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S<dda: Teni YeAek sutaylar tstiklAl nuaşnu söylerlerken, ortada yeni subaylara diplomalan reriliyor; sağda: diplomaların tevziinden sonra ıreçld resmi 

Şanlı ordumuza yemden iki 
bin yedek subay iltihak etti 

**Kalbiniz hayatınızın her safhasında 
burada içtiğiniz and la çarpacaktır,, 

IMI —1 i M ^ 1—• ~ ^ _ ^ . _ ^ ^ ^ _ ^ . _ ^ . . _ _ ^ . ^ _ _ _ _ ^ ^ _ 

Yedeksubay okulunun onuncu devre mezunla
rına dün merasimle diplomaları tevzi edildi 

Kuruluşunun yirminci yılım idrak 
^en Yedek subay okulunun onımcu 
devre mezunlarına dün parlak bir me-
î̂ asimle diplomalan tevzi edilmiş, bu 
^retle kudretli ordumuza yeniden 
^ i bine yakın yarsubay iltihak etmiş
tir. 

Merasime dün sabah saat 9,30 da 
başlandı. Binicilik okulunun geniş sa
hasında, üniformalarım giymiş olduk
ları halde toplanan genç yarsubayla-
' ^ ı z muntazam bir yürüyüşle Taksi-
^^ kadar geldikten sonra, arka cad-
^eden Galatasaray önüne çıktılar, hal
kın coşkun alkışlan arasında Yedek 
subay marşını söyliye söyliye İstiklâl 
caddesinden geçerek Cumhuriyet âbi-
öesinin etrafında muntazam bir daire 
^ k i i ettiler. İki bin genç subayın teş
kil ettiği bu daire cidden heybetli ve 

göğüs kabartıcı İdi. Bu esnada üç yar
subay tarafmdan âbideye, üzerinde 
«Yedek subay okulu onuncu devre me-
zvmlan» yazılı çok güzel bir çelenk 
kondu. 

Cumhuriyet âbidesinde 
Saat ona doğtu İstanbul komutam 

general Halis, merkez komutam gene
ral İhsan, general Tajrfur, vali mua
vini B. Hüdai, Yedek subay okulu ko
mutam kurmay albay Şükrü Kanadlı, 
yüksek rütbeli komutanlar, Yedek su
bay okulu komutan ve subaylan Tak
sim âbidesinin önüne geldikleri zaman 
genç subaylann hep bir ağızdan söy
ledikleri İstiklâl marşile merasime 
başlandı. Kahraman Yedek subayla-
rımızm gür sesleri Taksim meyda-
mnda müteaddid akislerle semalara 
kadar yükseliyor, hoparlörler ve etra

fa toplanan binlerce halk manzaraya 
büsbütün heybet veriyorlardı. İstiklâl 
marşı bittiği zaman yükselen alkış 
tufam Taksim meydanım dakikalarca 
çınlattı. 

Bundaıı sonra piyade taburundan 
B. Bülend Nuri kürsiye gelerek arka-
daşlan namına çok heyecanlı ve her 
cümlesi alkışlarla kesilen bir hitabe 
söyledi. Türk milletinin tarihte oy
nadığı cihanşümul rolü tebarüz etti
rerek Türk milletinin Türk ordusu 
demek olduğunu, tarihin her safhasın
da üstün 'kuvvetlerle çarpışan ve dai
ma galebe çalan Türkün askerlik bil
gisini ve kahramanlığım öğtiü. İki 
bin Türk çocuğunun şanlı ordumuza 
bilfiil iltihak etmekten duyduğu sürür 
ve heyecam anlattı. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

23 N/SAN 
Çocuk bayramı parlak 

bir surette kutlandı 
^niversitedenSOO kişilik bir tale-
l̂ e grupu bayramı Izmitte kutladı 

Çocukların sinemalara 
' kabul edilmemesi 

hakkındaki kanun 
Sinemacılar bu husustaki 

mütalâa ve dileklerini 
Ankaraya bildirdiler 

On altı yaşmdan küçük çocuklarm 
sinemalara kabul edilmemesi hak-
kmda hazırlanan kanunim Meclise 
şevki üzerine dün şehrimizdeki sine
ma sahipleri bir toplantı yaparak 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Beyazıdda nutuk irad eden küçük bir hatip 
(Tafsilât 7 inci sahifede) 

Başvekil B. Celâl Bayar 
Atinada üç gün kalacak 
Cumartesi g'ıinii Atinadan hususî trenle hareket 

ederek Pazartesi sabahı Istanbula dönecek 

Yukarıda vali, Başvekili istikbal ediyor aşağıda: Üniversite talebesi Başvekili 
Haydarpaşa istasyonundan çıkarken alloşhyorlar 

Dün sabah şehrimize gelen Başve
kil B. Celâl Bayar Ue Hariciye Vekili 
B. Tevfik Rüştü Aaras ve maiyetleri 
yarm akşam hususî trenle Atinaya 
müteveccihen hareket edeceklerdir. 

B. Celâl Bayar ile B. Tevfik Rüştü 
Araş çarşamba günü sabahı Atinaya 
varacaklar, istasyonda Yunan Başve-
İdli ve Hariciye Nazın B. Metaksas üe 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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" Yavaş yavaş,, 
Eskiden bizi tehzil için KYavaş ya

vaş* tabirini kullanırlar dr. MemlekB' 
timize gelen her ecnebi ilk önce bunu 
öğernirdi. Fakat sonra, süratle tekâ
müle başladık. 

'Ancak İstanbulun iman hâlâ cFa-
vaş yavaş* Bir sürü söz... Bir sürü 
yazı... Henüz ortada bir şey görünmü
yor... Halbuki aylar geçti, senesi yak
laşıyor... Sürat asnna alışmış Türkün 
yeni zihniyetile bu hal tenakuz teşkil 
etmektedir... Sabrımız tükeniyor! 

aYavaş yavaşla paydos!.. 
Eski mısraı şöyle değiştirelim: 
Varamaz menzili tnaJcsuduna aües^ 

te giden! \\ «ItU KOTÖPHAME Japonyanın çektiği I... 
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IHIn Creceki v e B u > S a b a h k i ^ H a b e r l e r 
Balkan antantının 

B. Müssoliniye telgrafı 
ingiliz - italyan anlaşma

sından dolayı tebrikte 
bulunuldu 

Paris 24 — Balkan Antantı konse
yi reisi, B. Müssoliniye bir telgraf 
çekmiş ve İngiliz - İtalyan müzake
resinin bir anlaşma ile neticelen
mesinden dolayı dört Balkan Antantı 
devleti namma tebrikte bulunmuş
tur. Telgrafta deniliyor ki: 

«İki büyük Akdeniz devleti arasm* 
daki anlaşma sulhu kuvTetlendire-
cektir. Balkan Antantı bundan bü
yük memnuniyet duymaktadır.» 

Süvarilerimizin 
bir muvaffakiyeti 

Ekipimiz Nis*te dünkü 
müsabakalarda birinciliği 

kazandı 
Nis 23 — Bugün yapılan atlı mü

sabakalara 8 millet iştirak etmiştir. Bi
rinci devrede Türk ve Fransız ekipleri 
ayni derece ile birinci geldiğinden ma
nialar yükseltilerek iki takım arasın
da ikinci bir müsabaka yapılmıştır. Bu
günkü müsabakanın kupası Türk eki-
pine verilmiş, bayrağımız merasimle 
şeref direğine çekilmiştir. 

Müsabakalarda hazır bulunan orge
neral Fahreddin Altay ekipimizi teb
rik etmiştir. 

Bir kadın bir genci 
oğı^ yaraladı 
Carih kaçtı, yaralı 

hastaneye kaldırıldı 
Dün akşam saat 19,30 raddelerinde 

Mahmure adında bir kadın, 25 yaşın
da Celâl adında bir genci Beyazıd mey
danında bıçakla ağır surette yaralamış
tır. Celâl olduğu yere yıkılmıştır. Mah
mure karışıklıktan istifade ederek kaç
mıştır. 

Celâl hastaneye nakledilmiştir. Sıh-
' hl vaziyeti ağırdır. 

Ecnebi güreşçiler 
İsveç ve Amerikadan iki 

güreşçi geliyor 

1 Mayısta İstanbulda Türk güreş
çileri ile karşılaşacak olan İsveçli Neg-
rin ile Amerikalı Serman Paristen ha
reket etmişlerdir. Yarınki müsabaka
ların galipleri bu güreşçilerle karşıla
şacaklardır. 

Bugün Himmetle Mülayim ve Te-
kirdağlı Hüseyin ile Kara Ali ve başal
tı pehlivanlarile de üç Bulgar güreş
çisi karşılaşacaklardır. 

Bir futbol hakemi ile bir ha
kem namzedi hakkındaki 

kararlar 
Ankara 24 (Telefonla) — Türk spor 

kurumu Ankara bölgesinin bugün neş
rettiği bir tebliğde idare ettikleri fut
bol müsabakalannda müesses usul ve 
nizamlara muhalif hareket eden ha
kem İbrahim ile hakem namzedi Ası
mın Ankara klüplerinin resmî ve hu
susî müsabakalannda bir daha ha
kemlik vazifesi almamalarına karar 
verildiği bildirilmektedir. 

Fenerbahçe futbol takımı 
Ankaraya gidiyor 

Ankara 24 (Telefonla) — Haber aldı
ğımıza göre Fenerbahçe futbol takımı 
Ankaragücü ve Gençlerbirliği ile 30 ni
san cumartesi ve 1 mayıs pazar gün
leri iki maç yapmak üzere Ankaraya 
gelecektir. 

İngiltere kralının otomobili 
başka bir otomobille çarpıştı 
Londra 24 — Kralın otomobili Vind-

flor şatosu civarında başka bir otomo
bille çarpıştı. Fakat iki otomobilde bu
lunanlardan hiç biri bundan zarar eör-

Zelzele mmtakasında 
sarsıntı devam ediyor 
Yağmura rağmen halk evlerine girmiyor. 

Hükümet yeniden levazım gönderdi 
Ankara 24 (Telefonla) — Zelzele 

nuntakasmdan gelen haberlere göre 
sarsıntı devam ediyor. Sarsıntı hep 
ayni nuntaka dahUindedir. 

Köşker nahiyesinin zararları he
nüz belli olmamıştır. Nahiyenin köy
lerinde insan ve ev kayıplannm tes-
biti için çalışmalara devam ediliyor. 

Kırşehir 23 — Kırşehir mmtaka
sında zelzele devam ediyor. Dün ge
ce sabaha kadar müteaddid sarsıntı
lar olmuştur. Hava yağmurlu ve se
rindir. Halk yağmura rağmen açık
ta yatmaktadır. 

Dün geceki sarsıntıda Karahızır 
köyünde 3 ev tamamen, 13 ev kıs
men yıkıldı. Birçok evlerin duvarları 
çatladı. 

Zelzeleden harab olan Akpınar kö
yünde yer altından sesler işitilmek
tedir. 

Bir jeoloji heyeti bu mmtakada 
dolaşarak tedkikler yapıyor. Ordinar
yüs profesrö Prejasla profesör Hâ-
mid Pamirden ve asistanlardan mü-
rekkeb üniversite tedkik heyeti de 
bugün Kırşehire gelmiştir. Yarın 
köylerde tedkiklere çıkacaklardır. 

Yerköyde istasyon binasından baş

ka büyük siloda da birçok çatlak
lıklar vardır. Ziraat Vekâleti bunları 
tedkik için bir heyet göndermiştir. 
Zelzele mmtakasma yeniden çadır
lar gönderilmiştir. Yiyecek dağıtıl
masına devam ediliyor. 

Yıkılan evler 
Ankara 23 — Zelzele mmtakasm-

da kısmen yıkılan evlerin sayısı çok
tur. Kırşehirin Çiçekdağı kazasında 
14 köy tamamen harab olmuştur. Çi
çekdağı hükümet konağının duvar-
lan tehlikeli surette çatlamış, mek-
teb çok zarar görmüştür. 

Mucur kazasının köylerinde 7 ev 
tamamen yıkılmış, birçok köyler ha
sara uğramıştır. 

Niğdenin Aksaray kazasında bir 
cami ile beş evin duvarlan yıkılmış, 
İki mektebin duvarlan çatlamıştır. 

Son gelen haberlere göre Köşker 
mıntaksmda 22, Çiçekdağı kazasm-
da 14 köy tamamen harab olmuştur. 
Kısmen harab olan köyler 18 dir. 
Zelzele mmtakasında yıkılan evlerin 
sayısı beş binden fazladır. 

Hükümet yeniden levazım ve dok
tor göndermiştir. 

Harp vukuunda İngiltere İle Fransa 
arasında tek kumandanlık 

İngiliz ve Fransız nazırları Londrada iki 
memleketin müdafaasını görüşecekler 

Londra 23 (A.A.) — Röyter ajansı 
tarafından neşredilen bir Paris tel-
grafmda ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

«İyi haber alan İngiliz mahfille
rinde zannedildiğine göre Londrada 
Cereyan eden Fransız - İngiliz müza
kereleri esnasında bilhassa Fransa 
ve İngilterenin müdafaa sisteminde 
bir koordinasyon tesisi ve tek ku-
mandamlk meselesi mevzuu bahso-
lacaktır.» 

Telgrafta Vintson Çörçilr ve Duff 
Koper tarafından geçenlerde Parise 

yapılan ziyaretlerden bahsedildikten 
sonra şöyle denilmektedir: 

«Harb vukuunda iki ordunun bir 
tek kumandanın emrine verilmesi ve 
başkumandanın da Fransız olması 
teklif edileceği söylenmektedir. Ha
va kuvvetleri de ayni kumandanın 
emri altında bıüünacaktır. İki filo
nun kontrolü vazifesi bir İngiliz 
amiraline tevdi edilecektir. İki mem
leket endüstrisinin, silâh ve cephane 
satışı hususunda müştereken hare
ket etmeleri de ayrıca teklif edile
cektir. 

Sovyetler Milletler Cemiyeti 
mesaisine iştirak etmiyecekler 

Milletler Cemiyetine 
prensipler vazedildiği 

ancak daha kuvvetli 
takdirde dönecekler 

Moskova 23 (A.A.) — Havas ajan-
smm muhabiri bildiriyor: 

Ecnebi mahfiller, Sovyetler birli
ğinin Milletler Cemiyetinden çekilmi-
yeceğini zannetmektedirler. Çünkü: 

1 — Bu şekilde bir hareket infirad 
siyasetine avdete doğru bir teşebbüs 
malüyetinde olacaktır. 

2 — Fransız - Sovyet paktı. Millet
ler Cemiyetinin çerçevesi içinde ka
bili tatbiktir. 

Ayni mahfillerde söylendiğine gö
re son hadiseler ve bilhassa Habeşis
tan meselesi hakkında İngilterenin 
son tarzı hareketi Moskovanm Mil
letler Cemiyeti ve büyük demokrasi
lerin siyaseti hakkındaki inkisarını 
arttırmıştır. 

2^nnedildiğine göre Sovyetler şim
dilik Milletler Cemiyetinin mesaisine 
iştir&k etmekten içtinap edecekler ve 
bu hareketleriyle Cenvere müessese
sinin mutavaatını teyid etmiş ola
caklardır. Sovyetler, Milletler Cemi
yetine ancak bu cemiyet daha kuv
vetli prensipler kabul ettiği zaman 
avdet edeceklerdir. Bu müddet zar-
fmda resmî mahfiller Cenevrenin 
prensiplerine sadık kaldıklarını te-

yettar mahfiller, İngiliz - İtalyan 
itilâfının imzası ve Fransız - İtalyan 
müzakerelerinin başlaması dolayısi-
le Sovyetlerin Milletler Cemiyetin
den çekilmeği derpiş ettiklerine dair 
olan haberleri tekzib etmişlerdir. 

Ayni mahfiller Sovyetlerin, Habe
şistan itilâfının tanınması mesele
sinde Milletler Cemiyetinde âza olan 
devletlerin hareket serbestîliği ikti-
sab etmelerine dair İngiltere tarafın
dan yapüan teklife Moskovamn iti
raz etmediğini Parise bildirdikleri 
hakkında İngiliz matbuatında çıkan 
haberleri de tekzib etmektedirler. 

B. Mitlere 100 gazeteci 
refakat edecek 

Berlin 24 — B. Hitlere İtalya seya
hatinde 100 kadar gazeteci refakat 
edecektir. Bu gazeteciler ziyafetler
de, suarelerde muhtelif elbiseler 
giymek külfetinden kurtulmak için 
hususi bir elbise giyeceklerdir. 
Von Papen mebusluk vazi-

fesile meşgul olacak 
Berlin 24 — Von Papen Berline gel

di. Kendisi diplomasi mesleğinden çe
kilerek mebusluk vazifesile meşgul ola-

"m 
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Cinde 500 bin kişinin 

iştirakile büyük bir harp 
Çinliler Japon taarruzunu durdurduklarını, iki 

ar'afın da imdad kuvveti gönderdiğini bildiriyorla r 
Londra 24 — Çin menabiinden bildirildiğine göre Çinlilerle Japonlar 

arasmda Luçeo'da büyük bir muharebe olmuştur. Harbe iki taraftan 500 bin 
kişi iştirak etmiştir. Çinliler Japon taarruzunu durdurduklannı söylüyorlar. 
İki taraf da imdad kuvveti göndemıektedir. 

Tokyoda Luçeo harbi hakkında tebliğ neşrcdilmemiştir. 

Eski Hariciye Nazırı B. 
Edene nezaret teklif edildi 

B. Çemberleyin Başvekil oldukça B. Edenin 
'nezaret kaiıui etmiyeceği ilğrenildi 

Londra 23 (A.A.) — Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: Öğrenildiğine 
göre Lord Halifaks, Yorkshirede son 
ikameti esnasında Antoni Eden ile 
görüşerek kendisinden tekrar hükü
mete girmek isteyip istemediğini is
timzaç etmiştir. 

Edenin bu husustaki cevabı henüz 
malûm olmamakla beraber kendisinin 
Çemberlayn Başvekil olduğu müddet
çe hiç bir nezareti kabul etmiyeceği 
öğrenilmiştir. Lord Halifaksın bu tek
lifi. Eden millî hükümete iştirak etti
ği takdirde hükümetin mühim mik
tarda rey toplıyacağı hakkında mu
hafazakâr partinin intihap memur-
lannda hasıl olan kanaatten ileri gel

mektedir. Filhakika bir çok mutedil 
muhafazakârlarla nasyonal liberaller 
kabinenin Edenin infikâkinden sonra 
takib ettiği lüzumundan fazla sağa 
meyyal olan haricî siyaseti terketmesl 
şartile millî bir hükümete müzaheret 
etmeğe hazırdırlar. 

Muhafazakâr parti ricalinden bir 
çok kimseler son intihab esnasında 
İpsviç ve Vest - Fulhamda amele par
tisinin kazandığı muvaffakiyetleri mu
tedil muhafazakârlarla nasyonal li
berallerin reylerine borçlu olduğunu 
zannetmektedirler. Zannedildiğine gö
re bu iki parti. Eden kabineye tekrar 
girdiği takdirde, hükümete müzahe
ret etmeğe hazırdır. 

Fransanm Italyaya 
yaptığı tekl i f ler 

İtalya, Fransaya mukabil 
tekliflerde bulunacak 
Roma 23 (AA.) — Öğrenildiğine 

göre Kont Çiano ile dün yaptığı mü
lakat esnasında Blondel Fransanm 
başlıca teklifleri olan şu noktalardan 
bahsetmiştir: 

1 — Akdenizde statüko, 
2 — Şimalî Afrikada İtalyan propa

gandası, 
3 — İspanya, 
4 — Fransanm Habeşistandaki men

faatleri. 
Zannedildiğine göre Kont Çiano 

bugün tekrar Blondel ile görüşerek 
kendisine İtalyanm' mukabil teklifle
rini bildirecektir. İtalyan - Fransız 
müzakereleri bundan sonra üç dört 
gün tatil edilecek ve bu müddet zar
fında Kont Çiano kral Zogonun ev
lenme merasiminde İtalyayı temsil 
etmek üzere Tirana gidecektir. 

Slidet Almanları 
Südet Alman partisinin 

kongresi toplanıyor 
Prag 23 (A.A.) — Alman südet par

tisinin senelik kongresi bugün açıla
caktır. Partiye mensub binlerce kişi
nin iştirakile toplanacak olan bu 
kongre iki gün devam edecektir. Hayn-
layn bir nutuk söyliyerek partinin 
dahilî ve haricî siyasetinin programı 
hakkında izahat verecektir. Bütün 
südet Almanları bu nutku büyük bir 
merakla beklemektedirler. 

Çocuk esirgeme 
Kurumunun tebriki 
Ankara 23 (A.A.) — Çocuk esir

geme kurumımdan: 
«Mesud Türk çocuklarma» 
Türkiye Çocuk esirgeme kuru

mu umumî merkezi yurdun bah
tiyar çocuklanmn bu şerefli ve 
mesud gününü kutlar, bütün Türk 
yavrularının şanlı ve yüce Türk 
ulusuna lâyık yavrular, gürbüz 
ve kahraman çocuklar olmasmı 
diler. 

Panama kanalı 
genişletiliyor 

Yeni açılacak kanaldan 
vazgeçildi 

Vaşington 23 (A.A.) — Selâhiyet-
tar mahafilden verilen malûmata gö
re Nigarakua üzerinde stratejik ve 
ekonomik bir kanal inşası tasavvu
rundan vazgeçilmiştir.. 

Panama kanalının bu ihtiyaçlara 
kifayet edecek veçhile genişletilmesi 
mevzuubahistir. İki yüz milyon do
lara mal olacak olan bu inşaat için 
bir program hazırlanmıştır. 

Amerika' askerî ve bahrî mahfilleri , 
halen Panama kanalını her hangi 
bir düşman taarruzuna karşı mües
sir bir surette müdafaa mümkün olup 
blamıyaca'ğı meselesini tedkik ediyor
lar. Bunun sebebi Uzak doğudaki 
vaziyettir. 

İngiliz topçusuna bomba 
Kanada hükümeti harb mal 

zemesi fabrikaları kuruyor 
Ottava 23 (A.A.) — Kanada hükü

meti, tayyare ve harb malzemesi ima
li için bir çok fabrikalar inşasına ka
rar vermiştir. 700 fabrika, bu işe ya
rayıp yaramıyacaklan öğrenilmek üze
re tedkik edilmiştir. Birçok fabrikalar 
şimdiden müstacelen teslihat imaline 
başlamış bulunuyor. Hamiltonda, İn
giliz topçusu için bomba imaline baş
lanmıştır. , 

Arnavudluk kralı Ahmed 
Zogonun düğünü 

Belgrad 23 (A.A.) — Arnavudluk 
kralı Zogo'nun izdivaw:ında hazır bu
lunacak olan bir çok yüksek şahsi
yetler Tirana gitmek üzere Yugos-
lavyadan geçmişlerdir. ' 

Bu meyanda müstakbel Arnavud
luk kraliçesinin yeğeni Terez Apon-
yi'nin bazı zevat ile birlikte Tiran» 
gitmek üzere otomobille Saraybosna-
dan geçtiği bildirilmektedir. 

Açlık grevi yapan Araplar 
Kudüs 23 (A.A.) — Temerküz kam

pında açhk grevine başlıyan Arabla-
nn sıhhî vaziyetleri vahimleşmiş ol
duğundan bımlar hastaneye kaldırıl* 
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AKŞAMDAN AKŞAMM 
Mesleklerin en iyisi: 

ahçılık 
Geçenlerde bu sütıında şu fikri ileri 

sürmüştüm: 
«Bir oğlum olsaydı, mutlaka pratik 

bir meslekte yetiştirirdim. Meselâ ter
zi, pastacı... Şayed iktidarım varsa, 
- Avrupaya, Amerikaya yüksek tahsil 
için gönderilen talebe gibi - en meşhur 
beynelmilel ustaların yanında sene
lerce staj görmek üzere seyahate çı
karırdım. Ta ki, bileğindeki altm bi
lezik kendisi için her memlekette ika
met tezkeresi tıhsımı yerine geçsin. 
Hattâ bütün dünyada «Ecnebileri ça
lıştırmamak» kaygusile çıkarılması 
moda olan «Küçük sanatlar kanunu» 
na rağmen, evlâdım, emsalsiz ustahğl 
sayesinde, istisnaî muamele görsün. 
Her müessese, onu teşrifat kapısından 
olmasa bile, gizli arka kapısmdan içe
ri alsm!» 

Erzurumdan, imzasmi okuyamadı
ğım bir kariim, bu fikrimi yerinde bu
larak bilhassa hangi mesleği seçece
ğimi soruyor. 

Cevabım şudur: 
*** 

İnsan evlâdı, ilk söz olarak: 
— Mama! — der. 
Bunu Garbliler «Anne) sanarak, 

doğuran kadınlara öyle isim takmış
lar. Halbuki, Türkler, çocuğun kasdi-
ni daha iyi kavramış. 

Öyleyse, muhterem kariim, ben de 
Bize, bu ilk ihtiyaca tekabül etmek 
üzere oğlunuzu yetiştirmeği tavsiye 
ederim. 

Zaten ötedenberi, bizde tabahatin 
tedenni halinde bulunduğu iddia edi-
Üp duruyor. Düşünün, faraza öyle bir 
hayrülhalef yetiştirmişsiniz ki, insa
na, parmaklarım da beraber yediri
yor. Eh, böyle bir insan nerede, hangi 
memlekette, hangi rejimde, hangi ik
tisadî safhada kimin tarafından istis
kal görür? 

Filâhca krallığın merkezine git
se, saraya büyürtürler, filânca demok
rasinin hududlarma girse, milyoner-
ierin devam ettiği restoramn kapısı 
açık! Harb zamamnda, kıthkta, mev-
cud gıdalar gene kendisine teslim edi
leceğine göre, elbette oğlunuz size de 
bir köftelik çıkanr! 

