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B. Hitler ayın yırım beşinde 
Romaya gidiyor 

• 

ttalyada bir hafta kalacak, şerefine 
büyük merasim yapılacak 

Programda kara ve denizde geçid resimleri 
ve fevkalâde tenvirat vardır 

Lig maçları bitti 

Fenerbahçe Galatasarayı 
3-2 mağlûp etti 

Beşiktaş istanbulsporu 6 - 0 , Beykoz Sûleymaniyeyi 
3 - 2 , Topkapı Eyübü 3 - 0 yendi 

Güneş - Vefa maçı yağmur güzünden 
hakem tarafından geri bırakıldı 

Reına 8 (A.A.) — B. ffiUerin Roma-
Fa bu aym 25 inde gitmesi ihtimaU 
çok kuvvetlidir. Führer'in ziyareti, tn> 
paratorluğun teessüsünün ildnci yü-
Üönümüne aid şenliklere tesadüf ede
cektir. 

B. Hitler, devlet reisi olduğ^mdan 
kendisinin İtalya kralım mı ziyaret 
edeceği suale şayan görülmüştü. B. 
Hitler fiilen nasyonal sosyalist parti
sinin şefi olup faşist partisi şefine mü
lâki olacaktır. 

B. Hitler, Romada 6 veya 7 gün ka
lacaktır. Ostle istasyonıma gelecek 
olan B. Hitler Avantine caddesini ve 
Zafer ve İmparatorluk yollannı taMb 
ederek Venedik sarayına gidecektir. 
B. MussoUni, misafirini istasyonda 
İstikbal edecek ve ikametgâhına ka
dar kendisine refakat edecektir. 

FHihrer'in harpten evvel ikinci VU-
Jıelm'in inmiş olduğu Dorla sarayın
da ikamet etmesi muhtemeldir, öğ
renildiğine göre B. Hitler, Romada 
ikameti esnasmda Ouirinal'da kabul 
olunacak, İmparatorluğun teessüsü
nü tesiden yapılacak büyük askeri ge» 
Çid ile NapoUde yapüacak bahri bir 
geçit resminde hazır bulunacaktır. 

Roma ile Napoli körfezinde B. Hit-
lerin şereflne fevkalâde tenvirat ya
pılacaktır. B. Hitler, evvelki seyahatinde B. Mussolini üe yanyana 

Kıymetli çeşmelerin hepsi 
beş senede tamir edilecek 
Belediye bir cetvel hazırladı, müzeler 

idaresile görüşmeğe başladı 
İstanbulda adım başmda bir çcf-

Dİeye tesadüf ediUr. Bu çeşmeler için
de tarih ve mimart bakmundan çok 
ki}rmetli olanları vardır. Fakat ma
atteessüf bunlann ekserisi bakımsıs-
lıktan harap olmu^r. Bir defa çeş-
öielerin çoğu kurumuştur. Bımdan 
sonra da üzerlerindeki siM&c bozul-
D̂ uş, saçakları harap olmuştur. 

Kıricçeşme sujru akan çeşmderin 
8uyu kesUdikt^ı sonra Sular idaresi, 
ihtiyacı kairşdamak üzere, bazı semfr-
lere Tericos suyu vermiştir. Bu su ki»-
men yeni musluklar yapmak, kısmen 
de eski çeşmelere Terkos suyu ver
mek surptüe akıtılmaktadır. Fakat 

Terkos suyu verilen çeşmelerden bir 
ipitmının harap olduğu görülmüştür. 
Sıüar idaresi bunlarm tamirine lü
zum görmüştür. Yalnız içlerinde ta
rihi ve mimari kıymeti olan çeşmeleı 
de vardır. Tamir sırasmda bunlann 
kıymetine halel gelmemesi için Mü
zeler idaresine başvurulmuştur. 

Haber aldığımıza göre. Belediye, 
mimari kıymeti itibarile muhafazaisı 
lâzım gelen bütün harap çeşmelerin 
tamirine karar vermiştir. Bunun için 
bir cedvel yapılmıştır. Müzeler idare
sinin de iştirakUe bu çeşmeler ve se
biller beş sene içinde tamir edilecek
tir. 

D O N Y A N İ N EN GARİP ŞEHRİ 
HoUivutta nasıl yaşanır? Sokaklarda neler görülür? 

Artistler nerelerde otururlar? 
Oacetemiz için büyük IMT seyahate çdctığını hal>er verdiğimiz Hilanet Fe
ridun Es şimdi HolIİTuttadır. Sinema şelıri hakkmda çok meraldi ve alâ-

luı uyandıncı yazılar hazırlamaktadır. 

Karadeniz, Şimaldenizi, Atlantigi 
katettild«n sonra bü)rük Okyanus salıillerine varan arkadaşımız gezdiği 

y«1erde çok meraklı şeyler görmüş, birçok meşhur şahsiyetlerle 
görüşmüştür 

8 Kânunusani Cumartesi 
gününden itibaren Hikmet Feridunun mektuplarmı nes
re bai^ıyaca^u. Bunları zevkle okuyaca^uııza eminiz. 

Avrupa ve Amerikaya 
flönderilecek doktorlar 
Ankara 2 (Telefonla) — Sıhhiye 

Vekâleti her sene olduğu gibi bu se
ne de Avrupa ve Amerikaya tahsU 
için doktorlar gönderecektir. Bu yıl 
gönderilecekler şunlardır: 

Merkez Hıfzıssıhha müessesesi mü-
tehassıslarmdan B. Muhtar, Uşak 
Memleket hastanesi dahilî mütehas
sısı B. Muin, Ergani hükümet tabibi B. 
İzzet, Bitlis hükümet tabibi B. AdU, 
Merkez Hıfzıssıhha müessesesi biyelo-
ji asistam B. Eyüp, Amerikaya, Gazi
antep Memleket hastanesi kulak, bu
run mütehassısı B. Ziyaeddin Berll-
ne, Konya sıtma mücadelesi doktor-
lanndan B. Fevzi ile Malkara hükü
met tabibi B. Enver Viyanaya gönde
rileceklerdir. 

ftl£lcn«l 

Bir sual 
öyle sualler vardtr ki, kırtasiyeci 

zihniyet, - hilei şef iye bvlmakta 
mahir eski mollalar gibi - cevabım 
hemen verebilir. Fakat akh sMm bu 
kabü cevaplan katiyen kaimi etmez. 

İşte bir tane*U 
— îstanbulu imâre madem M karar 

verdik, ne bekliyoruz? Niçin iıMA 
başlamadık? 

3 Ayda bir 
Tekrar edUen daim! fotoğraf 

müsabakamızm neticesinde he
diye kazanan (50) kişinin İsim
lerini: 

Y a r ı n k i 
sayımızda okuyunuzl 

Dünkü Fenerbahçe - Galatasaray maçmdan bir enstantane 
[Maçlarm tafsilâtı spor kısmımızdadır] 

Romanya Yahudileri 
Türkiyeye gelemiyecek 

iki hükümet arasında 925 te yapılan 
anlaşma buna mani olmaktatır 

•iat Kül 
ANKARA 

Romanyada yeni kabinenin muse-
vüer aleyhinde tedbirler almağa baş
laması üzerine Romanya yahudileri-
nin hicrete kalkışacağından, bunlar 
nn komşu memleketlere, ve bu me-
yanda Türkiyeye gitmek istiyecekle-
rinden bahsedilmişti. 

Romanya musevilerinin* Türkiye
ye gelmeleri kabil değüdlr. Çün
kü Türkiye Ue Romanya arasmda 
1925 de yapılan anlaşma buna mâni
dir. Bu anlaşma mucibince 1925 den 
itibaren Romanya tabiiyetinde bu-
lunanlann Türkiyede iki aydan faz-

•nmmammımnımııııiHiıuuııiHiııiinMiuıiNHi 

la oturmaları yasaktır. Bu müddet
ten fazla kalanlar hemen hudut ha
ricine çıkanlacaüdardır. Memleketi
mizde yerleşmiş Romanyalılar bu ta
rihten evvel gelenlerdii'. 

Kra l Karo lun bir nutku 
Bükreş 2 — Yübaşı münasebetUe 

yapüan âyinde kral, veliahd, nazır
lar bulunmuşlardır. Kral öğle vakti 
sarayda BaşvekU Ue nazırlan kabul 
etmiştir. BaşvekU lorala olan bağlüt-
ğmdan bahsetmiş, kral şu cevabı ver
miştir: 

(Devamı 4 üncü salıifede) 

yilba«ı aabaıhı: 
•— Boş çiçder allyoruuuml... 
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Dün Crecekî v e B u Saıbahki Haberleı* ] 
İngiliz politilcasının idaresini 

Cjıamberiain eline alacalı 
Fransanm silâhlannı arttırması için bu 

hükümet nezdinde teşebbüste bulunulacak 
Londrade^ IngîMz-ltalyan münasebatının 

İyileşeceğine dair a lâmet görülmüyor 
Londra 2 — 1938 senesi zarfında. 

Ingilterede seçim yapılması ihtimali 
vardır. Seçimden iyi bir netice almak 
İçin beynelmilel vaziyetin kuvvetlen
dirilmesi lâzım gelmektedir. Bu mak-
sadla Başvekil B. Chamberlain'in po
litika vaziyetile daha fazla alâkadar 
olacağı anlaşılmaktadır. 

B. Cadogam'm Hariciye daimî müs-
teşarhğma tayini bun\m ilk alâmeti
dir. Haricî politikanın idaresini Ba^ 
vekil eline alacak, Hariciye Nezareti 
daha ziyade bir icra vasıtası haline 
getirilecektir. Maamafih bu hal dış 
politikada bir değişiklik olacağı mar 
nasma gelmemektedir. 

İngiltere, Almanyaya karşı, çok ih
tilâflara yol açan prensip meseleleri
ni ortaya atmaktan çekinecek ve Al-
manyanm müstemleke isteğinin mem
nuniyet verici bir şekle bağlanmasma 
çalışacaktur. 

İtalyaya gelince, İngiltere bu hü
kümetle anlaşmak istiyor. Bunun içiu 
hattâ Habeşistanm ilhakmı da kabul 
edecektir. Yalnız bir şart vardır: İtal-
yanm İngiltere aleyhindeki propa-
gandasmdan vazgeçmesi. 

Fransa ile ittifak, İngiliz politikasir 
nm temel taşı olarak kalacaktır. Yal
nız İngiltere, Fransız - İngiliz ittifa-
kmm tesir yapması için iki hüküme
tin kuvvetli olması başlıca şart oldu
ğu kanaatindedir. Bu sebeple Fransa
nm silâhlanmasmı arttırması için Pa-
riste teşebbüste bulunulacaktır. 

i n g i l i z m a h a f i l in in k a n a a t i 
Londra 2 — Sımday Times gazetesi 

yeni sene münasebetile resmî maha-
filde bir itlmad lıavası hüküm sürdü
ğünü söylüyor ve diyor ki: 

«Londramn en yüksek malî maha-
filinin, beynelmilel vaziyet hakkında
ki başhca mütaleası şunlardır:» 

1 — tngilis > Alman münasebatm-
da geçenlerde vukua gelmiş olan sa-
lâhi hayır vadisinde çok mühim bir 
değişikliktir, 

2 — İngiltere hükümeti, kanunun 
hükümranhğı idealine olan İmanım 
muhafaıa etmektedir. Fakat Millet
ler cemiyetinin ıslahma muanz değil
dir. 

3 — Avrupadaki kuvvet faikiyeti, 
demokrat devletler lehinedir ve mer
kezi Avrupa milletlerinin bitaraflığa 
doğru istikamet almış olmalarım Ro
ma - BerUn misakı ile mesaî birliği 
terasına matuf bir hareket suretinde 
tefsir etmemek İcab eder, 

4 — İtalyan - İngiliz münasebatı
nın derhal salâh bulacağma dair hiç 
bir ihtimal belirmemiştir. 

Bir gazete İngiliz - Fransız birliğin
den bahsettikten sonra diyor İd: 
«Fransız Hariciye Nazın B. Delbos 
orta Avrupada bir seyahat yaptı, Le
histan, Romanj^, Yugoslavya ve Çe-
koslovakyayı ziyaret etti. Fransanm 
bu hükümetlerle anlaşmalan vardır. 
İngiltere bu anlaşmalan tasvib et
mektedir. Polonya, Romanya ve Çe
koslovakya, ingiltere ile dostluk ha
ricî siyasetlerinin esas olduğunu bir 
kere daha ilân etmişlerdir. Bu hare
ket manidardır. Romanyadaki deği
şiklik vaziyeti değiştirmemiştir. 

Japonya ve Amerikada 
şiddetli kış 

Japonyada 69 ölü, 70 yaralı 
Amerikada 228 ölü vardır 

Tokyo 8 — Bütün Japonyada bol 
kar yağıyor. Niyagatada bir sinema-
mn damı çökmüş, 69 kişi ölmüş 70 
kişi de yaralanmıştır. 

Nevyork S — Amerikada kış çok 
şiddetlidir. Bütün yollar buz tutmuıjf-
tur. Dün Amerikada ölümle netice
lenen 217 buz kazası olmuş 10 kişi 
de »)ğuktan donarak ölmüştür. 

• ' • • ^ ' — • I I I • • » — 

Y ı l b a ş ı p i y a n g o s u n u n 
A n k a r a d a k i t a l i h l i l e r i 

Ankara 2 (Telefonla) — Yübaşı pi
yangosunun en büyük İkramiyesi şelv 
rlmiz elektrik şirketi saat şubesi me-
murlanna, 150 btn lira jandarma su
bay okul ikinci kısım erlerine, 100 bin 
lira B. Kâzım Refik ile Adapazan Türk 
Ticaret bankası memurlanna, 70 bin 
lira adliye tebligat mübaşiri Ahmede, 
60 bin lira Kiraoğlanda Cumhuriyet 
oteli altmda Niyazi ile Atpazannda 
AMye, 50 bin lira da îierutibcy Ükoku-
lu üçüncü smıf muallimi Melihaya 
düşmüştür. 

ingiliz propagandası için 
Lcmdra 3 (A.A.) — Sunday Times 

gazetesinin bildirdiğine göre, önü
müzdeki sene bütçesinde silâlılanma 
meselesi Ue İngiliz haricî siyaseti et
rafında yapılacak propagandalara bü
yük mebaliğ tahsis olunacak ve bir 
nevi propaganda ofisi tesis edilecek
tir. _ _ _ _ _ 

t z m i r h a l k ı s u ş i r k e t i n d e n 
8 0 b i n l i r a a l a c a k l ı 

İzmir — Evvelce su şirketince İzmir 
halkmdan fazla olarak tahsil edilen 
80 küsur bin lira meselesi müsait biz 
şayiadadır. Şehrin hakkı olan bu 80 
küsur bin lirayı su şirketinden istir-
dah bir işe hasn ve belki de bir sıhhat 
mçktedir. Yakmda; su şirketi aleyhi
ne belediyece, tzmir halkı adma da
va ikame edilecektir. 

