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TEVKİFLER 
Rumen faşistlerinin reisi Codreanu 
kimdir? Fırkasmı nasıl kurmuştur? 

Codreanu ve arkadaşları Romanyada sigasî mûcadelege 
komiteciliği ve tedhiş usulünü sokmuşlardır 

Romanyada «Demir muhafız» namı al
tındaki faşist teşekkülünün bir hükümet 
darbesi yapmağa teşebbüs ettiğini ve 
hükümetin bunu daha evvel haber 
alarak Demir muhafızlarm şefi Codreanu-
yu ve 200 arkadaşmı tevlcif ettirdiğini 
dünkü nüshamızda yazmıştık. 

Codreanu bugünkü Romanyanın diklca-
te şayan simalarından biridir. Geçende 
Romanyada bir tedklk seyahati yapan ta^ 
nmmış Fransız muharrirlerinden Jean 
Tharoud kendisile görüşmü» ve Rumen 
faşistlerinin reisi hakkında uzun bir ma
kale neşretmiştir. Fransız muharriri di
yor ki: 

Codreanu aslen rumen değildir. 
Babası Lehli, annesi Almandır. Uzun 
boylu, açık mavi gözlü, çehresinin 
hatları keskin bir adamdır. 15 sene 
evvel Yaş üniversitesinde talebe idi 
Bu şehrin 120 bin nüfusundaki 70 
bini Yahudi idi. Yahudilerin çoğu 
Lehistan ve Rusyadan geUnişlerdi* 
O zamanlar üniversitede hoca olan 
profesör Cuza gençlik arasmda Ya
hudi düşmanhğı fikirlerini yayıyor
du. Profesörün en hararetli çömezle
r d e n biri genç Comelius Codreanu 
*<li. Üniversitede kavga ve gürültüsüz 
hemen hiç bir gün geçmiyordu. Bu
nun üzerine hemen Yaş şehrine zor
lu bir polis müdürü gönderildi. Yeni 
toüdürün adı Minciu idi. 

Codreanu bir gün arkadaşlarile 
birlikte babasının bahçesinde iken 
^^uıciu, yanında birkaç polis olduğu 
balde içeriye girdi. Hemen bu genç
ler yakalandılar ve polis merkezine 
gönderildiler. Orada bir temiz dövül
düler. Dayak o kadar şiddetU idi ki 
dansız karakollarındakiler bımım 
yahmda hiç kalır. Dövülenlerden biri 

Codreanu taraf tarlamu tef tig ediyor 

iki gözünü, birisi bir gözünü kaybet-
ü. Dayaktan sonra bunlar bacaklaf 
nndan tavana asıldılar. Bağınnalan 
işitihnemesi için kafaları soğuk 8U 
içine sokuluyordu. 

Bu işkenceden kurtulduktan sonra 
Codreanunun ilk işi bir tabanca ea!-
tm almak oldu. 

Aradan birkaç gün geçtikten son
ra kendisini sulh mahkemesine da
vet ettiler. Codreanu mahkeme huzu
runa çıktığı sırada içeriye polis mü
dürü Minciu ve iki polis girdi. Polis 
müdürü hâkimleri selâmlaimazdan 
evvel Codreanuya doğru yürüdü ve 

iki yanağma şiddetli iki şamar in-
dirdL Bunun üzerine Codreanu ce
binden tabancasını çıkardı, polis mü
dürünü ve iki polisi öldürdü. 

O zamanlar bu mesela Romanya-
dai müthiş akisler yapmıştı. Bütün 
Romanya katilin lehinde ayaklan
mıştı. Evvelâ muhakemenin Focani 
kasabasmda görülmesi kararlaşmış-
tL Fakat her tai:aftan buraya o ka
dar çok insan akm etti ki muhake
menin hududda küçük bir kasaba 
olan Tum Severinde yapılması mu
vafık görüldü. Mahkeme beraet kar 
Tdin verdi. (Devamı 4 üncü sahifede) 

Bütün Belediyeler birer 
ikraz sandığı kuracaklar 
Bu sandık kâr gözetmeden bütün menkul 
mallar mukabilinde para ikraz edecek 

Ankara 8 (Akşam) — Hükümet, 
J^alkm, bUhassa ailelerin her hangi 
bir sebeble sıkmtıya düştükleri za-
*ûan kolaylıkla para bulabilmeleri 
»Çin mühim bir kanun projesi hazır
lamıştır. Nüfusu yirmi binden fazla 
©lan her şehir ve kasabadaki beledi
ye, muhakkak bir ikraz sandığı aça
caktır. 

Bu sandık bütün menkul mallar 
mukabilinde para ikraz edecektir. Bu 
ikraz muamelesi çok sade ve basit bir 
formül dairesinde olacaktır. Tasarruf 
olmıyan ve nakdi mevcudu bulunmı-
yan aileler, hastalık vesair ânl ve 
beklenümiyen hadiseler karşısında 
evindeki her hangi bir menkul ma-

(Devanu 13 üncü sahifede) 

Şeker ve kâğıd sanayii 
hakkında bir müzakere 
Başvekil B. Celâl Bay ar Mecliste 

mühim bir nutuk söyledi 
Ankara 18 — Büyük MUlet Meclisi 

bugün toplanmış ve bazı maddelerin 
gümrük resimleri hakkmda hükü
metçe ittihaz edilen kararların tas
dikine aid kanun lâyihasını müzake-
î e etmiştir. Bu kararlar gazetelerin 
^e Maarif Vekâleti tarafından resmî 
«itab listesine ithal edilen mekteb 
.̂̂ 5^^^"^^"^^" bastırılmasına mahsus 

^ğıdlara, kömür yanan vesait bey
nelmilel sergisi münasebetile getiri
len -sşyaya, küp şeker için şeker fab
rikaları tarafından ithal edilen ke-

^ftelere, matbuat umum müdürlü 

günün Almanyada bastırdığı fotoğ-
rafU Türkiye eserine, orman çlfliği 
bira fabrikası için bir defaya mah
sus olmak üzere getirtilecek bira şi
şelerine ve hariçten ithal edilecek 
şekerlere dairdi. 

Başvekilin izahatı 
Muğla mebusu Hüsnü Kitapçı ve Or-

do mebusu Ahmed İhsan Tokgöz ta-
rafmdan bu münasebetle ileri sürü
len mütalâalar üzerine Başvekil B. 
Celâl Bayar şu izahatı vermiştir: 

CDevamı 4 üncü sahifede) 

Hariciye Vekili 
Dün sabah Mısırdan 

Ankaraya döndü 
. Ankara 18 (A.A.) — Hariciye Ve

kilimiz doktor Tevfik Rüştü Araş bu 
sabah beraberindeki zevatla birlikte 
Toros ekspresile şehrimize dönmüş 
ve istasyonda Hariciye Vekâleti Veki
li ve Adliye VekiU Saraçoğlu Şükrü 
ve Hariciye Vekâleti ileri gelenleri ve 
diğer bir çok zevat taSrafmdan karşı
lanmıştır. 

••MiHnııtıııiMiıııi""" •ıııııııııııııııııı •••••ınıımınnıınınMi 

Meyva ve sebze 
Dünkü toptan satış fiatleri: 
Domatesin küosu 110, fasulyenin 

110, kabağın 100... 
Vakıa turfanda amma, nedir bu 

ateş pahası? 
Hele turfanda olnuyan iyi meyvor 

lannki: 
Amasya elması 40, ferik 48, muz 

120... 
Bir de perakendesini düşünün... San^ 

M ziraat memleketinde yaşamıyo
ruz!.. Sanki ucuzluk mücadelesi dev
resinde değüiz!... 

Cemal Nadir hasta 
Karikatüristimiz Cemal Nadir iki 

günden beri gripten hastadır. Arka
daşımız çalışacak vaziyette olmadı
ğı için bu günkü nüshamızda karika
türü ve Amca Bey çıkmamıştır. Cemal 
Nadire çabuk iyileşmesini tememü 
ederiz. 

istanbul ile Ankara yeni 
bir şimendifer yolile 
birbirine bağlanacak 

Adapazarı - Bolu - Kızılcahamaından geçecek 
o an bu hat, yolu sekiz saate indirecek 

ALEMDAR'da' 

MİHRACENİN GöZDESi 
YARİN BAŞLIYOR 

Ankara 18 (Akşam) — Hükümet, 
yeni bir hattm inşası üzerinde ted-
kiklere başlaımştır. Bu hat, Ankara 
ile îstanbulu en kısa yoldan birbirine 
bağlıyacsüstır. 

Tayyare seferlerinin kışm yal)ilma-
sma! imkân olmaması; diğer taraftan 
bugünkü Ankara • îstanbul yolunun 
çok dolaşması ve ne kadar tedbir 
alınsa gene istenUdiği kadar zaman 
tasarruf elde etmenin İmkânsız ol-

Teni hattm güzergâhım gösterir harita 
ması dolayısile, îstanbul . Ankara 
arası için yeni bir hat inşası düşü
nülmekte idi. 

Bu hattm güzergâlu, avan proje 
halinde, tesbit edilmiş gibidir. Hat, 
Kızılcahamam üzerinden Boluya uğ-
nyacak ve düzçede geçecek Adapazan-
na varacaktır. Bu hat inşa edUdikten 
sonra, İstanbul - Ankara yolu sekiz 
saate kadar düşecektir. 

20 dolara satın alınan küçük bir adaya 
10 milyon dolar veriliyor 

Büyük Okyanustaki küçük adalar tayyare 
seferleri dolayısile birdenbire kıymetlendi 

Föniks adalanndan biıl 
Büyük Okyanusta Kmgsman kaya-

lıklarile Föniks adacıklan arasmda 
Tomis narmnda küçük bir ada vardır. 
Bu adaıun sahibi San Fransisko bor-
sasmda çalışan Edvard nammda biri
dir. Bu adacık Edvarda babasından 
intikal etmiştir. Adayı Edvardın ba-

bası 1900 senesinde Amerika hükü
metinden yirmi dolara satm almış, 
oraya çekUerek ömrünün son günle
rini bu ücra adacıkta geçirmiş, OUV> 
münden sonra cesedinin buraya gö
mülmesini vasiyet etmişti. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
\ 

Hikmet Feridun Es Meksika'da 
Bil kaç aydanberi Amerikada HoIUvutta bulunan muharririmiz Hikmet 

Feridun Es, bir fasıladan istifade ederek Meksüuınm garp havalisinde de bir 
seyahat yapınıçtır ıwniı •! I iyU»tH^^ .«^ynbatf esnasında çok diltkate şayan 
şeyler görmüştür. 

U miU KÜTÖPHAME i 
Yarinki nOSfiÛ/tıızuan'itibaren bu yazıları neşretmeğe 

başlıyacağız. 
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Romanyadaki tevkifat 
Bir nevi faşist sanılan rumen hür 

kûmeti diğer bir nevi faşist sayılan 
Demir muhafızları tevkif ediyor. Bu 
ne demektir? 

Nazariyeciler derler ki: 
—. Burjua sınıfı, cemiyeti komünizm' 

tehlikesinden korumak için, kendi de 
komünistlere yakın bir şekilde teşki
lâtlandı; bundan faşizm doğdu. 

Romanyadaki manzaralara bakın
ca, akla şu gehyor ki, komünizmden 
de, tam mânadaki faşizmden de - di
ğer milletlerin tecrübelerine bakıp -
memnun olmıyan rumenler mutedil 
bir nevi totaliter rejim kurmuşlaıdır. 
Demir muhafızların şefi binbaşı Kod-
reanu ile bin altı yüz adamınm tev
kif edilmesini böyle tefsir etmek ka;-
bUdir. 

Vaziyet şöyle de izah olunabilir: 
Kendi de ırkan rumen olmıyan Kod-
reanu Bükreş üzerine yürüyerek baş
ka milletlere has şekillerde totaliter 
rejim kurmak isterken rumenler bu 
İşi kendi millî şartlarına göre başar
dılar-. 

Mussolininin iki cebi 
Alman gazeteleri Tirolun resim

lerini basıyor, milletin dikkatini bu 
İtalyan topraklar üzerinde de toplı-
yor. 

Bunun İngüiz - İtalyan anlaşma
ları esnasında olmajsı bilhassa kayda 
şayandır. Acaba Berlin - Roma mih
veri bozuluyor mu? 

Fakat buna rağmen, Alman gaze
teleri, İngiliz - İtalyan anlaşmasın
dan hiddetlenmiş görünmüyorla:r. 
Bilâkis, bu anlaşmanın sulha hadim 
olduğunu kaydediyorlar. Diğer cihet
ten İtalya, Hitleri mutantan surette 
karşılamağa' hazırlanıyor. Demek ki 
Almanlar Mussoliniye hafif bir göz 
dağı vermekle beraber İtalyanlarla 
bozuşmıyorlar... 

En doğrusunu bir İngiliz muhale
fet gazetesi söylemiş galiba;: Musso-
lini, bir cebine Roma - Berlin mihve
rini, öteki cebine de İngiliz - İtalyan 
anlaşmasını atmak suretile daha hâ
kim bir hale geldi. İki taraflı bir kı
lıç halinde rol oynıyacak... 

F. Tamir 

Son dakika 
Vefdci mebuslar İngiliz-İtalyan 

itilâfını tenkld ettiler 
Mısır Başvekili, Itiiâfın Mısırın lıaidarını temin ettiğini, lıir iyi k m M 

mnaiıedesi alııli için Roma ile müzakereye girişileceğini söyledi 
Paris 19 (Akşam) — İngiliz - İtal

yan itilâfı, Mısır parlâmentosunda 
Vefd partisine mensup muhalif me
busların verdikleri istizah takriri 
üzerine mevzuu bahsedilmiştir. 

Vefdci mebuslar, İngiliz - İtalyan 
itilâfı münasebetile İngiltere hükü
metini şiddetle tenkid etmişler ve 
müzakere esnasında Kahire hükü
metinin Mısın alâkadar eden mese
leler hakkmda fikrini sormadığını ve 

Mısıra mahmi bir devlet muamelesi 
yaptığını söylemişlerdir. 

Vefdci mebuslann bu hücumlan-
na cevab veren Başvekil Mahmud 
paşa demiştir ki: 

— Son ingiliz - İtalyan itilâfı, Mı
sırdan ziyade büyük Avrupa devlet
lerini alâkadar eder. İngiltere hükü
meti, Mısır hükümetinin kendisini 
alâkadar eden meseleler hakkında 

fikrini sormuş ve bu anlaşmada Mı-
sınn menfaat ve haklan temin edil
miştir. 

Mısır hükümeti, müzakere esna
sında^ gösterdiği hüsnü niyetten do
layı İtalya hükümetini tebrik et
miştir. 

Yakında Mısır ile İtalya arasında 
bir iyi komşuluk muahedesinin akdi 
için münferid müzakerelere başlana
caktır. 

Filistinde kanlı 
hadiseler 

50 kişi öldüf bir çok 
yerlerde bombalar patladı 

Kudüs 18 (A.A.) — Paskalya günü 
burada kanlı hâdiseler cereyan etmiş
tir. Bir çarpışma esnasmda elli kişi 
ölmüştür. Akşam Kudüsün Yahudi 
mahallesinde bir bomba patlamış ve 
bir ihtiyar ölmüştür. 

Hayfada bir Arap kahvesinde de 
bir bomba patlıyarak müşterilerden 
birini öldürmüş ve yoldan geçen se
kiz kişiyi yaralamıştır. Portakal top
lama zamanına tesadüf eden karışık-
lıklaıın vahamet kesbetmesinden 
korkulmaktadır. Bununla beraber 
bu ayın sonunda yeni bir kraliyet ko
misyonu buraya geldiği zaman vazi
yette bir gevşeklik hasıl olacağı ümid 
edilmektedir. 

Yeniden sekiz fabrika 
kurulması kararlaştı 

Bunlar klor, sudkostik, hamızı kibrit, seramik, 
çimento, Erzurum iplik, hamızı azot 

ve çelik boru fabrikalarıdır 

Atatürkle ispanya cumhur 
reisi arasmda 

Ankara 18 — İspanyol millî bayra
mı münasebetile Reisicumhur Atatürk 
ile İspanya cumhurreisi B. Azana ara
sında tebrik ve teşekkür telgrafları 
teati edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimaî mtıavenet 
Vekâleti tedkik heyeti nizam 

namesi meriyete kondu 
Ankara 18 (Telefonla) — Sıhhat 

ve içtimaî muavenet vekâleti tedkik 
heyeti nizamnamesinin bugünden 
itibaren meriyete konması Vekiller 
heyetince kararlaşmıştır. Bu nizam
nameye göre memleket muhtelif 
mıntakalaj"a ayrılacak, her mıntaka-
da bir baş müfettişle lüzumu kadar 
sıhhiye müfettişi bulunacaktır. Sıh
hiye müfettişleri Vekâlete bağlı mües
seselerden başka belediye ve idarei 
hususiyeye aid sıhhî müesseseleri de 
teftiş edebileceklerdir. 

Mektubcularla nüfus 
memurlarımn maafları 

Ankara 18 (Telefonla) — Dahiliye 
Vekâleti ka:drolarmda bazı değişikli
ğin yapüması hakkında yeni bir lâ
yiha hazırlanmış ve Meclise verilmiş
tir. Bu lâyihaya göre vekâletler umum 
müdürlüğünde bir levazım müdürlü
ğü ihdas edilmiştir. Bundan başka 
mektupçularla nüfus müdürlerinin 
maaşlan da arttırılacaktır. Mektup-
çuların maaşı 40 liradan başlıyacak, 
kaymakamlar gibi 70 liraya kadar çı
kabilecektir. 

Nüfus müdürlerinin maaşları 25 
liradan başlıyacak ve 35 liraya kadar 

Ankara (Akşam) — Hükümet, Sü
mer Banka, beş senelik plâna girmiş 
olup ta henüz kuı-ulmıyan fabrikala
rın inşasının önümüzdeki sene içinde 
ikmali vazifesini vermiştir. Bu fabri
kalar klor ve sudkostik fabrikası, ha
mızı kibrit ve süper fosfart fabrikası, 
seramik fabrikasıdır. 

Bu fabrikalann inşa plânları ve 
projeleri hazırlanmıştır. Sudkostik 
fabrikası senede 2290 ton sütkostik, 
2000 ton klor istihsal edecektir. Bu 
klordan 100 ton asit kloidrik 100 
ton mayi klor, 2700 ton klorkolk el
de edilecektir. Fabıika, beheri 1300 
kilovat takatmda iki .türbin ile çalı
şacaktır. Vasatî senelik enerji istih
sali 10,000,000 kilovat saattir. Fabri
ka umumî tesislerine 1,500,000 lira 
harcanacaktır. Kuvvet istihsali için 
azamî kömür sarfiyatı 10,000 tondur. 

Hamızı kibrit fabrikası 86 amele 
çalıştıracak, ham madde olarak 4,300 
ton prit istihlâk edecek ve 7,300 ton 
istihsal yapacaktır. 

Seramik fabrikası 150 amele çalış
tıracak ve 700,000 kilogram porselen 
imal edecektir. Bunlardan başka, beş' 
senelik plâna ilâve olarak Sümer 
Banka dört fabrikamn daha inşası 
vazifesi verilmiştir. Bunlar çimento, 
Erzurum iplik, hamızı azot ve çelik 
boru fabrikalan dır. 

Erzurum iplik fabrikası bir ekipin 

çalıştığı zaman 154, iki ekipin çalış
tığı zaman 301 işçi kıülanacaktır. İğ 
adedi lO.OOOdir. Senelik pamuk istih
lâki bir milyon kilo ve senelik ima
lâtı 850,000 kilodur. Fabrika icabın
da bir misli genişletilebilecek va
ziyette kurulacaktır. Fabrika bütün 
tesislerile beraber 1,200,000 liraya 
mal olacaktır. 

Kurulacak azot endüstrisi sayesin
de senede 5000 ton karpit istihsal 
edilecektir. Bu karpitten 3200 ton 
hamızı azot, 200 ton amunyom nitrat, 
2000 ton karpit çıkarılacaktır. 

Bu fabrikamız 85 işçi çalıştıracak
tır. Makinelerin kıymeti 281,000 lira, 
inşaat kıymeti 835,000, makine mon
tajı 275,000, kuvvet santralı 38,000 
liradır. Senede on beş bin ton kömür 
istihlâk edecektir. 

Çimento fabrikamız 250 amele ça
lıştıracaktır. Ham madde olarak 
111,500 ton kalker, mam, alçı taşı 
istihlâk edecek, senede 70,000 ton 
çimento imal edecektir. 

Karabük fabrikası yanında kuru
lacak demir ve çelik boru fabrikası, 
bilhassa belediyelerimizin dışanya 
vermekte oldukları yüz binlerce lira-
mn mem.leket dahilinde kalmasını 
temin edecektir. Bu fabrikalardan bir 
kısmı için inşa pa:"ası temin edümiş 
olduğuı dan projeler hazırlanmakta
dır. Yakında inşaata başlanacaktır. 

İtalya, Fransaya bugün 
cevap verecek 

Cevabın müsbet olacağı 
tahmin ediliyor 

Roma 19 — Fransa hükümeti. Ko
maya bir Fransız büyük elçisinin ta
yini için iki hükümet ârasmda mü
zakereye başlanmasını teklif etmiş
tir. Kont Ciano, bugün Fransız mas-
lahatgüzan B. Blondeli kabul ede
rek hükûm-etinin cevabını bildirecek
tir. Cevabın müsbet olacağı tahmin 
ediliyor. 

Bombayda kanlı 
müsademe 

Londra 19 (A.A.) — Bombaydan 
bildirildiğine göre mecusiler ile müs-
lümanlar arasında kanlı çarpışma
lar olmuştur. Beş kişi ölmüş ve 70 
kişi yaralanmıştır. 

Sergilerde piyango ve eğlen
ce yerleri duhuliye biletlerij 

Ankara 18 (Telefonla) — Sergiler
de açılacak piyango, sinema, sirk, 
konser duhuliye biletlerinden resim 
alınmaması kararlaştmlmış, buna 
dair hazırlanan kanun lâyihası Mec-

Franko kuvvetleri 
ilerliyor 

Tartosa istikametinde şid
detli muharebeler oluyor 

Saragos 18 (A.A.) — Havas ajan-
smm muhabiri bildiriyor: Franko 
kuvvetleri Pirene hududuna doğru 
yürümeğe devam ediyorlar. Salâhiyet-
tar mahfiller bu hususta büyük bir 
ketumiyet göstererek müphem bazı 
malûmat vermekle iktifa eylemekte
dir. 

Akdeniz cephesinde Frankistler dün 
Tortosa istikametinde şiddetli bir 
taarruza geçerek öğleye doğru Laga-
lera ve Mas de Barberano kasabalan-
m işgal etmişlerdir. 

Öğleden biraz sonra bu kuvvetler 
Ebre'nm mansıbında kâin Amposta 
civarına kadar ilerlemişlerdir. 

Frankistler dün hatlarını tashih 
ettikten sonra Akdeniz cephesi bu su
retle teşekkül etmiş bulunuyordu: 
Cenubda hat Tirig'in önünden, Cati'-
nin cenubuna takriben 10 kilometre
lik bir mesafeden geçmekte ve Beni-
carlo'nun tahminen beş kilometre 

Kazanç vergisinde yapılması 
Icararlaşan yeni tenzilât 

Tiyatro, sinema, lokanta, gazino gibi yer
lerin vergisi yarı yarıya indiriliyor 

Ankara 18 (Akşam) — Kazanç ver
gisini tadil eden lâyiha Meclise veril
miştir. Lâyiha mucibince tiyatro, si
nema, birahane, içkili ve çalgılı lo
kanta, gazino ve bahçeler gibi eğlen
ce ve istirahat yerlerinden yüzde 75 
ve yüzde doksan nisbetinde alınmak
ta olan kazanç vergisi yüzde kırk üçe, 
otellerle kaplıcaların kazanç vergisi 
nisbetleri yüzde 35 den yüzde yirmi 
beşe indirilmektedir. Senevi gayrisafı 
iradları iki bin liradan yüksek olan 
istirahat ve eğlence yerlerinde oynı-
yan sanatkârların kazanç vergileri 
aldıkları ücretin yüzde onu olarak tes-
bit edildiği gibi kendi hesablarına 
münferid veya toplu bir halde koııser 
verenlerin bilet bedelleri üzerinden 
vergiye tâbi tutulmaları kararlaştırıl
mıştır. Beynelmilel mahiyette sergi 
ve fuarlarda açılan istirahat ve eğlen
ce yerleri bir ay vergiden istisna edil
miştir. 

Vergiye tâbi serbest meslek erba
bından alınacak maktu vergi cedvcli 
şudur: 

Nüfusu iki yüz bin ve daha ziyade» 
olan şehirlerde birinci sınıf 650, ikinci 
smıf 200, üçüncü sınıf 80, dördüncü 
smıf 30 lira, nüfusu elli binden iki 
yüz bine kadar olan şehirlerde ikinci 
sınıf 150, üçüncü smıf 80, dördüncü 
sımf 30, beşinci sınıf on lira, nüfusu 
on binden elli bine kiadar olan şehir
lerde dördüncü sınıf 30, beşinci smıf 
10 lira maktu vergi verecektir. 

Plajlardan alınan tayyare 
resmi kaldırılıyor 

Ankara 18 (Telefonla) — Plajlar
dan alınmakta olan tayyare resmi
nin kaldırılması kararlaştmlmıştır. 
Bıma dair hazırlanan kanun lâyihası 
Meclise verilmiştir. 

Oyun aletlerinden alman 
resimler 

Ankara 18 (Telefonla) — Oyun 
âletlerinden alınmakta olan resimle
rin belediye ve köy idarelerine devri 
hakkında bir kanun lâyihası hazır-
laiımış ve Meclise verilmiştir. 

Romanyada iki 
bin kişi mevkuf 
Siyasî şefler, hükümete 

müzaheret edecekler 
Bükreş 19 — Demir muhafızların 

meydana çıkarılan suikasd teşkilâtı 
üzerine hükümetçe aUnan şiddetli 
tedbirler devam ediyor. Bükreşte 400, 
vilâyetlerde de 1600 Mşi tevkif edil
miştir. Mevkuflar, divanıharbde mu
hafaza edileceklerdir. 

Romanyanm en maruf siyasî Uder-
leri hükümete müzaheret vaadetmiş-
lerdir. 

Von Papen 
Londrada çıkan Daîly Ekspres ga

zetesi Paristen bildirildiğine göre Al-
manyanm eski Viyana sefiri Dr. von. 
Papen geçen gün gizli zabıta teşki
lâtı olan Gestaps tarafmdan teşkil 
edilen bir tahkikat komitesinin huzu
runa davet edilmiştir. Papen burada 
birkaç saat mevkuf tutulmuştur. 
Tahkikatı yapanlar von Papenden 
şimdi mevkuf olan Avusturya rica
linden birine yazdığı mektuplar hak
kında izahat istemişlerdir. 

Bu tahkikatın ne netice vereceği 
malûm değildir. Von Papenin bazı 
harekâtından dolayı mesul tutulup 
tutulmıyacağı da bilinmiyor. Fakat 
zannedildiğine göre bu tahkikattan 
dolayı von Papenin Ankara sefirliği
ne tayin edildiği hakkındaki tebliğ 
gayri muayyen bir zaman için kaldı
rılacaktır. 

Kral Zogü*nun 
düğün hediyesi 
Kraliçeye 1,5 milyon 

dolarlık hediye verecek 
Arnavudluk kralı majeste ZogunuıJ 

saray müşiri ve müstakbel zevcesinin 
amcası Kont Apponyi Macaristana 

gitmiştir. Bu ziyaretin Apponyi ailesinfli 
aid emlâkin kral Zogu tarafmdan sft* 
tın alınmasile alâkadar olduğu söyle
niyor Bu emlâkin kıymeti 2 milyon do* 
lardır. Fakat kral bunlann hepsini 
satın almak istememektedir. Yalnız 
Macaristanda bulunup Apponyi aile-'* 
sine aid olan ve içinde vahşi hayvan
lar bile yaşıyan gayst büyük bir ormafl 
ve civarını satın alacaktır. \ 

Kıymeti bir buçuk milyon dolar o-* 
lan bu emlâk düğün gfünü kral tara
fından kraliçeye düğün hediyesi ola
rak verilecektir. 

Zafer Çinli 
Ecnebi müşahidlerin 
kanaati bu merkezde 
Londra 19 — Şanghaydan gelen ha-* 

herlere göre Çinlilerin Japon cephesini 
yardıklarını ve şimal Japon ordusiM 
cenub Japon ordusunun irtibatın* 
kestikleri teeyyüd ediyor. 

İki taraf büjrük bir muharebe için 
Lingşi civarında toplanıyorlar. Çinli
ler 250,000, Japonlar da 200,000 kişi
dir. Fakat Japon ordusu, geri hatla* 
nnm uzunluğundan dolayı müessiri* 
yetini kaybetmiştir. Ecnebi müşa-
hidlere göre, Çin kumandanhğı vahim 
Wr hâfa vnnma7.<?a 7.flfer Cinlilei"!! 



19 Nisan 1938 A K Ş A M Sahife S 

<4 

AKŞAMDAN AKŞAMA 
Konservatuarımızın bir 

muvaffakiyeti 
Tanınmış artist Korto Türkiyede üç 

konser veriyor... Buna mukabil -hele 
bizim ölçülerimize göre- hiç de istiskal 
edilmiyecek bir para olan hakkım ala
caktır. Helâl olsun! Keski daha da faz
la temin edebilsek... Keski böyle ta-
iımnuş sanatkârları daha da fazla ge-
tirtebilsek... 

Bu münasebetle neşrettiği bir yazı
ta, Cumhuriyet refikimizin sanat mü
nekkidi «N.« diyor ki: 

^Korto, Cemal Reşidin idar^ ede
ceği konservatıuır orkestrasının refU' 
k.itile Şopenin «/a minör-» ve Suma-
tim lâ KTninör* konsertaiannt çaZa-

' çaktır. Türkleri ve Türkiyeyi çok se
ven büyük sanatkâr, İstanbul kon
servatuarı orkestrasile beraber ŞopC' 
Hin eserini icra etmeği kabul etmek
le, Türk gençliğine ve Türk sanatkâr
larına ne kadar itimad ettiğini gös
termiş oluyor.* 

Bu hâdiseyi, bay Kortonun bize 
karşı teveccühünden ziyade, bizim 
konservatuarın epeyce zamandır sü
ren bir mesai neticesinde ilerlediği ile 
izah etmek ve o ciheti tebarüz ettir
mek daha doğru olmaz mı? Yoksa, bir 
artistin filânca mUlete yahud şehre 
istediği kadar muhabbet ve itimadı ol
sun, bozuk, hattâ zevksiz bir orkestra
lım refakatinde sanatım göstermeğe 
kaU olması tasavvur edUebilir mi? 

Bu gibi işler asla iltimas, teveccüh 
kabul etmez. 

Meşhur bir şark hikâyesidir: Padi
şahın biri, şiire meraküymış amma, 
istidadsız mı istidadsıznuş. Zamammn 
sultanüşşuarasma bir manzumesini 
göstererek sormuş: 

— Nasd? 
Sanatkâr yüzünü buruşturarak ka

naatini düpedüz ortaya vurmuş: 
— Berbad! 
— Vay küstah vay... Sen benim şi'ri 

şahaneme italei lisan ediyorsun ha?.. 
Atm şunu zindana!... 

Şaaire vurmuşlar prangaları: Hay-
^i kodese... Fakat adam hoşsohbet ol-
•̂ uğu için^ mecliste aranmış... Padişah 
öemiş ki: 

— ZavaUıya yazık oldu: Her halde 
yediği herzeden de pişmandır... Affı 
hünıayonum sadir oldu... Çıkarın, 
Getirin... 

Çıkarmışlar... Hoşbeşten sonra, pa-
oişah, yeni yazdığı manzumelerden 
'>»rini uzatmış; fikrini sormuş. Şair 
•̂ k^yunca yerinden kalkarak kapıya 
öoğru yürümeğe başlamış: 

— Nereye yahu? 
Ben gene zindana gidiyorum, 

Şevketmaab! 
işte &anat meseleleri böyledir. Kö-

"ye kötü demek mecburiyeti vardır. 
Şakşakçıük sökmez! Fakat kortonun-

i Şalrinkine de benzemez: Çünkü be
raber çalacaklar. 

Onun için, bunu kendisi tarafından 
•zım artistlere yapılan bir cenüleden 
yade, bir üstadın, sonradan yetişen

lere: 
~~- Oldunuz! Varsımz! - diye not 

termesi suretinde telâkki edelim. 
*^onservatuann banisinden hocala-

*̂*a) Cemal Reşidinden en mütevazi 
*»^ensuplanna kadar heyeti umumiye-
smi tebrik edelim. 

!İ! 
B i r t a l i p d a h a 

Alfamda neşrettiğim «Eşsiz kalan erkek» 
gayesinin kahramanına talipler çıktı-
(^Vy^zmıştmı. Bu sefer de o taliplerden 

lastanede iyileşen bayana) bir banka 
latt -''^ namzedliğini koyuyor. Fakat an-
lerp̂ ĥ̂  sebeblerden dolayı bu hayırlı Iş-
m^f «ahsan tavassut edemiyorum. O 

t̂ubu da evlenme memuruna yolladım. 

«.^ "**""ı<*<ıtııılııınıtıııılıııııııııııııııııııııtııııııııııııııııtfiıiMi 

" e n i z d e b i r c e s e d b u l u n d u 
I^ün öğle üzeri Galatada Tophane 

cıvannda denizde bir cesed görül
dü? ve alâkadar makamlara haber 
gerilerek cesed sahile çıkanlmıştır. 

^sed tahminen kırk yaşlannda bir 
frkeğe aiddir. Suda fazlaca kaldığı 
jÇin yüzü ve vücudu çürümeğe başla-
J îŞtır. Müddeiumumîlik derhal tah-
Kikata el koymuş ve müddeiumumi 
Jûuavinierinden E. Sadun dün bu 
tahkikatla meşgul olmuştur. 

Adliye doktoru B. Enver Karan da 
cesedi yerinde muayene etmiş, vü-
cuddaki bazı yara izleri şüpheU gö-
»•uidüğünden ölümün sebebi tesbit 
edilmek üzere cesed morga gönderil
miştir. Müddeiumumîlik, cesedin hü-

Jljygtini ve ölümün seklini tpshu 

Kasaplık hayvan 
bollanıyor 

Kasaplara kesilmiş 
olarak da hayvan satılacak 

Belediye ile kasaplar şirketinin 
müştereken sipariş ettiği hayvanlar^ 
dan dün de şehrimize 1500 koyun gel
miştir. Yarm da bir parti daha gele
cektir. Bazı kasapların jneselâ dağ
lıç ve kıvırcık yerine karamaiı sür
melerine mukabele etmek üzere be
lediye iki gündenberi etin cinsini 
gösteren damga vurmağa başlamış-
tır. Bu suretle her hayvan gövdesinin 
üzerinde (lavırcık), (dağlıç), (sığır) 
vesaire damgalar vardır. 

Belediye getirttiği hayvanları şim
diye kadar diri olarak kasaplara sa
tıyordu. Bu kasaplardan bazıları alış 
fiatl ile et satış fiati arasmdaki fark
tan şikâyet ediyorlardı. Belediyenin 
Anadoludan getirttiği kasaplık hay
van, ihtiyacı karşılamış ve bolluk te
min etmiş olduğundan yarından iti
baren bu hayvanlar kesilecek ve per
şembe sabahmdan itibaren kasapla
ra kesilmiş olarak verilecektir. Bu 
suretle kesim masrafı vesaire bele
diyeye aid olarak tesbit edilecek fiat-
lerle kasaplara satıl^ağmdan kasap-
larm fiat hususımdaki itirazlanna 
imkân bırakılmıyacaktır. 