İstediği kadar Kapris göstersin; öte-
^ n e çatıp, berikine aksilik etsin, 
Pusladaki haminto rakamım yükselt
im! Kovamazsın teresi! Çünkü en iti-
barü misafirlerin gelecektir. Ağızlan-
•^n tadım bilen kimseler oldukları 
İçin, derhal yüz buruşturup biribirle-
'me bakacaklardır: 

— Ahçımz değişti mi kuzum?... Vah, 
^ah!... Biz de onun nefiselerine hazır
lanmıştık. 

Galatasarayda okuduğumuz sırada, 
*ö muhterem profesörlerimize, mem
leketin iftiharı olan şair ve sanatkâr
lara aldırmazdık da, bir şişman ahçı-
l»aşımız vardı, o geçerken, hep bir ağız
dan: 

— Yaşşşaaa! - diye alkışlardık. 
Halbuki yemeğe, çocuklardan ziya

de yaşı ilerlemiş insanlar mecluptur-
*ar... Onlann tabahat artistine vere
cekleri payeyi düşünün. 

Onun için, ey muhterem Erzurumlu 
^ f ü m , madem ki fikrimi sordunuz, 
tavsiyem: 

Emsalsiz bir ahçı olarak yetiştiriniz . 
oğlunuzu! (Vâ - Nû) 

* eni a ç ı l a c a k orta m e k t e p l e r 
Bu sene yeniden inşa edilecek orta 

mekteplerden başka bazı semtlerde de 
lîina satın almak veyahud kiralamak 
suretile yeni orta mektepler tesis edi
lecektir. Bu orta mekteplerin yerleri
mi katî surette tesbit etmek üzere 

,Maarif Vekâleti orta tedrisat umum 
«lüüurü B. Avninin yaptığı tedkikler 
ı^eticesinde İstanbulda gelecek ders 
senesi için kaç mektep açılacağı belli 
olacaktır. Bunun için 938 maarif büt
çesinden tahsisat ayrılacaktır. B. Av
alinin yaptığı tedkikler sırasmda tale
be mikdan, halkın dilekleri ve resmî 
"bakamların bu dilekleri terviç eden 
»ntiracaatlan esas ittihaz edilmiştir. Bu 
suretle orta mekteplere en uzak me-
^fede bulunan semtlerde behemehal 
Direr orta mektep açılacaktu:. 

Yeni yollar lâyihası 
hazırlanıyor 

Belediye, şehrin imarile 
alâkadar, bu kanuna büyük 

ehemmiyet veriyor 
îkl gün evvel Ankaraya giden bele

diye fen işleri müdürü B. Hüsnü Ke-
seroglu şehrimize dönmüştür. B. Hüs
nü, Ankarada Eminönü meydanmm 
İstimlâkine ald muamelenin son saf-
hasmı Vekâlete izah etmiş, ayni za
manda imar plâmnm tatbikini kolay
laştıracak olan yeni yollar ve yapılar 
kanunu projesi etrafında Vekâlete ba
zı izahat vermiştir. Yeni kanun pro
jesi Dahiliye Vekâletinde hazırlan
maktadır. Bugünlerde katî şeklini a-
larak Vekiller heyetine verilecek ve 
bundan sonra Millet Meclisine sevke-
dilecektir. Kanunun Meclisin bu dev
resinde çıkacağı tahmin ediliyor. Bil
hassa İstanbul belediyesi yeni yollar 
ve yapılar kanununun biran evvel çık-
masma büyük ehemmiyet vermektedir. 

Yeni kanun projesi, şehirlerde ya
pılacak imar hareket ve faaliyetlerini 
gözönüne alarak büjrük ihtiyaçlara 
cevap vereceğinden imar plâmnm tat
bikine geçilmek için bu kanuna büjrüfc 
bir ihtiyaç görülüyor. 

A n k a r a e m n i y e t müdürü 
Ankara emniyet müdürü B. Sadet

tin dün şehrimize gelmiştir. B. Sadet
tin şehrimizde üç gün kadar kalacak
tır. 

— ' — ' 
Ş e d d e n düşerek a y a ğ ı kırıldı 

Haliç Fenerinde oturan Marika is
minde bir kadın, Eyüp pazarından ö-
teberi alarak evine dönmekte iken Ba-
lat civannda sed üzerinde yürümekte 
iken muvazenesini kaybederek d ü ^ 
müş, ayağı kırılmıştır. Yarah kadm 
Haseki hastanesine yatırılmıştır. 

Belediye zabıtası 
T a l i m a t n a m e bu haf ta şehir 

mec l i s inden ç ıkacak 
Şehir meclisinde tedkik ve müzake

re edilmekte olan belediye zabıtası ta
limatnamesi bu hafta içinde meclis
ten çıkacaktır. Belediye zabıtası tali
matnamesinin ne zamandan itibaren 
tatbik edileceğine dair bir kajnd da 
bulunacaktır. Talimatnamenin mü
him bir kısmı derhal, bazı maddeleri 
de bir takım kayıd vç şartların tahki
ki için zamana mütevakkıf olduğun
dan bunlarm tatbiki için bir mühlet 
verilecektir. Meselâ gıda maddeleri 
hazırlıyan ve satan dükkân ve mües
seselerin alacakları yeni tertibat za
mana ihtiyaç görüldüğünden bımlar 
için verilecek mühlet te daha fazla o-
lacaktır. 

K a r a k ö y m e y d a n ı n d a 
y a p ı l a c a k değiş ik l ik ler 

Köprünün Kadıköy iskelesi ile Ga
lata meydanı arasındaki kısımda tram
vay şirketine aid iki direğin seyrüsefer 
münakalâtını güçleştirdiği için kal
dırılması belediye tarafından tramvay 
şirketine bildirilmiştir. Şirket de di
rekleri buradan kaldıracaktır. Diğer 
tarafdan Ziraat bankası köşesinden 
itibaren liman işletme idaresi tarafm-
dan yapüan nhtımm asfalt inşaatı da 
bitmiş ve seyrüsefere açılmıştır. Bele
diye, Karaköy meydanım da asfalta 
çevirecektir. Ancak Karaköy meyda
nmm tevsiinden evvel bu proje tatbik 
edilmiyecektir. 

Nafia Vekâleti tarafından yapüan 
tebligat üzerine tramvay şirketi, tram
vay raylarmm her iki tarafmdaki kal
dırımları da esaslı surette tamir ede
ceğinden şirketin tamir hududu hari
cinde kalan kısım da belediyece tamir 
edilecektir. Karaköy meydammn tev
sii, B. Prost plânının tattjikile temin 
edilecektir. 

Gürbüz çocuklar kuvvetli nesil 
ve milletin saadetti atisini göste
rir. 

Haklı şikâyetleri 
Cellâd çeşmesi ortalığa 

dehşet salıyor! 
Aksarayda Namık Kemal cad

desinde 43 numarada oturmakta
yım. Evim^ bitişik ve Cellâd çeş
mesi namile anûan ve hâlen met
ruk bir çeşme vardır. Bu çeşme
nin boru ve haznesindeki sakat
lık neticesi, hiç durmadan müte
madiyen su akmaktadır. Kapımı
zın önü büyük bir bataklık halini 
almıştır. Bir ay kadar evvel, Be
lediye tarafından olacak, bu ça
mur yığınının üzerine kamyonlar
la ham toprak döküldü. Bu yüz
den kapımızın önü çamur derya
sı halini aldı. Evlerimize girmek 
için arzettiğim bataklığı geçmek 
mecburiyetindeyiz. Tramvay yolu 
üzerinde ve herkesin gözü önün
de duran bu müteaffin çamur yı
ğınından kirlenmekle kalmıyaraJc 
yaz mevsiminde de neşredeceği 
kerih kokularla belki de hasta ola
cağız. 

Karilerinin muhik olan müra
caat ve şikâyetlerine karşı sütun
larınızın açık olduğunu ve neşri
yatınızdan pek iyi neticeler alın
dığını iftiharla görmekteyiz. Be
lediyemizin nazan dikkatini cel
be medar olmak üzere, bu satırla
rımın muhterem gazetenize der
cini yüksek saygûanmla rica ede
rim. Yüzbaşı 

Necati Tunalı 

İki sarhoş 
Ö m e r beraet ett i , Z i y a d a iki 
l ira para c e z a s ı n a m a h k û m 

o l d u 
Fazla sarhoş olarak Şehremininde 

caddede halkın istirahatini selbedecek 
hareketlerde bulunmaktan maznun 
Ziya ve Ömer adlarında iki genç yaka
lanarak adliyeye teslim edilmişlerdir. 

Dün cürmümeşhud işlerine bakan 
Sultanahmed üçüncüceza mahkeme
sinde yapılan muhakemede bunlardan 
Ömer dedi ki: 

— Arkadaşım Ziya ile beraber bir 
köfteci dükkâmnda şarap içmiştik. 
Ben fazla sarhoş olmadım. Fakat Zi
ya çok sarhoş oldu. Sokakta ben onu 
idare ederek evine götürmek isterken 
bekçi ve polisler yakaladılar. Ben bir 
suç işlemedim. 

Diğer maznun Ziya, suçunu itiraf 
ederek: 

— Ben fazla sarhoştum. Kendime 
malik değUdim. Ne yaptığımı bilmiyo
rum. İçtiğim şarap bana fazla dokun
muş. Hayatımda ilk defa böyle oldum. 
Beni affediniz, dedi. Dinlenen şahid-
1er de Ömerin fazla sarhoş olmadığı-
m, kendini bilmiyecek derecede sar
hoş olan Ziyayi idare etmek istediğini, 
halbuki Ziya çok sarhoş olduğu için 
bağırıp çağırarak halkm istirahatini 
bozacak hareketlerde bulımduğunu 
ve haykırarak yerlere yatıp tepindiği-
ni söylediler. 

Hâkim B. KâmU maznunlardan Ö-
merin suçu sabit olmadığından bera-
etine. Ziyanın da, halkm istirahatini 
selbedecek şekUde sorhoşluktan dola
yı İki lira para cezası ödemesine ka
rar verdi. 

Fır ında kan l ı k a v g a 
Cağaloğlımda bir fınnda taplakâr-

lık eden Ali ile Hasan isminde biri, 
bir kâğıd almak meselesinden kavga 
etmişler, Ali, Hasam dövmüş, Hasan da 
bu dayağın tesirile belinden bıçağım 
çekerek Aliyi bıçakla yaralamıştır. 

Polis Aliyi tedavi altma almış. Ha
sanı da yakalamıştır. 

Ünivers i te ta lebes i t zmi t 
k â ğ ı d fabr ikas ında 

Üniversite rektörü B. Cemil BUsel 
ve hukuk dekam B. AU Fuadm riyase
tinde üç yüz doksan kişilik bir üniver
site talebe kafilesi İzmit kâğıd fabri-
kasım gezmek üzere dün sabah îzmi-
te gitmiştir. 

Elektrik şirketinin 
işlerini kontrol 

Ecnebi memurların 
vazifesine nihayet verilip 
verilmediği yarın tedkik 

edilecek 
Nafia Vekâleti tarafından teşkü 

edüen bir heyet marifetUe Elektrik şir
keti hesaplarının tedkikine ve mua-
melâtmm murakabesine başlandığını 
yakmıştık. Heyet için Metro hanmm 
altmcı katmda bir daire ayrünuştır. 
Heyet burada bir büro teşkü etmiştir. 

Elektrik şirketi, evvelki günden İti
baren varidat ve mesarifine teallûk 
eden bütün muamelâtı ve faturalan 
heyete göstermeğe başlamıştır. Heye
tin müsaadesi ve tasdiki olma^lan hiç
bir muamele ifa edilmemektedir. Yal
nız şirketin teknik bürolarüe abon
man dairesi muamelâtı bu murakabe
den istisna edilmiştir. 

Diğer taraftan şirkette bulunan ec
nebi tebaası memurların vazifelerine 
nihayet verUmesi hakkında Vekâle
tin noterlik vasıtasile yaptığı tebligat 
üzerine bu memurlarm vazifelerine ni
hayet verilip verilmediği yanndan iti
baren İstanbul Nafia başmüfettişi B. 
Süruri Devrimer tarafmdan tedkik 
edilecektir. Vekâletin tebliğinde çıka-
rüacak ecnebi memur ve müstahdem
ler için cderhal» kaydi mevcud oldu
ğundan, şirketin bu memurlan çıkar
mak için bir teallülde bulunmasına 
imkân yoktur. 

B. Süruri Devrimer, yann yapacar 
ğı tedkikat neticesinde şayet ecnebi 
memurlarm vazifelerine nihayet veril-
mediğiru görürse, şirket nezdinde mü
essir teşebbüsatta bulunacak ve Ve
kâletin yaptığı tebliğin behemehal 
tatbikini temin edecektir. 

Çocul( tiyatroları 
Lâyiha, yakında Millet 

meclisine verilecek 
Çocukların tiyatro ve sinemalara 

kabul edilmemeleri hakkındaki 'kanun 
lâyihasınm katî şeklini alarak Millet 
Meclisi heyeti umumiyesine verildiğini 
yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre çocuk terbiye
sinin inkişafı ve çocuklann temaşa 
ihtiyacım karşılamak üzere büyük şe
hirlerde çocuk tiyatro ve sinemaları 
tesis edUecektir. Bımdan başka Maa
rif Vekâleti, çocuk terbiye ve himaye
sinde birlik temin etmek üzere çocuk 
Esirgeme demeği, Kızılay himaye he
yetleri gibi doğrudan doğruya çocuk 
işlerile meşgful olan teşekkülleri orga
nize etmeğe karar vermiştir. Bu hu
susta tedkikata başlanmıştır. 

Şimdiye kadar verilen çocuk müsa-
merelerinin programında bazı tadi-
âlt yapılacak ve bu müsamerelerin 
daha faydalı neticeler verebilmesi için 
büyük mektep müsamereleri umumî 
binala:rda verilecektir. Bu müsame-
reler, ilk, orta ve Use talebesine göre 
ajrrı ayrı ve çocuklarm seviyesine uy
gun olarak tertib edUecektir. 

M e r c a n mekteb i mezunlar ı 
nın kongres i 

Mercan okulımun mezunlan ara-
smıia daimi tesanüd ve kardeşlik 
bağlanm kuvvetlendirmek için tesis 
edilmiş olan Mercanlılar cemiyetinin 
ilk umumi içtimai 30 nisan 938 cu
martesi günü saat 2 de Veznecüerde 
Üıüversite eczanesi karşısmdaki Sü-
leymaniye klübünde yapılacaktır. 

Ç e ş m e b a ş ı n d a k a v g a 
Heybeliadada Resul ile rençber Hü-

sej^n isminde iM kişi çeşmeden su a-
hrlarken kavga etmişler, Resul^ Hüse-
yini su tenekesile yaralamıştır. 

Polis, Resulü yakalamış, Hüseyini 
tedavi altına almıştır. 

İSTANBUL HAYATI 
Kimse karışamaz I 

Gece, köprünün İstanbul tarafında 
bir sinemaya gittim. Kapıdan girince 
biraz erken davrandığımı anladun. 
Sıraların yandan fazlası bomboştu. 
Hemen ilk defa olmak üzere rahat ra
hat seçtiğim bir koltuğa yerleştim. 
Gazete okumıya dalmıştım. Bir aralık 

bacağıma inen şiddetli bir tekme ile 
sıçradım. Kucağında bir çocuk kun
dağı, koltuğunda koca bir paketle bir 
kadın önüme dikilmiş; kafasını geri
ye çevirmiş başka bir kadınla konuşu
yor: 

— Ah sorma halimizi. Erken gele
lim dedik amma, çocuğu bir türlü u-
yutamadık. Saatlerce ninni söyleme
den uyumuyor. Çocuk ağlarken de 
sinemaya gelinmez ya!... 

Kadm hem konuşuyor, hem de et-
rafına bakmadan mütemadiyen yürü
yordu. Yüksek ökçeli iskarpinlerile 
ayaklarımın ikisini de ezerek gcçtL 
Ayağa kalkıp geriye çekilmek isterken 
arkadan sekiz doktu yaşlarında iki 
çocuk koşarak dizlerimin üzerine yu
varlandılar. Onlan da ikinci bir çocuk 
kafilesi takip e t t t Birdenbire her ta
raf doldu. Biraz sonra da oyım başla
dı. 

Oyun bir aşk macerası idi. Perdede 
erkekli dişili artistler nükteli sözlerle 
konuşuyorlar, sık sık başlan birbiri
ne yaklaşıyor, uzun müddet dudakdu-
dağa kahyorlar. Etraftan ıslık vızıltı-
lan çudıyordu. Grene böyle bir salme 
esnasında yanımda bir gürültü başla
dı. Sekiz yaşlannda bir çocuk, annesi
nin eteğini çekerek soruyor: 

— Ancccccccc.... Söylesene, filimde-
kiler ne yapıyorlar? herkes niçin ıslık 
çahyor? 

Kadm hiddetle çocuğu azarhyor: -' 
— Sus, terbiyesiz. Sen öyle şeylere 

karışma. Ne yaptıktan nene lâzunT 
Otur da se3rret işte. \ 
Yakmlannda oturan yash bir adam, 

kadına dönerek: j 
— Bayan, dedL Çocağn «zarhyaca-

ğına buraya hiç getirmesen daha iyi 
olmaz mı? Bu yaştaki çocuğa boyla 
oyunlar göstermek doğru mudur? 

Kadm daha fazla hiddetlendi: 
— Herkesin işine ne kanşıyonm-

nuz? Çocuğum ojrun seyretsin diy» 
cayır cayır para verdim. Kimse lw> 
nim keyfime karışamaz, önün terbi
yesi bana alddir. ' 

Adam mınldanarak başım çevirdi: 
— ZavaUı çocuk. Hejgidi terbiye. 

Cemal Refik 

Hava açtı 
K a r a d e n i z l a y ı l a n n d a v e 
O r t a A n a d o l u d a yer y e r 

yağ ı ş l ı geç t i 

Birkaç günden beri yağmurlu, so
ğuk ve fırtanah geçen hava dün öğle
ye kadar kapah geçmiş, öğleden son
ra düzelmiş ve soğuk azalmıştır. Ye
şilköy meteoroloji enstitüsünden al
dığımız malûmata göre dün saat 14 da 
hava tazyiki 761,2 milimetre, sıcaklık 
en çok 13,6 ve en az da 8,1 santigrad 
kaydedilmiştir. 

Yurdun Kocaeli, Karadeniz kıyüa-
rile'Orta Anadolu bölgelerinde hava 
çok bulutlu ve yer yer yağışh, diğer 
bölgelerde umumiyetle bulutlu geçmiş, 
rüzgâr Trakya, Kocaeli ve Karadeniz 
kıyılannda cenub, diğer mmtakalarda 
umumiyetle şimal istikametinden or
ta kuvvette esmiştir. 

Çakı i le cerh 
Fatihde, Haydarda oturan Abdûl-

gani Ue Müfid ismindeki IM arkadaş 
bir alacak meselesinden kavga etmiş
ler, Müfid Abdülganiyi çakı Ue yara
lamıştır. 

Kırık c a m d a n u z a m k e n 
Kasunpaşada oturan üç yaşmda Ali 

isminde bir çocuk kırık bir camdan 
başını uzatıp bakarken boynu kesil
miş, zabıtaca tedavi altına ahnmıştır. 

Yeni telefon 
numaralarımız 

aazetemizin telefon nomaralannda 
deSî lkllk olduğu İçin yeni numara
lan okuyucularumzın dikkatine ar-
zediyoruz: 

Ba^fmnbarrir 2S5S5 
Tan işleri 20765 
tdare, ilân ve abone «0681 
Akşam matbaası (Müdür) 20497 
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Şanlı ordumuza yeniden 
iki bin yedel( subay 

\\\\M etti 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

B. Bülend Nuriyi topçu taburundan 
B. Fikret Germen takib etti. O da ar
kadaşlarının bu en sevinçli bayram 
gününde kalplerinde taşıdıkları heye
cana tercüman oldu ve sözlerini «Tür
küm ne mutlu bana» cümlesile bitire
rek dakikalarca alkı^lsmdı. 

Bundan sonra yeni yarsubaylanmız 
Cumhuriyet âbidesi etrafmda talom 
kolunda bir resmigeçid yaparak ko
mutanlarım selâmladılar. Subaylan-
mızm bu resmigeçldde gösterdikleri 
intizam ve mükemmeliyet onlann Ye
dek subay okulunda bir senedenberi 
gördükleri mütemadi talim ve terbiye
nin ve yetişme derecelerinin en beliğ 
İfadesi idi. 

Buradan doğruca mektebe avdet 
edildi. Yeni mezunlar davetliler ve 
komutanlarile beraber mektepte son 
^ l e yemeklerini yediler. 

Bir sene ayni mukaddes ocakta be
raber yaşamuş ve ebedi hatıralarla 
birbirlerine bağlanmış olan gençler 
vatanm kendüerinden bııklediği vazi
feleri yapmak üzere yurdun dört kö
lesine dağılmadan evvel son bir defa 
ayni karavanamın başmda toplan
mışlardı. Hepsi sevinç içinde idiler. 
Kendilerini bekliyen vazife için hazır
lanmışlar, Türke has olan askerlik 
nfatımn bütün inceliklerini öğren-
IDişler, ve kahramanlar yatağı olan 
Türk ordusunun ilk şerefli rütbesini 
lomuzlannat takmışlardı. Sonsuz bir 
IM9« içinde şakalaşıyor, gülüşüyor-
lanlL J 

A n d i ç m e m e r a s i m i 
öğleden sonra saat 14 de Yedek 

fubay okulunun bahçesinde and iç
me merasimi için yapılan hazırlıklar 
İkmal edilmiş, bir ay şeklinde kuru
lan ve üzeri Türk bayraklarile örtülü 
inasalar üstüne silâhlar dizilmişti. 
3r«nl mezunların aileleri de bu mera
limde haar bulunuyorlardı. Bölükler 
yerlerini aldıkları zaman, yedek su
bay okulunun değerli komutanı kur
may albay Şükrü Kanadlı bir nutuk 
•öyliyerek beUg bir ifade ile okulun 
yirmi senelik kısa bir tarihçesini yap
tı. Bu kudsl mabedden mezım olan 
sayısız kahramanlardan bir kaçmm 
lamlni hürmetle andıktan sonra: 

— Hepiniz acunun en asil milleti 
plan Türkün çocuğu, emeği, varhğı-
amız. Bu şerefe lâyık kalacağmıza: 
kaniim. Şimdi Türk sancağı üzerinde 
yemin edecek ve zamam gelince onu 
ateşler içinde jmkselteceksiniz. Her 
nefeste yalmz ve yalnız Türkün selâ
metini düşüneceksiniz, Atatürkün 
«ize emanet ettiği bu ulusu daima 
yükselteceksiniz. 

Ben komutamnız olarak Türk mil
leti için çalımızı seve seve verec^lnl-
ze şahadet ediyorum. Buna lâyık ka
lacaksınız, dedi. 

Bütün Yedek subay okulu mezım-
lanmn kalblerinde muhterem bir mev
kii olan kıymetli komotamn bu söz
leri esas vaziyetinde ve huşu Ue din
lendi. Bunu müteakib bütün subay
lar Türk sancağı ve silâhlan üzerine 
ellerini koyarak and içtiler. Merasim 
Bonımda okıü komutam: 

— Kalbiniz, hayatınızm her safha-
nnda, burada içtiğiniz andla' carpa-
caktur, diyerek diploma tevzU mer&-
rasimine başlandı. 

Mektebi birinci, ikinci, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci olarak bitiren 
Sauf Başoğlu, mhad Erad, Ülkümen, 
Kadri İnanç ve Naci Günçava okul 
namma kıymetli hediyeler verildi. 
Şundan sonra bütün subaylar sıra 
âe diplomalanm aldılar. Okul komu
tam kendilerine veda ve yeni vazife
lerinde muvaffakiyetler temenni etti. 

Yai: subaylar bir sene kendilerinden 
askerlik fenni ve kahramanlık dersi 
aldıkları bu kıymetli komutanlarile 
redalaşarak vatanın her tarafında 
tayin edildikleri kıtalardaki yeni va
zifelerinin başına gitmek İzere okul
dan ayrıldılar. 

Başvekil B. Celâl Bayar 

Yukanâa: Başvekil B. Celâl Bayar ve Harfdye Tekilimiz Taksim staöyomunda 
lyapılan geçld resminde, aşağıda; geçid resminden bir intiba 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Nazırlar, Balkan Antantı memleketle
ri sefirleri tarafmdan karşılanacaklar
da-. 

Numune Efzon taburu selâm res
mini ifa edecek, muzika İstiklâl mar-
şmı çalacak, Atina belediye reisi be-
yem hoş âmedi edecektir. 

Birinci otomobile B. Celâl Bayar ile 
Yunan Başvekili B. Metaksas, ikinci 
otomobile B. Tevfik Rüştü Araş, Na-
ta B. Mavrudis binecekler ve maiyet
leri de diğer otomobillere rakiben is
tasyondan ayrılacaklardır. Atina şeh
ri B. Celâl Bayarm ziyareti münase-
betUe Türk bayraklarile donanmak

tadır. Gece Akropol Başvekilimizin şe
refine tenvir edilecektir. 

Tahkikatımıza göre Başvekil B. Ce
lâl Bayar üe B. Tevfik Rüştü Araş, 
Atlnada üç gün kalacaklar, cumarte
si günü, gene hususî trenle Istanbula 
hareket edecekler ve gelecek pazarte
si günü İstanbula vasıl olacaklardır. 

Başvekil B. Celâl Bayar, Hariciye 
Velöli doktor Tevfik Rüştü AraS, dün 
öğleden sonra Taksim stadyomuna gi
derek askerî liseler arasmda yapılan 
spor şampiyonasımn bitmesi münase-
betile galip gelen sporculara verüen 
mükâfat ve madalyelerin tevzii mera
siminde bulunmuşlar ve gidiş ve dö
nüşte şiddetle alkışlanmıştır. 

Sinemacıların dilekleri ı 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

kendilerini alâkadar eden bu mevzu 
etrafmda görüşmüşler ve tesbit ettik
leri bazı mütalâa ve dUekleri dün 
telgrafla Büyük Millet Meclisine, 
Başvekâlete, Maarif Vekâletine ve 
Partiye bildirmişlerdir. 

