — Başvekü B. Celâl 
BaysCr'a refakat eden Anadolu ajansı 
hususî muhabiri bildiriyor: 

BaşyekU Celâl Bayar, Yunan - Türk 
muahedesinin imzasmdan sonra Yu
nan matbuatma aşağıdaki beyanatta ' 
bulunmuştur: 

Muhterem Yunan matbuatı, 
Kıymetli, siyasî bir vesika imzala-

dığunıza samiâaî surette kaniim. İm
zamı koyduktan sonra, büyük bir 
devlet adamı olan arkadaşım Ekse
lans General Metaksas'a söyledikleri
mi burada tekrar edersem hakikî 
duygularım olduğu gibi tebarüz eder. 

Kendisine: «Tebrik ederim, her iM 
memlekete gerçekten büyük hizmet 
edilmiştir. Biribirimizi tebrik etmeğe 
lâjnkız. İmzaladığımız bu muahede 
Balkanlarda esasen teessüs etmiş olan 
sulhun, emniyetin, büyük dostluğun 
ve ittifakm yeni bir tezahürü olduk
tan başka bu hududu da aşarak umu
mî sulhe de hizmet edecektir. İşte bu 
fikir ve zihniyetle, ellerinizi hürmet 
ve muhabbetle sıkıyorum.> dedim. 

Hakikî duygum ve düşünüşüm bu
dur. 

İçinde bulunmakla çok büyük zevk 
ve heyecan duyduğum memleketiniz-
deki tezahürata gelince, mübalâğasız 
ifade edebilirim ki bu kadar büyük ve 
kalbten gelen coşkun tezahürata ve 
candan kabule şahit olunmamıştır. 
Ve ben ilk görüyorum. 

Bunu memleketime götüreceğim, 
memleketime anlatacağım, onlar da 
hiç şüphesiz heyecanıma ve şükranı
ma iştirak edeceklerdir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

fransız Başvekili ve Hariciye Nazırı 
dün Londraya gittiier 

Nazırlar günün bütün mühim 
siyasî meselelerini görüşecel<ler 

Parts 27 — Başvekil B. Daladier 
||6 Hariciye Nazın B. Bonnet bugün 
^gleden sonra tayyare ile Londraya 
«areket etmişlerdir. Kendilerine Ha-
*"̂ ye erkânından bazı zevat refakat 
®öiyor. Bu akşamdan itibaren görüş
melere başlanacaktır. 

Bütün gazeteler bu ziyarete daîr 
b^akaleler yazıyorlar. Figaro diyor ki: 
«Fransa ve İngiltere hâdiselere seyir-
'̂ i kalacak yerde teşebbüste bulunmak 
f harekete geçmek mecburiyetinde-

J"rler. Londrada bu hususta görüşme-
ler olması muhtemeldir.» 

Popüler gazetesi, Çekoslovakya me-
^elesile meşgul olarak, İngiltere ve 

ransanm Lehistan, Yugoslavya ve 
**omanya nezdinde teşebbüste bulun
malarını istiyor. 
»igiliz kabinesinin toplantısı 
Londra 27 — İngiliz kabinesinin 

larile yapüacak görüşme mevzuubahis 
ohnuştur. Hazırlanan ruznamede gü
nün bütün siyasî işleri ve iki memle
keti alâkadar eden millî müdafaa me
seleleri vardır. 

Südetlerin teşebbüsü neticesinde 
Çekoslovakyada hasıl olan vaziyet bu
rada endişeler uyandırmıştır. İngilte-
renin Prag sefiri Hariciye Nezaretine 
malûmat vermiştir. 

Majino hattında İngiliz harb 
levazımı depo edilecek 

Lmdra 27 (A.A.) — Deyli Meyi ga
zetesinin yazdığma göre, Fransız -
İngiliz askerî teşriki mesaisi neticesi 
olarak Majino hattı boyunca depolar 
inşa edilecek ve bu depolara; İngiliz 
harp levazımı stok edilecektir. 

Ayni gazete, İngilterenin yakında 
Almanya ile tekrar temasa gelmek ni-

Haynlyân'ın nutku 
Çekoslovaklar müzakereyi 

kabul etmiyorlar 
Prag 27 (A.A.) — Südet Almanlan 

reisi Hajmlâyn'm nutku üzerine orta
ya çıkan vaziyet karşısında Çekoslo
vak siyasetinin en mesul makamlan ta
rafından Havas ajansı muhabirine ya
pılan beyanata göre, mezkûr makam
lar, Südet partisi reisi ile herhangi bir 
münakaşa veya müzakerejri reddedi
yorlar. 

Çünkü Haynlâyn, millî ekalliyetler 
statüsü muhteviyatım katiyen bilme
den ve şeklini de öğrenmeden uluorta 
reddetmiştir. 

Muazzan bir iane günü 
Yalnız bayramlarda değü, kötü 

günlerde de iane toplanır; bilhassa 
böyle âfetlerde... 

Öyle insanlar var ki Kırşehir felâ
ketzedelerine ancak meselâ yirmi beş 
kuruş verebilecek. Bunun için Kızılay 
şubesine mi gitsin? Bilâkis Kızılay, 
hamiyetli halkın ayağına gelmelidir. 

Zelzele başhyalı haftayı geçti. Bü
tün memleketin iştirak edeceği muaz-
zam, emsalsiz bir iane güm 

Ankarada gene bir 
zelzele hissedildi 

Yurdun her tarafında felâketzedelere 
büyük yardımlar yapılmağa başlandı 

Resmi binaları boşaltılan Kırşehirden bîr görünüş 

Ankara 27 (A.A.) — Bugün saat 
12,45 de şehrimizde hafif bir zelzele 
olmuştur. 

Adana valisi vilâyetinde zel
zele olmadığını söylüyor 

Dün gece Adanadan gazetemize 
şöyle bir telgraf gelmiştir: 

«Adananm Bahçe kazasmm şimal 
köylerinde bugün zelzele oldu. Bazı 
yerler çöktü. Bina ve insan zayiatı 
yoktur.» 

Bunun üzerine Adana valisim ge
ce yansı telefonla aradık. Vali demiş
tir M: 

— Vüâyetimizin hiç bir yerinde bir 
zelzele olmamıştır. 

Keskin kazasında jalalan 
evler 

Keskinden gazetemize büdiriloyr: 
Son zelzeleden Keskin de çok zarar 
görmüştür. Mmtakanın Cebrailli, 
Konursanlar, Takazlı, Güçbeyli, Ce-
ritobası, Efendiköyü» Ceceliköşker, 
Köztepe, Beşler, Sefil, Kayalık Solak
lısı, Halıtlı, Çamurabatmaz, Tavaözü, 
Çatallıkara Koyunlu köyleri tama
men harab olmuştur. 

Doğanay köyünün yüzde 98, Çerin 
Muminli köyünün yüzde 80, Cinali 
köyünün yüzde 40 nisbetinde evleri 
harab olmuştur. Takazlı köjmnde 4 
ölü beş ağır yaralı Doğaiıay köyünde 

iki yarah Hahthda bir ağır yaralı 
h mevcuttur. Bir çok hayvan telefatı 
vardır. 

Kazanm faal kaymakamı hasara 
uğnyan köylülerin imdadına koştu, 
Ankaradan gelen yüz cadın köylüle-
lere bizzat dağıttı, fakat kâfi gelmedi 
Köylüler açıktadır. Sarsmtüar hâlen 
devam etmektedir. Kaza merkezinde 
çöküntüler duyulmaktadır. Çatlıyan 
ve yarüan duvarlar yıkılıyor. 

Memurlar çadırlara 
nekledildi 

Ankara 27 — Kırşehirden gelen 
haberlere göre memurlar çaldırlarda 
iş görmeğe başlamışlardır. Köylere ye
niden çadırlar gönderilmiştir. Felâ
ketzedelerin iskânı ve iaşesi için bü-

• yük bir faaliyetle çalışılmaktadır. 
Kırşehirlilerin teşekkürü 
Ankara 27 (A.'A.) — Kırşehir be

lediye reisi, Kırşehir C. H. P. başkam, 
Kırşehir çocuk esirgeme kurumu baş
kam imzalarile aşağıdaki telgraf alm-
mıştır: 

Vilâyetimiz muhitindehi yer sarsmtıa 
dolayısile Kırşehir halkının maruz kal
dığı acı felâketlerden mütevellit kederle
rimize iştiark ve sazlıyan kalblerimizi te
selli ve nakdî yardımlanm da ibzal et
mekte olan kunımlann ve bütün srurddaç-
lann gösterdikleri büyük alâkalardan do
layı, Kırşehir halkı pek çok sevinç duy
muş ve bÜ3rük milletimizin, yüce Atamızın 

(Devamı 10 uncu sahifede) 

— Kendinize derhal üç kat rop, üç çift iskarpin, dört şapka ısmarhyacak-
sınız bayanı... 

— Neden doktor?.. 
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Dî ıu Geceîkâ. v e B u Sa>ba.I&ki Ha^berler w L 
Hatayda seçim faaliyeti 

hararetle ilerliyor 
Hataylıların bitaraf komisyona 

olan itimadları büyüktür 

J 

Adana 27 (Hususî muhabirimizden) 
Hatayda reylerin atUmasma mayı
sın ikinci lıaftasmda başlanabilecak-
tir. Çünkü her mıntakada günde an
cak 200 müntehip cemaatlere göre 
kayıd muamelesini yaptırabilmekte
dir. Bu hususta evvelki gün ilân edi
len beyanname metni ikinci bir be
yanname ile tashih edildi. Zira mün-
tehiplerin cemaatlere göre kayd işi 
bir günde T{apıly:sa ve ertesi gün rey
lerin atılmasına başlanırsa, çok ka-
nşıklıklar olacak, işin içine hile gi
rebilecekti. 

Kontrol heyeti bu mütaleayla ikin
ci şekli muvafık buldu. Hatay vatan
daşlığı hakkındaki itirazlar, itiraz 
komitesile komisyon nezdinde rû-
yet edilecektir. Seçim esnasında müf
rit propaganda memnudur. Kontrol 
heyeti unsurlann verecekleri her
hangi bir şikâyet istidasım resen ka
bul eyliyecektir. 

Cemaat mümessillerinden birisi 
devamlı surette obstruction yapacak 
olursa kendisine mevdu selâhiyetler 
heyetçe geri alınacaktır. Şu vaziyet 
tuhaftır ki, kontrol heyetinin kitabet 
ve tercüme işlerini görecekler mahal
li hükümet mercilerince seçilmekte
dir. Hatay meclisi kırk âzalı olacaktır, 
yapümakta olan muamele munte-
hiplerin cemaatlara göre kaydidir. 

Her intihap dairesinde ikişer intihap 
şubesi ve birer intihap bürosu kurul
muş ve bu intihap bürolarına komis
yon âazalanndan birer kişi riyaset 
etmektedir. Cemaatlardan birer âza 
da iştirak etmektedir. 

Kurulan bürolann vazifesi münte-
hibi evvellerin kaydile müntehibi sa-
nilerin intihabıdır. 

Aynca her büro yanında bir de in
zibat bürosu mevcuttur, fakat inti
hap bürosu reisi muvafakat etmedik
çe inzibat bürolan müsellâh kuvvet 
kullanamıyacaklardır. İntihabı ihlâl 
edenler muvakkaten tevkif edilecek
lerdir. 

Bazı müfsitlerin (Sancak nüfus 
dairelerinin tezkeresini hamil olmı-
yanlar intihaba giremiyecek ) şeklinde 
yaptıkları propaganda üzerine kon
trol heyeti reisliği buna hacet olma
dığını, yalnız Sancaklı oluşunu ispat 
edebilecek her hangi vesikanm kâfi 
olduğunu beyan etti. Bu ispat şaha
detle de olabilecektir, 

îşe hiyle karışırsa bürolarda bulu
nan cemaat mümessilleri itiraza sa
lahiyetlidir, Hataylıların bitaraf ko
misyona olan itimadları büyüktür. 
Mandater makamlannda bitaraflığı 
dürüstlüğü göstermekle Türk - Fran
sız dosluğuna sadakatlerinin ibrazı 
temenni edilmektedir. 

Fransız nazırları 
Londrada 

Bu akşam Kral ve Krali
çenin misafiri olacaklar 

Londra 28 — Fransız başvekili ve 
hariciye nazırı dün akşam tayyare ile 
Londraya vasıl olmuşlardır. Nazırlar 
dün geceyi Fransız sefaretinde geçir
mişlerdir. Bugün saat 10,30 da İngiliz 
başvekâletine giderek İngiliz başvekil 
ve hariciye nazırile görüşmelere baş-
hyacaklardır. 

Öğle vakti İngiliz başvekili bir ziya
fet verecek, öğleden sonra konuşma
lara devam edilecektir. Fransız başve
kil ve hariciye nazırı akşam üzeri Vind-
sor şatosuna giderek İngiliz kral ve 
kraliçesinin misafiri olacaklardır. 
Fransız nazırlan burada yemek yiye
cekler ve geceyi geçireceklerdir. Sabah 
Londraya gelerek müzakereye devam 
edeceklerdir. 

Yarın öğle vakti İngiliz hariciye na-
nrı bir ziyafet verecektir. Konuşma 
biterse nazırlar öğleden sonra Parise 
hareket edeceklerdir. Bitmezse hare
ketlerini bir gün sonraya bırakacak
lardır. 

Küçük Antant 
konseyi 

4 mayıs toplantısmda 
görüşülecek meseleler 
Bülo-eş 28 — Küçük Antant konse

yinin 4 mayısta Bükreşte yapacağı 
toplantımn ruznamesi hazırlanmıştır. 
Rı^znamede şu meseleler vardır: 

1 — İtalya ile münasebat, 2 -
Avusturyanm Almanya tarafmdan 
llhakundan sonra Tuna meselesi, 3 -
Çekoslovakyanm vaziyeti 4 - Avustur
yanm Almanya tarafından ilhakından 
sonra lüzumlu bir hal alan Macaris-
tanla anlaşma. 

Brezilyada doğan Brezilyalı 
olacak 

Rio de Janeyro 27 (A.A.) — Federal 
Cümhurreisinin >imza ettiği 3reni bir 
emirnameye göre, babası yabancı da
hi olsa. Brezilyada doğan her kimse, 
babasımn yabancı bir hükümet hizme
tinde çalışmaması şartile Brezilya va-
tadaşıdır. Brezilya hükümetinin emri 
İle yabancı memleketlerde bulunan 
Brezilyalı ana babadan doğan çocuk-
1ar da Brezilya vatandaşı telâki;! edil-

Türk - ingiliz 
deniz anlaşması 

Anlaşma bugünlerde 
Londrada imzalanacak 
Londra 28 — İngiltere, Türkiye ile 

bir deniz anlaşması imza edecektir. 
Anlaşma İngilterenin 936 de Londra
da Fransa ve Amerika ile imzaladığı 
itilâf tar.zındakır. Anlaşma bu gün
lerde Londrada imza edilecektir. 

Amerika bahriye bütçesi 
Vaşington 28 — B. Ruzvelt 939 bah

riye bütçesini kabul etmiştir. Bütçe 
546 milyon dolardır. Bu sene içinde 
2 zırhh, 2 kruvazör, 8 torpito muh
ribi, 6 denizaltı gemisi ve bir çok diğer 
gemiler yapılacaktır. 

Büyük Millet Meclisinde 
dlin verilen kararlar 
Ankara 27 (A.A.) — B. M. Meclisi 

bugün Refet Canıtezin başkanlığın
da toplanmıştır. 

Müzakereye başlanırken Bolu meb
usluğuna seçilmiş olan Osman Gök-
türkün öldüğüne dair Başvekâlet tez
keresi okunmuş ve bir dakika sükût 
edilmek suretile hatırası taziz edil
miştir. Bunu müteakip ruzmaneye 
geçilerek Ezinenin Çarksız köyünden 
Ömer oğlu /Ûi Osman Koçun ölüm 
cezasma çarpılmasına ve 1937 malî 
yılı muvazenei umumiye kanununun 
21 inci maddesi hakkında istenen tef
sire aid mazbatalar tasvip edilmiştri. 

Devlet Demiryolları ve limanlan 
umum müdürlüğünün 1937 yılı büt
çesinin muhtelif tertiplerine 1.360.000 
Ura, posta ve telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 937 yılı bütçesinin 
48 inci faslına da 15.000 liranın mun
zam tahsisat olarak konulması hak-
kmdaki kanunlar da kabul edilmiştir. 

Devlet meteoroloji işleri umum 
müdürlüğü hizmetlerinde kullanıl
mak üzere satın ahnacak telsiz mu
habere ve dinleme âlet ve cihazları 
için 300 bin liralık teahhüde girişil
mesi hususuna selâhiyet veren kanun 
lâyihası üe siiıhat ve içtimai muave
net Vekâleti teşkilât ve memurin ka-
nımuna ek kanun lâyihası da B. M. 
Meclisinin dünkü toplantısında birin
ci müzakereleri yapılan kanımlar a-
rasmda bıüunmakta idi. 

B. M. Meclisi cuma günü taplana-

Atinadaki 
tezahürler 
Başvekil gösterilen 

muhabbet eserlerinden 
çok mütehassis oldu 
Atina 28 (Sureti mahsusada gön

derdiğimiz muharririmizden) — 
Başvekil Celâl Bayar ile Hariciye 
Vekili Dr. Araş, Yıman toprakla-
rma ayak bastıkları dakikadan 
itibaren her tarafta çok parlak su
rette karşılanmışlardır. Atinada
ki kabul, bilhassa pek parlaktır. 
Başvekil bundan çok mütehassis 
olmuştur. Dün akşamki suarede 
Türk gazetecilerile uzun müddet 
görüşmüş ve gördüğü hüsnü ka
bulden hararetle bahsetmiştiı^. 
Başvekil gösterilen muhabbetin 
kalbden geldiği derhal anlaşıldığı-
m söylemiştir. 

Dün akşamki suare çok parlak 
olmuş ve geç vakte kadar sürmüş
tür. Başvekil bu sabah saat 11 de 
Meçhul asker abidesine çelenk ko
yacak, 12 de kral, Başvekil ile Ha
riciye Vekilini kabul edecektir. 

Türk gazeteciler bugün 11,30 da 
Meçhul asker abidesine çelenk ko
yacaklardır. Yunan matbuat müs
teşarı öğle vakti Türk gazetecileri 
şerefine bir ziyafet verecektir. 

Akşam 8,30 da sefarette bir zi
yafet, 22,30 da suare verilecektir. 

• ^ 

Saadet vapuru 
karaya oturdu 
Vapurun kurtarılması 

için çalışılıyor 
Denizyolları idaresinin Saadet va

puru evvelki gece saat 20,30 da sis yü
zünden Bandırmaya 8 mil mesafede 
karaya oturmuştur. Vapurda 168 yol
cu vardı. Bunlar civardan geçmekte 
olan iki motor tarafından karaya çı-
kanlmıştır. Vapurun kurtarılması 
için çalışılmaktadır. 

Saadet vapuru 900 tonluktur. Otur
duğu yer kayalıktır. Maamafih vapu
run mühim bir yarası olmadığa zan
nediliyor. 

Manialı at 
yarışları 

Romada yapılacak 
müsabakalara başlandı 
Roma 28 — Beş milletin iştirak et-

tiğî manialı at yarışlarına dün baş
lanmıştır. Yanşlara iştirak edenler 
arasında Türk zabitleri de vardı. 

Yarış yağmurlu bir havada yapıl
mıştır. Katî neticeler dün akşam belli 
olmamıştır. 

GÜNÜN HADtSELERt 
İthalât ve ihracatımız 

î Ik nazarda korkunç hissini ve-
I ren bir telgraf: 

«.Ankara 27 (A.A.) — Aldığımız 
malûmata göre, istatistik umum mü
dürlüğü 1938 senesi mart ayı haricî 
ticaret istatistiklerini tamamlamıştır. 

^hnan neticelere göre 1938 mart 
aynıdaki ithalât kıymeti 12 ve iharcat 
kıymeti de 9,5 milyon liraya baliğ 
olmuştur. Bu miktarlar 1937 mart 
ayına nazaran ithalâtta 3 milyon 
lira artış, ihracatta ise. 100 bin lira 
noksanlık göstermemektedir. İhraca
ta nazaran ithalât fazlası 2,5 milyon 
liradır.:» 

Korkunç!... Zira, ötedenberi kula
ğımız dolmuştur: İhracat, ithalâttan 
fazla olmalı. 

Halbuki bizim bu misalde telâşa 
mahal yoktur: Haricî ticaSretimiz kon
trol altmda, alış ve satışımız her mem
leketle muayyen nisbetler dahilin
de olduğu için bu seferki iki buçuk 
milyonluk farkın belli başlı sebebi, 
vaktinden evvel yahud sonra girmiş 
mallatdır. Bunların bir kısmına mu
kabil biz evvelce ihraç ettik, bir kıs
mına mukabil de edeceğiz. 

Cumhuriyet Merkez bankasının 
1937 kârı 2,151,866 lira 

Bankanın hazırladığı rapor, iktisadî 
vaziyetimizin birçok noktalarını aydınlatıyor 

Ankara 27 (Akşam) — Cumhuri
yet Merkez bankası hissedarlar umu
mi heyeti yann alelade senelik top
lantısını yapacaktır. Bu toplantıyı 
müteakib fevkalâde bir içtima akde
dilerek banka esas nizamnamesinde 
yapılması kararlaştınlan değişiklik
ler hissedarlar umumi heyetinin ten
sibine arzedilecektir. 

Esas nizamnamede yapılması ka
rarlaştırılan değişikliklerin esbabı 
mucibesinde ezcümle şöyle deniyor: 

«Son senelerde ekonomik işlerimizde 
görülen süratli inkişaf şimdiye kadar hü
kümetimiz tarafmdan bu mevzuda alın
mış bulmıan tedbirlerin isabetini göster
miştir. Haz ve cesaret veren bu neticeleri 
önümüzdeki senelerde daha geniş plânlı 
maksad ve hedeflere daha uygun bir ha
le getirmek, velhasıl millî kalkmmamızı 
kendisine mukadder ufuklara ulaştırmak 
İçin ahnacak tedbirler manzumesinden 
bankamıza düşebilecek vazifeleri ifa ede
bilmek maksadile nizamnamede bu tadi-
I&tı yapmağı kararlaştırdık.» 

Hissedarlar umumî heyetine sorul
mak üzere idare meclisi tarafından 
hazırlanan raporda bankanın altın 
01 hesap yılma aid muameleler izah 
edilmekte dünyanın umumî duru
mu, iş durumumuz, döviz, altın ve 
para vaziyetlerimiz hakkında mühim 
malûmat verilmektedir. 

Raporun, dünyanın umumî duru
munu izaha hasredilen kısmında 
1937 senesinde cihan iktisadiyatına 
müessir olan başlıca hâdiseler sayıl
makta, Fransız fragımn altın esasın
dan külliyen aynlmasile bizzat altın 
piyasasının geçirdiği şiddetli heye
canlar kaydedilmektedir. 

Raporda cihanın geçirdiği istihale
ler karşısında memleketimizin 1937 
senesinde ziraat, ticaret, sanayi, ma
liye ve nakid sahalarına aid faaliyet
lerin umumî hatları şu suretle hulâsa 
edilmektedir: 

«Bu yıl zarfında da ziraat iyi mahsul 
vermiş; sanayi sahasına aid inşa ve iş

letme faaliyeti program dahilinde yürü
müş; ticaret kalkmmada devam etmiş; 
maliye memul fevkinde neticeler göster
miş, toptan fiatler umumiyetle biraz da
ha yüksek seviyeye çıkmış; hayat pahalı
lığı ise bir sene evvelkinden yukarıya o 
mertebe yükselmemiştir.» 

Raporun, memleketimizin döviz ve 
altın vaziyetlerile para piyasamıza 
aid olan kısımları aynen söyledi: 

«Döviz VAZİYETİ — 1932 de doğan 
kliring sistemi o esnalarda arsıulusal ti
caret âleminde gelip geçici bir buhran 
tedbiri gibi telâkki edilmiştir. O zaman
lara aid bir düşünce doğru çıkmadı. Sis
tem, uğradığı bir takım istihalelerle bera
ber, bir çok memleketlere yayüdı ve hari
cî serbes ticaretin her sene bir mikdarmı 
daha çerçevesi içine aldı. Bizde böyle ol
du. Ancak döviz menabii hakkmda hükü
metimizin ötedenberi gösterdiği ihti
mam ve bu bapta muhtelif tarihlerde ıs
dar ulunan kararnamelerle alman ted
birler sayesinde döviz vaziyetimiz korun
muştur. Diğer cihetten ise umumi kal-
kmma yolunda alman kararlar peyder
pey tatbikat sahasına geçtikçe bunun bir 
tabii neticesi olarak döviz ihtiyacımızm 
da seneden seneye arttığını kayda değer 
görüyoruz. • 

«ALTIN VAZİYETİ» — Bankamızın ta
sarrufu altında olmak üzere 1936 ga
yesinde 24,103 kiloluk altınımız vardı. Se
ne zarfında gelenlerle birlikte bu altınla
rın mecmuu yıl sonunda 26,107 kiloyaya 
baliğ olmuştur. 1937 senesi zarfında da 
mevzuubahis altınlardan bir kısmını ter
hin ederek istikraz eylediğimiz mebaliğ, 
6 teşrinisani 1937 de 8,448,314 lira olarak 
en yüksek seviyesine baliğ olmuştur. Sene 
nihayetinde 26,107 kUoluk altın her türlü 
kayıddan azade olarak mutlak tasarru
fumuzda bulunuyordu. 

«PARA PİYASASI — Vadeli veya vade
siz paralar, memleket bankalarma tevdi
at ve alacakları hesapları da seneden se
neye artmakta berdevamdırlar. Gerek 
alacaklı, gerek borçlu hesapları Iskonto
ya aid faiz mikdarları azamî hadler etra-
fmda bulunmuştur. Bankamız evvelce 
tesbit etmiş olduğu reıskonto haddini 
1937 senesinde de çoğalmamıştır. 

Rapora göre banknın 1937 içinde
ki kârı 2,151,866 lirdir. Bunun 1 mil
yon 60,377 lirası hissedarlara tevzi 
olunacaktır ki yüzde 10 küsur nisbe-
tinde bir temettü kalmış, demektir. 

Kotkas güreş 
birincisi oldu 

Ç o b a n M e h m e d ikincil ik iç in 
çarpış ıyor 

Tallin 27 (A.A.) — Estonyalı Kot
kas Türk Mehmed Çobam tuşla yen
miştir. Bu suretle Kotkas ağır sıklet bi
rinciliğini kazanmıştır. İkincilik ve 
üçüncülük için Çoban ile İsveçli Ni-
man bu gece çarpışacaklardır. 

Mareşal Fevzi Çakmağın 
teşekkürü 

Ankara 27 (A.A.) — Genel kurmay 
başkanı mareşal Fevzi Çakmak, 23 ni
san ulusal egemenlik ve çocuk hafta
sı münasebetiyle almış olduğu telgraf 
ve yazılara teşekkürlerinin iblâğına 
Anadolu ajansını tavsit etmişlerdir. 

Demir muhafızlar 
R o m a n y a d a muzır faa l iye t 

lere dair yen i ves ika lar 

Bükreş 27 (A.A.) — Bugünkü ga-
zetler, demir muhafız teşkilâtının ka-
nımen feshinden sonra da fesatçı ve 
devletin ve milletin menfaatlerine mu
zır hareketlerde bulunduğunu ispat 
eden yeni vesikaları neşretmektedir. 

Y e n i hava ha t lar ımızm 
ücret tarifes i 

Ankara 27 (Akşam) — Nafia Vekâ
leti yeni açılacak hava hatlannuzda 
tatbik Edilmek üzere yeni bir ücret ta
rifesi hazırlamış ve bu tarife Vekiller 
Heyetinin tasdikine iktiran etmiştir. 

Buna göre fiatler şöyledir: 
Ankara - İzmir 32, 
Ankara - Adana 30, 
İstanbul - Adana 35, 
İstanbul - İzmir 33 
İzmir - Adana 34. 

Bir ay zarfında muteber olmak üzere 
ğdiş geliş biletlerinden yüzde 30 ten-

Erazi tevzii 
nizamnamesi 

Bugünden itibaren 
meriyete girdi 

Ankara 27 (Akşam) — Vekiller he
yeti. Maliye Vekâletince hazırlanan ye
ni arazi tevzii talimatnamesini tasdik 
etmiş ve nizamnamenin bugünden iti
baren meriyete konulmasım kararlaş-
tnmıştır. Nizamnameye göre, devlete 
intikal etmiş olan veya mübadillerin 
istihkakları bakiyelerine karşılık tutul
muş bulunan Rumlardan metruk ara
zi bedelleri on senede ve on müsavi tak
sitte ödenmek üzere muhtaç çifçilere 
dağıtılacaktır. 

Dağıtma, mevcud arazinin genişliği
ne ve kıymetine göre, evvelâ hiç arazi
si olmıyan, ikinci derecede 45 dekar
dan noksan arazisi olan ve üçüncü de
recede 45 dekardan fazla yeri bulunan 
çifçilere vaziyet ve ihtiyaçlara göre da
ğıtılacaktır. 

Arazisi elverişli olan yerlerde 2 nü
fuslu bir aileye iyi topraklardan35 ilâ 
45, orta topraklardan 45-60, aşağı top
raklardan da 60 - 90 dekar verilecektir' 

2 den fazla nüfus için, bu miktarla
ra iyi topraklardan 10-15, orta toprak
lardan 15-20 ve aşağı topraklardan da 
20-30 dekar ilâve edilecektir. 

Bağ, bahçe, fidanhk, fıstıkhk gibi 
yerler müzayede ile satılması lâzım ge
leceğinden, tevzi edilemiyecektir. 

Ancak mevcud toprakları halkın ih
tiyacını karşılamıyan Trabzon, Gire
sun ve Ordu bu kayıttan istisna edil
mekte ve buralarda Rumlardan met
ruk fidanlıklann da tevzii kabul edil
mektedir. 

Y u g o s l a v başveki l i bir k a ç 
g ü n S l o v a n y a d a d i n l e n e c e k 

Belgrad 27 (A.A.) — Başvekil ve Ha
riciye Nazırı Stoyadinoviç birkaç gün 
istirahat etmek üzere pazartesi aksa-
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AKŞAMDAN AKŞAMA-< 
insan sermayemizin bir 
fasıldan öbürüne göçü 

• Ötedenberi, şöyle bir tenldd İşiti
riz: 

— Ferdî müteşebbislerin kurduk
tan sanayi, ticaret, nakliyat vesaire 
»i-lesseselerine nisbeUe devletçilik 
n̂  iesseselerinde lüzumundan fada 
tî'-tmur ve bahusus âmir kullanılıyor. 
i ğ^r kadrolar bu derece yüklü olma-
s--̂ . o müesseseler daha iyi Işley^ mu-
V .lakiyete erişec^! Ticari mahiyet-
tf'ii dairelerimizi ticari ruhta kur
malıyız, 

Î 'ir d«stum, - müfessese ismi zikret-
ttüyerek - anlattı: 

•— Daire müdürleri sınıl arkadaş-
»anmdı. Kendilerini aiyarete gfitti-
ginı valdt, ikinci direktörün odasm-
da oturarak dereden tepeden konuş-
tukiaruu gördüm. Ben de aralarma 
katıldmı. Epeyce çan çan ettik. Son-
fa, yemek zamanı geldi, çıktık. Dal-
•^ye geç dönmeği de mahzurlu bul
madılar. Çünkü pek de o kadar ya
pacak iş olmadığmı hepsi biliyor; 
esasen vicdanen de muztarip oluyor
lardı. Bunlar, haddi zatmda yüksek 
tahsiUi, yüksek kıymetli kimselerdi. 
^Şka işlere geçmekten de çekini
yorlar; zira, buradaki tcrtib yüksek 
idareci maaşları orada mevcud değil. 

Mübalağası varsa, günahı söyliye-
ınn boynuna! 

Fakat ben bizzat başımdan geçen 
l'ir vakayı anlatayım: Bundan on se-
ı̂ e evvel sergi kuran bir müessese-
«uz, oraya adamlarm göndermiştL 
**en de bu işle alâludar olduğum için 
£ ittim. Beş memur, bazı fişlerin tan-
Zimiyle uğraşıyordu. Yaptıkları işin 
'ki hafta lıadar süreceğini söylediler. 
Ertesi sabah ben kendilerinden bir 
saat evvel gelip d« tek başıma bütün 
tasnifin yansmı kıvırınca telâşa dü
şerek: 

— Aman, birader! Bize kasdın ne-
'^? - dediler. 

••• 

Derhal itirazlar yükselecektir, bi-
%orum: 

— Bir tarfatn makineler, insan-
^̂ n maişet vasıtalarından mahrum 
bırakn-ken, bu- taraftan da böyle ay-
•^n düşüncelerle mi bir takım vatan
daşların ekmeğine göz diküiyor? 
yayır kimsenin nafakasına göz dikti-

gimiz yok. BUâkis barem gibi usul-
ierle her meslek erbabınm müreffeh 
'•Imasmı istiyenlerdeniz. Fakat sana-
yıde bazen filânca istihsal şubesine 
^^ telıacüm olunca, sermaye, diğer 

şubelere göç eder. Keza, bütçede de 
"ü" fasıldan ötekine münakaleler ya-
P""". Ayni şeyi münewwlerimiz ara-
^mda da yapamaz mıyız? 

İktisadî, idarf mahiyetteki isterin 
^aşmda hakikaten lüzumundan faz-
* memur ve âmir toplanmış mıdır? 

^^^hğı şöyle bir yokhyahm. (Ohıp 
' '^djğını anlamamız için ayni ma-
'^'yetteki hususî teşebbüsler mikyas-

•) Eğer varsa, bu münevver kıy-
"»etleri kendi yüksek maaşlarile baş-

* işlere naklederek onlardan cid-
'̂ n̂ istifade temin etmdt kabU rfa-
^ mı? Meselâ, diğer taraftan mu 
kümlerimizin icabuıdan az olduğu 
*̂ « da büiyoruz. 

^şvekâlete hağh bir koordinasyon 
*"^sundan da bahsolunuyordu. O-
^ tedkik edeceği meselelerden biıi 
®̂ bu olamaz mı? 

(Vâ - Nû) 

» ' 

Yerli mallar 
sergisi 

Bu seneki sergi içİn 
hazırlıklar bağladı 

Onuncu yerli mallar sergisi hazırlık-
lanna devam ediliyor. Millî sanayi bir
liği son defa olarak bu sene de Gala
tasaray lisesinde açılacak olan serginin 
plânını hazırlamağa başlamıştır. Mtl-
esseselere bu plâna göre sergide yer ve
rilecektir. 

Onuncu yerli mallar sergisine bütün 
sanayi zümreleri birçok yeniliklerle 
iştirak edeceklerdir. Bu seneki sergi sa
tıştan ziyade yenilikleri teşhir gaye
sini istihdaf edecektir. Bımunla bera
ber kuyumcular, tuhafiyeciler, ağız
lıkçılar ve sair küçük esnafm satış yap-
masma müsaade edilecektir. Sereye 
teşhir için getirilmiş olan eşyadan sa
tın almak isteyenlere birer numune ve
rilecek ve bu numuneye göre isteyen 
mağazaya gidip sergide beğendiği e§-
yanm aynini alacaktır. 

Bu sene sergi bahçesinde halian eğ
lenmesini temin maksadlle birçok ye
nilikler yapılacaktır: Sergiyi bayram 
yeri manzarası halinden kurtarmak 
için çoluk çocuk eğlence yerlerine ald 
olan silâh atmaya mahsus nişan yeri, 
kajak salmcağı ve saire gibi şeyler bu 
seneki sergide bulundurulmıyacaktır. 

1939 senesi yazında açılacak olan bi
rinci sanayide ilerleyiş sergisi yeri İçin 
de tedkiklere devam edilmektedir. Bu
lunduğunu evvelce yazdığımız sergi ye
rine aid formaliteler ikmal edildikten 
sonra İktisad vekâletinin bu seneki 
bütçesine koyduğu 50,000 liralık tah
sisatla inşaata başlanacaktır. 

Silivri dispanseri 
Dün vali temel atma resmim 

yaptı 
Vilâyet tarafından inşa edilmesine 

karar verilen Silivri dispanserinin 
temel atma merasimi dün VâU ve 
Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ 
tarafından yapılmıştır. Merasimde 
B. Muhiddin Üstündağdan başlsa Be
lediye reis muavini B. Rauf, Maarif 
müdürü B. Tevfik, Silivri kaymaka
mı B. Vakkas, Silivri Belediye reisi 
ve sair zevat hazır bulunmuşlardır. 

Dispanser binası, üç ay içinde bl-
tecelrtir. Bu münasebetle B. Muhid
din Üstündağ, yeni ikmal edüen 
Silivri rıhtımını tedkik etmiştir. Rıh
tım bojru ile Topltapıdan itibaren 
İstanbıd - Londra asfaltı üstünde 
bulunan çeşmelere ağaç dikilmiştir. 

G ü m r ü k k o m i s y o n c u l a r ı v e 
l i s e taKsiH k a y d ı 

Gümrük komisjroncuları hEdckmda 
hazırlanan kanun lâyihasında komis
yoncu olabilmek için lise tahsilinin 
şart konması, ekserisi bu derece tah
sil görmemiş olan komisyonculan te
lâşa düşürmüştür. Bunun üzerine An-
karaya müracaat eden komisyoncular, 
henüz katiyet kesbetmiyen kanunda 
değişiklik yapılmasım istemişler ve bu 
arzularımn yerine getirildiğini haber 
alarak memnun olmuşlardır. 