Dur emrini 
dinlemiyen carih 

K a l a y c ı A l i 2 2 duble rakı 
içmiş f 

Haklı şikâyetler 
Eminönü kaymaka

mından bir rica 
Sultanahmedde Küçükayasof-

ya semtinin belU başh şahsiyet
leri bize müracaat ederek Eminö
nü kaymakrnltğtndan bir ricada 
bulunmakUklanna tavassutumu
zu istediler. Bu zevat diyorlar ki: 

viKüçükayasofya caddesi üze
rinde üç, dört yol ağzı olan bir 
yer vardır ki, burası bir hayli za
man evvel kanalizasyon tesisatı 
dölaytsile yer yer kazümış, bu iş 
bittikten sonra kaldırım taştan 
gelişi güzel, serpiştiTilivermiştir. 

Kışın birer çamur havuzu ha
lini alan, yazın da yürünemiye-
cek bir şekil alacağı muhakkak 
dan bu yolun, hiç olmazsa taşla
rının muntazam surette yerleşti
rilmesini dileyoruz.* 

B o ğ a z k e s e n yokuşu 
Tophane ile Galatasaray aaror 

stndaki Boğazkesen yokuşu da 
son senelerde büyük bir tamir 
gördüğü halde tamiratı mütema
diye olmaması yüzünden yer yer 
bozulmağa başUamştvr. Buna da 
bakümasiTU aid olduğu makam
dan dileriz. 

Bayan Gavril(? 

Dolabderede Yenişehirde bir mey
haneciyi bıçakla vurup kaçmak isti-
yen kalaycı Ali isminde birinin dur 
emrini dinlemediği cihetle yaralana
rak yakalandığını dün yazmıştık. Hâ
dise şöyle oln^ıştur:^ 

KalaycıUk eden Ali isminde biri, 
Yenişehirde Andonun meyhanesine 
gelmiş ve yirmi iki duble rakı içmiştir. 
Meyhanenin kapanma saati gelince; 
Andon rakı parası olan iki yüz yirmi 
kuruşu istemiş, Ali, parası olmadığı
nı, veremiyeceğini söylemiştir. 

Andon bımun üzerine parası yok
ken niçin rakı içtiği hakkında sözler 
sarfetmiş, Ali de fazla içkinin verdiği 
asabiyetle sustalı çakısını çekmiş, 
Andonun üzerine atılarak kanundan 
ve sol kolundan iki darbe yerleştirmiş
tir. Andonun kanlar içinde yere yu
varlanması üzerine zabıta haberdar 
edilmiş, civarda nokta memuru olan 
B. İrfan işe el koymuş ve carih Aliyi 
yakalamak istemiştir. Ali, polis İrfa
na da saldırmak istemiş ve bir aralık 
kurtularak kaçmağa koyulmuştur. 

B. İrfan, Alinin peşine düşmüş, 
dur, ihtarlarım dinlemeyince evvelâ 
havaya bir el ateş etmiş, Ali gene 
durmayıp kaçmca, bu sefer ayakla
rına doğru ateş ederek bacağmdan 
vurmuştur. 

Ali, aldığı kurşun yarası üzerine 
olduğu yerde kalmış, derhal çağırılan 
sıhhi imdad otomobili ile, diğer ya
ralı Andonla birlikte Beyoğlu hasta
nesine yatmlmışlardır. 

Hadiseden müddeiumumîlik ha
berdar edilmiş ve polisin vazifesini 
yaptığı tesbit olunmuştur. 

Hem carih, hem de yaraU bulunan 
kalaycı Ali, tedavisi ikmal edüdikten 
sonra adliyeye verilecek, haklanda 
İcab eden kanunî muamele 3rapıla-
caktır. 

D e n i z T i c a r e t m ü d ü r ü 
İ z m i r e g i t t i 

istanbul deniz ticaret müdürü B. 
Müfid Necdet dün İzmire gitmiştir. 

B i r ç o c u k a t t a n d ü ş t ü , 
bacağfi k ı r ı l d ı 

Kocamustafapaşada oturan 14 yaş
larında Yako isminde bir Rum çocuğu 
ata binerek gezmekte iken düşmüş, 
bir bacağı laıjldığından Yedikule 
hastanesine yatınlmıştır. 

İ d m a n ş e n l i k l e r i p r o g r a m ı 
h a z ı r l a n ı y o r 

19 mayıs idman şenlikleri için ha
sırlanmakta olan program bı 

I 

B. Tahsin üzer geldi 

Parişte bir ameliyat geçiren üçün
cü umumî müfettiş B. Tahsin Üzerin 
dün şehrimize geldiğini yazmıştık. 
Umumî müfettiş istasyonda bir çok 
zevat tarafmdan karşılanmıştır. B. 
Tahsin Üzer tamamen iyileşnüştir. 
Umumî müfettiş yukarıda istasyon
da görünüyor. 

B . H a s a n S a k a A n k a r a y a 
g i t t i 

Balkan iktisad konseyine riyaset 
eden Trabzon saylavı B. Hasan Saka 
dün akşamki trenle Ankaraya git
miştir. 

E k m e k v e f r a n c a l a n a r h ı 
d e ğ i ş m i y o r 

Dün toplanan ekmek narh komis
yonu on beş gün müddetle ekmek ve 
fırancala fiatlerini ipka etmiştir. 

G ü m r ü k l e r d e k i s a h i p s i z e ş y a 
h a y ı r m ü e s s e s e l e r i n e 

v e r i l e c e k 
İstanbul gümrüklerinde sahipsiz 

kalan eşyanm bir yardım olmak üze
re, hayır müesseselerine verilmesi 
mukarrerdir. Gümrükler baş müdür
lüğü fakir çocukları sevindirmek üze
re bu eşyayı muhtelif semtlerdeki te
şekküllere dağıtacaktır. 

Eşyalar kumaş, deri, çiklet, oyun
cak gibi şeylerdir. Kumaştan çocuk
lara elbise ve deriden de ayakkabı 
yaptınlıp 23 Nisan Çocuk bayramın
da merasimle dağıtılacaktır. Küçük 
çocuklara da ayrıca çiklet ve oyun
cak tevzi edilecektir. 

Akay 

Balatta 7/ ev 
boşaltıldı 

B u n l a r ı n s n k ı l m a t e h l i k e s i 
g ö s t e r d i ğ i a n l a ş ı l d ı 

Bir hafta evvel Balatta Kalpakçı-
çeşme sokağında biri boş, biri mes
kûn iki ev yıkılmıştı. Bu faciada 
enkaz altmda kalarak ölen biri beş, 
biri sekiz yaşında iki yavrunun ba
balan Ege süvarilerinden Tahsin 
kaptan dün seferden gelmiş ve evi
nin enkazlle karşılaşmıştır. 

Çöküntü esnasında yaralanarak 
kaza3n savuşturan kaptanın on bir I 
yaşındaki kız çocuglı Muammer, has
taneden tedavisi ikmal edilerek 
çıkmıştır. Diğer yaralı 21 yaşlannda-
ki Enverin kaburga kemiklerinde 
ânza devam ettiği cihetle, hastane
de tedavisine devam edilmektedir. 

Diğer taraftan belediye fen heyeti 
inhidam mahallinde yeni bir keşif yap
mış ve 11 evin daha yıkılma tehlikesi 
gösterdiğini tesbit etmiştir. Bu evler 
belediye zabıtasmca mühürlenmiş, o-
turanlar çıkarılmıştır. 

Oradaki evlerin meyilU bir toprak 
üzerine inşa edilmiş bulunmasının 
daimî bir tehlike göstermekte oldu
ğu tesbit edilmiştir. 

in ilkbahar 
tarifesi 

Y a l o v a y a a r a b a v a p u r u i ş 
l e m e s i n e b a ş l ı y o r 

Akay işletmesinin ilkbahar tarifesi 
yarm sabahtan itihsıren tatbik edU-
meğe başlanacaktır. İlkbahar tarife
sinde yapüan yenilikleri evvelce yaz
mıştık. Bu sene ihdas edildiğini ev
velce haber verdiğimiz Yalovaya ara
ba vapuru seferleri tarifesi de hazır
lanmış ve ilkbahar tarifesinde göste
rilmiştir. 

11 hazirandan itibaren tatbik edil
meğe başlanacak olan araba vapuru 
tai'ifesine göre vapur cumartesi günü 
saat 12 de Üsküdardan hareket ede
cek, İstanbul yakasından otomobU 
almak üzere Kabataşa uğnyacak ve 
saat 12,30 da Kabataştan hareketle 
15,30 da Yalovaya muvasalat edecek
tir. 

Vapur aynı gün saat 16 da Yalo-
vadan hareketle Kabataça ve Üskü-
dara uğnyacaktır. Pazartesi günleri 
de saat 6,30 da gene Üsküdardan kal
kacak olan araba vapuru Kabataşa 
uğradıktan sonra; saat 10 da Yalova
ya gidecek ve cumartesi günü Yalo
vaya çıkmış olan otomobilleri alarak 
İstanbula gelecektir. 

Bu seferler de Büyükadaya nakle
dilecek araba ve hayvan bulunursa 
o gün vapur gidiş ve gelişte Büyüka
daya da uğnyacaktır. Araba vapuri-
le gidecek otomobil, kamyon veya 
arabalar da bu vesaitin alabileceği 
kadar yolcu de seyahat edebilecektir. 
Gidiş - Dönüş vesaiti nakliye biletle
rinin dönüş parçası 10 gün için mu
teber tutulmuştur. 

Akay işletmesi yaz tarifesi hazır-
lıklanna da başlamıştır. Bu sene yaa 
tarifesinde birçok yenilikler yapıl
maktadır. Büyükada ve Yalovaya va
pur seferleri icab ettiği kadar çoğal
tılacaktır. 

Yeni telefon 
numaralarımız 

Gazetemizin telefon numaralannda 
değişiklik olduğu için yeni nıunara-
lan okuyuculanmızm dikkatine ar-
zedlyoruz: 

Bafmnharrir t9565 
Tan ifleri M7es 
İdare, Uâa ve abone SOMİ 

B i r h ı r s ı z y a k a l a n d ı 
B. İhsana aid hususî otomobil Te-

pabaşmda Kallavi sokağmda durur
ken Vasil isminde biri, otomobilin ka
pışım açarak, içerideki saatle bir şap
kayı almıştır. Vasil savuşurken yaka
lanmış, Beyoğlu cürmümeşhud mah
kemesine verilmiştir. 

B . P r o s t u n n â z ı m p l â n ı ş e h i r 
m e c l i s i n d e g e l e c e k h a f t a 

m ü z a k e r e e d i l e c e k 
B. Prost'un nâzun plâm İle plâm 

izah eden raporunu tedkik eden şehir 
meclisi muhtelit encümeni dün de 
şehir meclisi salonunda toplanmış ve 
imar müdürü B. Ziyayı dinliyerek 
plâm tedkik etmiştir. Encümen, çar
şamba günü tekrar toplanacaktır. 

Plârun şehir meclisinin gelecek haf-

İSTANBUL HAYATI 
Daha iyi olmaz mı? 

Ev sahibitün on iki yaşlarındaki 
oğlu saat dokuz buçuğa kadar oda
nın köşesinde derslerile meşgul ol
duktan sonra kitablaruu kapadı, es-
niyerek kalktı. Annesile berab» am 
kapıdan bitişikteki odaya geçtUer. K»« 
dıncağız yanm saat kadar bekledik
ten sonra içeriye geldi. Bu defa çocu
ğun yanına hizmetçiyi gimderdi. S*« 
bebini de yana yakıla izah etti: 

— Allah cümleninkini bağışlasın. 
Maşallah on ikisini doldurdu amma, 
hâlâ biz burada otururken bile yan
daki odaya gidip yatamıyor. Çok kor
kak. Ortalık karardıktan sonra yalnıs 
başuıa evin içinde dolaşmağa korku
yor. Yattığı vakit te uyuyuncıya ka
dar mutlaka yanında birimiz bekli
yoruz. 

Öteden babasüe ninesi de çocuğun 
korkaklığından derd yandılar. 

O sırada köşedeki kanapede uyu
makta olan daha küçük, beş yaşların
daki oğlu uyandı. Bir müddet uyku 
mahmurluğile mızmızlandıktan son
ra kalktı, odanm içinde koşup oyna
mağa başladı. 

Çocuğun atlayıp zıplaması evvelA 
ninesim, biraz sonra da annesini si
nirlendirdi. İkisi birden bağırıp azar
lamağa başladılar. Annesi hiddeUe 
kolundan tutup minimini yanakları
na birer tokat indirerek: 

— Sana, rahat dur diyorum. Otur 
bakayım şuraya. 

Diye ninesinin yanma çöktürdü. 
Yavrucak bu defa da, pek hakh ola
rak yaygarayı bastı. Annesi hanen 
oda kapısını aralayıp bağırdı: 

— Umacı, gel şunu torbana koy da, 
götür iğneli fıçıya at. Bak, susmuyor. 

Çocuk yavaşça başını çevirdi. Fakal 
sesini bir türlü kesemiyordu. Bitişik 
odadaki korkak çocuğu bekUyen his-
metçiye işaret ettUer. Kıa yavaşça 
koridora çıkarak dışandan oda kapı-
smı yumruklamağa; boğuk, iğrenç bir 
sesle haykırmağa başladı: 

— Himmm... Torbamı aldım, geli
yorum. O yaramazlık yapan çocuğu 
bana veriniz de iğneU fıçıya atayım. 
Ööööö... Geliyorum ha... 

Yavrucağın birdenbire benzi sapsa
rı kesildi. Minimini yüzünü ninesinin 
göğsüne sakladı. Acı hıçkınklar boğa
zına düğümlendi. 

Annesi gülerek yavaş sesle: 
— Pek yaramazdır, dedi. Durdan 

sustan anlamıyor. Bırakmıyor ki iki 
lâf edelim. Ancak umacı ile susturu
yoruz. Kardeşi de küçükken böyle idi. 

Dışanda hizmetçi hâlâ korkunç gü
rültülere devam ediyordu. Küçük yav
rucak susmuştu. Fakat bu defa da 
içeride yatan kardeşi: 

- - Anneciğüiim. Yetiş, gulyabaniler 
geliyorlar. 

Diye çığhğı bastı. 
Zavalh yavrucaklar!.. Acaba, anne

leri iki lâf eksik söylemeji göze alsa 
da yavrucaklara bu menhus korkuyu 
aşılamasa daha iyi olmaz mı?... 

Cemal Refik 

TV\ iAr»o I 

M a y i m a h r u k a t a n t r e p o l a r ı 
i ç i n b i r t a l i m a t n a m e 

h a z ı r l a n d ı 
İstanbul gümrükleri baş müdürlü

ğü mayi mahrukat antrepoları için 
yeni bir talimatname hazırlamıştır. 
22 nisandan itibaren tatbik edUecek 
olauı bu talimatname birçok yeni hü
kümleri ihtiva etmektedir. Tehlike
lerin önüne geçmek için antrepolar
da lâzım gelen tertibat bulımduru-
lacaktır. Yeni talimatname ile güm-
rüklenmemiş mayi mahrukatm güm
rük muayene ve muamelesi de âzami 
süratle görülecektir. 

Mayi mahrukat antrepolan, blrt 
Serviburnu, ikisi Çubuklu ve biri da 
Kartalda olmak üzere dörttür. Bun
lar için hazırlanan talimatnamenin 
tatbikinde müşkilâta tesadüf etme
meleri için gümrük memurlarma 
mahsus bir kurs açılmıştır. 

D e n i z y o l l a r i ş l e t m e s i m ü d ü r ü 
A n k a r a y a STİtti 

DenizyoUan işletmesi müdürü B. 
Raufl Manyas dün öğle trenile An
karaya gitmiştir. DenizyoUan işlet
mesi müdürlüğüne yeni tayin edil
miş olan B. Rauf! Manyas îlctisal 
VekâletUe temaslar yaparak y«al va
zifesi üzerinde direktif alacaktır. De
nizyoUan işletmesi müdürü, Ankarar 
da bulunan Deniz Bank umum mü-
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Romanyadakî tevkifler 
(Baş tarah 1 inci sahifede) 

Codreanu beraet kararından sonra 
Fransaya gitti, 2 sene Grenoble üni
versitesine devam etti. Yaz gelince 
o civardaki çifçilerin yanma yanajş-
ma: diye giriyor, tarla işlerile uğra
şıyordu. 

Romanyaya döndükten sonra De
mir muhafız teşkilâtmı yaptı. İpti
daları Demir muhafızlar bazı genç 
üniversitelilerden mürekkepti. Bun
lar, bir zamanlar Yaş şehrinde oldu
ğu gibi, Bükreş üniversitesinde gü
rültü çıkanyorlairdı. Fakat grup ça
buk genişledi. Bımun üzerine Başve
kil B. Duka Romanyada Bitlerin esas-
lanmn yayılmasına meydan verme
mek için Demir muhaiız teşkilâtım 
dağıttk Fakat çok geçmeden B. Duka 
öldürüldü. 

Dukanın ölümünden dolayı kimse 
Codreanuya bir şey sormadı. Eski 
tarafdarlanndan iken kendilerinden 
ayrılan birisinin birkaç ay evvel öl
dürülmesi üzerine de kimse kendi
sinden hesab sormadı. Öldürülen bi-
çaire, Demir muhafızların gizli mec
lisi tarafından idama mahkûm edil
diğini biliyordu. Bunun için bir" has
taneye sığmmıştı. Bir gün bulundu
ğu kovuşa 10 Demir muhafız girdi, 
kendisini balta ile vahşiyane bir şekil
de öldürdüler. 

Rumenler kan dökmekten hoşlan
mazdır. Fakat Codreanu rumen de
ğildir. Cermen ve Slav halitasıdır. Par
tisinin en nüfuzlu adamlan Kutso 

valak denilen Makedonyalı Ulahlar-
dır. Harpten sonra Romanyaya hic
ret eden bu Ulahlar siyasî mücadele
ye Makedonya komitecilerinin usul
lerini sokmuşlardır. 

Codreanu ile Cuzanın programlan 
birdir. Fakat iki taraf birbirinden ay
rılmıştır. Profesör Cuzaya arada ne 
fark olduğunu sordum. Bana kısaca 
şu cevabı verdi: 

— Adam öldürmek: 
Bükreş 18 (A.A.) — Dahiliye neza

reti tarafmdan neşredilen bir tebliğ
de cumartesi gününü pazara bağlı-
yan gece ve pazar günü eski «Her şey 
memleket için» isimli fırkamn bütün 
şeflerinin evinde polis tarafmdan ya
pılan araştırmalar neticesinde tüfenk-
1er, bombalar hattâ mitralyözler bu
lunduğu zikredilmektedir. Bu silâh
lan evlerinde bulunduranlar askerî 
mahkemeye sevkedilmek üzere tev
kif edilmişlerdir. 

«Her şey memleket için» esM De
mir muhafızların resmî unvanıdır. 

Tebliğde tevkif edilenlerin miktan 
zikredilmemekte, bütün maznunların 
profesyonel tedhişçi olduklan ve bu 
teşekküle mensub âza ekseriyetinin 
bu harekete yabancı kaldıklan ilâve 
edilmektedir. 

Araştırmalar büyük bir sükûnet 
içinde yapılmıştır. Bükreşte tevkif 
edilenler eyalette bir manastıra sev-
kedümişlerdir. Codreanu, Predeal say
fiyesinde muhafaza altma almmış-
tır. 

Şeker ve kâğıd sanayii 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Arkadaşlar, 
İktisad Vekili arkadaşımız mezunen 

Avrupada bulunuyordu ve henüz bugün 
geldikleri için şimdi aramızda bulun-
mıyorlar. Muhterem mebusım bura
daki beyanatımn, aid olduğu Vekâlet 
namına cevapsız kalmasım arzu et
mediğim için bir iki kelime ile kendi
lerine ceva^ vermek hevesine kapıl
dım. Bunda aynı zamanda İktisad Ve
kiline vekâlet ettiğimin de dahlü te
siri vardır. Arkadaşlarımızın burada 
İzhar buyurdukları temenniyat hükü
metin nazarından kaçmış olan şeyler 
değildir. Evvelemirde bu nokta üze
rinde tevakkuf etmek istiyorum. 

Memlekette şekerin sarfiyatı sayam 
memnuniyet bir surette inkişaf etmek
te ve istihlâk mikdarı artmaktadır. 
Hariçten şeker ithaline mecburiyet 
hasıLolmasmm sebebi yüksek heyeti
nizce malûmdur. Şekere fiat takdir 
edldiğî zaman maliyet fiatlan fabri
kaların maliyet hesablan, temettü ve 
vergiler kül halinde mütalâa edilerek 
bugünkü maktu fiat mikdarına vanl-

»mıştır. Bu esas muhafaza ediliyor. Bu 
esas muhafaza edilirken fabrikalar 
aleyhinde tebarüz eden bazı noktalar 
vardır. Fabrikalar aleyhinde dedim, 
meselâ kendilerinin de temas bujrur-
duklan veçhile, pancar fiatlerinin ha
li, mikdar ve vaziyetidir. Evvelce pan
car fiatleri diğer mahsullerimizin fiat-
lerüıe nazaran, meselâ buğdaya naza
ran, daha çok elverişli idi. Ve hattâ 
denilebilir ki, en iyi fiatle alman mah
sullerimizden biri pancar idi. 

Fakat son zamanlarda toprak mah
sullerimizin yükselmiş olması pancar 
zürraı üzerinde eskisi gibi cazip bir 
tesir yapmamaya başladt. Şeker şir
keti bunun üzerinde tevakkuf etmeğe 
ve tedkikat yapmağa başlamıştır. 

İstihsal meselesine gelince, fabri-
kalann istihsalâtım arttırmak, müs
tehlik ihtiyaçlanna cevap verebilmek 
imkânı mevcud iken, Avrupadan mem
leketimize ilânihaye velev kısmen ol
sun şeker ithaline devam etmek hiç 
birimizin arzu etmiyeceği bir keyfiyet
tir. 

Şu halde şeker sanayiinden bekle
nen menfaatlerden biri zürraıımza 
fayda evrmektir. İkincisi de, memle
ketimizde modern ziraati tamim ve 
tevsi işine vasıta olmaktır. Böyle ol
duğuna göre, memleketimiz dahilin
de bunım elemahlan mevcud olduğu
na göre Avrupadan gelecek şekerin it
haline sed çekmek bizim için zaruri
dir, fakat şekli hazırlamak şartile şir
ketin yeniden sermaye bularak ve koy
duğu sermayenin emniyet altma gir
diğini gördükten sonra memleketimi
zin muhtelif yerlerinde yeniden büvük 

şeker fabrikalan kurmak lâzımdır. 
Şeker şirketi bu vsızife ile tavzif 

edilmiştir ve kendilerine hükümet na
mına yardım da vadolımmuştur. Şe
ker sanayiini kurarken daha çok şarkı 
ve şark havalisini nazarı itibara al
mak stiyoruz. Ve daha çok o sahayı 
tedkik ihtiyacı vardır. Çünkü memle
ketimizin garb kısımlannda esasen şe
ker sanayiinin muvaffakiyetle kurula

bileceği ve idare edilebileceği, kendi
liğinden anlaşılmış bugün için bir ha
kikat halindedir. Asıl mühim mesele 
Şarkta kurulacak sanayiin rantabl 
olup olmıyacağı keyfiyetidir. Eğer tet-
kikatımız bizi rantabl olmasa dahi 
mühim bir zarara sokmıyacak netice
ye götürürse, Şarkm müsaid olan mm-
takalannda şeker fabrikası kurmak 
karar ve azmindeyiz. 

Mevcud istihsalâtımızı istihlâk mm-
takalarile mütevazin bir hale getir
mek işine aynca programımızda yer 
vermek istiyrouz. Bu suretle hem Şark
ta hem Garpte memleketin 3mkselen 
şeker istihlâk mmtakalarile münasib 
istihsal mıntakalanm elde etmeğe ça-
hşacağız. 

Şeker istihlâk mmtakalan ambalaj 
meselesi vesair alım satımda müessir 
noktalarm eğer bunlar varsa değiştiril
mesi arzu edilen şeylerdir ve bittabi 
alâkadar Vekâletçe ve alakadarlarca 
nazan itibara ahnacaktır. Ümid ede
rim ki heyeti umumiyeyi burada söz 
söyliyen hatib arkadaşmızı memnun 
edecek bir neticeye vanhr. 

Kâğıd mesaîsine gelince, bunun için 
de İktisad Vekâletinin Vekili olmak 
sıfat ve şerefi size hitab etmek iste
rim. Fabrikalar kunılduğu zaman 
lâakal üç sene bir tecrübe devresi ge
çirirler. Bu da mevcud personelin, 
mütehassıslan amelenin ve müessese
nin memleketin şeraitine adapte ol
ması içindir. Ekseriya bir memlekette 
bir fabrika açıldığı zaman, ilk üç se
ne kâr beklememek lâzımdır. Normal 
olan budur eğer fabrika kurulduğu 
zaman kâr edecek olursa, anormal te
lâkki olunabilir. 

Bizim kâğld fabrikamız bu şerait 
hilâfında olarak ilk senesinde kâr te
min ederek bizi memnun etmiştir. Kâ
ğıd maliyet fiatlerimiz hiç olmazsa Av
rupa ile aym seviyededir. Asıl müşkil 
olan mesele bütün dünyada kâğıd 
fiatlerinin yükselmesidir ki bu da kâ-
ğıdm maddei iptidaiyesmden olan sel
üloz aynı zamanda harb sanayiinin 
de maddei iptidaiyesi olmasından ileri 
gelmektedir. Muhtaç olduğumuz kâğıd 
ihtiyacımızı fabrika kurulurken hesab 
etmiştik. Fakat memleketin muayyen 
kalitelerini ve diğer nevilerinin hepsi
ni memlekette istihsal etmek için .̂M 

Ankara borsası 
18 — Nisan — 938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
T A H V İ L L E R 

Türk borcu birinci tertip 19,60 
Sivas Erzurum 11 96y— 

PAKA (ÇEK FİATLERİ) 
Paris 
Nevyork 
MUâno 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 

25,09,75 
0.79,20 

15,95 
4,70 

86,74,60 
3,44 

63,49,20 
1.42,44 

22,69,84 

Madrid 
Berlin 
Varşova 
Budapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokohama 
Stokholm 
Londra 

12,69,84 
1,96„82 

4,19,50 
3,96,82 

105,87,30 
34,44,44 
2,87,50 

3.08 
630 

Moskova 23,84,50 

İSTANBUL 
TİCARET ve KAHİRB BORSASI 

18/4/938 
P 1 A T L A A 

CİN6İ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Mısır beyaz 
Mısır sarı 
Yulaf dökme 
Susam 
Peynir beyaz taze 

AımSı Tnkan 
Kr. Fa. Kr. Pa. 

5 28 6 B 
6 20 
4 8 
4 30 
6 7i 
4 15 

16 _ 
31 7 36 6 

G E L E N 
Buğday 
Arpa 
Kepek 
Fasulye 
Yapak 
P. Yağı 
Tiftik 
B. Pe3mlr 
Un 
Afyon 

813 Ton 
30 » 
15 > 
26 » 
27 > 
15 » 
7 » 
1 > 
7 • 

330 Kilo 
O 1 D E N 

Porsuk 1400 A. 

O I 9 F t A T L A B 

Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 

3,90 K. 
5,82 » 

18/4/938 Pazartesi Günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan yaş «ebzs 

ve mçyra fiatleri: 
En En 

Cinsi Emsali aşağı yüksek 
fiatı Fiatı 

Kr. S. Kr. S. 
Domates Kilo 100 — 110 — 
Fasulye » 100 — 110 — 
Kabak » 80 — 100 — 
Bakla » 8 — 10 — 
Bezelye » 30 — 40 — 
Pırasa » 6 — 7 — 
İspanak » 4 — 5 — 
Havuç » 8 — 11 — 
Kereviz kök » 10 — 16 — 
Çereviz yaprak demet 10 — 11 — 
Enginar aded 9 — 10 — 
Karnabahar » 20 — 30 — 
Yeşil salata 100 » 40 — 60 — 
Taze soğan demet — 75 1 — 
Maydanoz » — 75 1 — 
Turp » — 75 1 — 
Dereotu » — 50 — 75 
Pancar » 3 — 4 — 
Marul aded 3 —. 4 — 
Taze yaprak Kilo 40 — 45 — 
Elma Amasya » 20 — 40 — 

I Ferik » 8 — 48 — 
» İnebolu » 7 — 25 — 

Kestane » 7 — 8 — 
Muz » 40 — 120 — 
Limon ecnebi 100 adedi 120 — 170 — 
Portakal Rize 80 lik sandık 250 — 270 — 
Portakal Rize 100 lük » 200 — 230 — 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Hakkı Ruşen ve arka
daşları, Madmazel Mi-

çe - .Pençef varyetesi 
KIYAMET GÜNÜ 
Komedi 3 perde 

Yakmda: Kahbe Dünya 
i ; i | | | | i ı ı lMlı| | '""""ll"l l l l l l l l l l" ' T î u ı ı ı ı ' i n " ' " " " " " " * " " " " " " " ' " " 

diselerin icbarile ve bizim arzumuzla 
atılmış adımlar da vardır. 

Elimizde mevcud kâğıd fabrikasmı 
büyültmek için inşaata devam ediyo
ruz. Selüloz fabrikasmın inşasına da 
devam edUiyor. Bunlar bittiği zaman 
aradaki münakaşaya meydan kahm-
yacak ve memleketin ihtiyacile müte-
nasib olarak bu işleri yürüteceğiz. 
Çünkü işin tekniğinde ve hesaplann-
da muvaffakiyet kendisini göstermiş
tir. 

Sözlerim bundan ibarettir. 
Başvekilin izahatım müteakib ka

nun lâyihası kabul edilmiştir. 

Yeni Sovyet sefiri 

Dün şehrimize gelen Sovyet Rusyanm Ankara sefiri B. Terentief bu akşam 
Ankaraya gidecektir. Yukarıda sefir, eşi ve kızı ile birlikte istasyonda görünüyor. 

AKŞAM 
Abone ücretleri! 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kurU9 2700 kuruf 
• AYLIK 750 > 1450 > 
S AYLIK 400 > 800 a 
1 AYLIK İSO > — > 

Potta ittihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, alü aylığı 1900, flç 
aylığı 1000 kuruştuK. 

Adres tebdili İçin yirmi be« 
kunıtluk pul göndermek lAzundır. 

_ « . 
Sefer 18 — Ruzukasmı 163 

I. Imıak Cflaaf 0|U İkiaJI Akfua Tttıı 
E. 8,37 10,21 5,21 9.07 12,00 1,39 
Va. 3,29 5,13 12,13 15,59 18,52 20,32 

idarehane: Babı&Ii civan 
Acımusluk So. 

No. 17 

M E V L U T 
Erzincanlı merhum Mehmed Tev-

fiğin istirahatı ruhu için bugün Ka-
dıköyünde Osmanağa camiinde öğle 
namazını müteakib bay Hafız Rıza 
tarafmdan mevlûdu şerif okımaca-
ğmdan arzu eden akraba ve ahbap-
lamun teşrifleri rica olunur. 

Bu akşam saat 9 da 
Gedikpaşa Azak sinema-
smda RAHMET EFENDİ 

Operet 3 perde 
Yazan: Yusuf Sururi 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak

sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata: Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyed, Hasköy: Aseo, Eminönü: 
Salih Necatı, Fatih: Hamdi, Kara-
gümrük: Ahmed Suad, Bakırköy: Hi
lâl, Sarıyer: Asaf, Aksaray: Etem 
Pertev, Beşiktaş: Halid, Fener: Ha
latta Hüsameddin, Kumkapı: Belkis, 
Küçükpazar: Yorgi, Samatya: Koca-
mustafapaşada Rıdvan, Alemdar: Di-
vanyolunda Esad, Şehremini: Topka-
pıda Nâzım, Kadıköy: Pazaryolunda 
Rıfat Muhtar, Modada Alâaddin, Üs
küdar: İmrahor, Heybeliada: Halk, 
Büyükada: Şinasi Rıza. 

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

GUMA ^\:r"2:'J^ FRftNSIZ Tiyatrosunda 
A L F R E D C O R T O T 

65 kişilik 

KONSERVATUAR ORKESTRASI 
KEFAKATİLE Şet: O l E M I ^ Lı D 
Hamiş: Biletler Evvelden satılmaktadır. Telefonla kapatılan yerlerin bi

letleri aynı günde alınması lâzımdır. 

Her kaduun lüks ve aşk hülyası, hakikat oluyor • 

J O A N C R A W F O R Dun 
FRANCHOT TONE ve ROBERT YOUNG 

ile beraber çevirdikleri Fransızca sözlü 

MEÇHUL KADIN 
akşam, SARAY Filminde bu j-ıcrşembe sinemasmda 

saadetin s ı m m ifşa edeceklerdir. 

Bu akşam saat 9 da 

Pangaltı K U R T U I ı U Ş sinemasında 
BtJYÜK MÜSAMERE 

A R Ş I N M A L A L A N 
İSMAİL DÜMBÜLLÜ — ŞEVKİ ve KARAKAŞ HEYETİ BİRLİKTE 
Aynca: VARYETE — REVÜ — HALK TÜRKÜLERİ ve OYUNLARI 

I Herkes ZARAH LEANDER 

koşuyor LA HABANERA filminde 
T Ü R K 
Sinemasında 

( ^ 

UZUN SENELER BÜTÜN DÜNYA SİNEMA PERDELERİNDE HÂKİM OLAN 
SARIŞIN MABUDE 

J E A N H A R L O V'un 
EN SON çevirdiği, ve son sahnelerini yaptıktan sonra hastalanıp vefat ettiği 

S A R A T O G A 
Fransızca sözlü, birinci erkek rolünde: 

C L A R K E G A B L E 
YARIN AKŞAM M E L E K sinemasında takdim edilecektir. 



TyoyıstaıkD 
İngiltere üe İtalya bütün ihtilaflı 

meseleler üzerinde anlaştılar. İtalya 
Trablusgarb ve Bingazi tarafından 
Mısın tehdid etmemeği ve Filistin 
Araplarını da İngilizlere kalrşı savaşa 
devam etmeğe teşvikte bulunmama
ğı taahhüd etti, iki taraf kendilerinin 
Şarktaki vaziyetlerini karşılıklı tam
dılar. 

İngiltere ile İtalya tattı anlaştık-
lan bir sırada Trablusgarbm ya-
nmda bulunan Tunus beğliğinde 
Fransızların himaye ve hâkimiyeti
ne karşı geniş mikyasta bir kıyam 
yapılmıştır. Fransız askerlerine hü
cum edilmiş, Fransız bayrağı indiril
miş ve her tarafta istiklâl bayrağı 
çekilmiştir. 

Fransızlar, Fransaya karşı yapüan 
bu hareketi ftalyanm Trablusgarb-
ten yaptığı teşvik ve tahriklere atfe
diyorlar. Zaten Tunusta iki yüz bine 
yakın İtalyan unsurunun vaziyeti 
ve tabiiyeti otuz senedenberi bu iki 
devletin arasında başlıca niza: vesi
lesi teşkil ediyordu. Şimdi İtalya Tu
nusluları Fransız himaye ve hâkimi

yetine karşı gelmeğe teşvikte bulun
makla ittiham edildiğinden eski ih-
tUâfa yeni bir zıddiyet inzimam et
miş oluyor. 