Sinemacılar bu hususta çektikleri 
telgrafta şu esaslan ileri sürüyorlar: 

«Memleketimizde gösterilen filim
ler esasen Maarif Vekâleti de dahil 
olduğu halde alâkadar devlet dairele
rinin murahhaslanndan mürekkep 
bir heyet tarafmdan tedkik edilmek
tedir. Bu sebeple memleketimizde fe-
nalığm mürevvici veya kötülüğün 
mükâfatlaîıdmldığmı alkışhyan bir 
tek filim gösterUmemektedir. 

Memleketimizde ancak Cumhuriyet 
devrinde İnkişafa başlıyan ve Türki-
yenin en uzak şehirlerinde bile açılan 
sinemalar yalmz cumartesi ve pazar 
günleri iş yapmakta, sair günler elek
trik masrafını bile çıkarmamaktadır. 
Cumartesi ve pazar günleri de sine
malara gelen halkın yarısından faz-
lasmı ancak çocuklar teşkil etmekte
dir. 

Çocuklann sinemaya gelmesini ya
sak etmek memleketimizde henüz" in
kişafa başhyan bu mesleği öldürecek 
ve birçok yerlerde sinemalann kapan-
masmı intaç edecektir.» 

Sinemacılar bu mütalâadan sonra 
Avrupa ve Amerikanm bütün büyük 
memleketlerinde olduğu gibi çocukla
nn görüp görmiyecekleri filimlerin 
tayinini memleketimizde bu vazifeyi 
üzerine alan heyete bırakılmasmı, 16 
yaşmdan ufak çocukları kabul eden 
sinemacılarm hapis cezasına çarptml-
maaı gibi kayıdlarla sinema sahipleri
ni kapılan önünde giren çıkan halkın 
nüfus kâğıdlarmı tedkike mecbur ede
cek külfetler doğuracağım ileri sür
mektedirler. 

M a c a r i s t a n d a Y a h u d i k a n u n u 
Budapeşte 23 (A.A.) — Yahudi ka-

mmımun müzakeresi sabaha kadar 
sürmüştür. Mebusların ekserisi ehem
miyetsiz bazı ihtirazı kayıtlarla kanu
nu tasvib etmişlerdir. Müzakereye bu
gün de devam edilecektir. 

SELİM H. SALEM 
Vefat etmiş olduğundan cenaze 

merasimhıin 25 Nisan 1938 pazartesi 
günü saat 10 da Beyoğlu, Sakızağacı 
Rum Melkit kilisesinde icra oluna
cağı teessürle ilân olunur. 

istanbul, 24 Nisan 1938 
İşbu ilân daTetiye yerine kaimdir. 

Akba müesseseleri 
Ankareda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kutasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu» 
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir, istanbul 
gazeteleri için ilân kaKul, abone 
kaydedilir. Undervodd yan ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satif yeridir. Telefon: 3377. 

TENİ NEŞRİYAT: 

1874 te İstanbul 
Türkiye tarihi ve Türk cemiyeti ilmi 

bakunından büyük elıemmiyetleri olan 
Türkiye seyahatnameleri şimdiye kadar 
dllinüze nakledilmemiştir. 

Regad Ekrem Koçu seyahatnamelerin 
nakline başlamış olup birinci kitab ola
rak tanmmış İtalyan muharrirlerinden 
EDMONDO DE AMİCİS'in İstanbul seya
hatnamesini neşretmiştir. Bu şayanı dik -
kat seyahatnamede bundan 70 yıl evvel 
tablet üzerinden yapılmış 40 resim vardır. 
Plati 25 kuruştur. 

KONFERANS 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 — 26/4/938 salı günü saat 18,30 da 

Evimizin Tepebaşmdaki merkez binasın
da Prof. bay Behbi Sandal tarafmdan 
(Ekonomi bakımdan şehir) mevzuunda 
konferans verilecektir. 2 — Herkes gele
bilir. 

Alenî teşekkür 
Annem merhum Ayşe Balcmm vefatı 

mfinasebetile vatandan uzak bulunmama 
ratmen mektup, telgraf ve telefonla beni 
teselli etmek lûtfunu esirgemiyen sayın 
akraba ve taallükata ve ehibbaya aleıü te
şekkürlerimin muhterem gazeteniz rania-
sile iblâ^mı rica ederim. 

Ziya Bakı 

ARTO BENON 
PİYANO RESİTALİNİ 
3 Mayıs sah akşamı 21 de 

S ^ ^ R A I sinemasında 
verecektir. Yerler evvelden 

satılmaktadır. 

m i I« Iı 1 sinemada 
BUGÜN 

iki süperfilm birden 

Mihracenin Gözdesi 
TÜRKÇE SÖZLÜ 

SARI ZAMBAK 
MARTHA EGGERTH 

Fiatlerde zam yoktur. 

••Bütün İstanbul söylüyor 
Sinemanın en güzel yıldızı 

1 ^ A ^ ^ ' '&atfr-*'-'^ "̂ ^ B 

Büyük filmde herkesi hayran ediyor. 
Bugün T Ü R K Sinemasında 
saat 11 de tenzilâtlı matine 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Hakkı Ruşen arkadaşları 
Dümbüllü İsmailin iştl-
râkile, matmazel Mlçe -
Pençef varyetesi birlikte 
Gündüz: Cellâdm Oğlu 
Dram komedi 4 perde. 
Gece : Talihsiz Kız 

Komedi 3 perde 

Pazartesi akşamı Kadı
köy Süreyya sinemasında 
( S E V D A O T E L İ ) 

Operet 3 perde. 
Yazan: Yusuf Sunırl 

Müzik: Karlo Kapaçelle 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

cAKŞAM» gazetesi ve tAKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazannda satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine husud 
tensll&t yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

- Yarın altşam: S A K A R Y A sinemasında -^ 
Göz kamaştırıcı bir ihtidam ve zenginlikde, tamamen renkli 

( B E C K T S H A R P ) 

NAPOLEON'un METRESİ 
Fransızca sözlü büyük ve sengin film bağlıyor. 

Baş rolde: M İ B İ A M H O P K İ N S 
En sayam hayret maceraperest kadının samlm! hayatına ald calibi dikkat 

güzelllkde bir dram. Rejisör: ROITBEN MAMÖUIİAN 

24 Nisan 938 Pazar 
İstanbul —Öğle neşriyatı: 1230: Plâk

la Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13.05: 
Çocuk haftası ve bayramı münasebetilo 
Çocuk Esirgeme Kurumu namma Fatih 
Halkevi gösterit kolu tarafmdan bir tem
sil, 13,30: Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriytaı: 18,30; Çocuk bayra
mı haftası münasebetile Çocuk Esirge
me Kurumu namına: Konferans Selim 
Sırrı Tarcan, 18,45: Plâkla dans musiki
si, 19,15: Konferans: Prof. Salih Murat 
(Radyo dersleri), 20: Müzeyyen ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,40: Hava raporu, 20,48: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 21: 
Cemal Kâmil ve arkadaşları tarfaından 
Türk musikisi ve halk şarkıları. (Saat 
ayan). 21,45; ORKESTRA: 1 - Guno: 
Romeo e Juliyet fantezi, 2 - Testi: Me
lodi, 3 - Severak; Vals romantik, 4 -
Drigo: Pizikato, 22,15; Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çalan. 22,55; Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23; SON. 

Ankara — Öîıle neşriyatı; 12,30: K^ırı-
«ık plâk neşriyatı. 12,50: Plâk; Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 13.15; Dahili ve 
harivi haberler. 

,*.K âm neşriyatı: 18..30; Çocuklara ma-
.̂  (Mits.ü Dede), 18,50. Karışık plâk 
rcfliiyatı, 19,15; Türk musikisi ve halk 
jarkıİarı (Makbule Çakar ve arkadaşla-
n ) , 20: Saat ayarı ve arapça neşriyat, 
20,15: Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Salâhaddln ve arkadaşları). 21: Konfe
rans: (Dr. Remzi Gönenç: Sıhhiye Vekâ
leti müşavirlerinden), 21,15: Stüdyo sa
lon orkestrası: 1 - Paolo Tosta: Chanson 
De l'Adieu, 2 - Emet Fischer: Stöndchen 
im Lauben gang, 3 - Rosslni; Mosaıque, 
4 - Dvorak; Humoreske, 5 - Drigo; Les 
Millions d'Arlequin, 6 - Leon Jessel I.e-
ben heist Lieben, 22; Ajans haberleri, 
22,15; Yarınki pragram. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Breslav 20,10 da salon muzikası — 
Deutschl. S 20 de konsere devam — 
Leipzig 20,10 da senfon. konser — Bcro-
münster 20.05 de askeri muzika —' 
Brüksel 20,15 de operet havalan - Bu
dapeşte 20 de Çigan muzikası — Bükreş 
20,40 da konser — Droitvlç 20 de salon 
muzikası — Florans 20,45 de eğlenceli mu
zika — Helsingfors 20 de radyo orkestra
sı — Londra 20 de orkestra konseri — 
Lüksemburg 20,15 de kon.ser — Oslo 
20,20 de ballet muzikası — Prag 20,10 da 
askeri muzika — Reval 20,30 de konser — 
Riga 20,15 de Şubert havalan — Stra.sburg 
2030 da operet havaları — Rad. Toulouse 
20,45 de marşlar. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de Viyanadan naklen opera 

konserleri — Deutschl. S. 21 de orkestra 
konseri — Frankf. 21 de orkestra konse
ri — Hambg. 21 de dans muzikası — 
Königsberg 21 de orkestra konseri — 
Leipzig 21,10 da askeri muzika — Münih 
21 de opera konseri — Saarbr. 21 de 
Viyanadan nakil — Viyana 21 de opera 
konserleri — Alhlone 21,45 de dans — 
Beromünster 21,55 de orkestra konseri, 
Brüksel 21 de konser — Brüksel II 
21 de orkestra konseri — Bükreş .21 de 
konsere devam — Helsingfors 21 de kon
sere devam — Kaşau 21 de konser — 
Kopenhag 21,15 de radyo orkestrası — 
Lille 2130 da konser — Monte Ceneri 
21,15 de piyano konseri — Oslo 21 de 
ballet muzikasına devam — Rad. Paria 
2130 da askeri muzika — Reval 21,45 de 
konser — Sottens 21,20 de orkestra kon
seri — Stokholm 21,45 de radyo orkes
trası — Rad. Toulouse 21 de hafif muzika. 

Saat 22 de 
Berlin 22 de kon.sere devam — 

Deutschl. S. 22 de konsere devam — 
Frankf. 22 de konsere devam — Hambg. 
22 de dansa devam — Kolonya 22 de Vi
yanadan nakil — Königsberg 22 de kon
sere devam — Münih 22 de opera konse
rine devam — Saarbr. 22 de Viyanadan 
nakil — Stutg. 22 de konsere devam — 
Viyana 22 de opera konserine devam — 
Athlone 22 de dan.sa devam — Brom. 
22 de konsere devam, 22,35 de keman 
konseri — Brüksel 22,15 de hafif muzi
ka — Brüksel II 22 de konsere devam — 
Bükreş 22,30 da dans muzikası — Hil-
versum I 22,10 da «Şen Opereti» parçala-
n — Hilversum II 22 de senfon. kon
ser — Kopenhag 22 de konsere devam — 
Lyubliana 22,15 de orkestra konseri — 
Londra 22,50 de orkestra konseri — Lük
semburg 22 de konser — Milano 22 de 
senfon. konser — Midland 22,50 de kon
ser — Rad. Paris 22 de askerî muzikaya 
devam — Bratislava 22 de radyo orkes
trası — Reval 22,20 de dans — Stokholm 
22 de konsere devam — Rad. Toulouse 
22,15 de hafif muzika. 

Saat 23 de 
Berlin 23,30 da dans — Breslav 23,30 da 

dans — Deutschl. S. 2330 da eğlence ve 
dans — Kolonya 23,30 da dans — Stuttg. 
23,30 da dans — Vinaya 23,30 da dans — 
Diğer Alman İstasyonları Deutsch. S. den 
nakil — Brüksel 23,20 de hafif muzi
ka — Budapeşte 23 de orkestra konse
ri — Florans 23 de konser — Kopenhag 
23,15 de opera muzikası — Londra 23 de 
konsere devam — Lüksemburg 23 de 
konser — Rad. Paris — 23 de askeri mu
zikaya devam — Roma 23,20 de orkestra 
konseri. 

Saat 24 den itibaren 
Alman Istasyonlan 24 de dans muzi-

kalanna devam — Brüksel 11 24,10 da 
hafif muzika — Budapeşte 24,20 de caz-
band — Kopenhag 24,15 de dans — Rad. 
Paris 24 de dans — Rad. Toulouse 24,15 de 
operet havaları — Frankf. ve Sttutg. 
1 den 2,15 e kadar gece muzikası. 

B U G Ü N , , - , _ „ , J E A N H A R L O V ^ 
M E L E K ' t e CLARKGABLE ^""""••°'''' SARAT06A Filminde 

Bıifün iMk»t 11 de tenzilâtlı matine 



Bir güzelsanai'tcr hâdisesi 

istanbul Belediyesinin 
güzel bir eseri; KONSERVATUAR 
Korto'nun konservatuar orkestramızla konser 
vermesi Muhiddin Ostündağa manevi mükâfat 

Cemal Reşid için büyük muvaffakiyettir. 
Cuma gecesi tstanbulun yüsOntt 

güldüren, İstanbul belediyesinin yûr 
zünü ağurtau, İstanbul hallcına Cüm^ 
huriyetimizin kültür salıasındaM ilcıl 
adımlarını bilfiil gösteren bir güıel 
sanatlar hâdisesine şalüd olduk. Yer
yüzünün en büjrük piyano üstadı Air 
fred Korto, Cemal Reşidin idarestar 
deki İstanbul konservatuarı orkestrefr-
sile bir konser verdi. 

Çinlilerin kalp sektesine 
sebep olan Taki-Satu oyunu 

Cuma gecesi İstanbul belediyesi Ko
medi tiyatrosımda verilen konserin 
üç bakımdan mühim ehemmiyeti var
dı. Korto ile beraber konservatuanmı-
zm orkestrasım dinlemeğe koşanların 
sayısı, bugüne kadar hiçbir konserde 
görmediğimiz kadar çoktu. Yedi yüı 
elli kişi istiab eden tiyatronun bütün 
yerleri üç gün evvelden tutulmuş, ti
yatroyu binlerce kişi doldurmuştu ve 
bu binlerce kişi, üç saat devam eden 
konseri, soluksuz, nefessiz, derin bir 
vecid içinde dinledi, konser bittikten 
sonra bir türlü dağılmak istemedi, dar 
kikalarca büjrük üstadı ve orkestra
mızda çalan sanatkârları; orkestra 
şefi Cemal Reşidi alkışladı. 

Orkestramız, bugünün musiki de
hâsı addedilen Kortoya; tek falso jraj>-
madan, bir tek jranlış nota sesi duyur
madan, üstadm istediği teknikle ve 
azamî bir çalış kudreti ve kabiliyeti 
göstererek refakat etti. 

On sene gibi kısa bir zamanda Kor
toya; refakat edebüecek, Kortonun be
raber çalmağı tereddüdsüz kabul et-
tiği bir orkestra yetiştirmek, hiçbir 
memlekete nasib olmuş mazhariyet
lerden değildir. İlk çalman Bethofenin 
Koriolan uvertüründe, yüksek değe
rini bir kere daha İstanbul halkın» 
gösteren orkestramızm muvaffakiye
tinde muhakkak ki şef Cemal Reşidin 
büyük bir hissesi vardır. Senelerden-
t>eri kıymetli arkadaşlannm ahenk 
birliğini temine çalışan ve bımu başa
ran Cemal Reşidi tebrik etmeği şehir 
namma; bir borç telâkki ediyoruz. 

Bethofen, Şuman, Şopen gibi üç 
musiki dâhisinin en ağır üç parçasını 
bize harikulade bir musiki ifadesile 
dinleten, büyük üstad Korto'nun tak
dirlerini kazanan konservatuar orkes
tramızın büyüğünden küçüğüne kar 
dar hepsini ayn ayn tebrik ederken 
istanbul belediyesini de, ihya ettiği, 
**n verdiği ve büyük fedakârlıklarla 
••ugüne eriştirdiği bu müesseseden do-
**yı takdir ve tebrik etmemek kabU 
değildir. 
. Kortoya refakat eden 60 musikişi
nasa halkm yolladığı alkışlarm bir 
*°smı da muhakkak ki Muhiddin Üs-
tündağa racidir. Muhiddin Üstündag, 
her türlü muhalefete, istinkâfa, lâ-
^ydiye rağmen, parasızlığa:, yoksul
luğa, darlığa göğüs gererde, mesuli
yetten kaçınmıyarak konservatuarı 
»dame etmiş, inkişafma çalışmış ve ni-
Payet musiki kültürü bakımmdan çok 
fasa sayılacak bü: zaman içinde, yal-
*"z İstanbula değil, memlekete iftihal-
^ebüeceğimiz bir orkestra yetiştirme
ğe muvaffak olmuştur. Kcmsçrvatua-
^ Cemal Reşidin idaresindeki orices-
«•a ı̂ memleket hesabma büyük bir 
kazançtu: ve Muhiddin Üstündağı 
toemleket hesabma takdir etmek bir 
^ Necibedir. 

Konserden sonra halk dağdmak bil-
*^iyor, üstadı alkışUyor, daha dinle
mek istiyordu. Korto, halkm bu coş-
fün, samimî ve anlayışh tezahürüne 
p r ş ı lâkayıd kalmadı, herkesin din
lemek fu-satmı ve bahtiyarlığmı ka-
aanamıyacağı Şopenin iki noktümü-
»lü daha çaldı. 

Konserden sonra piyano profesörü 
çok değerU sanatkârımız Ömer Refik 
'talikaya: 

- - Çaldığı piyano değU, sanki Arp 
Saidı, dedi; o kadar ince, o kadar za-
"̂ . o kadar işlenmiş bir çaUştı. Kor-

y^nn, hiçbir musikişinasta olmıyan 

B. Conal Reşit 
kendine has bir tekniği, sonoritesi, 
anlayışı var. 

Piyano profesörü Ferdi Ştaser: 
— Emsalsiz bir artist, dedi. Şopenin 

oldukça hafif, oldukça düşkün orkes-
trasiyonunu öyle bir yükseltmiş ki, sar 
natm zirvesine çıkarmış. 

Bugün için bizde musiki kabiliyeti 
ölçülemiyecek kadar büyük olan kıy
metli Cemal Reşid de dedi ki: 

— Yeryüzündeki iki milyar kişi arar 
smda bir emsali daha bıüunmıyan bir 
sanatkâr. O yalnız ender piyanist değil, 
ayıü zamanda sanat havayı nesimisl 
yaaratan ve etrafmdaküere hayat ve
ren kudretli bir üstad. 

Belediyenin Tokatlıyanda üstad şe
refine verdiği gece yemeğinde Alfred 
Korto bir arkadaşımıza intibalarıni 
şöyle anlattı: 
— Beş sene evvel İstanbula geldiğim 

zaman konservatuarınıza uğramıştım. 
O zaman daha henüz binaya yerleş
mekle meşguldünüz. Oturacak koltuk-
lannız büe yoktu. O zaman Cemal 
Reşide: «Bir gün gene geleceğim ve 
sizin orkestra ile beraber konser ve
receğim» demiştim. O zamaiı bu be
nim için bir hipotez, sizin için bir rü
ya idi. Bugün beş söie evvelki hipo
tezimi bir tez halinde ortaya koydum 
ve sizin rüyanız hakikat oldu. Bu ge
ceki konserden ciden memnunum, çok 
memnunum, sevincime payan yok di
yebilirim. On sene evvelki Ankara ile 
bugünkü Ankarayı düşününüz. İşte 
orkestranız da ayni şey. Teknikle gü
zel sanatler bir seviyede İlerliyor. Umu
miyet itibarile bütün elemanlarınız 
İyi, kemanlarınız çok ijrl, klârinet ça
lan Cemil harikulade. Sanatkârlan-
nızm en büyük kıymeti, çalışmanm 
değerini, musikinin çok çalışümağal 
değer bir sanat olduğunu kavramala-

ndır, bu büyük meziyettir. Hepsinde sa
nat aşkı, sanat duygusu var. Bu aşk 
ve bu duygu ile çalışıyorlaf. Eğer bu 
suretle ve bu minval üzere çalışmak
ta devam ederseniz birkaç sene son
ra orkestranız Avrupa orkestraları 
ayarmda bir teşekkül olalcaktrr, bun» 
şüphe etmiyorum. Ancak bir büyük 
noksanınız var: Âletleriniz fena. Ge
rek Ankarada, gerek îstanbulda bu 
noksanı buldum. Musiki kültürü pa
halı bir kültürdür. Fakat bu kadar fe
dakârlığı göze alan hükümet iyi 
musiki âleti almak fedakârlığım da 
göstermelidir. Ankarada da, İstanbul-
da da piyanolannızı yenileyiniz ve 
konservatuarmız pahada ağır musiki 
âletleri getirtsin. 

• 
Cuma gecesi şahid olduğumuz gü

zel sanatlar hâdisesinden sonra şeh
rimizin güzel bir tiyatro blnasma şid
detle ihtiyacı olduğunu bir kere dar 
ha kavradık. Mademki güzel bir kon
seri dinlemeğe koşan binlerce halk ve 
mademki bu binlerce halka zevkle 
konser dinletecek güzel bir orkestrar 
nuz vardır, güzel bir tiyatro ve konser 
salonumuz da artık bir an evvel ol
malıdır. Muhiddin Üstündağm bu işi 
de bir an evvel başarmasuu candan 
dileriz. 

Taponlar Ciyu -
Citsu ojnmunda çok 
usta sayılulas; fa
kat bu oyunun es-
ranna vakıf değil
dirler. Ciyu - Citsu-
da öyle hareketler 
vardır ki bunlan 
yalnız Çinliler büir-
I«r. Japonlar oyu-
nun bu gizli hareketlerini öğrenmeğe çok 
fialiOtıklan halde bir türlü muvaffak ola
mıyorlar. Çünkü bir Çinli Taki - Satu 
lami verilen bu hareketleri ifşa etmekten 
İM İşkence altmda ölmeğe razıdır. 

Taki - Satu esraruu bundan yirmi, 
otEU sene evvel İngilizler elde etmeğe mu
vaffak oldular. Pekin'de İngiliz ataşesUe 
evli olan bir Çinli kadm bu sim kocası
na ifça etti. Fakat o esrar bugfin İngiliz 
zabıta teşkUâtanm merkezi olan «Skotland 
Yardı da saklı bulunuyor. Taki - Satu 
esrarma aid olan vesika bir demir kasa 
İçinde bulunduruluyor. Bu kasayı açmak 
igln üç muktelif anahtar lâzımdır. Bu 
anahtarlann her biri Skotland Yard'm 
üç yüksek şahsiyetine teslim edilmiştir. 
Üçü bir araya gelmedikçe kasayı açmak 
mümkün değildir. 

Taki - Satu'nım ne müttıiş bir oyun 
olduğu ve onunla bir insanm hiç bir ia 
ve eser bırakmadan birkaç saniye zac-
fmda sun! surette kalb sektesi tevlid et
tirilerek öldürüldüğü düşünülürse yapılan 
bu sıkı tekayyüdün mânası anlaşılur. 
Oyun, düz satıhlı iki şeyin muayyen su
rette şahdamannın İki noktasma bastı
rılmasından ibarettir. 

Bu hareket yapılır yapılmaz o insan 
Ani surette kalb sektesinden ölüyor. Bu 
hareketi yapmak kolay gibi görünüyorsa 
da hakikatte büyük bir mümarese, me-
haret ve ustalık lâzımdır. Şayed bu Taki . 
Satu oyunu bilinseydi, dünyada birçok 
cinayetlerin sebebini meydana çıkarmak 
mümkün olamazdı! 

Geçenlerde Skotland Tard, Taki - Sa-
tu'yu bilfiil tesbit etmek fırsatUe karşı
laştı. Skotland Yard müdürü Belltngham 
Londrada Hayd Park'taki polis noktala
rından birini teftiş ederken telefon çaldı. 
Polis komiserliği parkm parmaklığı üze
rinde taksi şoförü Cimmi Hardi'nin bir 
cesed gördüğünü bildiriyordu. 

Ölü yalnız pijama giymiş olan bU 
adamdı. Cesed parmaklıgm sivri uçlan 
üzerine atılıverdiğinden gövdesi iki bük
lüm vaziyette parmaklıktan aşağıya sar
kıyordu. 

Yüzünün yansı bir yünlü bezle sanlı 
olan şoför parmaklığın önünden ge
çerken projektörün ziyası sayesinde ce
sedi gördüğünü söyledL 

Çinliler bu oyunun sırlarını ifşa etmekten ise 
işkence altında ölmeği tercih ederler yalnız Skot

land Yard zabıtası bunun sırlarını biliyor, 
fakat üç kilitli bir kasada saklıyor 

Komiser: «Onu tamyor musun?» diye 
sorımca şoför: 

— Tabii tanıyorum, yalnız ben d^ll, 
bütün mahalle onu tanıyor, geceleri pija
ma ile sokaklarda dolaşan bu adamı her
kes deli diye biliyordu!» cevabmı verdi. 

İsmi ve adresi kaydedildikten sonra 
şoför serbes bırakıldı, ölünün ayaklan 
yol yürüyerek çamurlanmamıştı, yüzünde 
kalan son alâmetler sükûnete delâlet edi
yordu. Zabıta müdürü Bellingham dedi 
ki: 

— «Adamı uykuda öldürdükten sonra 
buraya getirmişler.» 

Öldürülen adam Sir Sevil Davson'du, 
Hindistan hükümeti nezdinde yüksek bir 
vazifede bulunuyordu. Dell zannedUen bu 
altmışlık ihtiyar Hind hükümetinin gizil 
ajanıydı ve afyon kaçakçılığmı menet
mek için kurulmuş olan gizli İngiliz teş-
kilâtmı idare ediyordu. Davson'un öldü
rülmesi üzerine o zamana kadar halledl-
lemiyen birçok cinayetlerin sebebleri an
laşılmış oldu. 