Lise tahsili kaydı, müktesep hakla
rın tamnması gibi, hâlâ çalışmakta 
bulunan komisyonculara değil, bade
ma bu mesleğe girecek olanlara tatbik 
edilecektir. 

Haklı şikâgetler 
Kaloriferlerin yanma 

zamanları 
Bazı kaloriferli apartıman sahipletl 

kuntratlara kalorlfeıln 15 nUana ka
dar yakılacağım yazırorlar. Halbuki 
bu sene olduğu gibi soğuklar daha 
lazla denun edebilir ve bu tıtanbul-
da sık tak. vuku bulmaktadır. Oeçan 
sene de 15 mayısa kadar havalar se
rin gitti T» bir çok apartımanlarda 
kaloriferler jrandı. 

Bu sene de havalar öyle deTam edi
yor. Halbuki biı; çok apartımanlarda 
on günden beri kaloriferler yanma
maktadır. Bu yüzden hele çocukla 
ailelerde hastalık vakalan çoktur. Bit 
çok karilerimiz bu halden şikâyet edi
yorlar. Apartıman sahlpleM muka
veledeki bu maddeye istinaden kalo
riferleri yakmak İstemiyorlar. 

Sıhhati umumiye ile alâkadar olan 
bu meseleye resmi makamlarm mü
dahalesi lâzımdır. Kaloriferlerin ya
kılıp yakılmaması tarih ile değil an
cak havalann sıcak vejra soğukluğu 
ile kaydedilmelidir. 

Osmanbeyde bir tram
vay röfüjü lâzım 

Osmanbeyin tramvay durak yerin
de, tıpkı Bomonti ve Hastahane Is-
tasyonlarmda olduğu gibi, bir tram
vay bekleme kaldırımı (röftij) çok 
l&zımdır. Osmanbeyde tramvay bek-
Uyenler sık sık geçen otobüs ve oto
mobil ve arabalardan dolayı kazaya 
maruzdurlar. 

NOT: 
Karilerimizin d^er şUtâyet ve di

lekleri 10 uncu sahiîemizdedlr. 

ilarbiyeMLİtelâ 
Neşrettiği koku tahammül 

edilmez hale geldi 
Harbiyedeki umumî hela, artık ta

hammül edilmez bir hale geldi. Şeh
rin en kalabalık ve işlek bir caddesi 
üzerindeki bu pislik ve mikrop yu
vası, yalnız çirkin, İjerbad bir tesir 
bırakmıyor, etrafındaki binalarda o-
turan halkın sıhhatini de bozuyor. 
Bunım buradan kaldınlmasım şimdi
ye kadar birçok defalar temenni et
tik. Fakat aldıran, alâka; gösteren ol
madı. 

Havalarm henüz serin gittiği bugün
lerde bile buradan dağılan boğucu, 
pis koku, helânm bulunduğu mevki
den çok ileriye kadar sirayet ediyor. 
Halbuki bu mevld, Harbiye - Fatih, 
Şişli - Tünel ve Maçka - Harbiye 
tramvay istasyonlannm bulundukla
rı ehemmiyetli bir bekleme yeridir. 
Bu itibarla günün her saatinde bura
da tramvay, otobüs beklemeğe mec
bur olaiı insanlar vardır. Glelen, tram
vay, otobüs gelinceye kadar bu iğrenç 
kolcuya tahammül etmek için bunm 
deliklerini kapamağa mecbur oluyor. 

Önümüz yazdır, bu pislik 3mvEismm 
ne kadar müz'iç bir vaziyete geleceği
ni tasavvur etmek güç değildir. Bu 

j mikrop yuvasım kaldırmsık büyük ve 
malî bir külfete mütevakkıf değildir. 
Abdeshane ihtiyacım ileriye sürerek 
burasmı muhafaza etmek makul ve 
makbul bir mazeret sayılmaz. 

B i r ç o c u k e l i n i k a y n a r s u y a 
s o k t u , e l i h a ş l a n d ı 

Nişantaşmda oturan bayan Kevser, 
bir yaşındaki kızı Hidayetin bezlerini 
yıkamak üzere mangalda su kaynat
makta iken Hidayet bir aralık manga
la yaklaşmış, ve elini kajmar suya so-

\ ku vermiştir. 
Bu suretle eli haşlanan yavru ŞişH 

çocuk hastanesine kaldırılmıştır. 

Süt işi hakkında 
tedkikler 

V e k â l e t k a r a r v e r d i k t e n 
s o n r a h a r e k e t e g e ç i l e c e k 

Sütçüler cemiyeti, masrafı cemi
yete ald olmak flzere süt muayeme 
?e k(mtıolü İçin birer baytar ve kim
yagerden mürekkeb kontrol İstasyon
ları tesis edilmesini belediyeye teklif 
etmişti. Belediye bu teklifi tedkik 
etmdctedlr. 

Diğer taraftan tstanbulun süt me
selesinin halli için beledijre bazı ted-
kiklerde bulunmuştur. Fakat tktisad 
Vekâletti, bütün memlekete şamil 
olarak süt işini yapmak için esaslı 
tedkiklerde bulunduğundan Vekâle
tin alacağı tedbir ve kararlardan ev
vel belediyenin fiilî bir harekete geç
mesi doğru görülmemiştir. Belediye, 
Velcâletçe verilecek kararlar dahilin
de şehrin süt işlerini tanzim edecek
tir. 

Y o l c u s a l o n u n d a ^[ünırük 
k o m i s y o n c u l a r b i r l i ğ i n e 2 

o d a v e r i l e c e k 
Gümrük komisyonculan birliği De-

nizbank liman işletmesine müracaat 
ederek yeni yapılmakta olan Galata 
yolcu salonunda kendUerine İki oda 
verilmesini istemişlerdir. Liman işlet
mesi bu düeği tedkik ve kabul etmiş-
tü:. 

Yolcu salonu ikmal edildikten sonra 
komisyoncular birliği binada tahsis e-
düen odaya taşmacak, bu suretle kira 
vermekten icurtulacağı gibi komisyon
cular işlerinin en çok toplandığı mm-
takada daha müsaid şartlar altında ça
lışmaya imkân bulacaktır. 

Göçmenler 
Bu sene de 20 bin kadar 

göçmen gelecek 

Bu sene gelecek göçmenler için har 
Eirlıklara devam edilmektedir. Ne ka
dar göçmen geleceği ve nakliyat işleri 
üzerindeki tedkikler en kısa zamanda 
ikmal edilip iskân müdürlüğüne tebli
gat yapüacaktır. Nakliyata haziran
dan itibaren başlanacağı umuluyor. 

Tahminlere göre bu sene zarfında ge
tirilecek göçmenler 20,000 i bulacak
tır. Bunlar için ilci vapur kiralanacak
tır. Göçmenlerin çoğu Romanyadan 
ve bir kısmı da Bulgaristandan gele
cektir. Bu sene gelecek olan göçmenle
rin ekserisi Anadoluda, cüz'i bir kısmı 
da Trakyada iskân edilecektir. 

Üç çocuk kavgaya tutuştu, 
içlerinden biri yaralandı 
Fatihte itfaiye caddesinde bir arsa

da oynamakta olan Nizameddin, Celâl 
ve Ahmed isimlerinde üç çocuk kavga
ya tutuşmuşlar, bu sırada ortaya çıkan 
ve hüviyeti tesbit edUemiyen bir çocuk 
da elme geçirdiği bir taşı kavgacılara 
fırlatmış, Ahmede isal)et ederek yara-
lamıştur. 

Polis, Ahmedi tedavi altma aldırmi}, 
meçhul çocuğun da hüviyetini tayine 
uğraşmaktadır. 

İSTANBUL HAYATI 

Istanbulun bîr semti 
Topkapı sırtlarının altmda yangm 

harabelerini ortadan bölen çamurla 
yol, bİTK ilende topuklara kadar to* 
za bulanmış, çakırçukur kaldırımlı 
bir solcağa bağlanıyor. Sol taraf yüb-
sdc bir sed, sağ taraf çukur ve gö>-
alabUdiğme geniş bü- arazi. Her iH 
taraf ta baştanayağı marul tarhun. 
Sokağı biraz kamburlaşbran bir taş 
ki^rü, tarlalann «rtamıdaki gUbra 
yığmlannın arasından feçen dereye 
geçid veriyor. Geniş bostanlar içinde 
kazma kürekle didinen kasketli, Pa
namalı, foto, melan, silindir çapkab 
bahçıvanlar işlerim bomkıp telâşla 
kenara koşuyoriar, yoldan geçen yar 
bancıları seyrediyorlar. 

Yolcu, sokağın dört yanındaki 
giUıreli çamur gölcüklerinden sende-
liyerek geçmeğe uğraşırlcen onlar 
hep bir ağızdan kahkahalar atıyerlaA 

Bostanların biraz ilerisinde birkaç 
ağaç kümesinden sonra evler başlı
yor. Yohm iki tarafı, birbirine yas
lanmış çamurdan, tahtadan, t^ıdt»-
den evlerle dolu. En büyükleri ikişer 
katlı ve hemen hepsinin duvarları 
çinko levhalarla nrhlannuş. Ekseri
sinin birer köşesinde küçücük balı-
çecilder, çiçekli erik ağaçlan görii^ 
nüyor. Kapüann önlerine tahta, ha
sır iskemleler sıralanmış. Belleri pe^ 
timalh, başlan sarih kadınlar, geoç 
kızlar sohbet ediyorlar. 

Yerden üç metre yükseklikte, ka* 
pisi bir yana çarpılmış bir kulübenin 
önünden geçerken teneke yamak 
penc^'rierden biri açıldı. İçeriden bo
ğuk bir radyo hırıltısı ve ariuıdaıı 
MT kadın sesi duyuldu: 

— Ayol, dün gecedenberi dinledi
ğimiz gürültü yetişir. Kes şu çalgH 
nın sesini de çocnğu uyutajnm. 

Kahn bir erkek sesi cevab verdi: 
— Dur yahu. Radyoyu ahdi iki 

gün oldu. Sen usandın amma, ben 
daha hevesimi alamadım. 

Omm biraz ilerisindeki, ayni biçtaHK 
de bir evin penceresniden de piyana 
sesi duydum. Fakat koca piyanonun, 
o minimini kulübeciğe nasıl sığdığına 
akhm ermedi. 

Sokağın suyu da pek bol. Her k8-
şebaşmda Inr çeşme akıyor. Her 
çeşmenin başına on beş, yirmi çocuk 
toplanmış. Ağulanna su doldurup 
Mribirlerinin tepelerinden aşağı püs-
kürüyorlar. tyice sırsıklam olduktan 
sonra da yakaa açılmamış küfürler 
savurarak süprüntü yığtnlamun içi
ne dahyorlar. 

Etrafın pisliğini arkadaşıma 
gösterirken, köşedeki kahvenin önün
de «turan bir delikanh dudak bü
kerek: 

— Bayım, dedi, beğenemedin mi? 
Sizin, dev gibi apartımanlarla dola 
mahallelerinizin eokaklan daha mı 
temiz sanki? 

Düşündüm. Ddikanh pek te hak
sız değildi. Cevab veremedim. 

Cemal Refik 
•uMMiHMnHimıııııiHimunHiıiiiııııiHinnınıiH 

Deniz Ticaret mektebi Deniz 
Banka s^çiym* mu? 

Deniz ticaret mektebinin de Deniz-
banloı devri düşünülmüş ve bu husuf
ta tedkildere başlanmıştır. Fakat bu 
cihet, dün öğleden sonra çıkan gaze
telerden birinin sızdığı gibi, kararlan
mış değildir, henüz proje halindedir. 

Bu hususta kati karar verilince de
vir muamelesine başlanacaktır. 

I 1 Mayıs 
Bahar Bayranunda TÜRK MAABİF İKMİYKll Rosetlerini 

Bay Amcaya Sdre... 
m 
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Şehir meclisinde 

Bakırköyüne su vermek 
işi biraz gecikecek 

Sular idaresi 6 sene içinde 
5 milyon liralık tesisat yaptı 

Şehir meclisi dûn toplandı. İnşalat 
ruhsatnameleılıün ne suretle ye kim
lere verilec^lne dair tanzim edilen 
talimatname mülkyie ve nafıa necü-
menleılne gönderildi. Radyo antenle
rinin tesis tara ve şehrin güzelliğini 
muhafaza bakmundan ha;zu"lanan 
talimatname de mülkiye encümenine 
verildi. 

Kadıköyünde yapılan erazi tahriri 
işleri bittiğinden henüz tahriri bitmi-
yen Eminönü kazasmda Kadıköy tah
rir komisyonunun çalıştırılması mu
vafık görüldü. 

Bundan sonra Belediyece satın alı
nıp tesellüm edilecek eşya ve madde
ler hakkında' hazırlanan talimatna
menin müzakeresine başlandı. 

Talimatname, itirazı mucib olan 
maddelerin tekrar tedkiki münasib 
görülerek encümene havale edildi. 

Bvmdan sonra Belediyeye ve idarei 
hususiyeye mektum emlâki ihbar 
edenlere verilecek ikramiye hakkın
da hazırlanan talimatname müzake
re edUdi ve 1000 liraya kadar kıymet
te olan gizli emlâki haber verenlere 
yüzde on, bin liradan fazla olanlara 
her bin için yüzde beş ikramiye veril
mesi muvafık görüldü. 

Bundan sonra sular idaresinin 937 
raporu ve bilançosunun bir noktası 
İle Bakırköyüne ne zaman su verile
ceğine dair B. Galib Bahtiyarm suali 
üzerine sular idaresi müdürü B. Ziya 
izahat vererek sular idaresinin altı 
senedenberi belediye tarafından ida
re edildiğini bu müddet içinde beş 
milyon liralık tesisat yapıldığını, 937 
senesi kânımevvel sonımda bir mil
yon 900 bin liralık bir varidat devre^ 
dilmesi lâzım gelirken yapüan inşaat 
ve tesisat neticesinde bu seneye 32 
bin liralık bir para devredildiğini bu 
paranın da bu sene sarfedileceğini 
söyledi. 

Bımdan sonra Bakırköyüne verile
cek su etrafmda izahat vererek dedi 
ki: 

— Bakırköyüne su vermek için te-
şebbüsatta bulvmduk. 30 bin küsur 
lira vererek bir de erazi satm aldık 
ve etrafmı çevirdik. Burada bir çok 
tecrübeler de yaptık ancak daha: mü
him işlerimiz vardır. Henüz Bakırkö
yüne su verecek vaziyette değiliz. 
Maamafih bir an evvel vermek için 
çalışıyoruz. 

Bayan Refika Hulusi Behçet —. 
Nişanta:şı ve Maçkada evvelce gecele
ri su kesilmiyordu. Şimdi su - v>ktur. 
Sebebi nedir? 

Sular müdürü B. Ziya, bu suale ce

vap vererek, evvelce de suyun kesildi
ğini, fakat bunun gece uyku saatle
rine tesadüf ettiğini, şimdi ahona mik-
tarile su istUüâk miktaruun çoğalma-
smdan başka Kırkçeşme sulan yerine 
Terkos çeşmeleri de ihdas ettirildi
ğinden, su3nm kifayet etmediğini, an
cak IngUtereden getirtUen makineler 
yerlerine konduktan sonra eylülden 
itibaren bu su kesUme hâdiselerine 
nihayet verUeceğlni söyledi. Bunun 
üzerine Sular idaresi bilanço raporu 
kahul edÜdl. 

Hamamlara verilecek Terkos suyu 
pas-asmm beş kuruşunun belediyece 
ödenmesi hakkmdaki mazbata da mü
nakaşa edildi. Hamamlann korunma
sı için suyun metre mikâbı basma alı
nacak olan on beş kuruştan beş kuru
şunu belediye ödeyecekti. Azadan B. 
Hamdi Rasim, hamamların şehrin te-
mlzliğindeki ehemmiyetine işaret ede
rek, bu paramn yedi buçuk kuruşa 
çıkarılmasını teklif etti ve bu teklif 
encümene gönderildi. 

Bundan scmra riyaset makammm 
müstaceliyet kararile bir mazbatası 
okundu. Bu mazbatada mezbaha res
minin indirilmesinden dolayı kesim 
miktarmm yüzde yirmi nisbetinde art
tığı, ancak manda kesiminin azaldı
ğı ileri sürülerek manda etini halka 
tamttırmak üzere ayaktan aJmaiı kilo 
basma yüz para kesim resmiin elli 
paraya, kesilmiş olarak İthal edilecek 
manda etinden kilo basma 5 kuruş
tan 100 para mezbaha resmi alınması 
teklif ediliyordu. Bu teklif te bütçe 
encümenine gönderilmiştir. Meclis 
bugün toplanacaktır. 

Muallimlerin Çınarcık gezin
tisi programı hazırlanıyor 
Ölen muallimlerin ailelerine yardım 

cemiyeti dün maarif müdürü B. Tev-
fiğin reisliği altmda toplanmış ve mu
allimler arasmda Çmalrcığa yapılacak 
olan tenezzüh programı etrafmda gö
rüşülmüştür. Bu tenezzüh için Şirke
ti Hayriyenln 66 ve 71 numaralı va-
purlan kiralanmıştır. 

Güzel sanatlar birliği 
Ankarada açılacak resim sergisine 

iştirak etmek Istiyen saııatkârlann 
eserlerini 16, 17 mayıs saat 14 - 17 ye 
kadar Alayköşküne getirmeleri. 

Konferans - Konser 
Kadıköy Halkevinden: 29/nlsan/938 cu

ma saat 21 de Evimiz salonımda Dr. Ziya 
öktem (Mikropların hayatı) isimn bir 
konferans verecektir. 

Konferanstan sonra Mandolin konseri. 
Herkes gelebilir. 

Galatasarayda müsamere 

Cumartesi günü çocuk hafta.«5mın son günü olmak münasebetUe Galata
saray lisesinde ilk kısım talebesi tarafmdan bir müsamere verüecektir. Bu 

müsamere ertesi günü de tekrar edilecektir. Atak Ali adındaki millî piyes Ue 
Festival ismindeki müzikli f a n t ^ liTaa ftıüsâniereye âyn bir revnak vermek
tedir. Yukan^;^/j resiih müsamerede rol sahibi olan çocukları bir arada gös
termektedir. 

Piyes ve tablonun söz ve müzik kısımlan okulım öğretmenlerinden Hakkı 
Sunat ve Zeki Evrensel tarafından yazılmış ve hazırlanmıştır. Temsildeki kos-

9 uncu işletme 
Devlet Demiryolları idaresi 
nakliye tarifelerinde tenzilât 

yapılmasmı kararlaştırdı 
Delevlet Demiryollan idaresince 

Trakyadakl nakliye tarifesinde ten
zilât yapılması kararlaştınlmış ve bu 
karar 9 uncu İşletme dairesine bildi
rilmiştir. Yeni tarife 5 Mayıstan iti
baren tatbik edilecektir. Bu tenzilât, 
bilhassa zahire, tuz, alelûmum pera
kende eşyaya aiddir. 

Bund^ başka 15 Mayıstan itibar 
ren tatbik mevkiine konulacak har 
maliye tarifesine göre Sirkeciye ge
lip giden her cins eşya için arabadan 
anbar ve vagona kadar yapılan nak
liyat için de ayrıca tenzilâth ücret 
almacaktır. Tenzilât mikdan aynca 
ilân edUecektir. 

Trakya ve havalisinde seyahat e-
decek talebeden evvelce yalmz gidiş 
için yüzde elli, gidiş ve geliş için de 
yüzde altmış tenzilât yapılıyordu. 
Yeni tarifeye göre talebe, yüzde sek
sen tenzilâtla seyahat edeceklerdir. 

Viyolonist El(renı 
Zeiti l(onseri 

Viyolonist Ekrem Zeki tarafından 
mayısın beşinci glkıü Saray sinema-
smda bir konser verilecektir. Program 
şudur: 

Solo? Senfoni ESpanyol Şufan - Re-
minör senal Grig - Ütminer senat Kre-
isler - Talla. 

îJsl(Ujlarjinay8ti 
Çoban Ahmedin katili 6 

seneye mahkûm oldu 
^ 

Kısıkhda Hasan admda birinin 
yanmda çobanlık yapan Mehdi adm
da biri bundan bir müddet evvel Üs-
küdarda Hekimpaşa çifhği merasm-
da koyun otlatırken koyımlan o ci
varda başka bir meraya girmiş ve 
bu yüzden o meramn çobanı Ahmed-
le kavga etmişlerdir. Kavgada Meh
di elindeki sopa üe çoban Ahmedin 
basma iki defa vurarak" yere düşü
rüp kaçmış ve biraz sonra koyunla
rım toplamak üzer etekrar vaka ye
rine dönmüştür. 

Mehdi ikinci gelişinde Ahmedin 
ölmediğini görünce bu defa tabanca-
sım çekerek Ahmedi göğsünden vu
rup öldürmüştür. 

Dün ağır ceza mahkemesinde Meh
dinin mevkufen muhakemesi yapıl
mıştır. Kendisi Türkçe bilmediğini 
söylediğinden Haydar adında biri Ar-
navudça tercümanlık yapmıştır. 

Mehdi Ahmedin tarla içinde ken
disine tecavüz etmek istediğini ve bı
çakla hücum etmesi üzerine Ahmedi 
vurduğımu söylemişse de tahkikat 
evrakı ve dinlenen şahidlerle işin 
böyle olmadığı anlaşılmış ve Mehdi
nin Ahmedi vurup öldürdüğü sabit 
olduğundan ceza kanununun 448 in
ci maddesi mucibince on sekiz sene 
hapsine karar verilmiştir. Fakat nü
fus tezkeresine nazaran Mehdi bu 
cinayeti işlediği zaman on sekiz ya
şını ikmal etmemiş olduğu cihetle 
cezası indirilerek altı sene ağır hap
se konulmasına, o kadar müddet ka
nunî mahcuriyet altında bulımdu-
rulmasma ve 3800 kuruş muhakeme 
harcı ödemesine karar verilmiştir. 

Üç memur beraet etti 
Uyuşturucu madde kaçakçüığı su

çundan yakalanan Moiz ve Kemal 
adlannda iki kişiyi dövmek ve işken
ce yapmak suçlarından maznun 
uyuşturucu maddeler inhisarı me
murlarından Hilmi, Neşet ve Hakkı 
Şinasinin muhakemeleri dün ağır ce
za mahkemesinde bitirilmiştir. Mu
hakeme neticesinde dövme ve işken
ce suçlan sabit olmdaığından üç 
maznunvm beraetlerine karar veril-

Bugün 
matine
lerden 

itibaren 

İ P E K Sinemasında 
2 film birden: 

1 - M E p M GEMİ 
Tamamile tabiî renkli, aşk, heyecan 

ve macera filmi. 

2 - DİŞİ TARZAN 
Türkçe sözlü büyük aşk ve macera filmi 

iARAY SSnemasD 
Bu akşamdan itibaren fevkalâde bir program takdim ediyor. 

Umumî talep üzerine ESRARENGİZ 
ADAM 

(Elmas Kaçakçılığı) 
Fransızca sözlü Büyük Zabıta fil
mi. Baş rolde: PETER LORRE 
Elmas kaçakçılığına aid büjrük ve 
ihtiraslı maceraların esrarı. 
Seanslar: Saat 4 ve 7,15 de 

FRANCİS DE CROISSET'nin 
meşhur şaheseri 

MALAKALI 
KADIN 

Baş rollerde: HEDWİGE FEUİLLE-
RE ve PİERRE RİCHARD WİLLM 
Senaslar: Saa t 2-5, 20-8,30 da. 

Gece saa t 8,30 da her iki film birden 

Bugün matinelerden itibaren TÜRK sinemasında 2 film birden ^ ^ 

1-ÖLÜM ZEPLİNİ F 
• Fevkalade heyecanlı meraklı film. 
I Robert Armstrong-Dorotty Wilson 
I Seans: 4,20-8 

2-LA HABANERA! 
Görenleri hayran eden nefis şah- I 
eser Z A R A H L E A N D E R İ 
Senas: 2,30 - 6 - 9,15 I 

Gizleri acılan 
KÖR 
Yazan: Yusuf Ziya 

Tababetin yeni bir mucizesi var: 
ölülerin hadekalan körlere aşı
lanarak gözleri açılıyor... 

İşte, Yusuf Ziya, bu yazısında, 
zengin bir ölünün hadekalan aşı
lanarak gözleri açılan fakir bir 
körün dünyayı nasıl gördüğünü 
anlatmaktadır. I 20 

Yıl sonra 
Yazan: Orhan Seyfi 

Yirmi yıl sonra neler olacak?.. Bu
günün meşhur simaları yirmi yıl 
sonra ne halde, hangi işlerin ba-
şmda bulunacaklar?.. 

İşte, Orhan Seyfi, mizalı edebi
yatında bir şaheser olan bu yazı-
smda istikbalin hikâyesini anlat
maktadır... 

ET BENİ! I 
Yazan: Ercümend Ekrem 

Çok zarif, çok nükteh, çok güzel 
mizahî bir hikâyedir. 

I Karikatürler | 
Yegâne Türk karikatüristi Üs-

tad Cemal Nadir'in, genç ve zarif 
karikatürist Necmi Riza'mn ve 
Orhan Ural'm eserleri... 

I GİBİ! I 
Yazan: Yusuf Ziya 

Şen, şakrak, aşk, neşe dolu genç
lik ve bahar şiiri. 
Bütün bu güzel yazılar ve resimler. 

A K B A B A 
Mecmuasının bugünkü sajnsmdadır. 

\ 0 
Eminönü Halkevinden: 29/nisan/938 

cuma günü saat (17,30) da Evimizni Ca-
ğaloğlundaki merkez salonunda Üniver
site tıb fakültesi doçentlerinden Dr. Şina-
si tarafından (îztirap karşısmda cerrah) 
mevzulu bir konferans verilecektir. Dave-

3 Mayıs Salı 

MÜNİR NUREDDİN 
K O N S E R İ 

FRANSIZ TİYATROSUNDA 
Programda: Klâsik eserler ve Münir 

Nureddin'in yeni bir eseri: 
F E R Y A D 

Biletler Agacaml Plhilips Mağaza
sında satılmaktadu*. Tel. 43343 

r - M İ L L Î sineınada-% 
Bugün 

Mihracenin Gözdesi 
mn sonu 

HiND MEZARI 
Türkçe sözlü ve 

Pariste Buluşalım 
Claudet te Colbert 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Halk sanatkârı Naşid 
ve arkadaşları Miçe 

Pençef varyetesi birlik' 
te localar 100 her yer 

20 paredi 10 kuruş 
Ferik Muhafız ko

medi 3 perde 
Pazartesi akşamı 9 d» 

ilk defa Kadıköy 
Süreyyada 

3 Yıldız 
Üç Yıldız 

3 Yıldı* 
Yeni ve en son operet 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet 
Ekrem, Taksim: Nizameddin, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişehirde Baronak-
yan, Bostahbaşmda İtimad, Oalata: 
İsmet, Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: 
Halıcıoğlunda Barbut, Eminönü: Agop 
Minasyan, Fatih: Veznecilerde tJni-
versite, Karagümrük: Mehmed Arif, 
Bakırköy: Hilâl, Saryer: Asaf, Aksa
ray: Nuri, Beşiktaş: Halid, Fener : 
Balatta Hüsameddin, Kumkapı: Lâ
lelide Haydar, Küçükpazar: Necati, 
Samatya: Yedlkulede Teofilos, Alem
dar: Ali Rıza, Şehremini: Ahmed 
Hamdi, Kadıköy: Altıyolda Merkez, 
Modada, Nejad Sezer, Üsküdar: Çar-
şıboyunda Ömer Kenan, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

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



flımaDOteredl® kıyırakDalk 
Bu sene kış bir ay uzım sürdü. Fran-

sada hâlâ kai- yağıyor. Avrupanın her 
tarafında lüzumundan çok fazla 
ys^mur yağmıştır. Bu rahmet bollu
ğundan yalnız İngiltere mahrum kal
mıştır. Bilâkis bu memleket emsali 
nadir görülen bir kurakhğa uğramış
tır. 

Bir aydanberi bütün İngiltere ku
raklıktan kıvranıyor. Ayni zamanda 
gayet şiddetli kuru soğuklar ve sert 
rüzgârlar hükmünü sürmektedir. 

Rutubetin fıktadmdan ot yoktur. 
Hububat tarlaları kavrulmak tehlike
si karşısmdadır. Köylüler şeker psaı-
carı ve emsali mahsulleri zeretmeğe 
bile lüzum görmemişlerdir. Toprak son 

derecede sert ve kurudur. Yaz buğday-
lan mezruatı şimdiden rengim kaybet
miştir. Bir haftaya; kadar kâfi dere
cede yağmur yağmadığı takdirde Bri
tanya adalan ziraatı mahvolacaktır. 

Ümidsizliğe düşen birçok köylerin 
halklan kiliselerde toplanıp yağmur 
duası okumuşlardır. Halk mezruat 
şöyle dursım içecek su tedarikinden 
de mahrum kalacağından korkuyor. 
Londralüann da susuz kaJmalan ih
timali vardır. Su idaresi şimdilik Tay-
mis nehrinden su alabildiğini ilân et
miştir. İki ay müddet devamlı ve bü
tün İngiltereye şamil kuraklık oldu
ğunu tarih kaydetmemiştir. 

Tayyareyi görünce 
Ingilterenin Hampshire eyaletinde 

1300 nüfuslu bir köy olan Soberton 
lıalkı bundan bir kaç gün evveline 
gelinceye kadar hiç tayyare görme
mişti. Köylüler tayyarenin yalnız 
bahsini işitip dururlar, fakat bir tay
yarenin ne olduğunu hiç bilmiyorliu> 
dı. Nihayet geçen gün köyün civarı
na iki hususi tayyare indi. Derhal 
köyde büyük bir heyecan hasıl oldu. 
Köylüler işlerini güçlerini, çifçiler 
ciflerini bırakarak, dükkâncılar dük
kânlarını bırakarak tayyarelerin in
diği yere koşmuşlar. Bu koşan erkek, 

heyecandan öldü 
kadın ve çocuk arasmda bir de evvel
ce kasaplık yapan Albert Mason is
minde bir adam vardı. Bu ihtiyar 
tayyareleri görünce o kadar fazla he
yecana kapıldı ki, zamamn en son 
sistem terakki eseri olan bu hususî 
hava kuşlannm arzettiği manzaraya 
dayanamıyarak yere yuvarlandı ve 
öldü. Bu suretle Soberton köyünün 
en neşeli gününü mateme boğmuş 
oldu. Köy civarında yere inen tayya
reciler hafta sonunu geçirmek üzer6 
o taraflardaki ziyarete gitmişlerdi. 

^ır adamın Sigara veya puro-

T ü y l e r ü r p e r t i c i b i r keş i f 
Metroviçe civannda eski devirler

den kalma bir Save köprüsünün kai
deleri tamir edilirken tüyler ürpertici 
bir keşif yapılmıştır. Ameleler duva
rı yıkarlarken ayakta duran, ve ta-
hiamile duvarla örülü bir insan iske
leti meydana çıkarmışlardır, İskelet 
mütehassıs bir doktor tarafından mu
ayene edilmiş ve onun yüzlerce sene 
eski olduğu anlaşılmıştır. Bulunan 
iskelet genç bir kadın iskeletidir. 
Vaktile vahşi kavimler bir köprü in-
Şa edecekleri zaman köprü kaidele
rinden birinin duvan içine canh bir 
insan koyarlardı. Bunu ekseriya 
genç bir kadın veya, kız intihap e-
derlerdi. Bu kızm vücudu diri diri 
duvarlarla örtülürdü. Kim bilir hangi 
devre aid olan bu kurban iskeleti 
geçen gün Metroviçede merasimle 
defnedilmiştir. 

3 0 0 b in b a l ı k h a y a d a ü ç t ü 
Geçen gün Romadan kalkıp Ha-

beşistana giden bir italyan tayyaresi 
garip bir hamule taşımıştır. Bu tay
yarenin içinde 300 bin diri balık bu
lunuyordu. Bahklar İtalyan gölle
rinden avlanarak fıçılar içine kon
muştu. Bu balıklann İtalyadan Ha-
beşistana gönderilnıesindeki maksad 
Tana gölünde de İtalyan tatlısu ba
lıklan yetiştirmektir. Her nekadar 
Tana gölünde de tatlısu bahklan 
varsa da İtalyanlar bunları beğen
miyorlar. Onun için 300 bin İtalyan 
balığı fıçılara konmuş ve tayyare ile 
Tana gölüne naklolunmuştur. Tay
yare çabuk gitmek için Trablustan 
ve Sudandan geçerek gitmiştir, Ba-
hklann ölmemesi için bütün sefer 
esnasmda fıçılardaki suyun aym de
recede bulundurulması lâzım gel
miştir. 

Ingilterede silâtılanma 
masrafı 

Bu yüzden bütçede 30 
''iHyona yaklaşan açık var 

Londra 27 (A.A.) — Avam kamara
sında dün sir Jon Simon tekrar silâh
lanma programmın tatbiki için ihda
sı Zarurî olan yeni vergileri bildirmiş 
^e bu meyanda irad vergisinin altı 
Per̂ s nisbetinde arttırılması lâzım ge
leceğini söylemiştir. 

Nazır, masarifatı 944,398,000 ve va
ridatı 914,400.000 lira olarak tahmin 
ettiğini kaydettikten sonra deniş
tir ki: 

— 30 milyona yaklaşan açığın is-
* îkrazlarla değil, malî resimlerle ka
patılması lâzımdır. 

Sir Jon Simon, beynelmilel müna
sebetler bir gün iyileştiği takdirde hü-
l^ûmetin askerî masraflan kısmağı 
ümid ettiğini, fakat şimdilik tekrar 
Silâhlanma plânının tatbikine devam 
^dilmesi lâzım geldiğini tasrih etmiş
tir. 

Rekor senesi belki gelecek sene, bel-
^ de 1940 senesi olacaktır. 

Nazır, beş senelik tekrar silâhlan
ma plânına ait rakamların ehemmi
yeti hakkında kati bir şey söyliyemi-
yeceğini, yalnız bu plânın her halde 
"ir buçuk milyar İngiliz lirasına' ma-
lolacağını beyan etmiştir. * 

" J r y u m r u k t a d i ş in i k ı r m ı ş 
Kadıköyünde Abdullah ile Hasan, 

^ yüzünden kavga etmişler, Abdul
lah Hasana bir yumruk vurarak di-
Şinin birin kımııştır. Polis AbduUa-
"1 yakalamış, Hasanı da tedavi altı-
'^a aldıı-mıştır. 

Küçükpazarda oturan manav İs-
J^ıiî, Abbas isminde biri tarafından 
faşından demirle yaralanmıştır. Ab
bas polisçe yakalanmıştır. 

sunu nasıl tuttuğuna bakarak 

Lehistan çingeneleri 
arasında galeyan 

Çingeneler kralının istifa 
etmesi isteniyor 

Varşova 27 — Çingeneler arasmda 
geçen sene Lehistan çingeneleri kralı 
ilân edilen Janos Kviek aleyhinde bü
yük bir galeyan vardır. Yeni kral dik
tatörlük yapmak istemekle itham edi
liyor. Kral vergileri artturoıştur. 

En ziyade infial uyandıran çinge
nelerin başlıca geçinme membaı olan 
hırsızlığı yasak etmesidir. Muhalifler 
krala bir ültimatom vererek çekilme
sini, aksi takdirde koğulacağım bU-
dirmişlerdir. Tahta namzed bir libe
ral cumhuriyetçidir, 

Dünya sulhu 
Amerika ayanından 

Borah'a göre tehlikeler 
azaldı 

Vaşington 27 (A.A.) — Ayan âza
sından Borah mecliste Amerikan bah
riyesinin inkişaf projesine itiraz ede
rek, bu projenin yabancı hükümetler 
tarafından bir tecavüz siyaseti alâme
ti telâkki edileceğini ve deniz silâh
lan yanşınm artmasma sebep olacar 
ğmı söylemiştir, 

Borah, İngiliz siyasetinin diktatör
lüklerle demokrasiler arasında ihtilâf 
çıkması tehlikesini bertaraf ettiğini 
ve İngiliz - İtalyan itilâfınm «kuvvet
le - feragat» mahiyetinde olduğunu 
üâve eylemiştir. 

Netice olarak Borah, Japonyamn 
otuz sene evveline nisbeten daha az 
tehlikeli olduğunu, çünkü «şimdi pek 
meşgul» olduğunu söylemiştir. 

tabiatını anlamak kabilmiş 
Nevyork kitapçılarından biri sigara; 

içenlerin tabiatlerinden bahseden dik
kate değer bir kitap hazırlıyor. Bu ki
tap uzun seneler sigara içenleri ted-
kik etmiş olan Amerikalı Miçel tara-
fmdan yazılmıştır. Miçel bir insanm si
garasını veya purosımu elinde tutma-
smdan, ağzına doğru götürmesinden, 
bu esnada yaptığı hareketlerden ne-
tabiat çıkararak sigara içenin tabiat 
ve ahlâkı hakkında hükümler veriyor. 