Tunusun sahası cenubundaki ara
zi ile birlikte 125,130 kilometre mu-
rabbaıdır. Nüfusu iki buçuk milyona 
yakındır. Ahalisi Arab ve berberidir. 
Başlıca şehirleri memleketin merke
zi 185,000 nüfuslu nefsi Tunus, 27,723 
nüfuslu Sefaks ve 21,298 nüfuslu 
Susadır. Tunus uzun müddet Babıâ-
liye tabi idi. 1881 senesinde Fransar 
nm himayesi altına; almarak şimalî 
Afrikadaki büyük Fransız müstem
leke İmparatorluğuna ilâve edUmiş-
tir. 1691 senesindenberi bir bejrln 
idaresi altındadır. Fakat her işe Fran
sız fevkalâde komiseri kstfiştığmdan 
Fas sultanı gibi Tunus beyinin de 
hüküm ve nüfuzu kalmamıştır. Fran
sızlara karşı hareketi hazırlıyan ek-• 
serisi Fransadaki mekteplerden yeti
şerek Avrupadaki milliyetperverlik 
cereyanmı öğrenmiş^ olan genç Tu-
nuslularm teşkil ettiği (yeni düstur) 
partisidir. 

Eniştesini yaralıyan bir gencin 
nıulıai(enıesine başlandı 

Suçlu kendini müdafaa için bu
na mecbur kaldığını iddia ediyor 

Silivrinin Turhalh köyünde kah
vede iskambil oynamak meselesinden 
kavga ederek eniştesi Kâmili öldür
mek kasdile başından sopa ile yarsl-
lamaktan suçlu Şakirin muhakeme
sine dün ağırceza mahkemesinde ba
kıldı. 

Tıbbı adlî meclisi tarafmdan Kâ
filin muayenesi neticesinde gönde
rilen rapor okundu. Raporda, Kâmi-
oıilin başının sol tarafına sopa ile 
Vurulma neticseinde bir çöküntü v» 
yara hasıl olduğu, bunun tesirile vü
cudunun sol tarafmın da felce uğra
dığı ve kafadaki yaranm üeride ölü-
*nü intaç edebilecek bir vaziyette bu
lunduğu bildiriliyordu. 

Rapor okunduktan sonra müddel-
*mıumî iddianamesini okuyarak va
kayı bütün teferruatUe izah etti ve 
dedi ki: 

— Maznun Şakir, kahvede iskambil 
oyunu yüzünden çıkan kavgada eniştesi 
tarafından hakarete uğramış ve kafasına 
oa bi riskemle vurulmuştur. Bımdan hid
detlenen Şakir kahveden çıkınca bir sopa 
tedarik ederek bir yere gizlenip eniştesi-
^^ yolunu beklemiş ve eniştesi Kâmil ka-
J^nlıkta evine giderken birdenbire üzerine 
*ıücum ederek sopayı evvelâ koluna, son-
^ da basma vurmuştur. Kâmil başmdan 

aldıg:ı yaranm tesirile yere smvarlanmca 
Şakir bunun öldüğünü zannederek kork
muş ve işe başka bir mahiyet vermek mak-
sadile, baygın yatan Kâmilin belinden bı-
çagmı çıkanp yanına bırakmıştır. 

Şakir bundan sonra köy muhtarma gi
derek geceleyin yolda eniştesi Kâmilin 
kendisine bıçakla hücum ettiğini ve her 
tarafı duvarla kapalı bir arsa içine sıkış-
tırdığmı, buradan kaçıp kurtulmak im
kânı olmadı cihetle kendisini müdafaa 
için eline geçirdiği bir sınkla eniştesini 
vurduğunu söylemiştir. Halbuki tahkikat 
evrakı ve dinlenen şahitlerin ifadelerin
den vakanm böyle olmadığı, Kâmil gece 
evine giderken Şakirin intikam almak 
maksadile yolımu bekllyerek eniştesini ya
raladığı sabit olmaktadır. Fakat vakanm 
bir sopa ile işlenmesi bunda Şakirin katü 
kasdı olmadığmı göstermektedir. Şakirin, 
Türk ceza kanununun 51 inci maddesi 
göz önünde tutularak 456 ncı maddesinin 
üçüncü fıkrasma göre cezalandırılmasını 
isterim. 
Bundan sonra maznun vekili yazılı 

olarak müdafaanamesini verdi ve şi
fahen de izahat vererek Kâmilin yol
da bıçakla Şakire hücum ettiğini ve 
kaçamıyacak şekilde duvasrlar ara
şma sıkışan Şakirin de nefsini mü
dafaa maksadüe yerden bir sınk sö
küp Kâmilin kafasına vurduğunu 
söyledi. Evrakm tedkiküe karar ve
rilmek üzere muhakeme başka bir 
güne bırakıldı. 

Dün yeni bir orta mektebin 
temel atma merasimi yapıldı 

Vali ye Belediye rdsl 
Şehrimizde yapüması kararlaştırü-

*öiş olan yedi orta mektepten üçün
c ü n ü n temelatma merakimi dün 
Karagümrükte, ZincirUkuyuda, Hacı 
»'eyzullah medresesi arsasında yapü-
öuştu:. Merasime İstiklâl marşUe baş
lanmış, müteakiben vali ve belediye 
reisi B. Muhiddin Üstündağ bir nu
tuk söylemiştir. Vali nutkunu bitir
dikten sonnt müessesenin hayırlı ol-

temde harç korken 
ması temennlsUe mala Ue temele harç 
koymuştur. 

Bundan sonra Cumhuriyet Kız or
ta mektebi direktörü B. Cafer va
linin nutkuna mukabele etmiş ve 
bu suretle merasim nihayet bulmuş, 
davetlUer hazırlanan büfede izaz, İk
ram edilmişlerdir. Mekteb 85 bin li
raya çıkacaktır. 

Her tarafta hududlarda 
aşılması imkânsız müthiş 
istihkâmlar inşa ediliyor 

1 . 

Son seneler zar-
fmda Avrupa hü
kümetleri bir ta
raftan askerî kuv
vetlerini arttırma
ğa çalışırken di
ğer taraftan hu 
dudlarmı tahkim etmek için uğraşı
yorlar. Umumî harpten sonra hudud-
lannda ilk büyük istihkâm hattmı vü-
cude getiren hükümet Fransadır. Ma-
ginot hattı namile meşhur olan istih
kâm hattını eski Harbiye Nazın Ma-
ginot inşa ettirmişti. Bu istihkâmlar 
bütün Fransız - Alman hududu bo
yunca uzamaktadır. 

İstihkâmlar arazinin topografya 
vaziyetine uydurulduğımdan, uzak
tan hiç gbrünmez. Yeraltı yollan vasi-
tasüe biribirine bağlandığı gibi, yeral-
tmda büyük erzak depoları, şimendi
fer hatlan, hastane mahalleri, istira
hat yerleri, koğuşlar, tiyatrolar vardır. 

Maginot hattınm yapüması on se
ne sürmüş ve bu işe 50 milyon altın 
İngiliz lirası, yani aşağı yukan yarım 
müyar Türk liraSi sarfedilmiştir. Şim
di bu istihkâm hattı Belçika ve İsviç
re hududlan boyuna doğru uzatümak 
tadır. Bu suretle Fransa karadan müt
hiş bir istihkâm kuşağile çevrilmiş 
olacaktır. 

Son seneler zarfında' Almanya da 
Fransa hududunda biribirine muvazi 
iki istihkâm hattı vücude getirmiştir. 
Bundan başka İsviçre hududunu da 
tahkim etmektedir. Almanlar bu müs
tahkem hatlara Misel hattı admı ver
mektedir. 

Tam Fransızlarm Maginot hattı 
karşısmda bulunan Almanlann bi-

Fransızlar Maginot hattını şimale ve cenuba doğru 
uzatıyorlar. Almanlar iki müstahkem hat yaptılar. 
Çekoslovakya, Belçika, isviçre, italya ve Sovyet 

Rusya da hududlarmda mühim istihkâmlar yaptılar 
rinci müstahkem hattı Lüksemburg 
hududu civarmdaki Eifel tepesinden 
başlar ve Muzel nehrinin geçtiği dağ
lık araziyi kateder ve meşhur Kara-
ormarun garp yamaçlannda nihayet 
bulur. 

Buna müvaizi olan ikinci hat Tau-
nus dağlan sırtlanndan başlar ve 
Visbadenin üzerinden ve Haydelbergin 
gerisinden geçip Nekar nehri vadisin
de nihayet bulur. 

Üçüncü hat Karaormandan başlar 
ve Almanya, İsviçre ve Fransa hudu
dunun birleştiği noktaya yakm olan 
Lörrach'ta nihayet bulur. 

Belçika da; şarka, yani Almanyaya 
müteveccih bir müstahkem hat ile 
şark hududunu emniyet altma almış
tır. Bunun uzunluğu 150 kilometreye 
baliğ olmaktadır. 

Almanya Misel hattı ile Fransaya, 
İsviçreye ve Belçika'ya karşı garp hu-
dudımu iki katlı istihkâm hattı ile 
emniyet altına aldığı gibi, şarkta da 
Çekoslovakyaya karşı müstahkem bir 
hat vücude getirmiştir. Bu hat Al
manyaya iltihak eden eski Avusturya-
nm şimal hududuna doğru uzatıla
caktır. 

Çekoslovakya ötedenberi Almanyaya 
karşı hududunu mükemmel bir istih
kâm hattı Ue emniyet altma almıştı. 
Şimdi bu hattı eski Avusturyanm şi
mal hududu boyunca uzatmaktadır. 

Bu istihkâm hattı 
üzeri çelik kubbeli 
müteharrik top tap 
retlerinden müte
şekkildir. Bu taret
ler bütün istih-
kâmlann içinde 

bulunuyor. 
Avrupanm en büyük istihkâm hat

larından biri de Sovyet Rusyasmîn 
garp hududu boyundal yaptırmış ol
duğu müstahkem hattır. Bu hattın 
uzımluğu iki bin kilometreye baliğ 
olmaktadır. Bin beş yüz kilometrelik 
kısmı şimal kutbu Okyanus sahilin
den başlayıp Finlandiya ve Lehistan 
hududlannı çevirmekte ve Romscnya 
hududunda nihayet bulmaktadır. Beş 
yüz kilometrelik cenup kısmı Lehis
tan ve Romanya hududlannm birleş
tiği noktadan başlayıp Karadenizde 
nihayet bulmaktadır. 

Bu ikinci hat, hariçteki devletlerin 
gözü olduğu iddia olunan Ukrayna-
nm muhafaza ve müdafaasma mah
sustur. Bu müstahkem hatların 
önündeki otuz kilometre genişliğin
deki sahada hiçbir bina ve ağaiç yok
tur. Burası dümdüz bırakümıştır. Bu 
metruk arazi gizli maymlarla muha
faza edümektedir. Buradan geçecek 
muhasım devletin kuvvetleri banna-
cak ve siper alacak bir şey bulamıya-
caktu:. 

İtalya da son zamanlarda bütün Alp 
geçidlerini kat kat istihkâmlar ile mu
hafaza altına almıştır. Bımun içhı 
B. Muss(dini son nutkunda Alp hudud* 
larmm sımsıkı ve geçilmesi gayrı 
mümkün bir surette ka'patılmış oldu< 
ğunu beyan etmiştir. F. 

Yedi kaza 
Şehrin muhtelif yerlerinde 

7 kişi yaralandı 
Yirmi dört saatte şehrimizde yedi 

kaza olmuştur: 
1 — Beşiktaşta Yenimahallede 

oturan 65 yaşlannda bayan Rahime 
Karîdcöyden Beşiktaşa gitmek üze
re tramvaya binerken muvazenesini 
kaybederek düşmüş, yaralanmış. Ha
seki hastanesine kaldınlmıştır. 

2 — Şişli - Tünel seferini yapan 
vatman Niyazinin idaresindeki tram
vay arabası İstUdâl caddesinde ba
yan Makbuleye çarparak ysıralan-
masma sebeb olmuştur. 

3 — Galatada bir kıraathanede 
garsonluk eden Mlehmed, Altınbak-
kalda, tramvayın ters kapısından in-
mesüe şoför Mehmedin otomobili
nin sadmesine uğramış tedavi altına 
alınmıştır. 

4 — Eminönünde lokantacı İbra-
himin yanında çahşan 50 yaşlannda 
bayan Fatma, Eminönünde vatman 
Muradm idaresindeki tramvayın 
sadmesine uğnyarak yaralanmıştır. 

5 — Bebek AmerUcan koleji kü-
tübhane memuru B. Rasim, Köprü 
üzerinde bir taraftan diğer tarafa ge
çerken bir otomobü kendisine çar-
psuuk yaralamıştır. 

6 — Balatta Berber sokağında otu
ran Koko isminde bir kadın, İstiklâl 
caddesinde bir taraftan diğer tarafa 
geçerken bir tramvayın sadmesine uğ
ramış, yaralanmıştır. 

7 — Zare isminde birinin idaresinde 
bulunan otomobil, Taksimde Dağcüüc 
klübü önünde Şaban isminde birine 
çarparak yaralanmasına sebep ol
muştur. _ _ _ _ _ ^ ^ _ 

Bir sahte memur yakalandı 
Alfons isminde biri, Galatada Arab-

camiinde Fotinin meyhanesine gele
rek sivü memur olduğumu söylemiş, 
dükkân sahibile müstahdemmden 
nüfus, hüviyet varakası ve emsali ve
saik arayıp soruşturmağa başlamıştu-. 
Bu adamın vaziyetinden şüphelenen 
meyhaneci polise müracaat etmiş, ya-
kalatmıştır. 

Alfons, kendisine memur süsü ver
mek suçile Beyoğlu mahkemesine sev-
kedilmi§tir. 

tKTİSAD! MESELELER 

Pazarlığın meni 
Pazarhk, kanunî bir mecburiyetle 

kalktıktan sonra vaziyet ne olacak? 
Son günlerde herkes bu suali biribiri
ne soruyor. Pazarhk nerelerde yok
tur. Ve ticaretin hangi şubelerinde 
pazarlık kalacaktır? Bu mesele hak
kında alâkadarlar nezdinde yaptığı
mız tedkikatı ysızıyoruz: 

Pazarlıktan bahsederken, bunun 
yalmz Şarka aid kötü. bir âdet oldu
ğunu iddia edenler vardır. Halbuki 
pazarlık usulü orta devirde Avrupa-
da da mevcuddu. Bunu «Venedik ta
ciri» nde pek bariz bir surette görü
yoruz. Fakat büyük ticaretin inkişa-

fUe eşyamn kıymetleri piyasaca taayyün 
ettikten sonra pazarlık usulü kendili
ğinden kalkmıştır. Nitekim Garb ti
careti Türkiyeye nüfuz ettikten son
ra, büyük mağazalar, ticaret evleri, 
«fiat maktudur» usulünü ortaya koy
muşlardır. Bu usul son zamanlarda 
daha çok genişlemişti. Hattâ o kadar 
ki büyük mağazalarda pazarhk yap
mak ayıb telâkki edümektedir. Şimdi 
bu telâkkiyi daha ziyade genişletmek, 
ahcı ile satıcı arasında aldanmak, al-
daltmak mücadelesinden başka bir 
şey olmıyan pazarlığı kaldırmak lâ
zımdır. Bizde pazarlığm esas olduğu 
saha, Msıhmudpaşadır. Burada 85 ku
ruşluk bir çorap 35 kuruşa almabUir. 

Kanun, burada nasıl tatbik edile
cek? Halkm da ilk günlerde aldan-
mamasım temin için, eşya fiatlerirü 
makul bir surette tesbit etmek lâzım
dır. Bu da ne dereceye kadar kabildir 
ve nasü tatbU^ edilebilir? 

Kötü bir ticaret ahlâkı olan pazar
lığı umumî bir surette menetmekten 
bir çok faydalı neticeler almabilecek-
tir. Fakat kendisi ile görüştüğüm 
bazı dükkân sahihleri, pazarüğm yeri
ne başka usuller çıkacağını ileri sürü
yorlar. Bir gömlekçi diyor ki: 

«Bir kimseyi müşteri yapmak için, 
Iskonto yapmak mecburiyetindeyim, 
tabiî bu Iskontodan evvel, daha yük
sek bir fiat söyliyeceğim» buna göre 
pazarlık yerine, «ne kadar Iskonto 
yaparsın» diye bir sual sorulacakmış 
ve bu suretle pazarlığa benzer şekiller 
zuhur edecekmiş. — H. A. 

Şehir meclisinde 
dünkü toplantı 

100 lira vermek şartile asrı 
mezarlığa ölü gömülebilecelc 

Şehir meclisi dün toplanmıştır. Bazı 
tezkereler encümerüere havale edil
dikten sonra belediye SKibıtası tali
matnamesinin müzakeresine devam 
edUmiştir. 

Süt satan ve sütlü şey imal eden 
yerler hakkındaki madde etrafmda 
münakaşalar yapılmıştır. Kabul edi
len maddeye göre bu gibi yerlerde 
sıcak su tertibatı bulunacak, beledi
yeden izin almadan sütçülük yapd-
mıyacak, tereyağ imalâthaneleri te-
reyağ satan dükkânlardan ayn yer
de bulunacak, sütçü dükkânlannda 
sütten başka, boza, şira, limonata 
gibi şeyler de bulunacak, fakat yemek 
satıhrsa bu gibi dükkânlar lokantalar 
hakkındaki hükümlere tabi olacak
lardır. 

Sirkelerin halis olması, turşuların 
behemehal 'sirkeden imal edilmesi 
gibi hükümler de kabul edildikten 
sonra belediye mezarlık müdürlüğü
nün verdiği izahat üzerine Zincirli-
kusoıdaki asrî mezarhkta meşahire 
tahsis edüen sahaya yakın yerde def
nedilmek istenilen cenazelerden en 
aşağı yüz lira almmasma ve azâmi 
miktann belediye reisliği tarafından 
takdir edümesine dair teklif de kabul 
edilerek içtünaa nihayet verilmiştir, 

Paket gümrüğü nizamname
sinin mayıs iptidasında tat« 

bikine başlanıyor 
Paket gümrüğü için hazırlanan; 

nizamnamenin tatbikine mayıs bida
yetinden itibaren başlanacaktır. 
Gümrükler baş müdirile posta - tel
graf baş müdürü bu hususta; temas
lar yapmaktadırlar. Bu nizamname 
paket gümrüğünde muamelâtı baş
tan başa değiştirmekte ve sürat ba
kımından birçok yenilikleri ihtiva! 
etmektedir. 

Nizamname bir ay müddetle İstan
bul paket gümrüğünde tecrübe ma
hiyetinde tatbik edilecek ve 1 hazi
randan itibaren bütün paket gümrük
lerine teşmU olunacaktır. 



Sirke, limon 
Yalnız mutfakta değil, 

tuvalet işlerinde de bunlar
dan istifa edilebilir 

Mutfakta bıılunan sirke, zeytinya
ğı, tuz, limon gibi şeyler yalnız ye
mekte ve salatada kullanılmaz. Bun
lardan, ev işlerinde ve temizlikte, ba-
zan da tuvalet yaparken çok istifade 
edilir. 

Sirke ile yıkanan bütün sırça kap
lar gayet iyi temizlenir. Çamur lekesi 
olan yağmurluklar sirkeli su İle slll-
nirse gayet iyi temizlenir. (Kasoıamış 
yanm bardak suya on damla sirke 
akıtmalı.) 

Yünlü sveterler, İpek çoraplar, yı
kandıktan sonra dört bardak su içi
ne iki çorba kaşığı sirke karıştırılmış 
su ile çalkanırsa rengini muhafaza 
eder. 

Halılar m parlak olması için bir ko
va su içerisine iki bardak sirke atıp o 
su ile silinmelidir. 

Saçlar yıkandıktan sonra hafif sir
keli su ile çalkanırsa parlak ve yumu
şak olur. (Limon da ayni vazifeyi gö
rür.) 

Limon suyu kirlenmiş bakır ve 
bronzu gayet iyi temizler. Fildişinl ve 
hasırı beyazlatır. Kirli süngerleri te
mizler. 

Eldeki meyva lekelerini, ve başka 
kirleri limon çok İyi temizler. 

Nezle olacağı hissedilince bir bar
dak kaynamış su içerisine yanm tatlı 
kaşığı tuz ve bir kaç damla limon su
yu kanştırmah. Avuç içerisine bu su
dan alarak önce bir, sonra diğer ta
raftan yavaşça buruna çekmeli. Sa
bah, öğle, akşam yapılırsa 24 saatte 
nezleden eser kalmaz. Tuzlu su içeri
sine bikarbonat kanştınp bakır ten
cereler uvulursa pml pınl olur. 

Sıcak tuzlu su ile el ve ayak banyo 
edilince mayasıl geçer. 

Zeytinyağı sabahlan aç karnına bir 
kahve kaşığı içilirse laksatif vazifesi
ni görür. 

Çabuk kınlan tırnaklan bain mari-
de ısıtılmış ılık zeytlnyağ İle on daki
ka banyo yapmak tırnaklan kuvvet
lendirir. Gece yatarken yüzdeki makl-
yajı çikarmak için bir parça pamuk 
üzerine bir kaç danüa zeytinyağı akıt
malı, yüzü silmeli. (Cüt hem temizle
nir, hem de beslenir.) Sonra ılık su 
İle güzelce yıkanmalı. 

Saçlar yıkanmazdan evvel zeytin
yağı ile masaj yapıür ve iki saat son
ra yıkîimrsa saçlar kuvvetlenir ve 
ipek gibi yumuşak olur. 

Yerdeki muşambalar ayda bir hafif 
zeytinyağlı bir bezle silinir. Sonra 
parlatılırsa katiyen çatlamaz. 

Birkaç zarif model 

Bu sene moda olan kumaşlar ve bi
çimler hakkmda bir fikir verebilmek 
İçin resimde görülen modelleri neşre
diyoruz: 

1 — Çizgili kumaştan manto çok 
giyüecektir. Bunlar kruaze giyilmi
yor. 

2 — Plise elbiselerin ne kadar rağ

bette olduğunu bir çok defa yazmış
tık. Düz ve açık renk kumaştan yapü-
mıştır. Eteğinde ve bluzımda plise 
vardır. 

3 — Küçük çiçekli emprime elbise
ler üzerine uzım ve düz renk manto 
gfi3rilecektir. Ajmi çiçekli kumaştan 
kısa kazaklıdır. 

4 — Klasik tayör. Palto yakalı, cep-
11 ve üç düğme Ue iliklenmektedir. 

5 — Büyük çiçekli emprimeler ise 
gayet kısa ve düz kumaştan bolero ile 
giyilecektir. 

6 — Koyu renk kumaştan plise etek
le uzun kazak en çok beğenilen ve gi
yilen kıyafet olacaktır. 

Eldivenleri nasıl muhafaza 
etmeli? 

Eldivenlerin uzun müddet yeıü gibi 
dayanması için bir az itina etmek kâ
fidir. 

Elden çıkan eldivenleri hiç bir za
man içice koyarak yuvarlamamalı, 
yağmurda ıslanan eldivenleri elden 
çıkarmazdan evvel ince bir havlu ile 
Bilmeli, paarmaklan birer birer kurula-
mahdır. Elden çıkardıktan sonra aş
malı, ve tamamile kunimağa bıralana-
lıdır. 

Eller terlerse eve geldikçe eldiven
leri ters çevirerek tebeşir tozu serp-
melidir. 

G ü v e l e r e k a r s ı 
Dolapta ve sandıktaki elbiseleri gü

veden muhafaza etmek için iri ve ka
im kabuklu bir portakal almalı, üze
rine yanyana ve sıkı olarak diş ka
ranfil saplamalı. Bu karanfilli porta
kal kokusundan güveler hoşlanma
dıkları için dolaba ve sandığa gelmez
ler. Eğer karanfillerin sapları dibine 
kadar portakala saplanırsa az müddet 
zarfmda portakal kurur ve senelerce 
olduğu gibi kalır. 

KULÖÇ 
Ruslarm paskalya çöreği olan ku-

liç memleketimizde de taammüm et
miştir, ekser pastacılarda bulunuyor. 
Bunu evde yapmak kolaydır. 

On gram ekmek mayasmı yanm 
bardak sütle ezmeli. İçerisine 350 
gram elenmiş un, bir yumurta, 50 
gram ince şeker, 40 gram erimiş tere-
yağ, 60 gram çekirdeksiz üzüm. bir 
tutam tuz ve bir tutam safran almalı. 
Tahta kaşıkla kanştırmalı ve on da
kika kadar çırpmalı. Yağlanmış bir 
kahp İçerisine boşaltarak yansına 
kadar doldurmalı. Temiz bir peçete ile 
örterek sıcak bir yerde üç saat bırak
malı. Hamur kabarır ve kalıbı doldu
rur. O zaman kızgın fırında otuz beş 
kırk dakika pişirmelidir. 

Rugan ayakkabılar nasıl 
muhafaza edilir? 

Rugan ayakkabılarının çatlama
ması ve daima parlak durması için ara 
sıra bir bez üzerine bir kaç damla gli
serin damlatarak ayakkabıları silmek 
ve parlatmak kâfidir. 

P i r e l e r e k a r ş ı t e d b i r a l m a k 
z a m a n ı g e l d i 

Baharla beraber toz toprak ve pire 
mevsimi geliyor. Evlerde pirelerden 
kurtulmak için yerleri sık sık sildir
mek başlıca çaredir. Su içerisine bir 
miktar formol konulursa pirelerden 
eser kalmaz. 

Bîizan pireler yataklara kadar gi
rer. Karyola somyası üe şilteler ara
şma nane yapraklan konulursa pire
ler kaçarlar. 
"-Pireler nane kokusımdan hoşlan

madıkları için kollar ve bacaklar na
ne ruhu damlatılmış su üe jakanırsa 
pire ısırmasından kurtulmak kabil o-
lur. 

R i m e l i n a s ı l ç ı k a r m a l ı ? 
Gözlerdeki rimeli temizlemeden 

yatmak büyük bir hatadır. Bu, kirpik
lerin dökülmesine, ve gözlerin kan
lanmasına sebep olur. Yatmazdan 
evvel tatlı badem yağına yahut zey
tinyağına hafifçe batırılan bir pamuk
la kirpikler silinirse hem rimel tama-
miyle çıkar, hem kirpikler sıklaşır ve 
uzar. 

Moda haberleri 
Etekleri plise elbiseler yazın çok 

giyilecektir. 

iic Emprime elbiseler üzerine 
kolsuz düz kumaştan bolero giy
mek rağbettedir. 

if Yünlü ve ipekli jerseyden 
sonra bu yaz keten jerseyden sa
de elbiseler çok giyüecektir. 

if İnce keten tiresi üe örülmüş 
beyaz dantel bluzlar yazın tayör 
içine giyilecektir. 

ic Lâcivert tayör ile leylâki bluz 
şarabi tayörle mavi bluz, yeşil ta-
yörle sarı bluz giymek modadır. 

if Kaplın denilen ^üyük şap
kalar gayet ince, şeffaf gibi hasır
dan yapüacakttr. 

Tayörle giyüen bluzlar kazak 
gibi kalçalara kadar uzun yahut 
tamamile etek içine giyilmektedir. 

if Boğaza sarılan eşarpla çan
tadaki büyük mendil ayni çiçekli 
muhlinden olmalıdır. 

MÜŞKÜLLERE CEVAP 

Yenilen çiçekler 
Pangaltı, No. 123 M. T. : 1—Menekşeden 

maada yenilen daha bir çok çiçekler var
dır. Gül reçeli ve şurubu herkesçe ma
lûmdur. Gelincikten şurub, portakal çiçe
ğinden, yaseminden ve kırmızı karanfil
den reçel yapılır. Akasya çiçeği ile yapı
lan omlet, üzerine toz şeker serpilerek 
tatlı gibi yenilir. Lâtin çiçeğinin yaprak
lan her hangi bir salataya karıştırılırsa 
tere gibi yakarlık verir. Japonlar krizan
tem çiçeğinin yapraklarını ayıklar ve sa
lata halinde yerlermiş. 

Bunlardan başka hemen her çiçekten 
likör yapılabilir. 

2 — Paskalya çöreği şöyle yapılır: Bir 
kilo un, 250 gram şeker, 200 gı%.m tere
yağı, 175 gram süt, 8 yumurta, 5 kuruş
luk bira mayası, bir kahve kaşığı mahlep, 
bir kahve kaşığı' bikarbonat, bir tutam 
tuz. 

Bira mayası içine 3 çorba kaşığı un, 
bir çay kaşığı şeker, üç çorba kaşığı su 
koyup yoğurmalı ve bir saat kadar ka
barmağa bırakmalı. Bu kabarmış ha
murun içine birer birer yumurtaları, son
ra sütü ve tereyağın yarısmı koymalı, 
ımu elekten geçirmeli, şeker, mahlep ve 
tuzla karıştırıp yukarıki hamurla iyice 
yoğurmalı. Bunlar hallolunca kalan ya -
ğı azar azar katarak yoğurmağa devam 
etmeli. Bir müddet daha yoğurduktan 
sonra üzerini örterek ılık bir yerde 10 
saat kabarmağa bırakmalı. On saat ge
çince hamuru çörek şeklinde hazırlamalı, 
ılık bir yerde tekrar bir saat kabarma
ğa bırakmalı. Sonra üzerlerine yumurta 
Bûrüp ve diş badem dizip firma gönder
meli. 

T ir Z A K 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ — Nû) Tefrika No. 25 

Bir şişe ısmarladüar. Fasulye pU&-
Usi, midye tavası, salata, filân, meze
ler tahta masa üzerine sıralandıktan 
Bonra, Mümtaz sordu: 

— E, nasılsm bakalım?... İşler ne 
yolda? Piyasada biç adm sanm işitil
miyor. 

Herif etrafma bakmdı. Sonra yavaş 
bir sesle: 

— Âdımm sanıımn ortada olma
ması daha iyi... Nüfusta ben ölü bili
niyorum... Senden ne gizllyeyün, ak
raba... Bundan bir kaç sene evvel bir 
cinayet meselesi olmuştu. Ben de işin 
İçine kanşmıştun... Arab saçı gibi me-
teleler... Benim nüfus kâğıdımı bir 
ölünün üzerinde bulmuşlar... Ben 
(Odümdiye kütüğe geçirmişler... Şim
di sana bunlan ne diye tafsUâtUe an-
|ata3rım... Kısacası ben resmen cen
netliğim... 

— Şimdi ne yapıyorsun? 
— Rustan dönen Hidayetle ticaret! 
^- Oh kârh ortağı bulmuşsun. 
— Ne yapahm... Geçim dünyası... 

At satıyoruz. 
*\ — Yalnız satmak mı, yoksa almak 

ta var mı? 
Herif güldü. Omuz silkerek: 
— Oralannı pek karıştırma, akra

ba! - dedi. 
— Fakat Hasan ağaloey... Sen evli 

değil miydin kuzum?.. Benim aklım
da kaldığma göre başından nikâh 
geçmişti. 

Çerkeş Hasan İçini çekti. 
— Derdlerimi tepreştirdin... Seni 

çoktan görmedim, haydi şerefine... 
Of, of... Zaten içimi yiyip duruyor bu 
hikâye... Haydi anlatayım da yüreğim 
boşalsm... 

Tokuşturup birer kadeh içtikten 
sonra: 

— ... O zamanlar gençtim... Böyle 
değildim... Adapazardan yeni gelmiş
tim... Kemerim altın doluydu... Müna
sebetsiz bir evde Atiye isimli bir kıza 
rasladım. İstanbullu yaman ve güzel 
bir orospu... Sevdim... Evvelâ kapat-
tun, paralar suyunu çekmek üzerey
ken kaçırmamak için nikahladım kı
zı!.. Fakat meteliksiz kahnca nikâh 
mikâh para etmedi... Euş kafesten 
uçup gitti. 

«Bir gün Mısırdan mektub aldım. 
«Atiye bana yalvarıyordu: 
«— Aman beni boşa... Zengin bir 

adam buldum, evleneyim! - diyordu. 
«Kanunu medenî var... Tabii uzun 

işler... Şuna şu iyiliği yapacaktım, 
çünkü aşkımın harareti de geçmişti... 
Yüreğimde intikam hissi kalmamıştı... 
Fakat boşanmak kolay mı?.. O sırada 
da nüfus karışıkhğı yüzünden ölü ta
nınmıştım. Karıya bu meseleyi oldu
ğu gibi yazdım. O da dul olduğunu 
\spaX ederek evlendi. Gayri bu işi 
kurcalamıyorum... Çünkü yol vergisi 
vermekten kurtuluyorum. 

— Peki, sonra o Atiye ne oldu? 
— Mısırlı ölmüş... Dul kalmış, İs-

tanbula dönmüş... Fakat sonra ne ol
muş, bilmiyorum. Çünkü o taraflara 
uğramıyorum. Onunla da bir alâkam 
kalmadı. 

Birdenbire sustu. Çerkesin gözleri
nin içine baktıktan sonra: 

— Atiyeyl tekrar görmek ister mi
sin? - diye sordu. 

— Yok yok! Allah belâsmı versin... 
Başımı yeniden derde sokmak iste
mem. 

Hasan da Mümtazı süzdü: 
— Yoksa aranızda bir şey mi var?.. 

Dostu musun? 
— Tamyorum, fakat dostu d ^ -

lim... Şey... Sana her şeyi söyliyeylm, 
madem bana akraba diyorsım... Akra
ba da sayıhnz laten... Onunla bir İşim 

var... Sen para kazanmak ister misin? 
— Neden istemiyeyim?.. Bol bol ra

kı içerim... Kaç para kazandıracak
sın bakayım? 

— Elli lira... 
— Yoo... Azizim!.. Heveslendirdik

ten sonra elli lira demek olmaz... Şu
nun üstüne iki yüz ilâve eder misin? 

— O kadar çıkma... İşte yüz liraya 
• bu işi yapahm... Zaten Istiyeceğim 
zahmetli bir şey değU... Atiyeye bir 
görüneceksin, işte bitti. 

— Ne âlemde Atiye?.. İhtiyarladı 
mı? 

— Hayır, bUâkis gençleşti. 
— Hususî olarak mı görüşeceğim 

onunla? 
— Hayır. Nikâh günü belediyede... 

Çünkü gene evleniyor. 
— Ama üstüm başım yok... Bana 

temiz bir elbise lâzım. 
Mümtaz herife bir temiz elbise ver

meği vaadetti. Sonra sokularak, usul-
la bir şeyler anlattı. Ondan beklediği 
hizmetleri izah etti. Uzun uzadıya hi
kâyeleri bittiği zaman, Çerkeş Hasan, 
masanın üstüne dayanarak sızmış, 
çocuk gibi uyuyordu. 

— 17 — 
Atiyenin nikâh günü artık karar-

' laşmıştı. Pek yakın ve pek samimî in
sanlardan başka davetli yoktu. Buna 
rağmen genç kadın, yüreğindekl ha-
İU korkuyu yenememişti. Mümtaz'm 
kendisine bir pyım oynamak ihtima

linden ürküyordu. Fakat gün yaklaş
tığı halde ses şada çıkmayınca biraz 
rahat etti. Nikâh sabahı büyük bir 
itina ile giyindi. Vahid bey ölmüş ka
rısının elmaslarını kızlarına vereceği
ne ona hediye etmişti. Taktı, takıştır
dı. Doktor Rahmi kadının şahidi olu
yordu. Kapıda Vahid beyin yeni aldı
ğı güzel bir otomobil duruyordu. Üçü 
birden buna bindiler ve belediyeye 
geldüer. Diğer bir iki ahbab orada 
bekliyordu. 

Memur, Vahid beye dönerek malûm 
suali sordu. Vahid Atiyeyi zevce ola
rak kabul ettiğini söyledi. Sıra Atiye
ye geldiği vakit, boğHık bir ses: 

— (Evet) diyemez! Bu iş olamaz! -
diye yükseldi. 

Ve bir adam gizlendiği köşeden, 
nikâhlanmağa hazırlanan çiftin ya
nma yaklaştı. Bu, Çerkeş Hasan'dı. 
Üstü başı temizdi, halinde ciddiyet 
vardı. 

