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Lord Loydun Akşama 
mühim beyanatı 

Türkiye siyasî, iktisadî ve içtimaî inkılâp ve 
terakkilerini büyük bir vakarla ve beynel
milel teahhüdlerine riayet ederek başardı 

Büyük ve kuvvetli ordunuz memleketinizin 
emniyetini ve istiklâlini her zaman müdafaaya 

hazır bir vaziyette bulunuyor 
Ankaradan evvelki gün şehrimize 

gelmiş olan Lord Loyd, dün akşam 
Fransız bandıralı Lamartin vapurile 
Atinaya hareket etmiştir. İngiliz lor
du, hareketinden evvel Parkotelde 
bir muharririmizi kabul ederek seya
hatinin hedefi hakkında şu beyar 
natta bulunmuştur: 

— Seyahatim Akdeniz sahili mem
leketlerinde yaşıyaü İngiliz tebaası
nın kültür müesseselerile alâkadardır. 

Türklyede hasıl ettiğim intibalar çok 
kuvvetlidir. Memleketin, içine atıldığı 
faaliyet sahasmm, genişliği sayam 
dikkattir. Benim en çok gözüme çar
pan şey elde edilmiş olan siyasî, ikti
sadî ve içtimaî inküâp ve terakkile
rin büyük bir vakar içinde beynelmi
lel taahhüd ve tesanüd esasları dahi
linde başarılmış olmasıdır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Binicilerimiz dün akşam 
Avrupaya hareket ettiler 

Njs, Roma, Varşova, Londrada yapılacak 

Dûn akşam Avnıpaya hareket 
Avnıpanm muhteUf şehirlerinde 

yapüacak olan atiı müsabakalara iş
tirak edecek olan ekipimiz, dün ak
çam Mesajeri Maritimin Lamartin 
vapurile Marsüyaya hareket etmiştir. 

Vapur hareket etmeden evvel kafi
le reisi albay B. Cevdet BUgişin ken

eden binlcilerimh 
dişile görüşen bir mühfirririmize de
miştir kL: 

— Bu seneM mania müsabakaları 
Nis, Romö ve Varşovada yapüacaktır. 
Londraya da gitmemiz muhtemeldir. 
atiarm idmanları gayet iyidir. Müsa-

(Devanu 4 üncü gahifede) 

maçlarında bir sürpriz Miili m 
Muhafızgücü güzel bir oyunla bu yıl hiç 

yenilmiyen Beşiktaşı 3-1 mağlup etti 

mııı ımumiiMi 

ket Bad« 

Beşiktaş takımını 3-1 yenen Muhafızgücü takımi 
Bağdan İtibaren: (Ayalttakiler) Şahin. İzzet. Rıza (kaptan). Cihad, İbrahim, Atrf 
^lya, (elbiseli) umumî gıptan bay Salâhaddln. (Oturanlar) Ahmed, Hüsnü, Puad, 

Salih. Lûtfl 

Dr. Fiesenjenin iiniver-
sitemize ait intibaları 

P r o f e s ö r T ü r k t a l e b e s i n i 
t a k d i r e t t i m o r f o l o j i e n s t i t ü 

s ü n ü ç o k b e ğ e n d i 
Büyük Şefimiz Atatürkü muayen© 

İçin memleketimize gelen Fransa 
profesörü doktor Fiesenje tstanbulda 
kaldığı müddetçe Üniversitenin muh
telif müesseselerini gezerek yakından 
alâkadar olmuştur. 

Guraba hastanesindan sonra! mor
foloji enstitüsünü ziyaret eden pro
fesör burada çalışmakta oİEin talebe
ler tarafmdan alkışlarla karşılanmış
tır. Profesör müesseseyi çok beğen
miş ve hislerini: 

— Burada çalışanlara gıpta ediyo-
nım, Parise gelirseniz size bu kadar 
mükemmel bir enstitü gösteremiyece-
ğim, sözlerile ifade etmiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

İngiliz-Itaiyan anlaşması 
Fransız - İtalyan görüşme

leri de başlıyacakmış 
Londra 2 (A.A.) — Deyli Ekspres 

ve Deyli Meyi gazetelerinin bildirdiği
ne göre, İngiliz - İtalyan anlaşması 
10 gün zarfmda imzalanacaktır. Faz
la güçlük çekilmeksizin bütün nok
talar üzerinde bir anlaşmaya varıl
mıştır. 

Deyli Meyi ayrıca diyor ki : 
«İki hükümet arasmda bir nota 

teatisi yapüalcak ve bu notalarda iki 
memleket arasmda yeni ve sağlam 
bir dostluk mecvud olduğu bildirile
cektir. Bu nota teatisinden sonradır 
ki İngiltere, Habeşistarun ilhakım 
Milletler Cemiyeti vasıtasUe tanıtmak 
üzere teşebbüslere başlıyacaktır. 

îngUiz İtalyan anlaşması imzalan
dıktan sonra doğrudan doğnıjra; Fran
sız - İtalyan görüşmelerinin başUyal-. 
cağı bUdiriliyor. 

Boluda dereler 
yükseliyor 

Bazı köprüler yıkıldı 
ova su altında 

Bdu 2 (A.A.) — İki gündenberi 
yağan kardan sonra dün hava lodo
sa çevirmiştir. Sabaha kadar fasıla
sız yağan yağmur karlan birdenbire 
eritti. Dereler taştı. Bolu ovasmdan 
geçen büyük su etrafmdaM tarlalara 
oldukça zararlar vermiş ve bir kısmı 
ovayı su altmda' bırakmıştır. Şose 
üzerindeki bazı köprüler yıküdığm-
dan Mudurnu posta kamyonu Kireç 
köprüsü başmda kalmış ve Gerede 
postası müşkülât ve teahhurla gâ-
miştir. Sularm köylerde ve mülha
katta da zarar yaptığı tahmin edil
mektedir. 

Sür'atie yenisi! 
Enâönüne koca koca levhalar asüdı:. 

tBu adalar ytJalacakttr, sahipleri 
müracaat etsin»; vbu düükândaM 
mallar 15 gün zarfında tamamen sa
tılacaktır»; «im idarehanedeki doktor, 
falnca yere taşınrmştır.» 

İstimlâke ve sonra da yıkümağa 
haşlanacak. 

Vaktile Taksim msydanınm sene
lerce toz yahut çamur halinde kaldt-
ğiTu aklımıza getirelim. Bu seferki 
inşaat pek daha geniştir. Yeni deği
şiklikleri yaparken uzun zaman şehri 
toz ve çamura bulamamak noktastm 
da göz önünde tutalım: Büyük bir 
sürat.. Ayni zamanda, ytkdan yerin 
yerine derhal yeni ve muntazam şekül 

DELİ PETRO 
BUGÜN 

T ü K K SfaM 

Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Franko kuvvetleri mühim 
bir şehir daha zaptettiler 
Hukâmetçi ispanyadan Fransaya 
milliyetçilerin akını devam ediyor 

Fransız hudud karakollarına iltica eden lî^anyollardan bir grup 

Saragos 2 (A.A.) — Röyter ajansı 
muhabiri bildiriyor: Franko kıtalan 
şevkulceyş noktasından ehemmiyeti 
Lerida'nınkinden büyük olan Gan-
desa'yı zaptetmişlerdir. 

Gandesa denize takriben 40 küo-
metre mesafede kâin Tortosa ve Tar-
ragon yollarına hâkim bir şehirdir. 

G e n e r a l F r a n k o n u n t e b l i ğ i 
Salamanka 2 (A.A.) — Umumî ka

rarmalım tebliği: Aragon cephesin
deki sağ cenah kuvvetlerimiz, Mon-
royo'yu Rorre de Arka'yı San Ber-
nardo tepesini ve Bartomeu köyünü 
işgal etmiştir. 

Düşman, mukabU hücumda bulun
muş ise de muvaffak olamanuştır. 

Lejyoner kuvvetlerimiz, Arrens de 
Ledo'yu, Ledo de Valderrobresl al
mışlar ve Bonika yolunu Barajın şi

malinden kesmişlerdir. 
Diğer kuvveUerimiz, Tarragone 

e;yaletinde Pobla de Pasaluka köyü
nü, Valdejordan tepesini ele geçri-
riıişler ve ileri hareketlerine devam 
etmişlerdir. 

Lerida eyaletmde, şehir etrafmda-
ki bütün tepeler elde edilmiş ve Leri
da - Almanon yolu kesilmiştir. 

Zaidin mıntakasmda, kuvvetleri
miz KastÜio ve Binefar'ı zaptetmiş
lerdir. 

Sol cenahta, Bieskas yolunun gar
bında, bir çok mühim mevküer üe 
Akumuer, Azun, Osa de Sorbremon-
te, Eskuar ve Aragisal köyleri işgal 
olunmuştur. Ayni yolun şarkında 
ise kuvvetlerimiz Susin, Kasbas ve 
Jaga'sn zaptetmişlerdir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
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GÜNÜN HADÎSELERt 
Kuvvetimiz 

Bir fransız gazetesi şu fıkrayı ya
sıyor: 

Hariciye nazın M. Pol Bonkur 
akıntıyı geçmek için çok zahmet çe
kiyor. Meclisin Hariciye encümenin
de xvzm\ izahat verdi, ve İngiltere ile 
her zamandan fazla, sıkı bir anlaş
ma tavsiye etti. Mebuslardan M. 
Rolün: 

— Zaten başka bir dostumuz yok 
ki, bir o var!... dedi. 

M. Pol Bonkur: 
— Pardon, Türkiye ile de gayet 

iyiyiz! cevabını verdi. 
Başka bir fransız gazetesi de şu

nu yazıyor: 
«M. Von Papen, Almanyamn An

kara sefiridir. Çünkü Almanya, göz
lerini tekrar şarka çevirdi. İkinci 
Willıelmin büyük hülyası «Şarka 
nüfuz etmek» di. Bu rüyasımn tim
sali Berlin - Bağdad demiryolu oldu. 
Türkiye, bu muazzam hattın ilk du
rağıdır, ikinci Wilhelm Türkiyeye 
şatafatlı bir seyahat yapmıştı. Aym 
manevra daha az gösterişli bir şekil
de başlıyor. Türkiye, Hindistana 
doğru açılımş kapı, ve şarkî Akdeniz 
üzerinde fevkalâde bir tarassud ve 
bir nöbet yeridir. 

İngiltere ve İtalya bütün bunları 
bizim kadar iyi büiı-ler.» 

Bu yazılaı-da hakikate uygun nok
talar var: Türkiye kuvvetlidir, Tür-
kiyenin dostluğu kıı^metlidir. Türki
ye, Akdenizin şarkmda en kuvvetli 
devlettir, bir çok yerlerin kapısıdır, 
en değerli mukadderata hâkim bir 
mevkide ve bir kudrettedir. 

Fakat bir noktayı iyice tasrih et
mek lâzım: Türkiye o derece kuv
vetli, kuvvetini ve ehemmiyetini o ka
dar müdriktir ki herkesin dostlu-
ğvmu aradığı bu müstesna kudreti 
yalnız sulh uğruna kullanmaya az
metmiştir. Kemalist Türkiye siyasî 
rekabet ve menfaatlerin, nüfuzların 
çarpıştığı bir saha asla olamaz. 

Aimanyanın Vatikanla 
arası acildi 

Almanya ile akdedilmiş 
konkordatonun feshe
dileceği zannediliyor 

Paris 2 (A.A.) — Maten gazetesi 
yazıyor: İyi haber alan Vatikan mah
fillerinde, Vatikan rodyo istasyonun
dan dün Alman lisanile yapılan mu
sahabe ve Aimanyanın Vatikan nez-
dindeki mümessili ile Berlin makam
ları aı-asında telefonla yapılan muha-
Tereden sonra, Almanya ile akdedüen 
konkordatonun feshedileceği zanne
dilmektedir. 

Maten şu satırları ilâve ediyor: 
Dolaşan bir şayiaya göre, Kardinal 

înnitzer istifa ederek bir manastıra 
çekilecektir. B. Hitlerin Komaya se
yahati esnasında Vatikam ziyaret et-
miyeceğine muhakkak nazarile bakıl-
Inaktadır. 

Zannedüdiğine göre, Avusturya -
Almanya plebisitine karşı ittihaz et
tiği tarzı hareketi izah etmek üzere 
Înnitzer Komaya davet edilecektir. 

Atatiirkiin sıhhati için 
musevi havralarında 

dualar okundu 
Haham başılık Meclsinin tamimi ü-

zerine dün Türkiyede ve İstanbulda-
ki bütün havralarda Büyük Önden 
Atatürkün iadei sıhhat ve afiyeti için 
dualar okunmuştur. İstanbul havra-
lannda dualara saat 9,30 da başlan
mış ve saat birde bitirilmiştir. Bu du
alarda bütün halıamlar ve musevi 
cemaati erkânı Ue büyük bir kalaba
lık hazır bulunmuşlardır. 
Izmirdeki Museviler Atatür

kün sıhhatine dua ettiler 
izmir 2 (Telefonla) — Buradaki 

Museviler bugün ibadethanelerinde 
toplanarak Atatürkün sıhhat ve afi
yeti için dua etmişlerdir. 

Cemaat umumî kâtibi B, Yakub 
aynca Atatürkün yüksek meziyetle
rinden bahseden türkçe bir hitabe 
söylemiştir. 

Kadın kıyafetinde 
bir erkek 

Yakalanacağını anlayınca 
tabanca çekmeğe kalktı 

izmir 2 (Telefonla) — Kemalpaşa-
Turgudlu yolunda garib bir hâdise 
olmuştur. Turgudluya gelen otobüs 
yoluna devam ederken elinde bir ba
vul bulunan çarşaflı ve yüzü siyah 
peçe ile örtülü bir kadın yola inerek 
otobüse dur işareti vermiştir. 

Otobüs durmuş, şoför içeri girme
si için kapıyı açmış, fakat bu esnada 
gözü kadmm eline çarpmca fazla 
kıllı olması nazarı dikkatini celbede-
rek yüzünü açmasını söylemiştir. 
Çarşaflı kadm yüzünü açmamakta: 
İsrar edince şoför birdenbire peçeyi 
çekivermiş ve peçe altından bıyıklı 
sakallı bir erkek yüzü meydana çık
mıştır. Bunun üzerine esrarengiz yol
cu derhal tabancasına sattUmışsa da 
otobüste bulunan ve Turgudluya 
mahkûm götürmekte olan bir jandar
ma silâhile kadm kıyafetindeki ada
mın üzerine atılarak kıskıvrak yaka
lamıştır. 
Garib yolcu otobüse alınmış ve Tur-

gudlu jandarmasına teslim edilmiştir. 
Kendine niçin kadm kıyafetinde do
laştığı sorulduğu zaman kız kaçır
mak niyetile bu işi yaptığmı söyle
mektedir. Hüviyetinin tespiti için tah
kikat devam ediyor. 

Mesud bir nikâh 
Ankara 2 (Hususî) — Anadolu 

Ajansı Genel Direktörü Bay Muvaf
fak Menemencioğlunun kızı Bayan 
Suzan Menemnecioğlu ile Hariciye 
Vekâleti kâtiplerinden Bay Mustafa 
Borovalımn nikahlan bugün saat 11 
ele belediye dairesinde yapılmıştır. 

Bayan Suzan Namık Kemal'in ve 
Mbık ayan reisi Kifat Menemencioğ-
tbnun hafldesi ve Hariciye Umumî 
İKâtibi Numan Menemencioğlunun 
yiğenidir. 

Hariciye Vekili Doktor Rüştü Araş 
Ue Numan Menemencioğlu nikâhta 
tai'afeyne şahitlik etmişlerdir. 

Merasimde Dahiliye, Adliye, Mali-
T* GÜjrT"'*BSr tnhişîirl^r veJsüi' '"ife 

Greta Garbo Tunusta 
Tunus 2 (A.A.) — Greta Garbo ile 

Leopold Stokovski İtalyadan buraya 
gelmişlerdir. Artistler gazetecilerle 
fotoğrafçılara izlerini kaybettirmek 
için kendilerini getiren vapurun gü
vertesinde bir kaç saat kalmışlardır. 

Greta ile kocası Hammame'de kara
ya çıkarak Villâ Sensebastiyen'e yer
leşmişlerdir. Vaktile Dük ve Düşese 
Dö Vindsor da bu villâda kalmak is
temişlerdi. 

Balkan antantı matbuat 
konseyi 

Balkan Antantı matbuat konseyi 
aym yedisinde İstanbulda toplana
caktır. Toplantı bir hafta devam ede
cektir. Delegeler Bursa ve Yalovayı 
da gezeceklerdir. 

Başvekilimizin Vikont 
Goşen'e ziyafeti 

Ankara 2 — Başvekil Celâl Bayar, 
şehrimizde bulıman Osmanh banka
sı Londra umumî komitesi erkânın
dan Vikont Goşen şerefine Anadolu 
klübünde bir öğle ziyafeti verdi. Zi
yafette malî mahafile mensub bir çok 
zevat bulımdu. 

B. Hitler Stutgartta 
Stuttgart 2 (A.A.) — Hvas ajansı 

muhabiri bildiriyor: 
Hitler dün akşam Stuttgarta vasıl 

olmuştur. Mumaileyh memleket hari
cinde yaşıyan Almanlar tarafından 
gönderilen murahhas heyetini kabul 
etmiş sonra belediye dairesinde ple-

Son dakika 
ingiliz - italyan 

konuşması 
Italyanm Mısır hakkında 

bazı mühim isteklerde 
bulunduğu tekzip ediliyor 

Londra 3 — Star gazetesi şu yol
da bir haber neşretmiştir: «Öğrendi
ğimize göre İngiliz - İtalyan konuş
ması esnasında İtalya, Mısırda müş
terek idare istemiştir. Bundan baş
ka Nil nehrinin ve Süveyş kanalmın 
kontrolüne iştirak etmesini ve Mısır 
hükümeti nezdinde bir müşavir bu
lundurmağı istemiştir.» 

İyi haber alan siyasî mahafil bu 
havadisi tamamen hayal mahsulü 
sayıyor. Esasen İngiltere Mısırın mü
şaviri değil, müttefikidir. 
Çekoslovakyada siyasî cü

rümler için umumî af 
Praı; 3 — Çekoslovakya istiklâli

nin 20 nci yıldönümü münasebetüe 
siyasî cürümler için umumî af ilân 
edilecektir. Fakat bu affın Südet 
Almanlarmı memnun etmesi ümid 
edilmiyor. 
ispanyada hükûmetçilerin 

taarruzu 
Madrid 3 — Hükümet kuvvetleri 

kumandam general Miaja Guadalaja 
cephesine gitmiştir. Burada hükû
metçilerin taarruzunu bizzat idare 
edecektir. 

Hükümet kuvvetleri Abanadez'i ve 
mühim bir askerî mevki olan Ponta 
del Apehar'ı işgal ettiler. 

İngiltere Avusturyanın 
ilhakını tanıdı 

Viyanadaki sefaretini 
başkonsolosluğa şevirdî 

Berlin 2 (A.A.) — İngilterenin Ber
lin büyük elçisi bugün fon Ribben-
trop'a' iki nota vermiştir. 

Bu notalarla İngiltere Avusturya-
nm Almanya üe birleşmesini tam-
makta ve Viyanada bir İngiliz baş
konsolosluğunun açılmasını istemek
tedir. 

İngiltere bu konsolosluğu 15 nisan
da açmak tasavvunındadır. Münih-
teki İngiliz konsolosu aynı vazife3ri 
Viyanada da görecektir. 

Hitlerin İtalyaya yapacağı 
ziyaret 

Roma 2 (A.A.) — Beklenmiyen bir 
vaziyet zuhur etmediği takdirde B. 
Hitler Komaya 3 mayısta gelecek, 6 
mayısta Napoliye giderek ertesi gün 
tekrar Komaya dönecek ve 9 mayısta 
Floransaya geçecektir. 

Çekoslovakya da tanıdı 
Berlin 3 (A.A.) — Almanyadaki Çe

koslovak elçisi, hükümetinin bugün
den itibaren Viyanadaki orta elçiliğini 
kaldırmaya karar verdiğini bildirmiş
tir. Başkonsolosluk açık kalacaktır. 

Hariciye Vekili 
geldi 

Çarşamba günü Mısıra 
hareket ediyor 

Hariciye Vekili doktor Tevfik Rüş
tü Araş bu sabah Anl^radan İs-
tanbula gelmiştir. Hariciye Vekili İs
tanbulda üç gün kalacak ve çarşam
ba günü Romanya Seyrisefain idare
sinin Daçya vapurUe İskenderiyeye 
hareket edecektir. 

Hariciye VekiUmize bu seyahatte 
dün isimlerini yazdığımız zatlar ve 
Mısır sefiri refakat edecektir. 

Eyüpte bir garajda 
bir otobüs yandı 
Eyübde Kızılçeşmedeki garajdan 

dün gece saat 22,30 da yangın çık
mıştır. İtfaiye vaktuıde yetişerek 
yangım söndürmek için tedbir al
mıştır. Garajda bulunan benzinlerin 
parlamasına rağmen ateş çabuk sön« 
durulmuştur. Yalnız tamir İçin ga« 
rajda bulunan 3337 numaralı otobüs 
yanmıştır. Yangm otobüsün tamiri 

Orta Avrupada hüküm 
süren gerginlik hafifledi 

Avusturyalı işgal etmiş olan Alman 
kuvvetleri memleketlerine dönüyor 

Paris 2 (A.A.) — Övr gazetesinde 
bayan Tabuis, Orta Avrupa meselesi 
hakkında diyor ki: 

Orta Avrupada: gerginliğin bir mık-
dar azaldığı söylenebilir. Avusturya-
Çekoslovakya hududuna tahşit edil
miş olan Alman kıtaları, yeniden Al-
manyaya çağrılmış ve Avusturyada; 
halen, biri mötörlü olmak üzere, iki 
fırka Ue bir kaç dağ taburu kalmıştır. 

Diğer taraftan, Almanyanm Çekos
lovakyada; hâdiselerin kendi seyirleri
ni takib etmesine intizar karan ver
miş olduğu sanılmaktadır. Almanya, 
bu mesele ile yalnız diplomatik bir 
tarzda meşgul olacak ve işarıahire ka
dar kuvvet istimalinden vazgeçecek
tir. B. Pol-Bonkur ve Çamberlâynin 
beyanatı, Fransız ve İngiliz politika-
larımn yeniden selâbet almış bulun-
malafmı göstermesi bakumndan se
merelerini vermeğe başlamıştır. 

Berlin 2 (A.A.) — Kesmen bildiril
diğine göre anşlusdanberi Viyanada 
bulunan Alman ordusunun 27 nci 
fırkası Almanyaya hareket etmiştir. 
Diğer Alman kıtalan da yakında Avus-
turyayı terkedeceklerdir. 

Bazı mahfellerde zannedildiğine gö
re Alman kıtalarmm Avusturyadan 
ayrılması Avusturyada plebisitin as
kerî bir zafer havası içinde cereyan 
etmesine mâni olmak arzusundan 
ileri gelmektedir. 

Bazı mahfiller, kıtaların geri alm-
ması neticesinde Aimanyanın harici 
siyaseti hakkında faraziyatta bulu-
nulamıyacağmı beyan etmektedirler. 

Bu mahfiller 12 martta Avusturya-
mn sür'atle işgal edilmiş olması bu 
memleketin sevkulceyş noktalarının 
bir kaç saatte işgal edebileceğini gös
terdiğini ilâve eylemektedirler. 

Avusturyalı Naziler Viyanaya: 
dönmüşler 

Vinaya 2 (A.A.) —Haziran 1934 do 
Dollfussun katlinden sonra Almanya
ya iltica eden Avusturyalı naziler A-
vusturyaya dönmüşler ve bu sabah^ 
Viyanaya girmişlerdir. Naziler hücum 
kıtalarının kahve rengi üniformasını 
giymiş oldukları halde önlerinde mu-
zika ile şehrin sokaklarından geçmiş^ 
lerdir. Alayın başında hücum kıtaları 
şefi Lutze ve Hitlerin Avusturyadakl 
komiseri Burkel bulunmakta idi. 

Ingiitare ile Amerika 42,000 tonluk 
Zırhlılar yaptıracaklar 

ttalya ile Almanya 35,000 tondan yukan 
zırhlı yaptırmazlarsa Fransada bu 

tonaji tecavüz etmiyecek 
Londra; 2 — Amerika ve İngiltere 

hükümetleri Japonyanm inşaatı bah
riyesi hakkında sorulan suallere ce-
vŝ p vermediği cihetle Londra deniz 
muahedesinin hükümleri hilâfında 
35,000 tonilâtodan yüksek harb ge
mileri inşasına karar verdiklerini bi
rer nottf Ue Fransaya bildirmişlerdir. 
İngiltere, bu karardan Almanya, İtal
ya, Sovyet Rusya ve Japonyayi haber
dar etmiştir. 

İngiltere inşa edeceği 42,000 tonluk 
zırhlıları 16 pusluk toplarla teçhiz 
edecektir. Amerikada ayni tarzda harb 
gemileri inşa edecek fakat toplai'i 18 
pusluk olacaktır. İngüiz bahrî maha-
füi 18 pusluk topların, gemilerin sür
atini azaltacağı fikrindedir. İngütere-
nin şimdi inşa etmekte bulunduğu 
zırhlılar 14 pusluk toplarla teçhiz e-
düecektir. İngüiz mahafüi, Almanya 
ile Sovyet Rusyanm 35,000 tondan 
yukan zırhlılar inşasına kalkışacakla
rını zanetmemekte fakat İtalyanm 

35,000 tondan yukarı harb gemileri 
inşa edeceğinden şüphe eylemektedir. 

Çünkü Kont Çiyano Lord Perte, î-
talyanm 1936 tarihli deniz muahede
sine girmek istediğini, fakat Londra 
ve Vaşingtonun, çapları 16 pusu ge
çen toplarla mücehhez 35 bin tondan 
yukarı zırhlılar inşa etmeğe karar 
vermeleri üzerine İtalyanm da bu fi
kirden vazgeçmes muhtemel oluduğu-
nu söylemiştir. 