Miçel'in bu tedkikleri merak uyan
dırmakla beraber esas itibarile büyük 
bir fevkalâdelik arzetmiyor. Çünkü ni
hayet bir insanm sair hareketleri de 
tedkik olunarak tabiat ve ahlâkı hak-
kmda bir hüküm vermek kabü olabi
lir. Omuzlarm nasıl kalkıp indiğine, 
göz kapaklannın nasıl açılıp kapalı-
dığma ve selâm veriş tarzma bakarak 
bir insanın tabiatini tayin etmek o ka
dar güç değildir. Çünkü her bir ha î^ 
ketimiz benliğimizin tezahürüdür. îçi-
mizdekini dışanya vuran vesikalar
dandır, her göz kırpmamız, parmak-
lanmızı oynatmamız âsabımızm emri-
le yapılan hareketlerdir, nihayet bi
rer refleksden ibarettir. 

Hindistanda öyle mucizeler yaratan 
fakirler vardır ki, bir insanm mahiye
tini bütün teferrüatile gözlerinden 
okumağa kadirdirler. Bu fakirler göa 
bebeğinin rengine, bu rengin teşkil et
tiği dairenin koyu veya açık daire kı
sımlarına aynlmasma bakarak bun
ları asırlardanberi cari olan teamülle
re göre tasnif ederler ve bu sayede gö
ze baka5*ak bir insanm seciyesini mey
dana çıkarırlar. Melankolik insanla-
nn gözleri başka, hissiz insanlann göz
leri başka oluyor, azimkar bir insanın 
göz bebek dilimleri kararsız ve zayıf 
ruhlu bir insanm göz bebek dilimle
rine hiç benzemiyormuş. 

Onun için Amerikah Miçel'in uzun 
seneler tedkikat yaptıktan sonra si
gara içmek, daha doğrusu ^gara 
içiş tarzından neticeler çıkarmak hak-
kmda bir eser jrazmasma esas itibari
le hayret etmemek lâzım gelir. Bu 

Nevyork kitapçılarından 
biri yeni bir kitap hazır
lamaktadır. Kitabın hü
lâsası şudur: Nasıl sigara 
içtiğini göster bana, kim 

olduğunu söyliyeyim 
sana... 

eser insan bügisi ifşa etmek itibarile 
enteresan bir kitaptır. Resimlere bak-
tığunız ve ellerin vaziyetini gördüğü
müz zaman bunlar pek tabiî gibi gö
rünecek ve bir yenilik arzetmiyecek-
tir. Bu hal bizim için birçok şeylerde 
vaki olur. Bunları ancak gördükten 
veya okuduktan sonra hatırladığımızı 
ve bildiğimizi unuturuz. Sigarajrı çok 
kıvrılmış olan parmaklannm araisın-
da tutan bir adamm hasis olduğunu 
elbette hiç hatınmıza getirmemişiz-
dir. Fakat o vaziyeti resimde görünce 
iddiarun doğru olması lâzım geleceği
ne inanıyoruz. Hakikaten gayri şuuru 
olarak hafızamızda saklı duran öyle 

basit ve adî şeyler vardır ki, onlan 
uyandırarak hatırımıza getirtmek 
için ekseriya tahrirî bir vesikaya göz 
atmamız icap eder. 

Resimde «hoş meşrep» diye gösteri
len ele bakılmca o el sahibinin sakin, 
muvazeneli, âlemi ve hayatı birer 
mühim mesele saymıyan bir kimse ol
duğu kanaati husule gelmiyor mu? 

Ketum, sır saklıyan, hislerini mey
dana vurmıyan bir adamm tabiatı da 
sigara tutarken elinin aldığı vaziyet
ten ayni vuzuhla anlaşılabilir. 

«Açık kalbli» puro tiryakisi, «ciddi 
tavırlı», «vaziyetinden emin olan», 
<ıhoş meşrep», «hiddetli», «endişeli», 
«düşünceli» insanlann hepsi gördüğü
nü anlayıp kavramağa muktedir ola
nın nazannda; mahiyetlerini saklıya-
mazlar. 

Tütün içmeden bahseden bu kita-
bm resimleri yapüdıktan sonra Miçd 
onlan, ne maksadla yapüdıklarmı bil-
miyen kimselere göstererek fikirlerini 
sormuştur. Resimleri görenlerin ek
seriyeti, münferid ellerin variyetleri
ne göre o el sahiplerinin tayin edUen 
seciyede insanlar olduklarını tasdik 
etmişlerdir. Resimlerde görüleceği gi
bi vaziyetler muhtelif olmakla bera
ber el şekUleri hep birdir, ajmi el ay
rı ayn vaziyetlerde tersim edilmiştir. 

Bu yazdıklarımız ve neşrettiğimlı 
şekUler Miçel'in kitabmdan çıkanl-
nuş küçük bir numunedir. Yoksa eser 
felsefi kıymeti haizdir. Bazı sahifel»-
rini anlanıak için tekrar, tekrar oku
mak lâzımdır. Buna da hayret edil
memelidir. Çünkü Miçel bütün hayar-
tmı «tütün içme» felsefesine hasret
miş ve sigara içenlerin tabiatlerlni uk* 
lamakla vakit geçirmiş bir adamdır. 

Miçele göre koyduğumuz resimle
rin mânası şudur: ^̂  

1 — İnatçı, 2 — Mcmden adam, 8—« 
Düşünceli, 4 — HiddetU, S — Rof 
meşrep, 6 — Ciddî, 7 — Vaziyetinden 
emin, 8 — Kolay tahrik edilebilir, • -« 
Açık kalbli, 10 — Hasis. 

İKTİSADİ MESELELER 

Süt meselesini Ital için işe nereden başlamalı? 
Ankarada toplanacak olan ziraat 

kongresi için her tarafta hazırlıklar 
yapılmaktadır. Bu münasebetle zi
raat odası da kongereye bazı raporlar 
göndermiştir. Bu raporlardan birin
de, İstanbulun süt meselesine büyük 
ehemmiyet verilmektedir. Raporda 
hulâsa olarak deniliyor ki: «Şehri
mizde iki süt fabrikası açılmadığı 
takdirde, süt meselesini esash suret
te halletmeğe imkân yoktur, » 

Bu fikir ilk defa olarak, ziraat oda
sı tarafmdan ileriye sürülmüş de-
ğUdir. Geçenlerde de belediye iktisad 
müdürlüğü, süt meselesinin hallini, 
fabrika açılmasına bağlı bulmuştu. 

Pek tabiî olarak, piyasaya temiz 
süt çıkanlması için, fabrika açmağa 
ihtiyaç vardır. Fakat süt meselesini 
halletmek için, ne tarafından başla-
mah? Her şeyden evvel bunu düşün
mek lâzım. Bize kalırsa fabrika ikin
ci bir meseledir. Acaba İstanbul ve 
İstanbul civanndaki mandıralar, şeh
rin süt ihtiyacını temin ediyor mu? 
Eğer İstanbul civarmda bol mikdar-
da süt istihsal eden mandıralar ol
saydı, süt meselesi tabiî olarak ken
diliğinden halledilirdi. Çünkü reka
bet kanunları yüzünden, herkes da
ha iyi, daha ucuz süt satmak sureti-
le, süt hilekârlığımn önüne geçebi
lirdi. Hilekârlığın bir sebebi de, or
tada az mal olmasdır. Eğer memle
ketimizde bol ve ucuz tereyağı istih
sal edilseydi, mahlut yağmeselesi 
olur muydu? Nitekim yağın pek bol 
olduğu ve kilosu 50 kuruşa satüdığı 
Karsta mahlut yağ meselesi yoktur. 
Demek oluyor ki, hilekârhğı doğu
ran, zaruri sebebler de vardır. Bu se-
bebleri ortadan kaldırmak için, is-
tihsalâtı arttırmak lâzım. 

Alâkadarlann söylediğine göre, İs
tanbul civanndaki mandıralar, ihti
yaca kâfi değUdir. Bu mandıralarda 
süt istihsalâtım arttırmak, hajrvan-
cıhğa ehemmiyet vermek, hattâ man
dıra sahihlerini bu işe teşvik etmek 
lâzımdır. 

Nasıl bir fabrika himaye ediliyor
sa, bir mandıra da ayni maksadlarla 
himaye edümelidir. Halbuki şimdi
ye kadar mandıralann ıslahı ve hi
mayesi, ve bu gibi mandıraları aça
cak kimselere kolaylıklar göstermek 
gibi, hiç bir fikir ortaya atılmamış
tır. Bütün bu merhaleyi geçtikten 
sonra, süt istihsalâtım arttırmak ve 
bundan sonra temiz süt elde etmek 
için fabrika açmak lâzımdır. Az süt 
istihsal edilen bir memlekette süt 
fabrikasmm ne rolü olabilir? 

Ziraat kongresinde, bütün bu me-
seleleıin mütehassıslar tarafından 
ortaya konarak halledileceğine ka
niiz. Bu suretle süt meselesi, İstan
bul şehrine aid mevziî bir mesele ol
maktan çıkarak, memleket mikya-
sında halledilmesi icab eden bir me
sele haline girmektedir. Bundan do
layı süt meselesinin müsbet bir su
rette halledileceğini ümid ediyoruz. 

EL̂ A. 

Bir bahçıvanın Türk Hava 
Kurumuna teberrüü 

C. H. P. Pendik Kamunu yönkuru-
lundan: Pendikde Stadyum caddesin
de oturan bahçıvan B. İdris her daim 
nakdî yardımlarda bulunduğu «Türk 
Hava Kuruluna» bu sefer de on Ud 
muhteUf parça bostan ve tarlasım bu 
kuruma terk ve yüz lira da nakden 
vermek suretile yardımım tazelemiş 
olduğundan kendisine teşekkür olu
nur. 

Bir esraıJaçai(çıiıOı 
Geceleyin bir duvarın içine 

esrar bırakan bir çocuk 
yakalandı 

Evvelki gece Balatta Mollaâşkı ma
hallesi bekçisi garip bir esrar kaçak-
çıhğuu meydana çıkarmıştır. 

Bekçi Hüseyin, gece sokaklarda do
laşırken küçük bü: gölgenin Simidci Ve. 
li sokağma saptığım görmüştür. Gece
nin üerlemiş vaktinde bir çocuk göl
gesinden şüphelenen bekçi Hüseyin, 
kendisiıü çocuğa hissettirmeden takip 
etmiş, çocuk da sokağln bir tarafında
ki duvar kovuğuna doğru giderek ko
vuğa birşey sokup hızh hızlı uzaklaş
mağa başlamıştır. Bekçi Hüsejdn bu 
vaziyeti görünce hemen çocuğun ar-
kasmdan koşmuş ve yakalamıştır. 

İsminin İsak olduğunu ve on dört ya
şında bulunduğunu söyliyen çocuk 
bekçi ile beraber duvann bulunduğu 
yere gelmiş ve kovuğa ne soktuğu so
rulmuştur, 

İsak, evvelâ inkâra kalkmış, fakat 
bilâhare, buraya bir gazete kâğıdma 
sarih 17 gram esrar parçası soktuğu
nu söylemiştir. İsak, gazeteye sarih es-
ran soktuğu yerden çıkamuş, bekçiye 
teslim etmiştir. 

Çocuk esrarla beraber karakola ge-
tirihniş, bunu kendisine kimin verdiği 
sorulmuş, İsak bir adamm bımu vere
rek oraya sokmasını söylediğini, o adar 
mı da tammadığım beyan etmiştir. Za
bıta; hâdisenin mahiyetini aydmlat-
mak için tahkikata girişmiştir. 

Abdüsselâm Kurtuluf 
vefat etti 

Ankara 27 (Akşam) — Hariciye Ve
kâleti arapça mütercimlerinden ve Ve
kâletin emekli memurlarından B. Ab
düsselâm Kurtuluş bugün vefat etmiş
tir. Yarm cenazesi merasimle kaldın-
lacaktır. 
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HEKlM ÖĞÜTLERİ 

Fennî doğumun nüfusun 
artmasında ehemmiyeti 
Çocuk haftası münasebetile siz okujoı-

culanma doğumların ve hususile fennî 
doğumların nüfusu çoğaltma hususunda
ki ehemmiyetinden bahsedeceğim: 

Bir milletin nüfusu, bir taraftan o mil
lete mensub kadmlann çocuk doğurması, 
diğer taraftan doğanların ve hayatta 
bulunanların sıMhati koruyan usullere 
riayet etmesi sayesinde hasta olmaması 
ve ölmemesi ile çoğalır. Bir memleketin 
doğum İstatistikleri, ölümünkünden ne 
kadar zengin ve ne derece yüksek İse, o 
memleket halkmm nüfusu da o nisbette 
siyadeleşir. 

Grotjahn'a göre bir usulün zevale doğ
ru gitmemesi İçin, o milletin beher 1,000 
kişisine senede 20 doğum isabet etmeli
dir. Müellif, kadınlarm % 10 u muhtelif 
«ebeblerden dolayı kısır olduğundan, 
millet kütlesinin bugünkü vaziyetini mu
hafaza etmesi için, geriye kalan kadınlar
dan her birisinin en a t̂agı üç çocuk do-
turması lâzımdır, diyor. Binaenaleyh ka
dınlardan bazısmm söylediği gibi, her 
annenin bir, nihayet iki çocuk doS:urma-
u, nüfus seviyesini azaltmaktan kurta
ramaz. 

Fenni doğum deyince anladığımız şey, 
bls kadmm velâdlye ilminin öğrettiği 
uauUei! dahilinde ftnzasız ve ihtilatsız 
olarak çocuğunu dünyaya getirmesidir. 
Fermİ doğum Avrupada ancak 14 üncü 
asırda başlamıştır. 1339 dan itibaren Nü-
renberg'de ve 1378 den İtibaren de Pa-
tts'te kadınlar fenni ve ilmi metodlara 
riayet etmek üzere doğurtulmuşlardır. 

Almanyada İlk ciddi ebe teşkilâtı 
1452 de yapılmıştır. Ök Alman ebe mek
tebi de Münih'de 1689 senesinde açıl
mıştır. 

Bütün bu çalışmalara rağmen gene do-
tumlarda gerek çocuk ve gerekse anne 
Uümünün mlkdan epeyce yülcsek bir 
derecede idi. Bazı çoculdan tabi! kanal
dan şaft olarak almak kabil olmuyordu. 
Binaenaleyh bunlan, annelerin kammı 
açıp çıkarmak ciheti düşünüldü. İlk defa, 
Itbnüş bir kadmm kammda henüz yaşı-
yan bir çocuğu kurtarmak için, basit bir 
bıçakla 3rapılan bu ameliye, 1610 senesin
de fenni usullec ve hususi cerrahi âletler 
vasıtaslle yaşayan kadınlar üzerinde tat
bik olımmıya başlandı. 

Keza tabiî yoldan kendi kendine çıka-
mıyan çocuğu başından tutup çekmek ve 
bu suretle doğurtmak istenildi. Böylece 
birinci defa olarak âzası Fransız ve İngi
lizlerden mürekkeb Chamberlen İsmin
deki kadın hekimleri ailesi tarafından 
1620 de gizli olarak (forceps) dediğimiz âlet 
kullanılmağa başlandı. Sonraları halkı-
ımz arasında (mengene) isntile anılan bu 
Met meydana çıktı ve bugüne kadar bu
nun bir çok çeşitleri yapıldı. 

Eskiden kadmlan, gene yalnız ka
dınlar doğurturdu. Ancak 17 nci asırdan 
itibaren erkek hekimler doğum yapmağa, 
güç doğuran kadmlan doğurtma^ baş
lamışlardır. 

Fennî doğum sayesinde bir çok çocuk-
lann hayatı kurtulmakta, keza çocukları 
dünyaya getiren ve bu esnada bazan öl
me tehlikesi gösteren aımelerin de ölme
mesi temin olunmaktadır. Sırası gelmiş
ken fenni doğumun ehemmiyeti hakkında 
siz okuyucularıma bazı misaller söyliye-
cegim: 

Bütün dünyaca tanınmış meşhur Alman 
lalrl Göthe, doğduğu zaman az kalsm 
orada hazır bulunan fena bir ebenin li
yakatsizliğine kurban gidiyordu. Bu va
kadan sonra Frankfurt'ta ebe tedrisatı 
ciddî surette ıslah edildi. 

Çocuklar ekseriya başlarile dünyaya 
gelirler. Tepesile doğan çocuklar, ebelerin 
veya hekimlerin ufak yardımlarile sağ 
olarak annenin rahminden çıkarlar. Fakat 
bazan çocuk basile geleceğine, makatlle 
telir. Böyle bir doğumda makat, gövde, 

ve kollar çıktıktan sonra baş ekseriya içerde 
kalır ve hekim müdahale etmezse çocuk 
havasızlıktan ölebilir. İşte fennî doğu
mun ilk kurtardığı çocuk serisi, böyle 
makatile gelen bebeklerdir. 

Çocuk bazan omuzla gelir. Böyle bir 
doğumun kendi kendine muvafık bir tarz
da nihayetlenmesl hemen imkân hari
cindedir. Bu gibi vakalarda yapılacak şey, 
çocuğu çevirmektir. Ya başı veya ayak
lan aşağıya gelmek üzere çevrilen çocuk, 
tabiî bir şekilde doğar. 

Bazan annenin kemikleri biraz dar ve
ya çocuğun vücudu az çok iri olur. Mese
lâ kız çocuğu 3 ve erkek de 3 1/2 kilo 
olacağına 4, 4 i ve hattâ 5 kilo olur 
Bunlann kendi kendine doğması ekseriya 
imkânsız veya doğumları çok uzun sürer. 
Bu gibi ahvalde forceps, yani mengene ile 
çocuk, başmdan çekilerek doğurtulur ve 
çok defa sağ olarak doğar. 

Yahut annenin dar olan havsalası, 
kadınların tabirile çatısı, âne kemikleri
nin arasındaki kıkırdak kesilmek suretile 
genişletilmekte ve bu sayede imkânsız 
olan doğum kolay ve arızasız bir şekilde 
yapılarak çocuğun ve bazan da annenin 
hayatı kurtarılmaktadır. 

Sokaklarda bazı kere cüce kadınlara 
raslarsmız. Bunların kemikleri kısa, ço
cuğun geçeceği kemik halkaları çok dar
dır. Buradan çocuğu ne âletle almak ve 
ne de bu kemik halkayi genişletmek 
suretile doğumu ikmal etmek mümkün 
olmaz. Bu takdirde yukarıda söylediğim 
gibi (Kayser ameliyesi) yapıp çocuğu sağ 
olarak annesinin kammdan alınz. Karna 
göbekten âne kemiğine kadar kesmek 
suretile bir delik açar ve buradan rahme 
vanp, bunun da ön cidannı keserek ço
cuğu çıkarırız. Tabiî bu ameliye şimdiye 
kadar söylediğimiz diğer müdahalelerden 
daha büyük ve daha mühim olduğun
dan, ancak hastanelerde yapılabilir. Di
ğerlerini hastanın evinde fennî usullere 
ve her türlü temizlik kaidelerine riayet 
etmek şartile yapabiliriz. 

Bazı defa doğum uzun sürer ve çocuk 
bir türlü dünyaya gelmez. Rahim, gün
lerce çalıştıktan sonra nihayet bir tara
fından çatlar ve harice doğmıyan çocuğu, 
kamın içerisine doğurur. 

Bu ihtilât doğumlann en tehlikelisidir. 
Burada da yaptığımız şey, hemen anne
nin kamını açıp çocuğu buradan çıkar
mak ve delinen rahmi dikmektir. 

Yahut anne doğum esnasmda fazla 
kanar. Bunun sebebi, meşimenin, yani ço
cuğa aid sonun, rahmin alt kısmına ya
pışmasıdır. (İptidaî meşime) dediğimiz 
bu ihtUâtta doğum, ya tabiî yoldan veya 
gene kamı açmak suretile çabuk bitiril
mezse, hem çocuk ve hem de anne için 
tehlikelidir. 

Kezalik bazı vakalarda çocuğun kor
donu, yani göbek bağı, su kesesi yırtılm-
ca aşağı düşer ve çocuğun başı ile anne
nin havsala kemikleri arasında sıkışıp 
kalır. Çocuk hayatı dahilî rahimde anne
sinden kordon vasıtasile kan alarak ya
şamaktadır. Halbuki bu kordon iki ke
mik arasmda sıkışmca içindeki damarlar
dan kan geçmez. Böylece çocuk kansız 
kalır, çocuğu bu müşkül vaziyetten kur
tarmak için hemen müdahale edip doğu
mu yapmak gerektir. İşte bu da velâdlye 
ilminin bize öğrettiği usuller sayesinde 
kabil olmaktadır. 

Bütün bu misallerle anlatmak istediğim 
mesele, fenni doğum sayesinde pek çok 
çocuk hayatmm kurtulduğudur. Bu su
retle dünyaya sağ olarak gelen yavrular, 
nüfusumuzun ve neslimizin her gün bi
raz daha çoğalmasmı ve ulusumuzun git
gide daha fazla kuvvetlenmesini temin 
etmektedir. 

Dr. Ahmed Asım Onur 
Ortaköy Şifa Turdu sahib ve başhekimi 

Bursa ipek piga-
sasında canlılık 

Bu sene mahsulün bereketli 
olacağı anlaşılıyor 

Bursa (Akşam) — Bu sene ipek bö
ceği tohumlarının açılmağa başla
ması, havaların uygun gitmemesi yü
zünden biraz gecikmiştir. Baharın 
geç gelmesi ve dut yapraklarının yeni 
yeni uyanmağa başlaması on beş yir
mi günlük bir teahhürü mucib olmuş
tur. Buna rağmen son günlerde hava
lar iyileşmiştir. İpek böcekçiler ensti
tüsü kışlağında fennî bir şekilde mu
hafaza edilen tohumlardan seksen bin 
kutunun tevziatı, bir hafta içinde bit
miştir. Bu seneki mahsulün çok bere
ketli ve mikdarca geçen senekinden 
fazla olacağı anlaşılmaktadır. 

Son bir hafta koza, tohum ve ipek 
piyasasındaki durgunluk birdenbire 
canlanmağa başlamıştır. Hafta içinde 
tohum satışları oldukça hararetlidir. 
Sekiz bin kutu tohum satılmıştır. Pi^ 
yasadaki on dört bin kutu tohumun 
da alıcısı hazır gibidir. Şimdiye kadar 
satılan tohumların kutusu 75 ile 100 
kuruş arasındadır. Vasatı fiat 85 ku
ruştur. 

Son hafta içinde kuru kozadan 281 
kiloluk bir muamele kaydedilmiştir. 
Tüccar elinde bulunan ihraca yara
maz mallardan 1122 kilo kuru koza 
fabrikalar tarafından satın alınmış
tır. Fiatler 265 kuıoış üzerindedir. 

Koza ve ipek stoklan az olmakla 
beraber, ufak partiler halinde peşin 
para ile ipeğin kilosu 1250 ile 1275 
kuruş arasında oynamaktadır. Piya
sada halen 21.900 kilo kuru koza sto
ku vardır. 

Ticaret Odasının verdiği menşe şe-
hadetnamesile İtalyaya 5.200 liraUk, 
4.207 kilo dese (suprodüksiyon) ihraç 
edilmiştir. Bundan başka Bulgaristan-
la Hindistana da tecrübelik tohumlar 
gönderilmiştir. 

Çekirge Otobüsleri 
Bursa belediyesi fiatleri 

indirmek için tetkik yaıpyo»" 

Bursa (Akşam) — Bursa belediyesi, 
Bursa ile Çekirge arasında işliyen oto
büslerin fiatleri üzerinde yeniden bir 
tedkik yaptırmıştır. Otobüsleri daha 
ziyade ucuzlatmak için yapılan bu 
tedkikin neticesinden anlaşıldığına 
göre dört gün zarfında muhtelif semt
lere günde iki yüz elli sefer, 1405 kilo
metre yapılmaktadır. Bu müddet için
de otobüslerle 10.823 kişi taşınmış ve 
bunlardan 601 lira para alınmıştır. 

936 senesinde Çekirge ile şehir ara
smda nakledilen insan yekûnu 769.000 
iken bu mikdar 937 senesinde 1.258.900 
kişiye baliğ olmuştur. 

I Ha^fta^lık piya>sa. J 
ihracat piyasasında faaSiyet 

artmağa başladı 
ithalât piyasasındaki faaliyet eski 

hızını kaybetmiştir. Çünkü genel it
halât rejimi mucibince, bir temmuz
dan itibaren tatbik edilen tenzilâtlı 
tarifelerin müddeti 15 nisanda bitmiş
tir. Bu müddet zarfında piyasaya aza
mî derecede mal girmiştir. İthalâtın 
başında yünlü dokumalar gelmekte-
tedir. Yulaf miktarı azalmıştır, 
giren mal, bir, bir buçuk senelik ihti
yacımıza kifayet edecek miktardadır, 
Maamafih yazlık mallar üzerine, it
halât gene devam ediyor. İhracat va
ziyetinde geçen haftaya: nisbetle da
ha biraz canlılık göze çarpmaktadır. 
Bunu maddeler üzerinde birer birer 
aşağıya yazıyoruz. 

Yumurta — Son günlerde, en hara
retli satışlar yumurta piyasasında gö
rülmektedir. Sebebi paskalyadır. Pas
kalya münasebetile yumurta satışları 
bir İki haftadanberi devam ediyor
du, fakat bu ha:fta yumurta üzerine 
daha ziyade iş olmuştur. Alıcı memle
ketlerin başında, İtalya, Yunanistan 
bulunmaktadır. Almanya ile yumur
ta işi pek azdır. Halbuki geçen sene 
Alman firmalan, yumurtalarımıza 
daha çok istek göstermişlerdi. Bu se
ne taleplerin azalmasına sebep, Al-
manyadaki fiatleri kontrol dairesinin 
Türk yumurtalarını pahalı bulması
dır. Halbuki yumurtalarımızı Al-
manyadan başka memleketler pek 
ucuz bulmaktadırlar. 

Tütün — Marmara havzasında, tü
tün satışlarının durgunluğundan bah
setmiştik. Son günlerde bu durgun
luk gevşemiştir. Bursa, tütünleri üze
rine alış verişler artmıştır. 

Ankaradö, Türkiye - Amerika ara
sındaki ticaret müzakereleri de, tü
tüncüleri çok yakından alâkadar et
mektedir. Alman haberlere göre, mü
zakereler esnasında tütün mevzuu, 
ehemmiyetli bir mesele teşkil etmek
tedir. Bu münasebetle inhisarlarm tü
tün şubesi müdürü, eksperler, fikir
leri alınmak üzere Ankaraya davet 
edilmişlerdir. 

Av derileri — Bu hafta, piyasanın 
biraz yüzü gülmüştür. Amerikadan ve 
İngiltereden tilki tavşan derisi için 
taiebler başlamıştır. 

Hububat maddeleri — Buğday ih
racatı ufak partiler halinde devam et
mektedir. Bu hafta içinde gene Al-
manyaya buğday gönderilmiştir. Ar
pa, en ziyade İtalyadan istenilmek
tedir. Yulaf miktarı azalmıştır. 

Deri — Bu mevsim, deri üzerine iş 
yapılması lâzım gelirdi. Halbuki de
ri piyasasındaki durgunluk devam 
ediyor. 

Kuru meyvalar — Fmdık fiatlerin-
de canlılık bağlamıştır. En ziyade 
Fransadan mal istenilmektedir. Fiat
ler 37 kuruşa kadar yükselmiştir. Di
ğer kuru meyvalar üzerine iş yoktur. 
Üzüm ve incir için, satış mevsimi geç
tiğinden, birşey söylenemez. 

Yağ ve peynir — Henüz piyasaya 
Trakya peynirleri gelmemiştir.. Bu 
yüzden beyaz peynir fiatleri ucuzla-
mıyor. Yağ fiatlerine gelince, Trab
zon yağları 100 kuruştan 95 kuruşa 
kadar düşmüştür. Fakat Trabzon yay-
lâlannda havalar pek bozuk gittiği 
için, hayvanları dışairıda beslemek ka
bil olamıyormuş. Eğer havalar kışı 
hatırlatacak şekilde devam ederse, bu 
sene yağ pahalı olacakmış. Maamafih 
Karsta 300 bin lira sermayeyle büyük 
bir yağ fabrikası kurulmaktadır. Fab
rika bu sene işe başlıyacaktır. Gelecek 
sene sermayesini daha ziyade arttı
racak, ve daha geniş mikyasta yağ is
tihsaline girişecektir. Bu sene Kars 
fabrikasının piyasada fiatleri kıraca
ğına şüphe yoktur. 

Son günlerde zeytinyağı fiatlerin-
de biraz düşkünlük görülmektedir. Ve
jetalin yağlarında bir fark yoktur. 
Toptan 53 kuruşa kadar satılmakta
dır. 

Meyvalar — Havalar fena gittiği 
için ilkbahar meyvaları henüz boUaş-
mamıştır. Vakıa bazı manav dükkân-
larmda erik bulunuyor. Fakat kilosu 
80 kuruştur. Meyva hâlindeki, toptan 
meyva tacirleri bu sene ilkbahar 
meyvalarının az yetişeceğinden bah' 
setmektedir. Son yağışlar, ve soğuk
lar, eriklere zarar vermiştir. Çileğe ge
lince, geçen sene bu zamanlar, çilek 
çıkmıştı. Halbuki bu sene meyva hâ
line tek bir sepet içinde Ereğliden 
numune gönderilmiştir. Numuneden 
sonra Ereğliye şiddetli yaiğmurlar 
yağdığı için arkasından çilek geleme
miştir. Meyva hâlindeki çilek tacir
leri, çilek satışları için hazırlıklara 
başlamışlardır. Şimdi meyva hâli, içi 
boş çilek sepetlerile doludur. Bu sepet
ler motörlerle Ereğliye sevkedilecek-
tir. Piyasaya ne zaman çilek gelece
ği belli değildir. 

Sebzeler — İlkbahar sebzelerinden, 
Mersin, Adana baklası 10 kuruşa ka
dar düşmüştür. Adana domatesi 120 
kuruştur. Fakat bu domates kırmızı ol
makla beraber, pek serttir. Yazm ye
diğimiz tomateslerden farklıdır. — H. 
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Çocuğun neşesi sıhhatidir. 
Hastalıklı çocukların çokluğu 
milleti inkıraza sürükler. 

T U Z A K 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ — Nû) Tefrika No. S4 

Amma ölmezsem vay geldi başmıza! 
Hiç de size lâyık şerefli bir koca deği
lim. Hele ortada Cahid gibi bir adai-
mın tehdidleri varken... 

Hayriye cevap vermedi. Mümtaz, 
ürkek bir sesle: 

— Sükût ediyorsunuz. Demek siz 
de yaşamamdan ümidinizi kestiniz. 
Biran bu aptalca hayale kapılmıştım. 
O halde haydi çabuk yapalım. Vakit 
yok. Hiç olmazsa oğlumun istikbali 
temin edilsin. Kâfi derecede yaşayıp 
bu işi bir neticeye bağlıyabilecek mi
yim? 

Doktor kız Mümtaz'm nabzım tut
tu: 

— Var... Şimdi ben belediyeye gidi
yorum! - dedi. 

Bir müddet sonra Hayriye yanında 
memurlarla avdet ettiği zaman Müm
taz dalgın bir haldeydi. Gelenlerin 
çıkardığı gürültü üzerine gözlerini 
açtı. 

Zihnini toplıyarak: 
— Ha... Evet... Nikâh İçin, değil 

mi? - dedi. 
Bir bardak su İstedi. 

Fakat bitiremedi. Gırtlağından 
aşağı inmiyordu. Nikâh muamelesi, 
acele esas üzerinden yapıldı. Zira bu 
gibi hallerde askı filan aşılmaması 
için bir usul vardı. Mütekabil «evet»-
ler teati edUdi. 

Delikanlı son kuvvetini toplamış, 
merasimin sonuna kadar tahammül 
etmişti. Fakat nikâh muamelesi bit
tikten sonra bîtab gözlerini kapadı. 
Başmı yastıklara dayadı. Kendinden 
geçti, biribirini tutmıyan sözler ve 
şarkılar mırıldanmağa başladı. Der
ken çocuklaştığmı sandı ve: 

— Anne! Anne! - diye söylendi. 
Bir kaç saat böyle devam edip, 

Mümtaz'm başı, nihayet yastıklar 
üzerinden kaydı: Ölmüştü! 

Artık Hayriyenin vazifesi bittiği 
için, gitmeğe hazırlandığı sırada uşak 
sordu: 

— Hanımefendi! Merhumun kim
sesi yoktu. Siz madem ki evlendiniz, 
onun cenaze merasimini temin ede
ceksiniz tabiî! 

Söz çok doğruydu. Tabiatile bu T«r 

zife ona düşüyordu. 
— Peki! - dedi. - Cenaze kaldıran 

şirketler var; onlardan birine müra
caat ederim; merak etmeyin. 

Hajnriye evine döndüğü zaman âde
ta gece olmuştu. Evde herkes odasına 
çekilmişti. Kimseye raslamadı. Yor
gun, bîtab, kendi dairesine girdiği za
man ruhunda büytik bir inşirah var
dı. Çünkü hemşiresini ağır bir yük
ten kurtarnuştı. Bu suretle vazifesini 
yaptığına kail oluyordu: Küçük yav
ru bir anne kazanmıştı işte... Şimdi 
doktor, kız, bütün bu muğlâk vazifele
ri başardığı halde hiç bir müşkülâta 
uğramadığından dolayı hayret edi
yordu. 

— 23 — 
Her zaman, her devirde, bütün ka-

dmlar bir yalamn ne kadar zaman 
meydana çıkmıyacağmı merakla dü
şünmüşlerdir. Bazı yalanlar bütün bir 
hayat imtidadınca uzarlar. Bazıları 
da yatsıya kadar yanan mum gibi sö-
nüverir. 

Tarihin uydurmalan, ebedidir. Fa
kat aşk yalanları pek çabuk meydana 
çıkar! 

Mümtaz'm vefatından bir iki hafta 
sonra, Vahid bey, kendisine gelen 
mektublar arasmda «merhum Müm
taz beyin zevcesine» diye yollanmış 
bir zarf buldu. 

İhtiyar adam, hayret ederek kendi 

adresine gelen bu garib mektubları 
açmakta tereddüd etmedi. Biran Feri-
hanm Mümtazla nişanlanmasından 
doğan bir yanlışlıkla karşılaştığım 
sanmıştı. 

Satırları okudukça hayreti büsbü
tün arttı. Meğer Adapazarında Müm
taz'm ihtiyar bir annesi varmış. Ka-
dm ihtiyaç içindeymiş. Oğlunun vefa
tım haber almış ve ölmeden evvel de 
Vahid beyin kızile evlendiğini öğren
miş. Gayet terbiyelice rica ediyor, mi
rastan kendisine hisse düşmezse de 
bir miktar para istiyor, torununu gör
mek arzusundan bahsediyordu. 

Vahid bey bunların ne demek oldu
ğunu bir türlü anlıyamadı. İşine git
meden evvel babasını öpmek üzere ge
len Hayriye'ye bu yazıdan bahsetti: 

— Bana gelen zarflar arasından 
böyle garib bir mektub çıktı. Bir tür
lü işi anlıyamadım, kızım. Zarfın üs
tü de «merhum Mümtaz beyin zevce
sine» diye yazılmış. Çok garib şey! Şu 
muammayı gel beraber halledelim. 

Genç kızın bütün vücudu ürperdi. 
Fakat soğukkanlılığını muhafaza 
ederek sordu: 

— Peki, bu mektub ne diye buraya 
gelmiş? 

— Ne bUeyim ben? 
— Ver bakayım, babacığın, 
Vahid bey mektubu uzattı. 
Genç kız, zarfm yırtılmış olduğımu 

görünce: 

— Fakat bu zarf açılmış. 
— Ben okudum. 
— Hakkın yoktu ki, baba... 
— Öyle ama, okudum işte... 
Hayriye sarardı ve gayriihtiyarî mı-

naldandı: 
— Aman AUahım! Aman AUahım! 

Ne felâket! 
— Ne oluyorsun?.. Mümtaz'm kan-

sı seni ne kadar alâkadar ediyor. 
Genç kız sustu. Fakat son derece 

asabiydi. Hissiyatmı yenemiyor du. 
Vahid bey kızını süzerek: 

— Amma da sinirlisin... Sen de Fe-
riha gibi, en ufak şeylerden müteessir 
oluyorsun... Ne var bu kadar her şeye 
kızacak? 

— Deli olmak işten değil. 
— Haydi bakayım! Bir şey varsa 

bana anlat... Zaten siz iki kardeş, be
ni kendinizden ayrı sayar, benden 
her şeyi gizlersiniz. Hiç bir derdinizi 
bana açmazsınız... Gerçi sizinle lüzu
mu kadîr meşgul olamadım; fakat 
mühim anlarda daima önünüze çık-

, tim. Sizi seven bir babanın mevcudi
yetini unutmamahsımz! 

Hayriye, içini çekerek: 
— Ah, annemiz sağ olsaydı! - dedi. 
— Anneniz sizi bana emanet etti. 
— öyle, fakat bazı hâdiseler vardır 

ki, babaların muhabbeti kâfi gelmez. 
İnsana annenin şefkati lâzımdır. 

(Arkası var) 
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13 yaşında bir aile reisi: KOgflk Necati 
Vapurlarda kitap satan Necatînîn 

60 yaşında bir ortağı var 
Necati tanıdıkları nezdinde teşebbüslerde bulunarak babasını 

işe, ablasını mektebe yerleştirdi. Küçük kardeşini de 
yanında çalıştırıyor. Büyük bir kitapçı olacak 

Dünyanın her tarafında olduğu git 
bi bizde de, daha küçük yaşta hayat 
mücadelesine atılarak çok nüfuslu 
fakir aile ocaklarının maişet srükünü 
paylaşmak mecburiyetinde kalan ço
cuklara sık sık tesadüf edilir. İlk met» 
teplerimizin sıralarım dolduran ufa
cık yavrular arasmda akşam üMrt 
eve, kendilerinden beklenen bir küp 
ekmekle bir kaç kuruş parayı götü
rebilmek için, dersten artan zaman» 
larmda gazete, su, blsküi, şeker sat
mak, bir bakkalm yanında İş görmek 
veya bir müessesenin küçük hlmıetle-
rini yapmak suretile çalışan çocuklar 
az değildir. 