Herkesi büyük bir hayret sardı. Ni
kâh memuru kendini toplıyarak sor
du: 

— Siz kimsiniz? Muameleyi niçin 
sekteye uğratıyorsunuz? Şimdi sizi 
dışarı attırırım. 

Adam hiç istifini bozmadan, lâkayd 
bir eda ile: 

— Bu izdivaç olamaz diyorum. 
Çünkü Atiye evlidir ve ben, Çerkeş 
Hasan, onun kocasıyım. 

(Arkası var) 
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N A N E M O L L A 

Istanbulu nasıl 
buldular ? 

istanbullu olsalardı nerede 
otururlardı? Türkçe 

öğrenmek güç mOdOr? 
Son günler zarfında şehri
mize gelen ve birkaç gün 
kalan bazı dostlarımızın 
mütalâalarını yazıyoruz 

Balkan Antantı İktisat konseyi ve 
Matbuat konferansı azalan, bir haf
ta şehrimizde kaldılar. Yıldız ssûraym-
^ faydaU neticeler verecek müzake-
Ĵ elerde bulundular. İatanbulun şaya
nı dikkat yerlerini gördüler, dostlan 
olan bizlerle kaynaştılar. Hulâsa, bir 
çok kere daha görüşmek üzere şehri
mizden gittiler. 

Balkanlı dostlarımız ile içtimaları 
takip eden yabancı gazetecilerden bir 
kısmı ile samimî bir görüşme yaptun, 
ttıuhtelif mevzular üzerinde fikirle-
»ini öğrenmek maksaldile şu sualleri 
sordum: 

1 — İstanbulu nasıl buldunuz? 
2 — istanbullu olsaydınız, evinizi şeh-

fın hangi köşesinde tercih ederdiniz? 
3 — Niçin bu semti muvafık görüyosu-

nuz? 

•* — Türkçeyi öğrenmek sizce güç mü-
»ür, kolay mıdır?. 

Bayan Noel 
Roje, İsviçrede 
fransızca çıkan 
gsaetelerde, ya
zı yazar, kıymet
li bir muharrir
dir. Orijinal yü-
SEÜk meraklısı
dır. Annesi fran-
sız, babajsı İsviç
relidir. Fransız 
edebljratmı hâ2-
metmlf, J. Jak 
Ruaonun hay
ranıdır. 

~~ tstanbul, hayranı olduğum 
**^iî güzelliğinden başka kıymoül, 
^kl bir şehirdir. îstanbullulann da 
henüz bUmedlkleri görülecek bir çok 
^rıteresan taraflan vardır. Bu defaH, 
seyahatunda Türk kadmlarUe yakm-
Ĵ an temas etmek fursatmı bıüdum. 
intihalarım gayet iyidir. Bühassa; mek-
teplerde gördüğüm disiplin ve talebe
lerin, ilme olan alâkalan cidden sa-
y^^'i- memnuniyettir. Her hangi bir 
*nuallim veyahut talebeyle konıif-
muşsam temiz bir şiveyle fransızca ce-
^^t) alabüdim. Kız talebelerin bir bl-
Çinıde ve ayni renkte giyinmeleri ne 
^adar isabetlidir. Böylece koketeri-
"«n uzaklaşmış olurlar. 

Memlekete hizmet etmek noktai na-
«armda Türk kadmile İsviçreli kadın 
*^fleşiyor. Türk kadını, hâkim oluyor, 
Saylav oluyor T. a îsviçreU bir kadm 
*ncak içtimaî ve muavenet kadm ce-
j^jyetlerine girmek suretUe, memle-
^eketine hizmet ediyor, 
j . jstanbuUu olsaydun, tstanbul ta
yfında oturmayı isterdim. Beni an-

cak orası tatmin edebilir. Maamafıh 
rada sırada Boğaz içine gitmeyi de 

*"nıal etmezdim. 
Çalışmak şartUe türkçe güç bir li

sandır denilemez. Benim öğrendiğim 
«ehmeleri size sayayım: Gel buraya, 
öur, yavaş - yavaş, güle - güle, akşam, 
yarm, Beyazıd, Kapalçarşı. 

B. Sirisçeviç diyor kd... 
Bay Sirisçeviç, 

Yugoslav heye
tinde deniz işle
ri eksperidir. 44 
yaşmda, evli, or
ta boylu, neşeli, 
rugan iskarpin 
meraklısıdır. Ba
na dedi ki: 

— İstanbul, 
şehir itibarile 
biraz dağmık ol
makla beraber 
nakil vasıtalan-
nm ifazlalılığii 
bımu katijryen hissettirmiyor. Boğa
za, Kadıköyüne, Adalara: ve Yalova-
ya işliyen vapurlar insana ne iyi va
kit geçirtiyor. Bütün gün çalışarak 
yorulan bir insan, vapurda yorgunlu-
ğımu vmutuyor. Yalnız bir şikâyetim 
vax, yollannız pek bozuk. Yaya yü
rüyenlerin vay haline, (tnce köseleli 
rugan ayakkabüanm göstererek): 
Bakınız, meselâ bu ayakkabılar şu yol
lara tahammül edebilir mi? Maamar 
flh ana caddeleriniz, Avrupa caddele
rinden farksızdır. 

Benim, burada asıl beğendiğim şej, 
insanın hayatmdab emin olarak çalış
masıdır. Bu da memleketinizde asa
yişin tam m&nasile mükemmel oldıı-
ğuna delildir. Şehrinizin güzelliğini 
lüsbeten arttıran şey nedir bUlyor mu
sunuz? Kadınlanmzm göz kamaştm-
cı tuvaletleri... Kocalarının Allah yar-
dımcdan olsun. Maamafih kanm ve 
kızun onlardan geri kalmıyorlar (sa-
km bu son dediklerimi gazeteye yaz-
maymız, duyarlarsa..)^ 

İstambulda otursam şüphesiz Şeh-
zadebaşmda eski üslûp üzerinde, fa
kat konforlu bir evimin olmasmı İs
terdim. Şehzadebaşı tahayyül ettiğim 
tam bir şark mahallesidir. 

Türkçeyi öğrenmek, doğru3ru söyle
memi isterseniz, güçtür. Bununla be
raber bir kaç kdime öğrendim. Bakı
nız nelerdir: Bülbül, sevda, kapı, ra
kı, köprü, daıiz, güzü, güneş, gün, ca
nım. 

B. Laskovski ne diyor? 
Bay Laskovs-

m, Varşovada 
çıkan Kurjer 
Poranny gaze
tesi muharrirle-
rindendir. 28 ya
şmda, uzım boy
lu, geniş omuz
lu, çocuk ruhlu, 
tam mânasüe 
bir centilmen
dir. İpek mendil 
meraki ısıdu-. 

— Şehrinizi 
ne kadar meth-

etsem azdır. Yalnız burada gece haya

tı yok gibi bir şey. Akşam olunca na 
yapacağımı bilmiyorum. Türkler te
miz kalbli, misafirperver iyi insan
lardır. Burada en çok hoşuma giden 
şeylerden biri de ırk farkınm olmayı
şıdır. Geçenlerde, tesadüfen İnce sac-
U ve beyaz içkinin satıldığı bir gazi
noya gitmiştim. O akşam pek eğlen
dim. Bir artist, güz^ sesüe ahenkli bir 
şarkı söylüyordu, arkadaşıma s(»> 
dum: «Ne diyor?» Esmeri fmdıkla 
beslediğini söylüyor, dedi. Sanşm ol
duğuma esef ettim. 

İstanbulda oturacak olsam Ayaspâ -
şadan hiç şaşmam. Havası ve manza
rası gayet güzeldir. Ayni zamanda da 
merkezidir. 

Türkçe, oldukça hatırı sayılır zor 
öğremlen lisanlardandır. Buna rağ
men öğrenmemezllk te etmddm. Me
selâ: Kravat, polis, ekmek yer, Taş-
delen su var, Galatasaray, Güneş -
Ateş. 

Bayan Sirisçeviç 
Bayan Siris

çeviç, bay^iriş-
çeviçin kızıdır. 
18 yaşmdî^ gü
zel yapılışü bir 
Yugoslav dübe-
ridir. Sinema 
meraklısıdır. Er
kek artistierden 
Femandeli, ka:-
dm artistlerden 
Simone Slmonu 
beğenmektedir. 

I — Balayı ge
çirmek için Is-
tanbuldan daha şairane bir şâür ta
savvur edemem, öyle zannediyorum 
ki yazm buraları bir cennet olur. İs
tanbul talrafmda oturmamak şartile 
hayatımm sonuna kadar burada jra-
şıyabUirim. Ben, babamla ayni fikir
de değilim. Şişlide oturmayı tercih 
ederim .Caddeler daha: geniş, evler da
ha aydınhktur. 

İstanbulda en çok hoşuma giden şey, 
saat on sekizden scmra Beyoğlu kaldı
rım gezintileridir. Kalabalığa bayüı-
nm. Sonra sizin kaürnlarmız cidden 
güzeldirler. Hepsinin yüzünde bir mâr 
na vardır. Fakat niçin fazla makiyaj-
yapıyorlar? Erkeklere gelince, sevim
lidirler, fakat güzel değüdirler. Satan 
gücenmeyin, düşündüğümü sOylüyo-
rum. 

Benim lisan öğrenmek kabiliyetini 
çoktur. Meselâ bsıkmız bir haîta için
de neler öğrendim. Böbrek, köy, pen
cere kapamak, yıldız, su ver, Yalova, 
ada, döner kebap. 

Kâmiran ÇeleM 
(Devamı on ikinci sahifede) 

— Bir gerdan kırsm, göbek kıvır-
sm, Kursaklıya (1) taş çıkartır do
muz!... 

— Bu melunu bir gün.Silihdarağa-
da vuruyorlardı. Fesi avucuma sıkış
tırıp kamayı ben kavradım. Şimdi ta
nımaz beni katır.. 

Eşref, altm başh bastonunu yere 
düşürürken. Esrarkeş Veli yakaladı: 

— Dikkat künem, silâhın yamnda 
dursunl 

Bu söz Pembenin hoşuna gitti. Bas
tonun şişli olduğunu etrafm duyduğu 
için. İ^tmlyenler varsa diye sapı çe
kip şişi gösteriyor, sesini ytlkseltiyor-
du: 

— Altım kadar içindeki şişi de kıy
metlidir Veliciğim. Tophanei âmire 
İdare ferüdne söyledim; en baş usta
ya, en halis çelikten yaptırttım. 

Arka eteğinin dibindeki iki dıraz ve 
Hacivadla, çağrılan masanm yanma 
gidince İrfanı gördü. O anda kaynar 
suya atılmış ıstakoza döndü. Başında
ki fesle yüzü bir renk. 

Yanına bir nazar atfetti. Çanrnğa 
geriliyormuş gibi kollan gergin, göğ
sü Ueride, yalancıktan bir iki kere ök-
sürdü. 

— Kuru nane boğazımı yaktı ya
hu!., diye güya bir nükte de 3raptı. 

Küçük Karakaşyanda ne vaziyet ta
kınmalar, ne kırıtmalar, tıpkı görücü
ye çıkmış bir mahalle kızı. Belli belir
siz de bir tebessüm, memnunluk hali. 
İleri gitmiyor, gradosunu muhafaza 
ediyor; biliyor ki etraftan göz hapsin
de. 

Burada da doğrusu lazımsa, Pem-
betenle arasmda fazla bir rabıta yok
tu; Al takke, ver külah olmamışlardı. 
Birininki uzaktan merhaba, musallat-
hk, yılışkanlık; yemlemek, elde etmek, 
deftere yazmak. Ötekininki de kendi
ni dirhem dirhem satmak, şişeyi dışm-
dan yalatmak, cama tırmatmak... 

Zaten Eşrefi körükliyen, kırbaçhyan 
da buydu. İstanbulım en dilberleri 
ona râm olsun da bu kâfir karakaşh 
boyuna dubaraya getirsin. Gel buna 
kızma; racon bozanhk bu... 

Kabada;^ığa leke sürmüyor, öteki
ne berikine atıyordu: 

— Dün gece, tiyatro biter bitmez 
Küçüğü fa3rtonuma aldım; vurduk 
Beyoğluna. Kafe Flamı kapattım; or-
kestracı karılara çaldırıp çaldırıp sa
bahı ettik. Oradan, Bizans oteli. 

Yahud: 
— Evvelki akşam, benim Rus kada-

nalarma bir kırbaç ucu, Küçükle boy-
ladık Ortaköyü. Ayın on beşi, şeker 
gibi mehtab. Yalnız ikimiz, atladık bir 
sandala; sabaha kadar deniz safası... 

Halbuki hepsi mantar. 
Küçük Karakaşyanın münevverliğî, 

fransızca, rumca bilişliği, (lisam Eize-
belbeyam osmanî) jri şaire Fıtnat ha
nım misali okur yazarhğı cümlece mü
cerrep ve bu da Eşrefçe malûm. 

Çoktanberi devam eden alâkasımn, 
sarkmtılıklarmm akmtıya kürek çek
tiğini görünce kararı şu noktada kıl
mıştı: • 

Şair ve kâtib ağzı bir muhabbetna-
me vermek, yoğurt gönlünü ayran et
mek. 

Bu iş, kaleminden kan damhyan 
birinin harcı... Bumbarım bulmak 
için çok kafa kırdı. Evvelâ, yakımn-
dan aradı. 

Mabeyin kâtiblerinden Salim bey. 
Yazısı inci ve hüsnühattı uyarsız. 
Ekâbirin mezar taşlarma, karakol 
kemerlerine, Kasımpaşa havuzlannm 
kapılarına hakkedilmek üzere ondan 
yazı istiyorlar. Hattatm dik âlâsı.. 

İyi ama (küllü hattatün cahi-
lün), geç onu... 

Başka, başka... Gene mabeyin kapı 
çuhadan sanisi Hacı Şemsi efendi 
Bu da siUüsde, nesihde, nkada üstad; 
şairmizacda. 

Şevketlinin, eski başpehlivam Ma
karnacıyı yenmesine, üçüncü musa-
hib Elmas ağamn kızaktan yeni inoı 
zırhhya isim koymasma (2) Istabh 
âmire müdürü ağamn diz kapağım 
güheylân çiğnemesine bile beyitler 
uyduruyor. 

Fakat haccülharemeyn bu, name 
yazdınhr mı ona? 

Nüıayet, aradığım bulmuştu. Hazi
ne! hümayun kâtibinin kayınbiraderi 
Yümni efendiyi. 

Yümni efendi, mektubu sadnâli 
mazbata odası müsevvidlerinden, ka
leminden kan damlatan, Babıâlice 

Küçükte kaşlar iki aded yergin yay; 

Nabü sani denilen bir er kişiydi. Tabi» 
ati şairanesi de belegan mabelâğ mü
sellem. 

Sarayda, eniştesini ziyarete geldiği 
bir gün, mabeyinci bey işi ona açmış, 
rütbesini ve nişanlarım terfie delâlet 
edeceğini vaadetmiş, adamcağız da 
hemen ertesi gün, kenan yaldızh, ar* 
zuhallik bir kâğıda yazılmış muhab-
betnameyi getirmişti. 

Naibü sani, kuru borulardan. Getirt 
gfetire getirdiği, bilmem kimin tarafm-
dan sıraya dizilmiş, kocakanlarm bile 
ezberine geçmiş beyitler (3)... Oka» 
yun: 

Elif — Allahı seversen, kuluna nat 
eyleme. 

Be — Bize bir gün tenezzül eyleyip 
gelsen ne var? 

Te — Tamam oldu cefalar, düşma* 
m şaz eyleme. 

Se — Sevaptır nazü yarim, merha
met kılsan ne var? 

Cim — Cemalin benzer aya, kaşla-
nn bedri hilâl 

Ha — Hüsnün pek mükemmel, 
kudretUe zülcelâl. 

Hı — Hüdanm emri ile leblerin abı 
zülâl 

Dal — Deli oldum aşkınla seni gör
düm göreli 

Zel — Zülâlet çekmişemdir ocağma 
düşeli 

Rı — Rahat bulmadım ben, zayii 
oldu canüten 

Ze — Zamamn medhin eder, sen 
bana çevreyle, sen 

Sin — Selâmım ayda bir gez, sev
diğim alsan ne var? 

Şm — Şifasız derde düştüm, bir 
devasm bulmadım 

Sad — Savaştım ağlamakla, ruzu 
şeb hiç gülmedim. 

Dad — Zaĵ f oldu vücudum, gözüm 
yaşım silmedim. 

Tl — Tabibimsin efendim, yareml 
deşsen ne var 

Zı — Zulmüne yok takatim, böyle 
bir yarin benim 

Aym — Aşkın ateşile ciğerim hun 
eyledi 

Gaym — Kavgasız başıma cihanı 
dar eyledin 

Fe — Fidansm şivekânm, gönlümü 
etsen ne var? 

Kaf — Kıyamet günü geldi, kandft 
vuslat, hemen de 

Kef — Kifayettir efendim, el'aman 
ey el'aman 

Lam — Lûtfuna muhtacım. 
Mim — Muhammed hakkiçün 
Nun — Nuş ettim aşk şarabm, gör

düğüm günden seni 
Vav — Ve lâkin bunca yıktın, ta

rumar ettin beni 
He — Hele lâyık mıdır ki ben kölen 

kahredesin. 
Ye — Yeşil donlu meleğim, yam-

ma bir gelesin. 
Eşref, bu misli bulunmaz, düşef 

nameyi dinlerken o derece memnun 
olmuştu ki: (Arkası var) 

(1) Devrin en meşhac çengisi. Boynun
da büyük bir ur varmış. 

(2) Elmas ağa: (Padişahım, gemin ha
yırlı olsun!) demiş. Huzurda bulunaa 
vükelâdan biri de: («M^ıkaddemel Hayır^ 
takalım bu sefinenin auıuı) diyerek ars^-
bm gönlünü hoş etmiş. 

(3) Bu vezni, kafiyeleri bozuk mısralar, 
tanıdıklardan yetmiş beşlik, seksenlik bil 
bayanın a&zından aynen kopye edilmiş
tir. Büyük ninelerinize sorunuz, baa 
beyitleri belki onların da hatırmdadıc 



Kontrâkt briç 
Meşhur eller 

No. 1 
^ 9 7 3 
^ A 107 6 4 
^ R V 9 
^ A 5 

4^ D 10 5 
V 8 5 
' ^ 8 6 5 4 
•fr 10 9 8 2 

Şi 

O Şa 
C 

«Jı A R V 
V R V 9 
•4 A D 2 
•î> R D V3 

• 
4-

8 6 4 2 
D 3 2 
10 7 3 
7 6 4 

Her iki taraf birinci manşda. Kâğıd ve
ren: Cenub. 

Deklârasyon 
Cenub Garb Şimal Şark 

Sistem pas pas 1 ^ 3 S, tu (a) 
I ve II pas pas pas 

I pas 
II p:s 

ve III pas 

pas 
2 4 . 
pas 

i ¥ 
pas 
pas 

Kontr (b) 
3 S.tu 

Deklârasyon hakkında notlar 

a) Şark, elinde 24 sayılı onor leveleri 
ve sanzatuya elverişli ve her rengi, bil
hassa şimalin söylediği kozu iki defa 
tutucu kâğıdla kupa üzerine birden 3 
sanzatu diyecek kuvveti vardır. 

•b) Negatif kontrden (buna ihbarî 
kontr dahi diyebiliriz) maksad ortağının 
elini anlıyarak şilem deklârasyonuna gi
debilmek içindir. Eğer şimalin iki pastan 
sonraki deklârasyonu zayıf ise şilem im
kânı olabilir. 

Oyun 

Müzayede: 3 sanzatu — Sanzatucu: Şark 

Birçok masalarda cenubda oturan 
oyuncular kupa ikilisi ile oyunu açtılkr. 
Buna sebeb olarak yürütülen muhakeme 
şudur: 

Ortağm kozunun en büyüğünü çıkmak • 
kaidesine tebaan damı oynamak sanza-
tucuya kupayı âzami iki defa tutmak 
imkânını vermiş olur. Çünkü muhasım 
tarafın kozu üzerine şarkın birden üç 
sanzatu demesi kupayı iki defa tuttuğunu 
katiyetle gösterir ve şarkın elinde ku
padan R-V-x veya A-V-x bulunduğu 
neticesine varılır. 

İşte bu muhakemeye binaen cenub da
mı değil, kupa ikilisini çıktı. Eğer cenub 
damı çıksaydı, şimal, boş versin veya as 
bassın, aradaki farka dikkat ediniz. Bu 
çukş şarka kupayı iki defa tutmak im
kânını verecek ve elindeki son alıcı ku
pa düşmeden evvel sineklerini yapmakta 
müşkülâta uğramıyacak, hulâsa kolaylık
la oyunu yapmış olacaktır. 

Kupa ikilisinin çıkışı vaziyeti maddeten 
değiştirdi. Şimal ası bastı, şark ta dokuz
luyu verdi. İkinci elde şimal kupa altı
lısını oynadı ve birçok masalar da san
zatucu kupa damını şimalde tahmin et
tiğinden valeyi koydu. Cenub damla aldı 
ve üçüncü kupasını oynadı. Şark rua ile 
aldı. Oyunu çıkarabilmek için sinekle
rini yapmalıdır. Fakat birinci sineği 
aynayışta şimal asla tuttu ve iki sağ ku
pasını daha yaptı. Dört kupa vft bir si
nek alarak oyunu kurtardı. 

Ortağın kozundan elde A-x-X , 
R - x - x veya D - x - x bulunduğu tak
dirde muhasım tarafın sanzatusuna 
karşı umumî kaide hilâfına istisnaen kü
çükten çıkılmasının ne kadar doğru ve 
mantıkî olduğuna bu el, parlak bir mi
saldir. Maamafih koza karşı bittabi en 
büyüğünü çıkmak lâzımdır. 

Başka noktadan muhakeme 

Şimal birinci leveyi kupa asile alıp 
İkincide altılıyı oynadığı zaman sanzatu
cu keskin bir muhakeme yürütecek vazi
yettedir. Eğer şimalin deklârasyonu beşli 
kupadan İse, cenubun ikiliyi çıkması elin
de onludan büyük bir onor bulunduğu
na delâlet eder. Eğer cenubda ortağmm 
kozundan üç boş kâğıdı varsa en büyüğü
nü çıkardı. İkilinin çıkışı, dört boş ku
panın kuvvet itibarile dördüncüsü de ola
bilir. Bu takdirde şimalin as damdan 
başlıyan dörtlü kupa ile koz söylemiş ol
ması lâzımgelirdi. Şark bütün ihtimalleri 
tartmalıdır; eğer şimalde beş ve cenubda 
üç kupa bulunduğu esasma göre oyna
mak lâzımgelirse ikinci elde kupa ruası-
nı koymalı ve müteakiben sinek ruasmı 
oynamalıdır. Şimal sinek asile tutunca 
bir üçüncü kupa daha gelecek ve bu defa 
el cenuba geçecektir. Cenub ne oynarsa 
oynasın üç sinek, üç pika ve bir de aldığı 
kupa ile yedi leve tutmuş olacaktır. Bun
dan sonra yapılacak olan hareket kupa 
damının pasıdır. Pas geçince üç sanza-
tuyu yapmış olur. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazannda satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

DINLENMEK SANATI 
Bizde dinlenmesini bilen adam 

parmakla gösterilecek kadar azdır 
Amerika Reisicumhuru B. Ruzvelt dünyada dinlenmek sanatini 

en iyi bilen adam olarak kabul ediliyor 

B. Ruzrelt dinlenme zamanında balık avhyor 
İster vücudile, ister kafasile olsun 

çalışan bir insan için dinlenmek bir 
ihtiyaçtır. Vücud yorgunluğu uyku 
ile giderilebilir. Fakat kafa ile çalışan 
insanlara dinlenmek için uyku kâfi 
değildir. Her fırsatta zihni meşguli
yetlerinden kurtararak tam bir sükû
nete terketmek icab eder. Kafasile ça
lışan bir adam zihnî faaliyetini bu 
nevi istirahatla ayar etmez, yani di
mağım dinlendire, dinlendire çahşma-
sım bilmezse bir müddet sonra bımar 
lıp kahr. 

Fakat dinlenmek kolay bir şeydir 
zannedilmesin; bilâkis herkesin bece-
remiyeceği kadar ince bir sanattır. 
Hele bizde dinlenmek sanatine hak-
kile vâkıf olanlar pek azdır. îş arasm-
da değil, tatil günlerinde bile dinlen
mesini bilmiyoruz. 

Dinlenmek sanatini bilen milletle
rin başında İngilizler gelir. En yük
sek devlet adamından halk tabakala-
nna kadar her İngiliz dinlenme fır
satını katiyen kaçırmaz ve ondan tam 
mânasile istifade eder. Hâdiseler ne 
kadar karışık olursa olsun bir ingiliz 
devlet adamı haftahk veya senelik ta
tili başalr başlamaz resmî vezifelerine 
nihayet verir ve tamamen başka bir 
adam halinde şehirden uzaklaşarak 
sakin bir yere gider. Kırlarda dolaşır, 
spor yapar. Vazifesine avdet ettiği za
man yorgunlukları tamamen silinmiş, 
zindeleşmiştir. 

Bugü-ı dünyada dinlenmek sanati
ni en iyi bilen ve en iyi tatbik eden 
insanlann başında B. Ruzvelt gelmek
tedir. Hakikaten B. Ruzvelt dünyanın 
en çok çalışan kafalarından biri ol
makla beraber dinlenmek sanatının 
da bütün inceliklerine vâkıf bir şahsi
yettir. Onua mesai hayatım tedkik 
etmek, bu ince sanatin sırlannı öğ
renmek için yegâne çare gibi görü
nüyor. 

B. Ruzvelt her sene bahar yakla
şınca Warm - Springsse giderek orada 
sıcak memleket nebatlarımn gümrah
lığı içinde, çamlar ve çiçekler arasm-
da vazifesinin ezici yükünü, siyaset 
entrikalanm unutımya çalışır. Warm-
Springs çocuk felcine pek iyi gelen 
sıcak su membalarının bultmduğtı 
küçük bir şehirdir. Reisicumhur, bir 
zamanlar çocuk felci geçirdiği İçin 
bu şehre devam etmeğe başlamış ve 
bu münasebetle küçük şehir meşhur 
oluvermiştir. Burada B. Ruzveltin 
malî yardımlarile kurulan küçük bir 
hastanede yüz kadar meflûc çocuk 
tedavi edilir. Kendisi şehre geldiği 
zaman çocuklar arabalan ve koltuk 
değneklerile onun etrafım alarak bü
yük dostlarile tatlı tatlı konuşurlar. 

Onlar bu kısa istirahat zamamnda 
reisicumhurun en yakın ahbablandır-
lar. 

B. Ruzvelt 15 gün evvel Warm -
Springsse hareket ederken gazetecUe-
re verdiği beyanatta: «Uyumağa gidi
yorum» dedi. Hakikaten reisicumhur 
burada gece saat ondan sabah saat 
ona kadar uyur. Lüksten tamamen 
uzak fakat konforu yerinde mütevazı 
bir evde oturur. İki misafir odası var
dır. Kâtibleri bile başka'yerde otur
mak mecburiyetinde kahrlar. Ameri-
kahlarm «küçük beyaz saray» adım 
verdikleri bu evin, duvan resimlerle 
süslü geniş saldıu reisicumhurun 
dinlenme yeridir. Üzeri kitablarla do
lu masalar, rahat koltuklar, süs ve 
ziynetten âri Amerikan üslûbu mo
bilyalar bu salonun mütevazı dekoru
nu teşkil ederler. Evin bahçesi baş
tan başa çiçeklerle doludur. 

B. Ruzvelt Warm - Sprlngsde siya
setle katiyen meşgul olmaz. Ancak 
Vaşingtondaki nazırlan telefonu açıp 
kendisine bir şey sorduklan zaman 
pek kısa cevablar verir. Amerika rei
sicumhuru bütün hayatmda çalışma 
ile istirahatı tam bir ahenk içinde 
idame ettirmesini bUir... 

B. Ruzvelt hattâ Vaşingtonda, vazi
fesinin başında olduğu zamanlar bUe 
günde bir kaç defa gailelerinden sıy-
nlıp zihnini yorucu meselelerin taz

yiklerinden kurtarmak için fırsatlar 
icad eder. 

B, Ruzvelt sabahleyin pek erken 
kalkmaz. 8,30 da uyamr, yataktan 
çıkmadan kahvaltısım eder. Kahvaltı 
portakal suyu, kahve ve kızarmış ek
mekten mürekkebdir. Kalktıktan son
ra saat ona kadar gazeteleri okumak
la vakit geçirir. Saat onda beyaz sa
rayın alt katmdaki mesai odasma gi
derek masasına oturur. Saat bire ka
dar nazırları, sefirleri, iş adamlarını 
ve büyük sanayi mümessillerini ka
bul eder. Saat bire doğru sabah kah-
valtısmdan daha hafif bir öğle yeme
ği tepsi içinde olduğu halde gelmiş 
bulunur. Bu sade yemeği ekseriya bir 
ahbabı veya bir nazın ile beraber yer. 
Bundan sonra gene çalışmıya başlar. 
Fakat bu sefer muhtelif fasılalar ve
rerek... 

B. Ruzvelt haftada iki defa öğleden 
sonra gazetecileri kabul eder. Bu 
onun için bir dinlenme fırsatıdır. Ga» 
zetecilerin hepsini şahsen tamr, onla
ra isimlerile hitab eder ve şakalaşır. 
Gaaetecller kendisine istedikleri suali 
sorabUtrler. O bunlardan bazılarma 
cevab verir, {»azılarına da ceveb veri
yormuş gibi yaparak büsbütün başka 
şeylerden bahsedip işi latifeye döker. 

Saat 5,30 da reisicumhurun çalış
ma saati bitmiştir. Beyaz sarayın bah
çesine çıkarak yaptırdığı havuzla meş
gul olur. Ayağımn sakat olmasına rağ
men iyi bir yüzücü olan B. Ruzvelt 
burada banyosunu yapar. 

Akşam olmuştur. Günlük program
da bir ziyafet veya kabul resmi varsa 
onlan da gayet kısa ve alâyişsiz ola
rak bitirir. Bir kaç dostile yemeğini 
yer. Pek sevdiği iki torunile beraber 
bir filim seyreder. Ve ekseriya sevdiği 
kitablardan birini açıp okur. Saat 
10,30 olımca B, Ruzvelt muhakkak 
odasma çeMlmiş bulunur. 

Fakat B. Ruvzelt Vaşigtonda uzun 
müddet oturmaz. Kışm, sıcak güneş
li Florida sahillerine balık avlamıya 
gider. Yatında tam bir balıkçı kıyafe-
tindedir. İstediği yerlerde durarak ol-
tasmı denize bırakıp balık avlar. 

İlkbaharda hafta tatillerini Vaşing-
tona bir kaç kUometre mesafede bu
lunan sayfiye yerlerinde veya Hudson 
sahülerinde bulunan baba evinde ge
çirir. Komşularım ziyaret eder. 

B. Ruzvelt tatilden sonra kendisini 
bekliyen mücadeleye bu istirahatler-
de topladığı taze kuvvetlerle atıhr. 

Yukarıda kaydettiğim gibi biz umu
miyetle çok çalışırız. Dinlenmeyi pek 
az aklımıza getiririz. Vücud ve kafa 
zindeliği için dinlenmek lâzım geldiği
ne göre bu sanati öğrenmeliyiz. 

Ş. H. R. 

Eskişehirde Kızılay 
gençlik derneği balosu 

Balıkesirde ikinci doğumevi 

Ooğum ev bakım evinin temeli atalırken 
Balıkesir (Akşam) — Balıkesir doğdum ve çocuk bakım evi, hayırh çalış-

masma rağmen şehir ve mülhakatm flı tiyacmı tamamen karşılayamamakta 
idi. Bunu gözönüne alan vüâyet yeni bir çocuk doğum ve bakım evi yaptırma
ğa karar vermiş ve binamn temeli atılmıştır. 105 bin liraya çıkacak olan bina 
muazzam bir şekdlde ve modem tesisatı İhtiva edecektir. 
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Eskişehir (Akşam) — Şehrimiz
de yoksul çocuklan korumak, giy
dirmek ve yedirmek için çalışan ku
rumlardan biri de Kızılay gençlik 
demeğidir. 

Bu uğurda çalışan gençliğin 23 ni
san çocuk bayramında yoksul çocufc» 
lan sevindirmek üzere geçen cumar
tesi akşamı verdiği balo, pek samimi 
ve neşeli geçmiş ve sabaha kadar eğ-
lenilmiştir. 

Yukandaki klişede, soldan sağa 
doğru balo komiseri müddeiumumi 
bay Ragıb Can, ortada kültür direk
törü Hamdi Akman ve onun yanın
da da Kızılay gençlik derneği başkar 
m B. Necmi Omaçer bulunmaktadır. 

Bu baloya iştirak etmek üzere yar
dımda bulunanlara yoksul çocuklar 
namına teşekkür ederken bu yolda 
çalışan Kızılay gençlik derneğini de 
gösterdiği muvaffakiyetten dolayı 
tebrik ederiz. 

M a l a t y a d a s i g a r a f a b r i k a s ı 
Malatya (Akşam) — Şehrimizde 

kurulacak İnhisarlar sigara fabrikası 
için temelatma merasimi yapılmıştır. 
Bu fabrika geniş bir sahada ve hükü
metin yakınında bulvara nazır bir mev
kide olup memlekete pek faydalı ola
caktır. Oldukça nefis tütün yetiştir
meğe müsaid bulunan Malatya da 
bu sayede hem tütünün cinsi ıslaö 
edilecek ve hem de çifçi istifade ede
cektir. Merasimde davetlilere İnhisar
lar idaresi tarafından bisküi, limona
ta vesaire ikram edilmiştir. 

Divrik suya kavuşuyor 
Sivas (Akşam) — Hemşerimiz B. 

Naci Demirağ Divrikte Taşbaşı mev
kiinde bir hastane yaptırmağa karar 
vermiş ve bunun için icab eden 
arsaları da satın almıştı. Fakat yakm-. 
da Demirdağ madeni işlemeğe açıldı
ğı zaman Divrikte büyük bir hastane • 
yapılacağından B. Naci Demirağ, 
ikinci bir hastane yaptırmaktan vaz 
geçmiş ve Divriğin içme su ihtiyacını 
temin için en uzak yerlerde mevcud 
en iyi sujru kasabaya getirtmeğe, has
tane inşası için satın aldıği Taşbaşi 
mevkiindeki geniş arsaları da büyük 
bir çocuk bahçesi haline ifrağa karar 
vermiştir. 

T r o v a h a r a b e l e r i n d e 
ç a l ı ş m a l a r 

Çanakkale (Akşam) — Her yıl ni
san iptidasında hafriyata başlamaK 
üzere Amerikadan gelen Cincinattl 
Üniversitesi Arkeoloji profesörü B. 
Karlblegen ve kendisile beraber çah-
şan gene Cincinatti Üniversitesi pro
fesör muavinlerinden bayan Marion, 
Dorothyravson ve B. J. Caskey bu yıl 
da Trova harabelerine gelerek hafri
yat ameliyatına başlamışlardır. 

Bu aym 14 üncü günü Yunan ban
dıralı Hellas vapuru ile 150 seyyali 
gelecek ve bunlar da Trova harabele
rini ziyaret edeceklerdir. Bu kafilenin 
ekseriyetini İngiliz seyyahları teşkil 
etmektedir. Seyyahlann harabeler© 
intizamla gidebilmelerini temin için 
şimdiden icabeden tertibat almmış" 
tır. 

İnsan duygularının en tatlı ve 
en yücesi şefkattir. Çocuk, şefkor 
tin yeryüzünde örneğidir. 