Fransa hükümeti, İngiltereye gön
derdiği notada başka Avrupa devlet
leri 35,000 tondah yukarı harb gemi
leri inşa ettikleri takdirde kendisinin 
35000 tonluk hacmi tecavüz etmemek 
niyetinde bulunduğunu, fakat İtalya-
veya Almanya 35,000 tondan yukan 
harb gemileri inşa ederler ise kendisi 
de ayni şekilde hareket edeceğini bir 
nota Ue İngiltereye bildirmiş ve denia 
teslihatmın tahdidi için alâkadar dev
letlerle müzakereye girişmeğe hazır 
bulunduğunu ilâve etmiştir. 

Şuşniğin evrakı 
Albay Adam bazı evrak 
imha etmekle suçlu 

Viyana 2 (A.A.) — Yarı resmî bir 
kaynaktan bUdirUiyor: 

Şuşniğin sabık matbuat şefi albay 
Adam dosyalar üzerinde tahrifat icra 
ederek Avusturya devletine zarar iras 
etmiş olmak zannı altmdadır. Tesbit 
edUdiğine göre, federal Başvekalet da
iresinde araştırmalar vukua gelirken 
albay bütün bu müddet zarfında bir 
çok dosya yakmıştır. Ne nukdar dosyar 
nm kaybedUdiği daha belli değUdir. 

Sanüdığma göre, halen yabancı 
memleketlere kaçmış bulunan eski A-
vusturya Nazırlarmdaiı Zenatto Ue 
Stotinger de Avusturyadan çıkarken 
kendilerine emanet edilmiş olan ve 
devlete ve partiye aid bulunan parala
rı da beraber götürmüşlerdir. Bunla-
nn tevkif edilerek iadei mücrimin an-
laşmalanna göre Almanyaya iadeleri 
hnVkındft talen vanüıp yapılmadığı 

Küçük itilâf 
Macaristanla anlaşmak 

için müzakereye giriştilei 
Prag 2 — Venko gazetesi yazıyor» 

Üç Küçük İtUâf devletUe Macai'istan 
arasında yakında müzaıkerelere baş
lanacaktır. Bvmdan maksad bir an« 
laşma yapmaktır. 

Bu müzakereler esnasmda sUâh-
lanma sahasında hukuk müsavatı-
mn tanınması, karşılıklı ademi tec»« 
vüz misakı akdi ve başka hükümet
lerle birbirlerinin zaranna dokuna
cak anlaşmalar ypaılmaması görüşü* 
lecektir. 

Profesör Pitart Adıyamanda 
Adıyaman 2 (A.A.) — Tetkikat için 

Adıyaman'a gelen profesör Pitart 
Halkevinin verdiği çay ziyafetinde 
yüzlerce dinleyici karşısmda verdiği 
konferansmı şu sözlerle bitirmiştir: 

«Biz AvrupalUar bu büyük kültürü 
varatan sizin atalarınızın a'>"nk to-
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Musikide '^Tabiî sesler,, 
D ün radyoda bir ecnebi istasyon, 

dinleyicilerine tabii seslerle bir 
• tabir caizse - konser verdi: Kuzu 
melemeleri; kedi miyavlamaları; kuf 
cıvıltdan; ve nihayet, kundaktaki bir 
(ocuğım viyaklaması... 

Geçenlerde bir okuyucum modem 
musikiye bu gibi seslerin girmesini 
temenni ediyordu. Eşref saatmiş gali
ba... Duası kabul oldu! 

Bundan sonra, evinde radyosu ol-
mıyanlar da hayıflanmasın... Sabaha 
kadar uyumıyan bir yumurcağın hay-
kırmasmı zevkle dinliyerek: 

— Evde hususî bir orkestram var... 
- diyebilirler. 

Hele yazm, cibinliğin dışında, âlâ 
incesaz! • 

Affedilen evlâd katili anne 
G eçen günkü yazımda, İngiltere-

. de, tedavi edilemiyen malûl ev
lâdım sırf merhamet hissile öldüren 
Bn. Munf ord isminde bir annenin ida
ma mahkûm edildiğini haber vermiş
tim. Havadisin mabaadmı da tamam-
hyayım: Nazır Con Saymen kendisini 
affetmiş. 

Mahkûmiyetinden evvel Bn. Mun-
ford, beraetinden emin ve serbestmiş. 
Mahkûmiyeti üzerine o gün tevkif 
edilip büyük bir bedbinliğe düşmüş. 
Affolunca gene serbest... 

Hulâsa, üç gün sırayla, üç ayn ha
leti ruhiye! 

• 
"Ostad kebapçı! bir 

döner kes...,, 
A nkaradan Bay Bedri Akcadoğan 

yazıyor: 
^ «Kubilây Menemen'de şehid edildi
ği zaman da size bir mektup yazmış
tım: Millî azizler arasına giren bu 
gencin adı niçin şu veya bu dükkâna 
konuyor? Hürmetsizliktir! demiştim. 
Siz de bütün ananelerdeki aizzenin 
halk tarafından benimsendiğini - mu-
sevi, hıristiyan ve müslüman ismihas-
l^wnı misal zikrederek - göstermiş
tiniz. O zaman bu izahmızı haklı bul
muştum. Fakat şimdi de başka şey 
sinirime dokunuyor: ÜSTAD tabüri-
nin bu derece müptezelleşmesi! Ke-
babcı çu^ğma bile «Üstad! bir döner 
kes!» demeğe başladılar. Halbuki biz 
bu tabiri en kıymetli bildiğimiz şahsi
yetler hakkında kuUanmağa alıştık. 
Penamıza gidiyor. Bakahm buna ne 
diyeceksiniz?» 

-— Aziz kariim, bana kalırsa buna 
da tozmayın; geniş yürekli olun ca
nım! «Bey», «mösyö», «herr», «sinyor» 
tabirleri de eskiden yalnız mümtaz 
bir sınıfa mahsustu, sonra umuma 
şamil oldu. Halk, her beğendiğini be
nimser. Hakikî üstadlar, geniş tabaka-
larca cidden takdir edildiklerini bari 
bu misalle olsun anlasınlar. Zira rağ
bette olduklarına dair başka bir mad
dî emare var mı, bilmem?.. 

t • • . 
ister inan, ister inanma! 
r ^ ecen gün, bir fıkramda demiştim 
^ ^ ki: «Bir dostum, Brezilyada çir
kin manzarah yerlerin önüne apar-
**"*.*" *^^Pbesine benziyen bir duvar 
çekildiğini söylüyor; böyle bir duvan, 
Eminpnünde Valde hanı yıkıldıktan 
sonra onun yerine paravana gibi çeke
lim. Arka taraftaki çirkin manzara-
*"« yerine muvafık inşaat yapılıncıya 
Kadar bu duvar, orada mükellef bir 
apartıman hissini versin!» 

Bunu bana söyUyen muharrir Selâ-
nû Sedes'di. Son Posta refikimiz, erte
si günkü nüshasınm «İster inan, ister 
inanma» sütununda, bir kariinden 
yukanki mealde bir mektup aldığım 
yazıyor. 

Böyle bn- tevarüd olduğuna: 
ister inan, ister inanma! 

(Vâ — Nü) 

Umumî nakliyat işleri 
müdürü şehrimizde 

. İktisad Vekâleti umumî nakliyat 
İşleri müdürü B. Ayet Altuğ Ankara
dan şehrimize gelmiştir. Müdür dün 
Deniz Ticaret müdürlüğünde meşgul 
olmuş ve öğleden evvel Deniz Bank 
umum müdürile görüşmüştür. B. 
Ayet Altuğun şehrimizdeki tedkikle-
rinden sonra Deniz nakliyatı işlerin
de bazı ıslahat ve yenUiklesr yapılaca
ğı haber verilmektedir. 

Kasaplık hayvanlar 
Mukavelenin 

derhal tatbiki için 
tedbir alındı 

îstanbulda et fiatleri ucuzladıktan 
sonra et istihlâkindeki artışı karşıh-
yacak kasaplık hayvan getirtmek üze
re belediyenin kasaplar şlrketile yap
tığı mukavele tasdik edilmek üzere 
Dahiliye Vekâletine gönderilmişti. Bu 
mukavele tasdik edilip iade edildik
ten sonra derhal tatbik edileceğinden 
şimdiden icab eden tedbirler alınmış 
ve teşkilât yapılmıştır. 

Yapılan mukavele altı aylıktır. Bu 
müddet hitammda alınacak neticeye 
göre belediye ya kendi vesaitile doğ
rudan doğruya, yahud da gene kasap
lar şirketile müştereken ve ahnacak 
tecrübelere göre yeni essaslarla yeni 
bir mukavele yapılacaktır. 

O t o b ü s ç a r p t ı 
Şoför Fehminin idaresindeki 3416 

numaralı Şişli - Fatih otobüsü, Beya-
zıdda Yeniçeriler caddesinden geçmek
te iken tramvay amelesinden Süley-
mana çarparak yaralamıştır. Süley
man tedavi altına alınmış, şbför ya
kalanmıştır. 

Yanpın muslukları 
462 den 523 adede 

çıkarıldı 
Terkos şirketi faaliyette bulundu

ğu sırada şehirde çıkan yangmlairda 
itfaiye için su bulmak çok müşküldü. 
Bilhassa mevcud yangm muslukları 
itfaiyenin hortumlarına uymuyordu. 
Terkos su tesisatı, belediyeye intikal 
ettikten sonra sular idaresi yangm 
musluklatı bahsine büyük bir ehem
miyet vermiş, esM musluklarm ku
turlarını genişletmiş, yeniden de bir 
çok musluklar tesis etmişti. Sular l-
daresi, geçen sene de musluklarm 
mıkdarını arttırmış, bu suretle mev
cud 462 musluk 523 adede ibla edU-
miştir. 

Başparmağmı makineye 
kaptırdı 

Büyükderede Kibrit fabrikasmda 
çalışan Firdevs isminde bir kız; iş es
nasında sağ elinin başparmağım ma
kineye kaptırarak kestirmiştir. Fir
devs tedavi altma alınmıştır. 

. Galatada bir cerh 
Mehmed Ali, palto ve 

elbise yüzünden Hasanı 
bıçakladı 

Evvelki gece Galatada bir yaralama 
vakası olmuştur. Mehmed Ali isminde 
biri, bundan bir müddet evvel, bir 
mahkûmiyetini ikmal etmek üzere 
hapishaneye girmiş, girerken de yeni 
paltosile elbiselerini Denizyolları ame
lesinden Hasan adında bir arkadaşına 
emaneten bırakmıştır. Mehmed Ali, 
evvelki gün mahkûmiyet müddetini 
bitirerek hapishaneden çıkmış, gece 
Galatada bir kahvede Hasanı bulmuş
tur. 

Mehmed Ali, paltosile elbiselerini 
istemiş, fakat bu isteyişe karşı hiç 
beklemediği bir cevap almıştır. 

Hasan; palto ve elbiseleri satmış 
olduğ*unu söyleyince Mehmed Alinin 
kan beynine sıçramış ve bıçağım çe
kerek Hasam bir kaç yerinden yaraü-
yarak kaçmıştır. 

Vakadan haberdar olan zabıta, ya-
raU Hasam Beyoğlu hastanesine kal
dırmış, Mehmed Ali de kısa bir zaman 
sonra yakalanmıştır. 

Kavsra neticesinde cerh 
Üsküdarda Nuhkuyusunda oturan 

tütün amelesinden Haşim ile Sun 
kavga etmişler, Sırn Haşimi başından 
yaralamıştır. S im yakalanmış, Ha-
Şim tedavi altına aUnmıştır. 

Haklı şikâyetler 
Gece yarısı yatağımız

dan fırlıyoruz 
Parkotelmde müşterilere eskiden 

otomobil lâzım dunca, bir çocTik 
gönderüir, araba getirtüirdU Şim^ 
di başka bir usul ihdas olundu: 
Kapıcının yanma bir zil ve dış 
kapının önüne bir çan... 

Çalıyorlar, sokaktan işiten oto-
mobü geliyor! 

Fakat bu, gayri muntazam for 
sılalarla bütün gece devam ettiği 
için, biz, civardaki apartımanlar-
da oturanlar defalarla yatağımız
dan sıçrıyoruz. Otomobil komesi 
bile yasak edildiği bir devirde bu
na nasıl cavaz veriliyor? Dikkati 
celbederiz. 

Ayaspaşalılardan bir gfrup 

ftkay idaresinin lıalka 
l(ojaylıkları 

Vapurlara halkın kolayca 
girip çıkmasını temin 

edecek tehirler alınıyor 
Akay işletmesi halka kolaylık gös

termek için tesbit ettiği tedbirleri 
tatbike devam ediyor. Bu tedbirlerden 
biri de halkm vapurlardan kolay ve 
mümkün olduğu kadar süratle iske
leye çıkmalarıdır. Bu ciheti temin için 
Köprüdeki Adalar iskelesinin vapur 
yanaşma dubaları, vapurun baş ve ar
ka taraflanndaki çıkış yerlerinden 
yolculann kolaylıkla geçebilmelerine 
müsaid olacak bir şekilde büyütül
mektedir. 

Eşyalar, yolcular arasından çıkanl-
mıyacak, vapurlann baştaraflarmdaki 
yerden nakledilecektir, ^ k a tarafta
ki yer de yolculara tahsis edilmiştir. 
İskelenin arka tarafındaki parmak
lıklar biraz daha geriye ahnacak ve 
bu suretle yolcuların geçeceği iskele 
koridoru genişlemiş ve halkm daha 
rahat jrürümesine müsaid bir hale gel
miş olacaktır. Adalar iskelesindeki 
büfenin de kaldınlması tekarrür et
miştir. Alman bütün bu tedbirler sa
yesinde halkın vapurlardan çıkış za-
mam yanya inecektir. 

Hakaret cezası 
Osman ile Ayşe üçer gün 

hapse mahkûm oldular 
Fatihte oturan bayan Muzaffer 

admda bir kadın evvelki gece odasın
da oturarak avazı çıktığı kadar bağı
ra çağıra şarkı söylemeğe başlamıştır. 
Üstündeki odada oturan diğer kiracı 
Ayşe ile kocası Osman bu gürültüden 
rahatız olmuşlar ve susması için yu-
kandan Muzafferin tavamna tekme 
vurmuşlardır. 

Bundan hiddetlenen bayan Muzaf
fer bu defa büsbütün sesini yükselt
miş, nihayet iki kiracı arasmda kav
ga çıkmıştır. Kavgada Ayşe ile koca
sı Osman, Muzaffere söverek hakaret 
etmişlerdir. 

Muzafferin müracaati üzerine Ayşe 
ile Osman yakalanarak mahkemeye 
verilmişler, dün Sultanahmed üçüncü 
sulh ceza mahkemesinde yapılan mu
hakeme neticesinde Muzaffere haka
ret ettikleri sabit olduğundan bu kan 
kocanm üçer gün hapislerine ve birer 
lira para cezası ödemelerine karar ve
rilmiştir. 

Mezbaha amelesini arttırmak 
için tahsisat arttırldı 

Belediyeye merbut Karaağaç 
müessesesi, bir sanayi müesse
sesi olduğu için iş kanımuna 
göre işçiler haftada 48 saat çalışmağa 
tabidir. Müessesenin kadrosundaki 
amele mikdan kanunun tatbUd üze
rine kifayet etmediğinden amele mlk-
danmn arttırılmasına ihtiyaç görül
müş ve yeıü sene bütçesine munzam 
tahsisat konmuştur. Arttınlacak işçi 
adedi, tahsisatın şehir meclisince ka
bul edilecek mikdarına göre tespit 
edUecektir. 

Mektum emlâk 
Muhbirlere ikra
miye itası salıya 

görüşülecek 
Belediyeye menfaat ve varidat te

min eden mektûm emlâki ihbar eden
lere ikramiye verilip verilmemesi şe
hir meclisinin geçen şubat içtimam-
da müzakere edilmiş. Fakat bazı itl-
rsızlardan dolayı bu meselenin tedM-
kl kavanin ve bütçe encümenlerine 
havale edilmişti. 

Kavanin encümeni evkaf ve diğer 
resmi dairelerde bu gibi ihbarlar için 
ikramiye verilmesi mevduatı Tesmiye
ye tabi olduğu halde belediye mevdua-
tımn bu kabU ikramiye vermeğte mü
said olmadığı içtihadım ileri sürmüş
tür. Bütçe encümeni de bu gibi ikra
miyeler İçin bütçede bir tahsisat 
mevcud olmadığım ileriye sürerek ik
ramiye verilmesi aleyhinde karar ver
miştir. Maamafih belediye reisliğinin 
de noktai nazarının dinlenmesine ih
tiyaç görüldüğünden şehir meclisinin 
salı günkü toplantısında riyaset ma
kamı izahat verdikten sonra belediye
ye yapılacak ihbarlar hakkmda ikra
miye verilip verilmiyeceğine kati bir 
karar verilecektir. 

Deniz Janiyeşl(ilâtı 
Hazirana kadar tamamile 

ikmal edilecek 
Deniz Bank umum müdürü B. Yu

suf Ziya Öniş dün Ankaradan şehri
mize dönmüştür. Deniz Bankm İstan
bul şubesi teşkilâtı tamamen kurul
muştur. Merkez teşkilâtı için yapılan 
tedkikler de yakmda bitirilecektir. De
niz Bankın umumi teşkUâtı hazirana 
kadar kurulmuş bulunacaktır. Umum 
müdürlüğün umumî kadrosu, mün-
hallere tajrinler yapılması gibi İşler de 
esas teşekkülünü haziranda alacak
tır . 

Sabıkalı bir hırsız 
Emniyet direktörlüğü ikinci şube 

memurlan şehrin muhtelif semtlerin
deki medrese ve cami üzerlerindeki 
kurşunlan çalmak töhmetile' Bamye-
ci Ali isminde sabıkah bir hırsızı ya
kalamışlardır. 

Ali, evvelki gece, Cerrahpaşa med
resesi üzerindeki kurşunlan sökmekte 
iken sivil devrice memurlan tarafm-
dan görülerek cürmümeşhud halinde 
tutulmuştur. 

Konservatuar binası 
inşası yakında münakaşaya 

konacak 
Şehzadebaşmda yapılacak olan kon

servatuar binasının inşa masrafına 
karşılık olan tahsisat bütçede mev
cud ve plân da hazır olduğundan ya
kmda konservatuann inşası münaka
şaya konacaktır. Konservatuar bina-
sınm 800 kişi alabilecek büyüklükte 
bir de tiyatro salonu olacağından İs
tanbul semtinin tiyatro ihtiyacı bu 
suretle asri tesisatlı bir sahne ile te
min edUecektir. 

Fakat belediye, Beyoğlunun da 
temaşa bakımından ehemmiyetini 
göz önüne alarak Beyoğlu semtinde 
de mükemmel bir tiyatro binasımn 
inşasmı düşünmüş, fakat böyle bir bi-
namn inşasmı ileriye talik etmiştir. 
Ancak Tepeba^ındaki kışlık tiyatro-
nım yangm tehlikesine mukavemet 
edebUecek bir şekle konulması için 
sahnenin beton olarak inşa edilmesi
ne karar vermiştir. Ve bu maksadla 
938 bütçesine 105Ö0 lirahk tahsisat 
konmuştur. Bımdan başka sahnede 
çıkacak bir yangın tehlikesini önle
mek üzere sahnenin önüne bir de de
mir kapak yapüacaktır. 

İki apartımanın bacaları 
tutuştu 

Kurtuluşta Sevinç, Tozkoparanda 
Mihal apartımanlanmn bacalan tu
tuşmuş ise de itfaiye tarafından der
hal yetifiUerek söndürülmüştür. 

İSTANBUL HAYATI 

Puvason davril! 
Tramvayın ön kanapesinde biribir> 

ferine sokulmuşlar, fıkırdaşa fuarda-
şa konuşuyorlardı. Yeşil berelisi Ur 
arahk manikürlü parmağım kankır* 
mızı dudağımn kenanna da3nyaTak 
bir müddet düşünür gibi durduktan 
sonra: 

— Hah, dedi. Bak, az kaldı unutU' 
yordum. Sana bh4nln şelfimi var. Fk« 
kat mtikâfatsız söylemem. 

Sözünü bitirirken rimelli kirpikle
rini kırparak arkadaşını süzüyordu, 
öteki, kurşun kalemile çizilmif iki 
incecik hat halindeki kaşlarını kaldı
rarak merakla sordu: _,. 

— Kimden? Allah aşkına söyle. N« 
istersen veririm. Erkek mi? 

Yeşil bereh, gözlerini süzerek tek
rar gülümsedi: 

— Biraz anlatayım, bakalım tanıya
cak mısın. Saçlan alfan gibi san. Ken
disi ince, orta boylu, buğday benizli. 
İsminin baş harfi de «N...» şimdi anU-
yabildin mi? 

Öteki derin derin içini çekti. Gözle
rini yumdu, mırıldandı: 

— Acaba?., tnanamıyorum. Fakat 
niçin olmasın? Allah aşkına söyle İs
minin ikinci harfi ne?.. 

— İkinci harfi i..., üçüncüsü de h... 
daha fazla söylemem. 

— Vallahi üzüntüden pathyacağun. 
Söyle, nerede gördün? 

Yeşil bereli, bir kahkaha attı: 
— Hadi anlatayım. Dün gece Nee-

lâlarda idik. Nihad da geldi. Hep sen
den bahsetti. Kapıdan çıkarkm d* 
kulağıma iğildi, aGüzine selftm söy
le» dedL Bugün seni Taksimde bekli
yor. 

— Kaçta? Saat kaçta bddiyor? 
— Tam be} buçukta. Sana mühim 

bir şey söyliyecekmlş. 
öteki telfigla mantosunun kolum 

çektL Minimini saatine bir göı attdc-
tan sonra yerinden fırladı: 

— Saat beşi çeyrdt geçiyor. O haUa 
derlıal gideyim. 

Arlcadaşınm elini bile «irma^^rt 
tramvaydan atladı. Islak kalduımlar-
da athya npl^ra giderken yefü besi
lisi, bafim cama dayıyarak bir kahka
ha attı: 

— Aptal. Puvason davrüi yuttur» 
dum ya!.. 

Cemal RefS 

Orgeneral Fahreddin Altay; 
Vişiye sritti 

Orgeneral Fahreddüı Altay dün ato 
şam Lamartin vapurile Fransaya git
miştir. Orgeneral Fahreddin Altay 
bir aylık mezuniyetini Vişide geçire
cektir. 

Orgeneral Fahreddin Altay şehri
mizde bulunan askeri erkâm ve üm»-
ra tarafmdan teşyi edilmiştir. 

Üsküdar kajrmakamî bir 
kaza geçirdi 

Üsküdar kaymakamı B. Lûttl 
evvelki akşam müessif bir kaza geçir
miştir. VUâyet kaymakamlan toplan-
tısmda hazır bulunmak üzere vilâyete 
gelen B. Lûtfi saat 18 e doğru iskân 
müdürlüğü odasma inerken bir arar 
İlk kairanlık olan merdivenden ayağı 
kaymış ve muvazenesini kaybedereM 
aşağıya kadar düşmüştür. 

Bu kaza neticesinde B. Lûtfinin lx>-
lu kırılmış ve kendisi muhtelif yerle
rinden yaralanmıştır. Derhal tedavi 
altına almaln kaymakamm kolu alçir-
ya konmuştur. Üsküdann çalışkan 
kaymakamma geçmiş olsun deriz. 

O t o b ü s m ü n a k a ş a s ı d a v a s ı 
Otobüs münakaşasından çücan da

vaya dün sabah asliye birinci c e a 
mahkemesinde devam edUdi. Dünkü 
celsede B. Ahmed Emin YalmanUi 
Avni Bayer mahkemeye gelmişler, B, 
Ahmed Emin Yalmanla neşriyat mü
dürü Sabri Salimin vekili B. Nazm) 
Nuri ve B. Sabur Saminin vekili B. 
Sadi Rıza ile Recai Nüzhet gelmemiş
lerdi. Mahkeme, hukuku âmme namı
na B. Sabur Saminin gıyabında mu
hakemenin devamına karar verdi. Fa
kat vekUinin huzurlle muhakemeye 
devam edilmek üzere hakkmda evvela 
ce duruşmadan vareste karan veril
miş olan B. Sabri Salimin kendisi da 
vekili de muhakemeye gelmemiş ol-
duklanndan kendilerine yeniden teb
ligat yapılmasına karar verilerek mu
hakeme gelecek perşembe gününe bı-
rakıldı. 



Sahife 4 A K Ş A M 3 Nisan 19?.R 

Franko kuvvetleri mühim 
bir şehir daha zaptettiler 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Vallano mıntakasında düşmanın 

bütün taarruzları tardolunmuş ve 
beş köy elde edilmiştir. 

Guadalajara cephesinde, düşman 
kuvvetleri mukabil taarruzlarda bu
lunmuş ise de her defasında tardedil-
mlşlerdir. 

Son dakikada nasyonalist kuvvet
ler, hükûmetçiler tarafından yakıl
mış olan Bieskas civarına gelmiş 
bulunuyorlardı. 

Lerida henüz düşmedi 
Barselon 2 (AA.) — Lerida mm-

takasmda İM gündenberi şiddetli 
muhraebeler cereyan etmektedir. Asi
lere karşı gönderilen üç fırka kuvve
tindeki hücum kıtaları bunlann üer-
lemesine mâni olmağa çalışmakta-
dur. 

Franko kıtalarının mükerrer hü-
cumlanna rağmen hükûmetçiler Le-
rldanın iM tarafmdaki hatlanm ve 
mevzüerini muhafaza etmektedir
ler. 

Dün sabah cumhuriyet kıtalan 
mukabü taarruza geçerek bir gün 
evvel terkettikleri bir çok mevzUeri 
İstirdat etmişlerdir. 

Ebre'nin cenubvmda Montal-
ban - Alkaniz yolu uzunluğunda 
cümhuriyetçüer mükemmel mevzi
lerde bulunmaktadırlar. 