Fakat yaradılışm ne garib bir cilve-
sidir ki büyük insanlarda olduğu gibi 
hayat kavgasına, henüz ona mukave-
»let için icab eden kuvvetleri toplıya-
madan atılmak mecburiyetinde kalan • 
bu çocuklar arasmda da, zayıf bünye
lerinin müsaadesi nisbetlnde bütün 
gayretlerini sarfettikleri halde mu
vaffak olamıyanlar görülürken bu 
mücadeleden zaferle çıkabilen kahra
manlara da raslamyor. 

Adalar ve Kadıköy vapurlanmiî kü
çük kitab satıcısı Necatiyl kim tanı
maz? Siz vapurda otururken koltu
ğunda kitablarla yanımza yaklaşan, 
hatırmızı sorup çocuğunuza iltifat 
eden ve ışıltıU bir çocuk tebessümlle 
size bir kitab uzatan küçük Necatlnln 
tıfacık yaşı inşam hayretlere düşüren 
muvaffakiyetlerle doludur. Dün o se
vimli yüzile gazeteye geldi ve bize, 
ciddî bir iş adamı edasile, satılmak 
üzere kendisine kitab verip vermiye-
ceğimizi sordu. Gazetede kaldığı kısa 
müddet zarfında hayatı ve ticarî faa
liyeti hakkmda izahat aldık. 

«Ticarî faaliyeti» diyoruz. Çünkü 
henüz 13 yaşında ve orta mektebin 
birinci sınıfında talebe olan Necati 
60 yaşında bir ihtiyarla ortaklama ki
tab ticareti yapan açıkgöz bir iş ada
mıdır, îki sene evvel Sirkecide su sat
mak suretile ticarete başlanuş, bu 
müddet zarfında Edirneden İstanbula 
muhacir olarak gelip şiddetli müza-
yika içinde kalan babası, annesi, üç 
kardeşi ve kendisi de dahil olduğu 
halde altı nüfuslu ailesinin maişetini 
temin etmiştir. 

Adalar ve Kadıköy vapurlarında 
^kitapçılığa başladıktan sonra burada 
tanıdığı devlet adamlan ve nüfuzlu 
'̂ evat nezdinde teşebbüslerde buluna
cak bir kaç ay evvel 50 yaşmdakl ba
hasını 36 hra maaşU bir işe yerleştir
iliş, gene müşterileri arasmdaki ha
yırsever insanlara ricalarda buluna
cak 15 yaşındaki ablasım Akşam Kız 
Sanat mektebine yazdırmıya muvaf-
^ak olmuş ve ablasmm burada öğren
diği dikiş ile eve yardımı dokunması-
m temin için kendisine taksitle bir dl-
kiŞ makinesi almıştır. 

On bir yaşındaki küçük kardeşinin 
*^ektepten çıktıktan sonra boş gez
mesini münasib görmiyen Necati onu 
*̂ 8. yanma alarak kendisine gazete 
sattırmakta, bu suretle mektep mas-
*"aflarmı çıkarmasmı temin etmekte
dir. 

I N e c a t i a n l a t ı y o r 
• Küçük Necatı ticaret hayatının mü

him safhalarını şöyle anlatıyor: 
— Edirneden İstanbula geldik. Bak

tım ki Sirkecide adamlar su satıyor-
^^^, ben boş geziyordum. Derhal bir 
testi ve bir bardak edinerek su sattım. 

- *̂ vvelâ ben de ötekiler gibi Terkos sa
tıyordum. Sonra Hamidiye suyunun 
ferini öğrendim. Testimi oradan dol-
Öurmıya başladım. Müşterilerim ço-
taldı. Günde 30 - 40 kuruş kazanmı-
•y* başladım. Fakat Terkos satan su-
Cular benim iyi su satmamı çekemedi
ler. Bir kaç kere arkamdan kovaladı
lar. 

Bu esnada polisler burada su sat-
*^ayı yasak ettiklerinden elimdeki 
para ile bir kutu bisküi alarak satmıya 
«aşladım. Çünkü burada karamela 

Kflçflk Necatı 

satanlar varsa da kimse bisküi satmı
yordu. İlk gün 60 kuruş kazandım. 
Fakat bir hafta sonra ticaretim yan-
ya düştü. Çünkü bu sefer de bisküvi 
satmak modası çıkmıştı. 

Bunun üzerine ben derhal çiklet 
satmıya başladım. Ama çocuklar ben
de ne görseler hemen taklld ediyorlar
dı. Bir hafta sonra Sirkecide altı çık-
letçi olduğumuzu ve kazancınım da 
25 kuruşa düştüğünü görünce bu ti
careti de bırakmak mecburiyetinde 
kaldım. 

Bir gün Kadıköy iskelesinde düşü
nerek dolaşırken şimdi ortağım olan 
ihtiyar kitapçı bana: «Böyle boş geze
ceğine kitap vereyim de sat» dedi. Ki-
taplann tanesinde beş kuruş alacak-
tun. Hemen kitapları koltuğuma al
dım. Vapurlara girdim. Kısa bir za
man zarfında bütün kitaplan satmca 
ihtiyar memnun oldu. Bir kaç hafta 

sonra da bana ortaklık teklif etti. Ne 
kazanırsak yarı yarıya paylaşacaktık. 
Razı oldum. 

Kadıköy vapurlarınm bütün meş
hur yolcularım tanımıştım. Benim en 
mühim gayem işsiz olan babamı bir 
yere yerleştirerek ailemizin vaziyetini 
biraz düzeltmekti. Bir gün benimle 
alâkadar olan büyük memurlardan 
iki zat bana mektebe gidip gitmediği
mi sordular. «Gidiyorum, fakat mun
tazam devam edemiyorum. Çünkü ba
bam boştadır, ben çok çalışmazsam 
geçinemiyoruz» dedim. Halime acıdı
lar, yardım vaadettiler. Dairelerine 
çag!ırarak babam hakkmda izahat al
dılar. Ve nihayet bir yere yerleştirdi
ler. 

Babam işe girdikten sonra çok şü
kür vaziyetimiz biraz daha düzeldi. 
Şimdi rahatça mektebe gidiyor ve 
mektepten çıkınca da ortağımla be
raber çalışıyorum. Ayda elime sağ pa
ra 20 - 25 lira geçiyor. Ortağım çok 
İyi bir adamdır. İhtiyar olduğu için 
kendisine çok acıyorum. Beni bu işe 
ilk defa koyan o olduğu için iyiliğini 
hiç bir zaman unutamam. Benim ni
yetim büyüdüğüm zaman büyük bir 
kitapçı dükkânına sahib olmaktır.» 

Hayattan korkmuyor 
Küçük Necatinin anlattıklarmı din

lerken bana, bütün muvaffak olmuş 
adamlann, Rokfellerlerin, Edisonlann 
çocukluk hayatını okuyormuşum gibi 
geldi. Onun da hayattan hiç korkusu 
yoktu. 

Necati açıkgözlüğünün ve muvaffa
kiyetlerinin mükâfatı olarak gazete
den kendisine verilen bir kucak kitabı 
iyice bağladıktan sonra sevinç içinde 
ellerimizi sıkıp ayrıldı. 

Daha bu yaşta, taze omuzlarma bü
tün ağırlığUe çöken hayat yükünü 
hiç bir zahmet duymaksızın neşe ile 
taşımamn sımm bulan bu küçük 
kahramanı imrenerek seyretmemek 
mümkün değildi. Şevket Rado 

Yazan: Sermed Muhtar Alus Tefrika No. 45 

N A N E M O L L A 

Kırklarelinde bir höyükte eski ve 
çok muntazam bir dehliZ bulundu 

Bu gıl Trakyada yapılacak kazılar 
arasında burada da kazı yapılacak 

Kurklarelinde Lefecl ve Asilbeyll yo- r 
lu üzerinde mevcud üç höyükten AsU- I 
beyll yolunda HUmi öztürkiüı tarla
sı içerisinde bulunaîı höyük, taş çıkar
mak için ameleler tarafmdan kazüu> 
ken, iki metre aşağı Inlldiğl vaMt 
gayet muntazam taşlarla yapıhnı* 
bir dehlize raslanmıştır. 

Vüâyetçe kazı derhal menedilmlş 
ise de ameleler tarafmdan daha ev
vel dehlizdeki taşlardan bir kısmı sö
külmüş ve höyük dışma istif edihnl^ 
olduğundan, dehlizin aslî durumun
da değişiklikler meydana getirihnlş-
tir. 

Vüâyet tajrafmdan keyfiyet Trakya 
umumî müfetüşliğine arzedihnlş ol
duğundan, umumî müfettiş general 
Kâzım Dirik Kırklarellne giderek 
meydana çıkarılan dehlizin durumu
nu tedkik etmiş ve resimlerini alduv 
tarak bir raporia birlikte Türk Tarih 
Kurumuna göndermiştir. 

Ayni zamanda eski eserlerin muhar 
fazası ve hafriyat nizamnamelerin» 
aykın olarak yapüan bu hafriyatm 
müsebbipleri halikında da kanunî ta
kibat yapılmasını emretmiştir. 

Höyükteki çıkardan bu dehlizin Ro
malılara ve milâddan sonra ikinci as
ra aid olduğu tahmin edilmektedir. 
Bir kısmı meydana çıkarılan bu deh
lizin nihayetinde bir mezar bulunma
sı ve (Kubbeli mezai") adı verilen ve 

Kirklareliıiıde Asilbeyli yola flurindc 
kazdan höyük 

fevkalâde ehemmiyeti hala olan me
zarlardan (^ması ihtimali kUTretll oV 
duğ:undan, Türk Tarih Kurumu U(r 
Imdan bu yıl Trakyada yapılacak kah 
zılar arasmda burada da ajnoa \Ax 
şube halinde kazı yapılması bfkSmU^ 
mektediı. 

— Hemşiranım, kapı yoldaşçığım 
aman biraz sabun, sıcak su, peşkir, bir 
de hamam tası... 

Ceketini çıkardı, kollarım sıvayıp, 
peşkiri omuzuna ahp delikanhyı önü
ne oturttu. Sakal başlarım aldıktan 
sonra ne_tıraş, ne tıraş. Kayışı yalayıp 
yalayıp usturayı hileye büeye; per
dahlan ardarda vura vura.. Sanki * 
Yenicamide berber. 

Çok şükür, evden çıkabildiler. Kıla
vuz efendi, nezdde mevcud paramn 
60 kuruşu aştığını anlayınca atıldı: 

— Büjmkçamlıcaya da, Millet hah--
çesine de gittik bitti. Cüzdandakileri 
teslim et ve kesedarhğı bana bırak. 
Bak nasıl beyler, paşalar gibi gezece
ğiz, eğleneceğiz; Küçüğü de yakalıya-
cağız. 

64 kuruş 3(1 para mevcutlu cüzda-
m cebine yerleştirdi. 

Köprüye indiler, Üsküdara işliyen 
13 numaralı «Galata» (1) vapuruna 
bindiler. Bu saat postalan boş gidip 
gelirken, bu hıncahınç. Herkes Hıdrel
lez gezmesine gidiyor; hepsi de Büyük-
çamhca. Millet bahçesi piyasalarına. 

Konaktan öyle acele çıkmışlardı ki 
ikisi de aç. Vapurda Boğaziçi havası 
vurunca boş midelerinin kazıntısı, ka-
nnlarınm gurultusu dayanılmaz hale 
gelmişti. Acıbadem kurabiyesUe, pan
dispanya ile safra bastırmağa kalkış
mak, sermayenin belini bükmek ola
cak. 

Üsküdara vardılar. Vapurdan çıkan-
larm yansı arabalara dolarak, yarısı 
da kestirme yokuşa vurarak Çamlıca 
yolunu tutmuşlardı. 

Kesedar efendi, iskele meydanında 
dikildi, durdu: 

— Açlıktan ölüyoruz be nurum. Bir 
kebabcı dükkâmna girip ikişer şişke-
bab yiyelim, yahud bir piyazcı Ama-
vud bulup birer tabak ciğertavası ge
tirtelim... «Sırıtarak:» En münasibini 
soruyorsan, bir meyhanede tezgâh 
başı yapıp bir kaç tekle ve mezeyle ci
lalanmak, ne buyurulur efem? 

İrfan, boğazsız bir kere. Saniyen 
Küçüğün avutzavurduna sebeb ola
rak, içkililiğinde karar kılmış. Bun
dan başka, fuzuli olarak bir kuruş bi
le harcamamak fikrinde. 

Zira öyle kibar, alafranga yatağı bir 
yere gidiyorlar ki orada hem saz var
mış, hem orkestra. Gedikpaşa tiyatro
sunun kazinosundakl gibi, ister misin 
fiatler ateş pahasına olsun. Kahveye, 
çaya 20 kuruş desinler... 

Tufan: 
— Üzülme şekerim, diyordu, dediğine 

bojrun eğmek boynumun borcu. Pey
nir ekmek, ucuz yemekten âlâsı yok; 
alıverejim şuradan!.. 

Karşıki bakkala gitti: 
— Ylm paak ekmek, elli paak ka-

§arl 
Yanm okka ekmelde yüz dirhem 

kaşar peynirini ahrken ağzım yak
laştırdı: 

— Düz bulunur mu sende? 
Ve iki kuruşa da yüz dirhem rakı 

doldurtup bir metelik şişe parası bı
raktı, cephaneyi pantalonunun cebi
ne soktu. On paralık da karanfil ahp 
dükkândan çıktı... Karşıya seslenme
de: 

'— Paraşolcu dayı, Büyükçanüıcaya 
bir yüzlüğüm var, götürür müsün?., 
îki kişiyiz, yolda iki müşteri daha 
alabilirsinl 

İrfan utancından bitiyor... Arabacı 
başka müşteriler de mi alacak? Hem, 
paraşola nasıl binebUlr? Herkese kar
tı o külüstür arabaya?.. 

Arabacılar: 
>— Oha, Büyükçanüıcaya hiç git

medin mi be Mestan?.. derlerken, 
Mestan hâlâ pazarlıkta: 

— Üç kuruş vereyim oldu mu? Ama 
o zaman 3ralmz bir müşteri alacaksm. 
^ ikilik de ondan ceplersen çeyrek 
tamamlandı İşte... «Bağırarak:» Par 
Sazadem tuttum arabayı, gel, bin!.. 

İskele meydamnda üç dört araba 
itncak kalmış. Onlarm da biri paraşol, 
ifligbrieri fayton. Faytoncular çağın-
forlardıı 

•— Buyur paşazadem, biz götürellml 
7aQij/«, paşazadenin rüyeti de o 

Üsküdar iskelesinin eski hal! 

merkezde. İki çeyreğe yahud üç çey
reğe götürürlerse blniverecek. 

Yanlanna gitti, soracak oldu: 
— Millet bahçesine kaç kuruşa bı

rakacaksınız? 
— Yalmz bırakmak olmaz beyim. 

Bugün Hıdrellez, böyle günde bizim 
hesap akşama kadardır. İstediğin ka
dar piyasaya, mıyasaya eyvallsıh. Di
lediğin yerde durur, dilediğin yerde 
sürer, «çapkınca gözünü kırparak:» 
dilediğin landonun yamnda yavsışla-
rız. 

Kılavuz efendi, mahalle mektebi 
sübyanlannın (Esmai Türkiye) jd he
celedikleri gibi, makamla bağırıyordu! 

— Be aylüsün ba, be eylüsün ba, 
baba... Nun yeylüsün ni, kef aylüsün 
kâ, nikâ... haya vur, nikâh... 

(Babasımn nikâhına gider) demek 
istiyor. Nanecik duymuyor bUe, arar 
bacile konuşmaya devamda: 

— ty\ söylüyorsım, fakat biz belki 
bir akrabaya, ahbaba devetliyiz; dön
meyip orada kalacağız? 

Tufan, şimdi de kuşdilinde: 
— Vafaz gefeç, kafazıfık afatafa» 

caf aklar!.. 
Arabacıların içinden bir külhanbe-

yi cevap verdi: 
— Gözünü sevdiğim bey babacığım 

cılklık etme. Ne diye (vaz geç, kazık 
atacaklar) diyorsun?.. Kuşdüi anlar 
mıyacak enayi mi var burada?.. 

Pazarlıktaki arabacı, arabacı miıw 
derinden ayağa kalkıp afice kırbacı-
m şaklattı: 

— Kestirmesi, üç beyaz mecidiyeni 
alırım paşam! dedi. 

Başka müşteri almamak, kalabah-
ğla varmadan durmak, mümkün mer
tebe tenha yollardan gitmek şartlle 
paraşolu tutmuşlar, yedi buçuk kuru
şa kesişmişlerdi. 

Arabaya bindüer. Arabacı, kamçı 
kuyruğu kırbaçladı; yolu tuttular. 

Kılavuz efendi, rakıyı gizliyeceği 
için kapıyı önden yaptı. Çürük dişi
nin zonklamağa başladığım söyledi. 

Delikanlı gene azabda: 
Sokakta gelip geçenlerden bir tanı

dığa rashyacaklar mı acaba? Onlan 
bu arabada görürlerse lanet okurlar... 

Çarşıyı kıvnhr kıvrılmaz, Tufaa 
can evinden sayhayı bastı: 

— Amman, hapı yuttum!.. 
Başsız tavuk gibi alabura olmada.» 

NanemoUacık da hemen hemen hap« 
yutmuştu. Herif sancıh mı, sarah mı, 
kalb illetli mi, kimbilir nedir?.. İster 
misin burnundan getirsin; Çamhca-
ya gidemeden eczanelere, doktorlar» 
düşsünler... 

Ağzım açtığım, azı dişinin kırık köl^ 
leri araşma karanfU soktuğunu gö
rünce rahat etti. 

Fakat Bülbülderesine gelmeden Tu
fan, arabacının koluna asıldı: 

— Aman dur, şimdi de fena halde 
sıkıştım. 

Haydi bir duvar dibi, üç dört yudum 
rakı; ağzına bir karanfü daha atar 
atmaz gerisin geri... 

Mezarhğı geçerlerken ekmek, pey
nir paketini açmışlar, yemegte başla
mışlardı. Bacaksız gene kapı yapmar 
da: 

— Ayaklarım üşümeğe hiç gelmi
yor. Vapurda biraz poyraz vurunca 
başladı tesiri. Desturun idrar zorum 
nüksediyor galiba. 

(Arkası var) 

(1) Şirketi Hayriyenin 1859 da yaptır
dığı en eski vapurlardandır. O tarihte 
Üsküdar hattına İşlermiş. Sonra Hasköy-
de ambar makamında kullanılmış. 
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R e n k 
Köy mezarlığına yeni parmaklık 

yaptılar. Boyatmak için köy muhtan 
boyacı çağırttı. Boyacı: 

— Kırmızıya boyayalım, dedi. 
Muhtar itiraz etti: 
— Nasıl olur... 
— Pek âlâ olur, ben ticaret âlemin

de bulundum, müşteri çekmek için 
göz alıcı renk lâzımdır!.. 

D e r s 
Babası oğluna: 
— İngilizceye iyi çabş dedi, yeryü

zünde mevcud insanlann yarısı İngiliz
ce bilir... 

— Kâfi bulmuvor musunuz?.. 

— Eğer bunlar da tramvaya, oto
mobile, otobüse binebilirlerse aşkol
sun onlara!.. 

— Kim ne derse, desin cep feneri 
sokak feneri kadar işe yaramıyor!.. 

A v c ı 
— Afrika ormanlarında ava çıkmış

tım. Bir de baktım aslanlar, kaplan
lar, ceylânlar, yılanlar havada uçu
yorlar. 

— Kanatlanmışlar mı?.. 
— Hayır, Hipopotam aksırmış!.. 

C e s a r e t 
Boksör, maça başlamadan evvel 

hademeye usulca tembih etti: 
— Biz döğüşürken iyi seyret.. Bak

tın ki sıkıya düştüm, gel: «Sizi tele
fondan istiyorlar» de. 

Bayan yüz kilo — Son basamağa 
geldim mi? 

H e d i y e 
— Teyzem bir davul hediye etmişti, 

iki gün sonra patlattım. 
— Baban danlmadı mı? 
— Hayır, yirmi beş kuruş mükâfat 

verdi. 

— Şapkanızı manavdan mı aldmız? 

Resim 
— Geçenlerde bir örümcek ağı res

mi yapıp salona astım, ertesi sabah 
hizmetçi bir saat temizlemeğe uğraş
mış!.. 

— Kabil değîl. 
— Neden? 
— Bu derece vazife bilir hizmetçi 

yeryüzünde kalmadı!.. 

R e s s a m 
— Baba şu yaptığım tabloya bak, 

benden evvel böyle bir resim kimse 
yapmamıştır. 

— Baktım oğlum, senden başka 
kimsenin neden böyle bir resim yap
madığını anlıyorum... 

w//jm: 

— AIlo!.. Bizin^çocuk gene bir ca-
mmızı kırmış öyle mi?.. Haber aldım, 
ona bu akşam göisteririm ben.... 

Pazar l ık 
— Anladık güzel köpek, iyi köpek, 

mükemmel bekçi köpek., ama pahah. 
— Yirmi lira pahalı mı?.. 
— Pahalı ya... On lira vereyim... 
— Perakende satmıyorum... 

Tırtıl — Ben öldükten sonra kele
bek olurum. 

Tavşan — Bu bir şey mi?.. Ben öl
dükten sonra tilki olurum!.. 

Serseri ler 
— Geçen gün elime bir gazete geç

ti, bir doktorun makalesi vardı, okur
ken içime fenalık geldi... 

— Ben de geçenlerde ceza kanunu
nu okudum, gözüme uyku girmedi!.. 

— O herife git söyle, vücudu ne 
kadar iri yan, pazıları ne kadar kuv-
vetlise kendisi de o kadar terbiyesiz.. 

— Şey... Telefonla söylesem olmaz 
mı?.. 

— Kocamzm rakıyı bırakması irade 
kuvvetidir. 

— Evet, benim iradem kuvvetlidir! 

— Uyku ilâcını verdiniz mi? 
— Evet, bu gece dört kere uyandı

rıp içirdim!.. 

Sebebi 
— Afacan!. 
— Efendim! 
— Neden kardeşine büvar kâğıdı 

yutturdun?.. 
— Yarım şişe mürekkeb içti de.. 

— Baba Alaşehiri bulamıyorum. 
— Gözlüklerini tak. 

Manialı bir ev lenme seyahati 
Cenubî Afrikada oturan Rena Bur-

ger isminde bir kız Kap memleketinde 
Mantaque şehrinde evlenmeyi nişan-
hsile kararlaştırmıştı. Düğün hazırlık-
lan bittikten sonra bayan Rena trene 
binerek Montaque'a hareket etti. Fa
kat yolda giderken tren bir kazaya uğ
radı, bayan Rena hafif surette yara

landığı için hastaneye kaldırıldı. Dü
ğün bilmecburiye tehir edildi. Bayan 
Rena'nın yaraları kapanınca yeniden 
bir düğün günü tayin edildi. Kız tek
rar trene binerek Montaque'a doğru 
yola koyuldu. Giderken kompartıma
nında bulunan bir kadma ilk defa 
nasıl tren kazasma uğradığını alılat-

makta iken tren birdenbire sarsıldı. 
Vagonlar devrildi. Yeni bir kaza neti
cesinde bayan Rena tekrar yaralan-

.dı. Kızcağız şimdi hastanede yatmak
tadır. İjri olduktan sonra artık tren
le değil, ya tayyare ve yahud otomo
bille Montaque şehrine giderek nişjın-
lısına kavuşmağa karar vermiş. 

Kayseri mektupları 

Kayseride bahar 
hayatı başladı 

Havaların ısınmasıyle beraber şehirde de 
imar faaliyeti tıararetlendi 

^ T 

Kayseride vilâyet dairesi ve saat kulesi 
Kayseri (Akşam) — Bir ay evvel 

nakıs jdrmi sekiz dereceye kadar dü
şen termometre yavaş yavaş yüksele
rek, son günlerde Kayseride bahar 
mevsimi bütün güzelliğiyle başladı. 
Fakat; Kayseriye gelen bahar, yalnız 
tabiatı canlandırmakla kalmadı, 
memleketin imar işleri üe alâkadar 
dairelerini de faaliyete getirdi. 

Şimdi Kayseride görülmemiş bir 
imar faaliyeti var. 

Vilâyet, Belediye, hattâ diğer mü
esseselerdeki imar faaliyeti en vur
dum duymazların bile gözlerine çar
pacak kadar fazla!. 

Mevsimin ilk binasını ikmal edebil
mek muvaffakiyetini İş Bankası, Kay
seri şubesi kazanmıştır. 

İş Bankasının altı ay kadar evvel 
başlattığı bina, bir buçuk ay kadar 
evvel tamamlanarak, merasimle açıl
mıştır. Yeni banka binası, takriben 
20,000 liraya mal olmuş, ve içinde hiç 
bir asrî tesisat ihmal edilmemiş, gü
zel bir binadır. 

Vilâyetin bu sene başlattığı ve 
başlatmak üzere olduğu binaların 
adedleri ve maliyet fiatleri sırasiyle 
şudur: 

İstasyon caddesinde 38,000 lira ke
şif bedelli olan «Vali konağı» nm in
şasına başlanmıştır. 

Ajmi caddede 64,000 liraya ilk oku
lun inşasına devam edilmektedir. 

Gene ayni cadde üzerinde keşif be
deli 5,000 küsur lira olan yonca dene
me ve ıslah istasyonu inşaatı da ihale 
edilmiş ve 3,000 liralık kısmmm in
şaatına başlanmıştır. 

Orta Anadolunım, bühassa Kay
serinin yetiştirdiği yoncalar dünya
nın en iyi yoncası olduğu için geçen 
sene ziraat vekâletince gönderilen 
yonca tohumu ayıklama makineleri 
şehir dahilinde bir binaya muvakka
ten konmuştu ve orada da faaliyete 
başlanmıştı. 

Hattâ bundan takriben 20 gün ev
vel bu muvakkat temizleme istasyo
nunda temizlenen yoncalardan 25,000 
liralık kısmı merasimle istasyona gö
türülerek, oradaiı da Almanyaya 
sevkedilmişti. 

Bu çok faydalı müessese inşaatın 
hitamında kira vermekten kurtula
cağı gibi, faaliyetini daha müsmir bir 
şekilde arttırmış olacaktır. 

Diğer cihetten, şehri istasyona 
bağlıyan ve en mühim bir yol olan 
Atatürk bulvarı Belediye tarafmdan 
ikmal edümiş olduğundan, bu bul
var üzerine - henüz keşif bedeli tes-
bit edilmemiş olmakla beraber - 120 -
130 bin lira kadar tutacağı tahmin 
edilen ve tahsisatı Hususî muhasebe 
bütçesinde mevcut olan bir memle
ket hastanesi yapılacaktır. 

Gene Atatürk bulvarı üzerine şim
dilik bir kısım tahsisatı verilmiş olup 
bakiyesi hazirandan sonra verilecek 
olan tahsisatla 130 - 150 bin hralık 
bir hükümet konağı da yaptırılacak
tır. 

Vilâyet merkezindeki bu geniş fa
aliyetten başka kaza ve nahiye hattâ 
köylerde de bir çok binalar yapılmıya 
başlanmıştır. 

Şımu da kaydetmeden geçemiyecö' 
ğim ki, vilâyetteki yol faaliyeti en 
çok önem verilen işlerin başında gO" 
lir. 

Kayseri Belediyesi de çok çalış
maktadır. 

Kazancılar caddesi denilen Kayse
rinin en işlek caddesi gayet bü
yük ebatta taş döşeli idi, ilk iş olarak 
bu taşları normal ebatlı parkelerla 
değiştirdi. 

Atatürk bulvarının natamam kıs
mını tamamladı. 

Bir taraftan şehrin müstakbel plâ-
nma göre açılacak caddeleri tesbit 
ederek, bu iş için hazırlıklara devai» 
ederken, diğer taraftan da şehrin 
gazino ihtiyacmı gözönüne alaraK 
keşif bedeli 18,000 lira olan bir şehiı: 
gazinosu inşaatına başladı. 

Pek yakında da 180 - 200 bin lira
lık asrî bir mezbaha ve pastırma imac 
lâthanesi yaptıracağmı öğreniyoruz. 
Bu suretle hem halkın et ihtiyacın* 
temin, hem de geçen sene olduğu gi' 
bi fennî yapümadığı için menedilip 
sonra müsaade edilen bu vilâyetin, 
meşhur ve hakikaten de nefis olan v« 
başlıca ihracatı arasında mevkii olaö 
pastırma meselesini kökünden hallet^ 
miş olacaktır. 

İnhisarlar idaresi de bu imar sefer
berliğinden geri kalmamış o da pos-
tahane yanında 34,000 liralık bir in
hisarlar müdürlüğü binası yaptırmıya 
başlamakla; imar seferberliğine işti
rak etmiş bulunuyor. 

İzmir limanı 
Yeni limanın inşasına 939 

senesinde başlanacak 
izmir (Akşam) — Müstakbel İzmir 

limanının inşasına 939 yılında başla
nacağı haber alınmıştır. Mütehassis 
İngilizler tarafından İzmirin yeni li
man için biri dört buçuk, diğeri altı 
milyon liralık iki avan proje hazırlan
dığım yazmıştık. Deniz Bank umuın 
müdürlüğü fen heyeti tarafından bU 
projeler üzerinde yapılan tedkiklerde 
yeni limanda inşası muvafık görülen 
antrepoların yerleri ile istiab hacim
lerinin ihtiyacı karşılamıyacak vazi
yette oldukları neticesine varılrmş, 
antrepolara aid projenin değiştirilme
si kararlaştırılmıştır. 

Bunun için Deniz bank umum mü
dürlüğü fen heyetinden üç kişiden 
mürekkeb bir heyet İzmire gelecek, 
tedkikler yapacak, antrepoların yeni 
yerlerini tesbit edecek ve İzmir lima
nının ileride en fazla iş yaptığı bir za
manda bu antrepoların ne derece ge
niş olması lazımsa antrepolara o ge
nişliği verecektir. İleride yeni liman" 
da (umumî mağazalar) da inşa etti
rileceği için bunların da yerleri tesbit 
edilecektir. ^ 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürlt 
caddesi Okullar Pazarında satümalc-
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 
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Hollivuddan Meksikaya... 
Ademle Havvanın cennette yedikleri 

memnu meyva tatlı patates imiş! 
Meksikada en bol şey sevlşenler... 

Sokaklar sevişen çiftlerden geçilmiyor! 
içeride, şimdi bütün Meksikaıun 

ve bütün Amerikanın ağzmdan düş-
miyen meşhur «Mamma!. Oh mam-
ma» rumbası yeri gökü inletiyordu. 
Önümüze çıkan daracık pantalonlu, 
kocaman şapkah, Meksikalı bir de-
likanh: 

— Meksika rumbaları arasmda, 
nefis Meksika yemekleri yiyeceksi
niz... Lokantamıza buyrunuz... Diye 
küçük bir kapıyı işaret etti. 

Burası bir lokanta: kapısmdan zi
yade karanlık bir in ağzını andırı
yordu. Sekiz on merdiven indikten 
sonra kendimizi gayet loş bir taşlık
ta bulduk. Her masada ikişer mum 
yamyor, görünürde tek bir elektrik 
ampulü bile yok... 

Herkes masalara yerleştikten son
ra iik olarak önümüze yağda kızar-
nıış tatlı patatesleri getirdiler. Evet 
tath, bal gibi patates... Bu acayip 
patates tatlısmı Meksikadan önce 
Kaliforniyanm bazı yerlerinde, bil
hassa Los Ancelosta ve HoUivutta 
çok yemiştim. Fakat Meksikanm tat
lı patatesi pek meşhurdur. 

Külde pişirilerek yahud yağda kı
zartılarak dumanlan üzerinde sıcak 
sıcak önümüze getirilen bu açık san 
patatesin lezzeti harikuladedir. Şim
di Amerikalılar - bilhassa bağırsak
lar için elmadan çok daha faydalı 
addedilen - bu tath patatesi KaUfor-
niyanın cenubundan şimaline kadar, 
hattâ San Fransiskoda' bile yetiştir
eceğe çalışıyorlar. Bilhassa Kalifor
niyanm cenubunda tath patatesi ga
yet bol mikdarda bulabilirsiniz. 

iklimi aşağı yukan Kalifomiyaya 
yakın hattâ San Fransiskoya naza
ran çok sıcak olan bizim Adana mın-
taka.sında acaba; bu nefis meyva ve 
hefis sebze yetiştirilemez mi? Çünkü 
Kaliforniya ve Meksikada bu pata-
^s çifçi için de en ijd servet mem-
''aı, halk için de en iyi gıdadır. 

Lezzeti pişmiş elmajn çok andıran 
tath patatesleri yerken lokantanın 
^aş garsonu yanımızdaki masaya yak
laştı. Gülerek eğildi: 

— Âdemle Havvayı çenetten kov
duran meyva3n şimdiye kadar «elma» 
zannediyorlairdı değü mi? Hattâ 
«niemnu meyva» birçok resimlerde 
elma şeklinde yapılır... Halbuki biça-
fe elmanın günahma girmişler, za
vallıya iftira etmişler... Âdemle Hav-
Vanm cennette dayanamayıp yedik
leri lezzetli «memnu meyva» budur. 
I^ünyanm ilk karı kocası bu tatlı pa
tatesi yedikleri için cennetten kovul-
ûauşlîirdır. Çünkü yeryüzünde bun
dan daha lezzetli bir şey yoktur. 

Bu tatlı patates iyi hoş amma ni-
5in yemekte tuzlulardan, etlerden ev-
^el yeniyor? İşte buna aklım ermedi. 
*'akat bu âdet yalnız Meksika lokan-
talannda böyle... Amerikalılar tath 
patatesi yemek sonunda yerler. 
" e r ş e y d e n evve l yeş i l sa la ta 

Amerikalüann da yemek tarzlan 
Ömürdür ya. Bir kere yemekten, tuz
culardan, etlerden, çorbalardan evvel 
ûıutlaka ya bir yeşil salata, ya mey-
^a salatası, yahud üzerine bol krem 
dökülmüş portakal salatası yenile-
'̂ ek... Biz salatayı yemek arasında 
^ada bir ağzımızın tadı değişsin di-
y^ yeriz değil mi?.. Halbuki Amerika
na salata baş yemektir. Evvelâ sof-
'•aya konur ve son damlasma kadar 
yenilip bittikten sonra öbür yemek
lere ancak o zaman sıra gelir. Yeşil 
balataları sirkesiz, zeytinyağsız, li-
^onsuzdur. Yalnız üzerine tuz ekil
miştir. Salata ile birlikte sofraya te-
^^yağı da konulmuştur. Arada bir 
^kmekle yağ da yenir. Fakat Ameri-
l^alılann asıl sevdikleri şey portakal 
salatasıdır. Bununla yemeğe başla
masını pek severler. 

Meksikaya gittiğim zaman Ameri
kalılar arasında garib bir koleksiyon 
merakı olduğunu öğrendim. Bu ga-
*"lb koleksiyonculuk şudur: «Bütün 
memleketlerin ve milletlerin yemek-

I Perşembe musahabeleri") 
Gimnastiğin hıfzıssıhhada yeri 

Yazan: Selim Sim 

Amerika - Meksika huduâtmda bir Meksika k5yü meydanı 
yoktur. Fakat Çin lokantalan Am** 
rikalılarla dolup boşalır. 

Bir zamanlair îstanbula gelen İM 
Amerikalı se3ryahm sırf Asya toprak-
lanna ayak basmak sevdasile, vapur
larım kaçırmak tehlikesini bile gö
ze alarak Üsküdara geçtiklerini, bu
rada Asya topraklarma istedikleri 
gibi ayak bastıktan sonra, ceplerini 
de bu topraklaria doldurduklannı 
gazetelerde okumuştum. Amerikada' 
da birçok kimseler sırf hakikî Meksi
ka yemeği yemek için Los Ancelos-
tan otomobUlere binerler, hududu 
aşarlar, Meksikaya giderler, orada 
Agva Caliente'de hakikî Meksika ye
meklerini yedikten sonra; memnun 
dönerler... Ehh.. Koleksiyona bir mil
letin yemeği daha ilâve olunmuştur. 
Nasü memnun olmasmlar?,.. 

Lokantadan çıktık. Fakat Meksika
da ne kadar sevişenler var. Dünya-
nm hiç bir yerinde ben bu kadar çok 
sevişenlere raslamadım. Sokakta se
vişen çiftlerden geçilmiyor. 

Hol l ivuta dönüş 
Gece tekrar Bahri Muhiti Kebir 

sahilinden Amerikaya, Kalifomiyaya 
dönüş pek şairane oldu. Meksikanm 
meşhur mehtaplı gecelerinden biri 
idi. Amerikalılar böyle geceleri hiç 
kaçırmazlar. Binlerce, yüz binlerce 
otomobil Amerikayı Meksikaya bağ-
lıyan sahildeki asfalt yolun üzerine 
dökülürler. Bu yolda meşhur Santa 
Monica burnu vardır. Sinema yıldız
ları, zengirüer bu burna otomobil
lerini çekip Okyanus üzerindeki ha
rikulade mehtabı seyrederler. 