Kızkardeşini 
öldürmüş! 

Kızın başkasına varmak 
istediğine hiddetlenmiş 
Kilis (Akşam) — Geçen cuma 

günü Kiliste genç bir kız öldürül
müştür. Cinayet şöyle olmuştıır: 

Oaziantepte çaUşmakta olan 20 
yaşında Elife, ayni fabrikamn işçUe-
rinden Yasin ile sevişmişth*. İki sev
dalı, evlenmek için bundan on beş 
gün evvel Yasinin köyüne gitmişler
dir. Fakat EUfenin annesi bu izdi
vaca razı olmamıştır. Zira kızım 
amcasmm oğluna vermek niyetinde
dir. Bu sebepten kızmm cetnren ka» 
çırüdığmı iddia ederek resmi mar 
kamlara müracaatlarda bulunmuş
tur. 

Yasin üe laife tahkikat için köy
den otomobille Kilise getirilmişler
dir. İki sevdalı otomobilden hükü
met konağı önünde üıerlerken o ci
varda bekliyen Blifenin kardeşi Ali 
ile amcazadesi Yasinin tabanca ile 
tecavüzüne uğramışlardır. Ali, Elife-
yi öldürmüş. Yasinin, diğer Yasine 
sıktığı kurşunlar İsabet edememiştir. 
İki katü yakayı ele vermişlerdir. 

Amerikada işsizler 
Son istatistiklere göre 

10 milyon 870 bin 
Vaşington 2 (A.A.) — Tahriri nü

fus idaresi tarafmdan işsizlerin mik-
dan tesblt için yapümış olan tahrir, 
16 ilâ 20 kânunuevvel tarihinde işsiz 
olduklannı beyan edenlerin nükdan 
7,822,912 kişi olduğunu meydana çı
karmıştır. 

Bu tahrir esas ittihaz edilmek su-
retile, yardım işlerinde kullanılmakta 
olan 2 milyon da dahil olmak üzere 
işsizlerin mikdannın o tarihte 10,870 
bin olduğu tahmin edilmektedir. 

GÜNÜN HADtSELERt 
Sirayet eden faşizm ve 

16 milyon Yahudi 
Romanyanm yeni Başvekili B. Ooga, 

İktidar mevküne geçer geçmez Yahudiler 
aleyhine icraata girigtl. Yahudi sennaye-
slle Qik&n gazeteleri kapattı; ki, bunlar, 
en fula satanlardı. TQz yirmi gazeteci
nin pasosunu «Beni tsrailden olduklar» 
İçins müsadere etti. ve: 

— İşte böylelikle devlet lehine bir ta
sarrufta bulundum! - diye llftn eyledi, 

B. Ooga'nm nutknnım slklet merkezi 
antlsemit hususiyetindedir: Devlet ve u-
mumî hizmet işlerinde Musevileri kullan-
mıyacagmı söylüyor, bu maksadlâ kanun
lar bazırlıyacakmış ve bütün bu faaliye
tin elddl ve zarar vermeden olmasmı ka
binede beg akademi âzasınm mevcudiye
ti tekeffül ediyormuş. 

A{icak B. Ooga'nm anti^iemitlikte Hit-
lercUerden nazariyece aynldıSı anlaçıh-
yor Zira Romanyalıhk hakkmı ancak yir
misini geçmiş Musevilere veremek isteme
mektedir. Demek ki esas itiraz ırka degli, 
terbiyeye, telâkkiye... Beni İsrail kanmdan 
olup da temessül edenlere ses çıkarmı-
yacak. 

*** 
Bu ehveni şerre rağmen bütün dünya

daki Yahudilerin hali pek düşünülecek 
bir mesele şeklini aldı: Filistin, son ka-
nşıklıklarile, hiç de emin bir vatan dejll-
dir. Bu kavim mensupları şimdilik de
mokrat memleketlerde oturabiliyorlar, 
onlarm da muhacir kabul etme tahdida
tı var. Faşizmin kuvvetlendiğri her mem
leket İsrail evlâtlan için zelzelell bir top
rak manzarası arzediyor. Unutmamalı ki, 
dünyada on altı milyon kadar Yahudi 
vardur. Kendisine yirminci asrm rejimi 
diye ve memleketten memlekete sirayet eden 
faşizmin Yahudi meselesini velev nazariye 
şeklinde olsun nasıl hallettiftl, bu kadar 
insanı ne yapmak niyetinde olduğu cid
den eayam meraktır. 

F. Tanar 

Dün de bütün gün 
yağmur yağdı 

Memleketin hemen her 
tarafında hava bulutlu 

ve yağmurludur 
İstanbulda bu seneki kadar bol 

yağmurlu kış pek âz görülmüştür. Bir 
aydanberi y a ^ u r veya karsız gün 
hemen geçmemiş gibidir. Hava bir 
gün açsa, akşama behemehal kapan
makta, yeniden yağmur başlamakta^ 
dır. 

Dün de sabahtan akşama kadar 
hava yağmurlu geçmişür. Sıcaklık en 
fazla 6, en az 3 derece idi. Memleker 
tin hemen her tarafmda hava kapar 
hdır ve ekseri yerlerine yağmur yağ
maktadır. 
İ z m i r h a v a l i s i n d e d e n e h i r l e r 

y ü k s e l i y o r 
Son günlerde İzmir havalisine de

vamlı yağmurlar yağmıştır. Yağmur
dan Gediz nehri taşmış, bir kısım ara
zi su altmda kalmıştır. Küçük Men
deresin sula:n iki buçuk metre kadar 
yükselmiştir. Fakat burada büyük 
kanalar açümış olduğundan endişeyi 
mucip bir şey yoktur. Fazla yağmu
run ekinlere «araı- vermesmden kor» 
kuluyor. 

E s k i ş e h i r v e E d i m e y e 
k a r yaff'dı 

Dün Trakya, Ege, Kocaeli mmtaka-
lan çok bulutlu ve yağışlı, Şarkî Ana
dolu sisli, Orta Anadolu ve Karade
niz kıyılan az bulutlu geçmiştir. 

Eskişehir ve Edimeye kar yağmış
tır. Rüzgâr Trakya, Ege ve Kocaeli 
mmtakasüe Orta Anadoluda cenub 
istikametinden orta kuvvette esmiş, 
Şarld Anadoluda sakin kalmıştır. 

Necasinin telgrafı 
Hollanda kraliçesi 

cevab verdi 
Londra 2 (A.A.) — Habeşistan Ne-

caisJ Haile Selâsie, Hollanda kraliçe
sine göndermiş olduğu telgrafa aşa
ğıdaki cevabı almıştır: 

Hükümetim, hukuku düvelin mü
dafaasından ibaret olan ananevi si-
3^etinde sabitkadem olmakla bera
ber Habeşistan arazisinin İtalya ta
rafmdan işgal edilmiş olması hadise
sini ve Milletler cemiyeti tarafından 
ittihaz edilmiş olan tedabirin bu iş
gale mani olamamış buhmdxığunu 
hesaba katmak mecburiyetindedir. 
Maamafilı hükümetim, bu işgali hu-
kukan tammağa tevessül etmek ni
yetinde dpğildir. 

Teruel cephesinde bir metre İcara 
rajmen harp devam ediyor 

Frankocular şehri geri aldıktan sonra ileri 
hareketini durdurmak istemiyorlar 

Salamanka 2 <AJİ.) — Büyük umu
mi karargâh tebliğ ediyor. Teruel cep
hesinde hüküm sürmekte olan fırtı
na ve kara rağmen Cumhuriyetçi kuv
vetlerin takibine devam edilmiştir. 
Franklstler, yüzden fazla esir ahmş-

1ar ve mühim mikdarda harb malze
mesi zaptetmişlerdir. Bu meyanda i 
tank vardır. 

Saragosa 2 (A.A.) — Temelde er^ 
kânıharbiyesile birlikte Prankocılann 
eline esir düşen general Pallos ihtilâ
lin bidayetinde rütbesi ancak teğmen 
idi. 
İ t a l y a n g a z e t e l e r i m e m n u n 

Roma 2 (AA.) — Gazeteler, Te
melin Franklstler tarafmdan istir
dadı haberini büyük manşetler altm
da yazmakta ve İtalyan Lejyonerleri-
nln Franklstlerln hareketlerine işti
rak etmiş olduklarım ehemmiyetle 
kaydetmektedirler. 

Stampa gazetesi, İtalyamn İtalyan 
Lejyonerlerinin müşkülât ile dolu bir 

takım harekât icra etmek suretUe 
muharebeye iştiraklerinden müftahir 
olduğunu yazmaktadır. 

S ı f ı r d a n a ş a ğ ı 1 2 d e r e c e 
«Salnt-Jean-de Luz 2 (AA.) — Bu

raya gelen haberlere göre Temel mu
harebesi bir kar fırtma-sı altmda de
vam etmektediı 

Hararet derecesi sıfırdan aşağı 
12 dir. Birçok yerlerde kann yüksek
liği bir metreden fazlaya çıkmış, ha
rekâtı ve bilhassa topçulann harekâ
tım son derecede mûşküUeştirmîştir. 

Franklstlerln Teruel'in şisıaîindekl 
ileri hareketlerinin istUtameti Valde-
cebro kasabasıdır. Cenupta İse Pran-
klst kollar Castralbo kasabasına 3̂ ak-
laşmaktadır. 

Bir gazeteci daha öldü 
Saragosec 2 (A.A.) — Associated 

Press'in Teruel cephesinde yaralan
mış olan muhabiri Edouard Noll, yar 
pılan kan nakli ameliyesine rağmen 
saat 11 de ölmüştür. 

Denizaltı 
gemileri 

Her tarafta fazla inşaat 
göze çarpıyor 

Londra 2 — Sunday Times gazete
si, tahtelbahirler hakkmda bir maku
le yazmıştır. Makalede diyor ki; 

«Her tarafta' denizaltı gemisi inşası 
fazlalaşımştır. Başhca yedi devletin 
bugün serviste veya yapümakta olan 

: 639 denizaltı gemisi vardır. İngiliz -
Almansra deniz anlaşması mucibince 
Alman denizaltı fUosunun hacmi İn
giliz tahtelbahir filosunun yüzde 
kırk beşi nisbetinde olacaktır. Ten 
miktarı bu suretle tahdid edilmekle 
beraber gemi miktan için had konmv 
mıştu". Bu sebeple Almanya küçük, fa
kat adedi çok bir filo meydana getir
miştir. Şimdiden Almanyanm 61 de
nizaltı gemisi vardır ve bu, İngiltere 
için büyük bir tehlike teşkil etmekte
dir. 

Denizaltı gemilerine karşı en mües
sir silâh torpido muhripleridir. Bu 
sebeple İngiltere, torpido muhripleri 
inşasım çabuklatmağa karar vermiş-
tlr.î. 

K a h i r e d e k r a l F a r u k l e h i n d e 
b i r n ü m a y i ş 

Kahire 2 (AAı.) — Ekseri.<îi Ezhar 
üniversitesinden olmak üzere binler
ce talebe Ahdin meydanında toplana^-
rak kral Faruk lehinde tezahüratta 
bulunmuştur. 

M ı s ı r p a r l â m e n t o s u b i r a y 
m ü d d e t l e t a d i l e d i l d i 

Kahire 2 (A.A.) •— Kral bü- emir
name ile parlâmentoyu bir ay müd
detle tatil etmiştir. 

Tayyar vapuru batma 
lelıllkesi fleçirdi 

Arlan nammdaki tngiliz 
vapuru karaya oturdu 
DenizyoUan idaresinin Tayjrar va

puru, dün İstanbuldan kalkarak Ça-
nakkaleye giderken Büyükçekmece 
açıklannda şiddetli lodos fırtması 
jmz Ünden batma tehlikesi geçirmiş, 
dalgajar kamaralara dolmağa, vapu
run güvertesi üstünden geçmeğe baş
lamıştır. Tehlikeyi anlıyan vapur 
kaptanı, yola devam etmekten vaz
geçerek İstanbula dönmüştür. Tay
yar vapurunda otuz yolcu vardı. 

Arlan nammdaki 2997 tonluk tn
giliz vapum, şiddetli lodos fırtına.sı 
yüzünden Çanakk&le boğazında Ga
lata burnunda karaya oturmuştur. 
Gemi kmtarma şiıketi, mahalline bijr 
tahlisiy» trcınisi güntlern-i^Ui'. 

Çin, Şansiyi mü'-
dafaaya çalışıyor 

Kumandan general 
Yenşişan mareşal Şang-

Kay-Şek*le görüştü 
Şanghay 2 (A^) — Hankovdan 

alman haberlere göre, Şansi eyaletinin 
müdafaasmı İdare eden general Yen
şişan tayyare Ue Hankova giderek 
mareşal Şank-Kay-Şekle görüşmüş
tür. 

Japonlar müteaddit defstlar general 
Yen^şan nezdinde teşebbüste bulunar 
rak bu generali kendi davalarına kar 
zanmak istemişlerdir. 

Generahn Hankova yaptığı bu zi
yareti, hükümetin Şansi üzerindeki 
nüfuzımu kuvvetlendirmektedir. 

J a p o n l a r b i r ş e h i r d a h a 
z a p t e t t i l e r 

Şanghay 2 (A.A.) — Burada teyîd 
olunduğıma göre, Japonlar, şiddetli 
muharebelerden sonra, Çantung eyar 
letinde Taian'ı zaptetmişlerdhr. 

Bu arada, Nanldnde Japonlar tara-
fmdan tesis edilen hükümet komis
yonu Çankayşek rejimini red eylemiş 
ve halkı Japonlarla İş birliği yapmağa 
davet etmiştir. 

Kongçov'da Japonlarm himayesin-
de bir sulhu koı-ııma komisyonu tesis 
(Sunmuştur. ; 

Tajryareci MaryseHilz kayi|« 
Basra 3 — Bir çok dünya rekorla

rım haiz olan meşhur kadm tayya^ 
reci Maryse Hllz'den dündoıberi hiç 
bir haber yoktur. Kadm tayyareci 
Saygondan Parise tayyaresüe dönü» 
yordu. 

Fransız bütçesi 
Varidat 54, masraf 50 

milyar kabul edildi 
Paris 2 (A.A.) — Ayan meclisi, büt« 

çeyi dördüncü okunmasmı müteakib 
20 reye karşı 276 reyle kabul etmiş, 
tjr. Müteakiben mebusan meclisi, be» 
ştnci okunmada âyanm tadilâtım k*« 
bul etmek suretüe 1938 bütçesini 69 
reye karşı 572 reyle kati olarak kabul 
etmiştir. Bütçede varidat, yuvarlak 
hesap, 54 mUyar, 776 milyon, masa^ 
rif ise 50 milyar 739 milyondur. Mea
lisin kapanmasma müteallik olan ka> 
ramame, her iki mecliste okunmuş* 
tur. 