Barselon 2 (A.A.) — Röyter ajansı 
muhabiri dün Lerlda'yı gezmiştir. 
Muhabir Lerida etrafmda dört millik 
Ur saha dahilinde hiç bir Frankist 
görmemiştir. 
Fransaya mülteciler akmî 

devam ediyor 
Lttfon 2 —I Fransız topraklanna 

Btica eden 8,000 İspanyol milisinin 
•ilâhlan alınmış ve kendileri tahşid 
kamplanndan birine gönderilmiş-

lerdir. 
Bunlaı-dan 1900 kişilik bir kafile 

Barselon'a iade edilmek üzere Lüşon 
istasyonunda cemedilmişlerken Pa-
risten gelen emir üzeime şevkleri te
hir edümiştir. 

Paris 2 — Hükümet mahafili, 
Fransaya gelen İspanyol mültecile
rine yapılacak muamele hakkında 
çok ketum davranıyrolar. Pazartesi 
günü yapılcak kabine toplantısında 
bu hususta kat'î bir karar verilecek
tir. Gelen mültecilerin silâhlan alın
dıktan sonra İspanyaya iadelerine 
karar verilmesi muhtemeldir. Zaten 
şimdiye kadar böyle hareket edili
yordu. 

F r a n s ı z s faze te le r in in 
m ü t a l â a l a r ı 

Paris 2 — Paris gazeteleri, İspan
ya hâdlselerile uzım uzadıya meşgul 
oluyorlar. Sağ cenah gazeteleri, Fran
ko ordulan önünden kaçarak Fran
sız topraklanna iltica eden İspanyol 
MUislerinin sUâhlanndan tecrid edil
mesini ve bir kampta tecrid edilerek 
İspanya'ya avdetilerine müsaade 
edilmemesini taleb ediyorlar ve «İs
panyol topraklarmda üezrinde çok 
kan akmıştır. Bu kanlara yeni kan
lar üâve edUmesine müsaade etmiye-
lim» diyorlar. 

Sol cenahçı Popüler gazetesi ise: 
«İtalya Ue Almanyanın İspanyada 
yapmakta olduklan harp cumhuri
yetçi Fransaya karşı bir hazırlık har
bidir, bıma göre vaziyet almalıyız ve 
teşkilât yapmalıyız. Memleket 1793 
de kendini kurtaran ruhunu, azmini 
ve enerjisini yeniden elde etmelidir. 
Bunun haricinde herşey lâf ve güzaf 
veyahud şerefsiz bir teslimiyettir. 
Partimizin vazifesi bu her iki şıkkı 
ortadan kaldırmaktır» diyor. 

Lord Loydun Akşama 
mlihim beyanatı 
(Ba9 tarafı 1 İnd sahifede) 

Boğazlar meselesinin halledilip 
tarzı, Türkiyede siyasî olguıüuğım 
beynelmilel teahhüdlere hürmet hls-
lerile ne kadar imtizaç etnüş olduğu
nu ifade eden misallerden biri olduğu 
gibi, tesviye halinde bulunan Hatay 
meselesi de dediklerimi isbat eden bir 
delildir. 

Türkiyenln çu haleti ruhiyesi Ar-
rupayal, Avnıpamn bir kaç memleke
tine güzel bir numune olabüir. İkti
sadi terakkilere gelince; onlar dd lü-
rumsuz hiç bir gürültüye meydan 
verilmeden sükûnetle, bUgi ve ihata 
ile tekemmül ettirilmiştir. 

Şimendiferlerin inşası, büyük sa
nayi ve istihsal fabrikalanrun kuruluş 
tarzı da tıpkı siyasî ve içtimai terak
kiler gibi İngiliz tarzı telâkkisinin 
pek hoşlanacağı bir ağırbaşlılıkla ba
şarılmıştır. Türkiyenln müdafaasma 
karşı da: pek uyanık bulunduğu göze 
çarpmaktadır. Bugün de, dünkü gibi, 
büyük ve kudretli bir ordusu vardır. 
ki onun emniyetini ve istiklâlini mü-
daf^ya her zaman hazır bir vaziyette 
bulunuyor. 

Sözlerimden memleketinizi ne ka
dar sevdiğimi tahmin etmişsinizdir. 
Maamalih söylediklerimle hissiyatı
ma tam tercüman olamadı isem beni 
mazur görünüz. 

Müeessif bir irtihal 
Galatasaray spot klübü genel sekreter

liğinden: 
KlübümUzün ve milli takımın sağaçığı 

bay Necdetln pederi sabık rüsumat mü
dürlerinden bay Fazıl Kayral U2un süren 
bir hastalığı müteakip aramızdan ayrü-
Buytır. Cenazesi Şlfli Fransız hastanesin
den 3 Nisan 1938 Pazar günü saat 11,80 
da kaldınlarak Beşiktaş camiinde nama-
n kılınacaktır. 

Necdetin acısına bütün Galatasaraylı 
alkadaflann İftlrak ettülnl bUdldlr T* 
kendisine silahtan sabır vermesini dileriz. 

Binicilerimiz Avru-
paya hareltet etti 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
bakaJara iştirak edecek zabitleriniz 
şunlardır: Yüzbaşı B. Cevad Kula, B. 
CSevad Gürkan, B, Eyüp Öncü, teğ
men B. Salm Polatlı, B. Kudret, B. 
Avnl, B.,İhsan, B. Hamdidir. 

Son dört binici subay be3melmilel 
müsabakalara Uk defa olarak iştirak 
ediyorlar. Binlcüik mütehassısı B. To-
tan da seyahate ştirâk etmektedir. 
Her memlekette yedi ilâ sekiz müsaba
ka yapacağız. Seyahatimiz iki üç ay 
devam edecektir. Bu sene geçen sene
den daha iyi neticeler alacağımızdan 
katiyetle eminim.» 

BiıücUerimize i}^ seyahatler ve mu
vaffakiyetler dileriz. 

5 Nisan Sah akşamı 21 de 
F r a n s ı z T i y a t r o s u n d a 

Altın sesli tenor ve 
şÛL ve güzel muganni 

JORJ TiL'in 
yegâne konseri 

1 
fKHZADKBAgi TURAN TtTATROSü 

Sanatkâr Naşid ve arka-
da§Ian, Hakkı Ruşen, 
Rıfkı, Eyüb Sabri birlikte 
matmazel Mieç - Pençef 

varyetesinin iştirâküe 
Gündüz: Kara tepe Eay-
dudlan komedi 3 perde 

Gece: Açıkgöz şarkılı 
komedi S perde 

Pazartesi akşamı 9 da 
Bakırköy Çankaya 

sinemasında 
ESKİ TAS ESKİ HAMAM 
operet - Bale - Orkestra 
6 nisan çarşamba akşamı 
9 da Fransız tiyatrosun

da sanatkâr Naşid -
Halk Opereti, Muallâ 

Konseri Oaîden Bar varyeteleri 

3 Nisan 938 Pazar 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 16: Taksim stadm-
dan naklen: Galatasaray - Muhafız Gü
cü futbol maçı, 18,30: Plâkla dans mu
sikisi, 19,15: Konferans: Prof. Salih Mu-
rad (Radyo dresleri), 20: Müzeyyen ve 
arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk sarkılan, 20,45: Hava raporu, 20,48: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 21: 
Cemal Kâmil ve arkadaşlan tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları, (Saat 
ayan), 21,45: ORKESTRA: 1 - Tomas: 
Raymond uvertür, 2 - Ofenbah: La vi 
parlziyen, 3 - Ganne: Extas, 4 - Yessel: 
Malomba, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

Ankara — Öğlen neşriyatı: 12,30: Ka
rışık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahilî 
ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan, (Makbule Çakar ve arkadaşla
rı), 20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 
20,15: Türk musikisi ve halk şarkıları 
(Salâhaddin ve arkadaşlan), 21: 
Plâk neşriyatı, 21,15: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Krüger - Hanschmann : 
Kleine Freuden, 2 - Robeet Stolz: Buona 
Sera' Signorina, 3 - Hans Georg Schütz: 
Wenn dle Drehorgel Spielf, 4 - Rust: 
Tranen, 5 - Drlgo: No. 2 pas des Boh6-
miens, 6 - Strauss: O Schöner Mal, 22: 
Ajans haberleri, 22,15: Yannki program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Breslav 20,10 da opera havaları — Kö- . 
nigsberg 20,10 da dans havaları — Dan-
zig 20,10 da askerî muzika — Viyana 20,10 
da radyo orkestrası — Toulouse P T T 20 
de hafif muzika — Rad. Toulouse 20,15 
de operet havalan — National 20 de sa
lon muzikası — Lüksemburg 20 de orkes
tra konseri — Varşova 20,35 da meşhur 
artistlerin plâklan — Peşte 20 de radyo 
orkestrası. 

Saat 21 de 
Deutschlandsender 21 de eski melodi

ler — Berlin 21 de çeşitli muzika — Bres-
lau 21 de opera havalarına devam — 
Frankfurt 21,05 de «Kozi fon tutte» opera 
komik — Hamburg 21 de çeşitli muzika — 
Kolonya 21 de operet havalan — Leipzig 
21 de Alman viyolonsel ve piyano solola-
n — Münih 21 de radyo orkestrası kon
seri — Viyana 21 de çeşitli muzika — 
Brüksel 21 de «La Juive» operası — Stras-
burg 21,30 da armonik konseri — Toulouse 
P T T 21,30 da orkestra konseri — Rad. 
Toulouse 21,45 de çeşitli konser — Roma 
21 de Vagner'in tGötterdammerving» ope
rası — Florans 21,30 da fanfar muzika
sı — Lüksemburg 21,30 da çeşitli konser. 

Saat 22 de 
Alman istasyonları 22 de bir saat evvel

ki programlanna devam — Brüksel 22 de 
operaya devam — Strasburg 22 de rad
yo orkestrası — Londra 22,05 de radyo 
orkestrası — Roma 22 de operaya de
vam — Florans 22,30 da çeşitli konser — 
Bükreş 22,45 de radyo orkestrası — Prag 
22,10 da Amsterdamdan naklen çeşitli 
konser — Milano 22 de «Sen Sir talebesi» 
opereti. 

Saat 23 de 
Alman Istasyonlan 23,30 da Deutsch

landsender, Stuttgart'dan nakeln akşam 
muzikası — Viyana ve Münih 23,20 de 
dans muzikası — Brüksel 23 de operaya 
devam — Strasburg 23 de mandolin or
kestrası — Rad. Toulouse 23,30 da İngi
liz muzikası — Roma 23 de operaya de
vam — Milano 23 de operete devam — 
Florans 23 de dans muzikası — Lüksem
burg 23 de orkestra konseri — Hilversum 
23,10 da radyo orkestrası — Varşova 23 
de piyano konseri — Sottens 23,15 de 
cNorma» operası parçalan — Peşte 23 de 
cazband. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan saat 4 e kadar gece 

muzikası kısmen Deutschlandsender'den 
kısmen Stuttgart'dan nakil — Liyon 
P T T 24 de salon muzikası — Paris P T T 
24 de dans muzikası — Rad. Paris 24 de 
Boucillon orkestrası — Strasburg 24 de 
dans mıızikası — Rad. Toulouse 24,35 de 
gece muzikası — Milano 24,15 de dans 
muzikası — Lüksemburg 24 de çeşitli 
konser — Hilversum 24,10 da salon muzi
kası — Peşte 24 de Çigan muzikası. 

ERTUfiSUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ ^ H M H j i ^ ^ Senenin son temsili, pa-
^ W W ^ B ^ y zartesi (Kadıköy), salı 
^Un^flr (Bakırköy), çarşamba 

^ K ^ ^ F (Üsküdar) sinemalarmda 
^ ^ ^ F ilk defa olarak büyük 

yW vodvil 
~ K O N T A K Y A P T I 

İzmir Cmühuriyet meydanı 

izmir (Aksata) — tzmir cumhurla 
yet meydanı, civarmda yapüacak 
muhtelif inşaatla kısa bir zamanda 
tzmirin en mamur bir köşesi haline 
getirilecketir. Şimdiki Halkevi bina
sı, Halkevindeki muhtelif koUairm fa
aliyetine ve teşkilâta kâfi gelmemek
tedir. Cumhuriyet Halk partisi vilâyet 
idare heyetinin ve vilâyet umumî mec
lisinin kararile îzmirde yeni bir Halk
evi binası inşası için vilâyet bütçesin
den yüz bin lira tahsisat ayrılmıştı. 
Yüz bin lira da istikraz suretile temin 
edilecek ve iki yüz bin lira"ya yepye
ni, büyük bir Halkevi binası inşa edi
lecektir. Yeni Halkevinin gayet büyük 
bir sahnesi olacaktır. Bu Halkevinin 

cumhuriyet meydanına nazır bir ar
sada inşası muvafık f•ü'ı-ölmüştür. 

Türk hava; kurumu İzmir şubesi 
için de büyük bir bina inşasına karar 
verilmişti. Bu binada cumhuriyet mey
danı civarmda yaptırılacaktır. Evvel
ce Kültür parkta inşası karariaştırı-
lan Türkkuşu klübü binasmm da, 
Kültür parkta müsaid saha kalmadığı 
için Türle hava kurumunun Cumhuri
yet meydanmda inşa' ettireceği bina^ 
mn yanında inşa ettirilmesi ve genç
liğin, Türkkuşu üyelerinin burada top« 
lanması, bir faaliyet merkezi haline 
getirilmesi muvafık görülmüştür. Bu 
mühim inşaata, projelerinin tasdiki
ni müteakib başlanaacktır. 

Dr. Fisenjenin üniversitemize ait intibaları 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Profesörün buradan Dolmabahçe 
sarayma giderek inkılâb sergisini zi
yaret ettikten sonra Üniversitede 
son çalışmaları hakkmda çok sayar 
m dikkat bir konferans verdiğini yaz
mıştık. Konferans salonunda; 1500 den 
fazla talebe ve bütün profesörler ha
zır bulunuyordu. 

Rektör Cemil Bilsel, sayın profesö
rü talebenin şiddetli alkışları arasm-
da takdim ederken şu sözleri söyle
miştir: 

— Doktor Fiesenje'i zaten tanusı-
nız. Ben doktor olmadığım halde, 
derslerinizde ondan bahsedUdiğini 
işitmiştim. Bugün her Üniversiteli 
resmî tebliğde memlekete verilen müj
deyi okumuş ve bu güzel müjdeyi 

veren profesörün adını öğrenmiştir. 
Bu güzel haberi veren profesörü size 
konferans vermek üzere tanıtıyorum. 

Profesör, konferansından sonra 
söylediklerinin ne kadar büyük alâ
ka Ue dinlendiğini ve her sözünün 
ne kadar iyi anlaşıldığını talebenin 
konferansı takib etmesile görmüş 
olduğunu ve bu suretle talebemizin 
hem ilme Ugisi, hem de dü bilgisi 
üzerinde sitayişlerde bulunmuştur. 

İ z m i r su § i rke t i s a t ı n a l ı n ı y o r 
izmir 2 (Telefonla) — Nafia Ve

kâleti tzmir su şirketinin hükümet 
tarafmdan satın ahnacağmı bildire
rek şirketten şartlan kararla:ştırmak 
üzere Ankaraya bir murahhas gön
dermesini istemiştir. 

5 nisan salı günü akşamı TURAN tiyatrosunda 
Şehir tiyatrosu sanatkârları tekmil kadro ve dekor 
gardroplarile birlikte Sanatkâr Naşid ve arkadaşları 
2 büyük oyun birden BÜYÜK HALA komedi 
3 perde ESKİ ADETLER komedi 1 perde '̂?̂  

T Ü R K sinemasında 
E L I P E T R O 

I Milyonlar sarfile yapılan herkesi hayrette bırakan, meraklı, heyecanh fUm. 
İlâveten: B A H Ç E S A R A Y Şark Opera filmi 

Bugün saat 11 de tenzllâth matine. 

BUGÜN saat 1 de 

ALEMDAR 
Matinelerine başlıyacaktır. Dün yer bulamayıp dönenler bugün 

görebilirler. 

L Â D A M O K A M E L Y A 
GRETA GARBO - ROBERT 

ve: K I V I R C I 
^^ımtm^t^ SHİRLEY TEMPLE 

I C L T A — ^ 
^T TAYLOR I 
K BAŞ I 

BUGÜN MELEK Sinemasmda 2 FİLİM birden 

GONUL AVCISI 
Baş rollerde: 

ROBERT TAYLOR — JOAN CRAWFORD 
Seansla: 11 - (tenzüâth) 2,30 - 6 ve 9,50 

SARI ZAMBAK 
Baş rolde: 

MARTHA EGGERTH 
Seansla: 1 - 4 ve 8,15 

B i 
Senenin en büyük en muazzam — En muhteşem — En nefis Türkçe sözlü ve TÜRK MUSİKİLİ filmi 

MİHRACENİN GÖZDESİ 
İ P E K ve S A R A T slneınalarında görttlmemiş bir muTalfaklyetle devam ediyor. 

Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine. 



Bayraklı vapuru Karşı
yaka seferlerine başladı 

Almanyada yaptırılmakta olan Efes ve Sur 
vapurları Bayraklıdan daha konforludur 

Tulcandu Baynüdı rujmranim mdbn çay ^jafettaût vaB 0« belediye reisi, 
•yağı^ Bajnûûi jrapunı tmür sulamıda 

İzmir (Akşam) — Londradan 
18,500 İnigliz lirasına satın alınan 
Bayraldı vapuru, İzmir - Karşıyaka 
arasında seferlerine başlamıştır, UA-
zotla işliyen ve yolcularm her türlü 
istirahatı düşünülerek vaktile ona 
göre inşa edilmiş olan bu vapur 
(500) yolcu alacak büyüklükte, çift 
uskulru ve 13,5 mil sürartindedir. 

Seferlere başlanması münasebetUe 
Bayrakh vapunmda bir çay ziyafeti 
tertib eden Deniz Bank İzmir şubesi 
müdürlüğü, bu ziyafete vilâyet ve be
lediye erkânı ile müstahkem mevki 
komutam, banka müdürlerirü, tüc-
carlan ve gazetecileri davet etmiştir. 

Bayraklı vapuru 31 mart günü ge
niş salonlanna aldığı davetlüerle is
keleden hareket etmiş, evvelâ (Bay
rakh) adüe anılan İzmir - Karşıya
ka arasındaki Küçük Saj^iye köyü
ne gitmiş, Bayraklı hsükı, kendi köy
lerinin admı taşıyan bu güzel ve 
rahat vapuru, uzaktan mendillerini 
saJhyarak karşUamışlardır. Vapur, 
selâm düdüğü öttürerek yolıma de
vam etmiş, sıra ile Turan ve Karşı
yaka önlerinden geçerek körfezde 
Yenikaleye kadsır ilerlemiş, oradan 
geri dönüşte de İnciraltı, Güzelyah, 
Göztepe, Kaı-antine, Karataş, Konak 
mevkileri önünden dolaşmış, selâm 
düdüklerile halkı selâmaimıştır. 

Ziyafet, çok samimî hasbıhallerle 
geçmiş, vapurun, Londı-adan getiri-
lii'ken Manş denizinde geçirdiği ka-
^a. Deniz Bank îzmid şubesi müdü

rü B. Haşmet Dülge tarafından an-
latılmşıtır. Vapur, Manş denizinde 
hakikaten büjrük bir tehlike geçir
miş, pervaneleri kınlmif, dümeni bo
zulmuş ve nihayet karaya oturmuş-
,tur. Fırtınadan sonra Bayon lima-
lunda tamir edüen vapur, tekrar yo
la çıktıktan sonra Cebelüttank bo
ğazından geçmiş, o sırada meçhul 
bir denizaltı gemisinin dur işaretüe 
karşılaşmış, İngiliz kaptan, vapura 
son hızım vermek suretüe bu tehli
keyi de atlatmış. 

Vapurda radyo ile gezinti ve ziya
fet devammca güzel musiki parçala
rı dinlenmiştir. İzmirlUer şimdiye 
kadar görmedikleri böyle konforlu, 
seri ve güzel vapura kavuşmaktan 
çok memnundurlar. 

Almanyada Bremen tezgâhlarm-
da inşa ettirilmekte olan Efes ve Sur 
vapurlan 16 mayısta tesellüm edile
cektir. Bu vapurlar, Bayrakh vapu
runa nazaran daha kullanışlı ye kon
forludur. Evvelce bunlarda radyo 
tesisatı î'apılması düşünülmemişti. 
Bu tesisatın da ilâvesi için İzmir De
niz Bank şubesinden Bremende va
purlan inşa eden şirkete telgrafla 
büdirilmiştir. Bu iki vapur, İzmire 
getirileı-ek Kanşj'aka sefeıierme baş
layınca şimdi bu hatta işliyen (Kar
şıyaka) vapuru İstanbula gönderile
cek ve Adalar, Boğaziçi seferlerine 
tahsis edilecektir. Bayraklı vapuru, 
yazın Foça: ve Çeşme plajı seferlerin
de işliyecektir. 

Eli parçalandı 
Onniğin vücudu şişti 
hayatı tehlikededir 

Kurtuluşta oturan ve o civarda bir 
demir fabrikasında çaiışan Onnik dün 
fabrikada çakşırken kazaen sağ elini 
Çarklarm aı-asuia kaptırmıştır. On
niğin eli makineler arasında ezUip 
parçalanmış, baygm bir halde hasta
neye kaldırılmıştır. 

Kirli çarklar arasında Onniğin ya
rasına tetanoz mikrobu girmesi ihti
maline karşı hastanede kendisine te
tanoz aşısı da yapılmıştır. Fakat biraz 
sonra Onnik şiddetli ağrılar, sızılar 
içinde kıvranmağa başlamış, vücudu 
tamamile şişmiştir.. Vaka derhal müd
deiumumîliğe bildirilmiştir. Adliye 
doktoru kendisim ! ~ ' de muayene 
etmiştir. Onniğin ; . tehlikededir. 
Müddeiumumîlik vaka etrafında tah
kik'^a girişmiştir. 

Operet trupu 
Belediye Avrupadan bir 
operet trupu getirtecek 
Belediye, îstanbulda temsiller ver

mek üzere Viyanadan bir operet tru
pu getirtmeğe geçen kış teşebbüs etmiş

ti. Fakat Viyana operet tıııpu Paris-
te bir angajmana girdiği için beledi
yenin teşebbüsü muvaffakiyetle neti-
celenememişti. Maamafih belediye, 
Şehir tiyatrosundan operet temsille
rini kaldırdığından Avrupanm maruf 
bir operet trupunu getirtmeği prensib 
itibarile karar vermiş ve Şehir tiyat
rosuna 18 bin liralık muazzam tahsi
sat koymuştur. 

Bu trupun da ayrı yirmi bin liralık 
bir varidat temin edeceği tahmin e-
diliyor. Operet trupunım Avrupanm 
hangi sınıf merkezinden getirileceği 
önümüzdeki sonbalıarda belli olacak-

Amerikada keyif için 
otomobil çalmak moda 

hükmüne girdi 
Bddden at hırsızlığı yapmak ayıp 

sayılmazdı, şimdi ayni âdet, artık alt
lar yavaş yavaş m^dam otomobiUero 
terkettiği için, Amerikada otomobil 
hırazlığı kendisini göstermeğe ba^ 
lamıştır. Bugün Nevyorkta, Şikagoda, 
Bostanda! ve diğer büyük Amerika 
şekillerinde öyle adamlar vardır ki 
bmılarm yegâne merakı otomobil 
veya otomobil aksamı çalmaktır. 
Bımlar nezaret altında olmadığım 
gördtSkleri her otomobili yağma eder
ler ve garajlara girerek otomobil ak
samı çalarlar. Bazan öyle vaziyetler 
hajnl olur ki bir otomobil sahibi tam 
otomobile bindiği zaman motorunun 
sökülüp götürülmüş olduğunım fair-
kma v£u-arak hayret eder, 

Oeçen mart ayı zarfmda yalnız 
Şikagoda kırk iki otomobilci otomo
bil aksamı çalmak tSımetile mahke
meye verilmiştir. Bunlasın kullandık
ları arabalaım hepsi şuradan buradan 
çalmma otomobil parçalarmdan mü
rekkep bulunuyordu. Hırsızlar arar 
smda dört kadın ve bir de banka di
rektörü vardı. Bu banka direktörü
nün iki otocnobili vardı va isterse 
tiçüncü bir otomobil alacak kadar pa
raya; da malikti. Fakat gerek bu ban
ka direktörü, gerekse dört kadın hır
sızdan biri olan mis Şeler sırf otomo
bil gangsterliği yapmak merak ve 
horesile tanıdıklaruun otomobillerin
den parçalar çalmışlardır. 

İSis Şeler mahkemede niçin hırsız
lık yaptığı hakkmda sorulan suale 
verdiği cevapta bu suretle otomobil 
tekniğine vakıf olmak istediğmi söy
lemiştir. Mis Şeler zengindir, yirmi 
iki yaşmdadır ve dikkati celbedecek 

Yakalanan hırsızlar ara
sında bir banker ve dört 
zengin kadın vardır. 
Bunlar keyif için dostla
rının otomobil parçaları
nı çalmışlardı. 

kadar güzeldir. Bütün bu güzel evsa
fına rağmen yine dostlarmm ve hat
tâ nişanlısınm otomobilini tahrip 
ederek parçalarmı çalmaktan çekin
memiştir. Hattâ nişanlısı az kalsm bu 
yüzden büyük bir kaza geçiriyormuş. 
Kızı zabıtaya haber veren ve bu mü
nasebetle de nişanm bozulduğunu ona 
bildiren nişanlısı olmuştur. 

Muhakeme esnasında mis Şeler'in 
35 otomobili tahrip etmiş olduğu ve 
bu yüzden dört kişiyi ölüm tehlikesi
ne maruz bıraktığı sabit olmuştur. 
Muhakeme neticesinde mis Şeler dört 
ay hapse mahkûm olmuştur. Zengin 
olan babası bundan başka kızı için 
18,000 dolar zarar ve ziyan vermeğe 
mecbur olacaktır. Mis Şeler'in çaldığı 
parçalaardan ünâl ettiği otomobil bit
mek üzere bulunuyordu. Bu otomobil 
mahkemeye esbabı sübutiye olarak 
gösterilmiştir. 