Davson'un yazı masasında Çince v» 
Hindçe yazdı birçok vesikalarla şifreli blfl 
not defteri bulundu. Bu defterin şifreli 
yazılan halledildikten sonra şof&r Cimml 
Hardi sorguya çekilmek istendi. Fakat bu 
adam da hiç bir İz bırakmadan ortadan 
kaybolmuştu. Hattâ Londra belediyesinda 
o isimde bir taksi şoförü bile mukayyed 
değildi. 

Acaba sir Davsonu kim öldürmüştü? 
Şifreli defterin soldan ikmci sahifeslnde 
Çangtsienti ismi görüldü Bellingham bu 
İsmi işitince yerinden fırladı. Çünkü onu 
başka bir münasebetle işitmiştl. Elinde 
tutmakta olduğu gazetesini hemen açarak 
eğlence sütunlarına göz gezdirmeğe baş
ladı. «Koliseum» varyetesinde durdu, ora
da Çangtsienti isminde bir akrobat numa-
ralarmdan bahsediliyordu. Bellingham: 

— «Sir Davsonun nasıl öldürüldüğüntt 
şimdi anladım» dedi. Davsonun cesedinde 
ne bir yara, ne bir bere, ne de boğma 
alâmetleri görülmüştü. Fakat Detektif 
onun Taki - Satu ile öldürüldüğünü bili
yordu. Her halde Davson uykuda İken biç 
Çinli tarafmdan öldürülmüştü! 

Polisler «Koliseum» varyetesinde akro-
batm gordrop odasma girdikleri zaman 
odayı boş buldular. Çangtsienti üçüncü 

sırada gelen numa
ralarım yaptıktan 
sonra üyartodan çı
kıp gitmiştL Onun 
İçin RıverSayd bul-
vanndaki İkametgft» 
huuı gidildi. BeUlngK 
ham yanına Hakins 

_^^_^__^^__^_^ ve Vilkinson Lnnlndt 
l ö muavin alarak 

evin önâne geldi, \rakm8on nöbetçi olanık 
kapmm Miünde bekledi, dlfterleri içeriye 
girdiler. 

Ev sahibi Mak Ferson sarhoş gibi gö
rünüyordu. Bellingham polis veslkasım 
ibraz ederek kim olduğunu ona anlattL 
Fakat Çinliyi tevkif edemedi. Çünkü tev
kif müzekkeresi henüz gelmemişti Skot
land Yard müzakereyi bir polis memu-
rUe aricasmdan gönderecekti. Bellingham 
müzekkereyi beklemek için «vln antre
sinde bir koltuğa oturdu. 

Bu esnada birden bire yan kapılardan 
biri açıldı. Yüzü tarif edllemlyecek kadar 
çirkin olan bir Çinli göründü. Bir kaç sa
niye donup kaldı, ondan sonra çekilip gitti 
Bellingham: 

— «Bu adam Çang değildll» diye tas
girdi. Sarhoş ev sahibi: 

— «Budalalar, dedi. O maymım surattı 
lâkabile anılan gazele müvezzildir. HeAei 
onu tanır.» 

Evsahibi bunu söylerken Çinlinin iç»» 
riye doğru fırlattığı bir gazeteyi gösterdL 
Bellinghamla Havkins tevkif müzekkere
sinin gelmesini beklemek IstemedUer. He
men Çangın oturduğu odaya koştular. 
Fakat akrobatm odası boştu, pencere açık 
duruyordu, tkl polis hafiyesi hemen soka
ğa fırladılar ve Tems nehrine doğru giden 
yolda koşmağa başladılar. Hava sisliydi. 
Biraz sonra sislerin arasmdan meydan» 
çıkan Vilkinson hiddetinden ağlamak de
recesine gelerek gördüklerini arkadaşına 
anlattı: 

— «Herifleri kaçırdım. Arka kapısmdan 
iki Çinli çıktı, nhtmıda üçüncü bir Çinli 
bekliyordu. Ondan sonra bir motörfln ta-
kırtısmı işittim... 

O gündenberi yapılan araştırmalardan 
hiç bir netice hasıl olmadı. Fakat Skotland 
Yard sir Davsonun afyon kaçakçılan ta-
rafmdan idama mahkûm edildiğini ve iş
lerine sekte veren gizli ajamn onlar tara-
fmdan Taki - Satu usullle öldürüldüğüntt 
pekâlâ biliyor. O gün kaçtm iki Çinli mo-
töre binerek ihtimalki hususi bir yata 
girmişler ve bu suretle takibattan kurtul
muşlardı. Çünkü afyon kaçakçılan teşki
lâtı adamlarmı korumanın yolunu çok İyi 
bUir. 

tKTİSADt MESELELER 

Hangi Memleketlerle 
ticaretimiz artıyor? 

Nisan aymda ihracatımızda yeni 
bir inkişaf göze çarpmaktadır. Bu 
a3rm birinci ve ikinci haftasmda ih
racatımız 1 müyon 70 bin 374 liray
dı. Bu mikdar yalnız İstanbul güm
rükleri tarafmdan tesbit edilen rar 
kamlan ifade eder. Nisanm ilk haf
talarında en ziyade İhracat yaptığı
mız memleket, Çekoslovakya ile Fran
sa idi. Çekoslovakyaya satüan malla-
nn arasmda tütün birinci dreecede 
gelmektedir. Fransaya ise hububat 
maddeleri, muhtelif madenler satü-
maktadır. Son aylar içtade Fransa üe 
aramızda ticaret münasebetleri de 
artmaktadır. NiteJdm FransadaM 
Franko - Türk şirketi, bu münasebefr-
İMi arttırmak için yeni tedbirler al
maktadır. Şirketin Paris merkezin
de fmdık, yumurta için birer konfe
rans verilecektir. 

Bundan bir ay evvel de Türk tü
tünleri için bh: konferans verilmişti. 

Fransada, Türkiye ile ticareti art-
tmnak için böyle bir teşekkül oldu
ğu gibi, Bükreşte de Türk - Rumen 
tciaret odası bulunmaktadır. Bu, y». 
ni teşekkül eden bir müessesedir. 
Türk - Rumen ticaret odası, Türklr 
ye - Romanya arasmdaki münase
betleri arttirmak için, konferarular 
ve iki memleket arasmda seyahatler 
tertib edecektir. Yakmda bir Rumen 
ticaret heyetinin Türidyeye geleı^, 
tacirlerimizle tanışacağından bah
sedilmektedir. 

Türkijre - Romanya arasında, g»-
niş esaslara Istinad eden yeni bir aur 
laşma yapılmışti. Bu anlaşma saye
sinde, son Ur iki ay içinde Romanya 
ile ticaret münasebetlerlmİK artmif' 
tır. Fakat münasebetleri daha ziya
de genişleıtmek için her iki meml»* 
ket tacirlerinin biıbirlerile tanışma^ 
lan lâzımdır. 

Bükreşte Ur Tüılc - Rumen tiMtrel 

Hava müdafaası 
ingiliz papazlarının 
gönüllü toplamakta 
yardımlan isteniyor 

Londra 23 (A.A.) — Sir Samuel 
Hoare, İngUiz kiliseshan rahlblerine 
bir mektub göndererek hava - Kimya 
tehlikesinden tahaffuz işlerinde kul
lanılacak gönüllülerin toplanması için 
papazlarm yardım etmesini istemiştir. 
Hoare, yeni servisin gayri askeri ve 
insani mahiyetini kaydetmiş ve gönül
lü miktarmm bundan evvel tesbit edil
miş olan bir milyonu geçmesi lâzun 
geldiğini ilâve eylemiştir. 

Ç e k o s l o v a k y a d a b e l e d i y e 
î n t i h a b a t ı 

Prag 23 (A.A.) — Belediye intüıabı 
22 mayıs, 29 mayıs, 12 haziran günle
rinde yapılacak ve mıntakalara göre 
son teşrin aymda devam edecektir. 

•mnınıııııiHiıııniHiımıııınııınHiiHnıııııııııı ııııniMiııııunııiHnB 

de de bu mahiyette bir teşekküle İh
tiyaç vardır. 

İstanbul ticaret odası, Türkofla, 
bu ihtiyacı temin etmek için teşeb
büse glrişmeli, Romanyaya seyahat
ler tertib etmelidir. Nitekim şhndl 
Ziraat Vekili olan B. Faik Kurdoğlu, 
Romanya anlaşması hakkmda, İs
tanbul ticaret odası salonunda, ihrar 
cat tacirlerine izahat verdiği zaman, 
ayni fikirleri üeri sürmüştü. Bir 
memlekeüe ticareti arttırmak için, 
ticaret anlaşma-tı kâfi değüdlr. Dev-
letin yapbgı bu anlaşmayı tatbik et
mek te tûccarm vazifesidir. Bu vazi
feyi başarmak ta ihracat yapılan 
memlekeUere seyahaUer yapmak, 
orada mallarına ajanlar bulmak, ser
gilere İştirak etmekle kabü olur. Hal
buki başka memleketlerin ihracat ta-
drleıl toplu olarak Türklyeye seya
hat etmektedir. Birkaç sene evvel 
Marsilya tlcaı«t odası heyeti de 
memleketimizde bir seyahat yapmış-
b. Bu seyahatler* mukabele etmek 
İstanbul, İzmir gibi en büyük ticaret 
DdaİAruA dü^en tüı yazile pluyor. 

H. A. 

Fransadan muzır 
ecnebiler çıkarılıyor 

!lk olarak dört mülted 
Rus generali Fransadan 

kovulacak 
Paris 23 (A.A.) — Pöti Pariziyen 

gazetesi, ecnebiler arasmda bulunan 
muzır eşhasın Fransız hududu harici
ne çücanlmalan hakkında ilk tedbir
lerin tatbik edilmeğte başlandığım ha
ber vermektedir. 

Dört mülteci Rus generali yakmda 
hududa sevkedileceklerdir. VrangeUn 
Kırımda eski erkânıharbiye reisi olan 
general Şatik)f da memleket haricine 
çıkarüacaktir. Fransadaki eski Rus 
muharibleri cemiyetlerinin reisi olaa 
Şatilof, general Millerin mesai arka
daşı idi. Daha evvel de Kutiepof ile 
birlilste çalışmıştı. Bu ild generalin fe
ci bir şekilde ortadan kayboldukları 
malûmdur. Bir kaç ay evvel general 
çatUof Saİ£unankaya giderek Fran-
fcoya Fransada bir Rus «Beyaz avcı» 
furkası teşkil etmeği teklif etmiş fa
kat bu teklifini kabul etUrememişti. 

Turkul, Kusonski ve Koçkin isim-
lerindeki generallerle general MUlerin 
kaybohnası i^ile alâkası bulunan de
niz binbaşısı Pavolof yakmda memle
ket haricine çıkanlacaklardır. 

Büyük harbden evvel Petrogradın 
en büyük yevmî gazetesini çıkaran 
büyük gazeteci Aleks Süvarinin oğlu 
Boris Süvarin de hududa sevkedüe-
ceklerin arasmdadır. Boris Süvarin 
Parisde «Tan dü Suar» İsminde bir 
gazete çıkarmağa başlamışti. Bir kaç 
sene evvel bu gazete neşriyatım tatil 
etmiş İse de Rus muhacirlerinin müf
rit sağ cenah mahfillerinde Süvari
nin hâlâ büyük bir nüfuzu vardı. 

Hindistanda kanlı arbedeler 
Buknov 23 (A.A.) — Burada muh

telif din ve mezheplere mensup kimse
ler arasmda çıkan bir arbede esna-
smda 8 kist ölmüş, 80 kişi yazalan-
mıştır. 
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KININHAYATI 
', tanınan bu orkestra 
tada çok meşhurdur 
)vskinin izdivaçları ve 
arbo ile tanışması 

Greta Garb 
macerası her 
ka ile talîib eu*..— 
İtalyada Ravelloda bir kaç ay u*̂  
İlkte yaşamışlardı. Bunun üzerine 
yakında evlenecekleri duyulmuştu. 

Bu rivayet tekzib edildi. Fakat 
Greta ve Stokovski birbirinden ay
rılmadılar. İtalyadan iptida Sicilya 
adasına, oradan Tunusa gittiler, şim
di Şimalî Afrikanm ılık havası içinde 
yaşıyorlar. 

Geçende de yazdığımız gibi Greta 
Garbo 32, Stokovski 56 yaşındadır. 
Gretanm, yaşı epice ilerlemiş ve is
mi pek duyulmamış bir sanatkâra 
nasıl gönül verdiğini bir çokları an-
lıyamıyorlar. 

Halbuki Stokovski, Avrupada çok 
tanınmış olmamasına mukabil Ame-
rikada pek meşhurdur ve adı «Güzel 
Stokovski» dir. Saçlannın kırlaşmış 
olmasına rağmen çehresi elan genç 
göstermektedir. 

Stokovski güzel keman ve piyano 
çalar. Bundan 30 sene evvel Pariste 
tahsilini bitirdikten sonra Amerikîir 
ya gitmiş, iptida orkestralarda ke
man, sonra piyano çalrmştır. Birkaç 
sene sonra Flâdelfiyada orkestra şefi 
olmuştur. O zaman bütün kadınlar 
bu ince, zarif ve şık orkestra şefine 
bayılırlardı. Stokovski orkestrada pi
yano çalan kadım beğenmiş, onun
la evlenmişti. Konser verilen tiyat-

Stokovski «Yüz erkeğe bir kız» Hlmin-
de Deanna Durbin ile birlikte 

ro müdürü bunu haber ahnca yerin
den fırlamış: 

— Delirdiniz mi?... Bütün karye-
rinizi mahvedeceksiniz... Artık hiç 
bir kadın konserlerinize gelmiye-
cek... diye bağırmıştı. Fakat Stokovs
ki kansmı sevdiğini, kendisinden ay-
nlamıyacağım söylemişti. Bunun 
üzerine hiç olmazsa evlendiğinin gizli 
tutulmasma karar verilmişti. 

Aradan bir müddet geçtikten son
ra Stokovskinin konserlerine genç bir 
kız devam etmeğe başlamıştır. San-

Stokovski bir orkestrayı idare ediyor. 

şm, çok sevimli bir kız... Daima en 
ön koltuklardan birinde oturur, or
kestra şefine hayran hayran bakar
dı. Konser bitince bir şey söyleme
den çıkar giderdi. Bu hal aylarca 
devam etti. 

Stokovski bir gün Amerikanın en 
büyük zenginlerinden birinden, B. 
Consondan bir davetname" aldı. B. 
Conson birçok kimyevî madde ve 
ecza fabrikalarımn sahibi idi. Ser
veti yüzlerce milyon dolan bulu
yordu. 

Stokovski davete icabet etti. Ame-
rikada şöhret kazanmış-zarif frakım 
giydi ve ımlyonerin evine gitti. Ora-. 
da, konserterinde ^ m a karşısmda 
gördüğü genç kızla karşılaştı. Bu 
genç kız, milyoner Consonun biricik 
kızı idi. 10 dakika sonra Conson ça
lışma odasında orkestra şefine soru
yordu: 

—, Kızımla evlenmek ister misi
niz? 

Stokovski bu suale: «Evet» ceva-
bmı verdi. Yalnız bazı küçük güç
lükler mevcud olduğunu söyledi. Me
selâ karısından boşanmak... 

Stokovksi bu münasebetle evli ol
duğunu anlattı. Milyoner bu güç
lüğü mühim bulmadı: 

— Kolay i«, avukatlarım bununla 
meşgul olurlar... dedi. 

Filhakika çok geçmeden Stokovski 
ilk karısından aynldı, Consonım kı-
zile evlendi ve Amerikanm en bü
yük zenginlerinden biri oldu. Sto
kovski bundan sonra orkestra şefli
ğinden vazgeçebilirdi. Fakat o ça
lışmayı bırakmadı. Bir taraftan kon
serlerine devam etti, diğer taraftan 
HoUivuta gitti, muhtelif filimler için 
besteler hazırlamağa başladı. Bu bes
teler o kadar beğenildi ki HoUivut-
t a : 

— Stokovski fevkalâde bestelerile 
fen bir filimi güzel bir filim haline 
getirebilir... Sözü bir kaide halini 
aldı. Stokovski orkestra şefliğini bı
rakarak tamamen bestekârlığa baş
ladı. 

Greta Garbonun sevgilisi ancak 
geçen sene, meşhur filim müessesesi 
müdürlerinden Adolf zukar'm sine
ma hayatma girişinin 25 inci yıldö
nümü münasebetile verilen konserde 
tekrar orkestra şefliği yaptı. Zarif 
kıyafetile ortaya çıktığı zaman kar
şısında gene genç bir kadın gördü. 
Bu genç kadın Greta Grabo idi. 

Bir senedenberi iki sanatkâr ara
sında gizli bir muaşakadan bahse-

HEKlM ÖGÜTLERt 
• • 

SINIR IŞKENCELERI 
Korkak - Sevdalı 

Sinirli tiplerden biri: Korkak. Kor
kar, o da bilmez neden korktuğunu. 
Kararsızlıktan, nefsine itimadsızlık-
tan korkar; güvenemez kendine. İn
sanda çalışma kabiliyetini kötürüm 
eden korkaklık ne kadar zekâları kı
sır bıraktı. İşte bir örnek: 

Bir genç, her hangi bir mektepte 
muallim muavini; talebenin kendisi
ne saygısı var. Hiç sıkılmıyor, dikka
te değer bir açık anlatışla ders veri
yor. Amma dershatıeye bir müfettiş 
girsin, zavallıya o zaman acırsınız. He
men şaşırır, ne söylediği anlaşılmaz 
bir hale gelir. Tabiî bu hâl onun mes
leğinde ilerlemesine engel olur. Top
lantılardan kaçar, bir köşsye çekilir, 
yalnız yaşar. Bu hali, bu tavrı onun 
duygularına da uygun düşmez, Derste 
kelimeleri tartar, ölçer, biçer, düzgün 
söylerken bir salontia sözler ağzından 
öyle gelişigüzel, öyle münasebetsiz dü
şer ki susmağı daha yerinde bulur. 

Zarurî toplantılara gitmemek 
için bahane arar, gitmek mecbu
riyetinde kalırsa, bir hâdise olsa da 
gitmese diye temenni eder. Giyimin
de, kuşanmasında bir eksiklik olma
sından korkar. Netekim daima elile 
kravatını yoklar, yanındakinin göz

lerinde kendine aid bir istihza arar. Eve 
döndüğü -zaman da rahat etmez, ora
dayken yapılmasına imkân olan gaf
lara geçid yaptınr. 

Edebî bir toplantı var; gitmemek 
için bin bahane bulur, atlatmak ister; 
atlatamazsa mümkün olduğu kadar 
erken gitmeğe çalışır, mütecessis göz
lerden kurtulmak için... Toplantı 
başlamış ise oradakilerin dikkatlerini 
üzerine çekmemek için gizlice savu
şur. Söz söylemek fırsatı düşerse söy
lememek için güzel vesileler bulur. 
Dinleyici sıralarmm boş olması ne 
kadar hoşuna gider? Program yüklü 
olup ta kendisine söz söylemek sıra
sı gelmezse çok sevinir ve hemen savu
şur. Mesleğinde ilerlemez, Çünkü 
baht ve talih hayatta cesaret göste
renlerin kucağma atılır. 

Korkak, söyliyemediklerini kâğıda 
döker; içini dökerek sahifeler doldu
rur. Bizzat yazılmış itirafları korkak-
larm hal tercümeleri teşkil eder. Jan 
Jak Ruso'nun Konfesyon'u bunlardan 
sajnlır. 

silerde görülen bir buhran... Zeki, ça
lışkan bir talebe. İmtihanda, bir son» 
karşısmda duraklar, put kesilir, bir 
söz söyliyemez. Halbuki bildiği şey; 
biraz sonra bülbül gibi söyler. 

Bir büyük avukat, ünlü bir artist, 
kürsüye, sahneye çıktıkları zaman 
dilleri tutulur, sıkılırlar. Amma bu 
hal onlann muvaffak olmalarmâ en
gel olmaz. Değerli Fransız artisti ma
dam Jan Garniye sahneye çıkmadan 
önce kuliste geniş adımla^rla dolaşır-
mış. Adı lâzım değil, başka bir büyük 
artist te dermiş: 

— Her defa sahneye çıkarken, iste
rim tiyatro yıkılsın! 

Bu da bir türlüsü: Muayyen baa 
hallerde, alelade korkak sayılan M-

!••••••••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••• 

diliyordu. Stokovskinin ikinci kan-
smdan aynlması Greta ile yakında 
evleneceği rivayetlerinin kuvvetlen
mesine sebeb olmuştu. Greta üe 
Stokovskinin muaşakası bugün ale-
nîleşmiştir. Fakat henüz evlenme 
hakkmda bir karar yoktur. Bakalım 
bu muaşaka nasıl nihayet bulacaktır. 

Sevgi, devamlı bir coşkunluk; ısrar» 
İl bir vasfı var. Gerçek devamlı bir iç 
sıkıntısındcin başka bir şey nu sevda' 
Her sevgi, gerçekleşmek için, onr to 
siyanı, onu kovalıyanı kararsızla İc
ra, işkillere, ümidlere, ümidsizlikle. s 
düşürür. Bunlar iç sıkmtısından, 
üzüntüsünden başka ne? Sev
gi, bir akbaba pençesi ki, saadet ve 
hürriyet o pençe içinde can verir,, di
yor, madam îstael. Visal bile o sıkın
tıyı geçirmez. Ondan sonra başlar sev» 
giyi korumak kaygıları. Ya saadeti 
elinden giderse? Tıpkı nekesler gibi. 
Nekes hazinesini nasıl gözetlerse ku
runtu içinde, sevdalı da sevdiğini öy
le gözetler. Her şeyine dikkat eder, 
her şeyinden şüphelenir. Esasen mev
cud olmıyan felâketi bu beceriksizce 
yaptığı tekayyüdlerle hazırlar. 

Bunlar da sevdayı sinir işkenceleri 
zümresine katar. 

Her kim ki esir olur bu dame 
Sabretse gerek gamı müdame 
Aşk şairi Fuzuli, şiirlerinde hep bu

nu terennüm etti. 
Dr. Rusçuktu Hakkı 
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İki genç kızın halecanla geçirdik
leri bu kâbuslu hayat demek çok şü
kür artık bitiyordu. Yalanlarla, do
laplarla kanşık mevcudiyetlerinden 
kurtulacaklardı. 

Mümtaz ise Atiye gibi kurnaz bir 
düşmandan kurtulduğu için son de
rece memnundu. Artık içi rahattı. 
Çerkeş Hasanın da kendisi için bir 
tehdid olacağını düşünmüyordu. Çün
kü at hırsızı, o günkü rezaletten ve 
sızdırdığı paralardan sonra tekrar 
mahallesine dönmüş, ortadan kaybol
muştu. Atiye'nin ölümünü de gazete
lerde okuduğu için, basma bir iş açıl
masın diye sinmiş olacaktı. 

Delikanlı asude ve mesud günler 
geçiriyordu. Rahatını tehdid edecek 
hiç bir şey yoktu. Vahid bey ona iti-
mad ediyor; Feriha ile Hajrriye de iyi 
bir adam olduğuna kanaat getiriyor
lar... Hattâ doktor Rahmi ki vaktile 
kendisine tahammül edemezdi, o bi
le dostluğunu esirgememeğe başla
mıştı. 

Fakat kaderin cilvesile ve kendi ta-
biatinin coşkunluğu ve cakacıhğile 

basma yeni derdler açılabileceğini hiç 
hesaplamamıştı. 

Askıları asıldıktan sonra Mümtaz'ın 
sevinci büsbütün arttı. . Her gün bir 
fasıl belediyeye gidiyor, ismini duvar
da okuyor, sonra aynanm karşısında 
kendini tamaşaya başlıyor ve beğeni
yordu. 

Hele tripalara gidip te eski kumar 
arkadaşlanna katıldığı zaman guru
runa payan yoktu. Oraya gelenlerden 
bir çokları Mümtaz'ın nasıl bir dolan-
dıncı ve vurguncu olduğlmu bilirler
di. Böyle bir izdivacı yapmış olmasına 
herkes şaşıyordu: 

«— Vahid bey bu herife nasıl kızım 
veriyor?» diye parmakları ağızlarmda 
kalıyordu. 

Destenin arasından meharetle is
kambil aşırmasım bildiği için lâkabı 
Cımbız Receb olan bir arkadaşı bil
hassa onu fena halde kıskamyordu. 

Alay ederek seslendi: 
— Zengin kızla nişanlandığım ga

zetelere yazdırmışsın. Şimdi de evle
neceğini söylüyorsun. Ben hiç İnan
mam. Hepsi yalan! 

Batakhanenin sahibi Ökse Hamdi: 
— Alacaklıların ağzını tıkamak 

için balon uçurdun galiba? 
Mümtaz kızdı: 
— Deli misiniz yahu?.. Niçin yalan 

söyliyeyim? Ben Vahid be3ön kızım 
neye alamıyormuşum? 

— Haydi kopuk sen de... Kim sana 
kaymak gibi kızı verir? Hele o taba
kadan! 

Delikanlı asabiyetle: 
— Belediyeye gidin de askıya ba-

km! - dedi. 
Bu söz hepsine tesir etti. Demek bu 

işte bir hakikat vardı. 
Cımbız: 
— Olabilir! - dedi. - Fakat son da

kikada bozulmıyacağinı kimse temin 
edemez... Malûm ya, senin kaympe-
der de öyle olmadı mı? 

Mümtaz müstehzi müstehzi mırıl
dandı: 

— Yok camm... Bana öyle şeyler vız 
gelir... Vız gelir tınz gider... Ben işimi 
sağlam kazığa bağladım. Elimde si
lâh var, 

ökse Hamdi merakla: 
— Anlat bakalım neymiş... Biz de 

bilelim de faydası dokunur belki sıra
sı düşünce... 