Biz de aynı yoldan geldik. Hakika
ten Büyük Okyanusun mehtabı gö
rülecek şey... Gökyüzü, rövü sahne-
lerindekl simi yapılmış gökyüzleri 
gibi mübalâğalı bir tarzda yıldızla 
dolu... Fakat deniz dehşetli dalgalı... 
Denize uzun uzun bakınca ilk defa 
içime bir endişe düştü. Geçtiğim de
nizleri, Marmarayı, Karadenizi, Şimal 
denizini, Manş denizini, Atlantiği dü
şündüm. Nihayet Büyük Okyanusa 
bakarken âdeta korktum. Kendimi 
iyi yüzme bilmediği halde, denize gi
rip açılan açılan, sonra da yorulup 
kuvvetten kesilen çocuklara benzet
tim. İstanbuldan kalkıp Büyük Bah
ri Muhit kenarına kadar gelince tek
rar döneceğim yolun uzunluğu aklı
ma geldiği zaınan âdeta korktum... 

Hikmet Feridun Es 

Meksika sokaklarmda bir satıcı 

lerinden yemek...... Bazı uçan çap
kın erkeklerin esmer, sarışm, kum
ral, Çinü, cenubî Amerikalı kadmlar-
la âşıkdaşhk ederek kadın koleksi-
yorüan yapmaları gibi Amerikada da 
bütün memleketlerin, bütün millet
lerin yemeklerinden tatmak sureti-
le garib bir yemek yeme koleksiyonu 
yapanlar pek çoktur. 

Bunun için kalabalıkça bir seyyah 
kafUesi halinde Meksika lokantasma 
girdikten biraz sonra yanımdaki ma
salarda konuşulduğunu işittim. Biri 
diyordu ki: 

— Çin yemeği yedim, Fransız ye
meği yedim, İngiliz yemeği yedim, 
Türk yemeği yedim, Alman yemeği 
yedim, Acem pilâvı bile yedim, Nev-
yorktal Japon yemeği yedim, Bir 
Meksika yemeği ile Afrikalılarm ye
meklerinden tatmıştım. Meksika ye
meğini de tattım... Gelecek sene Mı
sıra gidersem Afrika yemeği de yiye
ceğim. 

Amerikalılarm en büyük merakla
rından biri de budur. Her milletin 
yemeklerinden tatmak... Bunun için 

I Amerikadaki Türk lokantaları, Fran
sız lokantalan, İtalyan lokantaları, 
Çin lokantalan, Japon lokantaları, 
Harlem'deki zenci lokantalan fev
kalâde iyi iş yaparlar. Mideleri alışsm 
alışmasın Amerikalılar sırf merak 
saikasile bütün milletlerin lokanta
larına uğrarlar. Meselâ Çin yemek
leri hakikaten birer faciadır. Hele 
bizim bu yemekleri yememize imkân 

Evvelki yıl Brükselde toplanan en
ternasyonal VII ihci beden terbiyesi 
kongresinde vücud kültürüne aid bir 
çok faydalı şeyler görmüş ve dinle
miştim. «Tababet bakmamdan beden 
terbiyesi» komisyonunda İngiltereyi 
temsil eden doktor Edgar Ciriax top
lantılarımızdan birinde şuıüan söyle
mişti: 

«Hıfzıssıhhaiun gayesi sağlığm ida
mesi için vücudu hastalıktan koru
maktır. Terbiyevî ve makul cimnas-
tikler bu gayenin elde edilmesi için 
çok ehemmiyetli bir vasıtadır. İki ke
lime ile bunu ifade etmek lâzımgelir-
se cimnastik sıhhatin hem elde edil
mesine, hem muhafaza edilmesine 
yardım eder. Cimnastik üe vücud 
diri, düzgün, işlek bir hale gelir, iyi 
terbiye edilen adaleler vazifelerini hak-
kile ifa ederek vücudu biçimli bir ha
le koyariar. Cimnastik içerdeki uzuv-
lann da işlekliğini ve sağlamlılığım 
temin eder. Vücudun heyeti umumi-
yesinin ahenkli bir surette inkişafı
na hizmet etmiyen bir beden faaliye
ti anatomi ve fiziyoloji esaslarına mu
gayir bir sistemdir, binaenaleyh gay
ri fennîdir ve şuuıi değUdir. 

Bugün üzerinden yüz yirmi beş yıl 
kadai" bir zaman geçmiştir. İsveçlUe-
rin cimnastik babası P. H. Ling bu 
hakikati dalıa o zaman ortaya koy
muş ve her nevi beden faaliyetlerin
de vücudun vaz ve tavnm, biçimini, 
dikliğini daima gözönünde bulundur
mak lâzımgeldiğuü öne sürmüştür 
ve onun bu iddiası karşısında bugün 
birçok memleketlerin beden terbiye-
cUeri baş iğmeğe mecbur kalmışlar
dır. (1) ' 

Çok teessüre şayandır ki yakm za
manlara kadar tababet mesleği umu
miyetle beden terbiyesile pek az alâ
kadar olmuştur. Tabipler hıfzıssıhha-
mn bu kısmı üzerinde durmağa değ-
miyen bir iş gibi telâkki ederek onu 
beden terbiyesi muallimlerine mal 
etmişlerdi. Bu telâkki son senelerde 
hayü değişmiştir. Şrnıdi artık taba
bet eskiye nisbetle beden terbiyesine 
daha bü3aik bir alâka göstermeğe 
başlamıştır. 

Vücudun tavır ve vaziyetine ge
lince: Bu hususta yapılan uzun tet
kiklerden birçok hastalıkların ya tama-
mile veya kısmen vücudun fena va
ziyetinden ve sikletin kusurlu teşekkü
lünden ileri geldiği anlaşümıştır. 
Şimdi bilinmiştir ki (Lordose) bel 
kemiğinde görülen inhirafı katani 
amudu fıkarinin bir kısmınm mu-
kaariyeti (albuminurie)ye sebeb ola-
bUdiği gibi, göğsün de lüzumu kadar 
İnkişaf etmemesi yüzünden ciğerler 
ekseriya vereme müstaid oluyor. Hat
ta kalbin vurmasmda görülen inti
zamsızlık çok kere vücudun fena te
şekkül etmiş olmasmdan üeri geU-
yor. 

Bu söylediklerim bu kadarla kalmı
yor. Bu hususta bazı müşahedeleri
mi söyliyerek alâkadarlarm dikkati
ni celbetmek istiyorum. 

1 — Amudu fıkarinin kısmı unki-
sinin kötü bir inhirafı gözlerde ve 
dimağda; bir ihtikanı demi mucib ola
bilir. 

2 — Bir inhiraf katanii ulvi ense kıs-
mmm mukaariyeti kronik bronşitle
re ve kalbin vazifesindeki teşevvüşle
re sebeb olabilir. 

3 — İnhirafı katanii (belin içeri kaç
mış vaziyeti) kadınlarda aybaşı ra-
hatsızlıklarmm şiddetine sebeb olabi-
Ur. • 

Vücud endamımn dürüstlüğüıiü bü
tün hayat müddetince muhafaza etme
lidir. 

Ben eminim ki yaşı üerleyip de 
kalbten ölenlerin vücudu muayene 
edUse ekserisinde hastahğm kalbten 
değil, belkemiğinin sırt ve ense kıs-
ımnın fena şekilde çarpılmış ve katı
laşmış olduğunun bir neticesi olduğu 
görülecektir. 

(1) Doktorun bu sözleri bana memleke
timizde antrenör diye getirtilen bir Al
man yahudisinin geçen sene bir gazetede 
çıkan bir yazısmı hatırlattı. [İsveç cim-
nastikleri mânâsız kol bacak hareketle
rinden ibaretti, şimdi onu artık İsveçliler 
bile terkettiler (!)] Cehlin bu derecesine 
ne denir? 

Size kendi müşahadelerimden bir 
vaka arzedeyim, bir gün muayene
haneme 84 yaşında bir hasta geldi 
ve şunlan söyledi: 

«Ben yakm zamana kadar evimin 
merdiveıücrini gayet süratli çıkıyor
dum, hattâ bazan acele işim olursa 
ikişer, ikişer çıkabiliyordum. Fakat 
şimdi bilmem ne oldu bu merdiven
leri çıkarken, hattâ yavaş çıkaıken 
tıkanıyorum.» 
Hastayı muayene ettim ve kalbinde 

hiç bir ânza bulmadım. Yalnız amu
du fıkarisinin kısmı unkisinde mu
kaar şekilde b&xiz bir inhiraf (yani 
ensesini iyice çukura kaçmış) gör
düm. O nahiyedeki fıkralar da katı
laşmıştı. Kendisine dört beş seans 
tıbbî cimnastik tatbik ettim, yani en
sesine, sırtına masaj ve pasif hare
ketler yaptım. Amudu fıkarisinin iş
lekliğini temin ettim ve başka hiç 
bir üâç vermedim. Hasta tamamile 
düzeldi ve eskisi gibi kolaylıkla mer
divenlerini çıkmağa başladı. 

Umumiyetle halkın şöyle bir itikadı 
vardır. Her ihtiyarın beli bükülür, 
sırtı kanburlaşır. Hayır böyle bir id
dia vaıid değildir. Vücudüne bakan 
ve onun muhtaç olduğu hareket gı
dasını şuurlu bir şekilde vermesini 
bUen kimselerin yaşları ne kadar ile
ri giderse gitsin ne belleri bükülür, 
ne de suüan kanburlaşır. İş o ka
darla kalmaz. Bu dik duruş onlan 
bir çok hastalıklardan koruyan bir 
kudretli süâh olur. Yetmiş, seksen, 
hattâ çok yaşlı dimdik yürüyen ih
tiyarlar bilirim ki bunlar her sabah 
vücudlarmm tuvaleti makamında 
olan hafif ekzersizleri hiç ihmal et
mezler. 

Şuurlu bir cimnastiğin sıhhî ve 
terbiyevî tesirleri o kadar bir beda-
hat mahiyeti almıştır ki huzurunuz
da tekrar etmeyi zaid addederim. 
Fakat gene müsaadenizle birkaç söz 
söyliyeyim. 

Nefes cimnastikleri ciğerlerin neş-
vü nemasına hizmet eder Ve nahif, 
cüız, vereme müstaid çocuklarm sıh
hî vaziyetlerirü düzeltir. Onlara âde
ta taze hayat verir. Gariptir ciğerle
rinden hasta çocuklan tedavi için 
birçok memleketlerde milyonlar sar-
federek sanatoryomlar inşa ederler, 
buna mukabU mekteplerinde fenni 
bir şekilde nasü teneffüs hareketleri 
yapıldığını ve bu hareketlerin ne gi
bi fiziyolojik tesirleri olduğunu ço
cuklara ne öğretirler, ne de munta
zam bir şeküde tatbik ederler. 

Daha ilk tahsil devresinde çocuk
lara terbiyevî cimnastikler yaptıran 
muallimlerin kol, bacak, gövde hare
ketleri yaparken, yürürken, bir yo
kuşa çıkarken, koşarken nasü nefes 
alacağını ve göğüsle, karmla nasıl 
nefes alındığını, sıkı elbiselerin tenef
füsü nasü güçleştirdiğini, açık ve te
miz havEinm ciğerleri nasıl beslediği
ni ve bu teneffüs cimnastiklerinin 
yaşadıkça bütün hayatta herkese ne 
kadar lâzım olduğunu iyice belletme
leri lâzımdır. 

Doktor bu sözleri müteakib tenef-
füsî cimnastiklerin ciğerler ve kalb 
üzerindeki mühim tesirlerini anlat
tıktan sonra bu cimnastiklerin İsveç-
te pek mükemmel bir şekilde bir as-
n mütecaviz bir zamandır tatbik edil
mekte olduğunu söyliyerek nutkunu 
bitildi. 

Şrnıdi bir rubu asırdan fazla bir za
man oldu. İsveçte tahsUde iken bu ne
fes cimnastiklerin! ilk gm-düğüm za
man gülmüştüm. Çünkü o zaman 
herşeyi adale yapar, zaimediyordum, 
İnsanm bacakları ile koştuğımu gö
rerek, koşularda ciğerlerin oynadığı 
rolden haberdar değUdim. Onlan gö
ğüs üstündeki şişkin sert et tabaka-
lan görmekiiğlme mâni idi. Bir müd
det sonra orada hayatın bir şehik İle 
başlayıp bir zefir ile bittiğini öğrendim 
ve memleketime döndüğümde ilk işim 
nefes cimnastiklerini yeni yetişen 
nesle öğretmek oldu. Bu sefer alaylı 
muallimler benimle de alay etmeğe 
başladüar ve talim ettiğim usule te-
eddüben söyliyeceğim «sümük çekn»e 
cimnastiği!» adım verdiler! Garip de
ğil mi? 

Selim Sim 
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Beşiktaş kiiibündeki 

ihtilâf 
Beşiktaş klübünün idare heyeti ila 

faaal sporcuları arasındaki ihtilâf hâd 
bir şekle girmiş ve son günlerde birin
ci takım kaptanı Hüsnü ile birinci ta
kım muhacimlerinden Hakkı istifa 
etmişlerdir. Klüplerinden ayrümala-
nna zahirî sebep olarak, sıhhî 
vaziyetlerini ve yorgunluklarım ileri 
sürmektedirler. 

Bu oyunculardan başka adedi on 
beşi bulan ve ekserisi birinci takım 
futbolcularından mürekkep olan bazı 
faal âzanm da istifa edeceklerinden 
bahsedUmektedir. Klübün yeni idare 
heyeti bu vaziyetin hüsnü suretle hal
li için temaslar yapacaktır. 

Beşiktaş klübünün yeni idare he
yeti iş bölümü yapmış ve faaliyete 
başlamıştır. 

Dün, bu istifalar ve önümüzdeki 
Galatasaray - Beşiktaş maçı hakkmda 
B. Hikmet Balkanla görüştük. 

Yeni idare heyetinde umumî kâtip
lik va'zifesini alan B. Hikmet Balkan 
Galatasaray - Beşiktaş maçmm mu
hakkak surette oynanacEiğmı söyle
miştir. 

Klüp idare heyetinin geçen hafta
ki Altılar B. muhtelitine karşı çıkar
dıkları gibi, ikinci sınıf futbolcularla 
bu maçı oynatmaları mümkündür. 
Ancak, vaziyet böyle olduğu takdirde 
önümüzdeki Galatasaray - Beşiktaş 
maçı hakikî kıymetinden mühim bir 
kısmım kaybetmiş olacaktır. 

Bunun da' bittabi Galatasaray ve 
Beşiktaş klüpleri için maddeten zara
rı mucip olacağı muhakkaktır-

Harbiye Izmirde 
önümüzdeki 30 nisan cumartert 

günü Harbiye takımı, Alsancak ile, 1 
mayıs pazar günü Üçok ile İzmlrde 
karşılaşacaktır. 

Harbiye takımınm İzmirde yapaca
ğı maçların mülî küme şampiyonlu
ğu üzerinde müessir olacak bir mahi
yeti yoktur. Harbiye takımı, şimdiye 
Kadar İzmir takımlarından yalnıa 
Üçokla kendi sahasında oynamış ve 
3-0 galip gelmiştir. 

Millî küme maçlarma ümid verld 
bir şekilde başlıyan Harbiye takımı
nm son maçlannda aldığı neticeler, 
takımın umulan formu bulup, âzami 
randımanmı verememiş olduğu şek
lindedir. 

Muhafızgücüne yenilen Harbiye, gfr-
çen hafta Güneşe de kendi sahasmda 
mağlûp olmuştur. Güneş karşısmda^ 
M mağlûbiyeti tabiî bir netice olmak
la beraber, maçm Güneş için daha çe
tin olacağı umuluyordu. Fakat Mu-
hafızgücü takımı, Güneş karşısmda 
Harbiyeden daha iyi bir netice almı;;̂  
tu-. 

Hülâsa, ilk maçlannda verdiği ümi
di tahakkuk ettiremiyen Harbiye tsr 
kunmm İzmir seyahati için nikbin ol
mak kabil değildir. 

Çünkü, İzmir takımlan, kendi saJıar 
larmda, azim ve enerji ile oynıyan ve 
mağlûbiyeti güç kabul eden takım
lardır. Nitekim Muhafızgücü İzmlr-
deki maçlarım kaybetmiştir. 

İzmir takımlatından her ikisinin de 
müdafaaları oldukça sert, hücum hat-
lan da gol çıkarabilen, mütecanis ve 
yukarıda da söylediğimiz gibi, bil
hassa kendi sahalannda mağlûp edil
mesi güç timlerdir. 

Bu itibarla. Harbiye takımınm İz
mir seyahatinden galibiyetle dönece
ğini tahmin etmiyoruz. 

Şimdiye kadar İzmir takımlarmm 
puanlan şunlardır: 

Üçok 10 malçta 20, Alsancak 8 maç
ta 11 puan almışlardır. 

Buna mukabil Harbiye şimdiye ka
dar 8 maç oynamış ve 15 puan toplı-
yabUmiştlr. 

Eğer Üçok, Harbiyeyi yenecek olur
sa millî küme tasnifinde Ankara ta-
kımlannm önüne geçmek ihtimali 
kuvvetlenecektir. 

V. Y. 
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Avrupa lik 
maçları 

İNGİLTEREDE: 
Lig maçlan bitmek üzeredir. Son 

maçlarda Arsenal, kupa finalisti 
Prestonu yenmiş, Volverhampton da 
Middlesburg karşısında iki puan da
ha kazanmıştır. Şimdiki halde bu iki 
takım başta bulunmaktadır. Ancak 
Volverhampton bir maç eksik yap
mıştır. 

Neticeler; 
Everton — Birmingham: 3 - O 
Şarlhon — Mançester Siti: 0 - 0 
Çelzi — Derbi Konti 3 - 0 
Grimsbi — Blagpul: 1 - O 
Layds — Brentford: 4 - 0 
Liverpol — Bolton: 2 - 1 
Volverhampton — Midlesburk: 3-0 
Portsmut — Sunderland: 1-0 
Arsenal ı— Preston: 3 - 1 
Layscster — Hudersfild: 5 - 1 
PUAN VAZİYETİ: 

M. P. 
Arsenal 40 48 
Volberhampton 39 48 
Preston 40 46 
Brentford 41 45 
Şarlton 39 44 
Midlesburk 40 44 
Bolton 40 43 
Layds 40 43 
Sunderland 40 42 
Liverpul 40 41 
Çelzi 39 39 
Derbi 40 39 
Blakpul 41 38 
Laçester 40 37 
Everton 40 36 
Stok 40 36 
Portsmut 40 36 
W. B. A. 39 36 
HudersfUd 40 35 
Mançester 40 34 
Birmingham 40 34 
FRANSADA: 
Bu hafta yapılan maçlarda Şoşo, 

Set'e yenilmiştir. Bu maç çok sert 
olmuş ve oyımun ük dakikalannda 
Şoşo ve Fransa miUÎ takımı santr
foru Kurtua yaralanmıştır. Şoşo da
ha ağır bir mağlûbiyetten ancak 
kalecisi meşhur Di Lortonun fevkalâ
de oyunu sayesinde kurtulmuştur. 
Lig maçlan iki hafta sonra bitecek
tir. İkinci kümeye otomatikman dü
şecek olan iki klüb anlaşılmıştır. 

Bunlar Redstar ile Valânsiyendlr. 
Neticeler: 
Set — Şoşo: 1-0 
Ruan — Lens: 3 - 1 
Strasburg —y Valânsiyen: 10 -0 
Marsey — Meç: 4 - 0 
Lü ^ Fiv: 2 - 1 
Antib — Rube: 5 - 0 
Ekselsiyor — Kan: 2 - 2 
Rasing — Red Star: 2 - 1 
PUAN VAZİYETİ: 

M. P. 
Şoşo 28 41 
Set 28 39 
Marsey 28 39 
Ruen 28 33 
Ekselsiyor 28 29 
Strasburg 28 29 
Rube 28 28 
Lil 28 27 
Meç 28 26 
Lens 28 26 
Rasing 28 25 
Antib 28 25 
Piv 28 24 
Kan 28 24 
Red Star 28 17 
Valânsiyen 28 17 

Fenerbahçe kulübü 
Ankaraya gidiyor 

Millî kümeden çıkanlan Fenerbah
çe klübü bu hafta Ankaraya gidecek
tir. San lacivertliler cumartesi ve pa
zar günleri Gençlerbirliğl - Ankîura-
gücü muhteliti üe iM maç yapacak
lardır. Fenerbahçe takımı cuma saba
hı tam kadrosile Ankaraya hareket 
edecektir. Geçen pazar günü Anado-
luhisarmı mühim bir farkla mağlûp 
eden Fenerbahçe takımı formunu bul
muştur. Haksız bir kararla milli kü
meden ihraç edilen ve herkesin dik
kat nazarım üzerine çekmiş olan İlk 
millî küme şampiyonlarının bu maç
ları enteresan olacaktır. 

^ 
Halkın şikâyet 

ve dilekleri 
Çocuk tiyatro ve sinemaları 

Çocuk tiyatrolan Londrada çok boldur. 
Çocuklar için sinemalar; da çoktur. Fakat 
bir şartla: Hizmetleri umumî olmak şar-
tile: İzah edeyim. 

Bu tiyatrolarda çocuklan alâkadaE ede
cek entriğe piyesler ve operetler verilir. 
Artistlerin en İyileri oynan veya şarkı 
söyler. Danslan, dansörleri, dansözleri 
memleketin meştıurlarmdandır. Sarkılan 
szk sık tekrar ederleu ve zorla ister iste

mez ezberletmiş olurlar. Bu sayede kulak 
müziğe alışır ve saymaksızm mezurlac öl
çülmüş olur ve doğru olur. Sahnede ag-
zolunan vakalar ise İnsani, hissi ve ter-
blyevî oldukları İçin seyircilerinde iyi bir 
telâkki tevlid eder. Danslar, çok dürüst 
ve ahenkli oldug:u İçin de çocuklarda 
dürüstlük zevkini tenmlye eder. 

Bu tiyatrolarm birisinde biı; gün müte
veffa kral Jor] ile kraliçeyi de görmüş
tüm. O kadar neşeli gözüktüler ki şarkı
ların birini (gayet hafif bir şada İle) on
lar da söylediler ve çocuklara söylettiler. 
Yani sahnedeki artistlerle, salonda ve lo
cadaki müşteriler, piyesin en güzel bir 
garkısın! hep beraber teganni ettiler. 

Çocuk sinemalannda da bu nizam, 
ahenk ve çok dikkat vardır. Ve sinema
larda en ziyade, piyesten ziyade (peyizaj) 
gösterirler. Memleketler, denizler, evleJ, 
balıkçılıklar, dağlar, ormanlar gibi. Ve ne 
gösterirlerse çocukların anlaorablleceği 
bir lisanla izahat verirler. Ve mutlaka bir 
de aile vakasını hikâye ederler. 

Gerek tiyatrolarda, gerek sinemalarda 
- çay vakti - on beş dakikalık bir fasıla 
vermek ve çocuklara çay vermek kaidedir. 
Bu o kadar bir kaidedir ki çocuklar bu 
İşlerini kendi kendilerine becerirler. Yan-
lannda bulunan gençleri veya ihtiyarlan 
bu İşlerine karıştırmazlar ve karışırlarsa 
kızarlar. 

Bu tiyatrolann ve sinemalarm piyesle
rini hususî ve edebi bir terbiye müessese
si tanzim ve tevzi eder. Tiyatrocular ve 
sinemacılar da bestelettirirler veya 
meşkettirirler, vazı dâhne ederler. 

Hükümet, çocuklarımızı siyanet mak-
sadile bazı kararlar verdi. Buna teşekkür 
ederken, bu sene gene açılacak olan bah
çeli meyhanelere emzikteki ve kucaktaki 
çocuklarını ve genç kızlan beraber gö
türmekte olan ebeveyn hakkmda bU 
karar ittihaz etmesini rica ederim. 

Semih Mümtaı 

Ankarada gene bir 
zelzele hissedildi 

Plâka resmi hakkında beledi
yeye henüz tebligat yapılmadı 

otomobillerin plâka resimlerini 
toptan vremek şoförlere güç olduğu 
için verginin benzin şişesi basma bir 
meblâğ ilâvesile tahsili etrafmda ya
pılan tedkikler bitmiş gibidir. Bu hu
susta Dahiliye Vekâleti tarafmdan 
belediyeye tebligat yapıldığı şoförler 
cemiyetinde şayi olmuşsa da dün be
lediyeden yaptığımız tahkilcata göre 
henüz hiç bir tebliğ gelmemiştir. Bu
nunla beraber tebligatın pek yakm-
da yapılması bekleniyor. 
B. Prost'un plânı ve rajporu 

hakkında tedkikler 
B. Prost tarafından hazırlanan nâ

zım plân ile rapor hakkında şehir 
meclisi muhtelit encümeni imar şu
besi müdürü B. Ziyanın İzahatım 
dinlemişti. Encümenin daha esaslı 
surette tenviri için dün meclisin top
lantısından sonra muhtelit encümen 
şehir meclisi salonunda toplanmış 
ve Vali ve Belediye Reisi B. Muhiddin 
Üstündağm izahatım dinlemiştir. 
6 çocuk karpitle oynarken 

biri yaralandı 
Kadıköyünde Yeldeğirmeninde otu

ran Ferda, İsmail, Seyfeddin, Ekrem, 
Bülend ve Halid isimlerindeki çocuk
lar Haydarpaşa çaj^rmda o3marlar-
ken, tren yolunu tamir edenler tara
fından bırakılan karpit parçalanndan 
bir kısmım bir konserve kotusuna 
koyarak toprağa sokmuşlar ve kib
ritle ateşlemişlerdir. 

Bu şekUde karpit patlaymca Fer
da alnından yaralnamıştır. Hâdise
den haberdar edlien zabıta; Ferdayı 
tedavi altına aldırmıştır. 

Tramvaydan atlarken 
otobüs çarptı 

Şişlide tramvay deposunda vatman 
çıraklığı eden Yusuf, evvelki gece sa
at yirmi dördü geçerek bindiği bir Şişli-
Tünel tramvayından Harbiyede âtla-
nuş, yolun öbür tarafına geçmek is-
teirken şoför Saidin idaresindeki Kur
tuluş - Beyazıd otobüsünün sadmesi
ne uğrıyarak yaralanmıştır. 

Şoför yakalanmış, yaralı vatman çı
rağı tedavi altına almmıştır. 

Beşiktaş Halkevinde 
konferans ve temsil 

1938 Çocuk Haftası vesilesUe Beşik
taş Halkevinde tertib edilen konferans
ların ikincisi 28 nisan 1938 perşembe 
günü akşamı Doçent Vehbi Aralp ta
rafmdan çocuk mevzuu üzerinde bir 
söylev verUecek ve bir de temsil yapıla
caktır. Arzu edenler idare memurlu
ğundan davetiyelerini alabilirler-

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
varlığma dayanarak bu elemli günleri de 
atlatacağına emin olarak teşekkürlerinin 
bütün kurumlara ve yurddaşlara iblâğını 
Anadolu Ajansından dilemiştir. 

Ecnebi devletlerin taziye ti eri 
Ankara 27 (A.A.) — Macaristan 

Hariciye Nazın B. de Kanya, îrak 
Haticiye Nazın B. Tevfik Essüveydl, 
Suriye Hariciye Nazın B, Saadallah 
Cabiri, Afganistan Hariciye Nazın 
B. Fayz Muhammed han, Mısır Hari
ciye Nazın B. Abdel Fattah Yehia), 
İran Hariciye Nazın veldli B. Adle ve 
İskenderun sancağı seçim komisyonu 
ikinci reisi B. Secretan, Kırşehir zA-
zelesi dolyısile Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü Arab'a taziye telgraflan çek
mişler ve Hariciye vekâleti vekUi B. 
Şükrü Saraçoğlu bu telgraflara ceva
ben Cumhuriyet hükümetinin teşek
kürlerini bUdirmiştir. 

Ankara 27 (A.A.) — Amerika mas-
lahatgüzan Hariciye Vekâletine bir 
mektup göndererek Amerika Hariciye 
nazın ve mezım bulıman Amerikan 
büyük elçisi nanuna Kırşehir zelzele
sinden dolayı taziyede bulunmuştur. 

İspanya maslahatgüzan da Harici
ye vekâletine gelerek hükümetinin 
teessür ve taziyelerini bildirmiştir. 

Ankara 27 (A.A.) — Afganistan 
Başveldli Muhammed Haşim ve Suri
ye Başvekili Cemü Mardam bey, Kır
şehir zelzelesi dola3rısUe Başvekil Ce
lâl Bayara taziye telgraflan çekmişler 
ve Başvekâlet vekili Şükrü Kaya bu 
telgraflara cevaben Cumhuriyet hü
kümetinin teşekkürlerini bildirmiştir. 

Teberrüler 
Kırşehir felâketzedelerine yur

dun her tarafmdan yapüan yardım
lara devam edilmektedir. Zonguldak-
hlarm şimdiye kadar 2000 lira teber
ru ettikleri bildirüimektedir. 

İnegöl 27 (Akşam) — Halkevi Kır
şehir felâketzedelerine ilk yardım olar 
rak 300 lira göndermiştir. 

Yozgad 27 (Akşam) — Zelzele fe
lâketine uğnyanlara 300 lira yardım 
edilmiştir. 

Bugün bir toplantı yapılacak 
Kırşehir ve havalisindeki zelzele 

sahasmdaki felâketzedelere halk tarar 
fmdan yapılacak yardumn teşkUât-
landınlması ve toplanacak İanelerin 
Kızüaya verUmesi için Dahiliye ve
kâletinden vilâyetlere bir tamim gön
derilmişti. Bu maksadla bugün Vali 
B. Muhiddin Üstündağm reisüği al-
tmda vüâyette bir toplantı yapüa-
caktır. Bu toplatıya Kızüay mümes
sili diğer cemiyet ve müesseselerin 
mümessilleri iştirak edeceklerdir. 

Kadıköy kız orta mektebi 
talebelerinin güzel bir 

hareketi 
Kırşehir zelzelesi felâketzedelerine 

bir yardım olmak üzere Kadıköy üçün
cü kız ortamektebi talebeleri aralann-
da 56 lira tophyarak telgrafla Ankara 
Kızılay merkezine göndermişlerdir. Ha
miyetli küçük kızlanmızı bu sayam 
takdir hareketlerinden dolayı tebrik 
ederiz. 

Gemliklilerin teberrüü 
Gemlik (Akşam) — Orta Anadolu-

da vukua gelen zelzele felâketini ga
zetelerde okuyan ve son derece müte
essir olan halkımız derhal bir yardım 
komisyonu teşkil etmiştir. Nisamn 
3rirmi ikinci günü saat onda faaliyete 
geçen komisyon saat on sekize kadar 
teberru edilen 434 lirajrı telgraf ha-
valesile Kırşehir belediye reisliğine 
göndererek yardıma devam edUdiğinl 
bildirmiştir. Bu paradan maada şim
diye kadar 616 lira daha toplanmıştır. 
Ayın otuzuna kadar elde edilecek pa
ra Ue birlUcte bunu da gönderecektir. 

Diğer taraftan da belediyemiz ayn-
ca Kırşehir belediye riyasetine telgraf 
havalesUe elli lira göndererek teessür 
ve yardımını bildirmiştir. 

Bir kaç gün evvel Gemlik Halkevi 
temsil kolu gençlerinin verdiği müsa-
mereyi ve bu münasebetle de 23 ni
san bajrrammda «Aynaroz kadısı» ve 
«Makasçı» piyeslerini temsil etmek 
üzere ihzaratta bulunduklanm bildir
miştim. Gazetelerden Orta Anadolu 
zelzele felâketini öğrenen temsil kolu 
dün gece bu müsamereyi felâketzede
ler menfaatine vermiştir. 

Bursada bir yer kayması 
Bursa 26 — Son günlerde şehrimizi 

yağan yağmurlann ve Uludağda eri
yen karlarm Gökdere suyımu çoğalt
ması üzerine Temenyerinde bir yer 
kayması olmuştur. 

Belediye baş mühendisliğinin verdi
ği malûmata göre, bu kayma daha 
evvel hissedilerek fen heyetince ora
da alman tertipler ve tedbirler saye
sinde bir kaç evin yıkıl masmın da 
önüne geçilmiştir. 

Çinkolu kahvenin şarkmdaki top
rak kayması gözle görülecek şeküde va 
hafif bir surette devam etmektedir. 

Felâketzedelere yardım 
Kırşehir ve havalisindeki zelzele fel&* 

ketzedelerine yardım lisetesi; 
Lira Kuruş 
200 Bay Şerafeddin Alemdar ve ortak

lan. 
60 Lftstikçi bay Yomtoy Kohen. 

100 Bay İsrael Salti. 
300 Şell Kompani Of Tttrkey Limited. 
100 Bene Berit hayır cemiyeti. 

5 Bay Hamporsom Çolakyan. 
100 Kâğıdcıhk ve matbaacılık anonim 

şirketi. 
1 85 64 üncü ilkokul 3. B. namına. 
75 Bay L. Naum ve şürekâsı. 
50 Bay Robert Behar ve kardeşleti. 
50 BayRene Nergoşer. 
5 Bay Aron Levi ve t. Levi. 

15 Bay Aron Benadör, Niyego ve Ka-
talon 

100 Bay Mihael Çikvaşveli. 
100 Bay HalU Aktar. 
50 Bayan Huriye Aktar. 
25 Bay Yehaskiyel Gavriyel oğlu v< 

mahdumları. 
1120 Kartal Maltepe piyade ve atış oku

lu, piyade ve jandarma okulları 
kadro ve okur subayları ve erbaş
ları 

25 Bay Bovetes ve Baruh. 
20 Bay Robert Ruso. 
10 Bay David Bauer halefi İvon Bauer. 
10 Bay İvon Bauer ve ortaklaı' 
29 20 Kuleli mektebi talebeleri. 
50 Bay Rafael Kazes ve mahdumu. 

100 Bay Nişim Mizrahi ve Benardete. 
10 Bay Mehmed Evrim. 
12 72 Büyükdere 30 uncu İlk okul tale

besi. 
25 Bay Walther Berghaus. 
15 Bay İsak Taragano ve mahdumu. 
5 Bay Leon Bensasson. 

25 Bay Nişim ve Leon Saban. 
10 Bay Aibert Grunberg. 
1150t;sküdar 19 uncu okul smıf 2. Bı 

şubesi talebesi. 
200 Burla Biraderler 
10 Akif Yazıcı 
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Kızılay Eminönü şubesinden: 
Kırşehir ve havalisindeld zelzele do-
layısUe felâkete uğrayan yurddaş
lara yardım listesi Kızüay cemiyeti 
Eminönü kazasında açılmıştır. 

Yardıma koşacak yurddaşlarm 
teberrülerirü makbuz mukabilinde 
tevdi etmelerini rica eyleriz. 

Meksikanm İngiltereye 
cevabı 

Meksiko 27 (A.A.) — îngiliz notası
na verdiği cevapta Reisicumhur Kar-
denas İngilterenin petrol kumpan]»-
larımn satın alınmasına karşı yaptığı 
ikinci itirazı reddetmekte ve «bu iş 
mahkemeler tarafından tedkik edil
mekte olup henüz katî bir karar istih
sal edilmediği için» İngilterenin diplo
masi yolUe teşebbüste bulunmak hak
kım tanımamaktadır. 

Almanya Nevyork sergisine 
iştirak etmiyecek 

Vaşington 27 (A.A.) — Almanya bû" 
yük elçisi Dikof, Hariciye nazırım zi
yaret ederek Almanyanm 1939 beynel
milel Nevyork sergisine iştirak edeml-
yeceğini çünkü bımun mühim mik
tarda ecnebi döviz tedarikine mütevak
kıf bulımduğımu bildirmiştir. 

Diğer taraftan Alman büyük elçisi 
helium gazı satışı hakianda da Ame-
rikanm ne düşündüğünü öğrenmek 
istemiştir. 

M. Kemalpaşa elektriğe 
kavuşuyor 

Kemalpaşa (Akşam) — Senelerden-
beri sürüklenen kasabamızın elektrik 
işi sona erdi. Istanbuldan gelen bir 
çok firmalarm iştirakile yapılan mü
nakaşa neticesinde Sazmaş şirketine 
yalmz tesisat 39,000 liraya ihale edil
di. 

Belediye tarafından yaptmlacak 
olan binanın temelleri törenle atılmış
tır. Belediyenin bu işi muvaffakiyetle 
başarması h'alkta büyük sevinç uyan
dırmıştır. Bina ve tesisat önümüzdeki 
cumhuriyet bayramına kadar bitecek
tir. 



AŞK UMU VELİ 

eyaz güller artık gelmiyecekl 
Meşhur muharrir (İ. K.) üç gün sü-

rm seyahatinden avdette, masası üze-
ftndç yığümış bir sürü mektup Tnıldu. 
Bepsine göz gezdirerek kimini yırtıp 
«öpcfe attı; kimini bir tarafa ayırdı. 
O meyanda, gayet ince bir kalemle ya
kmış, 10-12 sahifelik bir kadın mek-
^bu alâkasını celbetti. 

İlk sahifenin başında şu cümle: 
Sana şu mektubu yolluyorum, fa

kat sen beni hiç tammadm! 
Bu sözler merakım uyandırdı. Bir 

koltuğa oturdu; sigarasını yaktı ve 
'dhifeleri okumağa başladı. 