Bundan iki sene evvel, dünyamn 
en uzun caddesi olan meşhur U. S. 401 
geçmekte olan otomobilcüer ihti
yat benzin tanklamun delindiğini ve 
mühim araba âksammm kaybolduğu
nu görüyorlardı. Bu arabalar ekse
riya yolun üzerinde durup kalıyordu. 

Her ne kadar zabıta bu otomobilleri 
tahrip eden hırsızlan yakalamağa 
çalışmışsa da bir türlü bulmağa mu
vaffak olamamıştı. Büâkis bir taraf
tan zabıtanm araştırmaları devam 
ederken diğer taraftan hırsızlar mü
temadiyen otomobü aksamını çal 
maktan vaz geçmiyorlardı. 

Nihayet bir mormon şehri olan 
Salt Leyk Siti civarında bir adam bir 
otomobilin ihtiyat benzin deposunu 
delerken yakayı de verdi. Bu serseri 
derhal polis karakoluna götürüldü 
ve sıkı bir sorguya çekildi. Onun ver
diği ifadeler o kadar hayrete değer 
şekilde idi ki zabıta memurları bile 
evvelâ buna inaHmak istemedUer. Bu 
adam Sen Lui şehrinde Pork admda 
bir adamm hizmetinde bulunduğunu, 
Pork'un da U. S. caddesi üzerinde 
otomobil hırsızhğı yaptığım söyledL 
İki gün sonra Pork ta Reno şehrinde 
yakalandı. 

Pork 17 yaşmda: bir otomobü ma-
kkıisti idi. Bir çok fabrikalarda çalış
mıştı, o tarihten iki sene e\Tel ölen 
biraderi kendisine iki ev ve 200 bin 
dolarlık miras bırakmıştı. Pork bir 
müddet bu mirası yemekle ve hayatta 
mahrum kaldığı zevkleri tatmaklıi 
vakit geçirmişti. Ondan sonra otomo-
bUcilerin otomobülerinden parçalar 
çalmağa merak etmişti. Bu işi evvelâ 
yalnız başına yapmıştı, fakat sonra 
iki adam daha tutmuş ve bunları da 
otomobü veyahut otomobü parçalan 
çalmağa memur etmişti. Maaşla ça
lışan bu hırsız yamaklan çaldıklan 
parçalan getirip Porka teslim ediyor
lar ve Pork onlarla otomobil imâl 
edip satıyordu. 

Telefon makbuz^ 
iarmda tahrif 
Suçlulardan B. Adil 

alâkası olmadığını söylüyor 
Abonalardan alman telefon ücreti 

makbuzlannda tahrifat yaparak es
ki telefon şirketine aîd bir mikdar pa
rayı ihtüâs etmekten suçlu telefon şir
keti tahsUât dairesi şefi AdU üe tah
sildar Cemalin muhakemelerine ağlr 
ceza mahkemesinde bakılmıştır. 

Muhakeme esnasmda Adil suçu ta
mamile reddederek dedi ki: 

— Makpuzlarla benim alâkam yok
tur. Bu iş, tahsildarlaria veznedara 
aiddir. Makpuzlarm kim tarafmdan 
tahrif edüdiğini de bilmiyorum. Al
man sefarethsmesine gönderUen ih-
pamamedeki yazı ile altında müdür 
namma atümış olan imza da bana 
aid değüdir. 

Çahidlerin celbi için muhakeme 
başka güne bırakıldı. 

Balkan iktisad ve 
matbuat konoreleri 
Yunan murahhasları 

çarşamba günü istanbula 
geliyorlar 

I — : " 

Atina 2 — îstanbulda toplanacak 
olan Balkan iktasad konseyine iştirak 
edecdc olan Yunan heyeti murahhasa-
sı, 4 nisaln pazartesi İtalyan bandıra-
h Grimani vapurile İstanbula hare
ket edecektir. Yunan heyetinin başm-
da üniversite profesörlerindaı B. 
Seferiadis bulunuyor. 

Atina 2 — İstanbulda toplanması 
mukaı-rer Balkan matbuatı kongr&-
sinde Yunan matbuatım temsü ede
cek olan gazetecüer, pazartesi günü 
akşamı trenle buradan hareket ede
cekler ve çarşamba günü sabahı İs
tanbula varacaklardır. 

2 0 0 k u r u ş a ş ı r ı r k e n 
Ali isminde biri, Şirketi Hayriyenin 

Paşabahçe iskelesindeki bUet gişesi
nin camım kırarak iki yüz küsur ku
ruş aşırmakta iken yakalanmıştır. 

Mustafa nezarethanede Yusufun 
parasını çaldığını inkâr ediyor 

Paralar maznunun üzerinde bulundu 
şahitler de bunu teyid ettiler 

Belediye suçundan dolayı polis müdü
riyetinde nezaret altında bulunduğu sı
rada nezarethanenin içinde Yusuf adın
da diğer bir maznunun parasını çalan 
Mustafa adında biri dün adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Mustafa dün Sultanahmed üçüncü sulh 
ceza malıkemeslnde muhakeme edilmiştir. 

Davacı, Kartalm Soğanlı köyünden Yu
suf, mahkemede şunları anlattı: 

— Gece bu Mustafa ile beraber polla 
müdüriyeti nezarethanesinde kaldık. Mus
tafa benim yanıma yattı. Sabahleyin kal
kıp yüzümüzü yıkamak üzere dışarıya çı
karken cebimdeki yirmi altı liranm ça
lınmış olduğunu gördüm. Derhal polisle
re haber verdim ve orada yapılan araş
tırma neticesinde paralarım Mustafanın 
üzerinde bulundu. 

Suçlu Mustafa bu iddiayı inkâr ederek 
dedi ki: 

-— Gece beraber yattık. Yanımızda 
başka maznunlar da vardı. Sabahleyin 
kalktığımız zaman onlar benden evvel dı
şarıya çıktılar. Ben nezarethanede yalnu 
kalmca yerde bir deste para buldum. Pa
ralan alarak avluya çıktım ve orada nö
betçi olan, eskiden tanıdığım polis tbra-
himi çağırarak sahibini bulup vermesi için 
paralan kendisine teslim ettim. 

Şahid olarak dinlenen polia Abdullah 
da şunlan anlattı: 

— Akşam nezarethanede nöbetçi idim. 
Maznun Yusufla Abdullahı getirdiler. 
Usulen üzerlerini aradım. Mustafanm üze
rinde bir şey yoktu. Yusufun paltosunun 
İç cebinde yirmi altı lira vardı. Kendisi
ne, bu paralan bize te^im etmesini, gec» 
kaybolursa mesuliyet kabul edemlyecegi-
mizi söyledim. «Ben paralarımı muhafa
za ederim.» dedi. Ertesi sabah yüzlerini 
yıkamak üzere avluya çıkardığımız sırada 
Yusuf, par&Ianmı çaldılar, diye bağıra
rak gelip boynuma sanldı. Hadiseyi, ka
pı noktası polis İbrahim efendiye haber 
vererek maznunlara dikkat etmesini söy
ledim. Etrafı araştınrken maznun Mus
tafa, bil! aralık apteshanenin laı.pısmdan 
seslenerek polis İbrahimi çağırdı. Poll« 
İbrahimle İkisi konuşurlarken ben de git
tim ve Mustafanm İki elinde paralan 
görünce yakaladım. Elindeki paralar yir
mi bir lira idi. Bunlann Yusuftan çalı
nan paralar olduğunu anladım. Beş lira-
smı ne jraptığmı sordum ve üzerini ara-
ymca ona da ceketinin İç cebinde bul
dum. Bu paralann kendisine aid olduğu

nu ve eskiden tanıdığı polis İbrahimle 
dükkânma göndermek istediğini söyledi. 
Halbuki akşam üzeri ceblerini aradığım 
zaman biç parası yoktu. 

Suçlu Mustafa bu ifadeyi reddederek: 
— Ben parayı buldum. Polis İbrahime 

teslim ederken bu polis beni yakaladı. 
Dedi. Diğer şahdi polis İbrahim de va

kayı şöyle anlattı: 
— Mustafayı dışanda bir berber dük

kânında görmüştüm. Akşam üzeri de ne
zarethaneye getirdiler. Ertesi sabah mü
düriyet kapısında nöbet beklerken polis 
Abdullah, bir maznunun parası çalmdığı-
nı söyledi. O sırada Mustafa apteshan» 
aralığından bana seslendi. Yanma gitti
ğim zaman cebinden bir deste para çı
kararak: «Bunlar akşamdan cebimde kal
mış. Bu kadar paranın üzerimde bulun
masını İstemiyorum. Sen bu paralan al 
da Sultanahmeddeki bizim dükkâna bı
rak.» dedi. Paralan bana verirken polis 
Abdullah gelip s^akaladı. Elindeki para 
ylrml bir Ura İdi. Sonra beş lira da ceke
tinin iç cebinde bulduk. 

Maznun bu ifadeyi de reddetti, tjçüncû 
şahid, nezarethane memurianndan Mus
tafa da vakayı ayni şekilde anlattı. 

Hâkim B. Kâmil, yirmi altı lirayı sahi
bi Yusufa teslim etti. Nezarethanede pa
ra çalmağa kalkışan Mustafa hakkmda 
da karar vermek flzert muhakemeyi baş
ka güne bıraktı. 

Kızılaya teberru 
Ankara 2 (A.A.) — Kızılay cemiye

tinden: 
İstanbul tüccarlarmdan ve Türk 

tebaasmdan müteveffa Hristo Dra>" 
gonis'in vasiyeti mucibince cemiyeti
mize teberru ettiği bhı Türk lirası 
bu sabah ailesi tarafmdan cemiyete 
teslün edilmiştir. Bu insaniyetperver 
vatandaşm ruhunu taziz ederiz. 

Güyandaki menfasından anayurda 
avdet eden Mehmed Aliye cemiyeti-
mizce 60 lira yardım yapılmıştır. 

Tokat havalisinde iskân edilen Ro
manya göçmenlerinden muhtaç on 
aileye 100 liralık tohumluk dağıtıl
mıştır. 
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Dörtyol mektupları 

Dörtyolda yıllık çalışma 
programı yapıldı 

Kasaba elektriğe kavuşuyor 
Modern bir mezbaha kurulacak 

Portakallar için bir ambalaj fabrikası, ıskarta 
portakallar için usare fabrikası yapılacak 

Dörtyoldan 

Dörtyol (Akşam) — Dörtyol Çu- • 
kurovanın güzide kazalarından biridir. 
Coğrafî VI iktisadî ehemmiyetinden 
başka, son zamanlarda gösterdiği ba-
ymdn-lık hareketile modem bir ka
saba haline gelmiştir. 

Yakında Dörtyol elektriğe de ka
vuşacaktır. Hazırlanan porje bugün
lerde Vekâletten tasdik edilip gele
cektir. Dörtyolun elektriği su kuvveti 
ile istihsal edileceğinden halkın ala
bileceği bir fiatte olacaktır. Tesisata 
önümüzdeki aylar içinde başlanacak
tır. 

Dörtyol belediyesi beş yılhk bir ça
lışma programı tesbit etmiş ve bu 
program üzerinde hareket etmekte
dir. Beş yılhk programa göre, kasa
bada modern bir mezbaha kurulacak, 
kasabanın plânı yapılacak, zarif bir 
belediye binası inşa edilecek, kasaba
daki küçük park büyültülecek, kasa
ba yollan ıslah edilecek ve halkın be
dii ihtiyaçlarını karşılamak için bir 
de sinema ve tiyatro binası kurula
caktır. 

İktisadî işlere gelince: Dörtyol por
takallarının harice şevkinde, amba
lajların iyi olmaması yüzünden alı
cılar memnun kalmamaktadır. Bu
nun için kasabada bir ambalaj fabri
kası kurulacaktır. Ayrıca Iskarta 
portakllar için bir de usare fabrika
sı tesis edilecektir. 

Portakalcılığa bu yıl daha büyük 

bir kSşe 
bir ehemmiyet verilmiş, gerek cinsle
rin ıslahı ve gerkese fazla mahsûl 
alınması İçin her türlü fennî tedbir
lere müracaat edUmiştir. Bu yıl diki
len yeni fidanların büyük bir kısmı 
tutmuştur. Üç yıldanberi dikilen fi
danlar sayesinde önümüzdeki mev
simde mahsulün yüzde elli artacağı
na muhakkak nazarile bakılmakta
dır. 

Kasabada kültür hareketleri iktisa
dî taraf kadar verimlidir. Dörtyol 
gençliğindeki okuma: arzsusu, mevcut 
mekteplerin kifayetsizliğini anlamak
tadır. Kasabada daha beş ilk okulla, 
bir orta okul kurulması büyük bir ih
tiyaç halindedir. 

Vapurda yankesicilik 
Bundan bir hafta evvel Boğaziçine 

geceyansı postası yapan vapurda mü
him bir yankesicilik vakası olmuştur. 

Vapurun tenha olan alt salonunda 
uyumakta olan Ali Rıza isminde biri
nin iç cebi kesilmek suretile 170 lira
sı aşmlmıştı. Bay Ali Rıza zabıtaya 
başvurmuş, Emniyet direktörlüğü ikin
ci şubesi de faili tamamen meçhul olan 
bu vaka üzerinde uğraşmağa koyul
muştu. Nihayet yapılan tahkikat ve 
tkaibat sonunda bu yankesiciliğin 
maruf yankesicilerden Çopur Musta
fa tarafından yapıldığı tesbit edilmiş 
ve yakalanarak mahkemeye verilmiş
tir. 

İŞÇİ apartımanları 
Nazilli fabrikasında çalışan 
işçiler için iki apartıman 

yaptırılacak 
izmir (Akşam) — Nazilli basma 

fabrikasmda işçiler için iM apartı
man inşa ettirilmiştir. Bu apartı-
manlarda 800 işçi ve aynca 16 aile 
aturabilecektir. 
oturabilecektir. 
çalışmaktadır. Bir kaç ay sonra üç 
ekiple çalışmağa başlıyacaktır. 

Nazilli basma fabrikasımn basma 
Ve bezleri, sağlamlık ve desen itibari-
le, diğer basmalara tercih edilmek
tedir. 

Bu seneden itibaren, fabrikaya lâ
zım olan pamuk, doğrudan doğruya 
müstahsillerden satm alınacak, mu
tavassıtlar, ortadan kaldınlacaktır. 

B a l ı k e s i r d e i m a r f a a l i y e t i 
Balıkesri (Akşam) — Yeni hükü

met binasının yanında yapılmakta 
olan maliye binasının inşaatı ilerle
mektedir. Bunu müteakib adliye kıs-
mımn ,̂  d İ inşasına başlanacaktır. 
Hükûmetjıı önü g ^ i ş bir park hali
ne konulacaktır. Şimdiden meyda-
mn tesviyesine başlanmış, burada 
yapılacak iki büyük havuzun kazısı 
ikmal edilmiştir. 

Tavla ve iskamhil 
Belediye b4 iki oyunu 
menetmek İniyetinde 

1 • 
Bahkesir (Akşam) — Belediye 

baş hekimliği, oyun kâğıdlarmm sıh
hî bakımdan mahzurlarını gözönü-
ne alarak, bazı vilâyetlerimizde ol
duğu gibi Bahkesirde de iskambil 
ve tavlamn yasak edilmesi için be
lediye riyasetine teklifte bulunmuş
tur. Bu teklifi nazan ehemmiyete 
alan riyaset, bu işi, nisanda toplana
cak olan belediye meclisine havale 
etmiştir. Meclisin bu hususta müs-
bet karar vereceğine muhakkak na
zarile bakılmaktadr. 

A l t m t e p e d e k ı y m e t l i e s e r l e r 
b u l u n d u 

Erzincan 2 (Akşam) — Cimin na
hiyesi civarmda Altmtepede taş çıka
ran köylüler, yer altmda taşla yapılı 
bir binaya rastlamışlar, içinde öküz 
başlı heykel ile dökme bakır, kazan, 
su güğümleri, sehpalar, gümüş külçe
ler bulunmuştur. Tepe muhafaza altı
na alınmıştır. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

Küçük Halil, Paşaderesin-
de işkenceyle öldürüldü 
Katil zannedilen AH şiddetle aranıyor, cinayeti 

saklıyan yedi çoban tevkif edildi 
İzmir (Akşam) — Kemalpaşa 

kazasımn Ekmeksiz köyünde oturan 
keçi çobanı 14 yaşında Halilin, kırda 
keçilerini güderken başı taşla ezil
mek suretüe öldürüldüğünü ve beli 
üzerine odun konarak cesedinin kıs -
men yakıldığmı telgrafla bildirmiş
tim. Bu esmrengiz ve müthiş cina
yet hakkında şu tafsilât almmıştır: 

HalU, her günkü gibi 28 mart ta 
keçilerini almış, Paşaderesi mevkii
ne doğru gitmiştir . O gün çok şid
detli yağmur yağdığı için ağabeyi 
Ahmed, Halili aramağa çıkımş, fakat 
bulamamıştır. Bütün çobanlar, Ha
lili görmediklerini söylemişler, niha
yet Ali adında birisi, dere içinde 
y\xz üstü yatan bir cesed gördüğünü 
haber vermiştir. 

Âhmed, dereye gidince kardeşi Ha-
lüin cesedile karşılaşmış ve jandar
malara haber vermiştir. Hadise ye
rindeki izlerden derede Halil ile meç
hul katil arasmda bir boğuşma ol
duğu, Halilin bir müddet kaçtığı, 
fakat meçhul katilin kendisine yeti

şerek taşla başına vurduğu ve onu 
yaraladığı anlaşılmıştır. 

Halil, başından yaralandıktan son
ra sırtındaki ekmek torbasım yere 
atarak tekrar kaçmağa çalışmış ise 
de gene taşla başı ezilerek yere dü
şürülmüş ve somu beli üzerine odun 
yığılarak yakılmşı, i.şkence ile öldü
rülmüştür. 

Yukaıı Kızılca köyünde oturan 
Ali ile Halil arasıdna cinayetten bir 
kaç gün evvel bir kavga olduğu, 
Alinin, Halili döğdüğü ve çalılar içi
ne attığı anlaşılmıştır. 

Cinayetin Ali tarafından işlendiği 
tahmin edilmektedir. Henüz yaka
lanmamış olan Ali, aranıyor. 

Paşaderesi mevkiinde hayvaulanni 
otlatan yedisi erkek ve ikisi kadın ol
mak üzere ddküz çoban vardır. Bu ıpî-
banlar hadise hakkında bir şey bilme
diklerini söylediklerinden cinayetin 
failini gizledikleri anlaşılmış ve hep
si de tevkif edilmiştir, 

Kemalpaşa müddeiumumiliğince 
hadise tahkikatına ehemmiyetle de
vam olunuyor. 

Ankara borsasının açılış töreni 
:. Mtssn^^ 

^ m 

Ankarada borsanın açılış töreninden Od İntiba, yukarıda Maliye Tcldlİ 
borsanın kordelâsını kesiyor 

T V Z ÜL K 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vû — Nû) Tefrika No. t 
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Garajın yanındaki küçük Rus barı 

oda gibi minimini bir şeydi. Kalaba
lık olunca, tütün dumanından gözgö-
zü görmez bir hale gelirdi. Mümtaz 
kapıyı açıp içeri girince, bu duman 
bulutu arasında etrafa baktı. Pey-
man, ona yaklaştı: 

— Acaba beni mi arıyorsunuz, be
yefendi? 

— Evet... Fakat burası pek kalaba
lık. 

— Zarar yok... Ekseriyet Rus... Şo
förler, işsizler... İvan da burada... Va-
hid beyin bir atını satmak üzere pa
zarlık ediyor. 

— Feriha hanımın bindiği at mı? 
— Hayır... İhtiyar bir at... Ne yap

sın!.. Geçinmek belâsı... Satıyor, ah-
yor... Aradaki farklardan istifade edi
yor... 

— Ben ona kolayca para kazanacak 
bir iş bulursam... 

— A... Atiye hanımın çıtlattığı me
sele mi? Kız kaçırma işi mi? 

— Kaçırmağa henüz karar verme
dik. Başka bir çare anyacağız. 

— Eyvah... Ya bana vaadedilen pa
ra? 

— Sen merak etme... Otur şuraya... 
— Durun gidip îvan'ı çağırayım... 

Bir erkekle konuşuyorum diye fena 
fena bana bakıyor. Sizin kim olduğu
nuzu söyliyeyim. 

— Çağır... Daha iyi olur... Ondan ne 
istediğimi de kendisine anlatırım. 

Peyman, İvan'a doğru yürüdü. 
Bu, iri yarı, kırmızı saçh, tıraşı uza

mış, seyrek bıyıklı, ayyaş kılıkh bir 
herifti. Türkçeyi, Ruslann kendilerine 
mahsus şivesile konuşuyordu. 

Ağır adımlarla Mümtaz'm masasına 
yaklaştı. Bir iskemleye çöktü. 

— Satacağınız atı ben almak istiyo
rum. 

Rus, muhatabım süzdü ve ciddiyet
le malını methe başladı: 

— İyi hayvan... Yaşlı ama, çok var 
koşmak... 

Bu hevesli müşteriye, yüksek fiatler 
teklif etti. Mümtaz her şeyi kabul edi
yordu: 

•— Fakat bir şartla... Yarın sabah 
erken geleceğim... Feriha hanım ata 

binmezden evvel, ahırda kendi hayva
nımı göreceğim... 

— Saat beşte ben hayvanlara yem, 
veriyor... Siz ister o zaman gelmek var. 

— Pek âlâ. 
Mümtaz kalktı; çıktı. Arkasından 

İvan, «kâr ettim!» diye memnun mu 
memnun! 

Ertesi sabah, kurduğu zilli saat dör
dü çalar çalmaz, delikanlı yatağından 
fırladı. Hemen giyindi. Dolabından bir 
şişe aldı. Üstündeki yazıya dikkatle 
baktıktan sonra cebine koydu. 

Çok erken olduğu için, civarda bir 
taksi bulması güç oldu. Konağa vardı
ğı zaman bütün ev halkının uyuduğu 
belliydi. Aralık olan ahır kapısından 
içeriye girdi. İvan, kolları sıvalı, hay
vanlara yem vermekle meşgul... 

Mümtazı görünce, satın aldığı atın 
yamna götürdü. Hayvan, yaşlı olması
na rağmen, hakikaten iyi bakılmış, 
sıhhatli, güzel... 

Delikanlı, Feriha'nm atını pek be
ğendi. Hayran hayran ona baktı, ok
şadı. 

Bu sırada, İvan'm başka bir şeyle 
meşgul olmasından istifade ederek 
cebinden çıkardığı şişenin muhteviya
tını hayvamn yediği arpanın içine 
döktü. Sonra, lâkayd adımlarla İva
n 'm yanma giderek: 

— Haydi bakalım... Benim atı ha
zırlayın... Alıp götüreceğim! - dedi. -

Parasım şimdi tamamen teslim ediyo
rum. 

Ve sonra çıkarken sordu: 
— Feriha hanım her sabah ata bi

ner mi?... Kuzum, nerelere gider? 
— Uzaklara yok gitmek... Çayırda 

var koşturmak... 
— Pek âlâ!.. - diyerek Mümtaz, al

dığı ata atladı ve kayboldu. 
Arkasından bakan İvan, onun iyi 

bindiğini görünce rusça: 
— Maladets! - dedi. 

Feriha gözlerini açar açmaz, Uk söz 
olarak: 

— Peyman! Bana mektup var mı? -
diye sordu. 

— Hayır efendim. 
Genç kız, meyus, başını tekrar yas

tıklara dayadı. O, sevgilisinden her 
gün haber almak, her gün mektup al
mak istiyordu. 

Hizmetçi kız: 
— Küçük hanım... Bu sabah at ge

zintisine çıkmıyacak mısınız? 
— Hiç canım istemiyor. 
— Hayır, hayır... Hava ahrsınız... 

Mutlaka çıkın... Ben elbisenizi hazır
ladım bile... Çizmelerinizi de parlat
tım. 

— Hakkın var... Çıkayım... Biraz 
ferahlarım. 

Feriha, yatağından kalktı. Giyin
meğe başladı ve hizmetçisine tembih 
etti: 

— Geri döndüğüm vakit banyo ha
zır olsun. 

Ahırdan içeri girdi. Koşulmuş olan 
«Bora» yi okşadı. Kısrak sahibini ta
nıyordu. Başını uzattı. Âdeta ham-
mından iltifat bekler gibi bir hali var
dı. Fakat her zamanki gibi munis de
ğil... 

İvan, genç kıza: 
— Ah, Ah... - dedi. - Ne olmuş bu sa

bah bu at... Hırçın çok... Aksi çok... 
Binme siz küçük hamm... 

— Yok canım... Ne olacak?.. Sen ga
liba gece fazla kaçırmışsın da her şeyi 
değişmiş görüyorsun... - diyerek, Ferv-
ha, Bora'nm üstüne atladı. 

Bora, alıştığı yolda, hızlı hızh iler
ledi. Feriha, bu gidişi, hayvanın saf 
hava yüzünden neşelenmesi sanarak 
dizginleri fazla kasmadı. Fakat Bo-
ra'nm coşkunluğu anbean arttı. Bir
denbire çılgınca bir dört nala kalktı. 

Feriha korktu. 
Dizginleri çekti. 
Fakat artık hayvan büsbütün asa^ 

bileşmişti. Bu tazyik onu çileden çı
kardı. 

Ağaçlar, yollar, Feriha'nm korkuy
la büyüyen gözleri önünde geriye doğ
ru, müthiş bir süratle kayıyordu. Kı
zın şapkası başından fırladı. Bir aya-
ği üzengiden çıktı. Mahvolacağım his
sederek gözlerini kapadı. 

(Arkası var) 
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Greta Garbo - Stokovski 
Meşhur filim yıldızı yaşlı orkestra 

şefini niçin sevdi ? 
Artistin çoculcluk hayatı - ille çalışma 
zamanları ve sinemaya intisap hevesi 

Yazan: Sermed M u h t a r AIus Tefrika No. 22 

N A N E M O L L A 

Greta Garbo'yu eskidenberi tanıyan 
bir zata bu meşhur filim yıldızımn na
sıl olup ta Stokovski'ye âşık olduğu so
rulmuştur. Bu zat bu suale cevap ol
mak üzere yazdığı makalede diyor ki: 

Stokovski, Garbo'nun ilk büyük 
aşkı olan ve bir yıldız olmasına hiz
met eden Moris Stiller'in yerine kaim 
olduğu için Garbo tarafından sevü-
mektedir. Garbo, ilk sevgilisi StiUer'i 
bugüne kadar unutamamıştu-. 