Meclis önümüzdeki Içthnamı 13i 
ikinci kânımdajıkdedecekür. 
Yunan veliahdı ve nişanlısı 

Atinaya geldiler 
Atina 3 (AA.) — Pek yakmda preo» 

ses Fredrique Ue İzdivaç merasimi yv^ 
pılacak olan veliaht parena Panl, dOa 
Atinaya dönmüştür. 
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AKSAMDAN AKŞAMA^ 
Türkçenin ilmihali 

«Dini dinime, dili dilime» tabiri, 
ecdadm türkçeyi nasıl mukaddesat
tan saydığuu gösterir. Binaenaleyh, 
lisanm da kendine göre bir ilmihali 
olduğundan bahsetsem, en muhafa
zakâr karilerimi de kızdumuyacağum 
umarun. 

*** 
Evvelâ farzlar... Malûm olduğu üze

re, bunlar iki kısımdur. Farzıaym, 
farzıkifaye. 

FARZIAYIN 
• Her Türkün ve bu toprak üstünde 

W;çun müddet yaşıyan herkesin türk
çeyi doğru konuşması, yazması, oku-
masıdır. Hele ilkokul mezıuılannın, 
hususile memurların bir tek imlâ, ifa
de, telâffuz yanlışı yapmamalarıdır. 
Keza, memurlarm okunakh yazı yaz
malarıdır. 

FARZffiİFAYE 
Malûmdur ki, farzıkifaye, camiada 

bazı kimselerin eda etmesile diğerle
rinden sakıt olan farzlardır. Dil hu
susunda da şairlik bu nevidendir. Her
kesin şiirle uğraşması beklenmez. Fa
kat bir mUlette adam akılta oluna
cak manzum eserler yazanların bu
lunması gerektir. Bizde bu cihet ih
mal edilmiyor diyebilir miyiz? 

SÜNNET 
Türkçeyi mülî ruha göre telâffuz 

etmek, kcoıuşmak, yazmaktır. Arab, 
Acem, frenk mukallitlikleri yapma
maktır. «Beynelmilel» yerine «Arşı 
ulusal» demek, hakeza, sünnettir. 

HARAM 
Kendi dilini öğretmeden, çocukla-

nna, ecnebi dil öğretmek. Rfağaza tez-
gâhdarlanmn kendi aralarmda ve 
müşteri üe yabancı dil konuşması... 
Her türlü intiıialler... Ecnebi düden 
adapte ederken bu eserin nakil oldu
ğunu saklamak. 

HELÂL 
Başka lisanlar öğrenmek... Ecneb! 

dUlerin münasib mefhumlarım türk-
çeye sindirmek; ve bu maîcsadla adap
tasyonlar yapmak. Bütün dUlerde mev-
cud arsıulusal mahiyetteki tabirleri 
dilimize geçirmek. 

GÜNAH 
Umuma hitaben yazılmış yazılar

da - gazetelerde, kitaplarda, tabelâlar
da, el Uânlarmda vesaire - türicçe yan-
hşı yapmak. 

GÜNAHI KEBAİR 
Zinhar söz ve yazı hürriyetini mem

lekette yasak etmek. 
SEVAP 
Şemseddin Sami kıratmda bir âü-

min şu millete Uertutar birkaç lügat 
kitabı, yeni bir kamusu â'lam, doğru 
dürüst bir gramer hazırlaması. 

VACİP 
^Hükümet teşebbüsUe klâsikleri di-

Mmize tercüme ettirmek. Bunun için 
beş senelik bir çalışma programı tan
zim ederek bu müddet zarfmda mese
lâ elli eseri kusursuz surette tekmille-
mek. Eski harflerle yazılmış eserleri, 
icabına göre şerhli, yahud yeni dile 
tercümelerUe birlikte yeniden bas-
>»ak. Bir tabı teşkilâtı, bir tevzi ciha
da yaratmak. 

MEKRUH 
Tertib hatası bırakmak. Tenkite 

'»ayet etmemek. Konuşurken ve ya
karken lügat paralamak yahud iki 
cümlede bir, araya fransızca kelime 
^r ış turoak. Bilhassa, «Monşer, bon-
jur» demek. Radyo spikerUği yapar
ken yabancı .şehirlerin ve insanların 
»simlerini ecnebi tecvidine göre telâf-
'»»2 etmek. 

MUBAH 
«Arsıulusal» tabiri mevcutken, Gü-

i 

Yeni mektepler 
Altı medrese 
mektep binası 

haline konacak 
Şehrimizde ilkmektep binası ihtiya

cım karşılamak üzere eski medreseler
den bir kısmmm esaslı surette tadU 
edilerek mektep ittihaz edileceğini, bu 
arada Tetimme medresesinin tamirine 
başlanacağım; Tophane medresesinin 
de İstanbul kütâphaneierinde mevcud 
bulunan yazma eserlerden mürekkep 
bir kütüphane haline konulacağmı 
yazmıştık. 

Haber aldığımıza göre her iki bina-
nm da tamirine yakında başlanacak
tır. Bunlar için birer plân hazırlanmış
tır. Bundan başka Fatih ve civarında 
elverişli diğer medreseler de tedkik e-
dilmiştir. Bunlardan da bir kısmı gele
cek ders yılma kadar tamir edilecek
tir. Tadil ve tamir suretile bu sene mek
tep haline konulacak medreseler, altı
ya baliğ olacaktır. 

Yazma eserlere tahsis edilecek Top
hane medresesine konacak eserlerin ay-
rılmasma yakında başlanacaktır. 

Mütehassıslar, İstanbul kütüphane
lerinde tahmin edildikten fala mik
tarda yazma eserler mevcud bulımdu-
ğunu. bunlarm çoğunun da çok nadir 
nüshalar olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
takdirde yeni yazma eserler kütüpha
nesi, memleketimizin çok laymetli bir 
müessesesi olacaktır. 

F a z l a ücret i s t eyen lokanta 
barlar hakkında zabıt tutuldu 

Yılbaşı gecesi halkın kalabalık ol
duğu barlara, lokantalara belediye mü
fettişleri müşteri sıfatile gitmişler ve 
bazı barlarla lokantalar hakkmda 
müşteriden liste harici para istendiği 
için zabıt tutmuşlardır. Bunlardan 
başka bazı yerlerde de müşterinin İca-
labahğmdan dolajn yemek ve içme 
kaplarımn yılcanmadan kullanıldığı 
görülmüştür. Bımlar hakkmda da za
bıt varakası tutulmuştur. 

3 sarhoş 
Camları kırdıktan sonra 
birbirlerile kavga ettiler 

Alcsarayda oturan Abdullah Üe 
Besim, arkadaşları CemUe giderek hep 
beral)er oturup içmişlerdir. Az sonra 
ijdce sarhoş olan bu üç arkadaş soka
ğa çılonışlar, bir hF.ylı dolaştıktan 
sonra da ahçı Refiğin dükkânınm önü
ne gelmişlerdir. 

Üç arkadaş burada durup dururken 
dükkânm camlanm kırmışlar, on
dan sonra da Kasaplar sokağma doğ
ru dalmışlardır. 

Abdullah, Besim ve Cemü bu sefer 
kendi aralarmda kavgaya tutuşmuş
lar ve üçü de birbirleriıü adam aküU 
dövmüşlerdir. Nihayet iş büsoiyünce 
polis müdahale etmiş, üç kafadan 
Beyoğlu cürmümeşhud müddeiumu
mîliğine sevkeylemiştir. 

«nıııııııınıuMHUııııııııılıuiHin ıııııııııııııınnııııınıimımn— 

jaeş DU Teorisine sığmarak, «Bey-
nebmlel münasebet» , «Üçüncü en
ternasyonal» demek. 

MÜSTAHAB 
Faydası ve zararı olmıyan bu kabil 

bir yazı yazmak. (Vâ - Nü) 

Haklı şikâyetler 
Arka sahanlıktan 
tramvaya binmek 

mecburiyeti 

Ben dünyanın elli, altmış bü
yük şehrinde bulundum. Hepsin
de tramvay vardı ve şu âdet de 
mevcuttu: 

Arka sahanlıktan içeri girtnek, 
ön sahanlıktan aşağı inmek. Ka
dın, erkek, asker, sivil, polis, pa-
solu, bU7ia herkes riayet eder. 
Yalnız görünür şekilde alü olan
ları içeri almak için. vatman, ön 
sahanlığın kapısını açar, hattâ 
koluna girmek suretile müşfik bir 
yardımda da bulunur. 

Belki kdlabahk saatlerde gid^p 
gelmiyenler, belki ikinci mevkie 
binmiyenler her iki kapıdan girip 
inmek yüzünden hasıl olma ça
tışmaların, sıkıntıların ne oldu
ğunu bilmezler. Şehrimizin man
zarası medenîleşsin diye, hamal
ları kaldırdık. Fakat diğer mede
ni şehirlerden îstanbula gelenleri 
bize hayret ettirecek munttksız-
lıklanmızın başında bühassa bu 
tramvay disiplinsizliği gelir. 

İstisnasız olarak herkesin bu 
kaideye riayet etmesi için icab 
eden yüksek makamlarla anlaş
tıktan sonra derhal icraate giriş-
melidir. 

Dayakla biten 
kavgalar 

Dört kişi polise 
müracaat etti 

1 — ŞişUde oturan Faruk admda 
biri evvelki gece Beyoğlunda tstildâl 
caddesinde bir pastaneye girerek bir 
müddet oturmuş, kalkıp gideceği bir 
sırada' gar.sonlardan madmazei Latin-
ho Ue münazaa etmiş, bu sırada luzai 
bir kaç tokat atmışlır. 

Garson kız bu vaziyet İcarşısmda po
lise müracaat ederek bay Faruğu ya-
kalatmıştır. Hadise baklanda lâzmı 
gelen kammi muamele yapılmaktadır. 

2 — Küçükpazarda otursuı bayan 
Saliha üe o civarda daktUoluk eden 
Cafer isminde bir erkek bir ücret mo-
selesinden kavga: etmişler. Cafer, ba
yan Salihayı dövdüğü cihetle polis 
tarafmdan yakalanmıştır. 

3 — Taksimde oturan Şahende ile 
Pevziye mutfağm laülanılması mese
lesinden birbirüe kavgaya tutuşmuş
lar; Fevziye, Şahendeyi dövmüştür. 
Şahendenin müracaatı üzerine polis 
Fevziyeyi yakalıyarak mahkemeye 
vermiştir. 

4 — Şoför Fuad isminde biri, Aksa
ray polis karakolıma müracaat ede
rek, Eminönünden müşteri sıfatüe 
arabasma sildiği İhsar^ tarafmdan pa
ra meselesinden aralaannda geçen mü
nakaşa neticesinde dövüldüğünü id
dia etmiştir. 

Polis, şoför Fuadi muayeneye gön
dermiş, İiısan da yakalanarak hak
kmda taldbata girişUmiştir. 

Geçinmejn^ 
Yapılacak tetkikin 
genişletilmesine 

karar verildi 
Üniversite iktisad fakültesinin îs-

tanbulda aUe geçimi hakkmda geniş 
bir etüd hazırüyacağuu yazmıştık. Bu 
tedkiklerin daha vâsi şeküde yapılması 
için İktisad vekâleti bazı iktisadi dai
relerin de ayni mevzu üzerinde iktisad 
fakültesile birlikte çalışmasım muva
fık görmüş ve keyfiyeti alâkadarlara 
tamim etmlgtir. 

Pek yakında Ticaret odası, millî sa
nayi birliği ve esnaf teşekküllerinden 
de birer zatın iştirakile bir toplantı ya
pılacak ve aile geçimi mevzuu üzerin
de görüşülerek bazı esaslar kararlaş
tırılacaktır. 

Yapılacak tedküder İstanbuldald lıa-
yat pahalıhğı ile de çok yakından alâ
kadardır. Bir aile hangi şartlar altın
da geçiniyor? Bir ailenin şimdild ka-
zancmdan daha az bir para Ue geçine
memesine âmU olan sebepler nelerdir? 
Aüe geçimi baklandaki tedkikler bu 
bakımdan da ehemmiyet kesbetmelrte-
dir. Etüdlerin neticesi, hayat pahaU-
hğım önlemek için hükümetin alaca
ğa tedbirlere esas teşkil edecektir. 

Şişe fabr ikas ında bir işçi 
yara land ı 

Paşabahçedeki Şişe fabrikasmda 
çalışan Ömer, dekovil üzerinde vagon
la servis yapmakta iken bir aralık 
her nasılsa kapanmış bulıman bir 
demir kapı ile vagon arasında sıkış
mış ve vücudunun muhtelit yerlerin
den yaralanmıştır. 

Hadiseden haberdar olan polis. Öme-
rl hastaneye kaldırmıştır. Bu yara
lanmada hariçten bir kimsenin sımu 
taksiri olub olmadığı araştırılmakta
dır. 

Ruhsatsız inşaat 
Yedi yerin sahibi hakkında 

takibat yapılacak 
Şehrin bazı yerlerinde Belediyeden 

ruhsat alınmadan inşaat yapıldığı 
na^acıi dikkati celbetmiş ve zabıta bu 
gibUeri sıkı surette takibe başlamıştır. 

Gerek yeniden yapılan, gerek tamir 
şeidinde vukubulacak olan inşaat 
İçin mutlalıa Belediyeden ruhsatname 
almak mecburiyeti vardır. 

Dün şehrin muhtelif mmtakala-
nnda ruhsatiyesiz olarak yapılmakta 
olan yedi inşaat yeri tesbit edilmiş 
ve bunİECrm sahipleri halüonda ceza 
zabıtlan tanzim olunmuştur. 

İki bis iklet kazas ı 
Dün iki bisiklet kazası olmuştur: 

Kumkapıda oturan 14 yaşmda Alâ-
addin yine kendi yaşmda Ertuğnü is
minde bir çocuğa çarparak muhtelit 
yerlerinden yaralanmasına sebeb ol
muştur. 

Sultanahmedde oturan on dokuz 
yaşlarmda Nahid, bisikletle Kumka-
pıdaln geçerken on yaşmda Nişan is
minde bir çocuğa çarparak yarala
mıştır. Polis, Nahidi yakalamış. Nişa
n ı da tedavi altma aldırmıştır. 

ÎSTANBUt HAYATI 

Baht olmadıktan sonra.^ 
Saat sabahın beş buçuğu. 1937 yüt-

nm son gecesi pdıyı pırtıyı topladı, 
dikenli değneğile etrafı yokhyarak, 
sendeleye sendeleye uzaklaşıyor. 938 
in neşeh yüzü tâ uzaklardan beUriyor. 