— Söylemem. 
— O halde kıtır atıyorsun... Ne si-

lâhm var, ne bir şey... Bize caka kesi
yorsun. 

— Susun ulan... İçimi sıkıyorsunuz! 
— Anlat yahu... 
Cımbız Receb alay ederek: 
— Ne anlatacak be?.. Hepsi palav

ra... Anlamıyor musun? Fiyaka... 
Mümtaz'ın Çerkeş daman kabar

mıştı: 
— Ban yalan söylemem. Madem ki 

inanmıyorsunuz, işte anlatacağım! 
— Dinliyoruz. 
— Hayır, burada anlatamam... Ev

lenmeden bir gün evvel hepinizi da
vet edeceğim... Bekârlığa veda dave
ti... İşte o zaman elifinden yesine ka
dar hikâye ederim. 

— Kandırıyorsun... Hepimizi sarhoş 
eder, o akşam da işin içinden kurtu
lursun. 

Ökse Hamdi: 
— Arkadaş! - dedi. - O gece eğer an

latırsan bütün davetin masrafı ben
den! Anlatmazsan senden... Var mı
sın? 

— Varım! 
— Ama haberin olsun... Çok mas

raflı olur!.. Pahalı bir yere gideceğiz... 
Gacolar da getireceğiz... 

— Razıyım, razıyım... Anlatacak 
ben olduktan kelli... 

Gidecekleri yeri, günü, saati ta3rin 
ettiler. Hattâ Mümtaz tripo sahibin
den - evlendikten sonra iade etmek 
üzere - bol faizli, iki yüz lira da borç 
aldı. 

Davet gecesi, yanlarında kadınlarla 
Boğaziçinin meşhur lokantalanndan 
birine gittiler. Sarmaşık sarılmış ka
fesli localardan en genişini seçerek 
oturdular. 

Mümtaz, evlenmek sıralannda ka
dınlarla eğlence yaptığı duyulmasın 
diye korkuyordu. İhtiyaten garsona 
sordu: 

— Yandaki kameriyede kim var? 
Garson delikanlıyı pek eskiden ta-

mrdı. Samimî bir eda ile: 
— Hiç üzülmeyin beyim... Bitişik

teki il̂ i kişi İstanbulluya benzemiyor
lar... Yabancı simalar... Kendi halle
rinde sessiz sadasız adamlardır. Bir 
kaç gündür geliyorlar. Siz, keyfinize 
bakın. 

Mümtaz'ın içi rahatlamıştı. Neşey
le yemeğe içmeğe başladılar. 

Kadınlı erkekli, arkadaşları, deli
kanlıyı, vurduğu vurgundan dolayı 
tebrik ediyorlardı. 

Kadının biri gülerek: 
— Voli olunca böylesi olmalıdır... 

Bravo! Akıllı imişsin doğrusu! Pek 
gözüme girdin! 

Cımbız müstehzi müstehzi mınl-
dandı: 

— Dikkat et, güzelim... Beyefendi 
pek tehlikeli imiş. Kadmlan kendine 
bağlamak için usuller icad etmiş. 

— Vay, neymiş o? 
(Arkası var) 
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Millî Hakimiyet Bayramı her tarafta 
parlak surette kutlandı 

Beyazıd meydanında yapılan merasim çok güzel 
oldu, ateşli nutuklar irad edildi 

23 Nisan Çocuk bayramı dün şeh
rimizde parlak bir surette kutlanmış» 
tır. Şehir gündüz bayrak, gece elek
triklerle donanmıştı. Dün saat 9 da 
vapur ve fabrikaların çaldığı düdük
lerle bayram başlamıştır. 

Sabah saat 9 da çocuklar ilkmek-
teplerde toplanmışlardır. 9,30 da mek
teplerden hareket eden çocuklar kısa 
fasılalarla Beyazıd meydanını dol
durmağa başladüar. Meydanm Üni
versite kapısı önüne açıkta; büyük bir 
sahne kurulmuş ve halkın merasimi 
kolayca takib edebUmesi için her ta
rafa hoparlör tesisatı yapünuştı. 

Saat ona doğru Beyazıd meydaiu 
binlerce halkla tıklım tıklım dolmuş
tu. Çocuklann hepsi bir ağızdan söy
ledikleri İstiklâl marşile merasime 
başlandı. 

Bundan sonra, profesör B. Zühtü 
îlhan ilkokul yoksul çocuklanna yat-
dım birliği adma bir söylev verdi ve 
ezcümle dedi ki: 

— «Türk çocukları, hepr ^ n bayrriTnıni 
kutlanm. YavruVjnm. a^den-ki Türk hal
kı sizin bayr*:î\ • V y\,ı,lazûak için top
landı; size so<r-: iayramınızın mâ
nası nedir? 

Ben diyorum ki, bayramınızın mânası 
Türkiye için doğuşunuz ve doğuşunuzu 
öuyuşunuzdur. N?i.7»'d tam olarak varsmız. 
Alemi neşelendiren, yaşatan, bugünü ya
ratan ve yarını yartacak olan büyüK 'S>ir 
varlıksınız. İsta-ntulda bile sayısı 100 bini 
Eeçen büyük toi) ordumuz. Şetaretli ço
cuk ordusu... Z§te bayrammızın mânası 
budur. 

Cumhuriyet çocukları, ne bahtiyarsınıa 
ki, Cumhuriyeti kuran Ulu Ata, size onu 
emanet etmekte, millî egemenlik bayra-
•Jiını çocuk bayramı yapmaktadır. Hep bir 
ağızdan bağıralım: 

— Ulu Ata, çok yaşa !» 
Meydanı dolduran binlerce çocuk ve 

halk hep bir ağızdan tekrarladılar: 
— Ulu Ata, çok yaşa! 
Profesör B. Zühtü İlhan, alkışlarla 

söylevini bitirdikten sonra Çocuk esir
geme kurumu adına doktor B. Kudsi 
bir söylevi verdi ve uzun uzım alkış
landı. 

Doktonm söylevinden sonra Eminö
nü Halkevi tarafmdan tertib edilen 
Daerasime çocuklann hep bir ağızdan 
söyledikleri «Türk çocuklan marşı» 
Üe başlandı. Müteakiben Eminönü 
fialkevi başkanı B. Agâh S i m Levend 
çocuklara bir hitabede bulunarak ez
cümle şunları söyledi: 
~- «Benim küçük arkadaşlarım, günler-

denberi yapılan bu hazırlıklar hep sizin 
İçin... Bir zaman sonra bizim saflarımız 
araşma karışacak olan sizler için... Yarm 
büyüdüğünüz, iş basma geldiğiniz zaman 
toukaddes omuzlarmız üstünde sendele
meden, sarsmadan millî hâkimiyeti taşı-
yacaksmız. Bugün dünyanın ne tarafma 
Kitseniz alnınız açık, yüzünüz paktir. 

, Göğsünüzü kabarta kabarta dolaşabile
ceksiniz.» 

Çocukların mukabe les i 
Bu esnada merasim meydam üze-

fihde uçan bir tayyare çocuklara 23 
Nisah bayramı hakkında vecizeleri 
Dauhtevi kartlar atıyordu. 

B. Agâh Sırrı Levendin çok alkış
lanan söylevinden sonra ilkmekteb 
talebesinden B. Ercümend Ertok 
Halkevi başkanının hitabesine mu
kabele ederek kısaca dedi ki: 

-— Türkün yücesi Büyük Atamızm ulu
sumuza armağan ettiği kutsal bayram gü
nünün kalblerimizdeki taşkın sevinçle 
İşte hepimiz burada toplandık. Bu arma
danın yüce adı ulusal egemenliktir. 

Arkadaşlarım; biz, Türk çocukları Ata-
''iızm o mukaddes sevgisi uğruna ölmesini 
bileceğimize, onun yanı başında şimşek
ler, kasırgalar gibi koşacağunıza, ülküye 
Ve ebedî varlığa erişeceğimize and içiyo-
hız. Hep beraber söyliyelim: 

Çocuklar hep beraber «And içiyo
ruz» diye bağırdüar. 

Ercümendden sonra gene talebe
den Hayrünnisa ve müteakiben de 
Necib «Atatürk ve 23 Nisan» şiirleri
ndi okudular; şiddetle alkışlandılar. 

Daha sonra meydanda hazırlanan 
^ ı k hava sahnesinde Eminönü Halke
vi gösterit kolu tarafmdan oynanan 
I^ahraman piyesile merasime nihayet 
Verildi ve muhtelif teşekküller namı-
ha hazırlanan çelenkler saat 12 de 
Taksime götürülerek Cumhuriyet 
abidesine kondu. 

Halkev ler inde meras im 
23 Nisan bayramı dün bütün Halkev

lerinde büyük merasimle kutlanmış-
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Dfinkö Çocuk bayramının kutlama merasiminden bir İtaç. intibft 

tır. Çocuk haftası münasebetUe sine
malar her gün birer seansmı çocuk
lara parasız olarak tahsis etmişler
dir. Hafta içinde radyoda konferans
lar verUecektir. Yoksul çocuklara 
yardım cemiyeti şehrin uzak semt
lerinde oturan ve İstanbulu tanımak 
imkânını bulamıyan fakir çocuklarm 
Çocuk haftasında vapur, tren, tram
vay gibi nakil vasıtalarile gezmeleri
ni temin edecektir. 

Üniversiteliler 23 Nisanı 
Izmitte itutladılar 

izmit 23 (Telefonla) — Bugün 23 
Nisan Hâkimiyeti milliye ve Çocuk 
bayramı bütün şehrin iştirakile fev
kalâde merasimle kutlandı. Bilhassa 
yapılan törene İstanbul Üniversitesi
nin muhtelif fakültelerinden 500 kişi
lik bir grupun iştiraki çok canlı teza
hürata vesile oldu. 

Şmir baştan başa donanmıştı. İs
tanbullu misafirlerimiz vali B. Hâmid 
Oskan ve halk tarafından 11,30 da 
istasyonda karşılandılar. Üniversite 
rektörü ve hukuk fakültesi dekanı da 
talebelerle beraber gelmişlerdi. 

Talebeler ininoe hep beraber Ata
türk anıtına gidildi. İstanbul Üniver
sitesi, vilâyet, parti ve diğer teşekkül
ler namına çelenkler kondu. Çocuk 
kurumu. Halkevi namına nutuklar 
söylendi. Rektör ve bir talebe İstanbul 
Üniversitesi namına nutu^sInr -nvirrii. 
1er ve çok alkışlandılar. 

Parlak bir geçid resmi' yapıldı, 

misafirler kâğıd fabrikasını ve şeh
rin diğer yerlerini gezdiler. Üniversi
telilerle İzmit muhteliti arasmda ya
pılan futbol maçını 3 - 1 îzmitüler 
kazandı. Vali şehir namma misafir
lerimize bir kupa verdi. Necatibey 
okulunda verilen bir çay ziyafetinden 
sonra misafirler 7,30 da hususî tren
le tezahürat arasında İzmitten ay
rıldılar. 

İzmitte gece de muhtelif müsame-
reler verilmiş, şehir baştan başa ay-
dmlatılmıştır. 

Yurdun her taraf ında 
Ankara 23 — Bugün hakimiyeti 

milliyenin kuruluşunun on sekizinci 
yıldönümüdür. Bu münasebetle yur
dumuzun her köşesinde bu mesud yü-
dönümü tezahüratla kutlanmaktadır. 

Yine bugün, bütün Türk yavruları 
bir sevinç içinde çocuk haftasının 
ilk gününü büyük merasimle tesid 
eylemişlerdir. Bu münasebetle te
rimizde ilk ve orta okullar talebele
rinin ve halkın iştirakile Ulus mey
danında büyük bir toplantı yapılmış
tır. Merasime meydanı dolduran bin
lerce talebe ve halkın hep birlikte 
söyledikleri İstiklâl marşı ve onu 
takiben yavrulann söyledikleri çocuk 
marşı ile başlanmış ve Atatürk anıdı-
na çelenkler konulmuştur. 

Anıt etrafında yapılan geçid res
minden sonra talebeler ve minimini 
yavruların teşkil ettiği alay, şehrin 
baştan başa bayraklarla donatılmış 
bulunan anayollarından geçerek Sa-
manpaz^rında öağılmıştır. 

>— Düşman düşmana mevlûd oku
maz. Aralan şekerrenkti. Bu cihette 
haksız olan Mısırlıdır... Efendim bu 
olur şey mi?.. İbrahim paşa metrukâ-
tmın vereseye taksimi keyfiyetinde 
hakemlik eden Fuad pâşâ, keenne ta
rafgirlik etmiş, verese beynine nifak 
sokmuş.. Zade fittanburi nağmetün 
uhra!.. 

Fuad paşaya bir avukat daha çıktı: 
— Filhakika müşarünileyhim bey-' 

ninde münaferet mevcuddu. Bu mü-
naferetin sebebi de meydandaydı. Ke-
çecizade gibi bir veziri Felâtım tedbi
rin kaleme aldığı maliye lâyihaları 
ceffelkalem reddedilir mi?.. Mustafa 
Fazıl paşa, maliye nazın sıfatUe hem 
bunu yapıyor, hem de ıslahatı devlete 
dair tecavüzkâr bir lisanla atebei se-
niyeye rapor da veriyor... Fuad paşa-
run hiddet edeceği, Mustafa paşayı 
azlettirip yerine Kani paşayı geçirece
ği tabiîdir. Münasibi devlet bir güver
cinlik değil midir?.. Gel bu bedihiyatı 
unut, kalk Farisi boyla... 

Fısıltıcı zat gene girişti: 
— Beğendiniz miydi, o vakit ittiha-

zma kalkışılan hareketi?.. Zecir, mü
sadere, angarya, Gülhane hattı hüma-
yunile mülga iken Fazıl paşanın em
val ve emlâkinin devletçe müsadere
sine kalkışılmıştı. Napolyonu salis 
müdahale etmemiş olsaydı Mısırh zade 
fulusuahmere muhtaç kalacaktı. Atik 
davranıhp paşa Divanı muhasebata 
reis nasıb kılındı, hatırı tatyib edildi 
de bir gailei hariciyenin önü ahndı. 

Meclisi hassı vükelâya memur Bol-
keyif TajT^ar paşamn Kadirgadaki ko
nağının selâmlık dairesinde, misafir 
salonundayız. Vakit yatsı sonraları. 
Gümüş şamdanlar yanmış. 250 lik 
tütünden cıgaralar, kehlibar imameli 
çubuklar içiliyor, altın tabakalardan 
enfiyeler çekilip çarşaf kadar enfiye 
mendillerile burunlar siliniyor. Ara ve
rip verip gümüş tepsilerde ve ibrikler
de sade, az şekerli, çok şekerli kahve
ler getiriliyor. Bronşitliler kristal sü
rahilerden, bronşitsizler Gîöksü testi
lerinden boyuna su içiyorlar. 

Kanapelerde, koltuklarda vükelâ
dan beş, altı vezir ve müşir. Atlas er
kân minderlerinde madunlar... 

Nisan içi olduğu için hesabca orta
lığın serin olması lâzım. Bununla be
raber o günkü hava da öyle ağlr, öyle 
sıcak ki. Paşalar, beyler zınl zırıl ter 
döküyorlar. Konak sahibi bojmna el 
çırpıp: 

— Gel, gene hararet bastı!., diye 
bağırıyor. Maşallahı var. Kar kuyu
sundan çıkarılmış karla dolu hasırlı
lardan limonata, portakal şurubu, 
şerbet istiyor., farkedilecek derecede 
ağzı iğri, gözü şaşı; yani epeyce pırm-
ğı atmış. 

Gelsin gene yarenlik. 
Kulağım fildişi hilâlle karıştıran bir 

kazasker efendi şöyle tutturdu: 
— Filhakika her ferdi afridenin le

hinde ve aleyhinde immiyen sarfı ma-
kal edilir. Padişahın bile arkasın
dan... 

Halt ediveriyorken kendini topla
yıp temsili düzeltti: 

— Krallarm arkasından bile kılıç-" 
sallanır... Ne diyecektim hazerat?.. 
1282 de İstanbulu ve Bahrisefid hav
zasını istilâ eden büyük koleraya, 
estağfiruUahilâzim Hicazdan avdet 
eden hüccacı kiramı sebeb tutmuşlar
dı. Zehi zanm batıl... Bu herze vekil
lerin safsatası başımıza beynelmilel 
sıhhiye meclisini çıkardı. Bu mebhas-
te Fuad pâşâ, durbinlik izhar edeme
miştir. 

O ana kadar hiç ağız açmamışın bi
ri şu mütaleayı yürüttü: 

— Sıhhiye meclisini davul örtüsü 
menzilesine indirmiyelim. Meclisi 
mezkûr bu gibi afatın tekerrürüne 
mâni olacak tedabiri ittihaz için teş
kil kıUnmış ve hayli fevaidi görül
müştür. 

Kulağını fildişi hilâlle karıştıran 
kazasker efendi af atladı: 

— NeuzübiUah, cilvei rabbaniyye 
karşı mı geleceğiz?. Lehvimahfuzu, 
kaza ve kaderi inkâr eyleyip tariki 
küfre mi gideceğiz?.. Üç buçuk sersa-
mm köşeye bucağa serpeceği beş on 
avuç kireç mi bizleri mukadder olan, 
afatı semaviyeden kurtaracak?.. Paşa 
sus, yoksa seni ı---' •'•"-

Muhatab, geı . _ , ^ 
— Şûrayi devlet Nafıa daire 

Server paşa hazretlerinin o hinlerde-

ki kân makulânesi ilelebed unutula-
maz. Müşarünileyh o zamanlar Bey
oğlu dairei belediyesi r e ' - • ' ya, tesi
sine bezli himmet eyleu-^. hastane, 
bilâtefriki cins ve mezheb pek çok 
hastagân ve bivayegânı teşfiye etmiş
tir. 

Sarıklı, derinden bir (Allahüekber) 
çekip gözlerini açtı: 

— Müslimin ve müslimatı papaz 
kanlarına baktırdığını (1) mevtalara 
onlara çene bağlaUığını unutmıya-
lım... 

Demin paşalardan birinin dediği 
gibi (her ferdi afride lehinde ve aley
hinde az çok sarfı makal) edildiği 
pek doğru. Ağız torba değil ki büzesin. 

Sadrı sabık Mahmud Nedim paşa
nın Rusya yardakçılığı, iplerini sefir 
İgnatiyefin eline verişi, ip kuklası olup 
çıkışı sıra savduktan sonra bahis, o 
günlerdeki sadrazam Mütercim Meh-
med Rüştü paşaya intikal etti. 

— Mütercimin lisanı Fran.sevideki 
vukuf ve mümaresesi müttefekun 
aleyhtir. Fransız dilinden asan mü
teaddide tercümesine bezli hama et
miş bir zattan İngiliz taraftarlığı bek
lenemezdi. Elbette Fransız politikası-
m tercih eyliyecekti. 

— Hay hay, hay hay!.. 
— Maahaza.... 
— Dader, maahazayı itmam buyur.» 
— Mütercimin memleketeyn mesa

ilinde, yani Almanyalı prens Karlo-
nun Avrupaca intihabı keyfiyetindeki 
kûtehbinliği kabili feramuş değildir. 

Hazırlardan bazılarının yüzleri ek
şiyor, bazıları da hareketlenmiş, (öy
le!.. Değil mi ya?..) diyip duruyorlar, 
sözünü bitirmemiş olan zat bir kat 
daha gayrete gelerek devam ediyordu: 

— Babıâli Tuna beyliklerinin itti
hadını katiyen kabul etmiyecekse ni
çin sonuna kadar sebat etmedi? Kar-
lonun intihabını tasdik edip beylik 
vergisinin devede kulak mesabesinde 
arttırılmasile niçin iktifa etti, Roman
ya devletini tanıdı? 

Mütercimin taraftarı cevabı verdi: 
— Tuna boyunda ordu tahşid et

miştik. Girid meselesi tekrar patlak 
verince askeri orada tutamadık. Fran
sa devletinin tazyiki de bahsi diğer... 

— İyi ama mevlâna, memleketeyn 
gailesi leytelaalde bırakılmayıp der
hal prensle uyuşulsaydı, ha tın renci
de edilmeseydi, Moskoflu ile arada bir 
şeddi rasin hasıl edilmiş olurdu. Ro
manyalılar panslavizmaya karşı dev
letin ileri karakolu mevkiinde buluna
caklardı. 

Eski defterler karıştırılarak fî tarih
lerinde Lehistanın mukasemesine göz 
yumulması, aradaki o sağlam .şeddin 
yıkılması, akıUann badeharabülbas-
ra başa gelmesi... Geçildikten sonra, 
bahis günlük siyasetin koyu tarafla
rına çevrildi: 

— Şaşıhp kahnacak şey, usat hâlâ 
terki silâh etmiyor. Cartcurtlanna 
bakılırsa asakiri Osmaniye Hersekten 
çekilinciye kadar da etmiyeceklermiş... 

— Böyle bir şerzimei kalilenin ku
ru gürültüsüne, ağız bombartasma 
kahkahalarla gülerim ben. Yavaş gel
sinler!.. 

Taş ölçerim, başı sapır sapır salla
nan raşeli bir paşa, (Durun, cevap 
vereceğim) diyip kademhaneyi boyla-
dıktan sonra sözü aldı: 

— Efendim, kumandar kumandar 
olmalı; afıküfü yutmuş gibi mağrur 
olmamalı. Ehil bir serdar o derme çat
ma güruhu bir tabur askerlfe katön 
eder; zevcem yengenizin nikâhına 
şart olsun ki vallahi de eder. Behey 
kumandar, bölüklerle, mangalarla 
dağların tepelerini tut bir kerre. Çen-
beri çevirdin mi, yavaş yavaş kurşun 
menziline in. Düşmana dört beş yüz 
hatve sokulunca ateşle balyemezleri; 
yağdır şarampullan, teslim al hepsini. 
Ellerini arkalarına bağladın mı, mar
şı aziziyi gürlete gürlete, alayını ko
yun sürüsü gibi güt gitsin... 

Yer minderine bağdaş kurmuş bir 
kır bıyıklı dilini tutamadı: 

— 30, 32 yaşındaki delikanlıya mü
şir elbisesini giydirip kumandarhğa 
çıkarırsan encamı böyle olur. 

Yavaş bir ses: 
•öz mabt .'^hmed 
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First Vienna Şişliye 
(3-2) yenildi 

Viyanalılar bir haftada beşinci maçlarını 
oynadıldarı için yorgundular ve istei(siz oynadılar 

t90^mi0^0i^0S0^0^0e 0mt 

Şişli mfldafaası enerjik bir 03mn oynadı, yere düşmfif olan Viyanalı oyuncu 
yorgunluktan ayağa kalkamıyor ve maçı oturduğu yerden takib ediyor 

First Viyana dün, memleketimizde 
beşinci maçmı Şişli takmuna karşı 
oynadı ve bir hafta içinde beşinci 
maçı yapmamn ve bu arada iki bin 
kilometreye yakm seyahat etmenin 
tevlit ettiği yorgunluk neticesi olarak 
(3 - 2) yenildi. 

First Viyana gibi merkezî Avrupa-
nm birinci sımf bir takımınm bu şe
kilde turneye çıkmasmı hafif bulma-
mamn imkâm yoktur. Eğer Viyana ta
kımı bu seyahatini ticarî bir iş telâkki 
ediyorsa tamamüe aldamyor. Çünkü 
bu kadar sık maç yaparak üstüste 
yenilen bir takım daima kendisine 
açık olabilecek bir piyasada itibarmı 
kaybeder ve o memba kurur. 

Sonra bu takım ihtiyat oyuncu al
madan da gelmiş. Çünkü dün hücum 
hattında antrenörleri meşhur Vun-
derkimin, sağiçi Çeşvaydl oynuyordu. 
İki sene evvel faal bir oyuncu iken 
bile vinçle denecek kadar ağırlajşmış 
olan bu sabık şöhret canla baışla oy-> 
myan Şişli müdafaası karşısında to
pu düzeltinceye kadar vakit kaybedi
yor ve ağırlığı yüzünden son bir hain
le icab eden kale önlerinde hiç de mu
vaffak olamıyordu. Bundan başka 
Viyanalı oyuncularm başta Şmaus 
olmak üzere hepsi de isteksiz bir oyım 
çıkardüat ve futl)ol topu olarak orta
ya çıkarılan biçlmsiz, ağır ve eski bir 
topu kontrol edemedikleri için istek-
sizlilderi büsbütün arttı. 

İlk gördüğümüz zaman zayif ol-
duğıma işaret ettiğimiz kalecileri de 
dün takımma iki gol hediye etmek 
luretile bu görüşümüzü teyid ettL 

Hülâsa, dün Viyana talkımı top ha
vadan oynandığı zaman boylarmm 

uzunluğu sayesinde oyım hâkimiye
tini kısmen devam etürebildUer. Bu 
nisbî hâkimiyete rağmen, Çeşvaydlin 
ağır idaresile yürüyen hücum hattı 
sıkışık ve enerjik bir oyım çıkaran 
Şişli müdafaası karşısmda muvaffak 
olamadı. 

Hülâsa, evvelâ yorgunluk ve istek
sizlik, sonra da kalecilerinin zayUUği 
ve hücum hatlanmn ağırlığı yüzün
den maçı kaybettiler. Bıma mukabil 
Şişli talamı enerjik ve güzel bir oyvm 
çıkardı. Kalecileri ve iki bekleri Alber 
ve Martyan ijri oynadüar. İld yan haf 
çalışmalanna rağmen karşılarmdakl 
oyuncuları tutamadüar. Nubar, Şük-
rüden daha iyi 03aıadı. 

Hücum hattmda Suldur ve Vehab 
iyi bir oyun çıkardılar. İki insayd ve 
bilhassa Diran lüzumundan fazla ge
ri kaldılar. 

Şişli takımı enerjik oyunile gali
biyeti tamamile hak etti. Şişli üçüncü 
dakikada birinci golünü sağdan yü
rüttüğü bir akmla yaptı. İkinci go
lü otuzuncu dakikada solaçığm gü
zel bir pasile attüar. Devre ( 2 - 0 ) 
Şişlinin galibiyeti ile bitti. 