Bugünü 56 yaşında olan profesör 
Stokovski vaktile Garbo ile Stiller 
arasındaki yaş farkım temsil eden 
bir sindedir. Stiller gibi o da Lehlidir. 
Stokovski de Stiller'in Garboya ilk 
filmini çevirttiği zaman yaptığı gibi 
büyük fîiim artistinin ruhunda İtal-
yanın sıcaklığını ve heyecanmı uyan
dırmağa muvaffak olmuştur. 

Tecrübe hususunda Stokovski bir 
diinya adamıdır. Duygu hususunda 
mükemmel bir insandır, rikkat ve 
şefkat noktai nazarından baba ruhlu 
bir şahsiyettir, anlayış itibarile bir 
artist arkadaştır. Garbo ile Stokovski 
aj-asmda hasıl olan romantik müna
sebet göz önüne getirilirken Stokovs-
kı'ninyaşı ve baba ruhlu bir adam 
oluşu hatırdan çıkârümamalıdır. 
Çünkü Garbo, ruhiyat mütehassısla-
^mm «baba kompleks» i diye tavsif 
edeckeleri bir hal vardır. 

^i"eta ve babası 
*jorba babasma perestiş eder: «Her 

5eyı ona medyunum!» der. Filim yıl-
^^ şehvetli dudaklannı ve uzun kir
piklerini babasmdan almıştu*. Garbo 
* y^"^<ia iken babası gripten vefat 

r ° - ^^ sureüe hayatmda hasü olan 
ooŞlugu stiUer doldurdu. Kıza karşı 
yaptığı diktatörlük Garboda StUler'e 
*arşı daha büyük bir muhabbet uyan
dırdı, Garbo her şeyi ona burakmakta 
bir saadet duyardı. 

Greta Garbo ve Stokovski 
Tabii bu feragat hakiki artist hayar 

tınm haricinde kalan ahval için mev-
zuubahis olabilirdi. Mesleğine ald 
olan işlerde Sitller kızı kendi basma 
bırakır ve ondan ancak kendine gü
venmesini beklerdi. Başkalan ona yar
dım edebilirlerdi, işte o kadar. 

Fakat Garbo boş vakitlerinde yine 
istinad edebilecek bir adama ihtiyaç 
duyardı, öyle bir adam ki SitUer'in 
uyandırdığı duygularla sempatize et
sin ve o duygulan hakikatlaştırmak 
için kendisine yardım göstersin. îşte 
Stokovski'yi sevmesinin sebebini bun
da aramak lâzım gelir. 

Garbo ismini k im buldu? 
Greta'yı Garbo ismini almağa teş

vik eden Stüler oldu. Stiller derdi M: 
«Garbo ismi kısadır, elektrik ziyaları 
altmda daha ziyade göze çarpar.» 
Yoksa Greta'nm aile ismi Gustafsson'-
dur. 

Greta, Stokholm'un Söder denilen 
amele mahallesinde tek odalı bir ev
de dünyaya geldi. Babası belediyede 
küçük bir memurdu, fakat çocukia-
nna çok iyi bakıyordu. 

Greta diğer kardeşlerine tahakküm 
ederdi. Onda aristokraklığa karşı bü
yük bir meyil vardı. Her hareketinde 
bir başkalık görülürdü. 13 üncü asır
da Greta'nm ailesi Smaland'da bir 
malikâneye sahip bulımuyordu. Bu
rası «Aspanas Hergradu tesmiye olu
nurdu. Greta 17 nci asırda ailesini 
terkle bir ası> eı s beraber kaçan bir kı-

zm ahfadı'fl! .aır. Gururu, serbestîjri ve 
aristokrakhgı o asî ceddinden tevarüs 
ettiğini isbat etti. Gençliğinde tatil 
zamanlarmı bugün de Gustafsson 
ailesinin tasarrufu altmda bulunan 
Q malikânede geçirirdi. 

Çalışma hayati 
Babası ölünce Greta'mn kendisin

den daha yaşlı olan iki kardeşi çalış
mağa mecbur oldular. Greta henüz 
mektebe devam ediyordu. Fakat bü
tün yükü kardeşlerine yüklemek is
temediği için boş vakitlerinde o da 
bir berber dükkânmda çalışmağa 
başladı. Hattâ akşamlan dükkânı yı
kar ve temizler, o suretle biraz para 
kazamrdı. 

i 
Kız biraz büjrüyünce bir mağazaya 

girdi. Orada mağazanm kadm şap
kası şubesine veriMi. Greta güzel ve 
cazibeli olduğu için reklâm olmak 
üzere şapkah fotoğraflar jçıkartüacağı 
zaman model olarak Greta intihap 
edilirdi. 

Bir gün mağazaya filim direktörü 
Peçler geldi ve bir filim için iki sine
ma artistine şapkalar ısmarladı. Gre
ta hemen ona yaklaşarak sinemacılı
ğa intisap etmek istediğini söyledi. 
Direktörün tesadüfen üçüncü bir ar
tiste ihtiyacı vardı. Greta'yı o rolü 
oynamağa davet etti. Mağaza sahibi 
filim için mezuniyet vermeyince 
Greta o mağazayı terke mecbur oldu. 

[Makalenin Greta Garbo'nım ilk 
füml ve İstanbula gelişi hakkmdaki 
kısmım başka bir nüshamızda neşre
deceğiz.] 

Eceabadda Atatürklün büstü 

Greta fle Stokovski'nln ttalyada birlikte 
Cin-;brone viUâsi 

oturdukları Bavello'dakl 

Çanakkale (Akşam) — Eceabadda 
Cumhuriyet meydanmda Atatürkün 
büstü büyük törenle rekzedilmiştir. 
Törene iştirak için Çanakkaleden bir 
çok «evat Eceâbada gitmişlerdir. Yu-
kankl Uişe törenden bir köşeyi gös
teriyor. 

Gıyas efendi, yardağile beraber, I 
(Dost var, düşman var), (Ele grfhıe 
karşı yakışık almaz), (Bir vezir oğlu 
hırpani gibi ömür geçiremez) yollu söz
leri ısıtıp ısıtıp ortaya koya koya İrfa
nı kandırmış, son teslim ettiği kırk 
liranın otuzunu alarak. Çarşı içinde
ki ve civarındaki koltukçuları dolaş
mağa başlamıştı. Müstamel eşyalar
dan şımlan seçip iki arabaya yükle
mişti: 

İrfan beyin yatak odasına karyola, 
ayna konsol, kerevetli minder, hasır 
ve maıstor üç perde. Selâmlık misafir 
odasına iki kanape, dört koltuktan 
mürekkeb ve beş pencere perdesile 
birlikte damasko bir takım; ayaklı bi»-
ayna, bir devrim masa, yere hasır ve 
iki Demirci seccadesi. Sofaya muşam
ba, yarım düzüne sandalye, bir de 
şemsiyelik, (yani portmanto).. 

Ot minder üstünde halleri harab 
olan dadı kalfa ve lala ağa ile geceya-
tıya kalması muhtemel misafirlere, 
dosdoğrusu kendine ve Hilmi efendiye 
mahsus yatak, yastık, yorgan... 

Yukanda dediğimiz gibi boyuna ge
lip giden, (hukuku kadimeden), 
(merhuma ubudiyeti mahsusadan) 
bahseden nevzuhurlar arasında uçarı
ları da çok. 

İrfan, iki akıl hocasının ikazlarile, 
önceleri bu türedilere hiç yüz vermi
yor, başka odalara çekilip onları kov
madan beter ediyordu. 

Böylelerinde, surat kasap süngerile 
silinmiştir. Yüzlerine tükürsen yağ
mur yağıyor derler; ne kadar istiskal 
görseler aldınş etmeyip gene gelirler. 
Yaltaklıklar, yanşaklıklar gırla... 

Koskadaki konağa dadananlar ara
sında öyleleri vardı ki arayıcı fişeği gi
bi ortalığı dört dönüyorlar, yukarıla
ra kadar çıkıyorlar, İrfam yatak oda
sında yakalıyorlardı. 

Derhal curcuna: 
— Cif caf caf cif caf, cif caf caf cif 

caf!.. Benzer benzer neye benzer?. Be
nim Abdülmennan paşa zadem peri 
padişahının şehzadesine benzer!.. Afe-
rum sana, bildin Çiçekçi oğlu!... Daha 
neye benzer?.. Nesreddin şahın şehza
desi Muzaffereddine (1) benzer... Afe* 
rum köftehor onu da bUdin!.. Daha 
neye benzer?. Nemse imparatorunun 
oğlusu Rodofoya (2) benzer. Yozunu 
sevdiğim külhani, bunu da mi bil
din be? 

Yahudi hokkabazlar gibi ortahğı 
şamataya boğan bu sırnaşık, hokka
baz Kasımpaşalı Sabri denilen adam
dı. Bir kol çengiydi. 

Musallat mı musallat... Sabahleyin, 
kargalar bilmem nebini yemeden, ko
nakta: 

— Vezir zadem uyandı mı? 
Lala Şaban ağa savar: 
— Daha uyuyor! 
Öğle üstü gene uğrar: 
— Vezir zadem herhalde kalkmış

tır, değil mi ağafendiciğim?.. 
Lala, lâkırdıyı gevelerken Tuğrakeş 

imdadına yetişir: 
— Bu gece dişi ağrıdıydı, sabahı sa

bahladı. Biraz oyusun zavallı!.. 
İkindi okunurken, Kasımpaşalı ge

ne selâmünaleykümü basar: 
— Vezir zadem... diye ağzmı açar

ken bu sefer ruznamçeci efendi atı-
hr: 

— Dadısile Hobyardaki berber Sü-
leymana gitti. O kör olası dişi çektirip 
kurtulacak... 

Gıyas efendi alt tarafını tamamlar: 
— Dişini çektirdikten sonra hemen 

buraya dönmiyecek. Ulûmu diniye te-
derrüs eylediği elhac Şevketi efendiyi 
ziyaret edip elini öpecek, hayır dua
sını alacak!.. 

Hokkabaz Sabri: 
— Vezir zademiz orada geceliye-

cek değîl a, nasıl olsa devlethanesine 
avdet buyuracak!, diyip misafir oda-
smdaki baş kanapeye yerleşir... 

Şap şap, el vurma: 
— Lalafendi, gözlerim karardı. 

Ben fena tiryakilerdenimdir, aman 
gözüm bana az şekerli bir kahve!.. 

Şaban ağa somurta somurta oda
dan çıkarken, Gıyas ve Hilmi efendi
ler de bu çam sakızının kaloşlanna 
birer tutam tuzu koyarlarken, bir da
ha şap şap; Gıyas efendiye hitab: 

— Neydi ismin, muhterem? Tavla
yı alıp gel yahu, bir iki parti atahra. 

İrfan beyin bu işlerden haberi yok; 
dünyasını unutmuş. Bir taraftan sev
da çekiyor; bir taraftan içkiye vur
muş, her akşam çilingir sofrasım 
kurdurup kafayı tütsülüyor. 

Cuma ve pazar geceleri Güllü Ago-
bun tiyatrosunda (1) veya (4) nu
maralı locada; sair geceler ise ya Ku-
ledibindeki Pirinççi'nin gazinosunda 
yahud da Beyoğlu Doğruyolundaki 
(Kafe Flam) da.. 

Bu ne biçim âşıklık?.. Elem, keder
den Pirinççideki hanende Beşiktaşlı 
Sofi ile, Yahudi Rozayla, (Kafe Flam) 
daki muzikacı ktzlarla mı aşnafişne-
de?. 

Hâşa. Oraları aralamasının sebebi, 
maşukasma tesadüf edebilmek ümidi. 
Çünkü baş kontrol Hırant ağa ile bü
feci Aramın rivayetlerine göre, tiyat
ro olmadığı geceler, Karakaşyanlann 
büyüğü, kâğıd oyununa düşkünlü
ğünden naşi evinden çıkmaz, ahbab-
larile. laskine oynarmış. Küçüğü de 
sese ve ahenge merakh, Pirinççinin 
gazinosunda ince saz, (Kafe Flam) da 
orkestra dinlermiş. 

Kasımpaşalı Sabri de bu yüz surat, 
fazla olarak ta bu cin gibilik varken 
kolay kolay mat olur mu hiç?.. Dalave
renin ve dalavere3ri kimlerin ojTiadı-
ğının farkında. 

Ertesi gün, gündüz hiç gözükme
miş, güneş battıktan sonra, kerahet 
vakti, sokaktan misafir odasını gözet
lemiş, iki sakallı ile ter bıyıklıyı rakı 
çakıştmriarken bastınvermişti. 

Şimdi de başka numara... Fes yana 
yıkık, gözler süzük, ceket bir omuza 
atık, paytak paytak, tam aficesine bir 
giriş ve ardından yayık yayık bir ma
ni: 

Adam aman, munu yar 
Yedim lokumunu yar 
Seveceksen beni sev 
Bırak o maymunu yar. 
Arkasından, orta oyunundaki ka

vuklu ile pişekânn tekerlemeleri,, zen
nenin, Şetaret bacının, Razzaki zade
nin, Kayserilinin, Lâzm, Arabm, Ace
min, Yahudinin, Frengin, aptalın tak
litleri... 

Sofra başındakilerde gözler faltaşı, 
ağızlar faraş; İrfan bey bir aded alık 
emeti... Birden, kadehini uzatmıştı: 

— Bujoır, bey birader!.. 
İki dakika sonra, bir daha kadeh 

tokuşturuşta, şu rica: 
— Evim senin bey ağabey, istirham 

ederim bu gece burada kal!.. 
Ve o günden itibaren Hokkabaz Sab 

ri İrfana kuyruk. 
Sabride eş dost mu ararsın?.. Kalem 

efendilerinden hanendeler, sazende
ler; Loncanın piyasa çalgıcıları; semai 
kahvelerinin manicileri, semaicileri, 
destancılan.. 

Vezir zade Hanyajn, Konyayı şimdi 
anlamıştı. Bu İstanbul denilen yerde 
ne adamlar varmış, ne adamlar; zevk 
ve neşenin görülmemişini icad eden 
kimseler. Gıyas efendi palavracısı, 
Hilmi efendi miskini gibiler, kejif ar
kadaşlığında dondurma kutusu gibi 
kaldılar. 

O akşamdan itibaren bu soğuk ne
vaları defterden silmişti, fakat bir 
nokta elini, ayağını bağlıyor. 

Mevcud paranın yandan fazlası su
yunu çekti. Bu gidişe göre bir hafta 
on gün ancak dayanacak; sonra sıfı
ra sıfır, elde var sıfır. Daha şimdiden, 
Sabri mabri gibilere açılmak, züğürt
lüğü belli etmek olmaz. 

Bu sebeble, biraz daha idarei mas
lahat edip herifleri oyalamak, satıla
cak şeyler buldurup sattu'mak lâzım. 

Hokkabaz Sabri öyle mizaçkirler-
dendi ki konağa ayak bastığı gece Şa
ban ağayı ve Dilruba kalfayı da ken
dine bendetmişti: 

— Nerelisin lalafendiciğim?.. Ne, 
Arapkirli mi?.. Şimdi inlehuşıldı. Ne
den bu zatı şerifi canım çekiyor diyo
rum, sebebi varmış meğerse, hemşeri-
mişiz ayol. Merhum babam da Arab-
kirli idi. 

Ve Arabkir ağzile ne konuşmalar, ne 
türküler çağırmalar... 

Kapı aralığından dadı kalfa ile de 
yarenlikler: 

(Arkası var) 

(1) Muzaftereddin o tarihte İrfanla 
akran; ancak bir iki yaş büyük. 

(2> Mayerling faciasının kahramanı 
arşidük Rudolf da o zamanlar uşağı yu
karı irfanın yaguıda... 
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Milli i(üıne maçlarında bir sürpriz 
Muhafızgücü güzel bir oyunla bu yıl hiç 
yenilmiyen Beşiktaşı 3 - 1 mağlup etti 

r* 

Mıı1ıafızrB«fl EalMlsI Fıud sıhuıiB 
Yakandaki enstantane gfiıel 

Dün Taksim stadında, Muhafızgü
cü, Beşiktaşa karşı ikinci millî küme 
maçını oynadı ve (3-1) gibi mükemmel 
bir farkla galib geldi. 

Maçtan evvel, bütün tahminler Be-
şiktaşın lehinde idi. SiyahbeyazUlar 
senelerdenberi birbirlerine alışmış 
tecrübeli oyunculardan mürekkeb ta-
kımlarile Güneşle beraber millî küme 
birinciliğinin favorisi olarak görülen 
ve bu mevsim henüz mağlûb olma
mış bir timdi. Muhafızla Ânkarada 
oynadıkları buinci maçta Beşiktaş 
(7-0) gibi ezici bir farkla galib gel
mişti. Buna mukabil Muhafızgücü 
şimdiye kadar, İzmire yaptığı seya
hat maçlarını kaybetmiş, Istanbulda 
Güneşe, Ânkarada Galatasaraya ye
nilmiş, Harbiye ve Fenerle berabere 
kalmış, yalnız Üçok'a Ânkarada galib 
gelmiş bir takımdı. 

Vaziyetlerini kısaca yukanda hülâ
sa ettiğimiz bu iki takımm yapacağı 
maçta herkes Beşiktaşın kolay bir ga
libiyet kazanacağım umuyor ve bek
liyordu. Fakat netice hiç de umuldu
ğu gibi olmadı ve Muhafızgücü, aşa^ 
gıda da anlatacağımız veçhile haklı 
ve mükemmel bir galibiyet kazandı. 

Takımlar ve hakem 
Muhafızgücü: Fuad - Salih, Hüsnü-

Lütfi, Cihad, Ahmed - Atıf Ziya, İbra
him, Rıza, İzzet, Şahin. 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Enver, Fa
ruk - Rifat, Feyzi, Fuad - Rıdvan, 
Hüsnü, Hakkı, Şeref, Eşref. 

Muhafızın sağ müdafii Saffet oy
namıyor. Beşiktaş takımı en kuvvetli 
kadrosile sahaya çıkmıştı. 

Hakem: Tarık, yan hakemleri: Fah
ri ve Şevki. 

Birinci devre 
Oyuna MuhafızUlar başladılar, İlk 

yaptıklan akm golle bitecek kadar 
tehlikeli idi. Fakat Rızamn kısa bir 
tereddüdü sikim avutla neticelen
dirdi. 

Beşiktaş havadan oynıyor. Vaziyete 
hâkim., yalmz hücum hattı topu ye
re indiremiyor, Muhafızlılann girgin 
ve atılgan oyunu akınları haf hattın
da kesiyor. 

Onuncu dakika.. Siyahbeyaz forma-
h takımm oyuncuları sahadaki yerle
rini mükemmel muhafaza ediyorlar. 
Topu havaya kaldırmakla beraber hsı-
kim bir vaziyette ojTuyorlar. Muha
cimler üstüste gol vaziyetine girdiler. 
Kaleci Fuadın zamanında çıkışları, 
bir defa Şerefin ikazı, müdafi salih 
ve orta haf Cihadm son anlardaki 
müdahaleleri tehlikeleri bertaraf edi
yor. 
Muhafız muhacimleri topu çok ayak

larında tutuyorlar. Neticesiz çalımlar., 
fazla kısa paslar akınları semeresiz 
jırakıyor. 

Beşiktaşm golü 
Ondokuzuncu dakikada3az. Şeref 

sahanm ortasında yakaladığı topu 
evvelâ geri çekti sonra Salihle Lütfi-
nin arasından - daima yaptığı şekil
de - Eşrefe yerden uzun bir pas verdi. 
Eşerf, topu yakaladı, aym süratle sür-
lü, Salihi güzel ve zamanında bir 
şarjle bertaraf etti ve topu geriye 
doğru Hakkıya yuvarladı, O da dur
durmadan kalecijri kontrpiye bıraka-
•ak köşeden Muhafız ağlarına gön
derdi. 

Bu gol Beşiktaşın şimdiye kadar 
aynadığı oyunun tabu bir neticesi 
idi. 

en Ijrl «TvaoııIanBdan biri idi. 
bir blokajını (Scteriyor 
yavaşlamağa başladL Havadan oyun, 
Hüsnünün muhacim hattma uyama-
ması.. Feyzinin müdafaaya yardım 
etmemesi, Fuadm toptan ziyade kar-
şısmdaki oyımcu ile uğtaşması takımı 
yavaş yavaş bozuyor. 

Muhafızgücü muhacimleri, ağır oy-
namalanna, fazla pas yapmalarına 
ve mütereddid hareketlerine rağmen 
Beşiktaş müdafaasım hırpalamağa 
başladılar. Feyzi, Fuad, Şeref müsel
lesi mütemadiyen saha ortasında pas-
laşıyorlar. Bu lüzumsuz hareketler 
devre sonıma kadar devam ediyor. 

Bu arada. Muhafız muhacimleri, 
kale önünde müteaddid fırsatlan to
pu çiğniyerek kaçırdılar. Uzaktan at-
tıklan sütler çok zayıf.. Sağaçık Atı-
fm çektiği mükemmel bir korner da 
Beşiktaş kalesi gene boş kaldı., fa
kat Rıza dışan attı. 

Birinci devre (1 - 0) Beşiktaşm ga-
libiyetile bitti. 

İkinci devre 
Bu devre Beşiktaşm akmlarile baş

ladı. Fakat birkaç dakika sonra vazi
yet derhal değişti. Santrhaf Cihadm 
yerden mükemmel paslarla beslediği 
hücum hattı fazla çalmah yerden oyım-
lan içinde Beşiktaş kalesini çenber 
içine aldılar. Gene Atıf m çektiği gü
zel bir kornerde Beşiktaş kalesi mü
him bir tehlike atlattı.Buarada En-
verl arkadan ittiler hakem görmedi. 
Çekilen ve sol hava köşe3ri bulan bir 
sütü Mehmed Ali mükemmel bir atı
lışla kornere gönderdi. Bu kornerde 
çok tehlikeli oldu. Mehmed Ali topu 
Muhafız forverdlerinin ayaklarmdan 
söktü. Onuncu dakikaya kadar de
vam eden tazyik Beşiktaş üzerinde 
tesirini gösterdi. Hakkı santrhafa, 
Feyzi solaçığa. Eşref santrfore geç
tiler. Sonra Feyzi santrfore gddi. 

Muhafızgücünün tazyiki artıyor 
Şahinin Enveri geçtikten sonra 

attığı şüt avuta gitti. Rıza topu Hak-
kıdan kafa ile kaptı, fakat dışan at
tı. On beşinci dakikaya doğru Beşik
taş takımı kadrma kanşık olmuştu. 
Oyımun bütün idaresi Muhafızlılara 
geçmişti. 

Beşiktaş hücum hattında Hüsnü 
ile Şerefin münakaşalan görülüyor. 

Muhafızgücünün ilk golü 
Yirmi birinci dakikada Atıf oyunun 

başmdanberi çekiştiği ve toptan zi
yade kendisini kolüyan Fuadı şarja 
ettikten sonra İbrahime geçirdi. İb-
rahimin ileri havadan bir ortalayışı 
iki Beşiktaş müdafiin! geçti. Mehmed 
Ali de çıkmadı. Sıçnyarak topu îzzet 
kafa ile Rızaya verdi. Rızamn güzel 
bir kafa vuruşu., top ağlarda.. 

Bu gol, kolay bir galibiyet bekliyen 
Beşiktaşlılan büsbütün bozdu. Muha-
fızm hâkimiyeti devam ediyor. 

Muhafızgücünün ikinci g(dU 
Yirmi yedinci dakikadayız: Ortar 

dan yapılan bir akında on sekiz pas 
çizgisi üzerinde Rızaya havadan kı
sa bir pas verildi. Arkası B^iktaş 
kalesine dönük olan Rıza:, birdenbire 
dönerek beklenmedik bir zamanda 
sol falsolu dolu bir şüt çekti. Topu 
Mehmed Alinin eline geldi. Fakat 
kaydı.. Gol... 

Bu golden sonra, Beşiktaş güzel 
bir akın yaptı. Hakla, Hüsnüye kısa, 
mükemmel bir pas verdi. Muhafız 
müdafaası topu söktü, çıkardı. 

Gol mü, değil mi? 

Bugünkü spor 
hareketleri 

TAKSİM STADINDA: 

Muhafızgücü - Galatasaray 
millî küme maçı. Saat 15,30 da. 

BEŞİKTAŞ STADINDA: 

1 — Beşiktaş - Güneş B. takım
ları liğ msDçı, saat 11 de, 

2 — Anadoluhisar - Davudpa-
şa ikinci küme B. takımlar Ug 
maçı. Saat 12,45 de. 

FENERBAHÇE STADINDA: 

Fenerbahçe - Anadolu şUd ma
çı. Saat 11 de. ( 

e^ 
Puanlar 

Güneş 
Beşiktaş 
M. Gücü 
Üçok 
Harbiye 
G. Saray 
F. Bahçe 
Alsancak " 
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6 
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6 
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O 
1 
O 
2 
O 

O 25 
1 
5 
5 
2 
3 
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12 11 
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7 

Dünkü maçlardan sonra milli 
kümede puan vaziyeti: 

O. G. B. M. A. Y. P. 
7 7 

5 
2 
3 
3 
2 
1 
1 

galibiyetler gol ave 
raj sisteminde 2-0 lık netice 
gibi sayıldığmdan atüan, yenen 
goller buna göre hesap edilmiş 
tir. 

bir şüt çekti. Mehmed Ali yatarak 
bu topu tuttu. Fakat elinden kaçır
dı. Tekrar yakalayıp ayağa kalktığı 
zaman hekem gol düdüğü çalarak 
ortayı gösterdi. Beşiktaşlılar buna 
şiddetle itiraz ettiler. Hakem lâys-
menlerle müzakereden sonra kara-
rmdan caydı! 