Taksim meydamndan İstiklâl ca4* 
desine doğru iniyorum. Sağdan soldan 
kapılar açıhyor. İspirto kokulu ıhk bir 
hava fışkırıyor. Boğuk gürültüler ara- ' 
sından birkaç gölge çıkıyor. Çarpılan 
bacaklan üzerinde muvazeneyi bula
bilmek için kolkola giriyorlar. Biribir-
lerine sıkışıyorlar. Biri sendeliyor, öte
kiler onun üzerine doğru çuUamyorlar, 
kâh yandaki dükkân kepengine yasla
nıyorlar, kâh soldaki elektrik direği
nin etrafına halkalamyorlar. Kckeleyo 
kekeleye konuşuyorlar: 

— Tramvvrvay yok muT 
— Bir oto alalım. 
— Hahhalıaaaah. Kızım, son çeyre

ği garsona bıraktığımızın farkmda de
ğilsin galiba. 

Pantalonunun, paltosunun cepleri
ni tersine çevirerek silkiyor. Yamndaki 
haykırıyor: 

— Ne üzülüyorsun yahu? Eski pa
ralan eski ydda bıraktık. Parayı tü
kettik amma, geceyi de gündüz ettik. 
Şimdi buradan tabanları kaldırdığmus 
gibi Fatihe kadar jürürüz. Tann da 
Allah kerimdir elbet. 

— Aldırma canım. Keyfine bak. 
Kadınh erkekli hep bir ağızdan ba

ğıra çağıra yola çıkıyorlar: 
«Geceler gündüz oldu. 
Fenerler yıldız oldu.» 
Köşe başında üç kişi duvara yaslan

mış konuşuyorlar: 
— Sen nasılsın?. 
Karşısındaki, baş parmağmm tırna

ğım üst dişine vuruyor: 
— Nah... Bir kuruş bUe kalmadı. Me

teliğe top güllesi atıyorum. 
— Al benden de o kadar. Yeni yıla 

meteliksiz giriyoruz. 
— Üzülme kardeşim. Bu da hayır 

alâmetidir. Bu sene masrafsız geçecek 
demektir. 

Kadıköy iskelesinde kanapelere bü
zülmüş beş kişi uyukluyor. Arada biri 
gözlerini uğuşturarak homurdanıyor: 

— Hay kör talih hay. Hiç olmazsa 
yüz liracık bari çıksaydı. Bir de; ha
yatta kazanmak için cehd lânmdır, 
derler. Kazananlar kadar biz de cehd 
ettik amma, hava aldık. 

Karşısmdaki gerine gerine doğrulu
yor: 

— Oğlum, sen onu yanlış duymuş
sun. Baht olmadıktan sonra cehd ne 
halt eder?. 

Cemal Refik 

G ü z e l Sanat lar A k a d e m i s i n -
d e yen i bir sa lon açı l ıyor 
Güzel Sanatlar Akademisinde son 

zamanlarda birçok yenilikler olmuştur, 
ezcümle bir gravür salonu açılmıştır. 
Aluıdemi binasına ek olarak 15,000 li
ra sarfüe yeni bir mimarî desen salona 
Ue daha hsizı sanat şubelerini açüma-
sma elverişli bir bina yaptırılmasına 
başlanmıştır. Bu bina ikinci kânun ni
hayetine kadar bitecektir. 

K a h v e pişirirken benz in 
o c a ğ ı par ladı 

Fatihte oturan İnhisarlar ambar 
memuru bay Salibin hizmetçisi Na
zire, l)enzin ocağmda kahve pişirmek
te iken cezvenin taşmasUe ocak par
lamış, bu sırada Nazire de saçlarmdan 
alev alarak muhtelif yerlerinden yan
mış, yetişMi ev halla tarafından güç
lükle kurtanlmıştır. Nazire Haseki 
hastanesine icaldınlmıştır. 

Bay Amcaya göre... 

^- A. — Radyofonik dramlar her 
gece neşredilsin diye Radyo idaresine 
hıektup yazıyorum!... 

Bn. A. — Bırak Allahı seversen, se
ninki de iş mi ya?... 

Âlâ, eğlenceli komediler dudur-
koı. 

... Tüyler ürpertici facialan 
<linler?... 

kim B. A. — öyle atama bizim Küçük 
gibi umacıya inanmaym çocuklan 
korloıtmak için işe yarıyorI... 
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Denizlide Istilısalât artıyor 

Denizlinin me^hıır Pamukkakct 

Denizli (Akçam) — D^ıizU, merkes 
kazttslle blıllkte yedi kazadan mürek
keptir. VUâ]retln mesaha! sathiyesl 
61150 kilometre murabbaı re nüfusu 
291626 du-. Ormanları 51700 hektar 
genlşliğlndedir. Faaliyet halinde Sa
rayköy kazasmda kükürt, Acıpayam 
kazasmda zımpara madenleri olduğu 
gibi faaliyette olmıyan ve muhtUf 
İlerlerde bulunan tebeşirtaşı, linyit, 
krom, amyant, kurşun boya:, kırmızı 
İK^a, alçı madenleri de vardır. 

I Vilâyet merkezinde yedi tane un 
fttbrlkası, 2 tane debagat fabrikası fa
aliyettedir. Un fabrikaları senede 
87^323,200 kilo un ve debagat fabrika-
lan da 87,500 kilo deri ve kösele İmal 
»tmektedlr. Vilâyet dahlinde 8300 do
kuma tezgâhı vardır. Bunlar da bir 
tanede otus milyon metre uzunlu
ğunda bez ve alaca dokumaktadır. 
\ Vilâyetin Istlhsalâtı artıyor. Bir se
nelik istihsalât şudur: Buğday 22 

mUyon 466.491 kUo, arpa 282,718, dap 
n 89,775, susam 198,882, pamuk 
267,659, kü 10,033, nohut 22,955, ce-
vlzlçi 22852, yapağı 65303, anason 
12,095, ipek kozası 22,953, yün 2084, 
fasulye 1,300,000, börülce 20,500, 
afyon 7.680, tütün 934,570, pirinç 
2,800,000, patates 1,226,000, mercimek 
94,000, badem 862,000, sarmısak 
87,000, soğan 2,134,000 kilodur. 

Yaş mahsul: Elma 125,000, erik 
275,000, fmdık 827,000, kestane 10,000, 
kiraz 1,000,000, şeftali 200,000, vişne 
45,000, incir 135,000, nrjr 80,000, kay
ıl 25,000, üzüm 5,385,000, armud 250 
bin, ayva 50,000 kilodur. IkUm her 
mahsule elverişlidir. 

Denizli vilâyeti dahilinde çok mü-
hbn tarihi eserler vardır. Bunlarm en 
mühimi, şimdi bUe her sene binlerce 
ziyaretçi tarafmdan görülen Pamuk-
kaledir. 

Mevsimin en NEFİS ve EN GÜZEL FİLMİ ve 

M E L E K ve İ P E K sinemalarında 
birden gösterilecek olan: 

' 9 B A N E T T E M A C O O N A L D* in şahane eseri 

Ateş Böceği 
fOmİnln İlk gösterilmesi şerefine 

I I S O N K A N U N Ç A R Ş A M B A G E C E S t 
Yalnız M E L E K sinemasında 

Bflyük bir resmi «inana mflsameıesl verilecektir. 
Bfer çak yeniliklerle sürprizler lıazırlanan bu müsamerede «ROMEO 
JVLJnSI» V« «LA DAM O KAMELYA» filmlerinin müsamerelerlnde 

olduğu gibi FRAK veya SMOKİNG mecburidir. 
Numarah koltuldar şimdiden ayırtılmaktadır. 

Fazla izahat için MELEK gişesine müracaat edilmelidir. 

Bu^fün: T O R K sinemasında 
KREUTZER SONAT 
m ^ Tolstoy'un eseri - Methoven müziği (Fransızca) 

5 kânunusani çarşamba günü akşamı TURAN TİYATROSüN'da • 
Y A V R U N U N G E C E S İ j 

8es kraliçesi Hamiyet Yüceses ve sanatkâr Naşit ve arkadaşlan ' 
Vodvil üç perde 

Varyete, kanto, solo, düeto vesaire 

Kuş mütehassısı aranıyor 
îrak hükümeti, yüksek tahsilini ikmal etmiş 5-8 sene kadar tecrübe göı^ 

müş bir ehil kuş mütehassısı aramaktadır. Verilecek aylık 30-40 İngiliz lirası
dır. Talip olanlann Ankaıada trak sefaretine evrakı müsbite ile birlikte tah
riren veya bizzat müracaatlan rica olunur. (4731) (8673) 

Denizcilere ilân 
Tahlisiye Genel Direktörlüğün(den: 
Makine kısmında husule gelen arızadan dolayı muvakkaten faaliyetini 

tatil etmiş olan Fenerbahçe Sis düdüğünün S/1/938 pazartesi sabahmdan 
İtibaren yine eski karakteri dahUinde çalışmağa başhyacağı ilân olunur. «8746» 
§EHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Bu gece saat 20^0 da 
8anatk&r Nagld ve arka-
dafllan, okuyucu Küçük 
Semlha ve Mlşel varyetesi 
SONRA ANLARSIN tak-
lldll komedi 3 perde. 
Halk gecesi: Localar 100, 
her yer 20, paradi 10 kr. 

KRTUtiRUL SADİ TEK TİYATROSU 

Y
Bu gece: (Kadıköy -
Süreyya). Yarın gece: 
(Bakırköy - Miltiyadi). 
Çarşamba: (Üsküdar -

Hale) sinemasmda: 
C E Z A K A N U N U 

VodvU S perde. 

Ö L Ü M 
Menahem ve Florentin aileleri, oğ;»!-

l a n ve kardeşleri: 

Feyzi Menahem*in 
Uztm bir hastalıktan sonra vefat 

ettiğini teessürle bUdirir ve bugün 
saat 13 de Büyük Hendek caddesinde 
Keneseth tsrael sinagogunda yapıla* 
cak cenaze merasimine igtirak etme
nizi rica ederler. 

Romanya yalludileri 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

«Hükümetimin, bugünün düşünce-
«ine muvafık bir hareket takib et
meğe karar vermiş olmasmdan do
layı mesudum. Bu günün düşüncesi 
evvelâ milletin kuvvetloıdirilmesinl 
Icab ettirmektedir. Bu hal kimseye 
karşı d^dlr. Biz, yaşamağa hakJn 
olan bir milletiz. Fakat bu hak, ta
rihimizin gösterdiği veçhile, hiç bir 
saman başkalannm hakkmın orta
dan kaldırılması demek değildir. 

Biz mutekid bir milletiz; fakat her 
taman müsamahakâr bir millet olduk. 
Milletimizin meziyetlerini göz önün
de tutaralk hareket etmelisiniz.» 

Bükreş 2 — Kral Karol, yılbaşı 
münasebetile yapılan kabul resminde 
bir nutuk söyliyerek demiştir ki: 

*İş basma getirdiğim yeni hükü
met ne bolşeviktir, ne de faşist. Bu 
hükümet Fransız milliyetçiliğüıden 
Uhâm almaktadır. Romanya, Fransa 
ve İngiltereye daima dost kalacaktır.» 

Kral Karolun B. Lebrune 
bîr tel^afı 

Bükreş 2 — Kral Karol, Fransız 
Cumhur reisi B. Lubnme bir telgraf 
çekerek yeni seneyi çok samimî su
rette tebrik etmiş ve Romanyanm 
Fransız ittifakma ve dostluğıma olan 
sadakatim temin etmiştir. 

NARLENE 
DOlCU 

'*Z^*l\/IELEK'te 
Fransız tiyatrosu komedi kısmı 
bu akşam saat 20,30 da BİR 
KAVUK DEVRİLDİ Yazan: 

Cel&l Müsahipoglu 

Türk kitap sergisi 
Eminönü Halkevinden: 1 — Evimi

zin tertip eylediği «Türk Kitap Sergisi» 
Evimizin Tepebaşmdakl merkez binasın
da S/1/038 çarşamba günü açılacaktır. 
2 — Sergi bir hafta devam edecektir. Her 
gün saat 10 dan akşam saat 20 ye ka
dar açık bulundurulacaktır. 3 — Sergiye 
herkes gelebilir. 

Akba müesseseleri 
Ankaroda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satış yeridir. Telefon: 3377. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
YOksekkaldınmda Vlnkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Agop Minasyan, Heybelia-
da: Tomadis, Büyükada: Merkez, 
Fatih: Veznecilerde tJniversite, Ka-
ragûmrük: Ali Kemal, Bakırköy: ts-
tepan, Sanycr: Asaf, Tarabya, Yeni-
köy, Emirg&n ve Rumeliblsarmdaki 
eczaneler, Aksaray: Etem Pertev, 
Beşiktaş: Vidin, Fener: Balatta Hü-
sameddin, Beyazıd: Asadoryan, Ka
dıköy: Sögütlüçeşmede Hulusi Os
man, İskele caddesinde Saadet, Vls-
küdar: Merkez, Küçükpazar: Necati, 
Samatya: Yedlkulede Teofilos, Alem
dar: Ali Rıza, Şehremini: Topkapıda 
Nftzım. 

önümüzdeki ÇARŞAMBA AKŞAMI... 
Daima güzel ve zengin filmler göster
meği kendisine prensip İttihaz eden 

SÜMER sineması 
J E A N M U R A T ve 

C B A B L E S V A N E I / I 
Çigan fomanlannm en kuvvetli ve en dramatik 

,.%\ 

Vatan iştiyakım tasvir eden emsalsh filminde takdim edecektir. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Evvelce Hân edihniş olan İzmir - Afyon hattı üzerinde Turgutlu istasyo
nunda yapılacak istasyon binası İle Alimantasiyon binası inşaatı kapah zari 
usullyle yeniden eksütmeye konmuştur. 

1 — Bu işlerin keşif bedeli ceman 40,000 liradır. 
2 — Mukavele projesinin 4 ncü maddesinde yazıh hışaat müddeti 30/8/ 

1938 tarihine kadar temdid edilmiştir. 
3 — İsteklilerin bu işe ait şartname, proje ve sair evrakı Devlet Denüp. 

yoUanmn Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci, Afyon ve İzmir veznelerinden 200 
kuruş bedel mukabilinde alabilirler, 

4 — EksUtme 19/1/938 tarihinde çarşamba günü saat 15 de Devlet De-
miryollan İşletme Umum Müdürlüğü yol dairesi blnasmda toplanacak Mer* 
kez birinci komisyonca yapılacaktır. 