* * * 
Dün akşam çocuğum öldü. Üç gün 

^<î gece onu kurtarmak için ölümle 
pençeleştim. Zavallı yavrucak! Ateş
ler içinde yanıyordu. Şimdi buz kesil
miş, yatağında uzanmış yatıyor. Gü
zel gözlerini ebediyen hayata kapadı. 
Ben başı ucundan ayrılamıyorum. 
Ona bakmağa attık mecalim yok. Be
jini de galiba ateşim çoğaldı. Şakak-
lanm atıyor, kulaklanm uğulduyor, 
başım ağnyor. Belki ben de ayni has
talığa yakalandım. Ve isabet de oldu. 
Yavrumun arkasından, biran evvel 
^Prağa kavuşurum. 

Fakat ölmeden evvel, henüz meca-
öm varken, son defa olarak seninle 
konuşmak istiyorum, sevgilim! Sen ki 
beni asla taHımadm. 

Halbuki bütün hayatımı dolduran 
Mevcudiyet sendin! Bu mektupta tek-
oıil sırlarımı dökeceğun ve ancak öl-
'îüğüm takdirde bu kâğıdlar eline va
sıl olacak! Aksi takdirde, yani yaşar-
"a^. sen gene hiç birşey bilmiyecek-
*^- Ve ben bu kâğıdları ateşe atıp ya
kacağım! 

Yazacaklarımdan korkma! Ölüler 
*lepte bulunamaz. Ben senden artık 
^e aşk istiyorum, ne teselli, ne merha
met! Yegâne ricam şudur: Yazaca-
8 ^ bütün sözlere inan! İnsan, tek 
*^lâdımn ölüsü karşısmda yalan söy
lemez. 

Sana bütün hayatırm anlatacağım. 
O hayat M, seni gördüğüm günden 
İtibaren başlamıştır. Daha evvelki za-
f^anlanm sisli günler gibi bulanık bir 
"*tıradır. 

Seni tanıdığım zaman on üç yasm-
%dmı. 

Şimdiki apartımanmm kar-
^ bölüğünde ayni katta oturuyorduk. 
herhalde sen bizi hatırlamazsm. Ölen 
Memur kocasmın matemini çeken an-
^eınle, sıska, çelimsiz bir kız: Ben! 

»izimle o kadar meşgul ohnamış-
"Mdır İd, ismimizi bile bilmezsin. Za-
^ aradan çok zaman geçti: On beş, 
°ö altı sene. Elbette hatırlamazsm, 
•^vgüim! Fakat ben, ah, hiç bir şey 
ulutmadım. 

Seninle ük konuştuğum anı bugün 
^bi hatırli3rorum. Nasü hatırlamam 
*• bayat, önümde, o lâhzaden itiba-
^n açüdı. 

Müsaade et sana hepsini uzun u-
^ anlatayım. Ben nasıl bütün öm-
^*^ee seni sevmekten yorulmadım-
f*» sen de bir çeyrek saatinde olsım, 
^'^"ümün hikâyesirü okumaktan 
ı̂«anma... 
Bu eve taşındığın günden itiba-
'̂ . seni daha görmeden, zihnim 

y^siyetinle meşguldü. Eşyalarını 
^tiriyorlardL Ben de mektepten dön

üştüm. Kapmm önünde yığılan 
y^er i seyrettim. 

Hayatımda bu kadar güzel eşya 
J^î^emiştim: Heykeller, levhalar, 
etaplar, bilhassa kitaplar... 

Yığınlarla, sandıklarla, cildli, pa-. 
^ P a n l kitaplar... 

*^tranarmda meraRla dolaşıyor-
Mn. Uşağın onları, kucak kucak 

jj^rtye alıyordu. Çok istediğim halde, 
türlü elimi uzatıp dokunamıyor-

ov " '̂"'̂ '̂̂ ^ '̂ uzaktan, isimlerini 
uyordum. Sanırım, orada saatlerce 
^bilirdim; fakat annem çağırdı, 
rtesi gün, apartımanın merdi-

^^inde sana rastladım. İçimi sevinçli 
jy "^yi'et kapladı. Zira ben seni göz-

Klü yaşlı bir adam tasavvur ediyor-
, "^- Halbuki sen, genç, güzel, zarif bir 
yür erkektin. Adeta çocuk neşesile 
kan^^^" yirmi beş yaşında bir deli-
^*^ydın. Fakat nazarımda, insanla-

fevkinde bir adamdm. Bütün ga-
^erde, mecmualarda ismin geçi

yordu. Kitaplar yazıyor, herkesi alâ
kadar ediyordun. 

O zamandanberi sevmeğe başladım 
mı? Bilemiyorum. Fakat hergün se
ninle meşguldüm. 

Tamamen bağlandığım günü iyice 
biliyorum. Bir akşam mektepten bir 
arkadaşımla beraber dönerken hızla 
gelen bir otomobil evin kapısı önün
de durdu. Bilmem hangi hissin tesi-
rile hemen koşup sana kapıyı açtım. 
Bana tatlı gözlerinle baktm, güzel 
tebessümünle gülerek: 

— Teşekkür ederim, küçük ha
nım! - dedin. 

Ve sonra inip gittin. 
O hadise o kadarcıkla kaldı. Fakat 

ben o andan itibaren tamamile senin 
oldum. Alevli bir nehrin içine banmış 
gibi vücudum yanıyordu. On üç ya
şındaydım. Henüz hislerimi tahlil 
edemiyordum. Lâkin o günden iti
baren t)enliğimde kadınlığın uyandı-
ğmı hissettim. 

Yaramazdım, üstüme başıma dik
kat etmezdim. Birdenbire bütün huy
larım değişti. Zarifleştim, okumak 
hevesine düştüm. Smıfımm birincisi 
oldum. Çünkü yaSdığm tekmil eser
leri okumak istiyorum. 

Dikiş öğrendim. Kendimi göster
mek için süslü süslü bluûzlar dikmeğe 
başladım. 

Bütün gün seni gözetliyordum. So
kak kapımızda bir delik vardı. Oradan 
merdiven başını ve kapıyı görüyor
dum. Boş saatlerimde ve ortada kim
se yokken oraya gözümü uydurur, 
belki geçersin, görürüm ümidile ba
kar, bakardım... Annem farkma va
racak diye de ödüm kopardı. 

Artık hayatımn her teferruatını bili
yordum. Bütün âdetlerini, elbiselerini, 
kravatlarını ezberlemiştim. Gelen misa 
firlerini tanıyordum. Onları ikiye 
tasnif etmiştim: Hoşuma gidenler ve 
nefret ettiklerim. 

On üçten, on altı yaşıma kadar bir 
saatim yoktur ki manen beraber ya
şamış olmıyalım. Ah o zamanlar ne 
delilikler yapmamışımdır! Elini do-
kımdurduğun kapı tokmağını kaç 
defalar öptüm. Yere attığm sigara 
uçlannı, dudaklarm değdi diye sak
ladım. Akşamlan bin bir bahaneyle 
sokağa fırlar, pencerelerin ışığma 
bakıp hangi odada oturduğunu tah
min ederdim. 

Ara sıra seyahate giderdin. İşte o 
zamanlar aksiliğime hırçınlığıma pa:-
yan olmazdı. Sonraları sana merdi
vende rastladığım zaman, yanakları
nım kızardığmı belli etmemek için 
başımı önüme iğer, denize atlıya-
cakrmş gibi, koşar, giderdim... 

Yorulacağım bilmesem saat saat, 
dakika dakika, sana mazini anlatabi
lirim. Fakat bunlara ne hacet? Yal
nız şunu atlamıyacağım: Bir pazar 
günü sen seyahatteydin. Uşağm halı
larım silkmek için dışan çıkarmıştı. 
Ben yaşadığın eve girmek, biraz daha 
sana yaklaşmak hevesile kıvranıyor
dum. İhtiyar adama; yaklaştım: 

— İsterseniz size yardım edeyim! -
dedim. 

Uşak hayretle yüzüme baktı. Fakat 
hüsnü niyetimi görünce kabul etti. 

İçeriye girdim: Yazı yazdığın ma
sayı, oturduğun koltuğu, nasıl derin 
bir muhabbetle, hürmetle seyrettim. 

Bir etajerin üstünde mavi kristal
den bir vazon vardı. Lâhzada gözle
rim bütün dekorunu kavradı ve bu 
an, bütün hayatımı doldurmağa kâfi 
geldi. 

O gün, çocukluk çağımın en mesud 
günüdür. 

Günün birinde, annem bir sayfi
yeye, dayımın yanma' taşınacağımızı, 
artık burada şehir ortasında geçin
memizin imkânsızlığını söyledi. O ge
ce sabaha kadar uyuyamadım. Bir 
aralık yatağımdan fırladım. Kapına 
koştum. 

Sana yalvaracaktım: 
«— Beni al! Hizmetçin olayım! Ya

nında oturayım! Uzaklaşmıyalım! di
yecektim. 

Çaldım, çaldım. Fakat kimse cevap 
vermedi. Her halde sokaktaydın. Ev
de uşağın da yoktu. Bütün gece, ka-
punm arkasında gözetleme deliğinde 
seni bekledim. Hava soğuktu. Üşü-

Nakleden: 

(Vâ - Nû) 
yordum, titriyordum. Donan ayakla
rımı biribirine çarparak hareket et
tiriyordum. Ve orada bekledim, bekle
dim, bekledim... 

Saat iki miydi, üç müyüdü, bilmem, 
ansızm, ayak sesi işittim. Bütün ka
nım hareket etti ve donan vücudum 
alevler içinde yandı. 

Usullacık kapıja açtım. Sana doğru 
koşmağa hazırlandım. Evet, gelen 
sendin. Fakat, sevgilim, yalnız değil
din. Tatlı bir kadın kahkahasile fışır-
dıyan bir ipekli etek kulağıma çalın-:' 
di. Ve sen bir kadmla beraber evin
den içeri girdin. 

O gece nasıl ölmedim, bilmem! Er
tesi sabah, annemle beraber köye ta-
şmdık. 

Uzaktan da hep seninle meşgut 
düm. İsminin her geçtiği gazeteyi 
satın alır, yaiıdığm her kitabı okur
dum. 

Sonra annem evlendi. Üvey babam 
zengindi. Fakat ben inad edip onun 
parasUe yaşamamak, hayatımı kazan.-
mak için mutlaka çalışmak istiyor-
dvım. Maamafih asıl gizli ga'yem, se
nin semtinde oturmak, seni görmek
ti. Ne teJıdid, ne rica, bu kararımın 
önüne geçemedi ve arzuma muvaffak 
oldum. 

Beni bîr türlü tanıyamadı, tamyamadı 
Şehre iner inmez ilk işim apartı

manmm önünden geçmek oldu. Ha
va karai:mıştı. Odalannda lâmbalar 
yamyordu. İşte o zaman, gene yaşa
dığımı anladım. Çünkü sana yaklaş
mıştım. 

Her akşam evinin önünden geçme
ği âdet ettim. İşimden çıkar, dosdoğ
ru oraya gelir, pencerelerini seyreder
dim. Bütün emelim bir kerecik olsun 
sana rastlamak, seni görmek, uzak
tan gözlerimle senin güzel yüzünü öp
mek! 

Bir akşam gene pencerelerine hay
ran hayran bakarken seni görmek 
emeUme nail oldum. Çünkü anî ola
rak yanımdan geçtin. Ve ben, gene, 
on üç yaşımda olduğu gibi kızardı
ğımı hissettim. Gözlerimi önüme iğe-
rek koşa: koşa geçtim, gittim. Sonra 
bu çocukluğuma kızdım. Bir daha te
sadüf ettiğim zaman kaçmıyacak, sa
na bakacaktan. 

Ertesi akşam, gene gelip seni bek
ledim. O zamanlat beni unuttuğunu 
tahmin edemiyordum. Seninle o ka
dar meşguldüm ki senin de beni ha-
tırhyacağına katiyetle kanidim. Fakat 
iki gün sonra karşılaşıp da gözlerin 
beni süzdüğü zamain üzerinde hiç 
bir hatıra bırakmadığıma kanaat ge
tirdim. Bana, on sekiz yaşındaki lâ-
alettayin güzel bir kıza bakar gibi 
bakıyordun. 

Yanımdan geçtin ve yavaşladın. 
Bütün vücudum titriyordu. Ben de 

yavaşladım. Ve birdenbire, başımı 
döndürmeden, arkama geldiğini his
settim. Benimle konuşacağını anla
dım. Kalbim deliler gibi çarpıyordu. 
Ve konuştun. Tatlı, neşeli sesinle ba;-
na hitab ettin. Fakat kim olduğumu 
biliniyordun. 

Öyle güzel bahislere geçiverdin ki, 
ben de gayri ihtiyarî sana cevab ve
riyordum. Sokakta bir müddet bera
ber yürüdük. Sonra bana birlikte ye
mek yemeği teklif ettin. Kabul ettim. 
«Olmai!» dememin imkânı var mıydı? 

Küçük bir lokantada karşılıklı o-
turduk. Hatırlamaszm, eminim. Bu 
senin için zincirleme hâdiselerin geli
şi güzel bir halkasından ibaretti. Fa
kat bu, benim için sonsuz bir saadetti: 
Seni karşımda görmek, seninle konu
şabilmek! 

O günden dolayı işte sana ebediyen 
minnettarım... 

Saat epi üerlemişti. Acele bir işim 
olup olmadığını sordun. 

— Vaktim var! - diye cevab verdim. 
Biraz tereddüdle teklif ettin: 
— Evime gelir misiniz? Rahat ra

hat çene çalalım! - dedin. 
— Memnuniyetle! - diyerek derhal 

kabul ettim. 
Böyle nazlanmadan «Evet!» diyi-

şimin seni hayrete düşürdüğünü ha
tırlıyorum. Üzüldün mü, sevindin mi, 
hâlâ bUmiyorum. Merakını uyandır-
dığum hissettim. Hem benimle konu
şuyor, hem beni tedkik ediyordım. 
Fakat ben kendimi tanıtıp sana sır

rımı söylemekten-
se, lâalettayin bir 
çılgın telâkki edil
meği ehven bulu-
yorudum. 

Apartımanma 
çıktık. Ah, o mer
divenler... Ne his
lerin tesirinde kal
dığımı sana nasıl 
arüaiayım! Haya
tımın en büyük 
gayesine erişmiş
tim. İşte bu mer
divenden senin
le beraber çıkıyor
dum ve evine gi
recektim. 

Bütün gece o-
danda kaldım; ve 
sen, senden evvel 
hiç bir erkek ta-
mmış olmadığımı 
anlamadın; çün
kü anlamaman 
için herşeyi yap-

Hayır, hayır! 
Bundan dolayı ka

bahatli değilsin. Ben kendimi sana 
verdim. Bu, benim için, en şahane, 
en mükemmel, en harikulade bir 
gece oldu. Sen uyuduktan sonra se
vinçle ağladım. 

Sabahleyin erkenden giderken be
ni sardm, öptün, yüzüme baktın, va
zonda duran çiçekleri göstererek: 

— Bir kaç tane vereyim mi? - de
din. 

Memnuniyetle aldım. Bunlar beyaz 
güllerdi. Onlan odama gidince, kaç 
kere, kaç kere öptüm! 

İM üç sefer daha görüştük. Her 
ayrüışımızda üç dört gül alarak git
tim. Son defasında seyahate gidece
ğini ve bana postrestant mektup ya-
zacağmı söyledin. 

Üç ay müddetle hergün postaya 
gittim. Fakat mektup yoktu. Hayır, 
sen kabahatli değilsin. Ben seni oldu
ğun gibi seviyorum: Unutkan, far
fara, çapkm... 

Derken tekrar geldin. Pencerelerin
de ışık göründü. Fakat bir satır yazı 
yoktu. Bekledim, bekledim. Bir kere 
bile beni tekrar çağırmadın. 

*** 
Çocuğum öldü. Bu çocuk senindir, 

Bevgüim! Seninle kaldığım üç gece
den birinde hasü oldu. Bunun böyle 
olduğuna yemin ederim. Çünkü ha
yatınım o devresinde bana hiç bir 
erkek temas etmedi. 

Niçin senelerden beri bu yavrunun 
mevcudiyetini senden gizlediğimi an
lamak mı istiyorsun? 

Bunu nasıl söyliyebüirdim? Bana 
asla inanmazdın ki... Üç geceyi ko
layca seninle geçiren bir kadmm bu 
iddiası kadar saçma birşey olabilir 
miydi? Benden şüphe edecek, inan-
mıyan gözlerle yüzüme bakacaktın. 
Bu hakarete maruz kalmak isteme
dim. 

Günler geçti. Gebeliğim baılz bir 
şekilde görünmeğe başladı. Kendimi 
lekelememek için işe gitmedim. An
neme görünmedim. İki üç kırıntı el
masımı satarak son aylarımı geçir
dim. Doğuracağım zaman beş paıam 
kalmamıştı. Umumî hastanede benim 
gibi bir çok bikes kadınlar ortasın
da, fıkaralık ve mezellet içinde çocu
ğumu doğurdımı. Sonra tekmü ha
yatımı ona vakfettim. 

Artık gözüne hiç görünmedim. Fa
kat elim para tutunca ilk işim sana 
her zaman bir demet beyaz gül yol
lamak oldu. On bir senedenberi bu çi
çekleri kimin sana yolladığını merak 
etmiyor miydin? Sana gelen güllere 
benziyen gülleri kime hediye ettiğini 
hiç hatırlamadın mı? 

Çocuğum büyüyordu. Tıpkı sana 
benziyordu. Çok güzel, çok zeki bir 
oğlandı. Seneler geçtikçe sana müşa
beheti artıyor ve ben onu daha çok 
seviyordum. 

O, en şık giyinen, en fazla göze çar
pan çocuklardan biriydi. Refah ve 
saadet içinde büyüyordu. Dadıları, 
matmazelleri vai'dı... 

Bunu ona nasıl temin ettim diye 
merak ediyorsun, değü mi, sevgilim? 
Utanmadan işte itiraf ediyorum: Ken
dimi sattım. 

Alelade bir sokak orospusu olma
dım. Fakat bir çok zengin adamlara 
metreslik ettim. İlk önce ben onları 
aradım, sonra onlar benim peşimi bı
rakmadı. Çünkü çok, çok güzeldim. 

Beni tanıyan bütün erkekler bana 
bağlanıyordu; bana karşı arkadaşlık, 
minnet hissediyordu. Senden maada 
herkes, sevgilim! 

Kendimi sattığımdan dolayı bana 
kızıyor musun? Fıkaralık ortasında 
çocuğumu doğurduğum zaman para-
sızhğm ne feci olduğunu görmüştüm. 
Senin yavrunun öyle bir muhitte ye
tiştiğini istemiyordum. 

Dostlarımın arasında kaç kişiler 
benimle evlenmek istedi. Fakat bir 
türlü oniai'a hayatımı bağlamağa 
razı olamıyordum. Hürriyetimi mu
hafaza etmek emelindeydim. Bir gün 
sana rastlarsam belki bana «Gel!» 
dersin diye... 

Ve umduğum gibi, gene sana rast
ladım. Fakat sen berü gene tamma
dm!... Hiç bir zaman hayatta sen 
beni tanımadın! 

Hakikaten, şekilce fevkalâde de
ğişmiştim: Şimdi şık, zarif bir kadın 
olmuştum: Elmaslar içindeydim; et
rafımı bir çok erkekler sarıyordu... 
Bu şık kadmm şahsında nasıl o eski 
utangaç, mahcub kızı seçebilecektin? 

Bir akşam bir bardaydık. Masam 
pek kalabalıktı; içiyorduk. Birdenbi
re sanki buz gibi birşey arkamdan 
kaydı ve yanaklanm alev alev yandı, 
îrküdim. Yandaki masada sen oturu-
yordun. Ve bana haris gözlerle bakı
yordun. 

Bütün vücudum titredi. Elimde tut
tuğum kadehi az kaldı yere fırlata
caktım. Bakışın beni yakıyordu. Beni 
tanıdın da mı, yoksa: alelade bir ka-
dm diye mi sürüyordun! Anlama
mıştım. 

Şaşkınlığunı hissetmiş olacaktın 
ki, benimle konuşmak istediğini, dı
şan çıkmamı gizli bir hareketle an
lattın. Sonra hesabı temizledin ve 
gittin. 

Ben yerimde duramıyordum. Bir 
şey bahane ederek fırladım. Gardro-
bun önünde beni bekliyordım. Görün
ce sevinçle yanıma yaklaştm. Fakat 
derhal anladım ki, ne komşu küçük 
kızı, ne de o genç kızı hatırlamıştın. 
Gene bu sefer de, yabancı bir kadına 
yaklaşır gibi yanıma sokuluyordun. 
Laubali bir eda ile: 

— Bir gün, bir saatinizi de bana 
vakfetmez misiniz? - dedin. 

(Devamı 13 üncü sabitede) 
I 
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Avcı taburlarının vaziyeti - Taşkışlada 
bir çarpışma 

Hükümetin yu/arlandığı keşmekeş 
içinde onun yalmz aczi gözüküyordu! 
Fakat haris ve muannid olduğu için 
o bu aczini itiraf edemiyor, etrafında-
kilerin kendisinde mevcudiyetini te-
yid eyledikleri siyasî meharet ve kiya
setten böyle bir sırada devleti mah
rum etmek istemiyor gibi görünüyor
du! Kör Ali vakası bile İstanbulda hü
kümete bundan sonrası için olsun 
varhğını göstermek lüzumıuıu takdir 
ettirememişti! 

Kör Ali hâdisesinden beş gün son
ra Beşiktaşta diğer bir vaka çıktı; 
Zincirlikujmda bağcı Tatar Mahmu-
dun kızı on sekiz yaşlarında dul Bed
riye bahçıvan Sakızlı Nikoli oğlu To-
dori ile bir kaç aydanberi âşıkane 
münasebette bulunuyordu. 

Kadın bir gün babasının evinden 
âşıkınm yanına kaçar. Orada üç gün 
kalır. Tanassur ederek Todori ile ev
leneceğini, bırakılmazsa kendisini öl
düreceğini söyler. Dinleri ayrı çocuk
larına söz dinletemiyen iki baba biri-
birlerile derdleşirler; hükümete müra-
caate karar verirler; Bedriyenin baba
sı ertesi sabah keyfiyeti Beşiktaş ka-
rakolıma bildirir. Mülâzim Mahmud 
ağa Nikolinin evinde bulduğu Bedri
ye ile Todoriyi karakola götürür; Bed
riye kalem odasına, Todori de jandar
ma koğuşuna teslim olunur. Bir müs-
lüman kızının bir hıristiyan genci ile 
birlikte getirildiğini gören ve hâdise
yi duyan halk karakol etrafında top
lanır. 

Tatar Mahmud karakolda kızım ev-
lâdlıktan reddedeceğini söyler, bu fik
rini karakol önündeki halka da anla
tır. Karakolhanenin arkasındaki kah
vede oturanlardan bazılan Mahmudu 
din namına tahrik eylemekle kalmaz
lar, (kızı öldürmeli) gibi sözlerle he
yecanı arttırırlar. 

İttihad ve Terakki cemiyeti men-
sublanndan birisi toplananlara dağıl
maları için nasihatler eder, dinleyen 
olmaz. KalabaUk arttıkça gürültüler, 
bağrışmalar da son dereceyi bulur (1) 

Halkta heyecamn ziyadeleştiğl, söz 
ve nasihatin kâr etmediği görülünce 
zabıtaca Kılıç Ali paşa askerî karako
lu kumandanı Osman beyden yardım 
istenilir. Osman bey ağır davranır. 
Jandarma karakolundaki zabıta kuv
veti içeriye girmek istiyen halk ile 
dört saat uğraşır. Fakat asker gelme
den evvel ahali karakolun içine girer
ler. On beş kadar manav, hamal ma-
kulesi 3rumruk, tekme ile döve, eze 
Todoriyi öldürürler; Bedriyeyi de ölüm 
haline getirirler. 

Todorinin cesedi karakolun dışan-
sına çıkanlarak teşhir olunur. Bedri
ye de öldü diye ayak yoluna bırakılır. 

Bu işler olup bittikten sonra Kılıç 
Ali karakolundan asker, süngü tak
mış, gelir. 

Yarı ölü bir halde bulunan Bedriye 
halkın elinden kurtanlmak için öl
müş gibi bir tabuta konkur! Zaptiye 
kapısına gönderilir. Ezanî saat on bire 
doğru zaptiye nazırı ile Beyoğlu polis 
müdürü Beşiktaş karakoluna gelerek 
tahkikata başlarlar; iptida yedi kişi 
yakalanır; sonra maznunların mikta-
n on beşe, yirmi bire varır. «Maiyeti 
seniye» çavuşlarından Osman çavuş 
isminde birisinin de maznuniyeti an
laşılır ama sarayda bulunduğu için 
alınıp tevkif edilemez! 

Vakada müsamahakâr davrandığı 
anlaşılan Kılıç Ali karakolundaki Os
man bey emir almamış bulunduğunu 
beyan ile mesuliyetten teberriye çahşır. 
Maznunlar adliyeye tevdi olunur. 

Babası tarafından kabul olunmıyan 
Bedriyeyi hükümet Darülacezeye yer
leştirmek ister; buradaki kadınlar da 
aralanna böylesin! almağa razı olmaz
lar. 

Sevdası uğurunda ölüm tehlikesi 
geçiren kadın Darülacezeden gene 
zaptiye kapısına iade olunur. Artık 
oradan da kimbUir nerelere gider! 

Bu elim vakadan bir kaç gün sonra 
halk tarafından Sultanahmed meyda
nındaki Kayser çeşmesine de taarruz
lar oldu; fakat çeşmede tahribat ya
pılmasına meydan verilmedi. 

İttihad ve Terakki cemiyeti Selâ-
nikten Abdülhamide haber göndere

rek şahsı hümayunun muhafazası ce
miyetin vazifelerinin akdemi olduğu
nu beyan ile Yıldızı muhafaza eden 
ikinci fırka askerlerinin dağıtılmasmı 
istemişti. Hünkâr bundan fena halde 
kuşkulanmış, bu andan itibaren cemi
yetten itimadı münselib olmuştu. 

Cemiyet Kümeliden en güvendiği 
asker kuvveti olan avcı taburlarım 
İstanbula getirtmişti. Bu da İstanbul
da ötedenberi «padişah nimetUe bes
lenmiş» askerlere karşı bir muvazene 
husule getirmek ve pajritahtta el al
tında icabında dayamlabilecek bir si-
lâhh kuvvet bulundurmak maksadına 
mübteni idi. 

Fakat bütün sabitleri cemiyete sa
dık olsalar bile bu taburlar efradm-
da hürriyet ve meşrutiyet fikirlerinin 
padişaha merbutiyet fikrinden kuv
vetli olduğuna inanılabilir miydi? 

Bir hâdise cemiyet erkânında bu ta
burlara güvenebileceği kanaatini te-
yid eylemişti. Avcı taburlan İstanbu
la getirildikten sonra hâssa ordusu
nun kuvveti kırılmak için birinci ve 
ikinci fırkalara mensub bazı taburla
rın îstanbuldan ihracı ve Hicaza gön
derilmesi düşünülmüştü. Bu tabur
lardan ikisi birinci, üçü ikinci fırka
dan almacaktı. Sonra bu karar değiş
tirilmiş, ikinci fırkadan yalnız bir ta
bur ahnması tensib edilmişti. 

Bu tertib neden değiştirilmişti? 
Birinci fırkamn on altı taburuna kar
şı ikinci fırkada yirmi tabur vardı; 
hem bu yirmi taburun hepsi dolgun 
mevcudlu idi. 

Bunda Abdülhamidin tesir icra etti
ği şüphesizdi. Bu yolda hareketler zi
hinlere teşevvüş veriyordu. 

İkinci fırkadan (Cidde) ye sevkedile-
cek tabur efradı da diğer arkadaşlan 
gibi askerî disiplin ne olduğunu bil
miyorlardı. Bunlardan bir kısmı her 
arzulannm ötedenberi isaf edilmesin
den doğmuş bir şımarıklıkla ve bir 
başçavuşun teşvikile: 

— Ciddeye gitmeyiz. Zaten tezkere 
almamıza çok zaman kalmadı. Bize 
tezkere veriniz! tarzmda serkeşliğe 
başladılar. 

Bu galeyan iki gün sürdü. Teskin 
ve ikna yolunda edilen nasihatler kâr 
etmiyordu. Bir gece yansmdan sonra 
bunlardan yetmiş altı kişi kaputlan-
nı, silâhlannı alarak talimhane mey-
damna çıktılar. İhtiyat tezkeresi ala
rak memleketlerine gitmek istedikle
rini katî olarak söylediler. İhtiyat as
kerlerinin silâh altına celbedilmekte 
olduğunu, memleketlerine gitseler bile 
gene getirilecekleri zabitleri tarafm-
dan kendilerine anlatıldı ise de sakim 
fikirlerinde ısrar ile iki gece açıkta si
lâh çatıp kaldılar. 

Nihayet harbiye nazın Ali Rıza pa
şa nedamet izharile itaat etmiyecek 
olurlar ise haklannda kanun hükmü
nün icrasım yani üzerlerine ateş olım-
masım emretti. Resmî iş'ara göre: Teş
rinievvelin otuz birinci günü sabahle
yin talim esnasmda Mecidiye kışla
sında bulunan avcı taburile üç niza
miye taburu bu âsileri sanp teslim 
teklifinde bulundular. 

Arzularının son dakikada mutlaka 
yerine getirileceğinden emin görünen 
âsiler aldırmadılar. 

Erkâm harbiye binbaşı Remzi bey 
kumandasındaki üçüncü avcı taburu 
üzerlerine yürüdü. Serkeşler bu tabur 
üzerine ateş açmak cüretini de göster
diler ve avcı neferlerinden birini ya
raladılar. Avcı taburu da vazifesini 
yaptı. Âsilerden dördü öldü; üçü ya
ralandı. 

Ateş kesildi. Asiler teslim oldular. 
Yarahlar Gümüşsüyü hastanesine, 
ölenler Gülhaneye götürüldü. Vaka 
mahalline erkâmharb feriği Halil 
paşa ile İttihad ve Terakki erkâmn-
dan biri, hâssa kolordusu kumandam 
Mahmud Muhtar paşa gelerek vaka-
mn nasıl cereyan eylediği hakkmda 
malûmat aldılar. 

(Arkasa var) 

(1) Bu sırada kalabalığa kansan eski 
zabıta memurlarından birinin: 

— Karakolun önünde kalabalığı görtin-
ce (sadakal şahane çıktı) da tıkara top
landı sandım! 

Dediğini Mahmud Sadık bey (Takvim
den Yapraklarında) naklediyor. 

28 Nisan 938 Perşembe 
tstanbul —Öğle neşriyatı: 12,30: Plâk

la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Çocuk bayramı ve haftası münasebetile 
Çocuk Esirgeme Kurumu namma Şehre
mini Halkevi gösterit kolu tarafından bir 
temsil, 13,30: Muhtelif plâk neşriyatı, 
14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk bayramı 
ve haftası münasebetile Çocuk Esirgeme 
Kurumu namına konferans: Doktor Ali 
Şükrü (Mama ve oyım çocuklannm ba
kım ve terbiyesi), 18,45: Plâkla dans mu
sikisi, 19,15: Spor musahabeleri: Eşref 
Şefik, 19,55: Borsa haberieri, 20: Sadi 
Hoşses ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 20,45: Hava 
raporu, 20,48: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev, 21: Radife Neydik ve arka
daşlan tarafından Türk musikisi ve halk 
sarkılan, (Saat ayan), 21,45: ORKESTRA: 
1 - Morena: Straubfedem süvit, 2 - Drigo: 
Vals minyon, 3 - Staub: Konşita, 22,15: 
Ajans haberleri, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan, 22,50: Son ha
berler ve ertesi günün programı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Makbule Çakar ve arkadaşlan), 
20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Radyo fonik temsil, 21: Konferans: Dr. 
Muzaffer Sezer, 21,15: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Carminatı: Ungarischer 
Zigeuner Tanz, 2 - Brusso: Canzonetta, 
3 - Rossini: Der Barbier Von Sevilla, 4 -
Rust: Traumland, 22: Ajans haberleri, 
22,15: Yarınki program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 güzel plâklar — Danzig 
20,10 valsler — Deutschl. S. 20,10 dans — 
Frankf. 20,10 salon muzikası — Hambg. 
20,10 hoşa giden melodiler — Kolonya 
20,10 orkestra — Leipzig 20,30 «Otello» 
operası — Stuttgart 20,15 askeri muzi-
ka — Athlone 20 ballet, 20,45 keman — 
Bükreş 20 «Valküre» operası — Droitvlç 
20,20 askeri muzika — Florans 20,20 kon
ser — Helsingfors 20,55 konser — Hilver-
sum 11 20,45 salon muzikası — Kaşav 
20,15 orkestra — Kovno 20,30 konser — 
Londra 20,30 Şubert havalan — Midland 
20,25 piyano — Monte Ceneri 20,15 kon
ser — Prag 20,15 Kaşavdan nakil — Reval 
20,10 keman — Riga 20,15 konser — 
Sottens 20,30 konser — Strasbg. 20,30 kon
ser — Rad. Toulouse 20,40 hafif muzi
ka — Sofya 20,55 orkestra. 

Saat 21 de 
Berlin 21 dans — Breslav 21,30 büyük 

orkestra — Danzig 21,30 Hambg. dan na
kil — Frankf. 21 Vlyanadan nakil — 
Hambg. 21,30 Fransız muzikası — Kolon
ya 21 konsere devam — Leipzig 21 ope
raya devam — Münih 21,25 güzel plâk
lar — Viyana 21 konser — Athlone 21,45 
konser — Bari 21,15 Yunanca neşriyat — 
Belgrad 21,30 orkestra — Brüksel 21 or
kestra — Budap. II 21,25 orkestra — 
Bükreş 21 operaya devam — Florans 21,30 
orkestra — Helsingfors 21 konsere de
vam — Hilversum n 21,50 orkestra — 
Kopenhag 21 opera parçalan — Kovno 
21,50 konser — Midland 21,40 piyano — 
Monte Ceneri 21,30 orkestra — Rad. Pa
ris 21,30 orkestra — Paris - Eyfel, Bordo, 
Lyon, Montpellier 21,30 orkestra — Biga 
21,10 İngiliz muzikası — Sottens 21,30 or
kestra — Stokholm 21 orkestra — Stras-
burg 21,30 «Yıldız» opera komik — Rad. 
Toulouse hafif muzika — Varşova 21 ha
fif muzika. 

Saat 22 de 
Berlin 22 dansa devam — Breslav 22 

konsere devam — Danzig ve Hambg. 22 
konsere devam — Deutschl. S. 22,15 or
kestra — Franf. 22 Berlinden nakil — 
Kolonya 22 akşam muzikası — Königsberg 
22,15 solistler — Leipzig 22 operaya de
vam — Saabr. 22 küçük orkestra — 
Stuttg. 22 filim havalan — Athlone 22 
konsere devam — Belgrad 22 konsere de
vam — Berom. 22,55 orkestra — Bükreş 
22 operaya devam — Florans 22 konsere 
devam — Kopenhag 22 konsere devam — 
Kovno 22,55 hafif muzika — Lyubliana 22 
orkestra — Lüle 22,20 konser — Londra 
22,25 orkestra — Lüksemburg 22,30 senfon. 
konser — Monte Ceneri 22 konsere de
vam — Rad. Paris 22 konsere devam — 
Paris - Eyfel, Bordo, Lyon, Montpelleri 22 
konsere devam — Bratislava 22,30 salon 
muzikası — Reval 22 konsere devam — 
Roma 22 «Simon Boccanegna» operası — 
Sottens 22 konsere devam — Stokholm 
22,40 harp muzikası — Starsbg. 22 opera 
komiğe devam — Varşova 22 dans — Mi
lano 22 «Tela di Ragno» opereti. 

Saat 23 de 
Frankf. 23,30 dans — Kolonya 23,30 

Fransız muzikası — Könisgberg 23,45 as
keri muzika — Leipzig 23,30 dans — Mü
nih 23,20 gece muzikası r— Diğer Alman 
istasyonlan 23,30 Stuttgart'tan naklen 
dans ve eğlence — Bmo 23,35 piyano ve 
keman — Brüksel 23,10 konser — Bükreş 
23 operaya devam — Droitvlç 23,20 as
keri muzika — Helsingfors 23,10 muzi
ka — Hilversum I 23,10 orkestra — Kovno 
23 konsere devam —' Lyubliana 23,15 
mandolin konseri — Lille 23 konsere de
vam — Londra 23,25 dans — Lüksemburg 
23,55 dans — Milano 23 operete devam — 
Rad. Paris 23 konsere devam — Prag 
23,35 piyano ve orkesra — Roma 23 ope
raya devam — Rad. Toulouse 23,15 ope
ret havalan ve dans — Varşova 23 salon 
muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 24 dans ve eğlence 

muzikalanna devam — Budap. 24,20 or
kestra — Droitvlç 24 dans — Hilversum I 
24 konsere devam — Kopenhag 24 dans — 
Roma 24 operaya devam — Rad. Toulouse 
24 filim havalan — Franf. ve Stuttg. 1 den 
2 ye kadar gece konseri — Kolonva 24 
Fransız konserine devam. 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

^ Yazan: iskender F. SertelU Tefrika No. 213 

• 1 

Arkadaki delikanlı hançerini çekerek yerinden fırladı 
ve Harabat şairini yaralıyan adamı yere serdi 

Darüssaade ağası nihayet mesele
yi açtı: 

I— Sinan paşa bu kızı Gürcistan-
dan getirmiş, şevketlim! Efendimize 
hediye edecekmiş... 