İkinci devrede, Vehap kalecinin bir 
hatasından istifade ederek Şişlinin 
üçüncü golünü yaptı. Oyunun son 
dakikalarmda Viyanalüar üstüste iki 
gol attı ve maç Viyanalüarm bir gay
reti esnasmda (3 - 2) Şişlinia gali
biyeti üe neticelendi. 

ŞişU takımı: 
Armanak - Alber, Martyan - Agob, 

Şükrü (Nubar), Arşevlr - Suldur, 
Nubar (Savaş), Vehab, Mikrol, Diran. 

Hakem, Feridun Küıçm idaresi iyi 
idi. Ulvi Tendi 

Askerî Liseler arasında yapılan müsabakaların bi
rinci ve ikincilerine mükâfatları merasimle verildi 

Askeri İlse birincilerine 
Dün Taksim stadmda askerî liseler 

arasında 1937 - 38 yılmda yapüan 
müsabakalarm birinci ve ikincüerine 
kazandıldan kupa, madalya ve dip
lomalar merasimle dağıtılmıştır. 

Başvekil B. Celâl Bayar, Hariciye 

kupaları verilirken 
Vekili doktor B. Tevflk Rüştü Araş, 
İstanbul kumandaîu general Halis ve 
şehrimizde bulvman askerî ümerama 
şeref verdiği bu merasime saat 1,30 
da başlanmıştır. 

Taşkışlada soyıman askeri ILseleı; 

Bugünkü spor 
hareketler! 

TAKSİM STADINDA: 
1 — First Viyana - Pera maçı. 

Saat 11 de. 
2 — Serbes güreş müsabakala-

n: Tekirdağh Hüseyin - Kara 
Ali, Mülayim - Himmet araismda. 
Saat 15 de. 

BEŞİKTAŞ STADINDA: 
1 — Birinci küme muhteliti -

Beşiktaş. Saat 14,30 da. 
2 — Birinci Icüme muhteliti -

Oalatasaray. Saat 16,30 da. 
90ms 0t^^0m0i0^i>i, 

Ankaradaki maç 
Güneş, Harbiye idman 

yurdunu 2 - 0 yendi 
Ankara 23 — Millî küme maçlarım 

yapmak üzere şehrimize gelmiş olan 
îstanbul Güneş takum bugün Har
biye İdmanyurdu üe Şehir staüyo-
munda Uk karşüaşmasım yaptı. Maç 
2 - 0 Harbiye İdmanyurdu aleyhine 
neticelendi 

Saat 14,30 da evvelâ Güneş ve biraz 
sonra da Harbiye takımları sürekli 
alkışlar arasmda sahaya çıktüar. 

Harbiyelüer ilk ve müessir akınla-
nm sağdan yaptılar, kornerle kesilen 
bu alanı Cihad bertsuraf etti. Biraz 
sonra Harbiyelileri tekrar Güneş kar 
leşi önlerinde görüyoruz. Mücahid, 
Celâldan gelen bir pasla cıva gibi İcar 
yarak topu kendinden çok daha mü-
said vaziyette bıüunan Şerife geçirdL 
Fakat Şerif, muhakkak yapabileceği 
bu golü acele yüzünden kaçırdı. 

Selâhaddin tarafmdan ortalanan 
top Harbiye kalesi önlerinde bü3mk 
bir kargaşalık husule getirdi. Melih 
yavaş bir vuruşla 24 üncü datdkada 
takımınm ilk sayısmı yapmağa mu
vaffak oldu. 

Reşad yapmakta olduğu bir hücum 
esnasında bir HarbiyeU oyımcımım 
kazaen vurduğtı bir tekme ile sakat
lanarak oyunu terke mecbur kaldı. 

42 nci dakikada Selâhaddinden ge
len bir pasla Melüı, temiz bir vuruşla 
takımımn ikinci golünü de yaptı. Ve 
biraz sonra da devre nihayetlendi. 
Güneş 2, Harbiye 0. 

İkinci devre: 
Bu devreye Harbiyeliler daha azim

kar ve atak bir oyunla başladüar. Far 
loıt bu devrede Güneşin biraz daha 
durgun görünüşü şuna hâmledUebi-
lirdi: Bugünkü maçı kısmen garanti 
etmiş vaziyete geçtiklerinden yarınki 
maç için lâzımgelen nefes kabiliyetini 
saklamak.. 

23 ve 34 üncü dakikalarda Güneşe 
ne için olduğu anlaşılamıyan bazı ce
zalardan sonra 35 İnci dakikada bir de 
penaltı verildi. Fakat Harbiyenin genç 
ve heyecanh oyunculan bu grüzel hr-
aatlardan da istifade edemediler. Maç 
da bu suretle birinci devredeld neti
ceyi muhafaza ederek 2 - 0 Güneşin 
galibiyetUe sona erdi. 

Güneş takımı ikinci karşılaşmağım 
yarm Şehir stadında Muhafızgücü üe 
yapacaktır. 
mııtMimımtııııımııııııııııııiMiııııııııııınnıınımııııımiMiııiMnııııif 

sporcuları önde Deniz lisesi, arkadal 
sıra ile Bursa, Maltepe, KuleU liseleri 
olmak üzere mvmtazam bir jrürüyüşla 
Taksim stadma gelmişler ve balkon
da bulunan davetlUerin önünden ge
çerek alkışlanmışlairdır. 

Askerî liseler müfettişi albay Adi
lin verdiği bir söylevden sonra spor
culara mülcâfatlan dağıtılmıştır. Ev
velce yapılmış olan müsabakalarda 
liselerin aldıkları dereceler şunlar
dır: 

Atletizm: 1 - Kuleli, 2 - Maltepe 
Futbol: 1 - Maltepe, 2 - Kuleli 
Güreş: 1 - Kuleli, 2 - Denia 
Voleybol: 1 - Maltepe, 2 - Denia 
Endbol: 1 - Kuleli, 2 - Denla 
Boks: 1 - Kuleli, 2 - Denla. 
Dört birincUik, bir ikincilik kupa» 

alan Kuleli lisesi birinci gelmiştir. 
Kuleli lisesi sporcularile spor mualr 
limleri yüzbaşı B. Hüsameddinl kar 
zandıklan bu muvaffakiyetinden do
layı tebrik eder ve bütün asksut li
selere önümüzdeki yüda yapacakları 
müsabakalarda muvaffakıyeUer te
menni ederiz. 

A • 

SARAY V8 B A B I A L I N I N İÇ Y U Z U 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ Î R T E M —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

. Tefrika No. 126 

Istanbuldaki vaziyet hakkında 
u m u m î merkezin bir tamimi 

KâmU paşa — Siz ne yapıyorsunuz? 
Vükelâ aleyhinde idarei lisan ediyor^ 
sımuz. Böyle devam edecek olursanız 
siz de Murad beyin gönderildiği yere 
gidersiniz. 

— Biz kanuna muhalif harekette 
bulunmuyoruz. Kanunun verdiği sa
lâhiyetle milletin haklarım müdafaa
ya, muhafazaya çalışıyoruz. Aksi hal
de devletin mahkemeleri vardır. 

KâmU paşa — Devletin bugün ne 
kadar büyük bir buhran içinde oldu
ğunu bilmiyorsımuz. Beni rahat bı
rakınız. Meşrutiyet vücud bulsım. 

— Devletin içinde bulunduğu buh-
ram bilmiyor değiliz. Ancak hüküme
tin ihtiyar ettiği hareketlerin sebeb-
leri mUletçe bilinmeli, sebebleri gizli 
hareketler miUefte şüphe uyandırır. 
Kanunu esasi mevcud mu? değil mi? 
Cemiyetimiz (Fedakârara millet ce
miyeti) efradı kâmUen idarei müste-
bideden zıüüm görmüştür. Bu kadar 
taleblerde bulunduk. Sizden hiç iyi 
muamele görmedik. Bıma rağmen 
memleketin intizamım ihlâl ediyor 
mıyız? Siz bizi değü, istibdaddan 
menfaat bekliyenleri ara3mıızl 

Kâmil paşa mülâyimleşti: 
— Devlet buhran içindedir. Lisam-

mzı ona göre kullanınız! 
Nasihatinde bulımdu. Gelenler çı

kıp gittUer. 
Kâmil paşa tenkidlerinde devam 

eden Hukuku Umumiye gazetesine de 
idareten ilişecek olursa Fedakâranm 
îstanbulda bir gürültü çıkaracaklan-
m muhakkak addediyordu. Tehdidle-
rinin kâr etmediğini görünce bu gaze
te hakkmda adliyece takibat icrası 
tedbirine müracaat etti. 

Mevlânzade ise hâlâ kendisince 
«maksadı asliyi» yani Abdülhamidl 
hal'ettirmek maksadım taklb ediyor
du. 

Kâmil paşa Fedakâran grupunu 
kendisine düşman etmekten ise arası
na fesad ve tefrika sokmağı tercih et
ti. Bunun neticesi olarak Mevlânzade 
Fedakâran cemiyetinden çekilmek 
mecburiyetinde kaldı. İttihad ve Te
rakkinin ateşin meşreb muhalifi Ha
san Fehmi beyle birleşerek (Serbesti) 
gazetesini çıkarmağa başladı. Tesel-
ya Yenişehrinden zengin bir aileye 
mensub olan Hasan Fehmi bey MüM-
ye mektebinde tahsilini ikmal eyledik
ten sonra Mısıra gitmiş, orada (Emel) 
gazetesini çıkarmışti. 

Hasan Fehmi bey temiz ve saf bir 
vatanperverdi. Bu hasletlerile kendi
sini tamyanlara sevdirmişti. İnkılâb-
dan sonra İstanbula gelmiş, hali iyi 
görmediği İçin muhalefete başlamışti. 
O (Serbesti) gazetesinde hem Abdül-
hamide, hem cemijrete hücum ediyor
du. 

İstanbıüda İttihad ve Teralüd ce
miyetinin efkârım neşre hadim olmak 
üzere çıkarılan Şûrayi Ümmet gazete
si bu hücumlara öyle bir tarzda cevap
lar veriyordu ki bunlarla cemiyeti ef
kârı umumiyede düşürmeğe hizmet 
ediyordu. Cemiyetin Selanik vilâyet 
heyeti merkeziyesi b\ı cenüyet gazete
sinin münasebetsiz neşriyati hakkm
da merkezi umuminin şiddetle naza-
n dikkatini celbe çalışıyordu. Selanik 
merkezinin son defa 28 kânunusani 
1909 tarihinde vaki olan müracaatı 
üzerine merkezi umumî bütün vilâyet 
merkezlerine îstanbul ahvaline, has
saten Fedakâranı millet ve Ahrar cft-
miyetlerine, payitaht gazetelerine da
ir kendi bakımından mufassal malû
matı havi bir tamim gönderdi. 

Merkezi umumi bu tamimitt4e şöy
le diyordu: (1) 

(Bugünlerde îstanbul gazetelerinde 
mukaddes cemiyetimiz aleyhinde gö
rülen taarruzl||pla muhtelif cemiyet
lerin teşekkülâtı nazarı dikkati celbe-
decek dereceyi bulmuş olduğımdan bu 
babda kardeşlerimize haldkî malû
mat vermeği vazif* addettik. 

Fedakâram millet cemiyetinin su
reti teşekkülü: 

Hürriyetin ilâmndan on beş, yirmi 
gün sonra menfalarmdan avdet eden 
mağdurlarm Îstanbulda toplandıkla-
n ve sefalete duçar olduklan görülün
ce kenillerlne mümkün olan kolaybj^ 

larm, yardımlarm yapılmasına teşeb
büs olunmuştu. Fakat menfilerin mik-
darı o kadar çok idi ki hepsine nak-

, den yardım pek güçtü. 
Bımdan başIca menfUer arasmda 

hafiyelik ederken beceremediğinden 
yahut ahlâksizhğmdan sürülmüşler, 
döküntüler, serseriler de vardı. Bu se-
beble gene menfUerden mürekkeb bir 
komisyon teşkil edilerek bunlarm hal
leri tedkik ettirilmeğe başlandı. Bu 
tedkikat kendilerine ağır gelmemek 
içuı mahsusen bastınlan varakalarla 
ne sebebe mebni, hangi tarihte nefye-
dUdikleri, menfalarında namuslu 
menfUerden kimlerle tanıştıkları so
ruluyordu; nefye aid müspit evrak 
var ise onların tevdi edilmesi istenUi-
yordu. Bu sayede hem hafiye dökün-
tülerüe ahlâksızların aynlması kabU 
olacak, hem de vekayi meydana çıka
caktı; asıl mağdurların şahsî haklan-
m temin ile, zarar ve ziyan davasUe 
terfihleri için de teshilât gösterilecek
ti. Bu husus gazetelerle üân olundu-
Namuskâr, vatana fedakâr'menfUer 
biribiri arkasından komisyona müra
caat ettUer. Kendilerine nakden bin 
liradan fazla yardımda ve hükümet 
nezdinde delâletlerde bulunuldu. 

Fakat tedkikata yanaşamıyacak 
derecede mazisi bozuk olanlar cemiye
tin bu musib karannı beğenmediler. 
Tedkikat kendUermin hüviyetini mey
dana çıkaracağı için (bu tahkUcat bi
zim namusumuza hakarettir) diyerek 
bazı namusluları da kandırdılar; Fe
dakâram miUet cemiyetini kurdıüar. 
Bu cemiyeti teşkil edenlerin çoğu da 
nakden yardımlanmızdan nasiblerini 
aldılar. 

Cemiyetimizin parasma tenezzül 
etmediklerini söyliyen bazılan Abdül-
hamidden para almağa gittUer. On
dan yetmiş, seksen bin lira istediler. 
Altı yüz lira verildi. Gazetelerle kabul 
etmediklerini Uân ettUer. Ertesi günü 
bin lirayı kabul ettiler. 

Evvelâ Hukuku Umumiye, sonra 
Serbesti namlarUe çıkardıkları gaze
telerle yapmadıklan çirkin hareket 
kalmadı. 

Bu cemiyet mensublarmm bütün 
g^ürültüleri birer hükümet memuriye
ti kapmak içindir. Cemiyete taarruz
ları da bu maksadlanna onu mâıni 
bilmelerindendtr. 

îstanbulda cemiyetin sukutundan, 
hattâ istibdadm rücuımdan müstefid 
olacak reziUer, sabık hafiyeler çoktur. 
Bu gibUer bu cemiyeti ve onun gaze
tesini kendUerinin cemiyeti ve gaze
tesi addediyorlar; bu sebeble bunla
ra yardımlarda bulunuyorlar. 

Ahnû: fırkasmm sureti teşekkiUû; 
Hürriyetin Uk günlerinde bazı ce

miyet efradı tarafmdan tedldk edilmi-
yerek ve alelacele cemiyete alınmış 
bazı hoppa beyler sonra ahvalin ta
karrürü üzerine cemiyet defterinden 
çıkarılmışlardı. 

Bu esnada Sabahaddin bey Avrupa-
dan gelmiş ve gerek kendisine, gerek 
babası Mahmud paşanm cehazesine 
ahaU tarafmdan - bilinmiyerek - İca-
tiyen lâyık olmadığı ihtiramlar ifa 
edilmişti (!) O zaman efkârdaki gale-

yam nazan dikkate alan cemiyet «Ade' 
mi merkeziyet fırkası» Ue müzakere
lerde bulunarak bu fırkayı İttihad ve 
Teraklri cemiyetine kalbetmişti. Artık 
Sabahaddin bey de cemiyetin bir fer
di olmuştu. Efkârın galeyam arasm
da taşralarda işitUen fırka, daha doğ
rusu tefrika güriUtüleri de bu suretle 
bir müddet için kesilmişti. Fakat Ade* 
mi merkeziyet fırkasmda şahsî men
faat uğrunda miUetini feda edecekler 
nadir değildi. 

Bu s u ^ a Ermeni Taşnaksutycoı 
komitesUe heyecanı tesldn için devam 
eden müzakerelerde programlar bahse 
konulmuş, bu komitenin programı 
muhtariyeti esas ittihaz eden bir ade
mi merkeziyet üzerine mübteni oldur 
ğu görtUerek reddedilmişti. 

(Arkası var) 

(1) SelftnUc vll&yetl heyeti merkezlye-
slndo bulunmog olan mOtekald albaT 
Süleyman Fehmi Tuncay nesdlnde mab-
luz vesikalardan. Bazı cümlelea tenkili 
edllmlf, ifade sadeleştirUmisttr. 
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Kadınlardan konıışuluyordu. Mu-

rad: 
— Kadınların her türlü huylarına 

insan tahammül edebilir. Fakat bazı
larında öyle garip bir tabiat vardır 
ki buna; tahammül etmek imkânsız
dır. Bu acaip tabiatli kadınlarda za
man zaman garip bir arzu, önüne ge
çilmez bir hal alır. Sakin, sessiz, ra
hat ha^atlanndan artık zevk duymaz
lar, kendUerinde şiddetli bir «heyecan 
ihtiyacı» başlar... Evet, heyecan duy
mak ihtiyacı birçok kadınlarda bir 
hastalık haline gehniştir. «Heyecan 
ihtiyacı bazı erkeklerde de vardır am
ma kadınlarda pek çoktur. 

Amerikada; talebe idim. Üç sene kal-
dığun Nevyorkun içini dışını, en kü
çük sokaklarına kadar biliyordum. 
Bir akşam Nevyorkun meşhur «Mü
zik hob ünde oturuyordum. Yanım
daki boş yere, uzun boylu, etli etli kır
mızı dudaklı, genç bir kadın oturdu. 
Evvelâ bakıştık. Bir aralık dirsekleri
miz biribirine değdi. Sonra gülüştük. 
Elindeki küçük, sedefli tiyatro dürbü
nünü yere düşürünce hemen eğilip 
aldım. Teşekkür etti. Bir müddet son
ra da seyrettiğimiz varyete numara
lan hakkında yavaş yavaş, fısıltı ha
linde konuşmağa başladık. 

Müzilk holden beraber çıktık. Ar
kadaş olmağa- başlamıştık. Bana ken
disinden bahsediyordu. On seneden-
beri Nevyorka Uk defa geliyormuş. 
Arizonalı zengin bir çifçinin biricik 
kızıymış. Dulmuş.. Arizonadan kalkıp 
Nevyorka tek başına gelmiş... Bir ara
lık kahkahalairla gülerek: 

— Hem biliyor musunuz? dedi, ben 
evden kaçıp habersiz Nevyorka gel
dim... 

Merakla sordum: 
— Neden?.. 
— Heyecan ihtiyacı... Heyecan duy

mak ihtiyacı... Bilmezsiniz bu heye
can duymak ihtiyacı kadmlai'da ne 
kadar kuvvetlidir. Evimdeki sakin, ses
siz, biribirine benziyen günlerle dolu 
bayattan bıktım. Başımı alınca, tre-
he atladun, Nevyorka geldim. Burada; 
tek başıma, bir erkek gibi, mükemmel 
ileniyorum. Her gün yeni heyecanlar 
anyonım... 

Pek kısa bir zamanda samimî ol-
öuk. ismi Janetti. Teklifsiz bir tarzda 
koluma' girdi: 

— Şimdi, dedi, tam gece yarısı... 
Sabaha kadar dünyanın en heyecan-
b gecesini geçirelim... Bana Nevyor-
^ n en kenar mahallelerini gösteri
niz. 

Sabaha kadar işhyen "Nevyorkun 
Meşhur yeraltı trenlerinden birine 
bindik. «Şehrin aşağı tarafı» demlen 
Diahallelere indik. Janet, gördüklerin
den son derece memnundu. Bir ara-
^ Janet bana: 

— Aman, dedi, Çin mahallesine gi
delim... Kim bilir ne kadar meraklı 
bir yerdir. Ne derece heyecan duyaca-
Si2?~ Pek merak ediyorum. 

C samanlar Amerikada Gangster 
öenUen azılı haydudlann etrafı kasıp 
İtavurduklan vakitti. Sonra gece yan
ımdan sonra Çin mahallesine gitmek 
te oldukça tehlikeliydi. 

— Çin mahallesinde ne yapacağız? 
•^^dim, bir gece klübüne girip güzel 
Süzel dansetsek daha iyi değil mi? Çin 
mahallesi gece yarısından sonra teh
likelidir. 

Janet: 
— Hayır... Hayır... dedi, ben her 

*ialde Çin mahallesini görmek istiyo-
^^"ö... Çin mahallesi tehlikeli ise da-
ha İyi ya... Kim bilir ne derin heye-
' ^ l a r duyacağız... 

O kadar tatlı söylüyordu ki onu kı-
''^^adım. Tam bu esnada da bir kö-
^ başından çekik gözlü, esrarengiz 
bakışlı bir Çinli çıktı. Ağır ve korkunç 
bir sesle: 

— Size Çin mahallelerini dolaştıra-
y^ft-. dedi, heyecanlı ve zevkli bir ge-
^^ geçireceksmiz... 

Artık bunu da duyunca Janet büs
bütün koluma asıldı > 

— Gidelim... Gidelim... Kim bilir 
he heyecanlar geçireceğiz?... 

Nevyork sokaklarmda böyle Çin ma-
ballelerini dolaştıran birçok rehber-
^ r̂ vardır. Çinli önümüze düştü. Bir 
takım karmakarışık, duvarlarmda yu-
«atıdan aşağı cince yazılar yazılmış, 
*-fyon kokulu sokaklardan geçtik. Za-
^^>J^ zaman bizim darbuka seslerini 
*hdıran acaip bir Çin musikisi kula-
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ğımıza' geliyordu. Dükkânlarm, Çin 
barlarınm kapısında sönük sönük kâ
ğıttan Çin fenerleri yanıyordu. Yanım
daki Arizonalı güzel çifçi kızı bunla
ra bakıp: 

— Ah ne güzel... Ne güzel!... Şim
diye kadar Arizonada çiflikte geçen 
mânâsız hayatıma acıyorum... di
yordu. 

Nihayet Çinli rehberimiz bizi şeh
rin tamamile bittiği, deniz kenarına 
yakm teptenha bir sokağa soktu. Mer
divenlerle yeraltına inen bir kapının 
önünde durduk. Çinli: 

— Buraya gireceğiz., dedi. 
Fakat medivenlerle inüen bu yeral-

tmdaki kapı bir bardan ziyade bir iz
benin, bir batakhanenin kapısını an-
dınyordu. Tereddüd ettim. Yavaşça 
Janete fısüdadım: 

— Burası bir bar değU, bir batak
haneye benziyor... Girmiyelim... 

Onun gözleri parladı: 
— Batakhane mi? Batakhane mi? 

Aman ne iyi... Heyecan dolu bir yer 
desene... Hayatunda ilk defa bir ba
takhaneye gireceğim... Aman hemen 
girelim... dedi. 

Baktım, olacak gibi değil... Girdik. 
Burası hakikaten korkunç bir yerdi. 
Masalarm etrafında yüzü yaralı, kor
kunç yüzlü adamlar, esrarengiz ba
kışlı Çinliler, gözlerinin etrafı simsi
yah halkalatla çevrilmiş, sarhoş ka-
dmlar oturmuştu. Zaman zaman sar
hoş gruplarmdan biri coşuyor, önün
deki masayı, üzerindeki bardak, ça
nak takımı ile beraber yuvarlıyordu. 
Daha o vakitler Amerikada gangster
lerin etrafı kasıp kavurduklannı söy
lemiştim. 

Tam yanımızdaki masada yüzün
deki yaralara yakılar, pamuklar ya
pıştırmış dev gibi bir adam tabanca-
smı temizliyordu. Tabancanın nam
lusu tam benim burnumun hizasm-
da... Adam dehşetli sarhoş ha. . . 
Janete: 

— Şuradan kalkalım... Bajşka ma
saya oturalım... Baksana herif taban-
casile oynayıp duruyor... 

Janet, gördüğü şeylerden adetâ sar
hoş olmuş gibi: 

— Dünyada buradan kalkmam... 
diyordu, burası ne kadar güzel... Sar
hoş adamın tabancasile oynaması da 
ayn bir zevk. Görmüyor musım? Ne 
heyecan... 

İçimden: «Bu heyecan ihtiyacı yü
zünden başımıza bir belâ gelecek am
ma, bakalım ne zaman?...» dedim. 
Tam bu esnada olan oldu. Yanımdaki 
sarhoş adamın elinde tuttuğu taban
ca patladı, kurşun burnumun dibin
den geçti. Bereket versin ki bana bir 
şey olmamıştı. Çin barında bir kah
kaha koptu. Böyle şeyler burası için 
ufak tefek eğlencelerdendi. 

Janet: 
— Ah... diyordu, ne heyecan... Ne 

heyecan!... Bayıldım burasına... 
Aradan bir müddet geçmişti. Köşe

de son derece sarhoş birkaç kişi biri-
birlerile şakalaşıyorlardı. Bara tam bir 
Çin eğlence yeri halini vermek için 
garsonlar başlanna eski Çinlüer gibi 
uzun, örme saçlar takmışlardı. Köşe
deki sarhoşlardan biri Çinli garsonun 
takma saç örgüsünü çekti. Saç yerin
den çıkmıştı. Evvelâ gene kahkahalar 
yükseldi. Fakat Çinlinin saçını çeken 
sarhoş adamın bu şakası bazılarını 
kızdırmıştın. Ayağa kalktılar. Dehşet
li bir kavga başladı. Tabancalarım 
çektiler. Kavga şimdi de hiç göunedi-
ğimiz bir şekil aldı. Meğer bu barda
ki adamların birçokları - o zamanki 
gangsterlerin - ayn ayrı, başka baş
ka çetelerine mensup adamlarnuş. Bu
nun için kavga bir dakika içinde son 
derecede büyüdü. Herkes biribirile 
dalaşmağa başladı. 

İskemleler, bardaklar, tabaklar, şi
şeler, çatallar, bıçaklar havada uçu
yor. Kavgacıların attıklan sandalye
ler ve sıktıklan kurşunlarla elektrik 
ampullerini de kırdıkları için, biraz 
sonra zifiri karanlıkta kaldık. 