Muhafızm üçüncü golü 
Beşiktaş takımı devre ilerledütçe 

daha ziyade bozuluyor, buna muka-
bU Muhafız daha gayretli, daha 
enerjik oynuyor ojruncular, yerlerini 
mükemmel surette muhafaza edi
yorlar. 

Otuz beşinci dakikada Muhafız 
sağiçi ile sağaçığı Enveri üstüste 
müteaddid paslarla geçtiler. Sağaçı-
ğm ortaladığı topu Rıza kafa ile kö
şeye gönderdi. Mehmed Ali hareket
siz... Gol. 

Oyunun bundan sonraki on daki
kası, Beşiktaşın nevmidane uğraş
ması Ue geçti. Ve maç (3-1) Ankaralı 
futbolcülerin galibiyeti üe bitti. 

Muhafızgücü takmu 
Kazandıkları bu güzel galibiyet

ten dolayı Ankaralı futbocüleri teb
rik etmek bir vazifedir. 

Fuad, Hüsnü ve Salih müsellesi 
vazifelerini bihakkin yaptılar. Bil
hassa Fuad mükemmeldi. Esasen 
bütün takımda aksayan oyuncu yok
tu. Hepsi canla başla çalıştılar. Bil
hassa lıasımlanm marke edişleri gü
zeldi. 

Takımm Fuaddan sonra en iyi 
oyuncusu santrhaf CShaddı. Yalnız 
muhacim hattı bir hat üzerinde oy
nıyor. Ve topu fazla ayaklannda çiğ
niyorlar. Yerden, kısa paslan da lü
zumundan fazla kullanıyorlsur. 

Beşiktaş takmu 
Oyuna çok güzel başladılar. Nasıl 

olsa kazamnz zihniyeti hâkimdi. To
pu fazla havaya kaldırmalan Muha
fız müdafasınm işini kolylaştrrdı. Bi
rinci devrenin sonıma doğru bozul
mağa başladılar ve bir daha kendile
rini toparlıyamadilar. Bütün takım
da Hakkı ve birinci devrede bir müd
det Şeref en iyi oyunculardı. Müdar 
faada Faruk ve Rifat güzel oynadı
lar. Enverle Fuad toptan zijrade ha-
sınüarım kontrol ettUer. Diğer oyun
cular her zamanki kabüiyetlerinin 
dününde idüer. 

Hakem 
Tank daha yeni bir hakemdir. Bu 

itibarla katî hüküm vermek kabil 
değüdir. Yalmz bir defa hatasmı tas
hih için yeni bir hata yaptı. Haksız 
bir karan gene haiksız bir kararla 
tashih etti ki bu yanhş bir hareket
tir. Topu daha yaJnndan taklb et
seydi (Gol mü, değU mi) diye bir 
münakaşaya yol açmaz ve kararım 
değiştirmek pıecburiyetinde kalmaz
dı. ÎJİVİIENAI4 
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SARAY ve BABIALININ IC YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNt İRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

Tefrika No. 115 

Kışla meydanından gelen silâh sesleri, 
fedayı Pirlepeli nefer yakalanıyor 

Sereze, Dramaya, Tikveşe gidecek 
zevat için herşey hazırlanmış olmasll» 
ev sahibi Süleyman Fehmi bey gidip 
kendUerine bir araba buldu. 

Bu beyler evden çjktıklan zamaa 
güneş de doğmak üzere idi. Tam bu 
sırada kışla meydam tarafmdan silâh 
sesleri duyuldu. Ajs sonra bir neferin 
gelmekte olduğu görüldü. Evden dışa-
n çıkan Hafız Hakkı ve Süleyman Felı* 
mi beyler: 

— Nereye gidiyorsım? 
Diye sordular. Nefer: 
— Sokulmayml Yakanml 
Mukabelesinde bulundu. îş anlaşıl

dı. 
Bir kaç gün evvel İstanbula gitmeK 

üzere Gevgiliden Selâniğe gelen kay» 
makam Naim bey üzerine bir fedayi 
tarafmdan velospidle geçerken ateş 
edilmiş, Naim bey bacağından yara
lanmıştı. Yarası hafif olduğu İçin yat
tığı askerî hastaneden bu sabah tren
le İstanbula hareket edecekti. 

Fedayı bölüğü ise omm yakasım 
bırakmak istemiyerek bir nizamiye ta
burundan Pirlepeli bir nefer bulmuş 
ve bu neferi Naim beyi itlafa memur 
etmişti. Anadoludan Manastıra sev-
kedilmek üzere müretteb taburlardan 
Manisa redif taburu Selâniğe gelmiş
ti. Fakat aslen Manastırlı olan müşür 
İbrahim paşa kumandanı Manastırlı 
olduğu için bu taburu Manastıra gön
dermeği muvafık bulmamış, Selânikte 
alıkoymuştu. Askerî hastanede nöbeti 
bu taburun efradı tutuyordu. 

Fedayi Pirlepeli nefer hastaneye 
giderek Manisa redif taburu nöbetçi
sine nöbet değiştirmeği teklif etmiş 
idise de nöbetçi bu nizamiye neferine 
mevkiini bırakmağı kabul etmemişti. 

Bunun üzerine Pirlepeli fedayi ta
lim meydamnda bekliyerek Naim bey 
sabahleyin istasyona gitmek üzere 
araba ile bu meydandan geçerken 
arabanın basamağına atlamış, oradan 
Naim bey üzerine bir el ateş etmiş, ye
re inerek arkadan daha iki, üç el si
lâh boşaltmış idise de hiç birini isabet 
ettirememişti. 

Bu esnada talimde bulunsm efrad 
güya Pirlepeli nefer üzerine, fakat 
hakikatte havaya bir çok süâh atnuş-
1ar di. 

Pu-lepeli fedayi nefere icabmda sı
ğınmak üzere evvelden bu civarda bir 
ev gösterilmişti. Fakat o bu eve doğru 
gidecek yerde aksi istikameti tuttu ve 
kanun devriyesi tarafından yakalana
rak tevkif edildi. 

İşler bittikten sonra yeni merkezi 
umumî - Ĵ ani asü merkezi umumî ile 
Selanik heyeti merkeziyesi - âzası da
ğıldı. 

Daima merkezi umumî ile temas 
ederek meşrutiyet Uâm tedbirlerinin 
içinde bulunan ve bu meselenin bü
tün teferruat ve safahatile şahsen ve 
yakından münasebettar olan erkâm 
harbiye kolağası Mustafa Kemal bey 
asıl vazifesine Uâveten uhdesindeki 
Selanik - tJsküb hattı askerî müfet
tişliği dolaîTisile hat boyundaki cemi
yet merkezlerinin işlerini tanzim ve 
tensik, teşküâtmı teftiş etmek, takib 
edUen emele hizmet istidadmda gör
düklerini tenvir ve teşvik eylemekle 
de meşgul bulunuyordu. 

Üsküb tertibatım Selânikte ve diğer 
yerlerde almacak tertibata uygun bir 
tarza koymak için Mustafa Kemal 
bey de ertesi sabah Üskübe gitti. 

Mitat Şükrü bey Sereze gidince mu
tasarrıf Reşid paşamn - cemiyette nu
marası 387 - adliye müfettişi Galib 
beyle - numarası 340 - birUkte teftiş 
için Petrice gitmiş olduğunu öğrendi. 
Serez heyeti merkeziyesini eşraftan 
Akil beyin selâmhğmda tophyarak 
merkezi umumînin kararım tebliğ et
ti. Buna göre tertibat alınmasım bil
dirdi. 

Serez tahrirat müdürü olup cemi
yete dahil bulunan İsmail Hakkı efen
diye de meseleyi açtı. Hemen bir ata 
binarek Petrice gitmesini ve merkezi 
lunumî kararım Reşid paşajra haber 
vererek hemen Sereze dönmesi lüzu
munu anlatmasmı söyledi. 

İsmaU Hakkı efendi de derhal ata 
binerek yola çıktı; o gece hem muta-
samf Reşid paşayı, hem adliye mü
fettişi Galib beyi Sereze getirdi. Mitat 

Serez mutasamfı Reşid bej 

Şükrü bey o günü bu işleri gördüktea 
sonra gene o akşamki trenle Selâniğt 
döndü. 

İhsan Namık bey Tikveşe gidin<<> 
evvelâ çetesile kasaba civarına gelme
si için Mustafa Necib beye haber gön
derdi, 10 temmuz günü köylüleri top
hyarak Tikveşe gelmek üzere her ta-
raıfa arkadaşlar çıkardı. 10 temmuza 
kadar Tikveşte kaldı. 10 temmuzda 
hükümet konağına giderek kayma
kam üe kaza memurlanm tahlif etti. 
Halkı nümayişlere başlattıktan sonra 
Selâniğe avdet etti. Krivolak istasyo
nunda tesadüf eylediği Enver beye 
merkezi umumî kararlanndan malû
mat verdi. 

Kaymakam Naim beyi itlaf etmeğe 
memur edilmiş olan Pirlepeli fedayi 
nefer jrakalanmca askerî paviyonlar-
da tevkif altma ahnımştı. Bu fedayi 
tevkifinden ilri saat kadar sonra ka
pıda bekliyen nöbetçi ile birlikte kaçtı. 
Bu muvaffakiyet Selânikte hıristiyan 
unsurlarca cemiyetin kudretine delil 
tutulmuştur. 

Merkezi umumîce Cemal bey Rum
larla arüaşmağtı memur edümişti. 

Müzakere Fethi beyin evinde cere
yan edecekti. Cemal beyin söylediğine 
göre: Rumlardan bu müzakereye işti
rak edenler mevkuf fedayinin nöbet
çisi ile birlikte kaçmış olduğunu du
yunca cemiyetin kuvvetinden artık 
iştibah edilemiyeceğini, her şeyi yap
mağa kadir olduğuna kanaat getir
diklerini ve arada anlaşmak pek tabiî 
olduğunu beyan eylemişlerdi. Temmu
zun bu 8 - 21 günü heyetten bazı ze
vat Ali Fethi l)eyin evinde bu gibi iş
lerle meşgul oldular. 

8 - 9 (21 - 22) temmuz gecesi ve er
tesi günü mühim bir hâdise olmadan 
geçti. Temmuzun 9-10 (22 - 23) ün
cü çarşamba akşamı merkezi umumî
nin bütün âzası Manyasi zade Refik 
beyin evinde toplandı. 

Ali Fethi bey tarafmdan müfettişi 
umumî Hüse}dn HUmi paşajra yazıl
mış olduğundan evvelce bahsetmiş bU' 
lunduğumuz mektup bu , içtlmada 
okundu. Mektubun ifadesi pek mü-
heyyic idi. 

Bunu dinleyince hissiyatı fevera
na gelen erkâm harbiye kaymakamı 
Faik bey mektubu bizzat Hilmi paşa
ya vermek istediğini, bu vazifenin ken
disinden diriğ edilmemesini rica ettL 
Arzusunun isafma karar verildi. 

Ertesi günü Faik bey öğleye doğru 
üstünde askerî elbisesi olduğu halde 
mektubu götürerek Hilmi paşaya tes
lim etti. 

(Arkası var) 
F e n e r b a h ç e N ü z h e t A b b a s ı n 

k l ü p l e a l â k a s ı n ı k e s m e d i 
Fenerbahçe klübü, matbaamıza 

gönderdiği uzun bir mektupta, Fe-
nerbahçenin iki maça iştirak etme
mesini yazdığı makalelerde tenkid et
miş olan klüb âzasından B. Nüzhet 
Abbasm klüple alâkasmı kesmeğte lü
zum görmdeiği gibi bu tarzda aleyh-
darane yazılan da müzakere mevzuu 
saymadığını bildirmektedir. 

K a d ı k ö y s p o r k l ü b ü n ü n 
b a l o s u 

Kadıköy spor klübü, Kadıköy Sü
reyya salonlarmda klübün âza ve ai
leleri şerefine dün akşam bir suvaro 
tertip etmiştir. 

Balo akşam saat 22 den sabaha ka
dar neşe içinde geçmiştir. 
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UYUYAINI YOLCU 

Vi 

r-^3!Teiiiıxü2 tzmlt istasyonuna yakla^ 
PJ'Onlu. Okuduğmn Mtabı bıraktım, 
^ytkada^m Aliye döndüm. Karşımız-
Mi bir buçuk Baattenberi mışıl mı-
ffü uyuyan şişman, bıyıklan yukan-
I» doğru kiYnk yol arkadanuzı gös-
tsrerek: 

— Galiba îzmitte İnecekti... öyle 
ö«dlj;lni hatırlıyorum. Şu zatı uyan-
fcralım... dedim. 

Ujruyan adamın omuzuna şöyle 
hafifçe dokunmak için yerimden doğ
ruldum. Fakat Ali, sanki bir tehlike 
karşısında imişiz gibi hemen koluma 
yapıştı. 

— Sakın ha!., dedi. 
Alinin bu telâşlı haline şaşmıştım: 
—1 Ne oluyor yahu?... dedim. 

Adamcağız uyuyakalmış işte... Uyan-
^ırahm da eğer burada inecekse za-
Tallı trende kalmasm... 

Ali sıkı sıkı kolumu tutuyordu: 
— Senin üstüne ne vazife?... Sa

tan uyandırayım deme... Eğer be
nim sözlerimden sonra gene bu zatı 
uyandu-mak istersen artık ben kanş-
mam... o zaman ne yaparsan yap... 

Alinin halini ve anlatacağı şeyleri 
bayağı merak etmiştim. O başladı: 

— Gene böyle uzunca bir tren 
yolculuğuna çıkmıştım. Kompartı
manda yalnızdım. Bir aralık treni
miz küçük bir istasyonda durdu. İki 
kadın trene doğm telâşla yürüdüler. 
Biri ihtiyar, şişman... Öteki inadına 
genç, fevkalâde güzel, bir içim su... 
Ben bir yandan bu genç kadına ba
kıyor, bir yandan da kendi kendime: 
«Bizim yolculuk pek nefis geçe
cek!...» diyordum. Üd kadın benim 
bulunduğıun vagona girmişlerdi. Be-
»linı kompartimamım beğensinler 
diye hemen kapıyı açtım. Koridora 
Pktrnı. Onlar her kompartimamn 
kapısından içeri bakıyoriar, bir tür
lü bir yer beğenemiyorlardı. Nihayet 
benim kompartimamn önünde dul
dular. Genç kadın o tatlı sesüe ba-
îia sordu: 

Burada boş yer var mı efen
dim?... 

Hemen cevab verdim: 
— Tamamüe bos... Yalmz bir ben 

•anm.. . 
Genç kadın yanmdaki şişman, 

* ^ yüzlü üıtiyara döndü: 
— Anneciğim, burası iyi... Hem 

' e tenha... dedi. 
Şişman kadın sert sert yüzüme 

baktıktan sonra kızma cevab verdi: 
— Peki, dedi. Aman dışanda dü

dükler filân çalıyor. Sen trende kal
ma... 

— Kalmam anneciğim, kalmam, 
§el seni öpeyim... 

Genç kadının trenle gitmiyeceğini 
•bayınca tepemden aşağı bir ka-
^ soğuk su yemiş gibi oldum. Çün
kü bana o kadar ünüt verici gözlerle 
b ^ y o r d u ki... iki kadın öpüştüler. 
P«ncı trenden indi. Fakat daha 
Kalkmamıza 3 - 4 dakika vardı. 

Şişman kadın vagonım penceresi-
açtı. İstasyonda, bizim vagonun 

ladî^^^ ^^ran kızUe konuşmağa baş-

— Mektub yaz Mehlika... Sakın 
toutma ...diyordu. Genç kadın da: 

— Unutmam anneciğim... Fakat 
*^ö de kendine yolda dikkat et 
*mi?.. . 

Vagonun penceresi önünde duran 
tJ^ u^^^^ arasıra da bana öyle tatlı 
jatlı bakıyordu ki... Hattâ bir ara-
ük bana: 

— Kuzum efendim, sizden pek rica 
wenm, bu annemin ilk yalnız se-
J ^ a t i . . . Kendisine göz kulak olu-
«uz... diye rica etti. 

Hemen pencereden cevap verdim: 
— Emredersiniz efendim... Elim-

oen geleni büyük bir memnuniyet-
« yapanm... Valdenize bir yardı-
^ dokunursa kendimi bahtiyar 
addederim. 

Fakat şişman kadın olur aksiler
den değildi hani... Kızının bu sözü 
"«r ine beni şöyle bir tepeden tır
nağa kadar süzdükten sonra: 

— A... dedi, ben çocuk değUim ya 
^ ^ . • . Kimsenin yaı-dımı olmadan 
«a kendi kendime giderim... 

Nihayet tren kalktı. Genç kadm 
»«lA • tatlı bakışlarile uzaktan be-
öJ s l » r e k ve elini tavaya kaldırarak 
•elam veriyordu. 

İçimden: «Ah ne olurdu, diyor
dum, o da annesile seyahat etseydi... 
Şu yolculuk ne kadar tatlı geçerdi...» 

Tren yoluna koyulduktan sonra 
şişman kadın çantasından bir yün 
yumağı çıkardı. Hani hani yün ör
meğe başladı. Ben de gazetelerimi 
açtım. Okumağa koyuldum. Kızı o 
kadar cana yakm olduğu halde şiş
man kadın da o derece aksi idi. Bir 
aralık canım bir sigara tüttürmek 
İstedi. Paketimi çıkardım, slgararm 
yaktım. Fakat ben daha sigaram
dan İki nefes çekmemiştim ki şişman 
kadm: 

— Pöf!.. Pöf!.. diye oturduğu yer
den doğruldu. Kompartımanın pen
ceresini hızla açtı. Yol arkadaşımın 
sigara dumanından rahatsız olduğu
nu anlamıştım. 

Kendisine büyük bir nezaketle: 
— Zannederim... Sigara dumanın

dan rahatsız oluyorsunuz!., dedim. 
O gözlerini hiddetli hiddetli aça

rak : 
—Tabiî... dedi, kompartıman du

man oldu. 
Amma da aksi şey ha... Kaldınp 

sigaramı pencereden aşağı attım. Fa
kat bu hareketimi biraz sertçe yap
mış olacağım ki şişman kadın dik 
dik yüzüme baktı. Bilir misin ha
yatta insanı böyle hiç yoktan çileden 
çıkartacak aksi insanlar pek çoktur. 

Nihayet hele şükür aksi yol arka
daşım yavaş yavaş gözlerini kapadı. 
Uyumağa başladı. Adeta rahat et
miştim. Çünkü uyanık kalırsa mu
hakkak bir mesele çıkaracak ve be
nimle hiç yoktan kavgaya tutuşa-
caktı. Karşımda uyuyan şişman ka
dım gözucile seyrediyordum. Her 
halde zengince bir şey olacaktı. Par-
maklarmda gayet İri taşlı, kıymetli 
yüzükler, kulaklannda küpeler, kol-
larmda taşlı ve pahalı bilezikler 
vai'dı. 

Nihayet yavaş yavaş hava karardı. 
Bir istasyona yaklaşıyorduk. Birden
bire akhma geldi. Şişman kadının 
kızma bu yaklaştığımız istasyonda 
İneceğini söylediğini hatırlar gibi ol
dum. Fakat emin değildim. Acaba 
şişman kadın hakikaten burada mı 
inecekti?... 

Onu uyandırmazsam hakikaten 
hali berbaddı. İneceği istasyonu ge
çecekti. Halbuki kızı bana: «Aman 
anneme gözkulak olunuz! > diye ri
ca etmişti. Kadımn bana o kadar 
aksilenmesine rağmen ben gene va
zifemi yapmağa karaı- verdim. Uyu
yan kadına seslendim: 

— Bayan... Bayan... 
Fakat nerede? Şişman kadının 

uyanmasına imkân yok... Yanma 
yaklaştım. Hafifçe omuzuna dokun
dum, seslendim. Gene nafile... Omu-
zvma daha kuvvetle dokundum... 
Uyanmadı. Hafif hafif dürttüm. «Ba
na mısın?» demedi. İstanyona da 
gelmek üzere idik. Uyandırmazsam 
trende kalacaktı. 

Yamna oturdum. Bu sefer kolunu 
sarstım. Amma ağır uykusu vardı. 
Nüıayet baktım ki olacak gibi de-
ğü. Hızla kolunu çektim... Ne yapar-
sm vazife... Bir kere kızı onu bana 
emanet etti. 

Fakat ben kolunu çeker çekmez 
şişman kadın yerinden sıçradı, uyku 
sersemliği ile: 

—( Alçak, utanmaz, rezil!... Ne ya
pıyorsun?... Ben uyuyabilmek için 3 
tane hap yuttum. Benden ne isti
yorsun utanmaz herif... 

Diye avaz avaz bağlrmaz mı?. 
— Camm efendim... İstasyona 

yaklaştık... Burada inmiyecek misi
niz? Ne bağınyorsunuz öyle... 

— Daha nasıl bağırmıyayım?.. 
Daha nasıl bağırmıyayım?.. Bak re
zile... Kompartımanda yalnız bir ka
dın görünce hemen üstüne hücum 
etmeğe kalkıştın ha... 

— Ehhhhh... Çok oluyorsunuz 
amma... 

— Vay... Beni şimdi de tehdid edi
yor... Bu adam mutlaka bana bir 
şeyler yapacak... diyerek şişman ka
dın imdad çıngıı-ağma sanlmaz mı? 

Derhal tren durdu. Herkes bizim 
kompartımana hücum etti. Kompar
tımana gelenlere maksadımı anlatm-
caya kadar akla kaı-ayı seçtim. Tre
nin ihtiyar kondüktörlerinden biri 
bana güzel bir nasihat verdi: 

— Bayım, dedi, ben 20 senelik tren 
konüktörüyüm... Trende uyuyup ka-
lanlan uyandırmak kadar hiç bir 
şeyden korkmam. Çünkü bir çokları-
mn uykusu ağırdır. Ve gayet sinirli 
uyanırlar... Sakm bir daha trende 
tanımadığınız adamı uyandırmayı
nız... 

Ne bileyim ben?.. Meğer şişman ka
dm o istasyonda inmiyecekmiş... 
Kendisini uyku tutmazmış... Uyu
yabilmek için üç hap yutmuş... Fa
kat kondüktörün sözü kulağımda kü
pe oldu. Trende kimseyi uyandır
mamağa karar verdim. Nafile yere 
azar işitmeğe vaktim yok birader. 

Arkadaşım bu hikâyeyi anlatıp 
bitirinceye kadar trenimiz istasyon
dan kalkmıştı. Düdüğünü çalarak 
İlerliyordu. 

Birdenbire karşımızda uyuyan şiş
man, bıyıklan jmkanya doğru kıv
rık adam gözlerini açtı. Dışanya şöy
le bir baktı. Sonra hiddetle, şiddet
le yerinden kalktı. Bize: 

—I Vay insaniyetsiz herifler, vay 
saygısızlai'... Size ineceğim istasyo
nu da söylemiştim. Beni uyandır
mak için şöyle bir seslenseydiniz dili
niz mi kopardı... Gidi terbiyesiz, 
saygısız, insaniyetsiz adamlar... di
yerek telâşla kopmartimandan çıktı... 

Ben Alinin yüzüne baktım. Ali ba
na baktı ve: 

— Şu insanlar garibdir, dedi, tren
de uyandınrsımz kızarlar, uyandır
mazsınız gene kızarlar. 

(Bir yddız) 

Bu akşam 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

ŞlşU: Halaskar Gazi ceddesinde 
Halk, Taksim: Nlzameddin, Tarlaba-
şında Nihad Abdullah, Beyoğlu: Kan-
zuk, Dairede Güneş, Galata: Topçu
lar caddesinde Sporidis, Kasımpaşa: 
Müeyyed, Hasköy: Aseo, Eminönü: 
Mehmed Kâzım, Fatih: Vezneciler
de Üniversite, Karagümrük: Ahmed 
Suad, Bakırköy: İstanbul, Sarıyer: 
Nuri, Aksaray: Etem Pertev, Beşik
taş: Süleyman Receb, Fener: Emil-
yadl, Kumkapı: Belkis, Küçükpazar: 
Necati, Samatya: Kocamustafapaşa-
da Rıdvan, Alemdar: Ali Rıza, Şeh
remini: Topkapıda Nâzım, Kadıköy: 
Pazaryolunda Rıfat Muhtar, Modada 
Alâaddin, tJsküdar: İskelebaşmda 
Merkez, Heybeliada: Halk, Büyüka-
da: Şinasi Rıza. 

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

23 Nisan Çocuk bayramı ve o 
hafta da Çocuk haftasıdır. Bu 
bayramda çocukları sevindirecek 
olan Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yardım ediniz. 

AK^AM 
Abone ücretleri 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuru) 2700 kuni) 
« ATLK 750 > 1450 > 
S ilTLIK 400 1 800 » 
I ATLO. 150 » — > 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senelik 

8600, altı aylığı 1900, fiç 
aylığı 1000 kuruîtur. 

Adres tebdili İçin yirmi beı 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Sefer 2 — Ruzukasım 147 
S. lanıak C I I M I û f U Ikın ii Ak|a.ni Tttıı 

E. 9,25 11,05 5,43 9,18 12,00 1,34 
Va. 4,00 5,40 12,18 15,53 18,36 20,10 

idarehane: Babı&li civan 
Acıtnusluk So. 

No. 1.̂  

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

KÜÇÜK İLÂNLAR! 
kiracılar ve bina sahipleri için 

En emin, en süratli ve en ucuz 
vasıtadır. 

3 defası 100 kuruş 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz R o m a n ı 

^ » Yazan: İskender F. S e r t c l l i . . . . . . Tefrika No. 188 - ı . . -

• " > 

Türk denizcileri Doğanı Çanakkalede gömdüler. Kılıç 
Ali paşa gece donanmaya ıstanbula hareket emrini verdi 

Kılıç Ali paşa o sabah Midilliye bir 
yelkenli göndermeğe ve Doğanı yok
latmağa karar vermişti. 

Midilliye gidecek yelkenli sahilden 
demir alıp ayrılacağı sırada, uzaktan 
gelen kadırgaları gördüler. 