5 — Eksiltmeye girebilmek için İsteklilerin teklif mektubu İle birlikte 
aşağıda yazıh teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyon riya
setine tevdi etmiş olmaları lâzımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun 3000 liralık muvakkat teminat, 
b) Bu kanımım tâyin ettiği ve şartnamede yazıh vesikalar. 
c) Naha Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. (4743) (8724) 

• 
Muhammen bedeli 16582 lira olan 1050 adet çam tomruk ve azman 

18/1/938 sah günü saat 15,45 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasm-
da satm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1243,65 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
ta3rin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydar-
paşada tesellüm ve Sevk şefliğinden, Eskişehir ve İzmir mağazalarından da-
ğıtıhnaktadır. (8702]ı 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden : 
Afyon lisesine Uâveten yaptırılacak (44,799) lira (66) kuruş bedelli pa-

viyon inşaatı 20/1/1938 perşembe günü saat 15 de Afyon Nafıa binasmda 
toplanacak komisyonda ihale edilmek üzere kapah zarf usullyle eksUtmeye 
konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğter evrak iki lira 
yirmi dört kuruş mukabilinde Afyon Nafıa Müdürlüğünden aUnabilir. Mu
vakkat teminat (3360) liradır. İsteklilerin Nafıa vekâletinden 937 senesi için 
alınmış (30,000) liralık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektup-
lanm 20/1/938 perşembe günü saat 14 de kadar Afyon Nafıa Müdürlüğüne 
göndermeleri Uân olunur. (8700) 

E T i B A N K A 
İmtihanla müfettiş alınacaktır. 
Müsabakaya duhul şartları. 

A — Türle olmak. 
B — Yaşı 28 den aşağı ve 40 dan yukan olmamak. 
C — Banka memurlanna mahsus beyannameyi doldurmuş bulunmak. 
D — Askerliğini ifa etmiş olmak. 
E — Yüksek İktisat ve Ticaret veya Mülkiye mektebinden mezun bulun, 

mak veya bu mektepler muadilini ecnebi memleketlerde ikmal eylemiş olmaK 
F — Malî veya smaî müesseselerde asgarî 5 sene hizmet ifa eylemiş olmak 
C — Memuriyete kabul olunduğu takdirde 15 gün berayı tecrübe Banka 

emrinde çahşmağı teahhüt etmek. ' 
H — Malî ve smaî muhasebe, riyaziye, bankacılık, İktisat ve hukukî malû» 

mattan İstanbul ve Ankara 15/1/938 cumartesi yapılacak imtihanda muvaffak 
olmak. «Lisan bilenler tercih edilecektir.» 

Müsabakaya girebilmek ve memur beyannamesi almak için müracaatlarm 
en geç 10/1/938 taritıine kadar - Eti Bank - Ankara - adresine tahriren yapıl
ması. (4707) (8621) 

Türkiyede sakin Irak tebaasına 
Irak Sefaretinden: 

Türkiyede ikamet ve3ra tahsil etmekte olup hizmeti askeriyeyi tfa çağma 
gelmiş bulunanlarla İşbu hizmeti askeriyenin ifasmm tehiri için meşru özür« 
leri olan bUûmum Irakhlann işbu ilâmn neşri tarihinden İtibaren Ud ay zar-
fmda evrakı müsbitelerini müstashiben trak sefaretine veyahut en yakm IraK 
konsoloshanesine müracaat etmeleri lüzumu ve bu mühlet zarfında işbu da
vete İcabet etmiyenlerin haklannda lâzım gelen muamele! kanuniyenin itti
haz edUeceği Uân olunur. (4732) (8674) 

Veznedar aranıyor 
T . C . Z iraat bankas ı İstanbul {ubes inden: 

Bazı şube ve ajonslanmızda çahştınlmak üzere veznedar almaeahtnr. Ttf 
llplerin bilfUl veznedarlıkta çalışarak İyice yetişmiş ve her veçhile itimada 1AP< 
yık 40 jraşmdan jrukan olmamaları ve bankamıza intisap İçin aranılan evsaft 
haiz bulunmaları lâzımdır. İsteklilerin fazla izahat ahnak üzere şubemiz mu
hasebesine müracaatlan. (8680) 

«dMEYERLİNG»; DANÎELLE DARRtEüX'nün muvaffakiyeti oldo 
Vaki yüzlerce talep karşınnda bir kaç gün daha göstermek mecburiyetinde kalan ve emsalsiz bir muvaffakiyetle 

S A K A R Y A Sinemasında «iw«ite«kt.«.«. 
SUiiSTiIVIAl^ DAVASI 

Flhni; güzel yddızm M E S L E Ğ İ N İ N Z A F E R T A C I ohıyor. . . . 
^^^gg^g/f^gg^mai^mm Suvatder İçin serlerinizi evvelden aldınmz. Telefon: 41341. mmammmmmmmimKm 

I 



SİYASİ ICMALı 

Mısırda vasiyet 
Mtstrda genç kral üe memleketin 

(Meriyet partisi Uup hükümeti elin^ 
ĞB bulunduran Vefd partisi liderleri 
amsında kanunu esasinin tefsirinden 
dolayı çıkan ihtilâf Mustafa Nahas 
paşa kabinesinin işten elçektirümest 
tie neticelendi, 
! Kral Faruk, krahn hiUcüm ve ta-
İâhiyeiini tahdid etmek istiyen Vefd 
partisine vaktUe pederi kral Fvadm. 
optiği gibi isyan etmiş v» iş basma 
t^pkı pederi güıi, Vefdin ötedenberi 
muhalifi bıdunan ricali ve kOçUk 
parti rüesasım getirmiştir. 

Teni Başvekü Mehmed Mahmud 
paşa ve Maliye Nazın SuOa paşa kral 
Fttad tarafından Vefd hükümeti yt-
fine iktidar mevkiine getirilmişlerdi. 
Ber ikisi de Mısırın maliyesini ve ida
resini düzelterek mühim işler gör-
müşlerdL Lâkin daha sonra kral ha^ 
talanıp saray erkâm hükümet üzeri
ne doğrudan doğruya nüfuz ve tesir 
yaptiklanndan tngütere müdahaley 
lüzum görmüştü. Bundan başka tn
gütere beynelmilel ahvalin zoru O0 
biran evvel Mtnra istiklâl vermeğe lü

zum gördüğünden demokrasi esasi 
üzere sağlam iş görmek için istiklâl 
ve ittifak muahedesini Mıstr hatkımn 
ekseriyeti itimadım kazanan Vefd 
partisi üe akdetmek istiyordu. 

Fakat şimdi tngüterenin Mısırda 
ne hâkim vaziyeti, ne de Vefd parti
sini iş başında bırakmakta hususi bir 
menfaati vardır. Binaenaleyh Füis-
tindeki askerî kuvvetlerinden bir kıs
mım Mısıra celbederek kralın üzerine 
tesir ve tazyik yapmağa lüzum gör
memi^. 

Şimdi iş basma gelen ricalin par
tileri küçük ise de tecrübeli adam
lardan mürekkep bulunduklaından 
keyfiyet cihetinden mühimdirler. 
Genç kralın Vefd partisine itimadinin 
münselîb olmnsınm bir sebebi de par
tinin rakiblerini ve bir gün sarayt 
tazyik edebümek için (Mavi gömlek
liler) namı altında Mısır ordusunun 
bugünkü mevcudunun iki misli kuv
vette müsaüâh teşkilât vücuda getir
miş olmasıdır. Yeni hükümetin ilk 
işi bunu dağıtvKüc olmuştur. 

Peyzullah Kazan 

Ingilterede kral hanedanının otomo
billeri hususî m u a m e l e görmiyecek 

ingiltere kralı, resmi vazifeler İçin 
yapılan sef »1er hariç olmak üzere 
Myrü sefer işlerinde istisnai mu»* 
mele aramamalarını bütün hanedan 
Azasına bildinniştir. 

Bu arzuya otomobillerin bekliyece-
ğl noktalar da dahildir. Kalabalık 
Beyrü sefer nuntakalannda kral h»* 
bedanuıa aid otomobiller de diğer 
OtomobUlerin bekletildJğl yerlerde 
bekUyecektir. 

Teşrinievvelii) on dördünde yüa 
kadar taksi şoförü bir protesto ala
yı tertip ederek Lricester - Sguare> 
den Piccadilly - Circuse kadar ya
vaş yavaş yürümüşler ve seyrü se
feri durdunnuşlardL Bunlar, Düşes 
dö Kentin Cati de Pariste yonek 
yerken yakında bir gara) bulundu
ğu halde otomobilinin dışanda bek
lemesine müsaade olunduğımu, halp 
buki taksileıin durmasına müsaa
de edilmediğini ileri sürmüşlerdi 

Bir amele, sigara îçtigi için 
Dük dö Kenti tevbih ediyor 
, Geçen gün Dük dö Kent İskoçyalı 
amele üniversitesi olan NewbatUe 
Abbey'de otuz kadar talebe üe ye
mek yerken mevzu katî kaideyi bo
zarak kolejin yemek salonunda si
gara içtiğinden dolayı bir tevblhe 
duçar olmuştur. 

işsiz demirci ameleden Edmund 
Hughes, talebe reisi sıfatlle, bu hu
susta Düke ihtaratta bulunmuştur. 
I*ük bir an için hayret içinde İcal-
*'^. ondan sonra gülümaiyerek kalk
ı p ve sigara ile Icahvesiîıi yandaki 
•Odada bitirmiştir. 

Sonradan mister Hughes demiş ki: 
«Dük iyi bir sportmen... Yaptığım 
Öıtara kamadır 

Günde 300 zelzele! 
Zelz^eleri kaydeden rasadh.MieIft-

rta hesaplarma bakılacak olursa, üze-
tinde yaşadığımız arz, günde vasati 
«Aajrak 300 defa sarsümaktadu:. Bu 
Barsmtüann büjrük bir iasmı çok har 
tiftir, fakat küreyi kaphyan sert ta
bakada hasü olan gerginlikleri gidı^> 
meğe yaramaktadır. Şayet bu haJlf 
sarsmtüar olmasaydı arz üzerinde sık 
sık müthiş zelzele felâkeüeri vulaı 
bulurdu. 

PÎr gramda 18 milyon mikrop 
Bir gram solcak çamurunda vasati 

olarak 18 milyon mikrop vardır. Bir 
«• tOTüzlenirken ve sûpûrülürken va
sati olarak 125 gram toz havalandm-
"T- Bu miktar toz zararU ve zancrsız 
60 mliyon mikrobu ihtiva eder. 

Bîr parmağm kuvveti I 
Uzuvlarmuzm kuvvetlerini tedldk 

®doı bh: doktorun sözlerme bakılacak 
olursa ayağrmızm başparmağı kuv
vetle yere bastığı zaman vasati olar 
î̂ ak 28 kilogramlık bir tazyik husule 
getirmektedir. Ayni parmak yürürken 
arkeklerde 35 ve kadmlarda 30 kUo-
Eramlık bir tazyik hasü etmektedir. 

Ayağımızm diğer parmaklannm 
Kuvvetleri başparmaktan çok zayıf-
"T. Halbuki çocuklarda diğer dört 
uyak paı-mağınm kuvveti nisbeten dar 
ha fazladır. 

I 

Mısır kraliçesinin gelin 
elbisesi 

Kahireden bildirildiğine göre Itânu-
nusaninin 20 nci günü evlenecek olan 
kral Faruğun düğün prograım büyük 
bir hararetle hazırlanmaktadır. 

HazırlanmaMa olan program biıv 
çok merasimle doludur. Bir kısmı krar 
hn 11 şubatta reşid Uân edileceği gtt-
ne talik edUen merasime Mısır ordu
su da iştirak edecektir. 

Henüz on altı yaşmda olan müstak
bel kraliçe prenses Peridenin cihazı ha-
nrlanmıştır. İki yüa İcattan fazla el
bise dikildiği söylenmektedir. Biri n t 
kâh esnasmdaki hususi merasim ve 
diğeri bûjrük merasim esnasmda gi-
yilmek üzere iki gelin âbisesi yaptı> 
nlmıştır. Pariste dUdlen birinci gelin 
elbisesi bugünlerde Kaiıireye gelmiş
tir. Elbisenin loıyruğu 20 ayak uzun
luğundadır. 

Şimdi ecneW devletler tarafmdan 
göndnilecek mümessiller için dave
tiyeler hazırlaiımaktadır. 

Şişen bacaklar 
Mefantiyazis denUen bir hastalık 

vardır. Ona tutulanm bacakları fil 
bateaklan gibi dizden aşağı şişer. Bu 
hastalığa en ziyade Cava adalarmda 
tesadüf edilir. Hastalığm sebebi kan
da cevelân eden \Aı nevi mikroskopik 
kurtlardır. 

Cava a;dalannda yaşıyan insanlann 
takriben yüzde kırkı damarlarmda bu 
mikrobu taşıdıidan halde hastalığa 
tutulanlar binde birdir. Bunun sd)e-
bi araştırılmış ve neticede tabiatin ga
rip bir cUvesine tesadüf olunmuştur: 
Bu mikroskopik Icurtlarm tohumlan 
yalnız gecelejrin kan içinde cevelftn et-
mtictedir. Çünkü ancak geceleri iran 
emen sivrisinek gibi mahlûkat taıu-
fmdan yutulmalan mümkün olabil
mektedir. Sivrisineğin vücudüne ge
çen kurt tohumlan orada sürfe hali
ne gelinciye kadar kalmakta, ondan 
sonra sivrisinek insanı ısırırken, İn
san vücudüne geçmekte ve nihayet 
insan kanmda sürfeden doğan İnirt 
muzır faaliyetine deVam etmektedlx; 

insan kaç yaşına kadar 
gençtir ? Kaç yaşından 

sonra ihtiyar sayılır? 
Bir kaç gün ev

vel ajanslar şöyle 
bir telgraf tebliğ 
ettiler : «Genç 
Fransız dlplomat-
larmdan B. de 
Saint Ouentln yar 
landa sefir sıfa-
tUe Vaşingtona gidecektir. B. de Sainlj 
Quentln bir sene evvel Fransanm Ro
ma sefirliğine tayin edilmişti. Fakat 
Fransa Habeşistamn italya tarafırir 
dan ilhakım tammadığmdan itimat
namesini verememiş, işe başhyama-
mıştır. Bir senedenberi Pariste boş 
oturmaktadır. 

Bu genç sefir, uzun müddet boş 
durması muvafık görülmediği için, 
Vaşingtona gönderilecektir. B. de 
Salnt Ouentln, Fransız Hariciye Ne
zaretinde mühim vazifelerde bulun
muş kıymetli bir diplomattır. Şimdi 
55 yaşındadır.» 