Kafamda kınlan bir bardakla ade
tâ sersemlemiştim. Bu esnada yaka
ma iki el yapıştı. Bardakilerden biri 
beni kavgacılardan mı zannetti, nedir? 
Yüzünü görmediğim karanlıktaki 
adam bana habire yumruklar yerleş
tirir, ötemi berimi habire tekmeler... 
Artık benim de kafam kızmıştı. Ben 
de sağa sola tekmeleri, yumruklan 
savuruyordum. ; 

Soldan safa: 
1 — Müziç bir ha3rvan. 
2 — Çalım - Gecekuşu. 
3 — Zarif - A3aplama. 
4 — Aşikâr - Güzel sanatın aksi. 
5 — Aded - Dört tarafı su kara parçası. 
6 — Nebat - Tuzlu balık, 
7 — Atıf edatı - Oyunda başbaşa gel

mek. 
8 — Kuru gürültü - Sorgu edatı. 
9 — Bayanlarm eline yakışır - Usta 

boyacı. 
10 — Zabıt kâğıdı - Nota. 
Yukarıdan aşağı: 
1 — Bir nevi hastane. 
i — Yapmak - Hayvan - Avuç içi. 
3 — Harab - Kurusoğuk. 
4 — Hastalıklar. 
5 — Terzinin iplik taktığı - Ceınıb vi

lâyetlerimizden biri. 
6 — İskambilde bir kâğıdın aksi -

Tekrarlama. 
7 — Basma «K» korsanız pislik olur -

Fikir - Sonıma «Y» korsanız bir 
vapur idaremiz olur. 

8 — Cilve alâmeti - Su hendeği. 
9 — Alâmet - Ecnebi bir devlet parası. 

10 — Büyük bıçak - İrtibat memuru. 

Geçen bulmacamızm halli: 
Soldan sağa: 
1 — Şapirograf, 2 — Ararat, Asi, 3 — 

Kırat, Mir, 4 — Adale, Da, 5 — Ayşe, Es
mer, 6 — İyne, 7 — Ayten, Eye, 8 — Na, 
Emare, 9 — Karadeniz, 10 — Balet, Keka. 

Tttkandan aşağı: 
1 — Şaklaban, 2 — An, Yaka, 3 — Pa

raşüt, Al, 4 —İrade, Emre, 5 —Rota, İn, At, 
6 — Ot, Ley, Ed, 7 — Esnemek, 8 — Ram, 
Meyane, 9 — Aside, Erik, 10 — Firari, 
Eza. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

. . . Yazan: İskender F. Sertem Tefrika No. 209 — 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 

Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şmda Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporidis, Kasımpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Hahcıoğlunda Barburt, 
Eminönü: Salih Necati, Fatih: Ham-
di, Karagümrük: Mehmed Arif, Ba
kırköy: İstanbul, Sarıyer: Nuri, Ak
saray: Nuri, Beşiktaş: Süleyman Re-
ceb. Fener: Emilyadi, Kumkapı: Lâ
lelide Haydar, Küçükpazar: Yorgl, 
Samatya Yedikulede Teofilos, Alem
dar: Dlvanyolunda Esad, Şehremini: 
Ahmed Hamdi, Kadıköy: Altıyolda 
Merkez, Modada Nejad Sezer, Üskü
dar: Ahmediye, Heybeliada: Halk, 
Büyükada: Şinasi Rıza. 

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

Barda feryadlar, kadın çığlıkları 
ayyuka çıkıyordu. Yanımda yüzünü 
görmediğim adam da amma zorlu şey
di ha... Herif nerede ise benim pesti
limi çıkaracak... Nihayet dışarıda 
Amerikan polisinin canavar gibi öten 
meşhur otomobillerinin sesleri işi
tildi. 

Biraz sonra barda: 
— Eller yukan!... diye bir ser. yük

seldi. Polisler ellerindeki elektrik fe
nerlerini yaktılar, hepimizi yakaladı
lar. Aydınlıkta şöyle üstüme babıma 
baktım. Her tarafım pıHım pillim ol
muştu. Janet yanımda idi. Ne dersi
niz o karmakarışıklık içinde kadınca
ğıza bir şeyler olmamıştı. Benim yü
züm, gözüm şişmişti. 

ÜsteUk polise sabıkalı filân olmadı
ğımı anlatmcıya kadair akla karayı 
seçtim. Nihayet Janetle beni bıraktı
lar. Polis karakolundan çıktıktan son
ra Janet: 

— Aman ne heyecanlı bir gece ge
çirdik... Ne büyük bir zevk değil mi?.. 
Şu bendeki heyecan ihtiya(;ı yok 
mu?.. . diyordu. 

Bir arahk ilâve etti: 
— Bu gece çok güzel ̂ eğlendik, he

yecan duyduk... Yarın akşam da ge
ne böyle bir yere gidelim e mi? dedi. 

Bir aralık elimi ceketimin cebine 
attım. O karışıklık esnasmda cüzda
nım da uçmuştu. Yanımda Janet 
hâlâ: 

— Aman ne gece... Ne büyük 
zevk... Ne büyük heyecatı!... diyordu. 

îşte o gecedenberi heyecan hisset
mek ihtiyacında olan kadınlardan da 
ima kaçarım... (Bir yıldız) 

Siyaviş paşa nihayet yahudî karısını Muradın 
gözünden düşürmüş ve haremden attırmıştı 

o gün eski itiyadlardan biri hüâfı-
na olarak, müverrih Âlinin dediği gi
bi «Mührü padişahı Osman paşanın 
sarayına gönderilme3rip sadaret me
rasimine daha ziyade revnak vermek 
için, kapıcüar kethüdası marifetile 
divanda kendisine tevdi olunmuş ve 
orada vüzera tarafından el öpme me
rasimi» yapılmıştır. 

O gün tebriklerle geçmiş, ertesi gün 
toplanan divanda, sultan Muradın 
iradesile serasker Ferhad paşanm 
Gürcüstandan İstanbula çağırılması
na karar verilmişti. 

Siyaviş paşa o gün kâhyası Hüse-
yini çağırarak: 

« — Bre köpek, beni günlerce oya
ladın! Yapılan büyüler, hakikati ye
nemedi..» 

Diye tekdir etmişti. 
Osman paşanın sadarete gelmesi-

le İstanbulda büyük bir değişiklik ya
pılmış olmuyordu. 

Hüseyin kâhya, efendisine: 
— Meydan gene siz velinimetime 

kalacak, devletlim! Hiç merak etme
yin! Padişah, Osman paşa gibi sert 
ve cesur bir adamı yanında tutamaz. 
Onu hemen sefere çıkaracak. 

Dedi. Siyaviş paşa hayretle kâhya
sına baktı: 

— Artık sefer falan kalmadı. Kılıç 
Ali paşa bile yakında donanma ile 
dönüyormuş. 

Dediyse de Hüseyin kâhya ısrarla 
anlattı: 

— Kulunuzun kulağı deliktir, pa
şam! Bana inanımz... Ferhad paşa 
geri çağınldı. Bu sabah sarayda 
duydum: Sultan Murad Azerbaycanı 
baştanbaşa fethetmek niyetinde 
imiş. Bu tasavvurunu Osman paşaya 
açmış. O da cesaret ve dirayetini bir 
daha isbat etmek için: 

«— Ferman buyurunuz, gidip 
zaptedeyim...» demiş. Tebrize gidecek 
ordunun seraskerliği de ilâveten ken
disine verilmiş. Osman paşa yakmda 
Azerbaycan seferine çıkacakmış... 

* 
* • 

O s m a n paşa sadare te 
ge ld ik ten sonra. . 

Osman paşa yeni Gürcistan sefe
rine hazırlanadursun.. 

Sadaretten düşen Sinan ve Siyaviş 
paşalar, Osman paşanm «Babı hüma
yun hizmetinde bulunmamış oldu
ğunu ileri sürerek kendisinden sada-
katmdan emin olmak doğru değil
di» iddiasını padişahın kulağına 
kadar aksettirmeğe çalışıyorlardı. 
Hattâ Sinan paşa: 

«— Bu adam, Kırım hanını idam 
ettirdi. Yann padişahın kellesini bi
le uçurmakta tereddüd etmez!» 

Diyerek, Muradın en can alacak 
damanna dokunmak cesaretini bile 
göstermişti. 

Osman paşa hakkındaki dedikodu
lar böylece devam edip dururken, Ke-
fe'de bulunan Türk donanmasmın 
o havalide büjrük yararlıklar göster
diği haberi geldi. Bu haber üçüncü 
Muradı çok sevindirmişti. O sırada 
İstanbulda bulunan Siyaviş ve Sinan 
paşalar bu haberden hiç te hoşlan-
mamışlardı. Osman paşayı çekemi-
yen vezirler bir hile ile kendisini at
latmağa ve padişahın gözünden dü
şürmeğe muvaffak olsalar büe, yeni 
bir rakib doğuyordu: Derya kaptanı 
Kıhç Ali paşa. 

Vezirler, Kılıç Ali paşayı da - İs
tanbulda iken yüzüne güldükleri hal
de - kıskanıyorlardı. 

Halbuki Kıhç Ali paşanın böyle bir 
arzusu yoktu. 

O Karadenize çıkarken: 
— Bu, son seferim olacak. Bun

dan sonra gelip istirahat edeceğim. 
Ömrümün sonunu dinlenmekle ge
çirmek isterim. 

Demişti. Sinan paşa Arnavud ol
duğu için inatçılığı meşhurdu. İhti
şam ve debdebede ve bilhassa sada
rette hâlâ gözü vardı. Her ne ka
dar sadaret mevkünden düşmüşse 
de, bu mevkie tekrar gelmesi ihtima
lini düşünerek teselli buluyordu. 

Kılıç Ali paşayı da kendisi gibi bu 

mevkie haris ve mütemayil zanneden 
Sinan paşa, Siyaviş paşa ile fikir ve 
ağızbirliği yaparak, donanmanın bir 
müddet daha Kefede kalması muva
fık olacağı mütalâasını ileri sürü
yorlar ve uzaktan uzağa Muradın ku
lağını dolduruyorlardı. 

Kılıç Ali paşa İstanbuldan uzak 
bulundukça, sadaret mazuUeri için 
hiç bir tehlike yok demekti. Özdemir-
oğlu Osman paşayı - İstanbulda 
dönen entrikalara yabancı olduğu 
için - nasıl (Asa atlatacaklanndan 
emin bulunuyorlardı. 

Bu sırada Safiye sultamn, koca
sı Muraddan gizli olarak, harem 
müdiresi ve kilercisi yahudi Kira 
vasıtasile Venedik balyözüne gönder
diği mektub nasılsa Sinan paşanın 
eline geçmişti. 

Gerçi Sinan paşa bu mektubu 
alıkoymadıysa da, münderecatmı 
okuyarak, padişahtan gizli çevrijen 
dolablan öğrenmişti. 

Safiye sılltan (Venedikli Baffa) nın 
Venedik balyözüne yazdığı mektub-
da şu satırlar göze çarpıyordu: 

«Mediçi hükümdarı Kateri-
neden üstüste iki mektub al
dım. Fransayı son günlerde 
tehdid eden ikinci Filipin te
dibi için Türk donanmasının 
yardımına tavassutumu rica 
ediyor.» 

Safiye sultan, Venedik elçisine bu 
malûmatı vermekle, kendi memleke
tine ve hükümetine de hizmet etmiş 
oluyordu. 

Mektubda müsbet bir fikir yoktu. 
Sadece malûmat vermekten ibaretti. 
Sinan paşa bu satırları okuyımca: 

«— Padişahın etrafını ecnebi ha
fiyeler sarmışlar!» 

Dedi ve hadiseyi Siyaviş paşaya 
anlattı. 

Maamafih hadise başka kanaldan 
sultan Muradın kulağına da akset
tirilmişti. Fakat, Safiye sultanın ha
fiyeliği şeklinde değil. Fransa, Tür-
kiyeden yardım istiyor diye... 

O zamna üçüncü Murad İran se
ferinden bahsederek Fransaya yar
dım edemiyeceği cevabını vermişti. 

İşte bu hadiseyi pannağına dola
yan vezirler elbirliğile harekete geç
tiler ve gözlerini hareme çevirdiler. 

Siyaviş paşa: 
— Yalıudi Kira benim adamım

dır. O kadına ne istersem yaptırabi
lirim! 

Dedi. Sinan paşa Safiye sultandan 
iyilik gördüğü içhı meseleyi uzatmak 
Istemiyoı-du. 

Siyaviş paşa bir gün Muradın 
mutemedlerinden Ahmed çavuşa: 
«Yahudi karısının hafiyeliğinden» 
bahsetti. 

— Padişah, kendisine sadakatsiz-
ük gösteren bu yahudiyi hâlâ ya
nında tutacak mı? 

Dedi. Ahmed çavuş ta bu sözleri 
aynen padişaha söyledi. Murad, esen 
rüzgârdan nem kapan ve gölgesin
den bile şüphelenen bir hükümdaı-dı. 
O gün derhal: 

— Bu yahudi karısını gözüm gör
mesin., dedi ve saraydan uzaklaş
tırdı. 

Ertesi günü meseleyi haber alan 
Sinan paşanın fena halde canı sıkıl
mıştı: 

— A paşam, ne kadar sabırsızsın! 
Haremde kuvvetli ve becerikli bir eli
miz vardı. Onu da attırdın! Şimdi 
halimiz ne olacak. Hareme kuş uçur-
muyorlar... 

Dedi. O günden sonra iki vezirin 
arası şekerrenk ilmuştu. Bir müddet 
konuşmadılar... Fakat dargınlıkları
nın sebebini kendilerinden başka 
kimse bilmiyordu. 

Raziye meydanı boş bulunca.. 
Kira saraydan atıldıktan soma, 

Râziye meydanı boş buldu. Yahudi 
kansı ona birçok işlerde engel olu
yordu. Kaziyenin şimdi haremde çe-
kmdiğl bir tek kadın vardı: Safiyi 
sultan. (Arkası var) 
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KÜC 
KÜÇÜK I L A N L A R 

AKŞAM oku3ruculan arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz İlân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar. Salı ve 
Perşembe günleri İntişar eder. 

1 — İş ARIYANLAR 
ECNEBİ, TÜRKÇE BİLEN BİR MA

DAM — Aileler arasında 5 - 1 4 yaşında ço
cuklara mürebbiyelik yapmak veya iıas-
ta çocuklara bakmak için iş aramakta
dır. Fransızca ve Almanca bilir, taşraya 
da gidebilir. Gazetemiz idaresine (A. Ş. 
10) rümuzile müracaat olunması. — 6 

FRANSIZCA BİLEN — Ecnebi bir ba
yan iyi bir ailede mürebbiyelik anyor. 
Ankafkda yahut İstanbulda. Akşam'da 
sarih adreslerile A. B. rumuzuna mektub-
la müracaatları. — 2 

BİR TtÎRK BAYAN MAKASDARLIK 
İŞİ ARIYOR — Beyoğlu Akşam Kız Sanat 
okulu mezunu orta tahsili bulunan he-
vesk^r kabiliyeti mükemmel bir Türk 
kızı makasdarlık vazifesile bir iş anyor. 
İsteklilerin sarih adres ve tafsilâtlı mek-
tubla Akşam'da (S N) rumuzuna mek-
tubla müracaatları. — 2 

2500 LİRA — 2500 lira nakten Bankaya 
dlpozito yatırmak şartlle mahiye münasip 
bir ücret mukabilinde bir müessese ve 
ticarethanenin vezneciliğine fellblm. Arzu 
edenlerin Akşamda (Vezne) rumuzuna 
mektupla bildirmelidir. * *' 

TÜRK KIZIYIM — Tahsilim Amerikan 
kolej orta. Her hangi bir işte çalışmak is
tiyorum. Kimsem yok. Her yere giderim. 
Akşamda ( O E ) rumuzuna mektupla 
müracaatları. 

İŞ ARIYORUM — Askeriiğlmi bitir
dim, yedinci sınıfa kadar tahsilim var. 
Daktilo, muamele kayıdlaruu bilirim. Dı-
şanya da giderim. Beşiktaş KıUçali Ye
şil Fıstıklı sokak 13 No. da Nevzada bil
dirilmesi. . 

2 - ÎŞÇİ ARIYANLAR 
BOLU VİLÂYETİ DAHİLİNDE — BlB 

müessesel sınaiye ve nakliyenin muame
lât muhaberetını tanzim ve tensik ve 
teknik ve sevk idareye muktedir bir mu
hasibe ihtiyaç vardır, taliblerin Akşam'da 
( O rümuzile tahriren müracaatları. — 2 

FOTOĞRAFÇI ARANIYOR — Hat bo
yunda bir fotoğrafhanede çalışacak bir 
fotoğrafçıya ihtiyaç vardır. Arzu edenler 
Beyoglunda Foto Süreyyaya müracaat et
sinler. — 2 

SANAYİ MEZUNU — Tecrübeli Türk 
Dizel makinisti aranıyor. Talihlerin İs
tanbul P. K. 314 adresine yazı ile müra
caatları. — 2 

DAKTİLO ARANIYOR — Fransızca bi
len Türk daktilo aranıyor. Ücret ile tahsil 
hakkında posta kutusu İstanbul 79 ya
zılması. — 2 

BAYAN ARANIYOR — Okur yazar ka-
slyerlik işi yapabilen bir bayan aranıyor. 
Beyazıd Okçularbaşı Altın Gişeye müra
caat. — 1 

EBE ARANIYOR — Talip olanlar tercü
me! hal, vesikalarını fotograflarile bera

ber mektupla G. Antep Dr. Salb Özer 
Doğum - Evine müracaatlan. — 2 

KİMSESİZ BİR AİLENİN — ev işlerine 
bakmak üzere orta yaşlı kimsesiz bir ba
yan arıyoruz. Adres: Akşam İlân memur-
Iğudur. 

SÜTANNE ARANIYOR — 4 Uâ 7 ay
lık sütlü olması şarttır. İstekliler Vezne
ciler Nadirbey sokak 5 No. h Sabit bey 
Rpartımanınm birinci katma müracaat. 

— 1 

MUHASİB İSTİYORUZ — Lüleburgaz 
şimendifer İstasyonunda bulunan bir un 
ve buz fabrikası Içln muhaslb İstiyoruz. 
Fabrika iş ve hesablanndan anhyan, mu-
Eaaf usule vakıf olanlardan tahsil dere
celerini, evvelce bulundukları yerleri ve 
istlyecekleri ücret mlkdannı bUdlren 
mektublarmı Galata 374 posta kutusuna 
göndersinler. — 1 

HARİTA İŞLERİNDE — Çahşmak istl-
yenlerin Karaköyde Lâcivert handa 7 nu
marada Türk Harita şirketine müracaat
ımın — 1 

3 — SATILIK EŞYA 
SLTILIK MOTOSİKLET — Roç mar

kalı beş beygir kuvvetinde az kullanılmış 
85 modeli Flruzağa Karadut caddesi Şa
fak apartımanı 48 No. lı bakkala müra-
caat. — 3 

SATILIK PİYANO — Alman iyi mar
kalardan pek az kullanılmış mükemmel bir 
piyano İçi hep demir kordlar çapraz bü
yük formalı acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Balıkpazar Duduodalar sokak 28 
numaralı dükkânda. — 1 

SATILIK 20 - 30 BEYGİR KUVVETİN
DE — motorlu bir tekne aranıyor. İstek
liler Galatasaray lisesi Ortaköy şubesin
de öğretmen Burhana haber versinler. 
Tel. 40610. 

İSTANBUL PİYASASINDAN — 120 ilâ 
150 metre murabbamda sathi teshine ma
lik bir aded fabrika kazanı almacaktır. 
Satmak Istlyenlerin Akşamda (Ş. Y.) ru
muzuna jnektupla müracaatları. — I 

4 — KİRALIK - SATILIK 
TAKSİTLE SATILIK EKMEKÇİ FIRI

NI — Küçük Mustafapaşada Mekteb so
kağında 1 No. İl fınn. Kâglr, 4 oda, bah
çe, ahır ve hamurkârlık, iki cephelidir. 
Talib olanlar fınn yanındaki mektebin 
hademesi bay Osmana müracaat. — 6 

KİRALIK APARTIMAN — Belediye 
tramvay durağı Nuri Conker sokak 8 - 1 0 
No. İl apartımanın 7 odalı her konforu 
havi, muayenehane ve ikamete elverişli 
geniş sıhhi daireleri kiralıktır. İsteklilerin 
a3ml apartımanda 5 No. ya müracatlan. 

— 5 
KASIMPAŞADA — Nalmcı yokuşunda 

41 No. İl hane müştemilâtı on oda va^i iki 
salon ve üst katta vasi çatıslle teferruatı 
salresl mükemmel, elektrik ve terkos te
sisatı mevcud, beş adet kabinesi, bahçesi 
ve büyük sarnıcı havi bu hane her su
retle orta mektebe de elverişli olup ta
libine de satılıktır. Bunu görmek ve gö
rüşmek arzu edenler sahibi olan Kadı
köy Cevizlik Hacı Ahmed Bey sokak No. 
5 e müracaatlan. — 1 

ACELE SATILIK EV — Bakırköyde 
Zuhuratbaba caddesi Rüzgârlı Bahçe so
kağında her iki katta üçer oda ve blref 
helası üçüncü katta da bir salonu, alt 
katta bir de hamamı , bahçesinde mut
fak, ahçı odası ve helası vardır. Her kata 
su tertlbatmı havi bir de kuyusu ile acele 
Knt'bktır. Görmek ve görüşmek için itti
salinde 8 No. İl eve müracaat. — 2 

ACELE SATILIK BİNA — Beyoğlu Ba-
lıkpazannda altında 5 dükkân üzerinde 
5 oda; acele satılıktır. Müracaat: Beyoğ
lu Parmakkapı İstiklâl caddesi No. 117 
birinci kat Veli özder. — 3 

ACELE SATILIK HANE — Harbiye 
tıramvay caddesinde bir kâglr hane al
tında bir dükkân üzerinde 5 oda iki cadde. 
Müracaat: Beyoğlu Parmakkapı İstiklâl 
caddesi No. 117. Birinci kat Veli Özder. 

— 3 
SATILIK EV — Kadıköyde KuşdUI cad

desinde 31 Ağustos sokağında 36 No. lı ev 
15 lira kira getirir 4 oda, bahçe ve her 
türlü konforu var. 1200 liraya kiracı çı
karıldı ev boştur. Müracaat edenler Kuş
dili caddesi No. 117 ye gelsinler. — 6 

KELEPİR İRAD — Altmda bir dükkân 
üç oda bir mutfak ve helası ve diğerinin 
iki katında ikişer oda ayn mutfak ve 
lıelâları bulunan sağlam kâglr iki ev çok 
ucuz satılıktır. Görmek: Kadıköy Yelde-
ğirmeni Uzun Hafız sokak E. 209 X 211 
No. Görüşmek: Suadlye Şen Çeşit mağa
zası sahibi bay Kemal. Tel: 52-79 — 4 

KİRALIK VE SATILIK BAĞ — Edlr -
nekapı Topçular Ticoz caddesi üzerinde 
20 dönüm içinde bir evi iki büyük ahin 
kuyusu 500 kütük üzümü 350 yetişmiş 
vişne ağacı 150 kayısı 100 ağaç kiraz 25 
büyük 250 küçük İncir fidanı bulunan ve. 
otobüse 2 dakika mesafede olan bir bağ 
ehven fiatle satılıktır. Talib olanlann ilân 
memurluğuna müracaatlan. — 3 

DEVREN SATILIK FOTOĞRAFHANE — 
Rahatsızlığım dolayıslle fotoğrafhanemi 
bütün teferrüatile devren satmak istiyo
rum, mevki işlektir. Fatih Şehzade cad
desi No. 227. Emek Foto Evi. — 3 

EMLÂK ALINACAK — Boğazın her iki 
tarafında ((Amavudköy ve Üsküdardan 
İtibaren) satılık yalı ve köşkü olanlann 
Ankara posta kutusu 471 numaraya tafsi
lâtlı mektubla müracaatı. — 7 

KİRALIK YALI — Kozguncuk ile Paşa-
limanı arasmda 115 numaralı yalı beş 
oda, bir çatı odası, bir uşak odası, mutbak 
hamam, .kayıkhane, rıhtım, müteaddld 
mejrva ağaçlı bahçe vesaire yazlık 385, 
yazh kışh senelik mahiye 32 liraya klra-
hktır. İçindekilere müracaat. — 1 

KURTULUŞ CADDESİNİN — Birinci 
tramvay istasyonunda 23 numaralı Mü
zeyyen apartımanmın altı odalı banyolu 
bir dairesi otuz Ura aylık İle kiralıktır. 
Arzu edenler görmek için mezkûr apartı-
mana ve görüşmek için de Taksimde 
Topçular caddesinde Uygun apartımanı-
nın kapıcısına müracaat etmeleri. — 1 

SA'TILIK ARSALAR — Bostancıda Bag-
dad caddesi Yenimahailede asfalttan iki 
dakikalık mesafede ifraz olunmuş müte-
addid arsalar ehven fiatle satılıktır. Arzu 
edenler mezkûr mahallede 425/1 numa
ralı bay Nazml köşküne müracaatlan. — 8 

KİRALIK «MODERN VİLLÂ» — Göz
tepe - Tramvay durağmda yeni yapılan 
«Modem Villâ» yazlık veya senelik kira
lıktır. Her türlü konfor mevcud ve neza
reti mükemmeldir. İçindekilere müracaat. 