Dedi. Muradın gözleri döndü: 
— Ne diyorsun... Bu kız Gürcis-

tandan mı getirilmiş? 
— Evet, şevketlim! İki gündür or

tada yokmuş. Sinan paşa kulunuz 
merak etmiş; kethüda onu görür gör
mez tamdı: «Zavallı Gülfidan!» di
ye söylendi. 

— Adı da kendi gibi güzelmiş! 
Pekâlâ amma bu kızı kim boğabi
lir? Bir düşmanı mı varmış bımun?... 

— İstanbulda onu tanıyan kimse 
yok ki, bir düşmam olsun. 

— Bu işte gizli bir parmak var. 
Sinana tez haber gönder. Asesbaşı 
ile birlikte bu gizli eli bulmağa ça-
hşsm. Saray bahçesine boğulmuş in
san bırakmanın mânasını anlamak 
isterim. 

Sinan paşaya Muradın iradesi 
bildirilmişti. Asesbaşı bu işi incele
meğe başlamıştı. 

• 
Asesbaşı Kumkapıda bir meyha

neye şüpheli adamların sık sık uğra-
dıklanm ve saraylardan, paşalardan, 
harem hayatmdan çok bahsettikleri
ni duymuştu. 

Bir akşam kıyafetini değiştirerek 
Kumkapıya gitti, Barba Hıristonun 
meyhanesine girdi. Bir köşeye otu
rup içmeğe başladı. 

Meyhanenin içi oldukça genişti. 
Ortahk karardıkça müşterilerin sa
yısı artıyordu. 

Asesbaşımn arkasında oturan iki 
delikanU yavaş yavaş konuşuyordu: 

— Sinan paşamn yıldızı adamakıllı 
sönmüş... 

— Onun yıldızı kolay kolay sön
mez. 

— Sen ne dersen de. Ben onım yıl
dızını bulutlar ardında görüyorum. 
O, bir daha ışıldıyamıyacak... 

— Sen Sinan paşayı tamyamamış-
sm! O öyle kurnaz bir adam, öyle 
inadçı bir Amavud ki... 

— Kurnaz olsaydı, padişahı avu-
cunun içine alır, sadaretten düşmez
di. Râziye kadar akh yokmuş onun... 

— Râziye dedin de aklıma geldi. 
Gülfidam boğduran Râziye imiş di
yorlar. Doğru mu acaba? 

— Haydi camm, sen de her duy
duğuna inanırsın? Râziyenin eli dı-
şanya kadar uzanamaz. 

— Dün gece buraya gelen iki ba
lıkçı konuşurken duydum: Saraya ta
ze bahk götürüyorlarmış amma bu 
balıkçüar galiba Râziyenin adam-
lan... 

— Nereden anladın bımu? 
— Kulağımla duydum. Râziye-

den dehşetli para çekiyorlarmış. 
— İyi amma, Sinan paşanın bu 

kadar genç, körpe ve tecrübesiz bir 
gözdesini boğdurmakla eline ne ge
çecek? 

— Eline ne mi geçecek dedin? İşte 
orasına ne senin aklın erer, ne be
nim... 

— Akıl ermiyecek ne var bu işte? 
Biraz daha düşünürsek buluruz. 

— Neyi buluruz? 
—, Dönen fınldağı... 
Asesbaşı şarabım içti. 
Delikanlılar sözlerine devam et

tiler: 
— Râziye böyle masum bir kızı 

boğdurmakla padişahın içine yeni bir 
şüphe sokmak istiyor sanıyorum. 

— Ne gibi?... 
— Camm, anlıyamadın mı hâlâ?! 

Sultan Murad ne kadar şüphe ve ev
ham içinde j'aşarsa, Râziye o derece 
rahat eder. Yıldızı sönmez. 

—» Ben hâlâ anlıyamadım doğru
su ne demek istediğini... 

— Sen de çok kahn kafaü bir 
adammışsm be! Haniya çoktanberi 
ortadan kaybolsm ve izi bulunamı-
yan Sinan reis yok mu? İşte bütün 
bu cinayetleri güya o yaptınyormuş 
gibi... Sultan Muradı daima onun 
aleyhine sevk etmek istiyor bu üfü
rükçü kadm. 

— Sen de bunlan nereden biliyor-
sım? 

Delikanlı gözlerini süzerek gü
lümsedi: 

— Bunu ben bilmem de kim bilir? 
Sinan söyledi bunlan bana... 

— Ne dedin, Sinan mı söyledi? 
— Öyle ya... 
— Demek ki sen Sinanm nerede 

olduğunu biliyorsun? Vay hain vay.-
Bunu şimdiye kadar neden sakladın 
benden? 

Asesbaşı kulak kesilmişti. 
Mütemadiyen şarab içiyordu. De

mek Sinan reis İstanbulun göbeğin
de oturuyordu? 

Sinam hâlâ yakaJıyamadıklanna 
asesbaşı da hayret ediyordu. 

Asesbaşı konuşmadan iki şey öğ
renmişti: Sinamn İstanbulda sak
landığı, Gülfidanm Râziye tarafın
dan öldürüldüğü... 

Bu delikanlılara sokulup ahbab ol
mak ta işine gelmiyordu. Ya onu tar 
mrlar ve şüphelenirlerse?... O zâ  
man bütün işler altüst olacaktı. 

Asesbaşı keski buraya birkaç ada-
mile birlikte gelmiş olsaydı. O zft* 
man bu iki delikanhyı yakalatıp gö
türür ve sorguya çekince her şey 
meydana çıkardı. 

Delikanlılar hazan neşelenerek, b»' 
zan kederlenerek içiyorlardı. 

Biraz ötede bağlama çalan bir saa 
şairi yanık türküler ve maniler söyll-
yerek müşterileri coşturuyordu: 

Göğsümüzde saklanz, bize düşen gül sol
mak 

Biz harabat ehliyiz, bize danlmak olmaZ-
Bizlerce aya tapmak savab olur, küfrolma* 
Biz dünyada mimliyiz, bize danlmak ol

ma* 

Delikanhlar ellerini hançerlerin* 
dayıyarak gülüştüler. 

— O da bizim gibi mimlilerden gâ  
liba... 

— Bu bir manidir. Gönlü yamkla^ 
nn manisi. 

Saz şairi bir başka makama geçti: 

Fırtına dinmiş, gökte bulut yok, sula* 
durgun-

Ben Zeynebe vuruldum, Zeynebim ban» 
vurgu*-

Ay yüzün göstermedi, aceb benden mi 
yorgun? 

Ben Zeynebe vuruldum, Zeynebim ban» 
vurgun. 

O ne? İşte bir gürültü. 
Zeyneb adını duyan müşterilerden 

biri, önündeki şarab testisirü saz şai
rinin kafasına fırlatmıştı. 

ZavalU adamcağız bir anda yer* 
devrildi. 

Harabat şairini Kumkapıda sevnü' 
yen yoktu. Herkesten önce asesbaşı
mn arkasında oturan iki delikanlı 
ortaya atıldı... Şaire içki testisini fu"' 
latan adamın üzerine çullandılar. 

Bu hadiseye meyhanedeki müşte
rilerin hepsi de sinirlenmişti. Dell-
kanlılann elinden bu meçhul adaıoi 
kurtarmağa hiç kimse koşmuyordu. 

— Aşkolsun yiğitler!... Gebertin 
şu keratayı!... 

Sesleri yükseliyordu. 
Harabat şairi kanlar içinde yerd* 

yatarken, testiyi atan meçhul adaJO 
da bir anda yere serilmişti. Delikan-
hlardan biri belindeki hançerini çe
kip: 

— O zavalhdan ne istedin br» 
hain? 

Diyerek kamını deşivermişti. 
Meyhaneci korkudan titriyordu. 
Asesbaşı daha bir hafta önce ona» 
— Meyhanende adam vurulur ve

ya büyük bir kavga çıkarsa, kapıal-
tmda gebertirim seni dayaktan! 

Demişti. Meyhaneden para verme
yip sıvışanlar çoktu. Meyhaneci bU-
na ehemmiyet vermiyor, asesbaşmin 
sözünü düşünerek titriyordu. 

Kavga arasında asesbaşı da mey
haneden kaçıp gitmişti. 

(Arkası var) 

"^ Yakında 
BİZANS KAPILARINDA 

DİŞİ KORSAN 
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Munzam pakt dün saat 
18 de imzalandı 

> (Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Türk - Yunan dostluğu daimidir 

ve daimî kalaicaktır. Çünkü kuvvetini 
her iki memleketin esas menfaatlerin
den alıyor. Çünkü memleketlerimiz 
yaşamak ve mes'ut olmak için lâzun 
gelen her türlü evsafı haizdirler.' Bir 
devlet adamı olarak bu dostluğun 
mütemadiyen taalisine çalışmayı 
birinci derecede emel, zevk ve vazife 
bileceğiz. 

Kıymetli arkadaşım General Me-
taksas'ın Büyük Şefim hakkmdaki 
temenniyatı bizi her zamanki gibi 
fevkalâde mütehassis ve minettar et-
Riiştir. Kendilerine arzı şükraH ede
rim. Kardeş Yunan milletinin büyük 
ve birleştirici Şefi Haşmetli Kral haz
retlerine hürmetle tazimlerimi arzet-
öıek benim için büyük bir saadettir. 
Bu vazifeyi burada ve bilhassa güzel 
payitahtınızda ifa) etmekten duydu
ğum zevke payan yoktur. Kendisine 
daimî saadetler diler ve şevket ve 
azametlerinin payidar olmasını te
menni ederim. 

Sözümü bitirirken ebedî olarak de
vam edeceğine emin olduğum Türk -
Yunan dostluğu için «Yaşasın bu bü
yük dostluğumuz» derim. 

B. Metaksasm nutku 
Atina 27 (A.A.) — Atina ajansı 

bildiriyor: 
Elen Başvekili B. Metaksas, Türkiye 
Başvekili B. Celâl Bayar ve Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüştü Araş şerefle
rine bu akşam büyük bir ziyafet ver-
»üş ve bu ziyafeti parlak bir kabul 
resmi takib etmiştir. 

Ziyafetim sonlarına doğru Başve
kil General Metaksas aşağıdaki nut
ku irad etmiştir: 

Bay Başkan, 
Yunanistan, benim vasıtamla, 

Elen - Türk dostluğunun hararetli 
öncüsü olan dost ve müttefik Türki
ye hükümetinin Reisine ve ismi antan
tımız tarihinin her sayfasında yazılı 
bulunan onun güzide mesai arkada
şı Hariciye vekiline en samimî ve en 
hararetli bir surette selâmlıyarak hoş 
geldiniz der. Bu selâmda bütün Elen 
ftıületinin asil Türk milletine karşı 
duyduğu kardeş scevgisini bulmanızı 
rica ederim. 

Mes'ud bir surette katedilmiş ve 
zengin başarüarla bezenmiş bir yo
la atfmazar etmek kadar memnımi-
yet verici pekaz şey mevcut bulun
du kanaatindeyim. Biz Elenler ve 
Türkler, menfaat ve hissiyattan mü
rekkep çifte temel üzerine sağlam 
surette tesis edilmiş müşterek eseri
mizi iftiharla; seyredebiliriz. Dostluğu
muz, sekiz senelik hayatı esnasında, 
durmadan fazlalaşan kuvvetinin 
emreylediği ve hikmet ve kiyasetin 
olgunlaştırdığı müteakib merhaleler 
katetmiştir. Başlangıç teşkil eden 
1930 paktı, 1933 paktı ile genişletil
miş ve bir sene sonra imzalanan 
Elen - Türk Entente cordiale'i bugün 
yanm adamızı hayırlı gölgesi ile kap-
lıyan muhteşem binanm, Balkan an
tantının temellerindeki en mühim 
Unsurlardan biri olmuştur. Yunanis
tan, Romanya, Türkiye ve Yugoslav
ya, bu tarihdenberi, ayni sulh ve te
rakki azmi ile mütehassis bulunan ve 
tam ve müessir bir ahenk gösteren 
sıkı ve kuvvetli bir blok teşkil etmiş
lerdir. Birliğimizi canlandıran zihni
yetin yeni bir bürham olarak, güzel 
hükümet merkezinize yaptığım ve 
hatırasını kalbimde daima canh ola
rak sakladığım ziyaretlerimizde bana 
karşı yapılan heyecanh tezahürleri 
kaydeyliyeyim. 

Bay başkan, 
Elen - Türk birliği yolunda mühim 

bir adım daha atmış bulımuyoruz. 
Memleketlerimiz arasmda, 1930 ve 
1933 muahedelerine mesud bir suret
te ilâve olunan yeni bir muahede da
ha' akdedilmiştir. Ben bu muahede
ye, sizin ve B. Arasm imzalannızm 
yanma imzamı atmış olduğumdan 
dolayı kendimi bilhassa bahtiyar ad
detmekteyim. 

Bu muhade, birliğimizin bariz vas
fı olan sulh aimile ve geçenlerde müt
tefik devletler arasında vuku bulup 
antantımızm son toplantısmda - ki 

misti - teyid oluan noktai nazar teati
lerinden doğan şuurlu zihniyetle ta-
sarlanımştır, Şurasım kuvvetle ve tam 
bir hulûs ile kaydetmek isterim ki, 
bu metnin tehdid edici hiçbir hedefi 
yoktur, hiçbir İrimse aleyhine müte
veccih değildir. Bu metin, Balkanla-
rm nâzımı olan muslihane anlaşma^ 
1ar dairesinde diğer bir vesiltadan iba
retti. Ancak bu muahedenin, sulhun 
muhafazası hususundaki ehemmiyeti 
yanmda, yüksek manevî bir şümulü 
de vardır. Bu muahede, Yunanistan ile 
Türkiye arasındaki bağlarm ne kadar 
derin ve sıkı iki memleketin birlikle
rini her zaman daha ziyade sıkılaştır-
mak arzularının ne ka:dar büyük ol
duğunu bir kere daha isbat eder. Bu 
muahede, müttefiklerimiz Romanya 
ve Yugoslavya ile tam bir mutabakat 
içinde tahakkuk ettirilmiş olduğun
dan, antantımızın dört devleti arasm
da bütün noktalarda mevcud geniş ve 
samimî teşriki mesaiyi de tebarüz 
ettirir. 

Yeni muahedemiz hayırlı alâmet
ler içinde doğmaktadır. Son zamanlar
da Avrupanın üzerine çöken endişe 
havası yerine mesud bir ferahlık dev
resi baş göstermiştir. Balkan antantı
nı teşkil eden devletler gibi, azimkar 
sulh devletleri bundan bilhassa mem
nun olurlar. Hele Şarkî Akdeniz hu
susunda, Yunanistan ve Türkiye bu 
mmtakada' sulhun resanet buluşunu 
daima sevinçle karşılarlar. Çünkü bir 

sulh havası içinde Elen - Türk birliği 
daha süratli ve daha tamam bir se
mere verir. 

Memleketimizde nasıl ebediyen pa;-
yidar olacaJssa, sulhun dünyada da 
katî olanrak hüküm sürmesini hara
retle dileyerek Türk milletinin Büyük 
Şefi Atatürkün sıhhatma, dost ve 
müttefik Türkiyenin itilâ ve refahına; 
sizin v6 nazik zevcenzin saadetlerine, 
Türkiye Hariciye Vekilinin ve bütün 
misafirlerimizin saadetine kadehimi 
kaldınrîm, ,; 

Yunan matbuatının neşriyatı 
Atina 27 (A.A.) — Atina ajansı bil

diriyor: 
Başvekil Celâl Bayarın Anadolu 

ajansına ve Atina ajansına vermiş ol
duğu beyanatları uzun uzadıya tefsir 
eden gazeteler, ayni zamanda, Türk 
vekillerinin huduttan Atinaya kadar 
bütün yolda gördükleri muhteşem hüs
nü kabul ile bütün istasyonlarda yapı
lan heyecanlı tezahürler hakkında taf
silât vermekte ve Dedeağaç, Gömül-
cine, Iskeçe, Drama ve diğer şehirler 
belediye reislerinin nutuklarını neşrey-
lemektedir. 

Proia gazetesinin hususî muhabiri
nin bildirdiğine göre, halkın bu hara
retli ve samimî hüsnü kabulünden pek 
ziyade mütehassis olan Başvekil Celâl 
Bayar, «Bu tezahürler, iki memleket 
arasındaki dostluk ve ittifakı tasdik 
eden hakikî bir halk referandumu teş
kil eylemektedir» demiştir. 

Japonlar bîr ingiliz 
vapuruna tevkif ettiler 

Japon gazeteleri hükümetin azim-
kârane hareket etmesini istiyorlar 
Şanghay 27 (A.A.) — Röyter ajansı

nın muhabiri bildiriyor: 1337 ton hac
mindeki İngiliz Tungvo vapuru dün 
akşam Yangeç nehrinin mansabmda 
tevkif edilmiştir. Japon askerleri ge
miye çıkarak vapurım Çinli ol%jı mü-
rettebatmı süngülerile yaraladıktan 
sonra esaslı araştırmalar yapmak üze
re vapuru Çungming adasmdaki Ja
pon üssüne sevketmişlerdir, 

Japonlar Tungvo'dan bir el ateş edil
diğini iddia ve vapurun gayrı muayyen 
bir zamana kadar mevkuf klacağım 
beyan etmektedirler. 

Bir İngiliz topçekeri vaka mahalline 
gitmeğe hazırlanmaktadır. 

Şanghay 27 (A.A.) — Japon amira-
h Hasegava, Ttmgvo vapurunun tev
kifi hakkında derhal tahkikat yapa
cağını vaadetmiş, hâdisenin kısa bir za
manda halledileceğini ümid ettiğini 
söylemiştir. 

İngiliz topçekeri Kriket, Çungninge 
gidecektir. ^ ^ 

' Vapur serbes bırakılacak 
Şanghay 27 (A.A.) — Amiral Hase

gava, Tungvo vapurunun akşam ser
bes bırakılacağma dair kati teminat 
vermiştir. Bunun üzerine Kriket top-
çekerinin azimeti şimdilik tehir edil
miştir. 

Bununla beraber Tungvo yann sa
baha kadar yerine dönmediği takdir
de topçekerin hareket edeceği zanne
dilmektedir. 

Japon gazetelerinin 
makaleleri 

Tokyo 27 (A.A.) — Bu sabahki ga
zeteler, devlet siyasetinin Çin - Japon 
ihtilâfmın neticelendirilmesini temin 
edecek yolda tadili hususımda ısrar et
mekte ve diğer meselelerin şimdilik bir 
tarafa bırakılmasını istemektedir. 

Hoşi Şinbun gazetesinin yazdığına 
göre, hükümet te bütün devletleri az 
çok memnun etmek esasına istinad 
eden Japonyanm ananevi siyasetinde 
değişiklik yapmak zaruretine kanaat 
getirmiş bulunmaktadır. 

Arnavud kralı 
dün evlendi 

Arnavutlukta şenlikler 
devam ediyor 

Tiran 27 (A.A.) — Kral bu sabah sa
rayda Kontes Apponyi ile Arnavutluk 
medenî kanvmu mucibince evlenmiştir. 
Gelin, Pariste yaptırılmış, inci ve gü
müşle işlenmiş beyaz satenden bir es-
vab giymiş, başına portakal çiçeklerin
den bir taç koymuştu, kral Zogu bü
yük üniformasını giymişti. 

Büyük galeride Arnavutluk parlâ
mentosu reisinin idaresinde yüksek 
mahkeme reisinin huzurile yapılan me
rasim pek sade idi, galerinin bir ucun
da sağ tarafta gelinin davetlileri ile 
ecnebi sefirler, sol tarafta hükümet er
kânı ile kral Zogunun dostları bulun
makta idiler. Dük dö Bergamo İtalya 
kralını temsil etmekte idi. 

Hükümdarlar Balayım Draçtaki de
nize hâkim bir tepenin üstünde bulu
nan sarayda geçireceklerdir. 

İzdivaç münasebetile yapüan şen-

AKŞAM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 1400 kunıg 2700 kuru) 
6 ATLIK 750 > 1450 > 
S ATLIK 400 9 800 > 
1 AYLIK 150 > _ » 

Posta Ulih&dma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8000, altı aylıSı 1000, flg 
aylığı 1000 kuru«tur. 

Adrea tebdili İçin yirmi be| 
kuruşluk pul göndermek Utzımdır. 

Sefer 27 — Ruznkasım 172 
& İB»k COMI Ö|U İkİMdl Ak|« Y.ı„ 

E. 8,10 10,01 6,11 9,01 12,00 143 
Va. 3,11 5,02 12,12 16,02 19,02 20,45 

idarehane: Babı&li civan 
Acımusluk So. 

No. 1? 

hid olmadıkları parlak bir manzarayı 
görmek fırsatım vermiştir. 

Kont Ciano ile kralın kainbiraderi 
kralın, gelinin dayısı Kont Apponyi ile 
Macaristanm Roma elçisi kraliçenin 

AŞK NUVELİ 

Beyaz güller artık gelmiyecek! 
—Baştaraiı 11 inci sahifede— 

Beni, gecesini satan lâalettayin ka
dınlardan biri sanmıştm. Buna rağ
men: 

— Peki! - dedim. 
Ve bu «Pekiı on sene evvellci mü-

tereddid, heyecanlı kızm daveti ka
bulünden farksızdı, emin ol! 

— Ne zaman görüşürüz? - dedin. 
— Ne zalnan isterseniz 1 
Senden utanmıyordum. Sen bana 

gene hayretle baktm. Ve biraz tered-
düd ederek sordun: 

— Şimdi gelebilir misiniz? 
— Evet... Gidelim!... - dedim. 
Mantomu almak İstedim. Fakat 

markanm birlikte yaşamakta oldu
ğum adaimda olduğunu düşünerek 
vazgeçtim. 

Düşünmeden, tereddüdsüz, seninle 
çıktım. Senelerden beri bana avuç 
avuç para döken, hayatımı temin 
eden müşfik adamı, orada, arkadaş
ları arasında rezil etmekten bile çe-
kinmedim. Bu hareketimle belki onu 
kaybedecektim. Falcat o da umurum 
değildi. İşte sevgüim, ben seni böyle 
sevdim. 

Öyle sanıyorum ki, ölüm döşeğim
de beni çağırsan, gene kalkıp peşin 
sıra yürümeğe mecalim olacaktır. 

Birlikte gene ayni merdivenlerden 
çıkıp gene ajnıi kapıdan içeri girdik. 
Vazonda güller duruyordu. Benim 
beyaz güllerim... Bir gün evvel sana 
yoUainıştım. 

Beni kollarının arasına aldm. Ve 
genç kıza yaptığm şeylerin aynini 
tekrarladın. Ve o zaman anladım ki, 
temiz bir genç kız, satümış bir ka-
dmhep bir... 

Ertesi sabah, geç kalktık. Birlikte 
kahvaltı ettik. İsmimi bile sormağı 
akıl etmedin. 

Uzun bir seyahate çıkacağını söy
ledin. O an, içimde bir his kabardı: 

— Al beni! Beraber götür! Seneler-
denberi senin aşkınla çırpmıyorum! 
- demek istedim. 

Fakat mahcubiyetim mani oldu. 
Yalnız: 

— Yazık! - diye mınldandım. 
Tebessümle bana baktm ve sordun: 
— Sahi, üzülüyor musun? - dedin. 
O an, içimde büyük bir öfke kabar

dı ve aksi bir sesle: 
— Sevdiğim adam da her zaman 

seyahatte! - dedim. 
Dim dik sana baktım. 
Bütün asabnn gerilmişti. İçimden, 

mütemadiyen: 
— Artık beni tanıyacak, tanıya

cak! - diyordum. 
Fakat cevabın tatlı bir tebessümle 

yalnız şu sözler oldu: 
— İnsan seyahatten avdet eder. 
— Eder amma, birçok şeyler de 

unutulur! 
Sesimde garib bir ahenk olacaktı 

ki, sen de yerinden kalktm. Beni uzun 
uzun süzdün. Sonra omuzlarımdan 
tutarak: 

— İyi şeyler unutulmaz! - dedin. 
Bütün helecanımla, asabımın bü

tün gerginliklerini artık bilmeni isti-
yordrnn ve bileceksin saiımıştım. Fa
kat heyhat! Gene tanımadın! 

Beni hararetle öptün. Aynanın kar-
şısmda şapkamı giymeğe hazırlanır
ken çantama para koyduğunu gör
düm. Iztırab ve hicabımdan az kal-
sm bayılacaktmı. Nasü bağırmadım? 
Suratma nasıl bir tokat indirmedim? 
Bihniyorum! 

Ben... Ben çocuğunun annesi!... 
Ben ki kendimi bilelidenberi bütün 
ömrümü seni sevmekle geçirmiştim; 
Bir gecemi bana para ile ödiyordun. 
Demek indinde alelade bir kokottan 
başka: birşey değildim. 

Unuttuğun yetişmiyormuş gibi, üs
telik tahkir de ediyordun. Artık git
mek, biran evvel buradan gitmek isti
yordum. Iztırabım son haddine gel
mişti. 

Çiçeklerin vazosu önünde eldiven
lerim duruyordu. «Bir tecrübe daha 
yapayım; belki bir hatıra uyandırı
rım!» dedim. 

— Şu beyaz güllerden bir tane ve
rir misiniz? 

— Peki! - diyerek bir tanesini u-
zattm. 

Fakat ben derhal: 
— Belki bunları size sevdiğiniz bir 

kadın vermiştir. Almıyayım! - dedim. 

yor. Fakat kim olduğtmu tanımıyo* 
rum. Tanımadığım için de kıymeti 
var. 

Sana baktım: 
— Belki unuttuğunuz bir kadındır! 
Hayretle gözlerini çevirdin. Bense, 

bütün hüviyetimle sana bağınyor-
dum: Tanı beni! Tam beni! ' ' 

Beni öptün, fakat gene tanımadın. 
Hemen başımı döndüm. Sokak ka

pışma doğru yürüdüm. Gözlerim yaş
larla dolu olduğundan saiıa göster
mek istemiyordum. 

Dışarda ihtiyar uşağın kapıyı aç
mağa koştu. Yaş dolu gözlerimle ona 
da biran baktım. Ve o saniye, anla
dım ki, beni tanıdı: Aşina bir nazarla 
baktı. O ki beni çocukluğumdan be
ri görmemişti. 

Kendime hâkim olmasaydım, o 
adamın karşısında diz çöküp ellerini 
öpecektim, hemen çahtamdaki para
ları çıkardım ve cebine soktum. Titri
yordu. Ürkerek bakıyordu. Sen bütün 
bir hayat içinde bir türlü beni anlı-
yamamışken, o, bir lâhzada anlamış
tı, tanımıştı! 

Bütün erkekler beni şımarttı. Bü
tün erkekler bana karşı şefik ve ra
him davrandı. Yalnız sen, sen beni 
unuttun ve sen beni hiç bir zaman ta
nımak istemedin. 

Artık fazla yazamıyacağım... Ba
şım alevler içinde yanıyor. Yarm 
adamlar gelip çocuğumu götürecek
ler. İçuni sana; döktüm, rahatım. 
Emin ol ki sana herşeye rağmen 
müteşekkirim. Çünkü bana bir hissî 
âlem yaşattın. Fakat bu mektubum 
geldikten sonra sana beyaz gülleri 
gönderemiyeceğim. Ancak bir ricam 
var: Senede bir gün olsun beni hatır
la: ve kabrime üç tane beyaz gül 
yolla... 

* * * 
Muharririn ellçri titriyordu. Uzun 

vsun düşündü: Fakat zihninde ne 
komşusu olan küçük kızı, ne sokakta 
rastladığı genç km, ne de harda tanı-
diğı kadmı canlandtrahildi... 

Nakleden: (Vâ-NÛ) 

Kaunas - Vilna demiryolu 
bozulmamış 

Kaunas 27 (A.A.)— Litüanya ajansı 
Kaunas - Vihıa demiryolunun Litvan-
ya arazisinde on metre uzunluğımda 
tahrip edildiğine dair Polonya gazete
leri tarafmdan verUen haberleri tek
zip ediyor. 
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Soldan safa: 
1 — Evin taksimatmdan - Ahmak. 
2 — Nazlı tavır - Tekrar. 
3 _ Su - Temizleyici bir madde - Bls 

aded. 
4 — Büyük taş - Fasıla. 
6 — Derin su membaı - Karadenlm 

bağlı küçük bir deniz. 
6 — Günlerden biri - Saf. 
7 — Avnıpada sıra dağ - Çorabm İçin

deki. 
8 — İnce halat - Aile - Zamanm tersi. ' 
9 — Bir fiilin emrlhazın - KaradenH 

uşağı. 
10 — Maaş - Çok koşan köpek. 
Yukarıdan aşai:ı: 
1 — Gök - Yıldırım. ' ' 
2 — Küçük salon - İşe yaramas. 
3 — Nota - Sap - Kırmızı. 
4 — Aded - Bulaşkan hastalığı önle

mek için yapılan. 
5 — Sulu değil - Sarhoş değil. 
6 — Ses - Saati düzeltme. 
7 — tjye - Rusyada bir göL 
8 — Nota - Nevale - Nota. 
9 — Ekin biçmeğe yarar - İstiğna. 

10 — Büyük ev - Tahrir. 
Geçen bulmacamızm halli: 

Soldan sağa: 
1 — Festival, 2 — An, Alâka, 3 — tkai^ 

Fen, 4 — Panik, Ll, 5 — Sayı, 6 — Ren, 
Tesir, 7 — Elek, Tımar, 8 — Çiyan, Rakı, 

9 — Ek, San, Mey, 10 — Mariz, Ta. 
Yukarıdan aşağı: 
1 — Fare, Reçel, 2 — En, Delik, 3 — İp, 

Ney, 4 — Takas, Kasa, 5 — ll&nat, Nar, 
S — Vaziyet, Nl, 7 — Ak, Kısır, 8 — lAt. 
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KüÇ 
KÜÇÜK İLANLAB 

AKŞAM okuyucuları arasında; ttı 
emin, en süratli Te en ucuz ll&n vaa-
tasıdır. 

KÜÇÜK İLANLAR Pazar, Balı Ti 
Perıembe cttnlerl Intlıar edel. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
ECNEBİ, TÜRKÇE BİLEN BİR MA

DAM — AUeler arasında 5-14 yasında ço
cuklara mürebbiyelik yapmak veya has
ta çocuklara bakmak için 1$ aramsıkta-
dır. Fransızca ve Almanca bilir, tafraya 
da gidebilir. Gazetemiz idal^sine (A. Ş. 
10) rümuzlle müracaat olunması. — 4 

FRANSIZCA BİLEN — Ecnebi bir ba
yan iyi bir ailede mürebbiyelik anyor. 

ı Ankarada yahut İstanbulda. Akşam'da 
sarih adreslerlle A. B. rümuzıma mektub-
la müracaatları. 

TÜRKÇE - İNGİLİZCE — Muhaberat 
tercümeleri, Fransızca bilen basran evin-
de, yazıhanelerde saatle çaldır. Haltada 
2 - 3 gün iyi ailede İngUizceyi öğretebi
lir. Telâffuzu jrüksektir. Akşam gazete-
Binde (114) e yazılması. — 2 

T.4HSİLİM ORTA DERECEDEDİR — 
Eski ve yeni türkçeyi iyi bilirim. Bir kâ-
tibelik veya bir kaslyerlik vazifesi arıyo
rum. Akşam'da (K B) rumuzuna mek-
tubla müracaatları. — 3 

TÜRKÇE, FRANSIZCA, İNGİLİZCE, 
İTALYANCA — Ve iyi bUen bir! aide -
comptable olabilir bir sökreter İş anyor. 
Akşam'da W. W rümuzıma mektubla mü
racaat. — 4 

2 — İŞÇİ ARIYANLAR 
BOLU VİLÂYETİ DAHİLİNDE — BU 

müessese! smaiye ve nakliyenin muame
lât muhabere tmı tanzim ve tensik ve 
teknik ve sevk idareye muktedir bir mu
hasibe İhtiyaç vardır, talihlerin Akşam'da 
(C> rümuzile tahriren müracaatları. 

— 
FOTOĞRAFÇI ARANIYOR — Hat bo

yunda bir fotograflıanede çahşacak bir 
fotoğrafçıya ihtiyaç vardır. Arzu edenler 
Beyoğlunda Foto Sûreyyaya müracaat et
sinler. 

SANAYİ MEZUNU — Tecrübeli Türk 
Dizel makinisti aranıyor. Taliblerln İs
tanbul P. K. 314 adresine yazı ile müra
caatları. 

EBE HASTABAKICI ARANIYOR — 
Ameliyathanede çalışmış olanlar tercih 
olunur. İsteklilerin Nişantaşında Güzel 
Bahçe sokağında doktor Kenan Tevfik 
kadın hastanesine müracaatL — 1 
İYİ FRANSIZCA BİLEN BİR MÜREBBİ-
YE ABANIYOR — Az İngilizce de bilirse 
tercih edilecektir. Nişantaş Kuyumcu İr
fan sokak Yeniyuva apartıman kat 2 ye 
müracaat. — 1 

DAKTİLO ARANIYOR — Fransızca bi
len Türk daktilo aranıyor. Ücret ile tahsil 
hakkında posta kutusu İstanbul 79 ya
zılması. 

EBE ARANIYOR — Talip olanlar tercü
me! hal, vesikalannı fotograflarile bera

ber mektupla G. Antep Dr. Saib özeS 
Doğum - Evine müracaatları. 

BİR BAYAN ARANIYOR -r Bir baym 
evini idare edecek bir baykn aranıyor. 
Alemdar Sıhhat evinde bayan H. Nevzada 
müracaat edilmelidir. — 2 

T.\HSİLDAR 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 mü
racaatları — 2 

BİR BAYAN ARANIYOR — Ana ve 
oğuldan mürekkeb iki kişinin ev hizmeti 
için bir bayan lâzımdır. Mektubla veya 
bizzat matbaamız ll&n memurluğu vaaıta-
sile Doktor Ş. rumuzuna müracaat edil
mesi. — ^ 

KUNDURACI KALFASI VE YAHUT 
İYİ BİR İŞÇİ ARANIYOR — Her zaman 
için İ9 vardır. Arzu edenlerin Kadıköy Sö-
ğütlüçeşme caddesi tramvay durak ma
halli kunduracı Mahmud Duyguna mü
racaat. — 

3 — SATILIK EŞYA 
SLTILIK MOTOSİKLET — Roç mar-

kaU beş beygir kuvvetinde «z kullanılmi| 
35 modeli Firuzag» Karadut caddesi Şa
fak apartımanı 4S No. h bakkala müra
caat. — 1 

SATILIK — Marangofl testere teBg&hı 
ye 8 beygir benzin motörü. Beyoğlu Tar-
labaşı caddesi 110 Na lı dükkânda bay 
Kemale müracaat. — 4 

KELEPİR -
; tır. Beyoğlu, 
I dam Anna. 

- Bi:̂  iyi piyano ucus aatık-
Mekteb sokak No. 41. Ma-

— « 

4 - KİRALIK - SATILIK 
DEVREN SATILIK TAÖCl D Ü K K A -

fn — Kadıköyün en işlek yerinde. Balık-
pazar, Taşçılar No. 81 e müracaat. — 3 

TAKSİTLE SATILIK EKMEKÇİ FIRI
NI — Küçük Mustafapaşada Mekteb so-
kağmda 1 No. lı fınn. Kagir, 4 oda, bah
çe, ahır ve hamurkârlık, iki cephelidir. 

KİRALIK APARTIMAN ~ Belediye 
tramvay durağı Nuri ConkeJI sokak 8-10 
No. h apartımanm T odalı hel konforu 
havi, muayenehane ve İkamete elverişli 
geniş sıhhi daireleri kiralıktır. İsteklilerin 
ayni apartımanda S No. ya müracatlan. 

— 2 

6800 LİRAYA ACELE SATILIK ÜQ 
DAİRELİ APARTIMAN — Cihangirin en 
güzel mevkiinde her katta banyo ye «dr 
konforu mükemmel senevi yedi yüz seksen 
lira kira getiren bir apartıman satılıktır. 
Görmek için Cihangir Alman hastanesi 
arkası Güneşli sokak No. 50 dördüncü 
kattakilere müracaat. — 4 

KİRALIK MÜSTAKİL EVLER — Kadı-
köyünde Kuşdillnde Tahtaköprû ve Şe
fik Bey sokak Dere boyunda bahçe 1 ^ -
ds biri dört oda mutfak helA diğeri iki 
oda mutfak hela çatı aralan terkos elek
trik mevcud açık ve havadar haneler ki
ralıktır. Ayni adreste 88 No. ya müracaat. 