55 yaşmda genç diplomat... Bımu 
okujrunca Fransız muharrirlerinden 
element Vautel İn on beş sene ev
velki bir fıkrasmı hatırladım. Fran
sız muharrir diyordu ki: 

«Geçen gün gazetelerde küçük bir 
haber gözüme ilişti. Bu haberde:; 
«Bir otomobil elli yaşında bir ihtiyar 
ra çarparak yaralanmasma seljep ol
muştur.» deniliyor. Elli yaşmda bir 
adama ihtiyar denmesi canımı sıktı, 
içimde bir İsyan hevesi doğdu. Çün
kü l)en elli yaşıma geldim; halbuki 
kendimi ihtiyar değil, henüz genç sa-
yiyorum. Bizim genç muharrir arkar 
daş bu haberi yazarken bütün elli 

Bir ajans, telgrafı, 55. yaşında bir sefir için genç 
diplomat tabirini kullanıyordu. Bir Fransız dokto
run yaptığı tasnif bu tabirin yerinde kullanıldığını 
gösteriyor. Bu yazıda doktorun tasnifi ve muhtelif 

yaşlar hakkındaki fikrini okuyacaksınız. 
yaşmdaküeri gücendirdiğinin acaba 
farkmda mıdır?... Bir zamanlar ben 
de, onun gibi, elli yaşmdaküeri ihti
yar farzederdim ve: «Elli yaşında 
İhtiyar tabirini kullanmaktan çekin
mezdim. Halbuki şimdi elli yaşma 
geldiğim halde kendimi genç sayı
yorum ve bana ihtiyaı* denümesine 
kızıyorum. 

«Delikanlı arkadaşa şunu tavsiye 
ederim: Elli yaşındaki insanlara ih
tiyar demesin. Çünkü yarm bu yaşa 
geldiği zaman kendisi de elli yaşm-
dakUere ihtiyar denilmesine kızar 
çaktır.» 

On beş sene evvel bu fıkrayı oku
duğum zaman kendi kendime: «Şu 
element Vautel de mübalâğa edi
yor. Elli yaşmda bir insan ihtiyar 
değilse bUe ihtiyarhğa çok yaklaş
mıştır. Muhbirin yazısına ne diye 
lazıyor?» demiştim. Şimdi yaşım el
liye yaklaşmca ben de Fransız mu
harriri hakh görmeğe başladım. 

Paristen gelen bir telgrafta 55 ya
şmda diplomata genç denUdiğini 
okuduktan sonra: «Acaba kaç yaşm-
daki insana ihtiyar denilir?» diye 
düşündüm. Kendi kendime bir takım 
nazariyeler bulacaktım. Bereket bir 
kitap imdadıma yetişti, müşkülümü 

halletti Kitabm 
adı L' Automne 
de la vle, yani] 
(Hajratm aonbar 
han) dır. Bir dokH 
torun yazdığı bu 
kitapta hayat dörl 
devreye taksim 

ediUyor ve sonbaharda ne gibi şey
lere dikkat edilmesi lâzımgeldinl an-
latıhyordu. „ 

Doktor hayatı şu suretle taksim 
ediyor: Bir yaşından jrirnai yaşma lEa* 
dar ilkbahar, yirmi yaşmdan altmış 
yaşma kadar yaz, altmış yaşmdan 
yetmiş yaşma kadar sonbahar, yet
mişinden sonra laş... 

Doktorun bu taksimine göre elli 
yaşmda bir adam yaz mevsiminin 
henüz ağustosımdadır. önünde uzum 
bir ay daha vardır. Bımdan sonra 
da hemen kışa, jmni ihtiyarhğa gir-
miyecektir. On sene sürecek bir son
bahar devresi geçirecektir ki bu dev-
renm yazı hatırlatan sıcak ve ılık 
günleri pek çoktur. Fransız dokto
runa göre ancak yetmiş yaşındaa 
sonra bir insana ihtiyar denüebilir. 
Altmış yaşma kadar olanlara genç, 
altmıştan yetmişine kadar orta y a ^ 
demek lâzım... 

55 yaşmdaki Fransız diplomatınm 
Vaşingtona tayin edüeceğini bUdl-
rirken kendisi içm «genç» tabirini 
kullanan ajans muharririeri dokto
run kitabım okumuş olacaklar... 
Eğer okumamışlarsa muhakkak elli 
yaşım bulmuş kimselerdir. — E. T. 

Bursada resim 
kursları 

Resim kursundan bir gorfinflş 
Bursa (Akşam) — Halkevimizm 

hajnrh teşebbüsleri arasmda açılan 
resim dershanesi çok verimli bir faali
yet ocağı haUne gelmiştir. Fransada 
resim tahsilim bitirmiş bir muallimin 
idare ettiği dershaneye, lazh erkekli, 
altmış talebe devam etmektedir. 

Güzel bir atelye meydana getiril
miştir. Derslere her gün devam edil
mektedir. 

Bursa Halkevinin resim kurskuma 
gidenlerden bir kaç kişi, İstanbul Gü
zel Sanatlar akademisine ve Ankara-
daki enstitüye imtihansız olarak ka
bul edilmiştir. 

Resim dershanesi, her şeyden evvel, 
memlekette çok geri kalmış olan re
sim terbiyesi ve sanat telâkkisi üze
rinde çok müsbet bir İnkılâb yapmak
ta ve bir çok istidadlan işletmektedir. 

Gönderdiğim resimler. Ira canh ve 
faydah çalışma ocağı hakkında, sarih 
bir fikir verecek mahiyettedir. 

Edimede bir tifo vakası 
Edlmede çıkan Edime Postası'nm 

yazdığma göre Sanat okulu talebesin
den 32 numarah Arif hastalanmış ve 
hastaUğınm tifüs olduğu anlaşılmış
tır. Bu münasebetle icai) edes; tedblı^ 
1er alınmıştır. 

Elektrik şirketi müşterilerinden bu defa 
neden dalıa evvel para istiyor ? 

Para ile işliyen saatlerin kaldınlması üzerine 
makbuzların çıkarılma tarihleri değiştirilmiş 

Eleldtrik şirketi, alranelerinm sarfi
yat bedelini her iki ayda bir tanzim 
ettiği faturalar mukabilinde tahsU 
eder. Bu, şirketm ötedenberi riayet 
ettiği bir usuldür. Fakat son günlerde 
aİKJnelerden çoğu, ild aylık sarfiyat be
delim ödedikt^ı pek az zaman sonra 
şirket tarafmdan tebUğ edUen yem bir 
ihbarname ile karşılaşmışlardır. 

Bu matbu ihbarnamelerde, ihbama-
menm tebUği tarilüne kadar sarfijrat 
saatinm Imydettiği kUovat miktan gös
terilerek bir müddet sonra tahsildarm 
müracaat edeceği büdirilmekte ve bu 
vakitsiz müracaatm sebebi şöyle anla
tılmaktadır: 

«Bazı mmtakalarda yem müşterile
rin fazlaUğı dolayısUe müşteri grup-
larınm taksim tarzınm değiştirilmesi 
zarureti hasü olmuştur. Bunvm neti
cesi olarak bir takım alx>ne makbuz-
lannm çıktınlma tarihleri de tebdU o-
lunacaktır. Bunun içindir ki, memu
rumuz mutad tarih harictode olmak 
üzere buğfen size müracaat ediyor. Bu 
hususta bizi mazur görmenizi düer ve 
şimdiye kadar olduğu gibi iyi müna-
seljetlerimizm devam edeceğini umar, 
saygılarımızı sunarız.» 

Nazikâne bir itizar üe nihayet im
lan bu tebliğe müessir olan karanm 
şirketçe ittihaz edilmesindeld sebep 
nedir? Şirket bu karan ittihaz etme
den evvel İstanbul şehir halkınm mü
messili olan belediyeyi haberdar et-
möniştir. B^ediye, ancak bu tebligatı 
alan abonelerin müracaatı Ue şirketin 
l)öyle İjir karar verdiğim anlamıştır. 
Bize verilen malûmata göre şirketm 
mutad olan iki aylık müddet bitmeden 
abonelerden yemden tahsüâta kalkış-
masmdaki sebep şudur: Istanbulda 
içtoe para atılmak suretüe işli
yen parah saatler, Nafıa vekâletinin 
emrile kaldınlmış, yerlerine kilovat 
sartİ3ratmı gösteren saatler konulmuş
tur. Bunlarm adedi dört bm kadardır, 
yem sarfiyat saatlerinin artması ü»^ 

rine saatieri okuyan memurlarm mik
tan bu işe Idfayet etmemektedir. Es
kiden bir memur, günde vasati olarak 
yüz saat okuyabilirken, dört bm saat 
üâve edildikten sonra şimdi yxa elli sa 
at okumaktadır. Bmaenaleyh son va
ziyete göre tedbir alımncaya kadar bu 
defa vakitsiz olarak müracaat edilmiş* 
tir. Maamafih şiıket ne saat, ne de 
branşman Idralarmı fazla almıyacakr 
tır. Abonerdn bımdan evvelki makbu
zunda gösterdiği sarfiyat tarilünden 
yem ihbamamedela sarfiyat tarihme 
kadar lıaç gün geçmişse branşman ve 
saat kiralarım hesap ederek tahsU ede
cektir. 

Elektrik şirketi kendi dahilî muam»' 
lelerim düzeltmek ve idari bazı zaru-
reUer karşısmda kalmışsa böyle bir 
tedbiri almakta hakh olabilir. Fakal 
birçok aüeler, bütçelerim muayyen 
bir gelire göre tanzim etmişlerdir. Hiç 
timid etmedikleri bir zamanda yem bl» 
talep karşısında kalan aile bütçelerinizi 
sarsüacağım da düşünmek lâzımdır, 
^ k e t b ö ^ bir tedbir alacağım evvel
ce ilân etmeli idi. 

tngiliz Hariciye nezareti 
başmuşavıriıgı 

Londra 2 (A.A.) — Hariciye Neca* 
reti daim! sekreteri Van Sttardm Har 
riciye Nezareti balş siyasi müşavirllr 
ğine tayim hakkmda alınan malûnu^ 
ta göre, Van Sttaıd Hariciye Nazın-
nm gaybubetiermde Nazua vekâlet 
edecektir. 

Macar Hariciye nazırı An»« 
turyaya gritti 

Budapeşte 2 (A.A.) — Hariciye N». 
zın Daranye Ue Terbiye Nazın Ho-
man, bu aicşam Viyana civarmda B»* 
den'e hareket etmişlerdir. Orada blfl 
hafta kadaı hususi surette Vnioĵ gt»-
lardır. 
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PAZARTESİ KONUŞMALARI; 

BÎR YILIN ŞUURU 
Zaman, şuurun ölçüsüdür. Bımun 

en büyük delili, çocuklar için, bir ya
şa kadar, zamanın hiç bir mâna ve 
kıymet taşımamasında görülür. Çün
kü onlarda şuur, henüz höcreli bir 
hayvan kadar iptidaîdir. Yaş ilerile-
dikçe Ve baş iyice şekillendikten son
ra zaman, en küçük parçalanna ka
dar büyük bir ehemmiyet kazanır. Ço
cuk için saat bir süstür; gençte ruha 
sıkıntı veren bir hürriyetsizlik çem
beri, fakat ihtiyar için onsuz yaşan
maz bir arkadaştır. Saate düşkünlük 
onlarda bırakılmaz bir alışkanlıktır. 
Hiç bir şeyden haberi olmaksızın kör 
bir 3riirüjmşle giden bu âletin bir da
kikalık bir gerileme veya ilerilemesi 
onları ne kadar üzer, ne kadar hiddet
lendirir. Saatçilerin en titiz müşterile
ri ihtiyarlardır. 

Saat, en çok geceleri ehemmiyetle-
nir. Gece, gençlerde muvakkat bir ih
tiyarlık olan hastalık zamanlarında, 
ihtiyarlarda ise daimî bir rahatsızhk 
olan bu sonbahar ve kış çağlarında 
gündüzün yerine geçer. Gündüz uyur
lar veya uyuklarlar; gece, göz kapak
ları biribirine pek nadir kavuşur. On
larda şuur, güneş battıktan sonra uya
nır gibidir. Kul kulluk çekilip ancak 
hastanın ve ihtiyarın uyanık bulun
duğu saatler... O saatlerin her anında 
bir asır takılıdır. Rakkasın sağdan so
la hareketinin geriye dönmesile bir 
devresinin bitişi, bir devir kadar uzun 
ve muz'iç sürer. Gözler, saattedir. Bir
az dalıp da şişkin kapaklan açıldığı za
man saatin akrebi iki rakamın ara
sı kadar yol almışsa, o yorgun gözlerin 
içi güler ve bu gülüş, bütün vücude bir 
saadet sıcaklığile yayılır. 

Hele takvim... Çocuklar ve gençler, 
onun ne olduğunu bilmezler ve bile
mezler. Ben, anneannemin daima ya
nında bulundurduğu bu küçük risa
leyi, çocukluğumda mukaddes bir ki
tap sanırdım. Doğruymuş; mukaddes 
kitap. Fakat istikbal oldukça kıymet
li, maziye geçince hiç bir ehemmiyeti 
kalmıyan bir mukaddes kitap. Değişen 
ve ölen mukaddes kitap. Her küçük sa-
hifesindeki birden otuza kadar devam 
eden rakamlanna mukadderatın ce
bir rumuzu saklanmıştır. Bu rakamla-
nn altında bir hayatın gölgesi akseder 
görülünce derhal mânası değişir. Her 
sahifesinde raslanılan her rakam, 
ehemmiyetçe bir deliktir. Delâlet et
tiği hâdiseye göre ya vardır, ya yok
tur. Hayat için varla yok arasında bir 
ortalama had, henüz keşfedilememiş
tir. 

Takvim kadar beşer ruhundaki mu
kadderat tezadını gösteren hiç bir va
sıta olamaz. Bir taraftan sahifeler dön
mekte ve yapraklar, kopmakta çabuk 
olsun isteriz, bir ayın sonu gelsin ve 
yeni aya girelim diye., bu bir hayat 
zaruretidir, geçim bakımından. Fakat 
içimizden gelen başka bir his hemen 
feryada başlar: «Ne oluyorsun; farkın

da değil misin ki, yaşamak gaye ve 
arzusile ölmek istemektesin. Bu sahi-
felerin bu kadar çabuk dönmesi, bu 
yaprakların böyle biribiri ardına yerle
re düşmesi, senin beşiğe değil mezara 
yaklaşman demektir. Kendine gelsene, 
biraz yavaş olsana... Acelen niçin?..» 

Şuur, bu takazalar içinde sıkılır, bu
nalır. Bu tezadlardan yakasmı kur
tarmak için cabalar. Şimdi o kadar sa
rahatle ve emniyetle tahmin, hattâ his
sediyorum ki - bu satırlarıma kadar 
beni okumak külfetini İhtiyar etmiş-
seniz- sizde de bir sıkıntı, bir ıztırap 
başlamıştır. Buna ben ne yapayım? 
Şuurda bir çocuk gibidir, ıztırapsız 
doğamaz. Iztırabınız; düşünerek, du
yarak ve yaparak ruhunuzda buruntu 
bırakan bir acınız yoksa zaten şuuru
nuz var farzedilemez. Bir mahlûkun 
hatırlamasile unutmasına yaklaştık
ça o mahlûk, cansızlığa doğru dönü
yor demektir. Câmid madde, hafızası 
bir lâhzahk bir varlıktır; şuuru ise bir 
ateşböceğinin yanıp sönmesi kadar sü
rer. İnsan ruhunun kemali, şuurun 
yaktığı ışıkta ve o ışığın sürekli ve çok 
parlak oluşunda görülür. 