Cani rolleri yapan 
yuflıa yürei(ii artist 

4t Senede 350 bin dolar kazanıyorum. Hayatımdan 
memnunum. Yalnız herkesin beni hakikaten fena 

bîr adam sanmasına çok canım sıkılıyor,, diyor 

Peter Lorre, HOanet Feridun Esle konuşuyor 

Hoüivud, Mart 
AmsTikada 1937 senesi içinde en gü-

tel facia eserini oynıyan artiste veri
lecek büyük mükâfatı Viyanalı artist 
Peter Lorre kazandı. Geçen sene bu 
3&ükâfatı Paul Munl, 935 yılında da 
Greta Garbo almıştı. 

Peter Lorre bugün Amerikamn en 
fazla kazanan sinema yıldızları ara-
Bindadır. Senelik kazancı 350,000 do
lan geçmektedir. Onu İstanbula ge
len birçok facia filimlerinde görürsü-
*ıüz. Peter Lorre'ım bir adı da «Sine-
mamn canavarı» dır. Artist her fil-

' ttiinde dünyanm en canavar ruhlu, en 
hain insanlannı temsil "eder. Kaxiın-
lan zehirler, çocukları boğazlar. Hele 
onun Nevyorkta gördüğüm bir filimi 
tüylerimi ürpertmiş, ne yalan söyliye-
3̂ 01, bu tipte, bu konuşuşta bir ada
ttın hakikî hayatında iyi bir insan 
olamıyacağı aklıma gelmişti. Çünkü 
İJ^an ne kadar olsa: «Yüz, kalbin ay-
tıasıdır...» sözünü aklmdan çıkaramı
yor. Bunun için 1937 senesinin en 
İJüyük facia artistliği mükâfatını ka
zanan artistle karşılaştığım zaman 
hayret ettim. 

O ne yumuşak kalbli, o ne şair ruh
lu bir adamdı. Hayretimi saklama-
ûım: 

— Doğrusu şaştım... dedim, siz oy-
hadığınız rollerden ne kadar ayrı bir 
yaratılışta imişsiniz... 

Sinema dünyasmın en kazançlı ak
törü: 

— Dünyada hiç kimsenin- hayatı 
henimki kadar garip olamaz. Meselâ 
b^im dünyada en çok sevdiğim ço
cuklardır. Fakat aşağı yukarı her fil-
öıimde ya bir çocuk öldürürüm, yahut 
onlan çalan azılı bir çocuk hırsızı olu-
^Tinı. Bunun için çocuklar sokakta be-
^ görünce umacıya Taslamışlar gibi 
f a r l a r . Halbuki benim onları sev-
Diek, okşamak için içim titrer. 

67 kişi öldürmüş! 
Ömrümde bir farenin bile hayatına 

kıymış adam değilimdir. O derece yuf
ka yürekli insanımdır ki bir sineği bi
le öldüremem. Halbuki filimleründe 
mütemadiyen insan öldürürüm. Ge
çen gün oynadığım filimlerde öldür
düğüm insanları saydım. Tamam 67 
Jö^ ffldürmüşüm... Yani şu esnada 
«arşınızda 67 kişi öldüren bir katil 

var... Emin olunuz halk ta bana ade
tâ hakikî bir katU gözüe bakar. Seyir
ciler ne kadar okumuş, yazmış insan
lar olurlarsa olsunlar, gene filimlerin, 
gördükleri, seyrettikleri oyunlann te
siri altmda kalmaktan kurtulamıyor-
lair. 

Bu kadar fena yüzlü bir adanun ha
kikî hayatmda da iyi olamıyacağma 
inanıyorlar. Yüzümün, gözlerimin, 
bilhassa sesimin karşımdakiler üze
rinde müthiş bir tesir yaptığmı çok 
iyi biliyorum... 

Hakikaten korkunç bir sesi vardı. 
Onu dinlerken bana iki adım ilerimiz
de bir facia oluyormuş, bir adain filân 
öldürüyorlarmış gibi geliyordu. Fakat 
gözleri o derece müthiş değildi. 

O bir aralık güldü: 
— İşte dünya böyledir, dedi, ben 

bu kadar yufka yürekli olayun, en ha
in, en canavarca rolleri oynıyayım. 
Sonra sinemada dünyanm en masum, 
en iyi kalbli insan rollerini oymyan 
nice artistleri bilirim ki gayet katı yü
reklidirler... Halbuki ben meselâ bir 
filmimde Mima Loy'un boğazmı sı
karken içimden ne kadar azap duy
dum... Hem de rol olduğu halde... 
Gözlerinden çıkarılan mâna 

Size daha tuhafını anlatayım. Bü
yük bir gazete bir müsabaka açmıştı. 
Okuyucuları bu gazeteye yalnız göz
lerinin resimlerini gönderiyorlardı. 
Gazetenin «ruh tahlilcisi» bu gözlere 
bakıp okuyucularm ruhlarını tahlil 
ediyordu. Muzibin biri benim bir kart
postalımdan gözlerimi kesmiş ve bu 
gazeteye göndermiş. Gazetede birçok 
gözlerin arasında benim de gözlerimin 
resmi çıkmıştı. Ruh tahlilcisi her gö
zün altına sahiplerini memnun ede
cek satırlar yazmıştı. Kimine «hülya-
lı gözleriniz var» diyordu, kimine «bu 
gözlerin içi aşkla yanıyor... Sevda do
lu bakışlar... Bu gözlerin sahibinin 
aşkı çok kuvvetli ve süreklidir...» di
ye ütifat ediyordu. Kimisine «bu göz
ler derin bir iradeye alâmettir» di
yordu. 

Benim gözlerimin altma da şu satır
ları yazmıştı: «Bu gözlerin sahibi olan 
okuyucumuz darılmasın. Fakat bu 
gözler tam, karakteristik bir cani göz
lerdir...» 

Dahası var: Geçenlerde bir tiyatro

ya gitmiştim. Bu tiyatroda 03manaîi 
piyeste yaramaz bir çocuk vardı. An
nesi çocuğu: 

— Yaramazlık etme... Şimdi çocuk 
hırsızı Lorre'u çağırırım... diye korku
tuyordu. 

Ben bu piyese şaşmadım. Çünkü 
Amerikada birçok annelerin çocukla-
nnı umacı yerine benimle korkuttuk-
larmı bUirim. Birkaç kere başıma da 
geldi. Şikago civarmda bir sayfiyede 
oturuyordum, kaç kere anneler, yan
larındaki yaramaz çocuklarım bana 
göstererek; 

— Mister Lorre, şu yumurcağı kor-
kutsanıza... diye bana başvurmuşlar
dır. 

Zavallı çocuklan ben nasıl korkuta-
3nm?... Çocuklan, bilhassa yaramaz, 
canlı, hauşarı çocuklan o kadar seve
rim ki... 

« Bizden baskın!» 
Gene bir sayfiyede idim. Yeni bir 

filim çevirecektim. Aslımda bir damla 
kan görsem baygınlıklar geçiren bir 
adam olduğum için, hakikaten katil, 
gangster, haydud tiplerini yakmdan 
tanımıyordum." Bunları yakından ted-
kik maksadile tuttum, bir gece en azı
lı sabıkalılarm gittikleri bir sinemaya 
girdim. 

Sinemada benim bir filmim göste
riliyordu. Önümdeki sırada kasketleri 
yanlarına eğilmiş, yüzleri yara izleri-
le dolu bir sürü adam oturuyordu. 
Bunlar bile, benim perdedeki hareke
timden nefret ediyorlardı. Bunlarm 
üzerinde bile fena bir tesir yapmıştım. 
Ben perdede gözükünce ıslık çalıyor
lar, küfürler savuruyorlardı. 

Hattâ biri filim bitince benim hak-, 
kunda: ' 

— O herif bizden de baskın... dedi. 
İçimden güldüm. Halbuki benim ha

yatta en çok sevdiğim şey nedir? Bi
lir misiniz? İyi piyano çalarım... Ar
kadaşlarım arasında yazdığım şarkı
lar meşhurdur. Bir filimde söylemesi 
için Janet Makdonaldm bir sarkışım 
ben yazdım. 

Hattâ bazan kendimi hayal peşin
de koşan 18 yaşında bir mektepli sa
nırım. Siz böyle bir insanın hayatm
da mütemadiyen kaşarlanmış bir ca
ni rolünü oynamasını düşününüz... 
Garip bir tecelli değil mi?... 

Biraz da sinemanın bazı artistlere 
temin ettiği büyük kazançtan bahset
tik. Ben sordum: 

— Senede 350,000 dolardan fazla 
kazanıyormuşsunuz... Hayatmızdan 
memnun musunuz?... 

— Çok memnunum... Yalnız şu be
ni halkm fena telâkki etmesine mem
nun mu olmalıyım? Mahzun mu? Bu
nu kestiremedim. Bazan fazla mem
nun olayım diyorum. Çünkü bu ka
dar büyük bir nefret uyandırdığıma 
nazaran hain rollerini çok iyi oynuyo
rum demektir... Fakat ne de olsa in
san etrafında iyi bir tesir uyandığını 
görmek istiyor. Adetâ bana yılana ba
kar gibi bakılmasını istemiyorum... 

Kazancımdan son derece memnu
num... Bence saadetin yüzde ellisi pa
radır... Bazıları saadetin para ile alâ
kası olmadığmı söylerler... Ben buna 
kail değilim. Ben hayatında aç ve beş 
parasız kalmış bir insan olduğum için 
paranın ne demek olduğunu, onun na
sıl büyük bir kuvvet olduğunu çok iyi 
bilirim. 

Nasıl artist olmuş? 
— Nasıl artist oldunuz? 
— Bu da garip bir hikâyedir. Viya

na yanmda bir köyde doğdum. Babam 
çok fakirdi. Ancak orta tahsilimi yap
mıştım. Babam beni dişçi mektebine 
göndermeği düşünüyordu. Halbuki 
ben aıtist olmak istiyordum. 16 yaşın
da evden kaçtım. Cebimde 5 mark 
vardı. Memleket memleket dolaştım. 
Öyle kolay kolay artist olunamıyaca-
ğını anlayınca, bir avukatın yanma 
kâtip girdim. Sonra bir bankaya me
mur oldum. Nihayet Viyanada küçük 
tiyatrolarda oynadıktan sonra. Viya-

Adana mektupları 

Ceyhan senede 7500 
vagon hububat çıkarıyor 

Kasabanın yolları yapıldı, imar Plânının 
yapılmasıda mimar Yansene verildi 

İf. 

Yukanda temizlik amderi iş« gitmeğe hanrlanıyor. Aşağıda Ceyhanın 
tertemiz gazinolanndan biri 

Adana (Akşam) — Çukurovanm en 
ehemmiyetli bölgelerinden birisi de 
Ceyhandır. Ceyhan, ziraî, iktisadî, sos
yal bakımlardan bü3rük zengin bir ka
sabadır. Ceyhan yetmiş beş senelik 
bir kasaba olmasma r a ^ e n bu kısa! 
müddet zarfındaki şayanı dikkat in
kişafı ile yurdun en ileri kazalanndan 
birisi olmuştur. Ceyhan her bakım
dan Çukurovanm can daman mesa
besindedir. Nüfusu gittikçe artmakta, 
kasaba, yavaş yavaş bir şehir halini 
almaktadır. İki sayım arasmda nüfu
su yüzde otuz altı artmıştır. Halen 
merkezin nüfusu on bin, bütün kaza-
mn nüfusu ise elli altı bindir. îstihsa-
lât günden güne artmaktadır. Yalnız 
senelik hububat ihracatı 7500 vagon
dur. Ayrıca 6,000,000 kilo pirinç istih
sal edilmektedir. 

Pamuk istihsali ham olarak 
13,800,000, koza ve 6,000,000 kilo klav-
land kütlüsü ki, ceman 19,800,000 
kiloya baliğ olup bundan safi pamuk 
istihsali 464,000 kilodur. 

Ceyhanda 1800 ev, 500 dükkân ve 
mağaza mevcuttur. Çeltik, pamuk, 
buz ve değirmen kısımlannı havi ol
mak üzere altı fabrika vardır. 

Kasabada daimî bir kaynaşma ve 
hareket göze çarpar. Hasad ve ekim 
zamanlan hariçten jdrmi bin kadar 
amele geUr. Bunun haricindeki zaman
larda da Kasaba, Kadirli, Kozan, Fi
nike, Saimbeyli ve Anderin kazalarının 
transiti vazifesini gördüğü İçin dai
ma bir oynaklık mevcuttur. 

Ceyhanın 99 köyü vardır. Bunlar
dan 89 unda köy kanunu tatbik edil
mektedir. Merkezin imarı hususunda 
kaymakamlıkla belediye ve bu maka-
matla Ceyhan halkı tamamen elele 
vermiş bulunuyorlar. Üç sene evvd 
30,000 lira olan ve bımdan ancak 
23,000 lirası tahsil edilebilen beledi
ye bütçesi, üç senedenberi 50,000 li

radan başlıyarak 72,000 liraya kadar 
çıkarılmış ve geçen sene normal vazi
yette 67,000 lira tahsil edilmiştir. Be
lediye bütçesinin en yüklü faslı yol in-
şasma tahsis edilmiştir, tiç sene ewd 
Ceyhanın, otuz sene evvel döşenen bo
zuk çarşı caddesinden ve sekiz sene 
evvel yapılan 300 metrelik bir şose
den başka döşenmiş yolu yoktu. Cey-
hannı çamuru bir misal olarak zikre-
dilirdi. Bu itibarla belediye her şeyden 
evvel halla ve şehri çamurdan kurtar
mayı birinci vazife telâkki etmiş ve 
programlı bir surette çalışmağa başlı
yarak üç sene içerisinde birçok so
kakları döşetmiş, ağaçlatmış, çarşıyı 
ve istasyon yolunu iki tarafında mun
tazam ya3ra kaldırımlar ile parkeden 
inşa ettirerek şehrin çehresini değiş-
tirmşitir. Yapılan bu işlerin teker te
ker tadadı uzundur. 

Yapılan ijri işlerden birisi de şehrin 
müstakbel imar plânının tanzimi işi
nin profesör Yansene verilmiş olma
sıdır. Bu plân ikmal edilir edilmez ge
ne programü bir şekilde tatbike baş
lanacak ve tatbikte titiz bir itina gös
terilecektir. 

Köy kanununun iyi bir şekilde tat
biki dolayısiledir ki köylerde yeni tip
te 9 köy odası inşa edilmiş ve 20 köy 
odasının da inşasına başlanmıştır. Beş 
tane de küçük fakat modem ilkmek-
tep binası kurulmuştur. 

Ceyhan belediyesi, köy bütçelerine 
konacak tahsisatlar mukabilinde ken
di fidanlığını birkaç misli genişlete
cek ve köylüye senede meyvalı, mey-
vasız binlerce fidan verecektir. 

Ceyhanın içme suyu meselesi çok 
fecidir. Halk daima bulanık akan Cey
han nehrinden su ihtiyacmı temin et̂  
mektedir. Belediyenin, bu işi temin için 
hususî bir şirket teşekkülüne vasıta 
olacağı söyleniyor. 

na operasına girdim. 
Sonra İngiltereye gittim. Londra 

belediye tiyatrosunda ojmadım. Berli-
ne gittim. Orada şöhretimi yaptım. 
Berlin operasında, oynadım. Burada 
Ufa hesabına birçok filimler çevirdim. 
Sonra Amerikadan iyi bir teklif kar
şısında kalınca buraya geldim. 

Burada hem servet, hem de aşk be
ni karşıladı. İlk defa hayatımda be
nim hakikî ruhumu, perdedeki insa
na benzemediğimi anlıyan bir kadına 
rasladım. Zevcem meşhur tiyatro ar
tisti Cecelia Lwovsky'dir. 

Şimdi gençliğimde beş parafız, aç 
geçirdiğim günlerin acısmı çıkarmak 
için gayet iyi ve mesud yaşamağa ça
lışıyorum. Okyanusa karşı fevkalâde 
güzel bir evim var. Bahçeye meraklı-
yımdır. Bahçem Hollivudun en bÜ3rül 
ve en güzel bahçesidir, diyebilirim. 

Kedileri çok severim. Evimde ona 
yakın kedim vardır. Şimdi bütün eme
ğim bir erkek çocuğum olmasıdır. 
Zevcem kız istiyor. Belki ikimizin iste
diği birden oluverir... Eee... Olur mu? 
Olur... Beşizlerin sürprizini görmedi
niz mi? Hikmet Feridun Es 
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Viyana takımı ikinci 
maçım2-O kaybetti 

Gençierbirliği - Ankaragiicii çok iyi bir oyun 
oynadı. Vlyanalılar bilâkis 'çok cansızdılar 

Ankara 18 — Şehrimizde bulunan 
Avusturyanm Först Vienna takum 
ikinci karşılalşmasmı bugün Ankara-
gücü stadmda Gençierbirliği - Anka-
ragücü muhteliti ile yaptı ve 2 - O 
kaybetti. 

Bugünkü maç hakkmda ileri sürü
len bütün tahminler, Ankara muhte
liti ile yaptığı dünkü maçı 5 - 0 gibi 
büyük bir farkla ka'zanan Viyanah-
larm muhakkak surette kazanacağı 
merkezinde idi. Bu itibarla bu maçm 
uyandırmış olduğu alâka ve havamn 
da' güzel oluşu stada beklenmiyecek 
kadar kalabalık bir seyirci toplamış 
bulunuyordu. 

Saat 16,30 da evvelâ Avusturyalılar 
biraz sonra da muhteUt takım yollu 
sarı lâcivert ve mavi paiıtalonlan ile 
sahaya çıktüar. Her iki takım da çok 
alkışlandı. 

Kısa bir merasimden sonra takım
lar karşılıklı dizildikleri vakit Viyana 
takımı eski kadrosu ile buna mukabil 
de muhtelit takım da şu tarzda teşkil 
olunmuş görüyoruz: 

Rahmi - Nuri, Enver - Abdül, Se
mih, Keşfi - Ali Riza, Fahri, Hasan, 
Ali, Selim. 

Oyun muhteUtin Viyana müdafa
asına kadar uzayan sağdan bir inişi 
ile başladı. Yerden ve çok sistemli bir 
şekilde oynıyatak derhal hâkimiyeti 
tesise muvaffak olan takımımız Vi
yana kalesini adamakılh tazyika baş
ladı. Bir gün evvel, Ankara muhteliti 
ile yaiptığı maçta havadan ve kafa 
oyunlarUe efkân kendilerine hayran 
bırakan Viyanalılarda bugün hiç bir 
fevkalâdelik göze çarpmıyordu. BUâ-
kis muhtelitin oyvmu karşısında çok 
silik kalıyordu. 

Daha ilk dakikalarda sakatlanan 
Alinin yerine getirilen K. Mustafa 
kale önlerinde yakaladığı topu ânî 
bir hareketle Hasana geçirdi. Hasan 
bu güzel fırsattan istifa;de ederek sıkı 
bir köşe vuruşu ile takımmm ilk go
lünü 18 inci dakikada Viyana kale
sine yapmış bulunuyordu. 

Yapılan bu gol, halâ dünkü mağ
lûbiyetin acısından kurtulamıyan 
halkm coşkun tezahüratı ve alkışlan 
ile karşılandı. 

Oyım, bu golün verdiği hızla mulî-
telitin müessir oyunu altında cereyea 

ederken Ali de iyileşmiş olarak yeri
ni işgal etmiş bulunuyordu. 
Otuzuncu dakikada Avusturya takı
mmm enternasyonal sağaçığı aya-
ğmda topla jndfnm gibi Ankara ka
lesine sokularak şüt attı, fakat, bu
günün kahramanı Rahim yerinden 
ok gibi fırhyarak topun kaleye gir
mesine mani oldu. 

tkinci devre 
Devre bu suretle Ankaramn katî 

hâkimiyeti altında 1-0 nihayetlendi. 
İkinci devreye muhtelitimiz rüz

gâr ve güneşi de arkasına alarak o-
yuna başlamış bulunuyordu. Viyana-' 
hlann ilk dakikalarda katî neticeyi 
alabümek için ortadan yapmış olduk
ları akınları Abdülün uzun bir vuru
şu ile iade olundu. 

Vaziyetin* bu suretle devamım gö
ren ve aleyhde cereyan aJdığma şüp
he etmiyen Viyanah profesyoneller 
artık ojom tekniğinden ve inceliğin
den uzaklaşarak f avullü bir oyun sis
temi takibine kojoıldular. Bu hare
ketleri ise ojmmm hakikaten zevkini 
kaçınyor ve bittabi hâkem tarafın
dan da sık sık tecziye olunuyordu. 

Buna mukabil yılmadan ve büyük 
bir enerji sarfile eldeki sajn avanta
jını kaçırmamak ve hattâ gol adedi
ni ziyadeleştirmek için gene hâkimi
yetle çalışan Ankarah oyuncular ha
sım kalesine sık sık sokularak çok teh
likeli anlar yaşatıyorlardı. 

27 nci dakika: Muhtelitimiz dur
madan' Viyaımhlan sıkıştınyordu. 
Muhakkak gol peşinde olan müha-
cimlerimize ceza sahası dahilinde Vi
yana sol müdafünin kasden yaptığı 
hatalı bir hareketinden dolayı ha
kem penaltı verdi. Viyanahlar bu ce
zayı uzun itiraz ve münakaşalardan 
sonra nihayet kabul etmiş bulunu
yorlardı. 31 inci dakikada Ali bu fır
satı temiz bir vuruşla gole tahvü e-
derek Ankaramn golünü ikiye çıkar
mıştı. 

Maçm bitmesine 14 dakika kadar 
kalmıştı, Türk futbolcülerinin çok hâ
kim ve enerjik oyunu karşısında iyice 
yıpranan Viyanah profesyoneller bu
günkü mağlûbiyeti bir türlü lıazmed©-
miyorlardı. Bu sebeple çok centihnen 
zannedilen Först Viyana futbolcüleri' 
iMde bir oyunu durduracak kadar 

Ankara muhteliti - First Viyana maçına aid iki enstantane: Yukarıda maçtan 
bir safha, aşağıda maçı takip edenler 

Askerî liseler atletizm 
müsabakası 

Dünkü müsabakayı Deniz 
lisesi takımı kazandı 
Askeri liseler atletizm müsabaka-

lanmn ikincisi Deniz lisesi atletizm 
takımile Bursa askerî lisesi atletleri 
arasmda dün Kadıköyde Fener sta
dmda yapılmıştır. Müsabakayı 84 
puanla Deniz lisesi takımı kazanmış
tır. Dereceler aşağıda yazıhdır. Ha
kem heyeti Nail Murak, Muhsin Ak-
yörük, İhsan Varaş, Hüsameddln, Na-
kiden mürekkepti. 

Dereceler: 
100 M. Birinci irfan (D.) 11.1. İkinci 

Sadettin (B). Üçüncü Sermet (D.). Dör
düncü Merih (D.t. 

200 M. Birinci İrfan (D.). 23.6. İknici 
Mehmed (D.). Üçüncü Sermet (D.). Dör
düncü (B.). 

400 M. Birinci Mehmed (D.). 55.1. İkinci 
Bülent (D.). Üçüncü Cevad (B.). Dördün
cü Nadir (B.). 

4X100 Birinci (Deniz) İrfan, Mehmed, 
Sermet, Merih. 47.4. İkinci (Bursa) İllıa-
ml, Hilmi, Kenan, Melih. 

4X400 Birinci (Deniz) İrfan, Mehmed. 
Bülent, Habip 4.20.3. İkinci (Bnrsa) AU 
Nadir, İllıami, Cevat. 4.32. 

800 Metre: Birinci HaUl (Bursa) 2.27.2. 
İldnci Aslan (Deniz), üçüncü Rauf (Bur
sa), dördüncü Suad (Deniz). 

1500 Metre: Birinci İhsan (Bursa) 5.10.S. 
ikinci (Deniz) 5.20, üçüncü Rüştü (Deniz), 
dördüncü Rauf (Bursa). 

3000 Metre: Birinci Necmi (Deniz) 
10.45.4, ikinci Adem (Bursa), üçüncü 
Rüştü (Deniz), dördüncü İiıssuı (Bursa). 

Tek adım: Birinci İrfaa (Deniz) 5.96, 
ikinci Melih (Bursa) 5.62, üçüncü Saded-
din (Bursa), dördüncü Mehmed (Deniz). 

Üç adım: Birinci Arif (Deniz) 12.45. 
ikinci Sami (Bursa), üçüncü Halit (Deniz), 
dördüncü Sadeddin (Bursa). 

Yüksek atalma: Birinci Haluk (Bursa) 
1.65, ikinci Mehmed (Deniz) 1.60, üçüncü 
Naci (Deniz), dördüncü Fethi (Deniz). 

Sırıkla jrüksek: Birinci Sabahaddin 
(Bursa) 2.70, ikinci Muhtar (Bursa), 
üçüncü Htıluk (Deniz), dördüncü Servet 
(Deniz). 

Bu müsabakarun askerî liseler re
koru 2,90 ile Deniz lisesinden Nuri-

. dedir. 
. Cirit atma: Birinci Süleyman (Deniz) 
38.86, ikinci Mustafa (Bursa), Üçüncü 
HalU (Bursa), dördüncü İrfan (Deni). 

Disk: Birinci Bülend (Deniz) 30.93, 
ikinci Sabahaddin (Bursa), üçüncü Necmi 
(Deniz), dördüncü Süleyman (Deniz). 

Güile: Birinci Bülend (Deniz) 11.73, 
Udnci Sabahaddin (Bursa), üçüncü Necmi 
(Deniz), dördüncü Sadeddin (Bursa). 
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ileri giderek ya hakeme tecavüz edi
yorlar, ya Layismene 3mmruk kaldırı
yorlar veyah\ıt muhtelit takım fut-
bolcülerine kasdî tekmeler savuruyor-
lardı. 

Viyanah futbolcülerin bu hareket
lerinin asabiyetle yapıldığım çok iyi 
takdir eden oyuncularımız onların 
bu hareketlerini nazaaı dikkate almı-
yarak mazur görüyorlardı. 

Bu şerait altmda Gençierbirliği « 
Ankaragücü muhtelitinin mutlak bir 
hâkimiyeti altmda cereyan etmiş olan 
maçm neticesi üzerinde bir değişik
lik olmadan Ankara takımınm 2 -O 
galibiyeti ile sona emiştir. 

Erbaada domuz mücadelesi 
Erbaa (Akşam) — Mezruatm en 

mühim düşmanlarmdan biri olan do
muzlarla mücadeleye son bir iki sene 
İçinde fevkalâde önem verilmşi ve 
936 - 937 yıh içinde 2208 mükellef ta-
rafmdan 770 ve 937 - 938 yıh nisan 
ayııun sonuna kadar da 2129 mükellef 
tarafmdan 400 yabani domuz itlaf 
edilmiş ve kuyruklar kaza ziraat mu
allimliğine muhtarlar tarafmdan ge-
tiıUerek teslim edUmiştir. 

Mmtaka dahilinde hemen hemen 
domuz kalmamış gibidir. Mücadele 
işinde ziraat muallimi B. Hakkı Beşli 
ile Karayaka müdürü B. Salih Sabri 
Batur ve Destek nahiyesi mudil* 
rü Ahmet Yetginin gayretleri takdi
re değerdir. 

Fındık f iatleri 
OiresTin (Akşam) — Çok zaman

dır pek düşük duran fmdık fiatlerinde 
bir haftadır biraz canlılık göze çarp
maktadır. Aynı zamanda piyasada a-
lıcı da fazlalaşmıştır, 14-15 kuruşa alı
cısı az olan kabuklu fmdığm şimdi 
18 - 17 kuruşa isteklisi fazladır. 

Ziraat bankası elinde bulunan koo
peratif malları bn gün evvel satıldı
ğından biraz köylü müteessir olmuş
sa da diğer stok mallar epiyce istifa)-
de etmiştir. Bu gidişle fiatlerin daha 
yükseleceği ümid edilmektediı: 

isa'nın babası 
Yazan: NECDET RÜŞTÜ 

— 1 — 
o adam ne kadar saf yürekliydi. 
Merhamet kalbine sanki eldiydi. 
Bir kıştı. Bulmuştu diz boyunu kar; 
O adam her akşam dışarı çıkar. 
Yardımlar ederdi nice yoksulau 
Süt, kömür alırdı çocuklu dula. 
Fakirin doğrultur bükük belini. 
Tutardı hastanm, acm elini, 
ICarakter sahibi, yiğit adamdı. 
Yükselmiş İnsandı, ahlâkı tamdı. 

Bu gece, kopanp boynundan ipi, 
Bir azgm at gibi kuduran tipi 
Karlara boğmuştu bütün sokağı. 
Insamn donarken eli, ayağı. 
Bu adam dışan çıktı evinden. 
Kurd bUe bir adım atmazken inden. 
Bu korkunç havada cesur yürüdü: 
Az sonra üstünü karlar bürüdü, 
Samrsm her yam mermfr bir heykel. 
Canlanmış yürüyor yolda mükemmel. 
Yürüyor.. Titremez onun dizleri. 
Yürüyor.. Karlarda ayak izleri.. 

— 2 — 
Bu semtin aşarken ıssız yolunu. 
Birisi ansızın tuttu kolımu. 
Başım çevirdi, baktı: Bir kadm. 
Kadına sormadı: Kimsin?., Ne adm?.. 
Sadece dedi ki: 

— Sevinç duyardım, 
Ben size etseydim bir parça yardıml.< 

Elinde bir bohça taşıyan yolcu 
Yalvardı: 

— Hoş görün ettiğim suçu, 
Biraz şu bohçayı taşıyıverin! „ 
Öbürü atıldı: 

— Pekâlâ, verini,. 
Kadından bu ağır bohçayı aldı, 
Garib şeyi,. Bu işe şaşırıp kaldı: 
Karanlık bir yolun dönemecinde 
Genç kadm kayboldu biran içinde. 
Adam bu bohçayı açmıştı şaşkm: 
Bir çocuk,.. Mahsulü bir gizli aşkın. 

— 3 — 
Evine gelince çocukla adam, 
Düşündü: «Benim de şenlendi odam: 
«içinden dusrulur bu dört duvann 
«Kuş gibi bir çocuk feryadı yarml.. 
«Ağlarken, gülerek onu dinlerim, 
«O U3mr beşikte, ben serinlerimi.. 
«Hem öksüz, hem yetim... Bedbaht 

jravrucuk, 
«Benim can yoldaşım olur bu çocuk!..» 

Çocuğu kendine evlâd edindi, 
Sütnine, ilâçlar... Kaç yıl didindi, 
Bir sürü masrafla büyüdü bebek. 
Doğrusu küçük kız sevimhydi pek: 
Zekâmn aynası olan gözleri 
Bakardı anhyor gibi sözleri, 
Teni, rengindeydi içtiği sütün. 

Bu zengin adamın parası bütün 
Bu şansh çocuğa kaç yıl harcoldu. 
Masraflar bir mühim yekûnu buldut 
Bu adam olmuştu âdeta yemlik. 
İyilik ederken bulmuştu kemlik. 

— 4 — 
Kız bu yıl gelmişti yirmi yaşma. 
Sokağa çıkıyor yalnız basma, 
Gezmeden evine geç dönüyordu. 
Çaylarda, danslarda görünüyordu: 
O boyah yüzü tıpkı bir palet; 
İşi bu: Yapıyor sade tuvalet. 
Yüreği titriyor dans etmek için. 
Damı oluyordu her züppe gencin. 
Adamın öğüdü kıza yetmedi. 
En acı tekdir de fayda etmedi. 
Önüne alarak, bir iki saat. 
Yorulup ederken ona nasihat, 
Farkı olmuyordu genç kızın taştan; 
Anladı bu soysuz çıkmıştı bastan. 

Gördüğü şefkati düşünmeden hiç 
Adamı bağrından vurmuştu bu piç, 
Meğerse zehirli, korkunç yılanmış: 
Sevdiği bir gençten çocuk kazanmış, 
Demişti: 

— Babası, üvey babamdır. 
Şu, beni büyüten, bakan adamdırl.. 

— 5 — 
Felâket adamm omzuna çöktü. 
Kaç gece düşündü, göz yaşı döktü: 
O, buna en fazla meyus olmuştu: 
İ3rilik etmişti, kemlik bulmuştu. 
Görmüştü şefkate karşı ihanet. 
Duygusu olmuştu bu piçe: Lanet. 
Kudurdu, âdeta kana susadı; 
Melunun belliydi hasis maksadı: 
Şantajla adanifian para koparmak. 

Yazık ki, bilmiyen ısırdı parmak,. 
Dediler: 

— «Bu adam ne canavarmış, 
«Büyütüp bakmakta maksadı varmış!» 
Gittikçe çoğaldı bu dedUtodu; 
Üvey kız büsbütün meydan okudu 
Bu zengin adama, bu yağlı ava: 
Onu mahkûm etti, açarak dava, 
Adamm çoğaldı matemi, yası, 
Dedüer: 

— Çocuğım sensin babası!.. 
_ 6 — 

O akşam, adamm büloilmüş beli, 
Tann3ra açıldı her iki eh. 
Yalvardı: 

— Bu zulüm canıma yetU, 
Ey Tanrı!.. Kulların haksızlık etti: 
Sormadan bir yanlış yola saptılar. 
Beni şu çocuğa baba yaptılar! ^ 

O anda ulaştı - hikâye bu ya •'• 
Adama Tanrmm sad£isı güya: 
— Kullardan ben daha fenahk buldum, 
Yıllardır İsa'nm babası oldum!.. 

Akşehir çayı taştı 

KBylttl» tasan vcjm snlanm 
Akşehir (Akşam) — Geçen çarşam

ba günü ve daha bir kaç gün errd 
yağan yağmur ve Sultan dağlan t»> 
peşindeki karlann erimesile şehrin 
içinden geçen çay fazla kabarmış, ya-
lagmdan taşarak Akşehir ovasma ya
yılmış ve hububat zeriyatuu su altuv 
da bırakmıştır. Bundan en çok mu-

aurdurmâia tı|ragttfceq 
tazamr olan Adsız köylüleri ellerim 
kasma ve küreklerini alarak suyun 
zararına kısmen mâni olabilmek için 
bir çok uğraşmışlardır. Bu arada a»* 
kerler de yardımda bulunmuşlar va 
ilçe bayımız ile Jandarma komutam 
bizzat çalışan köylü ve askerlere neza
ret etmişlerdir. Bu suretle kısmen za
rarın önüne geçilmiştir. 

Vilâyet hıfzıssıhha meclisi 
toplanıyor 

Vilâyet hıfzıssıhha meclisi önümüz
deki perşembe günü toplanacak ve 
Mercanda eski Validehanı hakkmda 
evvelce ihzari mahiyette verilen ka
rara' katî şeküni verecektir. Bu îca-
rardan sonra gayri sıhhî telâkki edi
len hamn boşaltıhp boşaltılmamast 
anlaşüacaktır. 

Tunusta sejrrüsefer hakkm-
daki kayıtlar kaldırılıyor 
Tunus 18 (A.A.) — Neşredilen bir 

tebliğde vaziyette hasıl olan sükûnet 
nazan itibare almarak yanndan iti
baren gündüz ve gece seyrüseferin 
serbestçe yapılmasına müsaade edU-
mesine karar verilmiştir. Altı kişiden 
fazla grupların toplanması memnui-
yeti ibka edilmiştir. 
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iCızları evlendirmek mütehassısı Istanbulda... 
Büyük bir vapxır, Galata rıhtımı

na yanaşıyordu. Birinci mevki 
fûvertesinde, orta yaşlı, zeki yüzlü, 
çevik hareketli, seyyah kılıkh bir îtdam, 
küpeşteye dayanmış, şehri seyredi
yordu. Yamndaki ihtiyar bir İngiliz 
kadınma, fasih bir Amerikan şivesile: 

— Sizi yalmz camilerin, minarele
rin bu harikulade sUueti alâkadar edi
yor... «Bir şaSrk şehrine geldim!» di
yorsunuz... Fakat bir de bana soru
nuz hislerimi... 