— 6 

CİHANGİRDE KİRALIK APARTIMAN — 
Kumrulu sokak 40 No. Demirden apartı
manı 3 er ve 4 er odah daireler, fevkalâ
de manzara ve hava, her bir konforu ha
vi. — 1 

SATILIK KÖŞK — Feneryolunda tram
vay caddesinde köşebEişı, Kalamış İskele
sine bir dakika. On oda, aynca bir kü
çük köşk. 5500 metre duvarlı bahçe, cad
deye ve Kalamış yoluna geniş cephe. 
Görmek ve görüşmek İçin 52 - 2.Tel. 
müracaat. — 10 

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

SATILIK EV — Bakırköyûnün en gü
rel yerinde yedi odalı altmda dükkanlı 
güzel bir ev acele satılmaktadır. 4 üncü 
Vakıf han karşısında 69 No. lı dükkâna 
müracaat. — 2 

SATILIK KELEPİR ARSA — Göztepe-
de istasyona çok yakın, denize nezaretli 
25 dönüm arsa ucuz fiatle satılıktır. Bah-
çekapı Liman han asma kat 63 No. ya 
müracaat. Telefon: 22775. — 3 

YAZLIK SAYFİYE — Erenköyünde 
Etem Efendi caddesinde 13 No. lı köşk 
yazlık için kiralıktır. Erenköyünde firma 
müracaat olunması. — 2 

SATILIK 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 Piyerloti cad
desi No. 40. — 6 

ACELE SATILIK EV — Amavudköyün-
de; tramvay caddesinde 128 numaralı ev 
acele satılıktır. Alt kat kagir, köşe başın
da caddeye bakan arkası ardiye bir dük
kân, dört katlı ve her katta 4 oda bir ki
ler, manzarası bol birer taraşa, elektrik, 
terkosu mevcud, görmek ve görüşmek 
İçin içindekilere müracaat edilmesi. — 3 

PANSİYON ARANIYOR — Taksim, 
Maçka, Bebek arasmda mobilyalı bir oda 
aranıyor, konforlu, nezaretli olması şart
tır. Akşam'da «Pansiyoner» rumuzuna 
mektubla müracaat. — 3 

ACELE SATILIK ARSA — Aksaray Yu-
sufpaşa Haseki caddesi Beşir Kemal biti
şiğindeki arsa satılıktır. Görüşmek için 
harb akademisinde birinci sınıfta teğmen 
Seyfi Çotura müracaat. ^- 2 

DEVREN SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂ
NI — İzahat almak için Balıkpazar Taş
çılarda Paşa sokak No. 8. Peynirci Filare-
tosa müracaat. — 9 

SATILIK BOSTAN — Sanyer Hünkâr-
suyu yokuşu başlangıcmdaki bostanın 20 
dönümde bir kısmı. Beyoğlu Tarlabaşı 
caddesi No. 110 İrfana müracaat. — 4 

2500 LİRAYA ACELE SATILIK HA
NE — 14 oda kâglr bahçesinde meyva, 
çam ağaçlan, kuyu, sarnıcı ve terkosu 
mevcud, manzarası güzel bir ev satılıktır. 
Görmek için içinedkilere, görüşemk üzere 
Galata Tünel hanında 2 nci kat 17 No. ya 
1 3 - 1 3 arasmda müracaat. — 2 

ACELE SATILIK EV — Bakırköyde 
Zuhuratbaba caddesi Rüzgârlı Bahçe so
kağında her iki katta üçer oda ve birer 
helası üçüncü katta da bir salonu, alt 
katta bir de hamamı-, bahçesinde mut
fak, ahçı odası ve helası vardır. Her kata 
eu tertibatmı havi bir de kuyusu ile acele 
satüıktır. Görmek ve görüşmek için İtti
salinde 8 No. ü eve müracaat. 

ACELE SATILIK BİNA — Beyoğlu Ba-
Ukpazannda altında 5 dükkân üzerinde 
5 oda; acele satılıktır. Müracaat: Beyoğ
lu Parmakkapı İstiklâl caddesi No. 117 
birinci kat VeU özder. — l 

ACELE SATILIK HANE — Harbiye 
tıramvay caddesinde bir kagir hane al
tmda bir dükkân üzerinde 6 oda iki cadde. 
Müracaat: Beyoğlu Parmakkapı îstlkl&l 
caddesi No. 117. Birinci kat Veli Özder. 

— 1 

SATILIK EV — Kadıköyde Kuşdili cad
desinde 31 Ağustos sokağında 36 No. h ev 
15 Ura kira getirir 4 oda, bahçe ve heH 
türlü konforu var. 1200 liraya kiracı çı
karıldı ev boştur. Müracaat edenler Kuş-
dUİ caddesi No. 117 ye gelsinler. — 4 

DEVKEN SATILIK FOTOĞRAFHANE — 
Rahatsızlıği-'r dolayıslle fotoğrafhanemi 
bütün teferrüatile devren satmak isttyo-

KELEPİB tSAD — Altmda bir dOkk&n 
flg oda bir mutfak ve helası ve diğerinin 
lU katmda IklşeB oda ayn mutfak T* 
hel&Ian bulunan saftlam k&gir iU ev çok 
ucuz satıhktır. Görmek: Kadıköy Yelde-
glrmenl Uzun Hafız sokak E. 209 x 211 
No. OfirDşmek: Suadiye Şen Çeşit ma^a-
Eaa aahlbl bay Kemal. Tel: S2-79 — 2 

KİRALIK VE SATILIK BAĞ — Edlr • 
nekapı Topçolan Tlcoa caddesi ttzerlnde 
80 dönüm İğinde bir evi iki bOyük abın 
kuyusu 500 kütük üzümü 350 yetişmiş 
vişne ağacı 150 kayua 100 ağag kiraz 25 
büyük 250 küçük İncir fidanı bulunan ve 
otobüse 2 dakika mesafede oUm bir bağ 
ehven fiatle satılıktır. Talib olanlann ilân 
memurlugıma müracaatlan. — 1 

SATILIK — Kadıköy Caferağa mahalle
si Mühürdar caddesinde (57) No. h dört 
kath kagir apartıman satılıktır. Konforu 
haiz denize nezareti fevkalâdedir. Cumar
tesi ve pazar sabahtan akşama kadar, 
sair günler 17,30 dan sonra İçindekilere 
müracaat. — 8 

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 edenler yanmdaki ha
neye müracaat etsin. — 4 

SATILIK ARSALAR — Bostancıda Bağ-
dad caddesi Yenimahallede asfalttan iki 
dakikalık mesafede ifraz olunmuş müte-
addid arsalar ehven fiatle satılıktır. Arzu 
edenler mezkûr mahallede 42S/1 numa-
rah bay Nazmi köşküne müracaatlan. — I 

SUADİYEDE KİRALIK KAT — Deniz 
kenannda - Fevkalâde manzarah dört ge
niş oda, banyo, havagazı, elektrik, ka
yıkhane ve garajı havi müstakil kat yazm 
ve3ra senelik kiralıktır. 40530 numarada 
telefonla müracaat. 

KİRALIK DAİRE — Ankara caddesin
de yepyeni mükemmel konforlu 1 - 0 
odah her İşe elverişli bir daire tamamen 
veya kısmen kiralıktır. Ankara caddesi 
43 No. da Kâmil Kitabevine müracaat. 

— « 
KİRALIK APARTIMAN — Beyazıd Çar-

şıkapı tramvay durağmda 97/1 [PEKİT] 
apartımanı ikinci kat, beş oda, Iciler, 
mutfak, hela, banyosu, su, elektrik, hava
gazı, kaloriferi havi konforu mükemmel
dir. Görmek için kapıcıya, pazarlık için 
de sahibine müracaat. — î 

ACELE (7000) LİRAYA SATILIK APAR
TIMAN — Dört daireli, 9 oda, hamam 
elektrik, terkos, havagazı, denize nezareti 
İyi ayda 67 lira kira getiren 20 senelik 
evkaf vergisi verilmiş Mercan İsmetiye 
caddesinde 29 No. lı Halil apartımanmda 
ikinci kata müracaat. — 4 

DEVREN SATILIK BAKKALİYE DÜK
KÂNI — Talib olanlar Cihangir defterdar 
yokuşu 63 No. ya müracaat. 

2400 LİRAYA SATILIK DÜKKÂN VE 
EV — Beyazıdda Okçular caddesinde 56 
numaralı dükkân ve üzerindeki 16 numa
ralı 5 odalı kâglr ev acele satılıktır. İçin
deki bekçi Recebe müracaat. Elektrik, 
su vardır. — 1 

KİRALIK DEPO — Ortaköyde, sahil
de, 900 M2 mesahalı kâglr depo kiralık
tır. Tütün deposuna, fabrikaya, antrepo
ya yarar. Müracaat: Galata: Nur Han 
13. Telefon: 43265. 

ACELE SATILIK HANE — Beyoğlu 
Tozkoparan Çatmalımescid Mekteb so
kağı 24 numara altı oda bir sandık odası 
İki yüz numarası bahçeli üç tarafı açık 
elektrik terkos Halice nazır havadar bir 
hane satılıktır. İçkıdekilere müracaat. 

— 3 
GÜZEL BİR KÖŞK — Kadıköy, Yo 

ğurtçu, parka nazır, Ofevizliğin Bakla so
kağında No. 30. Dr. Mecld paşa köşkü. 6 
oda, büyük bahçe, gayet ucuz. Öğleden 
sonralan Kurun gazetesinde bay Kenan'a. 
Tel. 21413. — 1 

SATILIK VE KİRALIK — Boğaziçlnde 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasında 14 ve 16 No. h bahçeli evlerden 
biri veya ikisi satılık veya kirahktır. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat İçin 
öğle üzeri 40514 e telefon edilebUir. 

— 23 

KİRALIK LÜKS APARTIMAN — Tak
simde Topçu caddesinde Uygun apartı-
manınm iki numaralı ve beş odah dairesi 
mobUyasile beraber yaz mevsimi için ki
ralıktır. Her gün sıcak su, asansör. İs-
tiyenler her gün müracaatla gezebilirler. 

— e 

EMLÂK ALINACAK — Boğazm her İki 
tarafmda ((Amavudköy ve Üsküdardan 
itibaren) satıhk yah ve köşkü olanlann 
Ankara posta kutusu 471 numaraya tafsl-
lAth mektubla müracaatı. — O 

BEŞ YÜZ FABÇA CXBRAHt ÂLÂT — Mü 
cedded ve İyi muhafaza olunmuş âlAb 
cerîahl satılıktır, oroloji (Zite KoloJİ 
Akujman) üstelojl ve cerrahi umumiye 
aid; elektrik cihtizlan rektoskop ortroskop 
(mücedded) arzu eden meslekdaşlara asil 
fiatinden % 20 tenzilâtla verilecektir. 
Her gün öğleden sonra Şifa sokak 20 nu
maraya telefon 60077. — 4 

SATILIK EV — Beşlktaşta Abbasa^a 
mahallesinhı Selâmlık caddesinde on bU 
oda, bir hamam, bir sarnıç, bir mutfak, 
bir garaj ve müteaddld kUeri ve kömür
lükleri havi; denize nazır, her yere ya
km, mükemmel ve her türlü konfor ye 
modem tezyinata malik 2 ve 4 numsunah 
ev ucuz satüıktır. Görmek ve görüşmdc 
İçin Karaköy - Palas'da avukat Kayaoğ-
lu Mihalakiye müracaat. — 4 

KİRALIK HAMAM — Hasekide He-
kimoğlu Ali paşa caddesinde 6 No. erkek 
kadın Bostan hamamlan kiralıktır. Çak
makçılarda Sümbüllü handa 26 No. da 
Şükıîi Tezere müracaat. — 1 

İNGİLİZCE VB FRANSIZCA DERSLE
Rİ — Tecrübeli profesör tarafmdan. 
Kollejler ve mektebler İçin talebe hazıriı-
yor. Her yere gider, flatleB uygun. Kadı
köy Hale sineması civannda, Sakız Gültt 
sokak No. 15, yahut «Akşam'da» A. A. ru
muzuna mektubla müracaat. — t 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif U' 
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci sınıftan onuncu smıfa dahil 
talebelere ders verir ve ihzari smıflann 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. 8. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — S 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂDE 
NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSALAR -^ 
Nişantaşmda İngiliz mektebi arkasında 
Güzelbahçe sokagmda nezaretli 8 metre 
cepheli ve muhtelif derinlikte yekdiğerine 
bitişik müteaddit arsalar satılıktır. Bah-
çekapıda Cermanya hanında 27 No. ya 
müracaat. Telefon: 21468. — 4 

KİRALIK DEPO — Tophanede tram
vay caddesi üzerinde 12,000 balya tütün 
alabilir kagir büyük bir depo kiralıktır. 
Müracaat: Balıkpazan, Balıkhane sokak 
No. 19/1 Balıkhane buz bayU Fikret. — 3 

SATILIK HANE — Sultanahmedde, In-
clliçavuş sokağında 29 No: lu hane ehven 
fiatle satılıktır. Talip olanlann Kadıkö-
yünde, Cağferağa mahallesinde Ruşen so
kağında 1 No: lu haneye müracaatleri 

— 2 

5 — MÜTEFERRİK 
LİSAN MÜTEHAS. Prof. ANJEL — Fran

sızca dershanesinden Fransızcanız zayıf 
İse bize geliniz, mutedil bir ücretle kısa za
manda sM takviye ederiz. Dersler mün
feriden veya müştereken verilir. İhtisası
mız: Mükâleme, tercüme, tahrir usulü. 
Köprübaşı Eminönü Hanı. — 1 

•lauHHiMiiMmnmiHnımmnınıiMiıııııımıiHiııaiMimıııııııııııııtııınıııaııuıııınıııııtıııımıııııııııııınımıııııııııııııııııııııııınııııııııııııııınu 

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 he« 
gün,(12 - 14), (17 - 21). — 3 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus U-
caret şubeleri ve bakalorya imtihanlarma 
hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-

renjeliğine malik iyi Fransızca bUen ve İs
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. — 8 

BEYOĞLUNDA UYGUN Fİ.ATLE VE 
ŞERAİTLE İŞLEK BİR — Kıraathane 
satıhktır. Ortak ta almır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanmda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gaıetemhs idarehanesini adres ola

rak göstenniş olan karilerimizden 
F A — H E 1936 _ F. D. — OE 

M O — F. B. K — Entertip A Ş. 10 — C. 
namlanna gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Neden 
irin ? 

Çünkö ASPİRİN seneler-
denberi her fürlü soğukalf 

ginlıklahna ve ağrılara karşı 
fesirî şaşmaz bir ilâç olduğunu 

îsbat etmiştir. 
A S P i R i N in tesirinden 

marka-

sına dil^at edirîiz. 

KELEPİR — Geniş manzara, bol ve te
miz hava, iyi su. Bostancıda tramvaya 13, 
tı«ne 15 dakika mesafede Körkujru mev
kiinde Nuri paşa köşkü etrafı duvarla çev
rilmiş yirmi dönüm arazi ile içinde iki 
bina ve zeytinlik ve bağ vardır. Maktuan 
5000 liraya satıhk ve ucuz fiyatla kirahk
tır. Görmek İçin içindekilere, almak için 
inhisarlar umum müdürlük veznesinde 

H A L İ L S E Z E R 
Karyola ve madenî eşya fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble Meşlierl 
Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik somyeler ve çeUk madeni 

möblelerimiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptan flatma verilecektir. 
Salkımsöğüd Demirkapı caddesi 7. Tel. 21632 

P. T. T. Levazım müdürlüğünden 
1 — idare ihtiyacı için 48 ton 3 M/M, 61 ton 4 M/M, 1 ton 1,5 M/M ki ce

man 105 ton bakır tel kapaü zarfla eksiltmeye konmııştur. 
2 — Muhammen bedel 105,000, Muvakkat teminat 6500 lira olup eksiltmesi 

23/Mayıs/938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada P. T. T. Umum Müdürlük 
binasmdaki satmalma komisyonımda yapılacaktu:. 

3 — Isteldiler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubımu kanuni 
vesaikle beraber müteahhitlik vesikasmı ve teklif mektubunu muhtevi kapalı 
zarflanm o gün saat 14 e kadar mezkûr komisyona vereceklerdir. 

4 — Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım İstanbul Beyoğlunda P. T. T. 
ielle verilir. (1851) 
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Denizbank Denizyolları 
İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN: 
Acenteleri: — Karaköy - Köprübaşı 

Tel. 42862 — Sirkeci Yolcu salonu 
* ^ ^ Tel: 22740 * • 

Karadeniz postaları 
1 — Mayıstan itibaren Karade

niz postalarında aşağıda yazılı 
değişiklikler olacaktır: SALI POS
TALARI gidiş ve dönüşte Zon
guldak, İnebolu, Sinop, Samsun, 
Giresun, Trabzon ve Rizeye uğrı-
yarak Hopaya kadar gidecek gi
dişte ilâveten Tireboluya; ve dö
nüşte Pazara uğrıyacaktır. 

PERŞEMBE POSTALARI gidiş 
ve dönüşte İnebolu, Ayancık, Si
nop, Samsun, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Görele, Trabzon ve Rize
ye uğnyarak Hopaya kadar gide
cek ve dönüşte ilâveten Of ve 
Akçaabada uğrıyacaktır. 

PAZAR POSTALARI gidiş ve 
dönüşte Zonguldak, İnebolu, Ger
ze, Samsım, Ünye, Fatsa, Ordu, 
Gireson, Vakfıkebir ve Trabzona 
uğnyarak Rizeye kadar gidecek 
ve dönüşte ilâveten Sürmene ve 
Tireboluya uğrıyacaktır. «2339» 

istanbul Barosu Başkanlığından 
Baromuzun 1081 kütük sayısında adı yazılı ve Galata'da, Büyük Tünel 

han, 2-3 numaralı yazıhanede bulunan avukat TAHSİN YESARİ ÜÇ AY müd
detle muvakkaten avukatlık y.apmaktan menedilmiş ve keyfiyet C. Müddeiumu 
mîliği tarafından 20/4, 938 tarihinde 938/1470 sayı ile mahkemelerle adliye 
dairelerine ve mülhakata tamim edilmiştir. 

KİRALIK BAHÇELİ GAZİNO 
Büyükderede piyasa caddesinde Kocataş Fabrikasının ittisalindeki fab

rika bahçesi arkasındaki koru ile beraber yazlık gazino olarak kiraya verile-
[ çektir. Talip olanlarm Tophanede Denizyolları Kooperatif Müdürlüğüne 

müracaatları. 

lU*t k(«ıııt*-t.lııl« â.-A, 
Brtatn 

Doyçe Levante Linye 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
" • • » » 1 . 4. e.. H4«burg | 

Hamburg, Brem, Anvers, IstanDul 
Te Karadeniz arasında azimet ve 

«vdet muntazam postalar 
Burgaz, Varna, Köstence için 
limanımızdan hareket cdectlt 

vapurlar 
Macedonla vapuru 27 nisana doğru. 
Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanları İçin 
hareket edeck vapurlar 

Adana vapuru 3 mayısa doğru. 
Morea vapuru 5 mayısa doğru. 

Vula tafsilât İçin Galata'da Ova-
W«yan hanmda DOYÇE LEVANTE 

vapur acentalığına müracaat. 
Telefon: 447«0 - 44769 

Galatasaray Maliye Tahsil Şefliğinden 
istiklâl caddesi Yeniçeri nğası sokak Beritanya Hoteli ve Olivo pasajında 

İstanbul Hoteli müstecirlerinin şubemize olan kazanç vergisi borcundan dolayı 
tahtı hacze alınan ve 2/MayıS/'1938 pazartesi saat 10 da satılacağı bildirilen 
Hotel eşyası Beyoğlu 4 ncü Sulh Hukuk mahkemesinin karariyle umumî tasfi
ye suretiyle satılacağından mezkûr satış tehir edilmiştir. (2391) 

I * I istanbul belediyesi ilânları | 
Daimî Encümenin 27/4/938 tarihli toplantısında kesilmiş olarak mezbaha

da toptan satılan ete aşağıda gösterilen azamî fiatlar tayüı ve tesbit olunmuş
tur: 

Karaman 
Dağhç 
Kıvırcık 
Kuzu 
Sığır 
Keçi 
Manda 

Kuruş 
36 
43 
45 
42 
32 
20 
20 

Alâkadarlarm malûmu olmak üzere ilân olunur. (B.) (2406) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Kayl _ 798 SICÜ numaralı arabacı ehli-
IJJ t̂tBieınl şayi ettim. Yenisini alaca-

J ^ K U I İ hûkmû yoktuK. Osman Özarkul 

I — Şartname ve numunesi mucibince 250.000 metre düz beyaz kanaviçe 
pazarhkla satın alınacaktır. 

II -^ Pazarlık 13/V/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kaba-
taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım k o m i s y o n u n ^ yapılacaktır. 

n i — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ve İzmir 
Başmüdürlüğünden alınabilir. 

IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «2351)) 

I — Şartnamelerine ekli listede eb'ad ve miktarı gösterilen 60000 adet ni
hayetsiz şerit pazarlıkla satm alınacaktır. 

' II _ Pazarlık 27/5/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de Kabataş-
ta levazım ve mubayaat şubesindeki ahm komsiyonunda yapılacaktır. 

IV — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir, 

parlariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (2024) 
• 

I — Numunesi mucibince 70X100 eb'admda 400 top ince beyaz PARŞÖ^IEN 
kâadı pazarlıkla satm alınacaktır. 

11 Pazarlık 9/V/1938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ka-
bataşta Levazım ve mubayaa: şubesindeki aUm komisyonunda yapılacaktır. 

III _ Numuneler her gün sözü geçen şubeden görülebilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tâyin edüen gün ve saatte 7o 7-,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (2303) 

CAFER FAHRl nin 
eserlerinden 

Kuruş 
YENİ HARFLERLE 

Savaş ve Polis köpeği 
Tavuk hastalıkları 
Tavukları çok yumurtlatmak 
İçin ne yedirmeli? 
Ne zaman civciv çıkarmalı? 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
sim ? 
Tavukçuluktan nasıi para 
kazanılır? 
Nasıl tavukçuluk yapılmalıdır? 25 

ESKt HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Sabf yeri; İKBAL kiuberi 

50 
25 

25 
5 

25 

25 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 
Göğüs ve Dahilî hasta

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

Telefon: 23565 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gai

ta tahlilleri ve (tDRAR VASITA-
StLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN. 
DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu : Takaime giderken Meşelik 
sokağı Ferah apartımanı Tel. 40534 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka cünlerde öğleden sonra 

•aat (2,5 tan 6 ya) kadar tstanbulda Di-
vanyolonda (164) numarak hnsnsî kabi
nesinde hastalarını kabul eder. Salı, en-
martesi günleri sabah «9,5 - 12» hakiki 
fıkaraya mahstıstar. Muayenehane ve CT 
telefon: 22398 — 21044 

İstanbul Hâlinde toptan satılan ya; sebs* 
ve meyva fiatleri: 

En 
Ctnsi »»»Tfl ••«»« 

flatı 
Kr. a 

Kilo 55 — 
« — 

Sakız kabağı 
Bakla 
Bezelye 
Pırasa 
Ispanak 
Hanıç 
Kerevjz kök 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Taze soğan 
Maydanoz 
Dereotu 
Marul 
Taze yaprak 
Pancar 
Sarmısak 
Semizotu 
Elma Amasya 
Elma İnebofu 
Kestane 
Muz 
Can eriği 
Ecnebi limon lOo 
Portalcal: 

» Rize 

> 
> 
> 
» 
» 
> 

Aded 

» — 
6 50 
S 50 
t — 

10 — 
5 — 

. 15 — 
100 B 50 — 

Demed — 75 
» —50 

» — 60 
Aded a — 
Kilo 13 — 

Demed S — 
KUo 9 — 

» 9 — 
> 20 — 
» 6 — 
• 7 — 
» 80 — 
» 10 — 

Aded 160 — 

80 İlk sandık 120 — 
100 lük > 100 — 

Mersin 128 lik 
» 148 İlk 
» 200 lük 

En 
yüksek 
Flatı 

Kr. S. 
«O — 
8 — 
25 — 
« — 
4 — 
5 — 
13 — 
8 — 
25 — 
70 — 
1 — 
— 75 
— 75 
3 — 
17 — 
4 — 
4 — 
10 — 
35 — 
26 — 
9 — 

120 — 
15 -^ 
250 — 

225 — 
180 — 

1100 — 1200 — 
1000 1100 

» 900 — 1000 — 
YENÎ NEŞRİYAT: 

Çocuk Duygusu 
Çocuklarımızın severek okuduktan ba 

çocuk mecmuasmın 31 inci sayısı bugün 
çok nefis bir İtapak ye yazılarla çıkmıştır. 

Bu sayıdan itibaren ba;lıyan (Holivud 
çocukları) tefrikası bütün dünya çocuk
larını alâkadar eden çok meraklı rnalû» 
matla doludur. 

Gene bu sayıda devam eden (Kubilây 
Han) romanının çok meraklı bir kısmını 
okuyacaksmız. 

Fiati her yerde 5 kuruştur. Tavsiye ede
riz. 

HORHORUNl 
(Nakletti) 

Sirkeci tramvay caddesinde Viyana 
oteli yanmda hastalarını her gün 

• • kabul eder. Telefon: 24131 

193S 
Matbuat Almanağı 

Ç I K T I ! 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 

1937 yılının tarihî, en meşhur 
muhatrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikle» - Faydalı bil
giler. 

Fiab 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arajonız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

^B Dr. A. Asım Onur ^pgı 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yerinde, geniş 

bir park İçinde, konforu mükemmel 
balumı İyi, kadın ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye-
lec İçin çok ucuz hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

. Yavrum Ovja! buĉ ün yatıracağım, para iLe 
İ5 BankasındaKlilıesabın 50lirayı tuIacak.Taliitı varsa, 
• . I 7 1 • I . J - - _ 1 \ . 1 i . I • 

m^ »r. liIlllE^ 

20/5/1938 tarihinden itibaren Mersin - Mamure kısmına mahsus yolcu 
tarifesi Toprakkale - Payas kısnuna da teşmil edilmiştir. Fazla tafsilât için is
tasyonlara müracaat edilmelidir. (1215) (2388) 

* 
20/5/1938 tarihinden itibaren Balkabağı, Helvacı Kabağı ve emsali ka

baklar, yaş meyva ve sebzelere mahsus tarifeye tabi tutulacaktır. Fazla tafsilât 
istasyonlardan verilir. (1214) (2389) 

• 
20/5/938 tarihinden itibaren zahire tarifesinin arpa, yulaf ve çavdar mad

delerine ait tenzilâtı; Payas, 2tonguldak ve Türk ve Ecnebi diğer demir yol is
tasyonlarına yapılacak nakliyata da tatbik edilecektir. (1213) (2390) 

TÜRK HAVA KURUMU 
2 5 C l T E R T İ P 

B U Y U K P I Y A N 6 0 8 U 
Birinci keşide I l /Mayis7938 dedir. 
Büyük ikramiye: 40,000 liradır.. Bundan başka: ] 

15,000,12.000.10.000 liralık ikramiyelerle (20.000 ve) 
10.000) liralık iki adet knükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce Mgiyi l enc in eden bu piyangoya iştirak et
mek suretile siz de talünizi deneyiniz. 



Sahife 16 A K Ş A M 28 Nisan 1938 

Kaşelerinin tesirini öğrenenler baş, 
diş, adale ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE EMSALİ HASTALIKLARA 
KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR. 

Terkibi ve tesirjndeki sür'at itibarile emsalsiz olan GRİP'in 10 tanelik yeni 
ambalâjlanm tercih ediniz. Geceleri tutacak olan ağrılara karşı 

ihtiyatlı bulunmuş olursunuz. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

İsmine dikkat. Taklitlerinden sakımmz. 

Bayan Leylâ yazıyor: 

HER SABAH 
Daha genç görünüyorum!.. 

«Uyanır uyanmaz, hemen el aynamı 
alıyor.. Ve küçük buruşukluklanmın 

tamamen zail oluneıya ka
dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay

retle görüyordum!..» 

Bayan Leylânın hakiki 
fotoğrafı 

«Ancak bir hafta süren bir te
daviden sonra bu derece güzel
leştirme şaşıyorum. Bütün arka
daşlarım böyle daha genç ve daha 
güzel görünmem için neler yap
tığımı soruyorlar ve şayanı hay
ret bir şekU alan tenim için ilti
fat ediyorlar.» 

Yalnız bir hafta zarfında bin
lerce kadm, cazip bir tene kavuş
muş, bir kaç yaş gençleşmiş ve 
bütün buruşukluklan kaybolmuş
tur. Alimler, buruşuklukların: 
İhtiyarladığımızda cildin besleyi
ci ve ihya edici bazı unsurlannı 
kaybetmeden ileri geldiğini keş
fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurlan cilde ia
de ediniz. Yeniden gençleşecek ve 
tazeleşecektir. İşte; Viyana Üni
versitesi profesörü Dr. Stejskal'in 
keşfi bu derece ehemmiyetli ve 
caziptir. Genç hayvanlardan is-

Bayan Leylânın yalnız 
bir haftalık tedaviden 
sonra alınmış ve retOş 

görmemiş hakikî fotoğrafı 

tihsale muvaffak olduğu ve 
«BioceL» tabir ettiği bu canlı hü-
ceyreler hulâsası, şimdi pembe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuttur. Akşamları yat
mazdan evvel tatbik ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi besliye-
cek ve gençleştirecektir. Bir haf
ta zarfında bütün buruşuklukla-
nmz kaybolacak ve 10 yaş daha 
genç görüneceksiniz. Gündüz için 
( Yağsız ) beyaz rengindeki 
«Tokalon» kremini kullanınız. 
Bir kaç gün zarfmda siyah ben
leri eritir, açık mesameleri sık-
laştınr ve en çirkin ve en esmer 
bir cildi yumuşatıp beyazlatır. 

Bayanların nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolannm büyük bir kıymeti 

vardır. Onlan bayiinize iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş ala
cak, ayni zamanda kıymettar mükâfatlan bulunan Tokalon mü-
sabakasma iştirak hakkını veren bir bUet takdim edecektir. 

Bu İki ke l ime« 
Hatmnızdan çıkmasml 

İKADER 
Gişesi 

M1MAYIS 
Tarihi 

Kader gişesinden bir tayyare bi
leti almahsınız. Zira Kader her
kesin gişesidir. Ve herkesi mem
nun eder. 

Eminönü Vlade han No. 4 

KADER 
B. O. İstiklâl Cad. No. 109 

Dikkat: Taşra siparişleri derhal 
gönderilir. 

Osmanl ı bankas ına m e m u r 
a l ınmak i ç in m ü s a b a k a i l â m 

Osmanlı Bankasınca bu kerre ye
niden hizmete ahnacak Türk me-
murlarm intihabı için mayıs 1938 
ajn zarfında bir müsabaka açıla
caktır. 

Yaşı 35 den aşağı olup bu müsaba
kaya girmek istiyen erkekler nam
zetliklerini kaydettirmek ve kabul 
şartlarını öğrenmek üzere nisan ayı 
zarfında her hafta salı ve cuma günleri 
saat 14 ile 15 arasında Osmanh Ban-
kasımn Galatadaki merkezindeki Ki
şi İşleri Seı-visine müracaat edebi
lirler. 

Talipler hüviyetlerini müsbit ev
rak ile beraber tahsil tasdikname 
yahut şehadetnamelerini ve şayet bir 
vazifede istihdam edilmiş iseler, hiz
met şehadetnamelerini birlikte ge-
tirmelidirelr. 

B A K E R 
Mağazasının sattığı elbiseler 
1 — PEK MÜKEMMEL 
2 — PRATİK 
3 — GAYET ŞIK 
4 — ÇOK UCUZ 
Kostümlerin zengin çeşitleri 
her yerden iyi ve ucuz fiyat
larla satılmaktadır. 

Zengin olmak için 
Mutlaka 

MALOL CEMAL 
gişesinden 

Bir bilet almanız kâfidir. 
Adres: İstanbul İş Bankası kar
şısında No. 15. Tel. 22954 

İstanbul Asliye 3 cü Hukuk Mahkeme
sinden: Beşiktaş Sinan paşa Köprübaşı 
sokak 40 numarada mukim Firdevs tara
fından Beşiktaş Orta Bahçe Dizi sokak 26 
No. İl evde oturan Şevket aleyhine mah
kememizin 938/96 numarah dosyasile 
açılan boşanma davasmda: Müddeialey-
hin ikametgâhı meçhul olması hasebile 
tahkikat günü ilânen tebliğ edildiği hal
de mahkemeye gelmediğinden hakkmda 
gıyap karan ittihaz edilerek 17/5/938 saat 
10 a talikine ve on beş gün müddetle İlâ
nına karar verilmiştir. Mumaileyh Şev
ketin mezkûr gün ve saatte mahkemeye 
gelmesi veya bir vekili kanunî gönderme
si ve aksi takdirde gıyabmda tahkikat ve 
muhakemeye devam olunacağı tebliğ ma-
kamma kaim olmak üzere ilân olunur. 

M. 1598 
Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkimli

ğinden: 
938/139 
Aslen Çorum vilâyetinin Mecldözû ka

zasının Çıknk köyünden olup babası Mu-
sanm memleketinde, anası Fatmanm İs-
tanbulda Şişlide vefatı üzerine velisiz ka
lan küçük Mehmed Tezcana Kadıköjrün-
de Kalamışda Fener caddesinde oturan 
ve küçüğü iki senedenberl himaye eden 
Şevket Kıbnslmın vasi tayin edilmiş ol-
duğu alâkadarlara ilân olunur. M. 1597 

İst. üçüncü icra memurluğundan: 
937/365 
Kopemiğe borçlu Ali Rızanm mahcuz 

karyola muşamba ayna gibi eşyasmm sa-
tılmasma karar verilmiş olduğundan ilk 
açık arttırmasının Sirkecide 9 No. lı San
tral oteli önünde 4/5/938 çarşamba günü 
saat 9 da yapılacağı muhammen kıyme
tin % 75 ini bulmadığı takdirde ikinci 
açık arttırmasının 9/5/938 günü ayni yer 
ve ayni saatte yapılacağı İlân olunur. 

M. 1596 

Sahibi Necmeddin Sadait Umumi ne^^riyat müdürü Şevket Rado 

Dr. ihsan Sami 
ISTAFİLOKOK AŞISI 

Istafilokoklardan mütevellit (ergen
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı 
arpacık) ve bütün cilt hastalıkla-
nna karşı p>ek tesirli bir aşıdır. 

Divanyolu No. 113 

Dr .NiŞANYAN 
Hastalarmı hergün akşama kadar 
Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanmda 
Mekteb sokak 35 No. lı muayeneha-

30 Nisan Cumartesi g l l i 
BEDAVA SİNEMA 
Modern Türkiye Mecmuası 

30 Nisan Cumartesi g ^ ü çıkacak onuncu sayısı şerefine 

Taksimdeki TÜRK sınemaâmı 
Karilerine tahsis etmeğe muvaffak olmuştur. 

O gün saat 12,30 da mecmuamıza okuyan her kariimiz mecmuamızın 
son sahifesindeki kuponu mecmua ile birlikte kapıdaki memuru mah

susuna ibraz ettiğinde: 

sinemaya meccanen dahil olabilecektir. 
Program: ÇİFTE KUMRULAR . Lilian Harvey ve Henry garat 

Bundan başka komik, dünya havadisleri ve zengin program. 

30 Nisan cumartesi [̂ünü mecmuamız 10 kuruştur. | 
Unutmaymız, şimdiden bayiinize tenbih ediniz. 

MEYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 

edilmiş tabii bir mesrva tozudur» 

MM' 
Emsalsiz bir fen harikası olduğun

dan tamamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızhğı mide yan
malarım, ekşiliklerini ve muannid in
kıbazları giderir. Ağız kokusımu izale 
eder. Umumi hayatm intizamsızlıkla
rını en emin surette ıslah ve insana ha
yat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

^3İj 

m 
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Saç balonu, güzelliğin en birinci şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. 

Yapı işleri İlânı 
Nafia Vekâletinden: 

1 — istekli çıkmamış olan Ankarada Devlet Mahallesinde yapılacak Güm
rük ve İnhisarlar Vekâleti binası ikinci lasım inşaatı yalnız malî sene sonuna 
çok az bir zaman kalması hasebiyle 1937 senesinde verilmesi meşrut olan 8300 
lira 1938 malî yılında ödenecek paraya ilâve edilerek diğer hükümler aynen ba
ki kalmak şartiyle tekrar eksiltmeye çıkarümıştır. 

Keşif bedeli 683000 liradır. 
2 — Eksiltme 11/5/938 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekâleti Yapı İş

leri Eksiltme Komisoynu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — EksUtmeye girebilmek içm isteklilerin 31070 liralık muvakkat temi

nat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden alınmış ve yaptığı en büyük bir binanın 
ttedeli 250000 liradan aşağı olmadığım bildiren yapı müteahhitliği vesikası gös
termesi ve bizzat Yüksek Mühendis veya Mimar olması veya bunlardan biri ilo 
müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmesi lâzımdır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 34 lira 15 kuruş bedel 
mukabUinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden ahnabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplanm2 inci maddede yazılı saatten bir saat evveli
ne kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1185) (2342) 

Ankarada Maden Tetkik ve Arama Enstitüsüne 
aşağıdaki evsafı haiz topoğraflar alınacaktır 
1 — En az 500 hektarlık arazinin başh başına rürengisini tesis ve hesab et

miş, Plânçete veya Takeometre ile münhanili haritasmı yapmış bulunmak. 
2 — Merkezde yapılacak müsabakada muvaffak olmak 
3 — Sıhhî vaziyeti müsait bulunmak 
4 — Merkez Ankara olmak üzere Türkiyenin her tarafında seyyar halde 

iş görmedi, icabında yer altı ölçüleri için ocaklarda çalışmayı taahhüt etmek. 
5 — Mevzu sistemlerimize göre ve mevcut âletlerimizle arazide en fazla 3 

ay muavin olarak çalışıp bu müddet içinde göstereceği liyakat ve vereceği ran
dıman derecesine göre âlî memuriyete alınmayı, muvaffak olamadığı takdirde 
bir gûna istekte bulunmamayı kabul etmiş bulunmak. 

İsteklilerin bonservisleri ve müsbit varakalarile birlikte 15/5/938 e kadai 