Bir saat, bir gün, bir ay ve bir yıl... 
Bunlar o zaman parçalarıdır ki, parça 
parça hesapları tutulmadıkça ve par
ça parça ne oldukları bilinmedikçe on
ların bütününden başka birşey olmı-
yan hayatımız ve ömrümüz bizim için 
ebedî bir meçhul olarak kalır. Esasen 
meçhullerin ortasına atılıvermiş olan 
insan, bir de kendi oluşundan bihaber 
olursa varhğ'ımız mütemadi bir gece
den farklı sayılabilir mi? 

Unutmamalıdır ki, yılbaşı, ayni za
manda biten bir yılın sonudur. Orada 
iki zaman bölümü biribirine dokımup 
ayrılırlar. Bu ayrılışın çatırdısmı duy
maktan korkmamalıyız. Bize kendimi
zi unutturan en çılgın eğlenceler, bize 
kendimizi kaybettiren en uyuşturucu 
havalar içinde bile kendimizi hatırla-
yabilmemiz lâzım. 

Ben bu konuşmamı, yılbaşmdan üç 
gün önce yazdım; siz, onu yılbaşından 

üç gün sonra okuyorsunuz. Zarar yok! 
Yaşıyan için evvel veya sonra, bunun 
ne ehemmiyeti var! İlerimizde yeni bir 
yıl daha bizi bekliyor: 

1939... Çok temenni ederim ki, 1937 
yi hafızanızdan silseniz de 1938 i bile 
bile, duya duya ve doya doya yaşarsı
nız. Bittikten sonra bir yıün şuuru, 
bir anın şuuru kadar sürmüş hissini 
vermiyor mu?. 

Hasan - Âli Yücel 

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. 

Berlin mektupları 

Almanya çocuk ölümünü 
azaltmağa çalışıyor 

Son senelerde yapılan mücadele 
şimdiden iyi neticeler verdi 

Berlin (Akşam) — Nüfus mese
lesi, her tarafta olduğu gibi, Alman-
yada da büyük bir alâka ile takip 
edilmektedir. Bu alâkanm başlıca 
hedefi doğan çocuklann sıhhatini 
konımaktır. Bir kaç gün evvel Berli-

nin büyük otellerinden birinde B. Erich 
Hilgenfeldt, çocuk ölümüne dair mü
him bir konferans verdi. Konferan
sın mühim noktalarım, alâka uyan-
dınr ümidile, bildüiyorum. 

B. Hilgenfeldt diyor ki: 
«Hitler partisi iktidar mevkiine 

geçtiği zaman, Almanyada memede 
çocuk ölümü yüzde 7/90 nisbetinde 
idi. Buna mukabil HoUândada yüz
de 4 ve İsveçte de yüzde 4,5 İdi. Bu 
hesaba göre Almanyada memede ço
cuk ölümü Hollanda üe İsveçteki 
çocuk ölümünün bir misli fazla idi. 

1919 dan 1935 isenesine kadar ya-
lü 16 sene zarfında, vahidi kıyasi 
yüzde itibar edilmek şartile, onun 
fevkinde vukubulan ölümler yekû
nu 1,310,000 adedine baliğ oluyor
du. Bu ölümler, çocuklann zayıf, 
nahif ve hastalıklı olarak doğmala-
nndan değü, çocüklai'i ne yolda bes
lemek lâzımgeleceğini bilmemekten, 
hakkile bakımsızhk yüzünden İleri 
geliyordu. Çünkü mazinin çocuklara 
dair olan tekayyüd teşkUâtı, zaafa 
uğramış, faaliyetini kaybetmiş, sıfı
ra inmiş, hattâ bir kelime ile, talim 
ve terbiye sahasında derin bir boş
luk hasıl olmuştu. 

Girişilen ciddî mücadele netice
sinde, bu ölüm nisbeti yüzde 6,59 a 
indirilmiş, bu suretle memlekete 
140,000 çocuk kazandırılmıştır. 

Maksat, yalnız, henüz memede 
olan çocuklann ö'.ümlerine mâni ol
mak değil, hayatın bahşetmiş oldu
ğu millî kuvvetleri de onlara iyiden 
İyi hazmettirebümek ve hazmede-
bilmelerine çahşnıaktıı\ Çünkü ana
lık ve babalık, erkeklik ve kadınhk 
çağma gelmiş olan yüz binlerce ço
cuk, hâlâ bugün kemik hastalığı, 
cümlei asabiye zaafı, diş kenükleri 
çürümesi gibi muhtelif hastalıklarla 
malûl bir halde hayat merdiveni 
basamaklarım pek güçlükle tırman
mağa çalışmaktadır. Bunun için Al
manyada kadm teşkilâtının analar 
servisi gayet güzel, büyük ve maa-
mafih fevkalâde mesuliyetli ağır bir 
vazife deruhde etmiştiı-. 

194 adet ana mekteplerinde 1,750 
seyyar muallime istihdam ediliyor. 
Bımlann vazifeleri ev idaresi kurs-
lan yolile tegaddî ve ev İdaresini, 
talim ve terbiye kurslan marifetile 

hakikî çocuk bakımını ve en niha-
yet sıhhî tekayyüdlerde bulunmak 
üzere de icap eden faydalı malûmatı 
ve dersleri Alman kadınlanna inlet
mektir. ' 

1935 den 1937 ye kadar açılımş 
olan 63,000 kursa «1,245,000» ana de
vam etmiştir. Bu suretle, analar, 
millet hayatının ebedî bir mümessili 
ve daimî hâkimi olarak yetişiyor. Umu
mî selâmet için çalışmak, kadınla-
rm, en başta olarak icra etmesi lâ-
samgelen vazifeleridir. Bu da, hi
mayeleri altına aldıklan yavruları, 
sahte bir şefkat ile zaafa uğratarak 
değil, bilâkis deruhde ettikleri vazi
fenin ağır mesuliyetini hissederek, 
onlann kuvvetli bir kalble yetinme
lerine çalışmakla kabUdir. 

Hastabakıcı hemşireler, çocuk bah
çeleri muallimeleri, gençlik teşkilâ
tı müdireleri, tedris kuvvetleri, ve 
Almanyada analar servisi namlle 
14,000 maaşlı kadın mütehassıs İs
tihdam ediliyor, 1934 den 1937 ye 
kadar muavin olarak hizmet edenle
rin çahşmalan «232,350,000» güne 
muadildir. 

22,048 yardım yerinde 1,887 akıl 
veren daire, Almanyanın her tara-
fmda bir ağ gibi gerilmiştir ki, bun
lar müstakbel analara, doğuran 
analara, veya kaza kurbanı olan 
genç analaı-a, gerek nasihet ve ge
rekse fiüen yardım ediyorlar. Evvel
ce, Almanyada hastabakıcılar, ihti
yaca kâfi gelemiyecek kadar noksan
dı. Memleketin bazı yerlerinde has-
tabakıcıhk istasyonlan o kadar az
dı, ki 50, 60 bin kişiye ancak bir has
tabakıcı istasyonu isabet ediyordu. 
Buna mukabil başka yerlerde, zen-
güı köylülerin himmetlerile 3,000 
kişiye bir hastabakıcı istasyonu isa
bet ettirümişti. Fakir olan memle
ketler ehalisi bundan büyük zarar
lar görüyordu. Meselâ Ostmark'ta 
çocuk ölümü yüzde elliyi buluyordu. 

Diş hastalıklan da pek müthişti. 
Bazı memleketlerde çocuklann yüz
de doksan beşinin, bazı yerlerde İse 
doksan sekizinin dişleri çürüktü. 
Bunlarla esaslı mücadele yapılmıştır. 

Bu meyanda veremlilere karşı yar
dım teşkilâtını da zikretmeden ge
çemiyorum. 1935 senesinde 1,500 
yai'dım teşkilâtı mevcutken 1937 se
nesinin teşrinievveline kadar bu teş
kilâtın yekûnu 14,000 i bulmuştur. 
Bu teşküât sayesinde de hastalara 
897,720 yatak tevziine muvaffakiyet 

KADIN KÖŞESİ 

Yünlü elbise 

Şarabi 3rünlüden biye olarak yapıl
mış elbise. Aynı renk kadifesinden 
yapüan biyelerle etek ve bluzun önii 
süslenmiştir, eteğin yukan kısmm-
daki biyeler kapak hissini vermektedir. 

IMJinMlIlttlUtİHİlllll^lllHIIMIIIIIIIIMHIlMIIIIIIIIIIIIMlilllllımillHIIIMIII» 

Ateşi söndürmeğe çalışan 
şoförü ellerinden yaralandı 

Ovakim isminde birinin sahip ve 
şoförü bulunduğu beş tonluk büyük 
bir kamyon dün gece yansı Balatta 
Tahtaminaıre caddesinden geçmekte 
iken karbotratörünün ateş almasile 
yanmağa başlamış, itfaiyeye haber 
verilip yetişüinceye kadar kamyonun 
şoför mahalli tamamen yanmıştır. 

İlk zamanlarda ateşi söndürmeğe 
uğraşan Ovakim de ellerinden kıs
men yanmıştır. 

B e l g r a d e l ç i m i z Y u g o s l a v 
B a ş v e k i l i l e g ö r ü ş t ü 

Belgrad 2 (A.A.) — Başvekil ve Har 
riciye Nazın B. Stoyadinoviç, Türki-
yenin Belgrad elçisi Ali Hikmet Ak-
tay'ı kabul etmiştir. 

hasıl olmuştur.» 
Berlinin en yüksek tabakası huzu-

ı-unda verilen bu malûmat pek bü
yük alâka uyandınmş, ve hatip te 
sürekli alkışlara mazhar olmuştur. 

Z. B. 

Yazan 
Guy de Maupassant ant I Aile Dostu 

• 1 Tf>frika No: ."5 — L 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Forestier sordu: — Pariste ne ya
pıyorsun? 

Duroy omuz silkti: — Senin anlıya-
cağm açlıktan geberiyorum. Askerli
ğim bitince buraya para kazanmak, 
daha doğrusu Pariste yaşamak için 
geldim; altı aydır senede 1500 frankla 
Kuzey demiryolunda çalışıyorum; bü
tün kazancım bu. 
• Forestier mırıldandı: — Fena; dol
gun bir kazanç değil. 

— Sanırım, ama daha fazla kazan
mak için ne yapabilirim dersin? Tek 
başına bir insanım, kimseyi tanımam, 
arkam yok. Daha çok çaüşıp daha çok 
kazanmak istemiyor değilim, ancak 
çaresini bulamıyorum. 

Arkadaşı, bir mevzu hakkında dü
şündüklerini söyleyip rey verecek pra
tik bir adam tavrı ile onu tepesinden 
tırnağına kadar süzdü ve tam bir 
kanaatla: 

— Bilir misin ki yavrum burada her 
şey kendine güvenmeğe bağhdı, dedi. 
Az kurnaz biri için nazır olmak büro şe
fi olmaktan kolaydır. însan Isteme-
meli, zorla kendini istetmelidir. Na
sıl oldu da kendine kuzey demiryolun
dan daha iyi bir yer bulamadm? 

Duroy gene anlattı; 

— Çalmadığım kapı kalmadı, bula
madım. Ancak bugünlerde bir iş bul
mak üzereyim, Pellerin manejinde bi
nicilik muallimliği teklif ediyorlar, en 
aşağı üç bin frank alacağım. 

Forestier rap diye durdu: 
— Sakın ha, aptallık etm&, sen on 

biri frank kazanabilirsin. İstikbalini 
bir çırpıda kapatmış oluyorsun. Hiç 
değilse bürode göz önünde değilsin, 
kimse seni tanımıyor, kabiliyetin var
sa çıkar, ilerlersin. Amma bir kere bi
nicilik muallimi oldun muydu mese
le tamamdır. Bütün Paris halkmm 
yemek yediği lokantada başgarson ol
mak gibi bir şeydir. Bir kere yüksek 
tabakaya mensup erkeklere veya ço-
cuklanna' ders verdin miydi, ondan 
sonra seni kendilerile ayni seviyede 
göremezler. 

Sustu, birkaç saniye düşündü, son
ra sordu: 

— Lise mezunu musım? 
— Hayır, iki sefer döndüm. 
— Son smıfa kadar «kudun ya,bi-

tirmemiş olmanın ehemmiyeti yok. 
Çiçeron'dan, Tibdre'den konuşulursa, 
aşağı yukan ne olduğunu anlarem 
ya? 

— Evet, aşağı yııkan. 

— Mükemmel; işin içinden sıyrılamı-
yan beş on enayiden başka kimse de 
daha fazlasını bUmez. Korkma, malû
matlı geçinmek güç değUdir; bütün 
iş cehli cürmümeşhud halinde yakalat-
tırmamaktır. 

Gelip geçenlere bakarken gülümsü-

Şaşalaımş 
kımıldamıyordu. 

yor, hayatm ne demek ojduğunu bi
len kaygusuz bir babacan edasile ko
nuşuyordu. Birdenbire öksürmeğe 
başladı, gıcığm geçmesini beklemek 
için durdu, sonra ümidsiz bir sesle: 

Bir türlü kurtulamadığım bu bronşit
ten usandım, dedi, hem de tsün yaz 

ortasmdayız. Bu kış Mentona tedavi
ye gideceğim. Nihayet vız gelir, evve
lâ can... 

Poissoniere bulvarmda, büyük bir 
camlı kapmm önüne geldiler; camla
ra açık bir gazete gerilip yapıştırıl
mıştı, üç kişi durmuş okuyordu. 

Kapmın üstünde, çığırtkan gibi, 
havagazı alevlerinin ateş harflerile 
kocaman bir: La vie Française yayılı
yordu. 

Forestier bu kapıyı itti: «Gir» dedi. 
Duroy girdi, sokaktan görünen ge
niş, kirli bir merdivenden çıktı, küçük 
bir odaya gelince iki hademe arkada-
şma selâm verdi, nihayet tozlu, eski 
püskü, leke içinde, şurası burası san
ki fare didiklemiş gibi yırtık, solgun 
sunî kadife döşenmiş bekleme odasına 
benziyen bir yere geldi. 

Forestier: 
— Otur, dedi, beş dakikaya kadar 

gelirim. 
Odanm üç kapısından birinden çı

kıp gitti.-
Odada, garip, acayip, tarif edilmez 

bir koku, gazetelerin yazı odalanna 
mahsus bir koku dalgalanıyordu. Du
roy, biraz kaygüanmış, bilhassa şaşa
lamış, kımıldamıyordu. 

Arada sırada önünden koşarak ge
lip geçiyorlai', yüzlerini görecek vakit 
kalmadan, bir kapıdan girip öbür ka
pıdan çıkıyorlardı. 