İhtiyar kadm: 
— Niçin? - dedi. - Bu şehre dair ha-

turalarmız mı var? 
— Ne diyorsunuz, bayan?.;. Tabiî... 

Elbette... Ben İstanbulluyum! 
— Yok canım!.. Hiç bahsetmedi

niz... Dünyanın dört bir bucağındaki 
•eyahatinizi anlatmaktan vakit kal
madı deseniz e... 

— Evet... Filhakika... Bir çeyrek 
•sırdaııberi seyahatteydim. 

— Yok canım... Bir çeyrek asır mı? 
— Evet... Tain yirmi beş sene... Bu-

«ıda bir «Mektebi sultani* vardı... 
Çimdi ne vaziyette olduğunu bilmiyo
rum... Bakmız, işte şu kocaman san 
Wna... Memleketin en mühim liseleri 
arasmdaydı... Hattâ, pardon... Yegâ
ne lisesiydi... Orada okuduğumuz sı
lada; kulağıma, bir takım gençlerin 
Amerikaya hicret ederek zengin olduk-
lan çalmdı... Mektebimizde ihtiyarî 
Olan ingilizce derslerine devama baş
ladım... Babamın benim için birik-
Ördiği bir para vardı... Bunu aşıra
rak... 

— Aşırarak mı? 
— Evet, bayan... Fakat dikkat bu-

yvınm, irkilmeyin... Kendi paramdı... 
Tiahsilim bitince, babam bunu bana 
•ennaye diye verecekti... Ben, tohu
mu ekmeyip öğütüp hemen jâyen bir 
lıvsan vaziyetindeydim... Evet, anlai-
tıyordum: Aşırarak, ver elini Ameri
ka... Birçok seyahatler yaptım... Nev-
yorkun orta halli bir vatandaşı hali
ce geldim... Fakat bu para; ile İstan-
^ u n en zenginlerinden sayılırım ta-
blt.. 

Gülümsiyerek, piposunu ısıran be
yaz dişlerini gösterdi. 

—• Ne meslek tuttunuz? 
»— Bin bir meslek... Fakat bilhassa 

^ v a ç eksperi idim. 
Kartım çıkarıp verdi. Kadm hay

retle okudu. 
— Yok canım.. Bu da ne demek?., 

^y le meslek olur mu?.. Fakat lâtife 
•tmiyormuşsunuz bay Remzi De-
*ûir... Kartmızda mesleğiniz de yazı
ta... 

— Neden yazüı olmasm? Amerika-
^ bütün teşebbüsler için, gayet ge-
^ bir saha açıktır... Tütün, şarap, 
taalı, mücevherat eksperi olduğu gibi, 
"ür de izdivaç eksperliği mevcuttur... 

İhtiyar kadm alâkayla 
— Pek merak ettim bu sanatı... Na-

«ü şey? 
— Basit iş Kalabalık şehirlerde muh

telif izdivaç bürolan vardır. Bunlann 
çıkardıkları gazetelere evlenmeğe ta-
^P olanlar ilân verir. Yahud doğ
adan doğruya müracaat ederek dos
yaları doldururlar. Aranılan şartlar 
*arşı tarafta zuhur ederse izdivaç ken-
^iğinden olur...Yok eğer müracaatçı 
^ I p bulmazsa o zaman ıslah edeyim 
% e bana havale olunur. 

— Islah edilecek insan var, edilmi-
yecek var. 

Say Remzi Demir, ciddiyetle basmı 
«alladı: 

— Her insan ıslah edilir. Şayed mad-
ûeten düzeltüip daha yüksek bir se-
^y^ye çıkarmak kabil olmazsa, ma-
Ĵ en bozulur: «Senin gözün yüksek
lerde., o aradığın çeşide lâyık değil-
"ö--. Kendini bil, nefsine göre birini 
ara •» diye telkin edüir... O da mu-
"«isebeciye varmaktan vaz geçip ka-
*ap kalfasüe evlenir... Biz eksperler 
Amerikada bu klâsik usullerimiz sa
yesinde her kadmı evlendirebiliriz. 

ingiliz kadını: 
— Peki amma... - dedi. - Zaten Ame-

^'^a^a erkekler kadınlardan ziyade iz-
«vaca talip... Kadınlar nazlanıyor... 

— Orası öyle... Amma, biz, erkekle-
II de, kadınları da izdivaca yetiştiri-
"z--. Müessesemize müracaatlan, her 
^e seviyede, her ne çağda, her ne şe-
"1 ve ve şemailde olurlarsa olsunlar, 

bir sene zairfmda maddeten, manen 
yoğurur, evlenmeğe elverişli bir hale 
lokanz. 

İhtiyar kadın: 
— Amma yaptmız... «Her ne çağ

da) olursa olsvm!» Diyorsunuz... Me
selâ ben... Altmış yaşmda olmama 
rağmen evlenebilir miyim? 

Remzi Demir muhatabmı süzdü: 
— Her şeye rağmen sizi de evlen

dirmek kabildir... kelebek gözlüğü
nüzün şeklini değiştirmekle, alaca 
kıhk kıyafetinize mütevazi bir ifade 
vermekle, yeşiUeşen takma dişlerinizi 
yemlemekle işe başlatız... 

Birdenbire susup karşısındakinin 
hututunu tedkik etti: 

— Bakın... Tenkide tahammül ede
miyorsunuz... Demek kendinizi bil-
mlyorsvmuz... Ve bu sebeple, mutla
ka, bütün ömrünüzce gözünüz yük
seklerdeydi... Muvafık bir eş bulama-
dmız. 

İngiliz kadm, içini çekti: 
— Evet... Kız kaldım... Evleneme

dim. 
— Ya... Gördünüz mü işte?... Şa

yet bizim müesseseye müracaat et-
seydiniz... Dünya: yüzündeki bir mil
yar erkek arasında size muvafık ola
nı bulurduk... Hakikaten de, bu ka
dar geniş namzedler arasında sizin 
gibi şekilce eşkal değil, servetçe ve 
aküca orta halli bir insanın kendine 
birini seçmemesi kadar manasızlık 
olur mu?... Mesele, aramak usulünü 
bUememekte... 

Vapur, yanaşıyordu. Halatlar atıl
mıştı; garib seyyah, nhtımdaki hal
ka dikkatli dikkatli bakmağa başla
dı. İngiliz kadmı: 

— Çok enteresanmışsınız... Ne de
meğe sizinle uzun bir seyahat esna
sında bu mevzuu açmadık... Anlatın, 
kuzum... - dedi. 

— Söyliyeceklerim eksik olacak... 
Zira şu esnada heyecan içindeyim... 
İşte annem, hemşirelerim... Bana 
karşıcı gelmişler... Gönderdikleri re
simlerden tanıdım... Onlar da beni 
seçtiler... El sallıyorlar... Görüyor 
musunuz? 

— Görüyorum... Şu ahtiyar baya-
nm yanındaki iki kız, değil mi? 

— Evet... O rüküş şapkalı, müna
sebetsiz kürklü, saki' boyalı kadınlar 
benim hemşirelerim heyhat... 

— Aileniz hakkında kompliman 
yapmıyorsunuz. 

— Hakikati olduğu gibi görmek 
mesleğimin iktizasıdır. Şayed müna
sebetsizliklerini seçemesem onları na-
sü hale yola sokarım?... Bilhassa ki 
kendilerini evlendirmeğe geldim. 

— Nişanlandılar mı? 
— Şayed öyle olsaydı, Amerikadan 

buraya kadar zahmet etmeme lüzum 
olvu: mıydı?.., 

• 
A radan altı ay geçmişti... 

Büyük bir seyyah vapuru, İs-
tanbuldan kalkıyordu. Denizin orta-
smda şamandıraya bağlı duran bu 
vapura, - ikinci düdük öttükten son
ra - bir motor yanaştı. İçinde seyyah 
kılıklı bir adamla beş kişi daha var. 
İkisi erkek, üçü kadm. Kadmlann 
ikisi genç, biri ihtiyar... 

Güvertede, küpeşteye dayanmış bir 
ihtiyar bayan, dürbinle aşağıya ba
kıyor... Birdenbire: 

«— O... - diye yerinden sıçradı. -
Evet, aldanmıyorum... O... Bizim 
Remzi Demir... Fakat ne garib tesa
düf!... Aynı vapurla geldi, ben yolu
ma devam ettim... Mısır, Hindistan, 
Sengapur, Japonya demedim, dolaş
madığım yer kalmadı... Şimdi geri 
dönüyorum... Gene vapuruma eslîi 
yol arkadaşım biniyor... Fakat... Ya-
nmdaküer kim?... Onlar vedalaşı-
yor... Remzi, ihtiyar kadının elini 
öptü... Hatırlıyorum: Annesi... Fakat 
İM genç kadm?... Bunlar da hemşi
releri mi?... Yarabbü... Ne değişik
lik!... O eski allahlık, kendinden geç
miş hal yerine bir cerbeze, bir uya
nıklık, bir canlılık... O gün kaıdeş-
lerüe birleştikleri zaman hayatları-
mn mesud bir ânı olduğu halde gü-
lümsemiyorlardı... Bugün ayrılma 
günleri! Fakat ağızları kulaklarına 
varmıyor... Sebebi de var her hal
de... Çünkü, sokuluşlarmdan anlı
yorum: Yahlanndaki erkekler koca-

Yazan: 

(Vâ - Nû) 
lan... Bıravo Remzi Demire!... Be
cerdi becereceğini demek!... Kızları 
kocaya verdi... Geri dönüyor...» 

Böyle düşünerek seyyahın yuka
rı çıkmasını bekledi. Son binen yol
cu bu Remzi Demir olduğu için ve 
esasen o da son dakikada geldiğin
den vapur bir iki dakikada hai'eket 
etti: 

MotÖrden, türkçe olarak: 
— Bekliyoruz, ağabey... Mutlaka 

geri geleceksin amma... 
— Altı aya kadar... Her işimi Ame-

rikada; tasfiye edeceğim... Buraya 
döneceğim... Ne mesud olacağız... 
Göreceksiniz... Burada çok iş var bi
zim mesleğimiz için çok... AUaha ıs
marladık... 

Motor birkaç kere sağa sola gittik
ten, içinde mendiller sallandıktan 
sonra: uzaklaştı... 

Esasen İngiliz kadını da bu konu
şulanlardan bir şey anlamamıştı. O, 
kendi kendine şöyle düşünüyordu: 

«— Kızlar epeyce parlak parti vur
muşa benzerler... Çünkü erkeklerin 
halinden belli ki, kalantor şeyler... 
Kendi kılıkları da düzelmiş... Hele 
aşağıya ineyim de F.U Remzi ile konu
şayım...» 

«Bü dünyada her insanın bir çifti vardır. Mesele onu arayıp 
bulabilmektedir. Eş bulamamak kabil değildir.» 

1er, püslersin... Zengin sanıp alırlar... 
— Yağma yok... 
— Niçin?... Senin paraiı bizim pa

ramız değil mi, ağabey?... Başka kim-, 
sen var mı bizden başka... 

— Olmasın... Fakat ben yalnız an
neme bakacağım... Siz ise, kendi ya-
ğmızla; kendirüz kavrulacaksmız... 
Ancak o şekilde ve benim tavsiyeleri
me körü körüne riayet etmek şartile 
muvafık kocalar bulacaksınız... Be
nim servetime güvenmejdn. Çünkü 
ben de evleneceğim, çoluk çocuk sa
hibi olacağım... Kardeşten kardeşe 
fayda yok... 

Konferans, konferans... İkisini de 
tesirim altma aldım. Zaten bana itl-
madlan da vardı... O akşam dedim ki: 

— Ne biliyorsunuz bakalım? 
Orta mektepte okumuşlardı. Ev 

işleri, yemek, dikiş biliyorlardı... Şa
yed bunları bilmeseler, öğrenmeleri 
lâzım gelecekti... İzdivaç için elzem
dir... 

Biliyorum, «Hizmetçi mi olacak, 
zevce mi?» İtirazını siz de yükselte
ceksiniz. Fakat ilk hata buradadır: 
Zira, bir erkeği evlenmek hususımda 
ürküten en birinci âmil nedir biliyor 
musunuz? Şudur: 
, Bekârken yaşadığı hayat seviye

sinden, evlenmek suretile aşağı düş
mek... 

Yani: Yüz Ura kazanan ve bu pa
rayı sarfeden bir bekâr erkek, evle

nince otuz lira
lık bir hayat 
yaşıyacağma ka
ni olursa, ken
disine böyle bir 
istikbal vaide-
den kadından 
- şayed son de
rece âşık olma-
dıyse - zebani
den kaçar gibi 
kaçar! 

Fakat mese
lâ yüz liralık 
bir iradı olan 
kadınlar kolay
lıkla kendileri
ne koca bıüur-
1ar. Bunun se
bebi aynı pren
siptir. Erkek, se
viyesinin düş-
miyeceğine ka
ni oluyor. 

Yaşından umulmaz bir çevildikle 
merdivenlere doğru yürüdü... 

•i 
A çılır kapanır tente seyahat kol

tuklarında oturmuş, İstanbulun 
Mai'maradan uzkalaşışmı seyrediyor
lardı: 

— Demek böyle?... Evlendirebil-
diniz? 

— Tabiî değil mi ya?... Nazariye
lerimi size ahlattım... Hayatta evle-
nemiyecek kadın yoktur... İzdivaca 
talib olanı evvelâ yükseltmeğe çalış
malı... Çünkü çiftleşme zamanmda 
kuşlann kurtların bile hallerine bir 
başkalık ânz olur; tüyleri başkala:şır, 
seslerine iktidarları nisbetinde bir 
ahenk verirler... İnsanlar da onlar 
gibi: Yükselebilirlerse ne âlâ... İdeal
leri olan çiftlere kolayca varırlar... 
Şayed inkişaf kabüiyetleri yoksa, gö
zünü yükseklerden aşağı indirir; ge
ne bir kısmet bulurlar... Çok şükür 
ki benim hemşirelerim, birinci tarz
da muvaffak oldular... 

Kadın merak içindeydi: 
— Nasıl, kuzum, anlatın... Başm-

dan sonuna kaklar, olduğu gibi hikâ
ye edin ... 

— Peki... Hay hay... 
Piposunu doldurdu. Aheste aheste 

yaktı. Selâtin camilerinin fonun
daki semanın güzel renklerine gözle
rini daldırarak anlattı: 

m 
K aıdeşlerimle otomobile biner bin

mez, ilk sözüm: 
— Demek evlenemiyorsunuz? Ben 

sizi iki üç aya kalmaz kocaya veri
rim! - Demek oldu. 

Güldüler: 
— Tabiî... Şimdi kolay... Çünkü 

zengin bir kardeşimiz var... Mükem
mel bir apartunan tutarsm, bizi sii&-

Onun için, servetsiz kadında evve
lâ, «ben evlenince yan gelib otura
cağım! Ne ev işine bai^arım, ne so
kak işine!» Fikri kökünden silinme-
lidir. Bunun için, ev kadmlığı şart
tır... 

Bir işte çalışmasa bile çalışabüe-
cek vaziyette olması da ikinci şarttır. 

Bunlar da kâfi gelmez: Şahsma 
fevkalâde itina... Fakat boyanmak 
suretüe değil... Esaslara: Dişlerin, 
saçlann imkân nisbetinde bakımlı 
olması... Eğer süs lazımsa temizliğin 
üzerine süs... 

Sonra, manen, neşelilik, çeviklik, 
iyi ahlâk, samimiyet, yüzde yüz na-
muskârlık... Ne bileyim: Ev kaXimı, 
iş kadını, iyi insan şeraitinin heyeti 

mecmuası... Nefsini murakabe et
mek... Kendi murakabe iktidarında 
değilse itimada lâyık birinin acı ten
kitlerine dayanarak, söylenenleri na-
zan İtibare alarak her an kendini 
tashih etmek ve erkeklere: 

tiKârlı bir izdivaç yapacağım! İsti' 
fade edeceğim! Bu evlenme benim 
haynmadtr! SIRTIMA YÜK ALMI
YORUM! Bana göre mükemmel ka
dın...» 

Hissini vermek... 
Kardeşlerimin giyiminden kuşamı

na, bilgilerinden ahlâklarına, yürü-
yüşlerindeki atiklikten abus olma
malarına kadar her teferrüatile dört 
beş ay uğraştıktan sonra, onları iste 
evlendirmeğe muvaffak oldum. 

Mesleğimin maalesef tek cümleli 
prensipleri yoktur: 

— Şu muskayı takan, yahud şu 
tılısımı yapan kadın evlenir! - Tar
zında sözler söyliyemem! 

Herkese göre şerait değişir. Fakat 
umumî kaide şudur: 

«Şimdiye kadar evlenememiş ol
maktan inkisara uğramamak... (Dün
yada bir milyar erkek, bir milyar da 
kadın vardır... Ben ki sıkıllı bir ada
mım, murad edince kendime elbet bir 
çift bulurum!) Kanaatini şahsına 
telkin etmek... Kendi kusurları oldu
ğunu kabul ederek eskilerin söyle
dikleri gibi nefsini ıslaha uğraşmak... 
Matlup derecede ıslah olursa ne âlâ... 
Olmadığı takdirde de gözünü yük-
sekleren azıcık aşağıya indirmek...» 

Bütün teferruat, bu kanava üzeri
ne işlenecek... Bu takdirde, bir insa
nın evi enememesine imkân yoktur... 
Herkes kendi çiftini bulur... 

Size gelince, bayan... Altı ay ev
velki muhaveremiz yarıda kaldı... 
Sizin evlenmeniz... 

m 
İ ngiliz kadını beyaz fakat sunîliği 

belli olmıyan yeni dişlerini gös
tererek güldü: 

— Bunlan Mısırda yaptırdım! -
dedi. - Balanız, kelebek biçimi göz
lük de takmıyorum artık... Elbisele
rim de eskisi gibi çığırtkan renkte 
değil... Ve... 

Ötede kitab okuyan, beyaz bıyıklı, 
kanburca bir adamı göstererek: 

— Singapurdan vapura binmişti. 
Mütekaid müstemleke memurların-
danmış... İngiltereye dönüyordu... 
Yolda vapurun papazı tarafından ni
kâhımız kıyüdı... Doğrusu, bunda 
sözlerinizin çok tesiri oldu... Telkin
leriniz yüreğimde yer etmişti... Ona 
göre hareket ettim... 

— Çok memnun oldum... 
— Şimdi nereye ? 
— Amerikaya gidiyorum... Orada

ki işlerimi tasfiye ederek memleketi
me döneceğim... Zira vatanımda, ken
dini tashih etmeğe çalışmadan eşine 
yar olmak niyetüe evlenmeğe kalkan 
ve bu yüzden evlenemeyip de bet-
baht olan pek çok vatandaş olduğu
nu gördüm... Bir büro açarak, pren
siplerim dahilinde telkinlere, tashih
lere ve evlendirmelere çalışacağım... 
Memleketimin cidden nüfusa da ih
tiyacı var... Nüfusa: ve makul esas
lar üzerine kunümuş ailelere... Her 
uzvu faydalı ailelere... (Vâ-Nû) 

Ağaç bayramında rall nutuk irad ederken 
Afyon (Akşam) — Ağaç bayramı şehrimizde Cenkçi mevkiinde parlak bir 

surette kullanmıştır. Bayrama, talebe, binlerce halk iştirak etmiştir. Vali 
bu münasebetle bir nutuk irad ederek ağaçların kıymet ve ehemmiyetinden 
bahsetmiş, ilk ağacı da kendisi dikmiştir. Talebe ve halk tarafından binlerce 
ağaç dikilmiş, bunların hüsnü muhafazası temin edilmiştir. 

Afyon belediyesi 100 hektar genişliğindeki Hıdırlık tepesine ağaç dikme
ğe devam ediyor. Bu tepenin teşçiri tamamile bitmiştir. Belediye İzmir istas
yonu caddesile daha bir çok cadde ve yollara ağaçlar diktirmiştir. Belediye, 
teşçir işine büyük bir ehemmiyet veriyor. 
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SARAY ve BABIALINİN İÇ YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KANİ ÎRTEM —Tercüme, iktibas haKkı mahfuzdur 

^ _ _ ^ _ _ ^ ^ ^ _ ^ Tefrika No. 123 J 

Kör Ali vakası nasıl oldu - Tevkifler 
ve m a h k e m e n i n kararı 

Bu sırada Avrupa gazeteleri de ce
miyetin bu müdahalesinden bahsedi
yor, bunun fena netice vereceğini ile
riye sürüyorlardı. 

Muhalifler ecnebi gazetelerinin bu 
neşriyatını da kendilerine şalih bir si
lâh gibi kullanıyorlardı^ 

Abdülhamid memleket dahilindeki 
bütün cereyanlara dikksMi ediyordu. 
O ihtiyatı severdi. Bir gün memleket
te meşrutiyete muhalif, bii* hâdise çı
kacak olursa bunun kendisine atfo-
lunmaması için tedarikli bulunmak 
lüzumunu takdir ediyoMu, 

1908 teşrinievvelinin on üçünde sa
darete tebliğ ettiği bir iradede (bazı 
vatan hainlerinin memlekette istib
dadı iade fikrinde olduklarına dair bir 
takım şayialar deveran etmektedir. 
Derin ve bîtarafane tahkik&t icra edi
niz. Hakikati meydana çıkanmz ve 
müşevvikler kim olursa ölsün cezalan-
dırımz.) demişti, ' -•< 

Abdülhamidi bu yolda tebliğlat icra
sına sevkeden hal İstanbulda küçük 
bir irtica hâdisesinin vukuu idi. 

Kör Ali isminde birisi Ffitih cami
inde vaize çıkıyor, etrafına ayak takı
mından beş, on kişiye meşrutiyet aley
hinde telkinatta bulunuyordu. Bir 
aralık tevkif olunmuştu; fakat (aklı 
başında değU!) diye tahliye edilmişti. 
Bu takdirde tımarhaneye atılmak icab 
ederken onun gene vaazlarda bulım-
masma iğmaz gösterilmişti! O da tel-
kinatmda cüretini arttırdıkça etrafı
nı alanların çoğaldığını görüyordu. 

Kör Ali 1908 teşrinievvelinin on 
üçünde - ramazanm on yedinci günü -
mefsedetini meydana vurarak "aazm-
da etrafındaki cemaate kanunu esast 
ve mebusan meclisi aleyhinde bulu
nur; hürriyet ve müsavatm mânâsız 
şeyler olduğunu anlatır; kendisinde 
bir takım manevî haller sudur ve te
celli eylediğini ifade ile dinliyenlere 
kendisini bir velî ve aziz gibi satmak 
ister. 

Arkadaşı Hersekli İsmail Hakkı ile 
beraber vaazında bulunan ahaliye ken
disini yalnız bırakmıyacaklanna, ay-
rılmayıp birlikte hareket edeceklerine 
dair ahidler, pejrmanlar ettirir. 

Cemiyetini ulema cemiyeti heyetin
de göstermek için fesleri üstüne sarıl
mak üzere cemaate tülbendler tevzi 
eder. Silâhlı olduğu halde camiden 
çıkar. 

— Allahım seven arkamdan gelsin! 
Diye bağırmağa başlar. Ne olduğu

nu bilmiyen safdiller Kör Alinin ce
miyetini arttmrlar. Millet namına ha
reket ediyormuş gibi sokağa dökülen 
bu cemaat Harbiye nezareti önünden 
köprü yolile Beşiktaşa, oradan Yıldız 
sarayına vanr. Orada meşrutiyet aley
hinde taleblere cüret edUir. 

Zaptiye nazın saray önünde cemi
yeti dağıtmağa teşebbüs eder. Fakat 
muvaffak olamaz. Bunlar dönüşte te
sadüf ettikleri sadrazam ve şeyhislâ-
ma tariz ve taarruz ederler. Şeyhis-
lâmın arabasının camlarını kırarlar. 
Bu cüretlerde İsmail Hakkı en ileri 
gidenlerden biri olur. 

Nihayet Kör Ali, İsmail Hakkı, Kör 
Alinin kayınpederi Urfalı Mehmed, 
koltukçu Abdullah ile bir kaç arka-
daşlan tevkif edilerek adliyeye tevdi 
olunurlar. 

Bunlardan UrfaU Mehmed Lâtin 
cemaatine mensub iken ihtida etmiş, 
orada, burada süründükten sonra 
Ebülhüda efendiye uşakhk etmiş biri
si idi. (Arkası var) 

Izmlrde bay Abdürrahıpân Evrenosoğ-
lundan aldığım bir mektubdat deniliyor 
ki: (Tefrikanızın 117 numarsında meş
rutiyetten sonra merkezi umumînin Ta
lât beyin ısrarile İsmail Mahir paşanm 
tsplândid otelinde oturduğu daireye geç
tiği yazılmıştır. Bu münasebetle bugüne 
kadar meçiıul kaimi; bir noktayı meyda
na koymak istiyorum: Meşrutiyetin ilâ
nından takriben iki ay evvel Abdülha
mid tarafından hâs yaverlerinden İs
mail Mahir, Yusuf, Receb paşalarla kay
makam Mehmed Ali bey ve sivillerden 
Hacı Hakkı bey, Zihneli Osman trenle 
Selâniğe gönderilmişlerdi. Maiyetlerinde 
kırktan fazla silâhşor ve bendegân var
dı. Resmen vazifeleri teftiş idi. 

Yusuf paşa halazadem idi. Selâniğe 
muvasalatının ertesi günü bize geldi. Se-
lâniğl on beş senedenberl görmediğini, 
Taldeslnin Gevgilideki çlfliğlne ald If-

lerlle uğraşmak için iradei senlye ile gel
diğini haber verdikten sonra trenle bir
likte seyahat ettiği müfettiş paşaların 
kendisine: 

— Paşa, sen Selâniklisin; şehri gezmek
te bize rehberlik ediver. 

(Bu söz diğer paşalarla sıkı münasebe
tine bir bahane olarak söylenmiş olacak!) 

Dediklerini anlattı; sonra şu sözleri 
ilâve etti: 

— Hıfzı ve Rahmi beyler de akrabam-
dır. Her ne kadar bilâhare affedilmiş 
ise de Rahmi bey Avrupaya firarile ta
nınmış olduğundan vaziyetimiz icabı on
lara gidemezdim. Ben İsplândid otelin-
deyim. Sen bana sık, sık gel. İcab edenleri 
senden soranm. 

Talât, Rahmi, Mitat Şükrü beylerle he
men her akşam birleşmekte idik. Yusuf 
paşanm ziyaretini ve sözlerini kendilerine 
anlattım. 

— Sen şimdi ziyareti iadeye git. Mese
le Yusuf paşanın sana söylediği gibi de
ğildir. Bunlar Terakki ve İttlhad cemi
yeti hakkında tahkikata gelmişlerdir. 
Kendlsile görüştükten sonra tekrar bura
ya gel. Arkadaşlar da gelecekler; görü
şürüz. 

Dediler. Otele gidince Yusuf paşa beni 
İsmail Mahir paşaya: 

— Padişahımıza sadık ve ailemizin 
medarı iftiharı bir gençtir. 

Diye takdim etti. Birlikte yemek ye
dikten sonra aynhp Yonyo birahanesine 
gittim. Manyasîzade Refik bey ile diğer 
arkadaşlar hep orada idiler. Bana: 

— Merkezi umumi namma seni bu pa
şalarla temasa memur ediyoruz. 

Dediler. Ben bu direktifi aldıktan bir 
hafta sonra idi. Otelin salonunda paşa
larla görüşürken Yusuf paşa elimden tu
tarak beni odasma götürdü; kapıyı kilit
ledi: 

— Seninle mühim bir meseleyi görüş
mek istiyorum. Ben senin dayınım, sara
ya ihbar var. Burada padişaha karşı 
bir cemiyet teşekkül etmiş. Başlarmda 
Manyasîzade Refik, posta ve telgraf me
murluğundan çıkarılmış Talât, Rahmi, 
Mltat Şükrü, ZihneU Said, İkilüle şeyhi 
Ömer, Manuel Karasu, bulunuyorlarmış. 
Bizler bu işin tahkikine memuren geldik. 
Müfettişi umumî Hüseyin Hilmi paşa da 
bu işle meşguldür. Senin bu işlerden har-
berin var mı? 

Diye sordu. 
— Haberim yok. Böyle bir cemiyetin 

teşekkül ettiğini zannetmiyorum. 
Cevabmı verdim. Yusuf paşa: 
— Cemiyet vardır. Hattâ azalan yüzle

rine peçe koyarak, üzerlerine siyah bir 
örtü örterek Kelâmı Kadim ve silâh üze
rine yemin ediyorlarmış. Mitat Şükrü bey 
enlştemlzdlr; Rahmi beyin güzel bir ya
lısı var, vaziyeti iyidir. Manyasîzade Re
fik bey saraym mûsaadesile buraya gel
miştir. Talât bey memuriyetinden çıka
rılmış, Zihneli Said bey de sürülmüş ola
rak burada bulunuyorlar. Şeyh Ömer 
efendiyi valdemden duymuşum. Karasu 
efendi işlerimizde bulunmuştur. Ben kim
senin canının yanmasına taraftar de
ğilim. Bunlar hakkmda muhaberede bu
lunuyoruz. İhtimal, kendileri tevkif ve 
bir gemiye bindirilerek bir yere nefyedi-
leceklerdir. Hayatlannın da tehlikeye 
girmek endişesi vardır. Sen Rahmi veya 
Mltat Şükrü beylerden birine bu işi aç
mağı deruhde eder misin? Mesele dal, bu
dak sarmadan bu işi kapayalım. Ben 
kendilerini affettirmeğe söz veririm. Fa
kat firar ederler veya iş şüyu bulursa 
bizim de hayatlarımız tehlikeye düşer. 

Dedi. 
— Mevkilnizin, şerefinizin haleldar ol-

masmı katiyen arzu etmem. Bana birkaç 
gün müsaade buyurun. 

Diyerek savsakladım. Arkadaşları bu
larak keyfiyeti anlattım. 

— Dört, beş gün vaziyeti böyle idare 
e t ! 

Dediler. Beş gün sonra Rahmi beyin 
Yusuf paşa ile görüşmesinde karar kılm-
dı. Yusuf paşaya haber verdim. Pek 
memnun oldu. Ertesi günü Rahmi beyi 
birlikte ziyarete karar verdik. İsplândid 
otelinden bir arabaya bindik. Arabanın 
önünde bir silâhşor olduğu halde Rahmi 
beyin yeni yalısma gittik. 

İkindi kahvaltısmdan sonra mesele 
açıldı. Rahmi bey şu sözleri söyledi: 
— Hüseyin Hilmi paşa beni çağınp böyle 

bir şey sorsaydı katiyen söylemezdim. Ab-
dürrahman bey emirlerinizi tebliğ etti. Da
yım olmanız münasebetile ziyaretinize gi
derek elinizi öpmek isterdim. Fakat sakm-
dım. Burada padişaha muhalif bir cemi
yet yoktur. Yalnız mason cemiyeti var
dır. Ben de masonum. Bu cemiyete gire
cek olanların gözleri kapanır; müslüman-
lar Kuran, musevUer Tevrat, hıristlyan-
1ar İncil üzerine yemin ederek cemiyete 
intlsab ederler. Cemiyetin maksadı nevi 
beşere hizmet ve yardımdır. Bu itibar İle 
bu cemiyet bir cemiyeti hayriyedir. Se-
lânikte iki mason klübü vardır. Haftada 
bir toplanırlar. Müslümanlardan da hayli 
âzası vardır. Bu izahatı şalısmıza ve 
mahrem olarak arzediyorum. Başkasma 
söylemekllğimin imkânı yoktur. Çttnkû 
hayatun tehlikeye girer. Bımdan bafka 
bir cemiyet olmadıgma sizi temin ederim. 
Bu sözler üzerine Yusuf paşa neşelendi 
Otele sevinçle döndü. 

Ertesi günü polisler mason klübünû ta
rassuda başladılar. İçeriye girenleri not 
ediyorlardı. Bu görülünce müslümanlac-
dan ziyade ecnebi ftzanın klübe devam
ları temin edildi.) 

Bu izahat masonluk meselesinde Rah
mi beyin Yusuf paşayı nasıl atlattığı hak
kmda evvelce yazdıklanmıa «trafh hlr 
surette teyid eylemektedir. 

Istanbulu nasıl 
buldular? 

(Baştarafı yedinci sahifede) 
B. Yovanoviçin mütalâası 
Bay Yovano-

viç, Avala ajan
sı direktörüdür. 
40 yaşmda, evli, 
yaşını göstermi"» 
yen, güzel bir 
adamdır. Nük-
tejri sever, ko
lalı yaka meralk' 
lısıdır. 

— Efendim, 
ben burada ken
di evimdeyim. 
İnsana hiç «Evi
ni nasü buldun 
diye sorarlar mı?» Efendim, burada 
herkes güler yüzlü, samimî ve arka
daştır. Yalmz burada bir şeye esef et
tim, efendim, sizde millî bir kıyafe
tin olmayışı... Şüphesiz vardır, fakat 
civar köylerden şehre gelen köylüler 
niçin bunu giymiyorlar?. 
Efendim, şimdi size İstanbulda hoşu

ma giden ve hayran olduğum cihetle
ri söyliyeyim: (Efendim kelimesi her 
halde pek hoşıma gitmiş olacak, iki
de bir tekrarlıyor.) Biz, Yugoslavlaar 
asker bir millet olduğumuz için, as
kerliğe çok ehemmiyet veririz. Zabit
lerinizi pek beğendim. Enerjik, ciddi 
insanlardır. Polis teşkilâtınızı da tak
dir etmeden geçemiyeceğim. İstanbu-
1un en büyük hususiyeti, umumiyetle 
bütün şoförlerin akrobat oluşlarıdır. 
Allah cümlerüze uzun ömür versin, 
temennisinde bulunmaktan başka çıfr» 
re yok. 

İstanbullu olsam Haliçte, Fener ma
hallesinde oturmayı arzu ederim. Dar 
sokaklar, basık tavanlı evler, beni tes
hir etü. Maamaflh ild gün sonra fik
rimi değiştirmiyeceğimi kim tahmin 
edebilir. Şehrinizde saha pek geniş, 
bir semt diğer bir semte katijryen ben
zemiyor. Modem bir apartımanm ya-
mbaşmda dünyanın en eski binası, ori
jinal değü mi? 

Türkçe kolay ve hoş, bir Usandır. Na-
sılsmız, efendim, yalnn, inşallah, bu
yurum, bay, bayan, Yüksekkaldınm... 

Kâmiran Çelebi 
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Soldan sağa: 
1 — Karısına hâkim adam. 
2 — Hayret edatı - Nota. 
3 — Alafranga sürme - Bir harfin 

okunuşu. 
4 — Karışık renkli - Keder. 
5 — Bir kadın ismi - Beyazm tersL 
8 — Âşıklann feryadı - Ekmek. 
7 — Irk kardeşimiz - Peri. 
8 — Belli - Deniz teknelerinden. 
9 — Tüy - Mobilya düzgünü. 

10 — Karadenlzde bir liman - Yiyecek. 
Yukarıdan aşağı: 
1 — Balık yiyen bir kuş. 
2 — Çabuk - Olamaz. 
3 — Vakit - Şans. 
4 — Rumelililerin söz başlangıcı -

Komşu bir devlet. 
5 — Şimdi sağ elinizde tuttuğunu şey -

Sıfat edatı. 
6 — Kokmuş hajrvan cesedi - Beyan 

edatı. 
7 — Bir isim - Nota. 
8 — Bir fiilin emir sigası - Yalvarma. 
9 — Azamızdan - Vapurun karine öl

çüsü. 
10 — Eski bir silâh - Bir cins iğne. 