Ali reis Venedikten dönüyordu. 
Kılıç Ali paşa bu tesadüfden çok 

memnun olmuştu. Çanakkalede çok 
beklemek işine gelmiyordu. İstanbul-
dan gelen çavuş: 

— Padişah, tez gelsinler, dedi. Biz 
gidelim., onlar da; arkamızdan yetişir
ler. 

Diyordu. Gerçi kaptan paşa, divan 
çavuşunun akıl ve öğütlerile hareket 
edecek bir amiral değildi. Fakat, va
ziyetin nezaketini ve bunun bir mem
leket işi olduğunu düşünerek, hemen 
îstanbula hareket etmenin faydalı 
•lacağını biliyordu. 

Ali reis Boğazdan içeri girer girmez 
paşa gemisinin bordasına sokuldu. 

Kıhç Ali paşanm zülfikarlı amiral 
bajn:uğı sancak direğinde sallanı
yordu. 

Ve Ali reisin direğinde sallanan 
sancağın yanya kadar çekildiği gö
rülmüştü. 

Türk donanmasında o zamana ka
dar, matem işareti olarak yarım bay
rak çekme âdeti yoktu. Ali reis bunu 
Akdenizde görmüş ve o gün tatbike 
başlamıştı. 

Bu işaret Kılıç Ali paşaya yaban
cı gelmedi. Sancak direğine şöyle 
bir göz atarak: 

— Bu işareti bilerek mi yaptılar? 
Yoksa rüzgâr sancağın ipini mi gev
şetmiş?... 

Diye sordu. 
Ali reis geminin güvertesinden 

gür sesüe haykırdı: 
— Gemide cenaze var, devletlim! 
O ne? 
Gemide cenaze mi var? 
Donanma seferde iken biri ölürse, 

cesedi ya denize atıür, yahut - sahil 
yakın ise - çıkanlıp gömülürdü. 

Ali reis (paşa gemisi) ne atladı.. 
Yüzü sapsanydı. 
Kaptan paşa heyecanını gizîiyeme-

di : 
— Sinan mı öldü? 
Diyerek Ali reisin ellerinden tutup 

sarstı. 
Kaptan paşa bu sözü söylerken, 

birdenbire yüzü güİKiüştü. Sinan ar
ka küpeşteden paşa gemisine atladı: 

— Kurtuldum, paşam! Allah siz
den razı olsun... 

Diyerek, Kılıç Ali paşanın elini 
öptü. 

Kaptan paşa Sinam kendi oğlu 
gibi severdi. 

Sinam görünce gözleri sulandı: 
— Geçmiş olsun, oğul! Çok sıkıntı 

çektin, değil mi? 
Dedi, Sinam alnından öptü. 
Sinan Romada gördüğü hakaret ve 

işkenceleri kısaca anlattı: 
— Ölüm hatırıma gelmezdi, daima 

kurtulacağımı düşünerek teselli bu
lurdum. 

Kaptan paşa sordu: 
— FUip seni neden Romaya gön

derdi? 
—. Papaya hoş görünmek için. 

Çünkü, Filip her sene Kefalonya 
panayınndan papaya bir çok hedi
yeler götürürmüş. Bu yıl panayırda 
vurgım yapamadı. Nasılsa beni tu
zağa düşürdü ve Romaya gönderdi. 

Sinan bundan sonra, papanın Türk 
düşmanhğmdan bahsederek: 

— Ona da iyi bir ders verdim, de
di, Türkün hiç bir şeyden yılmadığı-
nı gösterdim. Beni Romada semt 
semt, sokak sokak dolaştırdılar. Fa
kat, ben, yapılan hekaretleri hiç bir 
zaman karşılıksız bırakmadım. Ava
zım çıktığı kadar bağırdım. Greguva-
nn kara gömlekli kardinallarmın 
yüzlerine tukurdum. Onlann papas 
elbisesi altında birer cellâd olduğu
nu söyledim... Artık, bundan son
ra papamn dostluğuna ve onun ri
yakâr cellâdlarma inanmaymız, pa
şam! 

Elıhç Ali paşa sevinçle, sancak me

selesini unutmuştu. Sinanla konu
şuyordu. 

• * 
« S e n i h u g ü n a s a c a ğ ı z . . î p i n i 

b e n ç e k e c e ğ i m ! » 
Filipin Misinadan bir İspanyol 

korsanile İspanyaya kaçtığım öğ
rendik. Eğer onu ele geçiı-seydik, Ak
denizde ne hoş bir cümbüş olacaktı. 

Sinan birdenbire gülmeğe başladı: 
— Ne diyorsunuz, velinimetim? 

Filip İspnayaya mı kaçmış? 
— Evet.. Misinada herkes böyle 

söyledi. Biz de çok aradık, hiç bir 
körfezde kıstıramadık. 

Sinan, o dakikaya kadar ifşa et
mediği bir hâdiseye temas etmek 
fırsatını bulmuştu: 

— Sizi aldatmışlar, paşam! dedi. 
FUip, Roma sokaklannda geziyor. 

Kılıç Ali paşa şaşırdı: 
— Ne diyorsun, Sinan? Filip Ro

mada mı dolaşıyor? 
— Evet. Romada iki kere benim 

karşıma çıktı: «Nasılsın?» diyerek 
benimle alay etti. 

— Vay namussuz vay! Demek her
kes gibi, bizi de şaşırttı: 

Sinan içini çekerek ilâve etti: 
— Bir sabah ta benim yattığım 

zindana gelmişti. Nöbetçinin yanın
da bir cellâd gibi dikildi: «Seni bu
gün asacağız. Kardinallar böyle i.s-
tiyor. İpini ben çekeceğim!» dedi. 
O gün içimde derin bir acı duymuş
tum. Her acıyı, her felâketi yenen 
Sinan, o gün bir hayli sarsılmıştı. 
Fakat, bu sarsıntı, korkudan değil
di. Filip gibi azılı bir düşmanım, ben 
asılırken, ipimi çekecek diye hayıf-
lanmıştım. 

— Sonra neden vazgeçtiler seni 
asmaktan? 

— Ayni gün, öğleye doğru müba
dele teklifi gelmiş. Bunu duyunca 
ne kadar sevindim bilseniz... 

D o ğ a n r e i s i n c e n a z e s i . . 
Bu sırada Ali reisin gemisine atlı-

yan Çanakkale muhafızı Hurşid bey 
sesleniyordu: 

— Doğan reisin cenaze alayı Ça
nakkalede mi olacak? 

Kılıç Ali paşa derhal kaşlarını 
çattı: 

— Hurşid, hangi cenaze alayından 
bahsediyor? 

Söz söylemek sırası Ali reise gel
mişti: 

— Devletlim! dedi - Allah sizlere 
uzun ömürler versin... Doğan Midil
lide ölmüştü. Arkadaşlar onu Is
tanbula götürmek istediler. 

Kılıç Ali paşa birdenbire mosmor 
oldu. 

Ali reise cevab veremedi. 
Kendi kendine: 
—. Doğanı kaybettik demek... 
Diye söylenerek basını önüne eğ

di. 
Kaptan paşanın gözleri dolmuştu. 
O, Doğan reisi çok severdi. 
Hattâ bir gün kendisine: 
«— Sen sağ kolumsun! » 
Demekten kendini alamamıştı. 
Doğanın cesaret ve atılganlığı Ak

denizde ve yabancı ellerde meşhurdu. 
Ali reis, kapatan paşaya sordu: 
— Doğan, ölürken cesedinin îs

tanbula götürülmesini tavsiye etmiş. 
Hurşid bey ise buı-ada gömülmesini 
istiyor... Ne buyurulur? 

— Hurşidin dediğini yapmalıpz. 
Bir insan öldüğü yerde gömülmeli-
dir. Onu Midillide gömseydiniz, da
ha iyi olurdu. 

— Midilli muhafızı. Doğanın vasi
yetini söyleyince, hepimiz heyecana 
kapıldık, paşam! Biz limana vardığı
mız zaman henüz cesedi bile soğuma-
mıştı. Arkadaşlar onu gemiye ge
tirdiler. Göz yaşlarımızla onun har 
tıralannı andık ve hemen yola çık
tık. 

Kaptan paşanın ısrarı üzerine Do
ğan reisin cesedi şehre çıkarüdı. Ça
nakkalede büyük cenaze töreni ya-
pılarak, toprağa bırakıldı. 

(Arkası var) 
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KUÇ 
KÜÇÜK tLÂNLAR 

AKŞAM okuyucuları arasında en 
emin, en süratli ve en ucuz ilân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri İntihar edef. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
i ş ARIYORUM — Bir Türk genciyim, 

orta derece tahsilim var. Birinci derece
de tesviyeci, elektrik tesisatı, benzin, ma
zot traktör motörlerl ve oksijen kaynak
çılığı, bilûmum tamirat işlerinde çalışmak 
istiyorum. Her yere gidebilirim. Akşamda 
(Elektrik motorcusu) rumuzuna mektub-
la müracaat. 

2 — İŞÇt ARIY ANLAR 
BİR APARTIMAN KAPICISI ARIYO

RUM — Yalnız karısı olsun çocuksuz bir 
kapıcı istiyorum. Her gün Yerebatan sa
rayı karşısında bakkal Hamid Tamere 
müracaat. — 1 

BAYAN ARANIYOR — Türkçe ve İn
gilizce bilir tercümeye muktedir muha
beratta İstihdam edilecek bir bayana ih
tiyaç vardır. Taliplerin pazartesi per
şembe saat 2 den 4 e kadar Galata Eski 
Gümrük sokağı Ada Han No. 6/7 ye mü
racaatları. — 6 

AHÇI ARANIYOR — Feneryolunda 
oturan üç kişiden mürekkeb bir aile ya
nında yemekten anlar orta yaşlı, kimse
siz bir bayana ihtiyaç vardır. Arzu eden
ler (20352) telefonda bay Hasana müra
caat etsinler. — 2 

LİSE TAHSİLİNİ İKMAL ETMİŞ — Al-
manca'ya bihakkin vakıf, muhasebeden 
anlar genç memurlara ihtiyaç vardır. Ta
liplerin tahsil derecelerini gösterir vesa-. 
Ikle referanslarını İstanbul, Posta kutusu 
816 adresine göndermeleri. Almanca'dan 
başka lisan bilenler tercih olımur. — I 

EBE HASTABAKICI ARANIYOR: — 
Ameliyathanede çalışmış olanlar tercih o-
lunur. İsteklilerin Nişantaşında Güzelbah-
çe sokağmda Doktor Kenan Tevflk kadın 
hastalıklarına müracaat. — 1 

EBE ARANIYOR — Talip olanlar tercü
me! hal, veslkalannı fotogratlarile bera
ber mektupla Q. Antep Dr. Salt Özea 
Doğum - Evine müracaatlan. — 1 

BİR ÇOCUK DADISI ARANIYOR — 
Biri altı diğeri bir yaşmda Ikl kız çocu
ğuna bakmak ve lisan öğretmek üzere 
Alman veya Avusturyalı bir kadm aranı
yor. Nişantaş Emlâk caddesi Nadir apar-
tımanı 2 numaraya müracaat. — 35 

BAYAN VE BAY ARANIYOR — Mağa-
zamızm tuhafiye ve kadın eşya servisin
de çalışacak genç bayana ve baya ve kü
çük bir çocuğa acele lüzum vardır. Ter
cüme! hallerlle Akşam'da Y N rümuzlle 
müracaat. 

3 -^ SATILIK EŞYA 
TENEZZÜH DENİZ MOTÖRÜ — 64i 

metre tulunda 1,5 metre eninde Fiat mar
kalı 503 model marş otomatik motor sa
tılıktır. Adres: Beşiktaş: Akaretler Tan 
Spor cadde Elektrik mağazası sahibi No. 1 
Hüsnü Kıratlı. — 2 

TİP SPOR MAYSTER ŞEVROLE — 
35 model yeni bir halde 12000 kilometre 
yapmış, satılıktır. Adres: Beşiktaş Aka
retler Tan Spor caddesi Elektrik mağaza
sı No. 1 sahibi bay Hüsnü Kıratlı. — 2 

SATILIK OTOMOBİL — KRAYSLER 
markalı yeni model altı silindirli marn
ken döşemeli kapalı otomobil satılıktır. 
BEBEK yalı boyunda 154. numaralı apar-
tımana müracaatlan. — 2 

SPOR OTOMOBİLİ ALRANIYOR — 936 
modeli veya daha yeni model Amerikan 
marka bir spor otomobili aranıyor. 24490 
telefon numarasında B. Tibiletti'ye mü
racaat edilmesi. — 2 

BENZIN OCAKLARI — Ve idareli is
pirtoluk son derece tehlikesizdir. Beya-
zıdda Bakırcılarda 18 No. da Hoshola 
dükkânına müracaat. — 2 

SATILIK PIYANO — Alman markalı 
pek az kullanılmış mükemmel bir piyano 
içi demir kordalar çapraz bostu yüksek 
acele satüıktır. Müracaat: Beyoğlu Ba-
lıkpazar Duduodalar sokak 26 numaralı 
dükkânda. — I 

BAHÇE MASA VE SANDALYESİ ARA-
NIYOR — 100 - 150 portatif demir ma
sa ve sandalye aranıyor. Müracaat: İs
tanbul Ketenciler kapısı boya tüccan İs
mail Kemal No. 6. 

SATILIK MOTORSIKLET ARANIYOR — 
Az ve temiz kullanılmış beş beygir kuvve
tinden aşağı olmamak üzere sepetli veya 
sepetsiz bir motosiklet almak İstiyorum, 
satmak Istiyenler adreslerini tahriren 
Akşam'da Motosiklet rumuzuna bildirsin
ler — 1 

AZ KULLANILMIŞ — İçi yukardan 
aşağı demir olarak şık bir Alman piyano
su satüıktır. Taksim Tarlabaşı 81/1 No. 
terzi dükkânına müracaat. — l 

SATILIK PLANYA — Almak isteyenler 
Aksaray Kemalpaşa caddesi 62 No. da 
marangoz fabrikasında bay Mehmed 
Türkere müracaat. 

SATILIK ŞIK KELEPİR MOTÖRSİK-
LET: — 937 modeli pek az kullanılmış çok 
sağlam bir motörslklet satüıktır. Sultan-
ahmed Kabasakal 3 numarada ylsikletcl 
Bırn'ya müracaat. — \ 

4 — KİRALIK • SATILIK 
1400 LİRAYA KAGİR HANE — Fatih

te İskenderpaşa mahallesi Balipaşa cad
desi Değnekçi sokak 7 No. U üç oda bah
çe ve kuyu ve tulumbası mevcud k&gir 
hane satılıktır. — 4 

KARADENİZ SAHİLİNDE — KalabaUk 
bir kazanın eczanesi yoktur. Bu kazada 
eczane açacak eczacıya, meccani dük
kân, ev kirası, sermayesi kifayet etmiyor
sa faizsiz borç ta verilecektir. Galata 
Ünyon han 63. Bay Cemile müracaat. 

— 5 
KİRALIK LÜKS APARTIMAN — Tak

simde Topçu caddesinde Uygun apartı-
manmın iki numaralı ve 5 odalı dairesi 
mobilyasile beraber yaz mevsimi için ki
ralıktır. Her gün sıcak su, asansör. Is
tiyenler her gün müracaatla gezebUirler. 

— 4 
SATILIK KÖŞK — Yeşilköy, hat boyu 

istasyona 2 dakika 12 odaU lOOo metre 
ağaçlı bahçe, elektrik, motorlu suyu, 
mutfak, hamam ve müştemilâtile yeni 
bir ahşab köşk ehven fiatle satılıktır. Ye-
şilköyde merhum B. Sald Gelenbevl köş
küne müracaat. — 1 

ASFALTA 25 METRE CEPHELİ — Su-
adiye Bağdad caddesi Arayol tramvay 
durağında Galib bey köşkü bahçesinden 
müfrez üç tarafı sokak yüzlerce bağ ve 
ağaç, kujru, havuz ve uşak odasını havi 
iki dönüm mahal satılıktır. Köşke müra
caat. — 2 

KİRALIK — Üniversite talebelerinin 
nazan dikkatine: MabUyalı ve mo
bilyasız kiralık kat, elektrik, su, 
gaz, üç oda, Cağaloğlu Yeni Nesil mekte
bi karşısmda No. 17. Öğleye kadar üst kat 
3 numaraya müracaat. — 2 

SATILIK EV — Beşiktaşta Abbasaga 
mahallesinin Selâmlık caddesinde on ble 
oda, bir hamam, bir sarnıç, bir mutfak, 
bir garaj ve müteaddid kileri ve kömür
lükleri havi; denize nazır, her yere ya
kın, mükemmel ve her türlü konfor ve 
modem tezyinata malik 2 ve 4 numaralı 
ev ucuz satılıktır. Görmek ve görüşmek 
için Karaköy - Palas'da avukat Kayaoğ-
lu Mihalakiye müracaat. — 15 

SATILIK ECZAHANE — Bundan baş
ka eczahanesi bulunmıyan Geyve'de İs
tiklâl Eczahanesi satılıktır. Talib olan-
nn Yeni postahane arkasında Hasan 
Öziş Ecza deposuna müracaatlan. — 9 

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. — 5 
22 B I N METRE BAHÇE İLE — 6 odaU 4 
bostan kuyusu bir tek asm odayı havi ve 
çok meyva ağaçlan ile acele satılık, Ga
lata Havyar handa 77 No. da Aristldl 
Yetiğe müracaat. — 2 

GAYET ŞEREFLİ TRAMVAY CADDE
LERİNDE SATILIK ARSALARIMIZ VLR ~ 
Şişli ve Harbiye, Nişantaşı, Lâleli ve Göz
tepe Bağdad caddelerinde köşe başlann-
da ve değerli mevkilerde. Galata Havyar 
han 77 No. A. Yetik'e. — 2 

KİRALIK — Erenköy Hatboyu Yeni 
sokak No. 4 çamlar arasmda gayet kul
lanışlı bir köşk kiralıktır. İstasyona beş 
dakika uzakUktadır. Elektrik, havagazı, 
kumpanya suyu ve kuyusu vardır. İçin
dekilere müracaat. — 2 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK —. Fe-
neryolu istasyonunda her katta mutfak, 
banyo, hela olmak üzere üç kat beton İş
lenmiş bir dönüm bağ ve bahçe, kuyu, 
tramvay durağma 2 dakika mesafede, 
gezmek Istiyenler bakkal bay Abdullaha, 
görüşmek için Maçkada Karakol soka
ğmda Gönol apartımanı kat 3 sahibine 
müracaat edilmesi. — 2 

KİRALIK ODA — Beyoğlunda Elham-
ra pasaj mda Elhamra apartımanmm 2 
numaralı dairesinde kaloriferli 2 veya 3 
oda ehven fiatle, avukat, doktor, şapkacı 
veya küçük aUeye kiralıktır. Taliplerin 
ayni adrese mürcaat etmeleri. — 5 

DEVREN ACELE SATILIK BAKKAL 
DÜKKÂNI — Apartımanlar altmda ga
yet işlek bir dükkândır kendisi askere gi
deceği içki satmak istemektedir. Adres: 
Fatih Karaman yokuşunda No. 34 berber 
Selim Dlktürk'e müracaat edilmesi rica 
olunur. — 1 

SATILIK KÖŞK MAA BAHÇE — TaTab-
yada, iskeleden üç dakika mesafede, 12 
oda, Ikl muntazam mutfak, terkos 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 Ham, Hrant Çopur. Tel. 41618. 

— 7 
SATILIK HANE — Kadıköy Moda cad

desinde dokuz oda hamam ön ve aıkasm-
da bahçe \y\ konforlu ve güzel havadal 
ev satılıktır. Galata Küçük Balıklı Ham 
Hrant Çopur. Telefon: 41818. — 7 

SATILIK BAÖ VE MEYVALIK — Ttip-
kapı dışmda Maltepede iyi yetiştirilmiş 
Amerikan usulü yedi senelik bağ ve mey-
valık satılıktır. Mahmudpaşa Yeşildlrek 
caddesinde Hurdacı B. Bll&l Kolcuya mft-
racaat her gün. •— 1 

5400 LİRAYA ACELE SATILIK APAR
TIMAN — İstasyona bir dakika mesafe
de, su, elektrik, banyo ve havagazını ha
vi üç katlı yeni bir apartıman satüıktır. 
şişli, Abldei Hürriyet caddesi, İskete so
kağında 3 numaralı apartımanm blılnel 
katma her gttn bes buguktan sonra mfl-
tttcaat. t— 8 

KİRALIK KONFORLU KÜÇÜK APAR
TIMAN — Güneşli ve havadar bir yerde 
3 oda, mutfak, banyo, kalorifer, her gün 
sıcak su, asansör. Taksim Topçu caddesi 
«Uygun» apartımanı kapıcısına müracaat. 

_ 8 
MAÇKADA KİRALIK DÜKKÂN — İşlek 

cadde üzerinde, büyük her işe elverişli, 
terkosu mevcuddur. Adres: Maçka Beh
çet apartımanı No. 118. 

ACELE SATILIK HANE — Sirkecide Nö-
bethane caddesinde 13 numarah kâglr 7 
odalı elektrik ve kuyujnı havi ev. İçinde
kilere müracaat. — 1 

KIZKULESİ KARŞISINDAKİ YALI AR
SASI — 400, istenirse 800 m2. çok ucuz 
satılıktır. Ankara caddesi No. 36 Tahsüı 
Demlary. Telefon: 23714. — 4 

KİRALIK EV — Kadıköy Moda Rızapa-
şa sokağmda denize yakm manzaralı ve 
bahçeli elektrik havagazı terkosu sarnıcı 
ve kalorifer tesisatı olan konforlu 43 sa-
yüı ev kiralıktır. Görmek için köşede bak
kal Mithata görüşmek için Göztepe Bi
rinci Orta sokak 17 No. Yaver Salâhad-
dln köşküne. — 1 

5300 LİRAYA ACELE SATILIK MÜ-
CEDDET ÜÇ DAİRELİ APARTIMAN — 
Beyoğlu Kalyoncu Kulluk Hamalbaşı Kor-
delâ sokak Yeni Yol 38 No. h müceddet 
her katta banyo ve sair konforu mükem
mel güneşi bol, senevi 650 Ura kira getir
mekte olan iİç daireli apartıman acele sa
tılıktır. Karşısındaki bakkala müracaat. 

— 3 
KİRALIK APARTIMAN — Beyazıd 

Çarşıkapı tramvay durağında 97/1 No. îı 
(PEKİT) evi apartımanmm ikinci katı 
beş oda, bir kiler, hela, mutfak, banyo, 
su, elektrik, havagazı ve kaloriferli mü
kemmel konforludur. Kapıcıya müracaat. 

NİŞANTAŞINDA ^ATILIK FEVKALÂDE 
NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSALAR — 
Nişantaşında İngiliz mektebi arkasmda 
Güzelbahçe sokağmda nezaretli 8 metre 
cepheli ve muhtelif derinlikte yekdiğerine 
bitişik müteaddit arsalar satılıktır. Bah-
çekapıda Cermanya hanmda 27 No. ya 
müracaat. Telefon: 01468. — 15 

SATILIK EV — Ankarada Yenişehirde 
Selanik caddesinde Yeşil sokak köşesin
de 24 numaralı dördü büyük altı odah bod
rumlu geniş bahçeU, ve bahçede aynca 
uşak odalı ev satüıktır. İkiye taksimi ka-
bUdir. İçindeki bekçiden sorulması. — 5 

SATILIK KÖŞK — Çamlıca'da Libade 
suyu karşısmda müteaddit meyvalı, mey-
vasız ve çam ağaçlarile pervaneli mü
kemmel bostan kuyusu bulunan ve etrafı 
duvarla çevrilmiş on dönüm erazi içinde 
aynca ahır, samanlık ve uşak odalannı 
havi maa müştemUât yedi odah köşk eh
ven fiatle satılıktır^ Görmek için Çamü-
ca'da Bulgurlu ilk (mektebi müdürü bay 
Hayri'ye görüşmek için de Vefa cadde
sinde bozacı karşısında 95 No. evde bay 
Emine müracaat. ' — 6 

KİRALIK OTEL VE KIRAATHANE ~ 
Beyazıdda Yüdız otşli ve kıraathtmesi 25 
nisan tarihinde ihale edUerek bir mayıs
ta teslim edilecek, ehline ve meraklısına 
verilecek şeraiti anlamak Istiyenler İs
tanbul Çarşıpakı Sepetçi han karşısında 
46 - 48 No. da kavaflye mağazasma mü
racaat. ~ 4 

LÂLELİDE — En güzel cadde olan 20 
metrelik tramvay yolunu görür ve denizi 
alır Genç Türk caddesinde 5 kat apartı
man ruhsatiyesi çıkmış hemen inşaata 
başlanüır 166 m2 bir apartıman arsası 
ve diğer 12 metre yüzlü 318 m2 Ikl arsa 
satüıktır. Öğleden evvel Lâleli cami kar
şısmda Lâleli caddesinde B. Celâl ap. 
kat 4 No. 26 ya müracaat. 