— 1 
SUADIYEDE KİRALIK KAT — Deniz 

kenannda - Fevkalâde manzaralı dört ge
niş oda, banyo, havagazı, elektrik, ka
yıkhane ve garajı havi müstakil kat yazm 
veya senelik kiralıktır. 40530 numarada 
telefonla müracaat. — 2 

KİRAI.IK DÜKKÂN — Suadiye Tunus
lu sokak No. 23 bakkal dükkânı kiralık* 
tır. Dödt tarafı sürmeli çekmeli camekânlı 
kullanışlı gayet güzel bir de odası var
dır. O civarda başka dükkân yoktur. İs-
tiyenler Tıb fakültesinde odacı İsaya mü
racaat. — 1 

6800 LİRAYA ACELE SATILIK ÜÇ 
DAİRELİ APARTMAN — Cihangirin en 
güzel mevkiinde her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel senevi yedi yüz seksen 
Ura kira getiren bir apartıman satılıktır. 
Görmek için Cihangir Alman hastanesi 
arkası Güneşli sokak No. 50 dördüncü 
kattaküeıe müracaat. « T 1 

KİRALIK DAİRE — Ankara caddesin
de yepyeni mükemmel konforlu 1 - 6 
odalı her işe elverişli bir daire tamamen 
veya kısmen kiralıktır. Ankara caddesi 
43 No. da Kâmil Kitabevlne müracaat. 

— 8 
KİRALIK APARTIMAN — Beyazıd Çar-

şıkapı tramvay durağında 97/1 [PEKİT] 
apartımanı İkinci kat, beş oda, kiler, 
mutfak, hela, banyosu, su, elektrik, hava
gazı, kaloriferi havi konforu mükemmel
dir. Görmek için kapıcıya, pazarlık için 
de sahibine müracaat. — 4 

ACELE (7000) LİRAYA SATILIK APAR
TIMAN — Dört daireli, 9 oda, hamam 
elektrik, terkos, havagazı, denize nezareti 
iyi ayda 67 lira kira getiren 20 senelik 
evkaf vergisi verilmiş Mercan İsmetiye 
caddesinde 29 No. lı Halil apartımanında 
ikinci kata müracaat. — 6 

DEVREN SATILIK BAKKALİYE DÜK
KÂNI — Talib olanlar Cihangir defterdar 
yokuşu 63 No. ya müracaat. — 2 

SATILIK — Kadıköy Caferağa mahalle
si Mühürdar caddesinde (57) No. lı dört 
katlı kagir apartıman satılıktır. Konforu 
haiz denize nezareti fevkalâdedir. Cumar
tesi ve pazar sabahtan akşama kadar, 
sair günler 17,30 dan sonra içindekilere 
müracaat. — 10 

SATILIK ARSA — Kadıköy çarşısında 
apartımanlık ucuz arsa satılıktır. Çarşı 
bekçisi Ruşene müracaat. 

FENER YOLUNDA — Bağdad cadde
sinde Konak tramvay durağında 146 No. h 
iki dönümü mütecaviz ağaçlı ve bir ku
yuyu havi müfrez arsa satılıktır. Müra
caat: Telef. 43249. Görmek için: Kızıltop-
rak Kâhyası sokağı No. 7. 

KİRALIK HAMAM — Hasekide He-
kimoglu Ali paşa caddesinde 6 No. erkek 
kadın Bostan hamamlan kirahktır. Çak
makçılarda Sümbüllü handa 28 No. da 
Şükrü Tezere müracaat. — 3 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂDE 
NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSALAR — 
Nlşantaşmda İngiliz mektebi arkasında 
Güzelbahçe sokağında nezaretli 8 metre 
cepheli ve muhtelif derinlikte yekdiğerine 
bitişik müteaddit arsalar satılıktır. Bah-
çekapıda Cermanya hanmda 27 No. ya 
müracaat. Telefon: 21468. — 6 

KİRALIK DEPO — Tophanede tram
vay caddesi üzerinde 12,000 balya tütün 
alabilir kagir büyük bir depo kiralıktır. 
Müracaat: Balıkpazarı, Balıkhane sokak 
No. 19/1 Balıkhane buz bayii Fikret. — 5 

5 — MÜTEFERRİK 
İNGİLİZCE VE FRANSIZCA DERSLE

Rİ — Tecrübeli profesör tarafından. 
Kollejler ve mektebler İçin talebe hazırlı
yor. Her yere gider, flatler uygun. Kadı
köy Hale sineması clvannda, Sakız Gülü 
sokak No. 15, yahut «Akşam'da» A. A. ru
muzuna mektubla müracaat. — 5 

BEYOGLUNDA UYGUN FİAIİE VE 
ŞERAİTLE İŞLEK BİR — Kıraathane 
satılıktır. Ortak ta almır, almak Istlyenler 
Sirkecide Paris oteli yanmda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 2 

2400 LİRAYA SATILIK DÜKKÂN VE 
EV — Beyazıdda Okçular caddesinde 56 
numaralı dükkân ve üzerindeki 16 numa
ralı 5 odalı kagir ev acele satılıktır. İçin
deki bekçi Recebe müracaat. Elektrik, 
su vardır. — 3 

KİRALIK DEPO — Ortaköyde, sahil- I 
de, 900 M2 mesahalı kâglr depo kiralık
tır. Tütün deposuna, fabrikaya, antrepo
ya yarar. Müracaat: Galata: Nur Han 
13. Telefon: 43265. — 2 I 

^~~~^^^^^^^^^"^^^^^^^^^~~~"^"~~~~~ i 
ACELE SATILIK HANE — Beyoğlu i 

Tozkoparan Çatmalımescld 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. İçindekilere müracaat. 

— 5 

GÜZEL BİR KÖŞK — Kadıköy, Yo 
gurtçu, parka nazır. Cevizliğin Bakla so-
kagmda No. 30. Dr. Mecld paşa köşkü. 3 
oda, büyük bahçe, gayet ucuz. öğleden 
sonraları Kurun gazetesinde bay Kenan'a. 
Tel. 21413. — 3 

SATILIK VE KİRALIK — Boğaziçlnde 
Tarabyada İtalyan ve Fransız sefaretleri 
arasında 14 ve 16 No. h bahçeli evlerden 
biri veya ikisi satılık veya kiralıktır. Ta-
rabya oteline müracaat ve malûmat için 
öğle üzeri 40514 e telefon edilebilir. 

— 25 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif li
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci smıftan onuncu smıfa dalıil 
talebelere ders verir ve ihzari smıflarm 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. 8. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 4 

BAŞBAŞA, HOT - FOKS, KONGA — 
Hususî ve münferid dans dersleri yeni 
danslar, Beyoğlu Karlman karşısmda Nur 
Ziya sokak 3 No. profesör Panosyan. 
Müracaat saatleri pazardan maada hec 
gün (12 - 14), (17 - 21). — 5 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya imtihanlanna 
hazırlık dersleri İçin) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-

ren] eliğine malik iyi Fransızca bUen ve İs
tanbulda bir yüksek mektebde Usan tedria 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en seri yeni u.sullerle tedris eder. 
Flatler mutedildir. «PROF. M. M.» rümu
zile (Akşam) a mektubla müracaat. — 10 

FRANSIZCA DERS ALACAKLARA -^ 
Bir Fransız bayanı tarafından Ijrt metod-
larla büyüklere ve çocuklara Fransızca 
ders verilmektedir. îstlyenlerin evine de 
gidebUlr. Akşamda (F B. K) rumuzuna 
mektubla müracaatlan. — 1 

LİSAN MÜTEHAS. Prof. ANJEL — Fran
sızca dershanesinden Fransızcanız zayıf 
ise bize geliniz, mutedil bir ücretle kısa za
manda sizi takviye ederiz. Dersler mün
feriden veya müştereken verilir. İhtisası
mız: Mükâleme, tercüme, tahrir usulü. 
Köprübaşı Eminönü Hanı. — S 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak gösteıınlş olan karUerlmlzden 
F A — H E 1936 — F. D. — OE 

M O — F. B. K — Ş Y — Entertip 
namlarına gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

KİRALIK LÜKS APARTIMAN — Tak
simde Topçu caddesinde Uygun apartı-
manmm iki numaralı ve beş odalı dairesi 
mobilyasile beraber yaz mevsimi için ki
ralıktır. Her gün sıcak su, asansör. İs-
tlyenler her gün müracaatla gezebilirler. 

— 10 

SATILIK EV — Beşiktaşta Abbasaga 
mahallesinin Selâmlık caddesinde on bir 
oda, bir hamam, bir sarnıç, bir mutfak, 
bir garaj ve müteaddld kileri ve kömür
lükleri havi; denize nazır, her yere ya
kın, mükemmel ve her türlü konfor ve 
modem tezyinata malik 2 ve 4 numaralı 
ev ucuz satılıktır. Görmek ve görüşmek 
için Karaköy - Palas'da avukat Kayaoğ-
lu Mihalakiye müracaat. — 6 

KADIKÖYDE SÖĞÜTLÜ ÇEŞME CAD
DESİNDE — 5 Odalı 266 No. lı bahçeli ev 
ehven fiatle kiralıktır. Elektrik ve Elmaü 
suyu vardır. 60722 telefon adresine mü
racaat. — 1 

BEŞ YÜZ PARÇA CERRAHİ ÂLÂT — Mü 
cedded ve iyi muhafaza olunmuş âlâtı 
cerrahi satılıktır, orolojl (Zlte Kolojl 
Akujman) üstelojl ve cerrahi umumîye 
aid; elektrik cihazlan rektoskop ortroskop 
(mücedded) arzu eden meslekdaşlara asU 
flatinden % 20 tenzilâtla verilecektir. 
Her gün öğleden sonra Şifa sokak 20 nu
maraya telefon 60077. — 6 

SATILIK ve KİRALIK HANE — Kadıköy 
Şifa 20/1 mülk Ikl kat üzerine altı oda 
banyo apteshane, bahçeU dört tarafı açık 
Kalamış körfezine nazır havadar denize 
yakm hane arzu edenlec yanındaki ha
neye müracaat etsin. — 6 

KELEPİR — Geniş manzara, bol ve te
miz hava, iyi BU. Bostancıda tramvajra 13, 
trene 15 dakika mesafede Körkuyu mev
kiinde Nuri paşa köşkü etrafı duvarla çev
rilmiş yirmi dönüm arazi ile içinde iki 
bina ve zeytinlik ve bağ vardır. Maktuan 
5000 liraya satüık ve ucuz fiyatla kiralık
tır. Görmek için içindekilere, almak için 
inhisarlar umum müdürlük veznesinde 
Kenan Kılıca müracaat. — 2 

SATILIK HANE — Beşiktaşta Yenlnıa-
haUe Fınn sokak 7 oda havagazı, elek
trik, sarnıç, banyo, havadar, terkos tesi
satım havi otobüs durağma bir dakika 
12 No. lı hane satılıktır. Ayni sokakta 
avukat bay Feride müracaat. — l 

I n.y: ki l J 'A 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta* 
mamen giderir ve büyüme kabili* 
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kulla ıı.ii 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLtZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Müzeler arttırma ve eksiltme komisyonu riyasetinden: 
Muvakkat 

Yapılacak işin cinsi Keşif bedeli 
ve mahiyeti Lira Kr. 
Raf tamiri, Karo mozaik, 1985 36 
sıva, cam ve saire 

teminat 
mikdan 
Lira Kr. 
149 88 

Pazarlığı nerede ve hangi 
gün ve saatte yapılacağa 
Pazarlık Asanatika Mü
zeleri Genel Direktörlü
ğünde 27/4/938 tarihin
de çarşamba günü saat 
14 de yapılacaktır. 

Başvekâlet tarafından Arşiv deposu ittihaz edilecek olan Sultanahmet 
medresesinde bermucibi keşif yaptırılacak olan muhtelif tamirat yukarıda ya
zılı gün ve saatte pazarlıkla ihale edilecektir. Keşif ve şartname ile yapılacak 
tamirat işlerini mahallen görmek isteyenlerin Müzeler Mimarhğma, talip 
olanların da en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Vilâyet Nafıa 
Direktörlüğünden alınmış ehliyet ve 1938 yılma aid Ticaret odası vesikaları 
ve muvakkat teminat makbuzlarile ilaale gününde komisyona müracaat eyle
meleri. " «2315» 

Selanik Bankası 
Tesis tarihi; 1888 

idare merkezi: 
İSTANBUL (Balata) 

Türkiye şubeleri: 
I S T A N B U L , (Galata, Yenicami) 

İZMİR, MERSİN 
ADANA BOtosa 

Yunanistan şubeleri: 
SELANİK, ATİNA, PİRE 

Her lOrlfl Banka muamelâtı 
Kiralık kasalar 

OSMANLI BANKASI 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

TESİS TARİHİ 1868 
Sermayesi: 10.000.000 İngiliz liran 

Tûrkiyenln başlıca çehirlerila 
Paris, Marsilya, Nis, Londra re 
Mançester'de, Mısır, Kibns, İrak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
şubeleri. Yugoslavya, Romanya, 
Suriye ve Yunanibtan'da Filyalleri 

vardır. 

Her fQrlQ banka muameleleri 
yapar 
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ACELE İYİ DİKİŞ BİLİR 
bayanlara ihtiyaç vardır. 

Galatasaray lisesi karşısında bayan 
lAzlze DUrişevine müracaatlan. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Otmanli bankasına memur 
Spûmıak için müsabaka ilâm 

Osmanlı Bankasınca bu kene ye
niden hlamete alınacak Türk me-
»nrların intihabı için mayıs 1938 
9jı «arfında bir müsabaka açıla-
toktır. 
I Yâ a 35 den aşağı olup bu müsaba-
ıŞ^ya girmek Istlyen erkekler nam
ertliklerini kaydettirmek ve kabul 
lartlannı öğrenmek üzere nisan ayı 
tafmda her hafta salı ve cuma günleri 
•*at 14 ile 15 arasında Osmanlı Ban
kamın Galatadaki merkezindeki Kİ
Şİ îçlerî Servisine müracaat edebi
lirler. 
! Talipler hüviyetlerini müsbit ev-
•^k ile beraber tahsil tasdikname 
Jfahut şehadetnamelerini ve şayet bir 
**2ifede istihdam edilmiş iseler, hiz-
•*t şehadetnamelerini birlikte ge-
Unoelidirelr. 

ASiPiN KENAN 
Romatizma ağrıları 

Sçin en iyi ilâçtir 

I — İdaremizin Çamaltı tuzlasında mevcut 86 X 185 eb'adındaki ranza «De
mir karyola»lara mahsus 500 şilte ve yastık için 95 santimetre eninde numunesi 
mucibince 2500 metre kumaş ve aynı ranzalar için 1000 adet yatak çarşafı ile 
Askerî mektep ve garnizonlarında kullanılan battaniyelerin evsafında 500 adet 
Battaniye pazarlıkla satın ahnacaktır. 

n — Pazarlık 6/V/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de Kabataşda 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin yatak çarşafı ve battaniye nu
munelerini münakaşa gününden evvel adı geçen komisyona vermeleri lâzmıdır. 

rv — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ralariyle birlikte Alım komisyonuna gelmeleri. İlân olunur. (2234) 

I — İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartname ve projesi mucibince 
jraptınlacak kagir ve betonarme istinad duvarı ile filitre dairesi inşaatı kapalı 
rarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 16730 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1254.78 liradır. 
III — Eksiltme 9/V/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15,30 da 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 84 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar leva

zım ve mübayaat şubesiyle Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi

sar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. 
y i — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile V inci maddede yazılı 

ehliyet vesikasını ve % 7,5 muvakkat teminat parası veya mektubunu ihtiva 
edecek olan kapalı zarfların eksiltme günü en geç saat 14,30 za kadar srukarı-
da adı geçen ahm komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş ol
ması lâzımdır. «2327» 

Doktor aranıyor 
ŞARK KROMLARI T. A. Ş. DEN: 
Şirketimizin Ergani — Maden kazası dahilindeki Guleman krom madeni 

işletmesi merkezi için aşağıdaki şartlarla bir doktor ahnacaktır. 
1 — 250 — 300 lira ücret verilecektir. 
2 — İkametgâh ve ikanıetgâhmm tenvir ve teshini şirkete aittir. 
3 — Taliplerin Türk olması şarttır. 
4 Operatörlükte ihtisası olanlar tercih edilecektir. 
Taliplerin tercümei hallerini nıuhtasaran gösterecek bir mektupla şark 

Kromları T. A. Ş. Ergani - Maden adresine müracaat eylemeleri ilân olunur. (2235 

ı:#ıiJk4iı:< 

REKTA 
P A T I 

İç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarmda, 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle gifayi temin eder. 

I. KARON, BEYOĞLU, TUNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualannm satış yerL 

Yavrum 04a! bu(5Ün yatıracağım para iLe 
İŞ BankasındaKi Hesabın 50lirayı bulacaK.Talim varsa, 
fıaıiran keşidesinde bu paran LirolcnlOOoLira artabUtr. 

NASIR İLACI N A S i R 
ilâcı 

D O K T O R J E M S İ N 
AMERİKADA UZUN TETKİKAT 

NETİCESİ OLARAK BULDUĞU BİR 
FORMÜLDÜR. KANZUK NASIR İLA-
CI en eski nasırlan bile kökünden çı-
karu*. Ciddî ve şayanı itimat bir nasır 
ilâcıdır. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOCLU - İSTANBUL 

Sihirli Göz 
Pudra renklerinde 

inkilab yaptı 

Bu yeni ve 

sihrâmiz 

renkleri 

tecrübe ediniz 
On kadın da dokuzu tenlerine uy-
mıyan bir renkte pudra kul-
lanu-lar ve yüzleri sım'î «mak
yaj görmüş» bir şekil aldıklan gi
bi yaşlarmdan fazla ihtiyarlamış 
görünürler Yeni icad edilen şaya-
m hayret «Chromoscope» maki
nesi, pudra renklerinde bir İnki-
lâp yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra; renkleri a-
rasmdald ahengi ifşa etmiştir, ki, 
bu, Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabu renkleri 
esaslı bir tarzda mezcetmek im-
kâmnı vermiştir. Artûc yüzünüz
de plâkalar halinde yapışan adi 

Artık; sizi yaşınızdan jazla ih
tiyarlamış gösteren ve yüzü
nüzde *Plâkalan> halinde ya
pışan adi pudralan btrakımz 
ve bir güzellik mütehassısının 
dediklerini okuyunuz: 

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

Bayanların nazarı dikkatine: 
Satın aldığınız Tokalon kremi vazolarının 

l>üyük bir kıymeti yardır. Onları bayiinize iade 
ettiğinizde beheri için 5 kuruş alacak, ayni za
manda kıymettar mükâfatları bulunan To

kalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir 
bilet takdim edecektir. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Teşvikiyede Lira K. 

Eski İkinci Karakol yeni Harbiye şhndi Vaü ko
nağı caddesinde eski 36 - 38 yeni 30/1 sayıU ve 
4 harita numaralı 244 metre murabbaı müfrez 
arsanın tamamı. 

Tevşikiyede : Eski İkinci Karakol yeni Harbiye şimdi Vali ko
nağı caddesinde eski 36 - 38 yeni 30/3 sayılı ve 
iki harita numarah 113 metre murabbaı müfrez 
arsanın tamamı. 

Bcyoğlunda : Pangaltıda Çimen sokağlnda eski 103 mükerrer 
yeni 136 sayıü evin 1/2 payı (Bedeli sekiz senede 
ve sekiz müsavi taksitte tesviye edilmek şartUe.) 

Büyükçarşıda : Yeni Beyazıt mahallesinde Camili hamn üst ka-
tmda 1 sayılı odanm 16/32 payı. 

Boğaziçinde : Amavutköyünde Arnavutköy mahallesinde yeni 
Set sokağmda eski 13 yeni 8 sayıh evin 9/10 payı. 

Bcyoğlunda : Kamerhatun mahallesinin Şahin sokağmda eski 
25 yeni 77 sayılı üzerinde 63 numaratajlı evin 
1/3 payı. 

Boğaziçinde i Ortaköyde Dereboyu caddesinde eski 136 yeni 
174 sayılı 502 metre murabbaı arsanm tamamı. 

Aksarayda î Eski Kâtipkasım yeni Yaü mahallesinin Karabo-
yacılar sokağmda esU ve yeni 1 sayıh evin 4/12 
payı. 

Yukanda yazılı mallar 26/4/938 sah günü saat 14 de saUlacaktır. Satış 
bedeline İstikrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri kabul olunur. Taliplerin 
% T fi P«y akçelerini muayyen müddetten evvel yatırarak Defterdarük Milli 
_ •*• '""-nde müteşekkil «atış komisyonuna muracaatlan. M^ 

2440 00 

1017 00 

800 00 

87 50 

607 50 

300 00 

90 30 

113 33 
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nPÎ/apâöJ. 
S ' I P A f t T O W ÇOK İYİ CİN5 RAPyo. 
S i P A % V O W .6 . ;LA.25 . LAM6ALI RAPyOLAR, 
S M ^ V O ' M 85 LİRADAN İTİbAREN RAPyOLAR 

PAI^TOH e>iR 5ENE GARANTİ. 

12 AY VERESİYE SATIŞ 
SAHİBİNİN SİSSİ 
VE ACENTALARINDA 

Ankara - Adana - Adapazar - Antalya - Antep - Aydın - Balıkesir - Bandu-ma - Bartın - Biga - Bursa - Denizli - Diyar-
bekir - Edime - Edremit - Elâziz - Erzurum - Eskişehir - İsparta - İzmir - İzmit - Kayseri - Kırklareli - Konya -
Lüleburgaz - Malatya - Maraş - Mardin - Muğla - Nevşehir • Niğde - Samsun - Sivas - Trabzon - Van - Zonguldak - Zile. 

KumbĞiTtfl biri 

NEZLE 
Kmklık, baş, diş ve 

adele ağnlan 
en seri ve en kat'î 

şekilde yâlnız kaşe 

G R i P i N 
île geçer 

Havaların serinlediği bugünlerde 
alacağmız ilk tedbir evinizde 

birakç 

GRİPİN 
bulundurmaSc olmalıdır. 

Kalbi bozmadan, mide ve böbrekleri 
yormadan bütün ıztıraplan dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

FİZlK - CEBİR - HENDESE - KİMYA - LİSAN 
Felsefe - Ticaret - Muhasebe - Bankacılık ve olgunluk dersleri: Türkçe -

Fransızca - İngilizce -. Almanca: (Çemberlitaş karşısmda Yabancı Diller ve 
Riyaziye Kız - Erkek Okulu) Birkaç dersde müşküllerinizi giderir. Sımfta kal
mak korkusu bırakmaz. Bütün dersler ihtiyaca göre, gündüz - akşam -gecede 
4 lisan üzerinden veriliyor: Direktörü: Ziya Çetinkaya. 

Açık eksiltme ilânı: 
Haydarpaşa lisesi satmalına kurumundan: 
Haydarpaşa Lisesinde Devlet hesabma okuyan yatılı talebe için asgarî 275 

azami 280 metre elbiselik lâcivert kumaş açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
5/Mayıs/938 perşembe günü saat 15 de İstanbul Kültür direktörlüğü binası 
içinde Liseler muhasebeciliğinde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 1260, ilk teminatı 95 liradır. 
İstekliler şartnameyi okulda görebilirler. Taliplerin carî sene Ticaret oda

sı vesikasmdan mâda bu nev'i kumaş yapan fabrika ve imalâthane sahibi olduk
larına dair vesika ibraz etmeleri mecburîdir. (2229) 

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

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci keşide 1 l /Majas/SSS dedir. 
Büyük ikramiye: 40,000 liradır.. Bundan başka: ] 

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

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

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden sonra 

saat (2,5 tan 6 ya) kadar İstanbolda Di> 
' vanyolunda (104) numaralı hususi kabi-
, nesinde hastalarını kabul eder. Salı, cu-
; martesi günleri sabah «9,5 - 12» hakiki 
I fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev 
t telefon: 22398 — 21044 

İzmitte Şarl{ Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satı; 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levazımı 

saire bulunur. 

ANİ HAREKET 

(% 23 daha'fazla dayanıklı) 

MUNZAM KİLOMETROLAR 

Y A P A N YAG İ L E 

ÂNİ HAREKET 

İlk temasda. yeni V E E D O L yat»: 
sıfırın altında 20 derecede bile ko
layca akar. Çiinki, pistonlar en ınfuk 
havalarda bile mefhur.«Himaye Taba» 
kası» üzerine hafifçe k a y a r l a r ve 
motorunuz ^zahmetsizce ve ajınmlk-
•ızın anî harekete geçer. 
Yeni VEEDOL? «/o 23 daha fazla 

dayanıklı oldu^ndao l i t r e bajına* 
.fazla kilometre^ yapar ve arabanızdan 
[daha iyi bir randıman elde eder/ve 
calibi dikkat bir'tasarruf temin eder
siniz., İşte yeni VEEDOL'un sjze 
verdimi muhassenat bunlardırlar. 
Vakit kaybetmeden »tecrübe ediniz. 

VEEDOL 
Türkiye Umum Oepoziter ve s itiş Merkezi 
Amehkan',Madenî Yağlar Evi 

yrKARAYANOPULOS; 
Balık PazaVfYaiJcrsokakTNo. 10 

ScO^kât İSTANBUL 

Dr. 
HORHORUNİ 

(Nakletti) 
Sirkeci tramvay caddesinde Viyana 
oteli yanmda hastalarmı her g&n 

İ^H kabul eder. Telefon: 24131 ^ma 

Meşlıur bir Küba orkestrasmın 
yıldızı tarafından İstanbulda ille 

defa olarak oynanan yeni 

C O N G A 
dansı, şehrimizin en kibar muhi
tinde büyük ve sevimli bir alâka 
ile karşılanmıştır. 
Bunu dans eden ve ö|:reten profesör 

LUCAS ATHİNEOS 
dans akademisinde 

öğreniniz. 
CUmuette (Steppes) dersleri de veri

lir. Beyoğlu, Bursa sokak No. 20. 

UNUTMAYINIZ: 
T. H. K. Piyangosunun 

UĞUR GİŞESİ 
Sizi zengin edecektir. 

Adres: Galata, Karaköy postane 
karşısında 
Tel. 40021 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umunlk neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası I 

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve m o d e m on iki 

odalı iki kat l ı birinci ka t ta beş 
ikinci ka t t a yedi odalı içi ve 
difi boyalı telefon, elektrik, 
havagazı , terkos, a la turka ha> 
mamı , bahçesi , r ıhtımı mevcut 
Boğa2in en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı« 
n m d a (76) numaral ı kuleli 
yaîı hem kiral ık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaa t . 