Geçen bulmacamızm halli: 
Soldan sağa: 
1 — Cebeci, Yan, 2 — An, Şiar, 3 — 

Bal, Yaprak, 4 — Ay, Bar, Aza, 5 — tsale, 
İs, 6 — Anıt, 7 — Dam, Meç, 8 — At, Da
var, 9 — Balon, Nane. 10 — Kanal, MaL 

Tokandan aşağı: 
1 — Caba, Adab. 2 — Enayi, Atak. 8 — 

Sam, La, 4 — Et, Ban, Don. 8 — Yalı, 
Ana, 6 — İşaret, 7 — İp, Man, 8 — Yara, 
Meram, 9 — Arazi, Na, 10 — Kasa, Tel. 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

^ Yazan: İskender F. SerteUi Tefrika No. 204 — 

tznütte Şark Pazan Sadeddln 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitaplan satıg 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman ^UUş ve y a s makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levanmı 

•aire bnlımnr. 

Zeynelin kendisine rakib çıkacağını anlıyan Raziye, 
padişahı kışkırtarak üfürükçünün boynunu vurdurttu 

•— Yalan söylememiş. Halamın ya-
mnda ye himayesinde yaşıyan Sinan 
öksüz bir çocuktur. 

Ve haremağalarmdan birine: 
— Haydi, dedi, Zeyneli buldurup 

getirin, şimdi buraya... 
Sultan Murad, Zeynelin verdiği 

malûmaıtla meydana çıkarılan Kü
çük Sinanm kaçış hadisesine de 
ehemmiyet vermişti. Böyle kimsenin 
bümediği, keşfedemediği bir hadi
seyi yıldızlara bakıp meydana çıka
ran bir adam elbette çok muktedir, 
çok hünerU bir sihirbaz olacaktı. 

Uzun yıliardanberi nedimesi Kazi
yeye bağlanmış olan padişahm sihir 
ve büyüye karşı garib imam vardı. 

Küçük Sinanm kaçtığım bilen 
müneccim kimbilir daha neler bile
cekti! 

* *« 
Zeynel saraya getiriliyor.. 

Siyaviş paşa huzurdan çıkmakla 
beraber, Muradm arzusile sarayda 
Zeyneli beklemişti. Veziriazam, üfü
rükçüye gizlice talimat verecekti 
Fakat, Zenyeü saraya getirdikleri 
zaman, başka bir kapıdan harem 
dairesine götürdüler. 

Siyaviş paşa, Zeynelin yüzünü gö
remedi. 

Zeyneli Muradın yanma çıkardık
ları zaman, korkak üfürükçünün 
dizleri titremeğe, çeneleri kilitlenme
ğe başlamıştı. Ne için çağınldığım 
bUmiyordu. Bir aralık kendi kendine: 

— Dediklerim çıkmış olmalı, diye 
söylendi. Paşa efendimiz, padişaha 
benim mucizelerimden bahsettiyse, 
belki de müneccimbaşüığa tayin edU-
mişimdir. 

Ve bu hülya ile ayakta duruyor
du. 

Sultan Murad: 
— Bu herifin suratında meyme

net yok amma hele bir deniyelim, 
dedi. 

Zeynele sordu: 
— Sinam bulan sen misin? 
— Evet, şevketmaab! 
— Nasıl buldun onu? 
— Yıldızile konuştum... 
— Yıldızlarla konuşmasım biliyor-

sım demek? 
—i Her müneccimin bildiği gibi, 

kulunuz da küçüktenberi bu işlerle 
uğraşınm, şevketlim! 

Zeynel geıüş bir nefes almıştı. Si-
namn meydana çıktığım padişahm 
ağzından duyunca sevinmemek ka-
bü miydi? 

Sıütan Murad birdenbire kaşlarım 
çattı: 

— Halamın saraymda izi bulunan 
Sinan, küçük bir çocuktur. Biz öte
ki Sinam anyorduk. Maamafih bu 
çocuğu keşfettin, onun da nerede bu
lunduğunu bileceksin! 

Zeynel biı-denbire şaşırdı. İş çatal-
laşmıştı. 

Demek ki, izi bulıman Sinan, bir 
çocuktu. Zeynelin birdenbire çene
leri tutuldu. Siyaviş paşaya yaptı
ğı gibi, padişahtan da mühlet istedi. 

Bu sırada Muradın nedimesi Râzi-
ye de bir kenarda duruyordu. Ya
vaşça padişahın yanma sokudlu: 

— Bu işte mühlete ne hacet var, 
şevketlim! Bu adam keramet sahibi 
ise ve nücumla konuşmak sırrım bi
liyorsa, gök yüzü açıktır, hemen şim
di konuşsun. Yarına tehirinde se-
beb yoktur, dedi. 

Murad: 
— Râziye doğru söylüyor - diye 

Zeynele döndü - haydi bakahm.. 
pencereye sokul, Sinamn yıldızım 
bul... Bu iş şimdi bitecek. Yoksa işi
ni bitiririm senin! 

Zejmelin pencereye kadar yürüye
bilmek için dizlerinde derman yok
tu. Düşmemek için gayret gösterdi 
Pencereye sokuldu: 

— Sinanm yüdızı akşamdan do
ğar ve yatsı zamam kaybolur, şev
ketlim! Yarm geceye tehirini bunun 
için istemiştim. Herkesin yıldızı baç-
ka başka saatlerde doğar. Eğr bü
tün insanların yüdızmı ayni saatte 
görmek mümkün olsaydı, gökyüzü 
baştanbaşa yüdız kesilirdi. 

Dedi. 
Ze3mel bu sözlerle kurtulacağım 

samyordu. 
Râziye tekrar padişahm kulağına 

bir şeyler fısıldadı: 
— Şeyh Şücaeddin kulunuz, Sina

mn jaldızı bu saatte göründüğünü 
birkaç kere söylemişti cariyenize. Bu 
aSam cahilin birine benziyor. Yüdız-
larla konuşmak meharetinl göstere-
miyeceğini anlayınca kaçamak yolu 
aramağaibaşladı. Siyaviş pasaja da 
böyle aldatmış olsa gerek... 

Zeynel bu sözleri işitememekle be
raber, kendi aleyhinde padişahm ku
lağına bir şeyler söylendiğinin far-
kma varmıştı. 

Üçüncü Murad hiddetle bağırdı: 
—• Bre cahU köpek! AMınm erme

diği şeylere neden kanşırsın? Senin 
rençperlik nene yetmez? Müneccim
lik kolay olsaydı, dünya müneccim 
kesilirdi. 

Râziye de söze kanşmıştı: 
— İşte böyle cahU adamlar halkı 

birbirine katıyorlar, şevketlim! 
Dedi. Zeynelin göze girmesine mâ

ni olmak istiyen Râziye, sarayda 
kendisinin rakibsiz kalmasını isti
yordu. 

Sultan Murad: 
«— Bu herifi cellâda götürün.. te« 

işini bitürsün!» 
Dedi. Zeyneli yakalajap cellâd Ha^ 

lüe teslim ettüer. 
Râziye bu hadisenin böylece bit

mesinden memnundu. 
O gece Zeynelin başım vurdular. 
Siyaviş paşa konağına dönerken 

dizleri titriyordu. 

Romada Çarmıha gerilen 
kadın! 

Bir sabah İstanbul limanma bir 
tüccar gemisi geldi. 

Bu gemide vaktUe saray için sip8 •̂ 
riş edUmiş olan bir takım harem 
eşyası vardı. Bu eşyayı saraya teslim 
eden iki tüccar gemiye dönerken ve
ziriazam tarafmdan çevirtUerek sor
guya çekilmişti. 

Venedik tacirlerine: 
— Romada neler dönüyor? 
Diye sordular. 
Siyaviş paşa Osmanlı devleti aley

hinde hazırlanması muhtemel olan 
yeni bir ehli salib harbinden endişe 
ediyordu. Maksadı Venediklüerden 
bunun doğru olup olmadığım anlar 
maktı. 

Venediklüer: 
— Romada (Rozita) mn ölümün

den başka yeni bir şey yoktur. 
Diye cevab vermişlerdi. 
Siyaviş paşayı hiç te alâkadar et-

miyen bu haber acaba gerçek miydi? 
— Papa harbe haaarlamyormuş. 

Bunun hakkında duyduklanmz var
sa söyleyin! 

Deyince, Venedikli tüccarlardan 
biri: 

— Böyle bir şey olsaydı, papa (Ro
zita) yi çarmıha gerdirmezdi, dedL 

Siyaviş paşa: 
—. Bu kadın kimdir? 
Diye sopdu. Venediklüer: 
-7- Eskiden padişahın gözdesi idL 

Sinan reisle mübadele edildi, dediler. 
Siyaviş paşa, Sinanm admı du

yunca canlanmıştı: 
— Padişah mübadele edecek adam 

bulamamış. Onun yerine keşkl bir 
başka denizci isteseydi. 

— Sinan reis Akdenizde çok ta^ 
nınmış bir kaptandır. Haşmetmeabın 
bu hareketinde çok büyük bir isabet 
vardır. 

— Demek ki İtalyada da tamyor-
1ar Sinam... 

— Köylerimize vanncajra kadar 
bütün İtalyanlar, Sinam tanırlar. 
Vatikanm önünde papajn ve kardl-
nallan tahkir eden ondan başka bir 
kimse görülmemiştir. 

— Şu halde böyle bir adamı biz» 
teslim etmek için, bizden aldıkları kar 
dma da çok ehemmiyet vermiş ol
malıdırlar. Onu çarmıha gerecekı-
leı*di de neden İstediler bizden? 

(Arkası var) 
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Profesör Pittarın 
mühim beyanatı 

Profesör Avrupa medeniyetinde Türklerin 
tesirinden heyecanla bahsetti 

Profesör Pittar ve eşinin evvelki 
akşam İsviçreye harekt ettiklerini 
yazraıştık. Profesör Pittar hareketin
den evvel Anadolu ajansına beyanat
ta bulunarak demişti ki: 

< —I Türkiyeden çok iyi intibalarla 
ayrılıyorum. Çankayada memleketin 
Şefi olan, mümtaz devlet adamı 
Atatürk tarafından kabul edilmek 
gibi büyük bir saadete nail olduk, 
kendisinin memleketine teallûk eden' 
bütün ilrrıî işlere karşı göstermekte 
olduğu ihtiraslı alâkaya bir kere da
ha şahit olduk. 

Büyük Şef, gündelik ağır kaygu-
larla son derece meşgul olmakla be
raber, Türk milletinin en eski men
şeleri hakkında bizimle görüşmek lüt-
fımda bulundu. 

Bu içtimada Bn. Afet, R Şükrü 
Kaya, B. Süreyya ve B. Esfendiyar-
oğlu hazır bulunuyorlardı. 

Pek kısa olan ikametimiz esnasında 
Bn. Afet, hakkımızda zarafetle mem-
2UÇ bir alâka ve dikkat gösterdi. 

Beraberce Hitit devrine aid bir 
arkeoloji mıntakasım ve bazı kasa
baları ziyaret ettik. Gene beraberce 
Etimesud kasabası civarında Çubuk-
su lahkiyatmda kablettarihe aid çak
mak taşları bulduk. 

Bir müddet sonra bir kaç gün Adı-
yamanda ikamet ettik ve orada: yap-
öiış olduğumuz kablettarihe aid arke
olojik araştırmalarımız muvaffaki
yetle neticelendi. 

Toplamış olduğumuz çakmak taş-
larmın uzun sürecek olan tedMkini 
yaptıktan sonra bu müşahedelerimi
zin neticelerini neşredeceğiz. Bu mü
şahedelerin Türkiyenin en ilk zaman-' 
lannı biraz olsun tenvir etmekten 
bâli kalmıyacağını ümid ediyoruz. 

İstanbulda üniversite rektörü, hak
kımızda çok büyük bir alâka ve te
veccüh göstermeğe şitap etti. Bundan 
dolayı kendisine karşı derin minnet 
ve şükran hissetmekteyiz. Üniversite 
arkadaşlarımın ve kendilerine tekrar 
kavuşmakla büyük bir haz duymuş 
olduğum talebelerimin de bu minnet 
ve şükran hissini kabul etmelerini 
dilerim. 

Vermek şerefile mübahi olduğum 
konferanslann, bir müddet sonra 
Anadolu içlerine yayılacak olan ta
lebeyi bulvmduklan yerlerde kablet
tarihe aid araştırmaları teksif etmeğe 
tahrik ve teşvik edeceğini ümid ede
rim. Onlar bımu yapmakla pek canlı 
pek faal ve her an Reisicumhurun 
alâka ve dikkatine mazhar olan Türk 
Tairih cemiyetinin kendisi için çizmiş 
olduğu gayenin elde edümesine kuv
vetle yardım etmiş olacaklardır. 

Devlet reisinin bu dikkat ve ihti
mamı, henüz Türk milletinin çok eski 
mazisini örtmekte olan örtüleri yur-
tacaktır. 

Son konferansımda Avrupanın kü
çük Asyaya neler medyun olduğunu 
göstermeğe çalıştım. Eğer küçük As
ya: olmasa idi Avrupa kıtası, esM me
deniyetinin esası olan yontma taş 
devrinden şimdiki medeniyetiıün esa
sı olan neolitik medeniyete nasıl ge
çebilirdi? Buna akıl erdirilemez. 

Biz, küçük Asyaya, hububatı, ehil 
hayvanlan ve Avrupanın büyük bir 
kısnunı işgal eden insan ırkma med-' 
yımuz ve bu işte Anadolu büyük bir rol 
oynamıştır. Şu halde biz, buraya gel
diğimiz zaman eski bir vatanı ara
mağa gelmiş olan ziyaretçiler vaziye
tinde bulunuyordu. 

Şimdi bütün ikametimiz esnasmda 
bizim hakkımızda her gün nazikâne 
ihtimamlanni bezletmiş olan B. Es-
fendiyoroğldıma teşekkür etmeme 
müsaade edilmesini rica ederim.» 

Avrupada tedkikler yapan iki 
gümrük müfettişi döndü 

Gümrük işleri üzerinde tedkikat 
yapmak üzere Avrupaya gitmiş filan 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti mü
fettişlerinden B. Hâmitle Rahmi mem
lekete dünmüşlerdir. Müfettiş B. Ze
ki de yakmda îsviçreden gelecektir. 
Müfettişler tedkikleri etrafmda ayn 
ayn birer rapor hazırlayıp Vekâlete 
vereceklerdir. Bu raporlara göre tef
tiş işlerinde bazı yenilikler yapüar 
çaktır. Amerikaya gitmiş olan mü
fettişlerden B. Sabahaddin de bir aya 
ka:dar avdet edecektir. 

Kültür parkta patinaj yeri 

lımir (Aksam) — Kültür park ve fuar sahası tzmlr ve civan halkının 
bir eğlence ve tenezzüh yeri halini almıştır. Hergün 3rüzlerce, cumartesi ve pa-( 
*ar günleri biıüerce halk Kültür park ve fuar sahasmda bisikletlerle, moto
sikletlerle gezmekte, gençler paraşüt kulesinden atlamakta, bir kısmı da pa
ten sporu yapmaktadır. Yukarıki klişede Kültür parkta patinaj sahasmda eğ
lenenler görünüyor. 

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

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Birinci keşide 1 l /Mayı«/938 dedir. 
Büyük ikramiye: 40,000 liradır.. Bundan başka:] 

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

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

Belediyeler ikraz 
sandığı kuracaklar 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
lım (hah, saat, mücevher vesaire) bu 
ikraz sandıklanna götürerek rehin 
bırakabilecek ve mukabüinde para 
alacaktır. 

Projenin mucib sebeblerinde, tefe-
cihkle mücadele kanununa rağmen, 
gene gizli gizli ve bütün takjritler 
karşısmda bile faaliyete imkân bu
lan murabahacüığm halkı zarara 
soktuğu kaydedilmektedir. Tefecili
ğin önlenmiş olduğu yerlerde de za
man zaman ve zarurî hadiseler altm-
da, halk, ne kadar yüksek faizli olur
sa olsun bunlan aramaktadır. Bu 
itibarle hükümet, nüfusu yirmi bin
den fazla olan şehirlerde birer ikraz 
sandığı bulunmasım mecburî tut
maktadır. 

Belediyeler bankası borç 
para verecek 

Diğer taraftan hükümet, böyle 
sandıklann tesisi için belediye şehrin 
malî vaziyetlerinin müsaadesizliğini 
göz önüne alarak belediyeler bankası 
vasıtasUe yardımda bulunmayı ka
rarlaştırmıştır. Yapılan yardımlar 
dolayısile elde edecekleri paralan, 
belediyeler, ancak bu ikraz sandık
lan içm sarfedecekler, bu para ile 
başka bir iş yapamıyacaklardır. 

Başka memleketlerde bu gibi mü
esseselerin şehrin en tabiî ihtiyaçla-
nndan sayılmış olmasına rağmen, 
bizde malını rehine koymak, malî 
vaziyetin bozukluğuna delâlet eden 
bir hadise olarak telâkki ve dolayısile 
gizlenmesi istenen bir mesele olarak 
görüldüğünden, ikraz işleri, bir ban
ka muamelesi gibi mahrem olacaktır. 

Böylece ödünç para, alamn malî 
vaziyetine ve talebine göre vadelerle 
geri alınacaktır. Belediyeler, bu işten 
bir kâr gözetmiyecekler ve belediye
ler bankasına verecekleri faize, bu iş 
için yapacaklan teşkilâtın masrafım 
ilâve ederek faiz haddini tesbit ede
ceklerdir. 

Bu proje Kamutayın evvelce kabul' 
etmiş olduğu ve sermaye vaziyeti do- ; 
layısile teşekkül edemiyen halk san
dıklan teşkili hakkındaki kanundan 
başkadır. Hükümetin Kamutaya ver
miş olduğu ve encümenlerde tedkik 
edilmekte olan bir başka proje ile de 
halk sandıklanna sermaye temin 
edileceğinden, kredi işleri imkân nis-
betinde halledilmiş ve halkm para 
bulma sıkmtısı önlenmiş olacaktır. 

Çocuğuna dilencilik yaptıran 
bir ana hapse mahkûm oldu 

Beş yaşlanndaki çocuğuna sokak
ta dilencilik yaptınrken cürmü meş-
hud halnide yakalanan Fethiye adın
da bir kadın birinci sulhceza mah
kemesinde muhakeme edilmiş ve bir 
gün hapse, bir lira da para cezası öde
meğe mahkûm olmuştur. 

20 dolara satın 
alınan bir ada 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Uzun senelerden beri bu adacıkta 

canlı mahlûk nanuna yalnız deniz 
kuşlan vardı. Son senelerde bu adacık 
büyük bir ehemmiyet kazanmıştır. 
Çünkü ada Büyük Okyanus üzerinde 
işliyen İngiliz ve Amerika ticaret tay
yarelerinin tam yolu üzerindedir. Bi
naenaleyh İngiliz ve Amerikan tay
yare şirketleri, bu adayı satın almak 
istiyorlar. Küçük adanın Büyük Ok
yanus üzerinde yeni yeni hava üsleri 
kurmağa başlıyan Amerika için as
kerlik bakıımndan da büyük ehem
miyeti vardır. 

Binaenaleyh İngiliz ve Amerikan 
sermayedarlan, Tomis adacığını sa
tın almak için bugünkü sahibi EdVar-
da başvurmuşlar ve bu adacığın fia-
tini yükselte 3rükselte Edvarda 10 mil
yon dolar, yani on iki buçuk milyon 
Türk lirası teklif etmişlerdir. Edvard, 
Adamn ehemmiyetini bildiği cihetle, 
pek nazlı davranıyor. 

Föniks adalan İngiltere ile Ame
rika hükümetleri arasında ihtilaflı 
bulunduğu cihetle, iki hükümet ken
dilerine satmağa muvafakat etmedi
ği takdirde adacığı zorla istimlâk e-
deceklerini bildirmişlerdir. 

Binaenaleyh Föniks adalarmda ol
duğu gibi Tomis adacığı için de İn
giltere ile Amerika arasmda şiddetli 
bir rekabet başgöstermşitir. 

Hatırlardadır ki, Amerika bvmdan 
bir iki ay evvel Bahrimuhitikebirde 
Jarvis adaşım işgal etmiştir. Bu ada
da on iki nüfuslu üç aile oturmakta
dır. Coğrafya haritalannda Jarvis a-
dası İngiltere ile Amerikanm yan ya-
nya mülkü olarak gösterilmektedir. 

Amerika bu adacıkta hâkimiyetim 
teyid için oraya bir mutasamf gön-
derince İngiltere de Jarvise bir vali 
tayin etmiş Leit nammda bir ganbo-
tu da: oraya göndermiştir. 

B. Ruzvelt, bu adacığın Amerika
ya aid olduğu noktasında ısrar et
miş ve demişti rki: 

— Jarvis adası bize aiddir, bu me
selede azimkar davranacağız. 

Mesele şimdiki halde bu safhadadır. 

Mübaşire tokat atmış 
Dün Sultanahmed ikinci sulh ceza 

mahkemesinde bir muhakemeye ba> 
kılırken mahkeme mübaşın Mehmed 
bir şahid çağırmak üzere dışanya 
çıkmış ve kapı önüne yığüan kalaba
lığı dağıtmak istemiştir. O sırada ka;-
labâlık arasında bulvman Hüsnü 
admda biri hiddettlenorek mübaşir 
Mehmede iki tokat vurmuştur. Gü
rültüyü duyan koridorlaiTdaki halk 
toplanmışlar, Mehmedin müracaatı 
üzerine mütecaviz Hüsnü yakalana
rak hakkında evrak taiızim olımup 
mahkemeye verilmiştir. 

â0\fö 

Çünkü ASPİRİN senelerdenberi 

her türlü soğukalgınlıklanna ve ağ

rılara karşı tesiri şaşmaz,bir, ilâç 

olduğunu isbat efmişfir. 

ASPİRİN in tesirinden emin olmak içinj 
lütfen (BAVBP) markasına dikkat ediniz. 

. - . . -•. - • _ 5 ' » , _ - t v „ j . ^«r.^.-*'.—<"- t£.-^:^,. . j ^ ^ ^ * ' 

19 Nisan 938 Salı 
tstanbnl —öğle neşriyatı: 12,30: Plâk

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

Akşam neşriyatı: 17: İnkılâb tarihi 
dersi: Üniversiteden naklen, Yusuf Ke
mal Tengirşenk, 18,30: Plâkla dans mu
sikisi, 18,45: Eminönü Halkevi neşriyat 
kolu namına Nusret Sefa, 19: Plâkla dan« 
musikisi, 19,15 : Konferans: Eminönü 
Halkevi namma doktor Sabri Esad Siya-
vişgil (Karagöz hakkında), 19,55: Borsa 
haberleri, 20: Vedia Rıza ve arkadaşları 
tarafından Tür kmusikisi ve halk şarkıla
rı, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev, 21: Tahsin ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkılfin, (Saat ayarı), 21,45: OR
KESTRA: 1 - Çaykovski: Pik dam, 2 -
Oretlg: Vals misteryöz, 3 - Wetzel: Kont 
endiyen, 2215: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçala
rı, 22,50: Son haberler ve ertesi günün 
programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,80: Kan
cık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 13,15: Dahili ve 
harici haberler, 17,30: Halkevinden nak
len inkılâb dersi (Mahmud Esad Bozkurt). 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dana 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Hikmet Rıza Sesgör), 20: Saat 
ayan ve arapça neşriyat, 21,15: Keman 
solo: Necdet I^emzi Atak, 2030: Muhte
lif plâk neşriyatı, 21: Hukukî konuşma: 
(Halil Bedi), 21,15: Stüdyo salon orkes
trası: 1 - K61er Bela: Am Schönen Rhein 
gedenk, ich dein, 2 - Bartholdy: Sommer-
nachtsraum, 3 - Mozart: Die Zauberflöte 
22: Ajans haberleri, 22,15: Yarmkl prog
ram. ^ 

Avrnpa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 da salon muzikası — Dan-
zig 20,40 da Münihten naklen akşam 
konseri — Deutschl. S. 20,10 da hafif 
muzika — Frankf. 20,30 da operet hava
lan — Hambg. 20,10 da askeri muzika — 
Königsberg 20,10 da Frşuısız opera hava
lan — Leipzig 20,45 de akşam konseri — 
Münih 20,40 da akşam konseri — Saarbr. 
20,10 da askeri muzika — Viyana 20,40 da 
radyo orkestrası — Bükreş 20,45 de rad
yo orkestrası — Droitviç 20 de «Faust» 
operası — Helsingfors 20,45 de radyo or
kestrası — Kaşav 20,35 de marşlar ve vals-
1er — Kovno 20,30 da konser — Londra 
20,30 da asri muzika — Oslo 20,40 da 
konser — Reval 20,15 de hafif muzika — 
Riga 20,10 da «Geisha» opereti — Sofya 
20 de salon muzikası — Rad. Toulouse 
20,15 de dans, 20,25 de hafif muzika, 
20,45 de askerî muzika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de Finlandiya - Almanya 

konser teatisi — Breslav 21 de halk şar
kıları ve danslar — Deutschl. S. 21 de 
kanşık muzika — Frankfurt 21,10 da 
Şübert'in bahar şarkıları — Hambg. 
21 de konser — Königsberg 21 de opera 
havalarına devam — Leipzig 21 de konse
re devam — Münih 21 de konsere de
vam — Saarbr. 21,40 da askerî muz ika^ 
Viyana 21 de konsere devam — Bari 
21,15 de Yunanca neşriyat — Budapeşte 
21,40 da Çigan muzikası — Bükreş 21 de 
konsere devam — Droitviç 21 de opera
ya devam — Helsingfors 21 de konsere 
devam Hllverstım I 21,55 de orkestra 
konseri — Kaşav 21 de marşlar ve vals-
lere devam — Kopenhag 21 de radyo or-

. kestrası — Lille 21,30 da konser — Lük-
semburg 21,30 da konser — Oslo 2130 da 
orkestra konseri —, Paris - Eyfel, Lyon, 
Monpellier 21,30 - 23,30 da orkestra kon
seri — Rennes 21,30 da operet havalan — 
Riga 21 de operete devam — Varşova 
21 de hafif muzika. 

Saat 22 de 
Berlin 22 de operet havalan — Breslav 

22,10 da kanşık muzika — Deutschl. S. 
22 de Alman - İtalyan konser teatisi — 
Frankf. 22 de Deutschl. S. den nakil — 
Leipzig 22 de konsere devam — Saarbr. 
22 de konsere devam — Athlone 22,10 da 
piyano konseri — Budapeşte 22 de Çigan 
muzikasma devam — Bükreş 22 de kon
sere devam — Droitviç 22,40 da salon 
muzikası — Hilversum 22 de konsere de
vam — Kopenhag 2230 de filim havala-
n — Kovno 2235 de hafif muzika — 
Lemberg 22 de konser — Londra 22,40 da 
piyano konseri — Milano 22 de «Aida» 
operası — Oslo 22 de konsere devam — 
Bratislava 22,15 de orkestra konseri — 
RMines 22 de operet havalarma devam — 
Reval 2230 da dans muzikası — Roma 
22 de Deutschl. S. den nakil, 2235 de sa
lon muzikası — Stokholm 22 de radyo or
kestrası — Rad. Toulouse 22,10 da hatif 
muzika — Varşova 22 de konser. 

Saat 23 de ^ 
Deutschl. S. 23,20 de gece konseri — 

Kolonya 2330 da radyo dans muzika
sı — Königsberg 2335 de radyo orkestra
sı — Stuttgart 2335 de büyük radyo 
orkestrası — Viyana 2330 de küçük rad
yo orkestrası — Diğer Alman istasyonla
rı 2330 da Beninden naklen eğlence ve 
dans — Bari 22 de Romadan nakil — 
Beromünster 23 de radyo orkestrası — 
Brüksel 23,10 da cazband — Budapeşte 
23 de salon muzikası — Droitviç 2330 de 
asker! muzika — Florans 23 de dans — 
Helsingfors 23,15 de konser — Kopenhag 
2330 de senfon. konser — Kovno 23 de 
hafif muzikaya devam — Londra 2335 de 
dans — Milano 23 de operaya devam — 
Rennes 23 de operet havalarma devam — 
Roma 23 de salon muzikasına devam, 
23,40 da dans — Sottens 23 de konser — 
Stokholm 23,15 de konser — Rad. Tou
louse 23,15 de hafif muzika, 23,45 d» 
operet havalan — Varşova 23 de dans. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları 1 e kadar prog

ramlarına devam — Budapeşte 24 de caz
band — Kopenhag 2430 da dans — Mi
lano 24 de operaya devam — Stuttg. ve 

ızikası 
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KüÇ 
KÜÇÜK İLANLAR 

AKŞAM okuyucuları knusında ea 
emin, en süratli ve en ucuz İlân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLANLAB Pazar, SaU M 
Per«embe gönleri İntihar eder. 

1 - ÎŞ ARIYANLAR 
i ş ARIYORUM — Orta okulun ikinci 

«ınıfmdan mezun bir bayanım. Daktilo T» 
Entertip makinelerinde çalışabilirim. Mü
nasip bir iş arıyorum. Akşam gazetesine 
Entertip rumuzuna mektub gönderilmesi. 

— 1 

RİR TttRK BATAN BİAKASDARLIK 
İŞİ ARIYOR — Beyoğlu Akşam Kız Sanat 
okulu mezunu orta tahsili, bulunan he-
vesk4r 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. — 4 

2SO0 LİRA — 2500 lira nakten Bankaya 
dipozito yatırmak şartile mahiye münas^ 
bir ücret mukabilinde bit müessese ve 
ticarethanenin vemeciliSin» talibim. Anu 
edenlerin Akşamda (Vezne) rümuauna 
mektupla bildirmelidir. — 2 

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

2 — İŞÇİ ARIYANLAR 
MUHASEBE DAİRESİ İÇİN — Tecrü

beli, Fransızca ve yahud tngülzceye va
kıf Türk tebaasından ciddi ve iyi refe-
ranslı memur aranıyor. Tahriren 522 pos
ta kutusuna müracaat. — 

ECZACI ARANIYOR — Kalabalık 
bir kazanm eczanesi yoktur. Bu kazada 
eczane açacak eczacıya, meccani dük
kân, ev lürası, sermayesi kifayet etmiyor
sa faizsizv borç ta verilecektir. Galata 
Ünyon han 63. Bay Cemile müracaat. 

ALMANCA TÜCCARt MUHABERE 
İÇİN — Bir ticarethanede günde bir İki 
saat çalışabilecek bir Türk memura ihti
yaç vardır. Daire ve şirket memurları 
tercih olunur. İst. Posta kutusu 211 S. S. 

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

ber mektupla Q. Antep Dr. Şaib özex 
Doğum - Evine müracaatlan. -<- 4 

YAZICI İSTENİYOR — Yazısı iyi he
sabı kuvvetli daktilo bilit gene erkek bir 
yazıcıya ihtiyaç vardır. Ortaokul ve daha 
ziyade tahsili olanlar tercih edilir. İstek
lilerin Gelenbevi ortaokul direktörlüğüne 
baş vurmaları. 

t i I — ^ ^ 

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

3 - SATILIK EŞYA 
PİYANO ALINIYOR — Ne marka olur

sa olsun ve ne halde olursa olsun Beyoğ
lu, İstiklâl caddesi 212 PajşaJ Aznavur, 
mektubla. Kapıcı Misel İçen. — t 

KULUÇKA VE ANA MAKİNESİ — 
Avrupa malı, son sistem bir kuluçka vs 
ana makinesi satıUktır. Büyük Postaha-
ne arkasamda Alyanak han (3) numara
ya müracaat. — 1 

SATILIK PIRLANTA KÜPE — Gayet 
kıymetli iri eski taşlı sallumlı bir çift pır
lanta küpe 21 nisan 938 perşeml>e günü 
İstanbul Sandal Bedesteninde satılacak-
tar. — 1 

SATn,IK 20 - M BEYGİR KUVVETİN
DE — motorlu bir telme aranıyor. İstek
liler Galatasaray lisesi Ortaköy şubesin
de öğretmen Burhana haber versinler. 
Tel. 40«10. — 2 

İSTANBUL PİYASASINDAN — 120 Uâ 
150 metre murabbamda sathi teshine ma
lik bir aded fabrika ksuzanı alınacaktır. 
Satmak istiyenlerin Akşamda (Ş. Y.) ru
muzuna mektupla müracaatlan. — 3 

4 — KİRALIK - SATILIK 
TAKSİTLE SATILIK EKMEKÇİ FIRI

NI — Küçük Mustafapaşada Mekteb so
kağında 1 No. İl fınn. Kagir, 4 oda, bah
çe, ahır ve hamurkârlık, iki cephelidir. 
Talib olanlar fınn yanmdaki mektebin 
hademesi bay Damana müracaat. — 8 

KASIMPAŞADA — Nahncı yokuşunda 
41 No. İl hane müştemilâtı on oda vasi iki 
salon ve üst katta vasi çatısile teferruatı 
sairesi 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. 
S e müraeaatlarL 

KİRALIK YALI — Kozguncuk İle Paşa-
limanı arasmda 115 numaraU yalı be9 
oda, bir çatı odası, bir uşak odası, mutbak 
hamam, ,kayıkhane, nhtım, müteaddid 
meyva ağaçlı bahçe vesaire yazlık 385, 
yazh kışü senelik mahiye 32 liraya kira
lıktır. İçindeltilere müracaat. — Ŝ  

KİRALIK KAT 14 LİRA — Beyoğlu 
Tünel caddesi Mısır apartımanı arkasında 
Kaymakam Reşad solcak 4 numara mü-
cedded hane her katta iki oda terkos hela 
elektrik tesisatı saire. Civardaki kömürcü 
Haille müracaat. — 1 

SATILIK HANE — Şehzadebaşı kara
kolu arkasında, Şeyh Ali sokağında, tram
vaya iki dakika mesafede 9 oda, 2 mut
fak, elektrik ve terkosu havi müstakil 2 
ev olarak kullanılabilir, denize nazır 7 - 9 
numarah hane satıhktır. Görmek için 
Sirkecide Kc^rülü haıunda 29 numaraya 
müracaat. — 1 

KURTULUŞ CADDESİNİN — Birinci 
tramvay istasyonunda 23 numaralı Mü
zeyyen apartımanmm altı odalı banyolu 
bir dairesi otuz Ura ayUk ile klrahktır. 
Arzu edenler görmek için mezkûr apartı-
mana ve görüşmek için de Taksimde 
Topçular caddesinde Uygun apartımanı-
nm kapıcısına müracaat etmeleri. — 3 

ACELE SATILIK HANE VE TARLA — 
Florya istasyonuna on dakikalık ilerde 
Kalitarya köyünde Bağlar caddesinde H. 
markalı iki kat kagir ve üç odalı büyük 
bir salon hela hamam aynca bir ahır iki 
buçuk dönüm tarlası ile İjeraber görmek 
istiyenler içinde bekçiye ve pazarlık için 
Fatih Darüşşafaka caddesi -69- No. ya 
müracaat etsin. — 1 

SATILIK ARSA — Kadıköy çarşısmda 
apartımanlık ucuz arsa satılıktır. Çarşı 
bekçisi Ruşene müracaat. — 2 

SATILIK EV — Beyoğlu Tokatllyan a*-
kası Balıkpazar köşe 336 metre üzerinde 
gayet muntazam ev çift ve mermer 
merdivenler bahçe çift apartıman olur, 
altmda 5 ve ya 6 bü̂ rük dükkân yapılı?, 
acele satılıktır. Müracaat: Beyoğlu Par-
makkapı İstiklâl caddesi No. 117. Birinci 
kat Veli Özder. — 1 

KİRALIIK — Cihangir Kumrulu sokak 
No. 40. 9, 4 odalı Demirden apartımanı 
fevkalâde manzara ve her konforu havi. 