5500 LİRAYA ACELE SATILIK ÜÇ DA
İRELİ APARTIMAN — Cihangirde YeşU 
Palas gazinosu sırasmda Hastane bahçesi 
karşısında 56 No. lı her katta banyo ve 
sair konforu mükemmel ve senevi yedi 
yüz jrtrmi lira kira getirmekte olan apar
tıman acele satüıktır. Üçüncü kattakilere 
müracaat. — 3 

KÂRLI BİR İŞ — Güzel bir mevkide 
iyi iş yapan yevmi satışı altmış Ura tu
tan tütün, tuhafiye, kırtasiye ve sair eş
ya satan bir ticarethane taşraya gidiş 
dolayısile devredilecektir. Maçkada tram
vay caddesinde OkurlaE Pazarma müra
caat. — 8 

5 — MÜTEFERRİK 
İNGİLİZCE VE FRANSIZCA DERSLE

Rİ — TecrübeU profesör tarafmdan. Kol-
lejler ve mektepler için talebe hazırhyor. 
Her yere gider. Flatler uygun, Kadıköy 
Hale sineması clvarmda Sakız Gülü so
kak No. 15, yahut (Akşamda) A. A. rü
muzlle müracaat. — S 

KADASTRO YAPILAN — İstanbul 
Beyoğlu KadıköyU Sahalarda bıraküan 
beyannameleri doldurup kadastro heye
tinde muamelesi İkmal etmek gayet az bir 
ücretle ikmal ederim. Galata Havyar 
han No. 77 A. Yetik. — I 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus ti
caret şubeleri ve bakalorya İmtihanlarına 
hazırlık dersleri için) Berlin ve OxfoCd 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe ag-

renjeliğine malik iyi Fransızca bilen ve Is-
tanbulda bir yüksek mektebde Usan tedris 
eden genç bir Alman profesörü husıuA 
vaya grup halinde dersler vermektedir. 
Esadı ve en seri yeni usullerle tedris eder. 
Fiaüer mutedUdlr. «PROF. M. M.» rümu-
BUe (Akşam) a mektubla müracaat. — 19 

BfUHASEBE DERSLERİ — Az zaman
da muhaslb olmak Istiyenler pratik me-
todla ders almak üzere (J. L.) rümuzlle 
İstanbul 170 P. kutusuna müracaat. Fiat 
ihvendlr. '- 1 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Numuneleri mucibince 2000 adet büyük ve 300 adet küçük süpürgf 

pazarlıkla satm almacaktır. 
II — Pazarlık 8/IV/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 14 de Kabata{h 

ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komsiyonunda yapılacaktır. 
i n — Numuneler, her gün sözü geçen şubeden görülebilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1614) 

îstanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonu ilânları: 

1 — 51289 lira 16 kuruş keşifli Gurebada yapılacak ikinci Dahiliye Anflal 
inşası vahidi fiat üzerinden kapah zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır. 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — BayındırUk işleri genel şartnamesi 
D — Özel şartname 
E — Keşif cetveli 
F — Proje. 
İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı 257 kuruş bedel İle Rektörlükten ala

bilirler. 
3 — Eksiltme 18/4/938 pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğün

de yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3814 lira 46 kuruş muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lâzımdır. 
1 — 1937 senesine aid 50,000 liralık Bayındırlık Bakanlığından ahrumş 
inşaat müteahhitlik vesikası ibraz edecektir. 

5 — Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat evvel ko
misyon Başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek 
mektuplarm en geç 3 üncü maddede yazıU saate kadar gelmiş olması ve dıj 
zarfınm mühür mumu ile iyice kapatümış olması şarttır. Postada gecikmeler 
kabul edilmez. «1661» 

Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâletinden: 
iskân Umum Müdürlüğü için vilâyetler iskân işlerinde istihdam edihnek 

üzere 150 lira ücretli Fen memurluklarına ihtiyaç vardır. Talip olanların bUÛ-
mum vesaik ve şimdiye kadar bulundukları vazife ve işlere ait evrak ve üç adet 
fotoğrafla bizzat ve yahut bu vesaik ve evrakı göndermek suretiyle Sıhhat ve
kâletine müracaatlan ilân olunur. (857) (1748) 

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 64772 liradan ibaret bulunan Ankara — Kırşehir yolunun 

04-000 — 44-500 ncü kilometreleri arasındaki beton asfalt kaplama işi kapalı 
zarf usuliyle eksUtmeyc konulmuştur. 

Eksiltme 11/4/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Ankara 
Vilâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. İstekliler teklif mektuplarım, Ticaret 
odası vesikası ve 4488 lira 60 kuruşluk muvakkat teminat mektubu veya mak
buzları ve Nafıa Vekâletinden 938 takvim yılma mahsus olarak aldıkları mü
teahhitlik vesikalariyie birlikte sözü geçen günde saat 14 de kadar Encümen Re
isliğine vermeleri, 

İsteklüer keşif ve şartnameyi hergün Nafıa Müdürlüğünde görebilirler, 
(1540) (744) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

6. cı keşide ll/Nİ8an/938 dedir.... 
Bu keşidede: 

200.000 ve 50.000 liralık mükâfatlarla: 
200.000, 40.000, 25.000, 20.000. 15.000, 10.000 

liralık ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayın yedinci g ^ ü n e kadar bayilerinizden almanız 

kendi menfaatiniz iktizasıdır. 

Dr, Mehmed 
Osman Saka 

Dahiliye mütehassisi 
Cenevre Üniversitesinden mezun 
İstanbul, Belediye karşısı, Sinan-

ağa daireleri, öğleden sonra 
Telefon: 23565 

BB ^^' -̂ * Asım Onur ^ H 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
îstanbulun en güzel yerinde, genlf 

bir park içinde, konloru mükemmel, 
bakımı İyi, kadın ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarlle fı
tık, apandisit, basur ve dlger ameliye
ler İçin çok ucuz hususi flatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

ALMANCA DERSLER — Taksimde otu
ran bir Alman bayanı talebelere ve ba
yanlara son metodlar üzerine ve uygun fi
atle ders vermektedir. Türkçeden Alman-
caya tercüme işleri yapılır. Akşamda (M 
R T) rumuzuna mektupla müracaat. 

HUSVSt RİYAZİYE VE FİZİK DERS
LERİ — Yüksek tahsilli bir muallim İlse, 
ortamektep talebelerini az zamanda kuv
vetli ve emin bir şekilde imtihanlara ha
zırlar. Hariçten İmtihana girecekleri de 
yetiştirir. Akşamda R. T. rumuzuna yazı 
İle müracsıat. — * 

FRANSIZCAYI, FRANSIZ BİB BAYAN-
bt ÖĞRENİNİZ — İmtihanlar yaklaşı
yor, hazır olun. rransızcanızı kuvvetlen
diriniz, telebelere büyükleri gibi bir lisanı 
iyi bilmek dalma faydalıdır. Akşamda (F. 
D.) rumuzuna mektubla müracaat. — 1 

MÜTEHASSIS TARAFINDAN VERGİ 
İTİRAZLARI, MUHASEBE REHBERLİ
Ğİ — Bll&nço tanzimi, ticari muamelâtm 
teşkUl. tedviri, şirket teşkili, tastiyesL 
- Tacettin - Galata, Bankalar, Çehsüva» 
cad. 47 Nou 1. Tel: 4281». ~ » 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif U-
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci sınıftan onuncu sınıfa dahil 
talebelere ders verir ve ihzari smıfların 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. S. 
Oeron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaf 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — İS 

I • - - - , - ^ 

HUSUSİ DANS DERSLERİ — En iyi, en 
çabuk ve akademik metodlar ile asri 
dansları en son yenilikler ile öğreten Prof. 
M. Hanımyan. Adres: Beyoğlu Parmakka-
pı Mis sok. No. 13. — B 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Oazetemiz idarehanesini adres ola-

tak gOsteıtnlş olan karilerimizden 
Y. N — F. D — F A 

namlarına gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

DİKKAT 
İdareyi adres gösteren kariler 

bir ay zarfında mektuplamu al
dırmadıkları taktirde mektupları 

imha edilir. l^i 
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Sahife U 

Deniz yollan 
İ S L E T M E S İ 

Acenteleri: — Karaltöy - Köprübaşı 
Tel. 42862 — Sirkeci Mühürdarzade 

• ^ ^ Han Tel: 22740 ^ ^ m 

KARADENİZ HATTI 
POSTALARI 

1 Nisandan Ağustos sonuna 
kadar Karedeniz hattında yaz ta
rifesi tatbikine başlanacaktır. 
Buna nazaran postalar İstanbul
'dan pazar, sah ve perşembe gün
leri saat 12 de kalkacaklar gidiş 
dönüşte kış tarifesindeki aynı is
kelelere uğnyarak İstanbula bi
rer gün evvel geleceklerdir. Yal
nız kış tarifesinde Hopaya kadar 
giden salı postası yaz tarifesinde 
«ize'den dönecek Hopaya gitmi-

jecektir. «1763-, 

Scandinavian Near 
East Agency 

CaUtada Tahir han S finett kat 
Tel: 44991 - » - » 

Gnlu"**?* ®'»««t I-taien Gothenbnrf 
Od^ı« l??'''^' Stokholm, Oslo, Dantzlg. 
Baitık „ ^^'"^^^K Abo Reval re bütün 
ea Um«n?*''^*" » '̂"'̂  ' « Karadeniz başU-
<•• avrt»» .'^ arasında 15 günde bir azimet 

"«eı İçin muntezam postalar. 
dan KÜ^ ~ Dantzlg - Oothenburg y Oslo-

. »eklenen vapurlar. 
Bırkaland vapuru 14 Nisana doğru. 
'^^«ngiand vapuru 28 N&ana doğru. 
Gotland vapuru 3 mayısa doğru, 

flam *̂"*** Istanbuldan Hamburg Roter-
D«nf ~, ''^°P«"hag, Odynla Oothenberg. 
• ^ i z l g . stokholm, ve Oslog limanlan 
•î»n hareket edecek vapurlar. 

Bırkaland vapuru 14 Nisana doğru. 
Vıkingland vapuru 28 Nisana doglu. 
Ootland vapuru 3 mayısa doğru. 

I !î!^f .^**"** 'Ç*" Galato'da Tahlr han 
»^cü katta kftln acentahğına müracaat 

Tel: 44991 - 2 - s 

^ 

Kadıköy ikinci sullı hukuk hâkim
liğinden 938/15 

Kadıköyünde Çilek sokak 18 sayılı 
evde 18/3/1938 tarihinde ölen Zenciye 
Hurşit kızı Samihanm vasiyetnamesi 
hâkimliğimize tevdi ve tenfizi talep 
olunması üzerine terekesine el konul-
nauş vt resmen idaresine karar veril-
"^tir; bilinmiyen mirasçılarının üç 
»y zarfında hâkimliğimize müracaat 

-•e sıfatlarını bevan 

istanbul Beşinci tora Memurluğundan: 
Caferin Emineye olan borcundan dola

yı İkinci derecede ipotek gösterilen ve ta
mamına ehil vukuf tarafından (2733) li
ra kıymet takdir edilmiş olan Tophanede 
Karabaş Mustafa ağa mahallesinin t^çün-
ûç Dere sokağında eski ve yeni 6 No. lı 
gayri menkulün açık arttırma ile satıl
masına karar verilmiş olduğundan evsafı 
aşağıda yazılmıştır. Şöyle ki: Bodrum 
kat: Zemini çimento ve İçinde dolap ve 
tulumbah kuyuyu havi mutfak olup mo-
•ayık tekneli ve musluklu çamaşırlık var
dır. Zemin kat: Zemini renkli çini taş
lık üzerinde iki oda ve bir helft mevcud-
dur. Birinci kat: Bir sofa üzerinde üç 
oda ve bir hela vardır. İkinci kat: tki 
oda bir sofa, bir mutfak ve zemini renkli 
çini ve üzeri oluklu saçla örtülü taraşa. 
Umumî evsafı: Bina kagirdir elektrik te
sisatı mevcut olup arka tarafta bir mik-
dar aralığı mevcuddur. Hududu: Tapu 
kaydı gibidir. Sahası: 50 metre, 44 san
tim murabaaında) olup bundan 41 met
resi bina mütebakisi aralıktır. Yukarıda 
evsafı ve teferruatı ve sahası gösterilen 
gayri menkul açık arttırmaya vazedil
miştir. Arttırma peşindir, arttırmaya İş
tirak edecek müşterilerin kıymeti mu-
hammenenln % de 7,5 nisbetinde pey ak
çesi veya millî bir bankanm teminat 
mektubunu hamil olmalan icap eder. Mü
terakim vergi, tanzifiye, tenviriye ve va
kıf borçları borçluya aittir. Arttırma 
jartnamesi 4/4;'938 tarihine müsadif pa
zartesi günü dairede mahalli mahsusuna 
talik edilecektir. Birinci arttırması 5'5/938 
tarihine müsadif perşembe günü daire
mizde saat 14 den 16 ya kadar ici^ edi
lecek birinci arttırmada bedeli, kıymeti 
muhammenenin % de 75 ini bulduğu 
takdirde üste bırakılır. Aksi takdirde son 
arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
arttırma 15 gün daha temdit edilerek 
20/5/938 tarihine müsadif cuma günü 
saat 14 den 16 ya kadar dairede yapıla
cak İkinci arttırma neticesinde en çok 
arttıranm üstünde bırakılacaktır. 2004 
No. İl icra ve iflâs K. 126 ncı maddesine 
tevfikan haklan tapu sicillerile sabit ol-
mıyan ipotekli alacakhlarla diğer alâka-
daranın ve irtifak hakkı sahiplerinin bu 
haklannı ve hususlle faiz ve masarife 
dair olan iddialarını İlân tarihinden İti
baren 20 gün zarfında evrakı müsbitele-
rile birlikte dairemize bildirmeleri lâ
zımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicil
lerile sabit olmıyanlar satış beedlinln 
paylaşmasından hariç kalırlar. Mütera
kim vergi, tenviriye ve tanzifiyeden iba
ret olan belediye rüsumu ve vakıf icaresl 
bedeli müzayededen tenzil olunur. 20 se
nelik taviz bedeli müşteriye alddir. Da
ha fazla malûmat almak istiyenlerln 
937/2048 No. İl dosyada mevcud evrak ve 
mahallen haciz ve takdiri kıymet rapo
runu görüp anlıyacakları ilân olunur. 

M. 1568 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapUn satif 
yeri. Her nevi kırtasiye «eşitleri, 
Naunan dikl« v* yan maklııelerl, Ko
dak lotofi-** •»ki»» 

Bir hastabakıcı; 

Bu-Biocel-li 
Clldunsuru 
Bir mucize gibi 

teni güzelleştirdi 

Tesiri âdeta sihirli oldu. Bir kaç 
gün zarfında yüzümdeki küçük 
çizgi ve buııışulduklann kaybol-
duğvmu gördüm ve iki üç hafta 
sonra kendimi âdeta on yaş genç-
leşmlş buldum. Bir doktor de
mişti ki, «Biocel» cevheri bir Vi
yana üniversitesi profesörünün 
büyük keşfidir. Bu cevher, şimdi 
penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Bu kremi 
her akşam yatmazdan evvel kul-
lammz. Sabahlan da beyaz ren
gindeki Tokalon kremini sürü
nüz. İki kremin tesiri ile en es
mer ve çirkin bir tene bile yeni 
bir canlıUk ve gençlik verir. Cil
di beyazlatıp tazeleştirir ve bü 
tün buruşulduklardan kurtanr. 

Bayanların 
nazarı dikkatine 

Satm aldığmız Tokalon kremi va-
zolannm büyük bir kıymeti vardır. 
Onları haylinize iade ettiğinizde beheri 
İçin 5 kuruş alacak, ayni zamanda 
kıymettar mükâfatlan bulunan TO-

Uyuşturucu Maddeler İnhisarı BcdeBerini Beş sene zarfında ödemek 
üzere aldığı 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsinye Afyonların 

bakiye üc senelik taksitlerini Defaten Ödeyecektir. 

UYUŞTURUCU MADDELER İNHİSARINDAN 
Senelik satışlarımızın % 30 una iştirak ettirilmek suretiyle bedelleri öden

mekte olan 1934 ve daha evvelki seneler mahsulü Konsinye Afyonların iki se-
nedenberi verUen taksitlerle takriben nısıf bedelleri tediye olunmuştur. 

Mezkûr Afyon sahiplerine mahıa bir yardım olmak üzere geri kalan üg 
senelik taksitin l/Nisan/933 tarihinden itibaren defaten ödenmesine karar 
verilmiştir. 

Alâkadarların ellerindeki ayniyat makbuzlarmm sıra No. lanna nazaran 
aşağıda gösterUen tarihlerde İstanbulda İdaremize müracaattan lüzumu ilân 
olunur. 

İstanbul Haricinde müesses olduklan için bizzat müracaat edemiyecekle-
re aid olan bakiye bedeller bundan e^Tel yapüdığı gibi Banka vasıtasiyle ken
dilerine havale edilecektir, 

Mua3Tren tarihlerde makbuzlanm ibraz edemeyenlerin müracaatlan te-
diyatm sonuna bırakılacaktır. (1570) 

No. 
1000 — 1015 
1016 — 1030 
1031 — 1045 
1046 — 1060 
1061 — 1075 
1076 — 1090 
1091 — 1105 
1106 — 1120 
1121 — 1135 
1136—1150 
1151 — 1165 
1166 —1180 
1181 —1195 
1196—1210 
1111 — 1225 
1226 — 1240 
1241 —125S 
1258—1279 
1271 — 1285 
1286 — 1300 
1301 — 1315 
501 — 520 
521 — 540 
541 — 560 
561 — 580 
581 — 600 
601 — 620 

Tarihi 
l/Nisan/938 
4 D » 
5 » » 
6 » » 
7 » » 
8 » » 

11 » » 
12 » » 
13 » » 
14 » » 
15 » » 
18 » » 
19 » » 
28 • » 
21 » » 
22 » » 
25 » o 
26 > » 
27 > » 
28 » » 
29 » » 
2/Mayıs/938 
S » » 
4 
5 
6 
7 

» » 
» » 

» » 

Gün 
Cuma 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cnma 
Fazartesi 
Salı 
Çarşamba 
ftrşembe 
Cuma 
Fuartesi 

Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
iteartesi 
Salı 
Çarşamba 
Perşembe 
Cuma 
Cumartesi 

İstanbul Defterdarlığından: 
Senelik icarı 

Lira Kr 
Mahmutpaşada: Hacıköçek mahallesinde Kürkçühamn ikinci 

katında 10 sayılı oda 48 
Ahiçelebı: Mahallesinin Bahkpazan cadesinde Nevşehir harımın 

altmda 80 sayıh dükkân 420 
» » » « p 3 sayılı dükkân 150 
» » » » » 4 » » 192 
Yukarıda yazüı emvalin bir senelik İcan 5/4/938 gün saat 14 de ihale olu

nacaktır. Kira bedeli dört müsavi taksitte re taksitler peşinen talısil olunur. 
Taliplerin % 7,5 pey akçelerini yatırarak mezkûr gün ve saatde Defterdarlık 
Millî Emlâk Müdüriyetinde müteşekkil satış komisyonuna müracaatlan (F) 

(1528) 

İstanbul Defterdarlığından: 
10 sayıU kagir 

Lira Kr. 
Mahmutpaşada : Kürkçü hanuıın ikinci katmda 

odanm tamamı. 265 00 
Samatyada : Hacı Hamza mahallesinin Eski Çıkmaz bel grat-

yeni idare sokağmda eski ve yeni 5 sayılı arsanın 
tamamı. 42 00 

Beyoğlımda ; Taksim Ebülfadıl mahallesinde Defterdar cadüe-
sinde eski 49 yeni 61 sayıh ve 111 metre 37 desi
metre murabbaı arsanm 2/5 payı 310 36 

Taksimde . i Kazancı mahallesinde Saatçi sokağında eski 1 
yeni 3 sayılı ve 171 metre murabbaı muhterik 
hane arsasının tamamı. 975 00 

Kadıköyünde ; Zühtüpaşa mahallesinde Çiftehavuzlar sokağmda 
eski 18 yeni 8/8 sayılı re 1629 metre murabbaı 
bahçeli evin 20/384 payı, 88 68 

Kumkapıda : Çadırcı Ahmet Çelebi mahallesinin Pazobent so-
kağmda eski 5 yeni 13 sayüı evin 6/20 payı. 345 00 

Yukarıda yazılı mallar 5/4/938 salı günü saat 14 de satılacaktır. Satış 
bedeline istikrazı dahilî ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. 

Taüplerin % 7,5 pey akçelerini muajryen vaktinden evvel yatırarak Def
terdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyonuna müra
caatlan. (F.) (1527) 

Nafia Vekâletinden: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ber gamada Bakır çay ovası ve nehir İslâhatı, 

ameliyet, keşif bedeli 1,564,903 lira 86 kurufitur. 
2 — EksUtme: 11/4/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Na

fıa vekâleti Sular umum Müdürlüğü Su eksütme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 — Isteklüer: EksUtme şartnamesi, mukavele projesi. Baymdırlık işleri 
genel şartnamesi, fennî şartname ve projeyi 50 lira mukabUinde sular umum 
Müdürlüğünden alabilirler. 

4 — Eksiltmeye glrebümek için isteldilerin 60697 lira 12 on iki kuruş mu
vakkat teminat vermesi ve 500 büı liralık Nafıa su işlerini veya mümasil in
şaatı taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabU Nafıa işlerini başar
makta kabüiyeti olduğuna dah: Nafıa vekâletinden ahnmış müteahhitlik ve
sikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saat
ten bir saat evveline kadar sular umum müdürlüğüne makbuz mukabilinde 
vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul, edilmez. (632) (1824) 

Tabip alınacaktır 
Asker! Fabrikalar umum müdürlüğünden: 

Ankara yakmmda Kayaş ve Küçükyozgatta çalıştınlmak üzere İki tabip 
almacaktır. 
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Zıd şeyler bir arağa gelmezler 
GRİPÎN İle baş ağrısı gibi... 

Bir tek kaşe G R î P î N bazan 
Baş, âiş, sinir ve adale ağnlamu dindijrerek gününüzü kurtarır. 
O o T S i n f\Sk ^ ^ ^ > b^°ı^^> SnP geçirerek bunların doğuracağı 
D C l Z . « r i U d büyük hastalıktan önler ve hayatınızı kurtarır. 

hullammz. İcabında günde 3 kaşe almabilir, 

KARAMÜRSEL Fabrikasının 
HAYAT UCUZLUĞUNA HlZMETÎ 

B i r i n c i s ın ı f h a r e v e d i k i § i l e 

ISMARLAMA ELBİSE 2 4 ve 2 7 lira 
Karamürsel fabrikasının memleketimizin her tarafında tanınmış çok 

sağlam ve zarif yünlü kum.aşlarmdan çok mahir makastar tarafmdan 
itina ile dikilmekte olan 

Ismarlama elbiseler 24 ve 27 lira. 
üzerinden unal ediİm'eKtedİr. Muamelemiz peşindir. 

(Pek yakında ucuz hazır elbise dairemiz de açılacaktır.) 

(Sultanhamam ikinci Vakıf hanı altında) 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode (ür aile» mecmualar ının satış yeri . 

I ;#ıi }ywA 
SAÇ EKSİRİ 

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

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESt 

BEYOĞLU . İSTANBUL 

REKTA 
P A T I 

îç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablannda, 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle gifayi temin eder. 

Türkiye palamutçulan \ 
ANONİM ŞtRIU:TtNDEN: 
Türkiye Palamutçıüan Anonim şirketinin senelik adi umumi hissedar

lar toplantısı 29/Nisan/1938 cuma günü saat 15 de İzmir Ticaret ve Sana
yi Odası salonımda yapılacağından hissedarların toplantı gününden on gün 
evveline kadar şirkete müracaatla toplantıya girme kartı almlan rica olu
nur. İDARE HEY'ETİ 

MÜZAKERE RUZNAMESt: 
1 — İdare heyeti ve murakıp raporlannm okunması, 
2 — Bilânçonım tasdikile idare heyetinin ibrası, 
3 — Nizamname mucibince müddetleri biten iki azanın yerlerine ken

dilerinin veyahut başkalanmn seçilmesi. 
4 — Murakıp intihabı ve tahsisatımn belli edilmesi. 

SİNİR-ÇARPINTI -BAYGINLIK 
3'4rl»l«»j3|ü£il 

R O M E N 
BLUZLARI 
EN BÜYÜK 

YAZ MODASIDIR. 
Gayet zengin renkli 
ipeklerle işlenmiştir. 

Satış yeri: 
Beyoğlunda 

KARLMAH 
P A S A J I 

Krep Romenden: 

5 8 0 kuruş 
Birman ipeğinden: 

6 9 0 kuru, 

ASKERLİK İŞLERİ 
Sanyer askerlik şubesinden: 
1 — 938 Nisan celbinde piyade suufın-

dan 316 ilâ 329 dahil, jandarma ve denla 
sınıfından 316 İ1& 332 dahil doğumlular 
almacak ikmal edilemezse 333 doğrulu
lara müracaat edilecektir. Harb sanayii 
sınıfı için 316 ilâk 333 ve gümrük smıfm-
dan 316 İİ& 332 ve gayri islâm erattan 315 
ilâ 329 doğumlular silâh altma çağırıla
caktır. 2 — Deniz eratı için şubede top
lanma günü 10 Nisan 938 saat dokuzda
dır. 3 — Diğerleri için toplanma günü 21 
Nisan 938 saat dokuzdadır. 4 — Deniz era-
tmdan bedel vereceklerin 9 Nisan 938 
saat 13 e kadar bedelleri mal müdürlüğü
ne yatırılmış bulunacaktır. 5 — Diğer 
smıflarm bedelleri 20 Nisan 938 akşamı
na kadar yatırılmış bulunacaktır. 

1938 
Matbuat Almanağı 

Ç I K T I ! 
Kütüphanenizin en güzel eseridir. 

1937 yüııun tarihî, en meşhur 
muharrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydah bil
giler. 

Fiaü 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arayınız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

Y A P I İ Ş L E R İ İ L A N I 
Nafıa Vekâletinden: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Devlet Mahallesinde yapılacak Güm
rük ve İnhisarlar Vekâleti binası ikinci kısım inşaatıdır. 

Keşif bedeU 683,000 liradır. 
2 — Eksütme 20/4/1938 çarşamba günü saat 15 de Nafıa Vekâleti Yapı 

işleri Eksiltme komisyonu odasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
3 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 31,070 liralık muvakkat temi

nat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden alınmılş ve yaptığı en büyük bir binanm 
bedeli 250,000 liradan aşağı olmadığım bildiren yapı müteahhitliği vesikası 
göstermesi ve bizzat yüksek mühendis veya mimar olması veya bunlardan 
biriyle müştereken teklif yapıp mukaveleyi birlikte imza etmesi lâzımdır. 

4 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 34 lira 15 kuruş bedel 
mukabüinde Yapı işleri Umum Müdürlüğünden alınabilir. 

İsteklilerin teklif mektuplarmı 2 nci maddede yazıh saatten bir saat evve-
•oojons-fnA mnlchuT! mukabilinde vermeleri lâzımdır. « n^rr\tr\ 

Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata ömerabit han 2. ci kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRALIK APARTIMAN 

EMLÂK 
ALIM ve SATIMI 
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Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rad« 