~ 1 

SATILIK KÖŞK MAA BAHÇE — Tarab-
yada, iskeleden üç dakika mesafede, 12 
oda, iki muntazam mutfak, terİEos ve sar
nıç suyu, geniş bahçeleri, mükemmel çi
çek ve meyva ağaçlan havidir Bu köşk 2 
kat olarak ayn ayn veya birlikte kiraya 
dahi verilebilir. Müracaat: Galata, Küçük 
Balıklı Hanı, Hrant Çopur. Tel. 41618. 

SATILIK ve KİRALIK HANE — Kadıköy 
Şifa 20/1 mülk iki kat üzerine altı oda 
banyo apteshane, bahçeli dört tarafı açık 
Kalamış körfezine nazır havadar denize 
yakın hane arzu edenler yanmdaki ha
neye müracaat etsin. — § 

ACELE SATILIK HANE — BeyoglU 
Tozkoparan Çatmalımescid Mekteb so
lmağı 24 numara altı oda bir sandık odası 
iki yüz numarası bahçeli üç tarafı açık 
elektrik terkos Halice nazır havadar bir 
hane satılıktır. İçindekilere müracaat. 

—7 
GÜZEL BİR KÖŞK — Kadıköy, Yo 

ğurtçu, parlca nazır, Cevizliğin Bakla so-
kağmda No. 30. Dr. Mecid paşa köşkü. S 
oda, büyük bahçe, gayet ucuz. öğleden 
sonralan Kurun gazetesinde bay Kenan'a. 
Tel. 21413. — B 

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

— 27 
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
tiyenler her gün müracaatla gezebilirler. 

— 12 

ACELE SATILIK MÜKEMMEL KÖŞK — 
Bakırköyünde istasyona iki dakika me
safede Zuhurat Baba yolu üzerinde du-
varia çevrili bahçe içinde havadar deni
ze nazır bol tatlı suyu ve aynca vâsi ara
zisi olan bir köşk satılıktır. Görmek için 
Bakırköyünde İncirli caddesinde No. 23 
haneye. 

SATILIK EV — Beşiktaşta Abbasağa 
mahallesinin Selâmlık caddesinde on bit 
oda, bir hamam, bir sarnıç, bir mutfak, 
bir garaj ve müteaddid kâleri ve kömür
lükleri havi; denize nazır, her yere ya-
km, mükemmel ve her türlü konfor ve 
modem tezyinata malik 2 ve 4 numaralı 
ev ucuz satılıktır. Görmek ve görüşmek 
için Karaköy - Palas'da avukat Kayaog-
lu Mlhalakiye müracaat. — 8 

KADIKÖYDE SÖĞÜTLÜ ÇEŞME CAD
DESİNDE — 5 odalı 266 No. lı bahçeli ev 
ehven fiatle kiralıktır. Elektrik ve Elmalı 
suyu vardır. 60722 telefon adresine mü
racaat. — 3 

ACELE SATILIK AHŞAB EV — Biri beş 
oda iki sofa, diğeri üç oda elektrik, ku
yu ve bahçesUe iki bölüktür. Büyükdere 
Mekteb sokak 30 - 32 No. lı ev satüıktır. 
Müracaat :Büyükderede bakkal bay Ce
lâle. — 1 

1200 LİRAYA ACELE SATILIK HA
NE — Beylerbeyi vapur iskelesine yedi 
dakika mesafede Küplüce Çayıo sokağın
da 5 numaralı hane Boğaza ve İstanbul 
cihetine fevkalâde nezareti havi üç kat 
üzerine dokuz oda üç hela bir kumalı ha
mamı ve bir mutfağı ve müteaddid mey
va agaçlannl havi bahçe, elektrik ve 
terkosu vardır. Talihlerin üniversite fMi 
fakültesi atelyesinde makinist Baki Baza 
görmek için içindekilere müracaat. 

MiŞ YÜZ PARÇA CERRAHİ ÂLÂT — Mü 
cedded ve iyi muhafaza olunmuş âlâtı 
cerrahi satıhktır. oroloji (Zite Kolojl 
Akujman) üsteloji ve cerrahi umumiye 
aid; elektrik cihazlan rektoskop ortroskop 
(mücedded) arzu eden meslekdaşlara asli 
fiatinden % 20 tenzilâtla verilecektir. 
Her gün öğleden sonra Şifa sokak 20 nu
maraya telefon 60077. — 8 

SATILIK ÇİFTE KÖŞK — Göztepede 
şimendifer yolmıda bir tarafı Birinci Or
ta sokak olan 8 dönüm bahçeli, çamlıklı 
ve su, elektrik tesisatı 9 ve 26 numaralı 
köşklerden birisi veya ikisi birden satılık
tır. 9 numaraya müracaat. — 1 

SSOO LİRAYA ACELE SATILIK ÜÇ 
DAİRELİ APARTIMAN — Cihangirin en 
güzel mevkiinde her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel senevi yedi yüz seksen 
lira kira getiren bir apartıman satılıktır. 
Görmek için Cihangir Alman hastanesi ar
kası Güneşli sokak No. 50 dördüncü kat-
takilere müracaat. 

FENER YOLUNDA — Bagdad cadde
sinde Konak tramvay durağında 146 No. lı 
iki dönümü mütecaviz ağaçlı ve bir ku
yuyu havi müfrez arsa satılıktır. Müra
caat: Telef. 43249. Görmek için: Kızıltop-
rak Kâhyası sokağı No. 7. — 2 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞKLER —ı 
Göztepede Birinci Orta sokakta 15 nu
maralı trene beş, tramvaya on dakika 
mesafede etrafı duvarU dört dönüm bah
çeli iki köşk kiralık ve satılıktır. Bu köşk
lerin büyüğü sekiz oda üç salon mütead
did kUer ve taşlıkları, diğer üç oda bir 
salon hamam ve teferruatı havidir. Mez
kûr köşkler lusmen boyaU ve muşambalı 
ve terlcûs, havagazı ve elektrik vardır. 
Görmek için içindeki bekçiye görüşmek 
için Divanyolu No. 27 ye her gün öğle
ye kadar müracaat. Telefon: 21384. 

2408 LİRAYA SATILIK DÜKKÂN VE 
EV — Beyazıdda Okçular caddesinde 58 
numaralı dükkân ve üzerindeki 16 numa
ralı 5 odalı kagir ev acele satılıktır. İçin
deki bekçi Recebe müracaat. Elektrik, 
su vardır. — S 

KİRALIK DEPO — Ortaköyde, sahH-
de, 900 M2 mesahalı kagir depo kiralık
tır. Tütün deposuna, fahrikajra, antrepo
ya yarar. Müracaat: Galata: Nur Han 
13. Telefon: 43265. — 4 

KİRALIK HAMAM — Hasekide He-
klmoğlu Ali paşa caddesinde 6 No. erkek 
kadın Bostan hamamlan kiralıktır. Çak
makçılarda Sümbüllû handa 26 No. da 
Şülmi Tezere müracaat. — 5 

KÂRLI BİR İŞ — Güzel bir mevkide 
iyi iş yapan yevmi satışı altmış lira tu
tan tütün, tuhafiye, kırtasiye ve sair eş-
3ra satan bir ticarethane taşraya gblifl 
dolayısile devredilecektir. Maçkada tramt-
vay caddesinde Okurlar Pazanna müra
caat. — 1 

KİRALIK KÖŞK — Yakacıkta Ayazma 
yolunda Taş köşk namlle maruf 18 odası, 
iki mutfağı, iki banyolan ve her odasm-
da akar sulu lavabosu bulunan köşk üg 
dönüm meyvalı ve ilci kuyusu, sarnıçlı 
kameriyesi ve aynca iki odalı uşak oda-
sile beraber otel ve pansiyon, nekahet-
hane yapılmak üzere mobilyası ile bera
ber kiralıktır. İçindeklne miiracaat. 

KELEPİR — Geniş manzara, bol ve te
miz hava, iyi su. Bostancıda tramvaya 1% 
trene 15 dakika mesafede Körkuyu mev
kiinde Nuri paşa köşkü etrafı duvaria çev
rilmiş yiıml dönüm arazi ile içinde iki 
bina ve zeytinlik ve bağ vardır. Maktuan 
5000 liraya satılık ve ucuz fiyatla kiralık
tır. Görmek için İçindekilere, almak İçin 
inhisarlar umum müdürlük veznesinde 
Kenan Kılıca müracaat. — 4 

SATILIK HANE — Beşiktaşta Yenima
halle Fırm sokak 7 oda havagazı, elek
trik, sarnıç, banyo, havadar, terkos tesi
satını havi otobüs durağma bir dakika 
12 No. lı hane satılıktır. Ayni sokakta 
avukat bay Feride müracaat. — 3 

ACELE SATILIK AHŞAP EV — 7 oda, 
sofası, çam ve meyva ağaçlı büyük bahçeli 
elektrik, terkos caddeye ve tramvaya ya
kın bir ev satılıktır. Nişantaşı İhlamur 
caddesi Teşvikiye Sağlık yurdu karşısm-
da 31 numaraya saat 10 dan 16 ya ka
dar müracaat. — 1 

KİRALIK DEPO — Tophanede tram
vay caddesi üzerinde 12,000 balya tütün 
alabUir kagir büyük bir depo klrahktır. 
Müracaat: Balıkpazan, Balıkhane sokak 
No. 19/1 Balıkhane buz bayii Fikret. L '~' 

5 - MÜTEFERRİK 
PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif li

selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, l>lrinci smıftan onuncu sımfa dahil 
talebelere ders verir ve ihzari smıflann 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Topta* 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 6 

BAŞBAŞA, HOT - FOKS, KONGA — 
Hususi ve münferid dans dersleri yeni 
danslar, Beyoğlu Karlman karşısmda Nur 
Ziya sokak 3 No. profesör Panosyan. 
Müracaat saatleri pazardan maada her 
gün (12 - 14), (17 - 21). — 7 

BEYOĞLUNDA UYGUN FİATLE VI 
ŞERAİTLE İŞLEK BİR — Kıraathane 
satılıktır. Ortak ta almır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanmda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. 

SATILIK HANE — Kadıköy Moda cad
desinde dokuz oda hamam ön ve arkasm-
da bahçe iyi konforlu ve güzel havadaS 
ev satılıktır. Galata Küçük Balıklı Hanı 
Hrant Çopur. Telefon: 41618. 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂDE 
NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSALAR — 
Nlşantaşmda İngiliz mektebi arkasmda 
Güzelbahçe sokağmda nezaretli 8 metre 
cepheli ve muhteUf derinlikte yekdiğerine 
bitişik müteaddit arsalar satılıktır. Bah-
çekapıda Cermanya hanında 27 No. ya 
müracaat. Telefon: 21468. — 8 

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

tenj eliğine malik iyi Fransızca bUen ve ts-
tanbulda bir yüksek mektebde lisan tedri* 
eden genç bir Alman profesörü hususi 
veya grup halinde dersler vermektedir. 
Esaslı ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Fiatler mutedüdir. «PROF. M. M.» rümu-
zUe (Akşam) a mektubla müracaat. — 12 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak gfisteııniş olcm karilerimizden 
Y. N — F A — H E 1936 — F. D. — 

Bankacı — 118 — R T — M O 
namlarma gelen mektupları İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — idaremizin Paşabalıçe Müskirat Fabrikası için satın alınacak maa 

teferruat 1 adet hava kompressörünün şartnamesi değiştirilerek yeniden açık 
eksiltmeye konmuştur. 

II — Muhammen bedeli sif İstanbul teslim şartile 1500 lira ve muvakkat 
teminat 112,50 liradır. 

III — Eksiltme 27/IV/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yaıslacaktır. 

IV — Muaddel şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif mektuplanm İn
hisarlar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme gününden bir 
gün evveline kadar tekliflerinin kîüaulünü mutazammm vesika almalan lâ-
Eimdır. 

VI — İsteklilerin kanüj!ıen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 inci mad-
İElede yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte 
yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «1407» 

* 
I — Şartnamelerine ekli listede mikdar, eb'at ve müfredatı gösterilen 655 

pıetre mikâbı kereste pazarhkla satm alınacaktır. 
II — Pazarlık, 22/IV/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kaba-

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartname ve lliteler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alı

nabilir. 
IV — İsteklilerin pa^^lık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (199&) 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletinden: 
iskân Umum Müdürlüğü için vilâyetler iskân işlerinde istihdam edilmek 

tizere 150 lira ücretli Fen memurluklarına ihtiyaç vardır. Talip crianlann bilû
mum vesaik ve şimdiye kadar bulımdukları vazife ve işlere ait evrak ve üç adet 

Gaib aranıyor 
Elâzizln Rüstempaşa mahallesinde ti

caret odası sabık başkâtibi bay Receb 
yaıunda oturan Hatice kızı küçük Fatma 
bundan dört sene evvel Osmanh banlcası 
veznedarı Bay Osmanm yanmda İstanbu-
la götürülmüştü. 15 gün sonra kapıdışan 
edilmiş ve figanı üzerine polis karako
luna götürülerek bir Araplcirlinin yanına 
hizmetçi olarak verilmiştir. Bir müddet 
sonra oradan da çıkmış, Beyazıdda Vez
neciler Hallacı Mansur Çıkmazı 20 No. h 
evde bayan Hikmet nezdlnde bir sene 
kalmıştır. Oradan da çıkarak Tahtakale 
Uzunçarşı caddesinde Küçük Bahçeli ha
nında Hacı Ahmed nezdlnde manevi ev-
lâd suretile kalmıştır. Sonradan nüfus 
tezkeresi çıkanlmış Sirkecide Demlrkapı 
askeriye konağında Elâzizli İshak oğlu 
n .̂ -̂m pnndprilmiştir. Fotoğraf lan Na
ciye adlı bir kadmm yanında bıdunmuş-

. •• K .,ıp, nayat ve mematı meç
huldür. On iki yaşlanndadır. İhtiyar an
ne aıçkınklar içindedir. İnsanlık namı
na rica' ederim, bilenler aşağıki adrese 
veya Akşam gazetesi istihbarat bürosıma 
jipK ,̂. vorsinl« r̂. 

Blâziğde Rüstempaşa mahallesinde 1 
No. ^.ae üaDiK başkâtib Receb yanında 
Hozatlı Hatice. ____^ 

KA TI ALÂKA 
Anadolu Anonim 

Türk Sigorta Şirketinden: 
Şirketimiz tahsildarlarından 

Ekrem Erkoç'un müessesemizle 
olan alâkasımn kesilmiş olduğu 
ilân olımur. 

Emlâk satışı 
İstanbul Emniyet sandığı Direktörlüğünden: 

. Haykanuşun Sandığımıza 18826 hesap No. sile 900 lira borcımdan dola
yı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden hakkmda ya
pılan takip üzerine 3202 No. lu kanunımun 46 inci maddesinin matufu 40 mcı 
maddesine göre satılması icabeden Samatyada, Hacıkadm mahallesinde esli 
Leblebiciler köşesi yeni Pulcu înop sokağında eski 62 yeni 60 kapı No. lu ka
gir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. Satış 
tapu sicil kaydına göre yapıljnaktadır. Arttırmaya girmek isteyen 220 lira pey 
akçası verecektir. Millî bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul 
olunur. Birikmiş vergilerle çöp ve fener resimleri ve vakıf icaresi ve taviz be
deli borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 20/4/938 tarihinden itibaren tedkik 
etmek isteyenlere Sandık Hukuk İşleri servisinde açık bulundunılacaktur. Ta
pu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat ta şartnamede ve takip dosyasmda var
dır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satüığa çıkarılan gay
rimenkul hakkmda her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 
23/5/938 tarihine müsadif pazartesi günü Cağ'aloğlunda kâin sandığımızda 
saat 15 ten 17 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale yapılabilmesi için teklif 
edilecek bedelin tercihan alınması icabeden gayrimenkul mükellefiyeti ile saı» 
dik alacağım tamamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdirde son arttıranm ta
ahhüdü baki kalmak şartile arttırma 15 gün daha temdit edilerek 7/6/938 
tarihine müsadif salı günü ayni saatte son arttırması yapüacaktır. 
Bu arttırmada gayri menkul en son arttıranın üstünde bırakılacaktır. Haklan 
tapu sicillerile sabit olmıyan alâkadarlar ve irtifak hakkı sahiplerinin bu hak
larım ve hususile faiz ve masarife dair iddialarım ilân tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı mü^sbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lâzımdır. Bu su
retle haklarım bildirmemiş olanlarla hakları tapu sicillerile sabit olımyanlar 
satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. Daha fazla malûmat almak is
teyenlerin 937/86 dosya numarasile sandığımız Hukuk İşleri servisine mürar 
caat etmeleri lüzumu ilân olunur. 

D İ K K A T 
Emniyet Sandığı: Sandıktan alman gayrimenkulu ipotek göstermek iste-
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Scandinavian Near 
East Agency 

ÇtaUtoda Tahir han S âncfl kat 
Tel: 44991 - S - S 

BTmaka Orient Llnlen Gothenbnrg 
Oothenburg, Btokholm, Oslo. Dantzlg, 

Mynl* Copenhag Abo Reyal Te bütün 
mltık limanlan gark ve Karadeniz bajlı-
tft Unuuüan arasında 19 günde bir azimet 
• • «Tdet Icln muntazam postalar. 

OdynUı - Dantslg - Oothenburg ye 0«lo-
•ttı beklenen rapurlar. 

;Wkingland vapuru 28 Nisana doğru. 
Ootland vapuru 3 mayısa doğm-

fcrdeland vapuru 15 mayısa doğru. 
TakiDda tatanbuldan Hamburg Roter'-

'İMı - Kopenhag, Odynla Oothenbert. 
ItetHg - Btokholm, ve OaloB limanlan 
IflİB hareket edecek vapurlar. 

Atsne vapuru 22 nlauıa doğru. 
VlUngland vapuru 28 Nisana doftlu. 
lOotland vapuru 3 masosa doiru. 
>taU ta<sllAt Icln OaUU'd» Tkhlr baa 

• İBotl katU kâin aeentalıtma mArMMk. 
Tal: 44*91 - S - t 

HİÇ 
ihtiyarlatnıyan 
Bir kadının sırn 

Bu Bayan 25 mi? 
Yoksa 40 yaşında mı 
48 yaşında; olduğu halde yüzünde 

^ bir buruşuğu ve hiç bir izi yoktur. 
Açık, yumuşak ve bir genç kız gibi 
b u r s u z bir cild. Adeta bir harika; 
'^'kat, bunun da fenni bir izahı var-
**". Viyana Üniversitesi profesörü 
JÛoktor Stejkal'in şayanı hayret keşfi 
•lan ve <BİOCEL> tabir edUen kıy-
•»•ttar cild unsıuru, her srumuşak ve 
bttruşuksuz cild için elzem tabii ve 
0*ya edici bir cevherdir ki şimdi; pen-
*• rengindeki Tokalon kremi terki-
Wnde mevcuttur. Siz U3rurken cildini-
*1 besler ve gençleştirir. Her sabah 
^•ba genç olarak uyanırsınız. Bütün 
'touşukluklar ve çizgiler tamamen 
•Üiûmis ve gaip olmuştur. Gündüz 

cild unsuru olan (yağsız) beyaz 
'«Dgindeki Tokalon kremini kullanı-
^oz, Cüdinizi teni taze tutar ve be-
?»alatır, siyah noktalan ve gayri saf 
haddelerini eritir. On yaş daha genç-
^•^ûiz ve daha genç kaimiz. Yüzünü-
• ta zayıflamış adalelerine nihayet 
'iriniz ve bu çirkin tenden kurtula
cak yanaklarınıza gençliğinizin taze-
**fcinl veriniz. 

BAYANLARIN 
Nazarı dikkatine: 

Satın aldığmız Tokalon kremi va-
aolannm büyük bir kıymeti vardır, 

bayünize iade ettiğinizde behe-
n için 5 kuruş alacak, ayni zamanda 
**yn»ettar mükâfatlan bulunan Toka-
<on müsabakasına iftirak hakkını ve-
*w» bir bilet takdim edecektir. Gelecek 
f^'sbalarmuzda ilân edeceğimiz To-
W 
Avz 

on piyangosu ikramiyelerini okuyu-

Satılık ve kiralık 
Modern yalı 
Mücedded ve modem on iki 

odalı iki katlı birinci katta l>ef 
ikinci katta yedi odalı içi TO 
dıçı boyalı telefon, elektrik, 
Havagazı, terkos, alaturka ha-
mamı, bahçesi, nhtımii mevcut 
Boğazın en nezih bir sahili 
olan Vaniköyde iskele yakı
nında (76) numaralı kuleli 
yalı hem kiralık hem satılıktır. 
Mezkûr yalıya müracaat. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Avrupa hattında taşınacak odım ve odun kömürlerine 20/5, 938 tarihin
den itibaren ana hatta mer'i tarifeler tatbik edilecektir. Fazla tafsilât için is
tasyonlara müracaat edilmelidir. (1131) (2189) 

Muhammen bedelleri ile miktar ve vasıflan aşağıda yazılı 3 gurup malzeme 
guruplan ayrı ayrı ihale edilmek üzere 2.5.1938 pazartesi günü saat 10,30 on 
buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon tarafmdan açık eksiltme 
üe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalannda ya-
zıh muvakkat teminatlarile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lâzımdır. Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Satınalma komis
yonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1 — 75 adet balast kalburu muhammen bedeli 825 lira muvakkat teminatı 
61 lira 88 kuruştur. 

2 — 1500 metre muhtelif cins ve eb'atta transmisyon kayışı muhammen 
bedeli 3908 lira muvakkat teminatı 293 lira 10 kuruştur. 

8 — 2000 kilo kaynamış ince bezir muhammen bedeli 1120 lira muvakkat 
teminatı 84 liradır. (2081) 

• 
Muhammen bedeli 8053 lira olan İdaremizin Eskişehirdeki Talebe Pansi

yonu ile Hastanesinin bir senelik ihtiyacı bulunan 48 kalem erzak, Haydarpa
şada gar binası içindeki Haydarpaşa satınalma komisyonu tarafmdan 5.5.1938 
Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf usuli ile ve Eskişehirde teslim şartile 
mtm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunim tayin ettiği vesaik 603 lira 98 kuruş 
muvakkat teminat ve Resmi gazetenin 1-7-1937 tarih ve 3645 No. lu nüshasm-
da intişar eden talimatname dairesinde ahnmış ehliyet vesikalarını muhtevi 
teklif mektuplarım eksiltme günü saat 14 on dörde kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Gar binası içindeki satınalma ko
misyonu ile Eskişehirde Talebe pansiyonu müdürlüğü ve Hastane operatörlü
ğü tarafmdan parasız olarak dağıtılmaktadır. (2106) 

Siz de bu kremden sasmayıniz! 

I !/ı v^ •411 :< 
BALSAMIN KREMLERİ 

r.:> 

1PI" 

Sıhhat Bakanlığının resmi nılisa-
Imı haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMiN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

Vücuda getirilmiş yegâne sıhhi 
kranlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de

ğil sıhM evsafını Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasmda birinci
lik mükâfatmı kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

Adalar Malmüdür lüğünden: 
Dölaplâj Oteli satılacaktır. 

Muhammen değeri 
Büyükada: Yalı mahallesinin Altın ordu caddesinde 17/19/21/23 
otelin tamamı. 9800 Lira 

8/4/938 gününden itibaren bir ay müddetle pazarlıkla arttırmaya çıka-
nlnuştır. 

Satış 9/5/1938 pazartesi günü saat 14 de yapılacaktır. Taliplerin % 7,5 
pey akçeleriyle Adalar Malmüdürlüğündeki komisyona müracaatları. (2009) 

Türk Hava Kurumundan: 
1 — Planör inşaatmda kullanılmak üzere muhtelif boya ve tutkal, çelik 

saç ve boru, muhtelif tel, cıvata ve somun, rondelâ, tandör, tekerlek mafsaü, 
Inüslo makarası, radanza, kaplama bezi, lâstik kablo, işkence vesaire satın 
almacaktır. 

2 — Muhammen t>edeli sif Haydarpaşa 3694 lira, ilk teminatı 277,05 liradır. 
3 — Alınacak malzemenin tam listesi, şartnamesi ve mukavele müsved

desi her gün kurumda görülebilir. 
4 — Katı ihalesi 27/4/938 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de 

kurum binasmda yapılacaktır. 
5 — İsteklilerin belli gün ve saatte vesaik ve teminatlarile birlikte kurum 

merkezinde hazır bulunmaları. <'2169)) 

»ARKİC" 
rtANZUK 

Gündüz için yağsız, gece için yağlı 
ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; ötedenberi tanınmış hususî vazo ve tüp şeklinde 
satıhr. İNGİLtZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

İstanbul Defterdarlığından 
Lira Kuruş 

Samatyada Hacı Hüseyin mahallesinin.Aya Yergi sokağında eski ve 
yeni 12 sayıh evin 4/60 payı: 26 
Beyoğlunda Kazancı mahallesinin Tatarağası sokağında eski 12 yeni 
10, 14, 18, 20 sayılı ve 216 metre 77 desimetre murabbaı münhedim 
apartıman ve dükkân arsasının tamamı: 975 
Kuzguncukta eski Bağcı yeni Bahçe sokağında eski 19, 21 yeni 17/1 
saydı evin tamamı: 225 

Yukanda yazılı mallar 26/4/938 sah günü saat on dörtte satılacaklardır. 
Satış bedeline istikrazı dahilî ve yüzde beş faizli hazine tahvilleri kabul olu
nur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçalarım vakti muayyeninden evvel yatırarak 
yevmi mezkûrda Defterdarlık Milli Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil satış ko-
misyonuna müracaatlan. (F.) (2208) 

67 

Ot 

01 

YENİ NtŞBÎYAT 

UTANDIRILMIŞ TOPRAK 
Eserelri bütün dünya dillerine çevrilen 

ve milyonlarca sayı basılan bugünün en 
büyük Rus ediblerinden biri de Şolohof-
tur. 

tUyandırılmış Toprak» romanı, Şolo-
hofun en son ve en güzel bir eseridir. 

Mustafa Nihad tarafmdan güzel bir şekilde 
tOrkçemize çevrilmiştir.. Remzi Kitabevinin 

neşretmekte olduğu «Dünya muharrirle
rinden tercümeler serisi» nin 19 - 20 nu
maralarını teşkil eden bu eser 500 
sayfalık iki cild halinde basılmıştır. 

ARKİTEKT 
Bu aylık demeğin 85 inci sayısı intişar 

etmçitir. Bu sayı ile ARKİTEKT 8 inci 
İntişar yılma girmektedir. Bu mimarî ve 
sanat mecmuası yedi senelik mütemadi 
ve muntazam bir neşriyat ile memleket 
mimarlıgmı ve güzel sanatlannı harice 
İyi bir suretle tanıtmağa vesile olmak
tadır. 

TÜTÜN 
Zirai, sinaî, ticarî ve iktisadî «Tütün» 

mecmuasının ilk sajosı renkli, güzel bir 
kapak içerisinde çıkmıştır. Sütunlarmı 
ta^namen, umumî ihracatımızın hemen 
hemen üçte birini teşkil ederek millî ser
vetlerimizin başında yer alan «tütün mev-
suu» na tahsis eden bu mecmua, tütün Iş-
lerlle meşgul olaplan tenvir edecek ilmi 
ve mesleği neşriyatın eksikliği hissedile
rek çıkarılmıştır. 

Neşriyatmda münhasıran Türk tütün
lerini korumayı, "memleket tütüncûlügü-
niln menfaatlerini aramayı ve nihayet hec 
hususta al&kadarlara faydalı olmayı ken
d i n e milli bU; vazife ve borç olarak ka
bul eden mecmua, tütüncülüğün, tütün
lerimizin menfaatine taallûk eden mes
leği ve ilmi makaleler ve münakaşelere 
gûtunlannı aubest bırakmak gibi İsabetli 
bir harekett» bulunmuştur. Muvaffakiyet 
dileriz. 

Yavrum Oya- buĉ un yatıracağım, para iLe 
İŞ Bankasındaki lıcsabm 50 lirayı bulacak. Tali in varsa, 
*--^— keşidesfHk^^HBUa^ûO il fa arta bl li r 

. ^ J B * • • ; , . . ' • . , r » 
VI trvm'iS^mKSÂ -

SiYATiK.ARKA,BEL,DiZ 
KALÇA AĞRIUXRİNA 

SÜRÜNCE DERHAL GEÇER 
Zayi — Se3rrüseferden aldığım araba-

oılığa ald S82 sicil numaralı ehliyetimi 
kaybettim, yenisini alacağımdan eski,' n 
değeri yoktur. 

yemiş iskelesi arabacılarmdan lüöR 
Mo. U arabacı Necib Çalış 
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Sıhhatini 

namına 

piO'S "Fruit Satt"; bûtûn 
(lQnyada aıhhatın ,en lâtif ve eıi 
müessir 'yardımcısıdır. Hemeıi 
hergOn küçfilc rahatsızlıkların) 
bQyük hastalıklar tevlit etti^j 
SförOlmektedir. Bu küçiik rahat* 
sızliklann tnen^ei, inkıbaz oldu* 
^ bazen faıiuna bÜe vanlma£f 
'Muntazamen alındılı takdirdê ^ 
ENO'S, tabii tedbirlerle dahilf 
temizliği temin eder ve barsakf 
lan yakan ve zehirliyen \ zehir^ 
leri giderir. Bugünden bir şişe 
ENO'S alınız. ENO'S un hiçbiri 
mümasil müstahzarla kabili kıyasa 
olmad^ını hemen anlıyacaksınız; 
ENO'S, sonderece teksif edil
miş bir toz olub, granüle şek* 
lindeki mümasil müstahzarlar* 

dan daha kat'i bir 
tesir icra eder. Mu* 
kayeseden ' sonra 
ENO'S almakda israd 
ediniz. 

ENO. /'Frült Salt", "Sel 
de Frult" ve "-Mey va .Tu. 
ẑu" kelimeleri fab;-llcı̂ | 

(markası o l a r a k l̂ escit 
edllmlftlrl 

'MEYVA 
TUZU " 

"FRÜlT 
SALT " 

NERVİN 
Sinir ağrıları, asabî öksürükler» uykusuzluk» baj ve 

yanm ba$ ağnsi» baş dönmesi, baysrûılık, çarpıntı ye 

sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

KARADENÎZ 
ORMAN İŞLETME TORK 

ANONİM ŞtRKETtNDEN 
Şirketimizin 1937 bil&nçosue, meclis 

idare raporunun tasdik ve kabul eden he-
' yeti umumiyenin tensibi üzerine, şirketin 

tasfiye edilmiş sermayesi üzerinden beher 
hisse senedine yüzde altı miktarında te
mettü tevzi edileceğinden, alâkadarların, 
sahip olduklan hisse senetlerinin müstah-
siben İstanbul Bahçekapıda 4 üncü Vakıf 
Hanmda 4 üncü katta 36 numarah şirket 
ya2ahanesine 1 Mayıs 1938 tarihinden iti
baren Pazartesi, Çarşamba, Cuma gün
leri öğleden sonra saat ikiden beşe kadar 
müracaatları ilân olunur. 

Osmanlı bankasına memur 
alınmak için müsabaka ilânı 

Osmanlı Bankasınca bu kene ye
niden, hizmete alınacak Türk me-
murlann intihabı için mayıs 1938 
ayı zarfında bir müsabaka açıla
caktır. 

Yaşı 35 den aşağı olup bu müsaba
kaya girmek istiyen erkekler nam
zetliklerini kaydettirmek ve kabul 
şEirtlarmı öğrenmek üzere nisan ayı 
zarfmda her hafta sah ve cuma günleri 
saat 14 ile 15 arasında Osmanh Ban-
kasmin Galatadaki merkezindeki Ki
şi İşleri Semsine müracaat edebi
lirler. 

Talipler hüviyetlerini müsbit ev
rak üe beraber tahsil tasdikname 
yahut şehadetnamelerini ve şayet bir 
vazifede istihdam edilmiş iseler, hiz
met şehadetnamelerini birlikte ge-
tirmelidirek. 

Eskişehirde 

B İ R İ C İ K 
Piyango Gişesi 

Nail Biricik, Bahaettin Yurtsever 

Talllnlzl bu yeni 
gişeden tecrübe 

ediniz. 
Emniyet Sandığ:! Müdürlûĵ ünden: 

Beyoğlu Firuzağa Çukurcuma Cami sokak 
No. 7 de HaUl oğlu Şevket odabaşı 18/3/937 
tarihinde Sandığımıza bıraktığı para İçin 
verilen 19271 numarah Bonosunu kaybetti
ğini söylemiştir. Yenisi verileceğinden es
kisinin hükmü olmıyacağı ilân olunur. 

Güzelliği ezeli bir bahar gibi 
muhafaza eden [bir iksirdir 

Ağız hıfzİ8sıhka-
smın en birinci şar
tıdır. Dişlerin sağ
lamlığını, güzelliği
ni, parlaklığını te
min ve idame eder. 
Günde iki defa onun
la fırçalanan dişler 
ve diş etleri bütün 
mikroblardan ma -
sun kalır, ağız da bu
laşık hastalıklardan 
korunmuş olur. 

Sabah ve akşam her yemekten sonra dişlerinizi 
muntazaman fırçalasrınız 

H A L İ L S E Z E R 
Karyola ve madenî eşya fabrikası 

Karyola ve Çelik Möble Hdeşlıen 
Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik somyeler ve çelik madeni 

möblelerimiz teşhir edilmiştir. Perakendeler toptan f iatma verilecektir. 
Salltımsöğüd Demirlcapı caddesi 7. Tel. 21632 

Modern TÜRKİYE 
8 nci sayısını muhakkak alinizi 

Görmediğiniz güzellik, akıllara hasrret verecek 
zenginlik ve nefis bir tabı. 

Sümer Bank 
UMUMİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
imtihanla memur alınacaktır 

H felerde istihdam olunmak üzere Yüksek İktisat ve Ticaret mektebi me-
• zunlan ahnacaktır. 
H Son üç sene zarfmda iyi derece ile mezun bulunmak ve askerliğini 
• yapmış olmak şarttır. 
H İmtihan 5.5.1938 tarihinde Ankarada ve Istanbulda aynı zaman-
B da yapılacaktır. 
^^^TTal ip ler şeraiti Ankarada Umumi Müdürlükten; tstanbulda Şube-
^ ^ m mizden diğer mahallerde müesseselerimizden öğrenebilirler. • • 

ikbal-Kocaeli Nakliye şirketi 
Eminönü VaUde hanının belediyece istimlâki doIayısUe şirketimi 

merkezinin tütün gümrük meydam 38 numeroya nakledildiği muhte
rem müşterilerimize ilân olunur. 

üz I 

KARAMÜRSEL Fabrikasının 
H A Y A T U C U Z L U Ğ U N A HİZİVİETİ 

Birinci sınıf hare ve dilds ile 

ISMARLAMA ELBİSE 2 4 ve 2 7 lira 
Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tarafında tanınmış çok 

sağlam ve zarif yünlü kumaşlanndan çok mahir makastar tarafından 
itina Ue dikilmekte olan 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 lira 
üzerinden imal edilmektedir. Muamelemiz peşindir. 

(Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılacaktır.) 

(Sultanhamam ikinci Vakıf hanı altında) 

Denizbank Akay İşletmesinden: 
Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20/Nisan/938 çarşambadan itibaren 

tatbik olunacak ilkbahar tarifesi iskelelere asılmıştır. ((2155» 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket RadO 
Aksam Matbaası 