Forestier geldi. Uzun boylu, zayıf, 
otuz kırk yaşlarında, siyah elbiseli, be
yaz kravatlı, çok esmer, bıyık uçlan 
sivri bükülmüş, hayatmdaiı memnun, 
küstah gözüken birinin koluna 8ir-
mişti. 

Forestier: 
— Gülegüle aziz üstad, dedi. 
Öteki elini sıktı: 
— AUaha ısmarladık azizim... 
Bastonunu koltuğuna sıkıştırdı, ıs

lık çalarak merdivenlerden indi. 
Duroy sordu: 
— Kimdir? 
— Jacque Rival, hani şu meşhuT 

düellocu muharrir. Tashihlerini yap
tı. Garin, Montel ve o, bugün Parisin 
en tamnmış üç muhalrriridir, onlar 
rm üstüne aktüaliteyi takip eden, 
onlar kadar nükteli yazı yazan klmaa 
yok. Burada hafytada iki makale y*-
zıp senede otuz bin frank kazanıyor. 

Giderlerken, merdivenleri soluya 
soluya çıkan, pejmürde kıyafetli, şiş
man, uzun saçlı, ufaktefek birine ma-
ladılar. 

Forestier şapkasmı yerlere kadar 
çıkararak selâm verdi: — Norbert 
de Varenne, dedi, şair, «Ölü güneş
ler» müellifi, yüksek değerlilerden bir» 
daha. Yazdığı her hikâye için üç yüa 
frank alır, en uzun hikâyesi de İki 
yüz satın geçmez. Haydi Napolitainli 
girelim, susuzluktan öleceğim... 

(Arkası var) 
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En hakir gıda, en hakir kap 
nedir? En hakir insan kimdir? 
Amerika Ziraat Nazırı eslci Padişahın zamanında 

yaşamış olsaydı derhal falakaya yatırılırdı I 
Ameıikaıun Ziraat Nazm B. Henry 

Yallace tarafından iktisadî buhrasu 
izald için ortaya atılan fUcri geçen gün 
gazetemizde okumuşsunuzdur: Sene- [ 
lik geliri 30 bin liradan fazla olanla
rın ekmek, peynir yemelerinin yasak 
edilmesini, bu gibilerin havyar, kas 
ciğeri yemeğe mecbur tutulmalarını 
İstemiş. Yani zenginler ucuzca gıda-
lanmak hevesinden, cimrilikten vaz
geçip havyar, kaz ciğeri yiyerek biraz 
para sarf etsinler, demek istemiş. Açık
çası pe3mir ekmeği hakir görmüş!... 

Amerikan Ziraat Nazınnm dünya-
mn dört köşesinde münakaşalara se
bep olan fikri insana şu fıkrayı ha
tırlatıyor: 

Vaktile bir padişah dünyanm en 
hakir yemeğini, en hakir kap içinde, 
en hîûdr adamla kendisine gönderene 
kızım vereceğini ilân etmiş, Padişa-
hm km tabiî mühimdir. Bütün be
kârlar padişaha damad olmak için 
birdenbire karşılanna çıkan bu fırsat
tan istifadeye kalkarak düşünmeğe 
başlamışlar. Acaba en hakir kap ne
dir? Yemekerin en hakiri hangisidir? 
En hakir adam kim ola? 

Nihayet keskin akülmm biri «Bun
dan kolay ne var?» diyerek bir çinko 
parçasınm kenarlannı kıvırmış, İçi
ne peynir ekmek koymuş ve sokakta 
Tasladığı bir hamah çevirip bımu pa
dişaha götürmesini söylemiş. Arka-
smdaiı kendisi de sarayın yolımu tut
muş. 

AkılU bir damad anyan padişah, 
ikisini de huzura almış, damad nam-
Kdl: 

— Ey haşmetlü padişahım, işte ar-
Jiunuzu yerine getirdim, kızmıza ta
libim, demiş. 

Padişah, evvelâ hamala, sonra elin
de tuttuğu kaba ve içindekilere bakm-
ca akü başmdan gitmiş, hiddetten -
gözleri dönmüş bir halde, nedimleri
ne dönerek: 

— Yıkm şu küstah herifi yere, ayafci 
lanna 40 sopa vurun! emrini ver
miş. 

Neye uğradığmm farkma vairamı-
yan keskin akıllıyı yere devirmişler, 
basmışlar sopayı... 

r>ayak fash bittikten sonra padl-
Çah ağzından köpükler saçarak: 

— Behey nadan! demiş, dünyanın 
en hakir kabı bu mudur? Senin ge
tirdiğin şu çinko egrilmiş, büğrül-
^üş, fakat biraz itina ile pekâlâ İşe 
yarar bir kap olur. 

İçindeki peynir ekmeğe gelince, 
dünyamn en leziz yemeği peynir ek-
"•lektir. En zenginin sofrasmda da 
bulunur, en fakirin de... Ben bUe ci
hana hükmeden koca bir padişah ol-
'îuğum halde sabah akşam soframda 
peynir ekmek eksik ohnaz. îştlhaffi 
açılsm diye peynir ekmek yer, bu sü
et le dünya yemeklerinden alamadı
ğın lezzeti aUnm. 

Ya bunlan getiren şu aflamcagı-
pn ne kabahati var? Hayatta herkes 
bir iş görür. Ona da hamalhk düş-
^H Natausile çalışıp ekmeğini çıkar 
riyor. Demek sen bu adamı hakir gö-
"iyorsun ha! Yıkm şu herifi yere...» 

^*8dişaha damad olmağa hevesle
nen zavallı adamı bir kere daha yere 
yatmp bir hayli döğdükten sonra ka
pı dışan etmişler. 

İlk talibin basma gelen felâket 
halk arasmda yayıhnca kimsede c&-
saret kalmamış. Falaka korkusu pa
dişah damadı olmak arzularmı silip 
süpürdüğü bir sırada bir genç adam 
peyda olarak huzura kabulünü late-
^ - Padişahtan «gelsin» emri sadu; 
olunca elinde tarik btr çanak parçtf-
sı. içinde iki kaşık fasulye bulunan 
*ayıf, nahif,!. çekingen bir gençle pa-
ölşahm yanma çıkmış: 

— Padişahım! demiş, işte dünyanm 
en hakir yemeği, en hakir kap içinde, 
Allahm en hakir kulu tarafından hu
turunuza getirilmiştir. 

Padişah bir mahcup gence, bir de 
ttlndekilere batap: iBunlar neden ha
kirdir? Anlat bakalun» deyince,'da-
«»«d namzedi: 

Amerikada Ziraat Nazmnm zenginlen 
yemesini yasak e d e c ^ şeyler: 

Ekmdr, peynir 

— Padişahım, demiş, şu adamm 
elinde gördüğünüz çanak palrçası 
kıymettar bir Sevr vazosunun dibi
dir. Sağlamken dünyalar d^en bu 
vazo, kınldıktan sonra on para etmez 
bir hale gelmiştir. Bir çöplükte bul
duğum bu vazonım dibinden daha har 
kir kap olabıaz. 

Bunun içinde gördüğünüz yemek 
fasulyedir. Yeryüzünde fasulyeden 
daha haUr yemek mevcud değildir. 

Amerika SOraat Nazın B. Vallace 

Çünkü bu mübarek, yiyenleri envai 
utırabat İle kıvrandınr, gaz yapar, 
şişkinlik verir, sancılar tevlld eder. 

Bımlan huzurunuza getiren şu 
adatea gdlnce, kendisi bir İç güveğl-
lidlr. İşi gûcû yoktur, hazır yer, sabah 
akşam her hareketi tenMd edilir, çu
val dolusu nasihat dinler, eve geç dön
se söz olur, erken gelse tayamet ko
par. Dünyada İç güveğislnden hakiz; 
adam tasavvur olunabilir mi haş-
metmaapl» 

Padişah izahattan pek memnun kal-
mış, kızını verecek akıUı bir adam 
bulduğuna sevinerek kendisini dar 
ma)d yaptığım söyleyip aJmndan öp-
mflşl... 

Amerikan Ziraat Nazınnm, peynir 
ekmeği b«̂ WT gören beyanatım oku
yunca, kendisini bir an padişahm 
kızmı almak için peynir ekmeği «ha
kir yemektir» diye İlân eden acemi tar 
llbln yerine ko3rdum. Zavallı bu oriji
nal flkrl yüzünden bir hdyii de da
yak yiyecekti. 

En zenginin yemek dolabmdan, 
en fakirin sofrasma kadar her evde 
ayn yeri olan ve en sıkışık anlarda 
midelerimizi teskin etmek gibi yük
sek fazUetler taşıyan peynir ekmeği 
hakir görmiydim. 

V y. o. R. 

ESRAREN6İZ KERVAN 

$irin bir nahiye merkezi: Alıdağ 

YoEgad (Akgam) — Vilâyetimizin Boğaıhyan kazasına bağlı Akdağ nahi
yesi etrafı yeigil bağ, bahçe, çam ağaçlarlle çevrUmlg şirin bir nahiye merke
zidir. 

2700 nüfuslu olan bu nahiyede belediye ve halkın yardımile oldukça mım-
tazam yollar yapılmış ve şehrin ortasına büyük fedakârlıklarla Şehitler anıtı 
yapılmış ve Atatürk büstü rekzedUmiştir. Havası ve suyunun güzelliği itibarile 
tam manasUe bir yeşillik diyan olan bu şirin kasaba çahşkan müdür B. Meh
met Ankaıun gayretile günden güne ilerlemektedir. Nahiye merkezinde beş 
smıfh ilkokul kasabamn kültür Ihtiyaam karşılamaktadır. 

• Yazan: Arif C. Denket Tefrika No. 49 

Hasan beyle Güldost, bundan sonra 
elbirliğile hareket etmeğe karar verdiler 

Yalnız size bir şey soracağım. Se
ferlerde bu kadar mükemmel bir in
tizam ve idareye nadiren tesadüf edi
lir. Bunu siz nereden öğrendiniz? 

Hasan bey, Güldostun su meselesi
ne dair vereceği cevaba pek ziyade 
ehemmiyet verdiği için onu büyük bir 
dikkatle dinliyordu. Fakat bu dikka
tine rağmen karşısındaki insanm pek 
güzel bir kız olduğımun birdenbire 
farkma vardı. O ana kadar Güldostu 
bu cihetten tetkik etmek hiç hatınna 
gelmemişti. Şimdi kızın güzelliği gö
züne çarpınca gözlerini kızdan ayıra
maz oldu. Sağ elini masamn üzerin
den Oüldosta doğru uzatarak dedi ki: 

— Güldost hamm, size biraz evvel 
pek kaba muamele ettim. Fakat kim 
olduğunuzu bilmiyordum. Sizi bir düş
man casusu zannettiğimden vücudu
nuzu ortadan kaldırmak için bütün 
hasırhklanmı tamamlamıştım. Siz de 
benim yerimde olsaydınız, başka tür
lü hareket etmezdiniz. Onun için af 
diliyorum. Fakat, bıma rağmen yar-
dummzı esirgemiyeceğinizi ümid ede-
jrim. Kervamn intizamma gelince 
ben Türk ordusunda erkânı harb 
zabitiydim. Uzım seneler Almanya-
da kalarak tahsüimi ikmal ettim. 
Onun için bir kervam idare etmek 
benim İçin fevkalâde bir şey değUdir. 

Güldost uzatüan eli sıkarak ve gü-
lûmsiyerek cevap verdi: 

•— «Onun için Almancayı iyi ko
nuşuyorsunuz. Bana karşı yaptığı
nız muameleden dolayı size tamami-
le hak veriyorum. Bmıdan sonra el
birliğile çalışırsak hiç kimse bize 
karşı bir şey yapamaz.» 

— «Pek âlâ. Bundan sonra müşte
reken çahşmz. Büyük bir kervamn 
yolu bugünden yarma kadar değişti
rilemez. Bunu siz de bilirsiniz. Her 
ne kadar bana teklif ettiğiniz yolu 
lâyıkile kavnyamıyoı-sam da madem
ki büyük kervan yolu üzerinde bu 
kadar tehlike olduğunu biliyorsımuz, 
çar naçar o ikinci yoldan gitmeğe 
mecbur olacağım. 

Hedefim Kaşgar olduğundan bu 
yüzden yolum epiyce uzayacak amma, 
hedefe hiç vâsü olamamak var, yolu 
uzatmak var. İkinci şıkta kabul et
mek lâzım. 

Yalnız bir mesele kahyor. O da 
adamlarımın ve hayvanlarımın ia
şesi. Tanmdan geçtikten sonra Ho-
tana kadar dört yüz kilometrelik bir 
yol var. Bu yolda erzak ve saire te-
darlM mümkün olmasa gerek. Onun 
İçin Tanma gelmeden evvel erzak 
bulmak icap edecek. Bunu yapabU-
mek için hangi istikamette gitmemi 
tavsiye edersiıjiz, Güldost hamm?» 

— «Atlannızm büyük bir tasmı-
m Kuçaya kadar yollarsınız. Orada 
erzak satm aldınrsımz. Ayni zaman
da . fazla yük hayvanı da tedarik 
ettirirsiniz ki fazla erzak bunlara 
yüklenebilsin. Kervam İse hemen 
cenuba doğru yola çıkanrsımz. Ker
van ita su mmtakası arasmdan ge
çerek Şahyar kasabasma vâsıl olur. 
Burada Çimen denUen diğer bir ka
sabada da biraz erzak ve belki deve 
tedarita mümkün olacaktir. Çimen
den sonra Tarım nehrinin cenup 
sahilinden itibaren Hotanderyamn 
kasabasma gelinceye kadar garbe 
dönmek kabü olacaktır. 

Biz ya Şahyara ve yahut Çimene 
geldiğimiz zaman Kuça üzerinden 
geçecek olan atlarmızın geri gelme
sini bekleriz. Bunlar geldikten son
ra nehrin geçid yerlerinin vaziyeti
ne göre Tarumn bir noktasından 
nehri geçeriz, Hotanderya ovasına 
gireriz ve Hotana doğru gideriz. Ho-
tandan sonrasım da Uertde düşü
nürüz.» 

— «Evet, Hotandan sonra alma-
cak tedbirler ayn bir mesele. Şim
di, her şeyden evvel büyük kerva
nın yolunu bir an evvel,', terk et
mek, Tanmı geçmek ve Hotander
ya ovasına erişmek lâzım geliyor, iş
te birbirinden zor üç vazife. Baka
lım bımlan nasıl başaracağım.» 

Güldots, Hasan beyin harita üze
rinde göstererek verdiği bu izahat» 
gözlle takip ettikten sonra dedi ki: 

— «Ben Tanm nehrine kadar si
ze refakat edeceğim ve siz nehri geç
tikten sonra hemen Kaşgara gide
rek sizin Hotan yolunda olduğunu
zu Hacı Mehmed İsaya bildireceğim.» 

Hasan bey bunu işittiği zaman 
hayretle tazın yüzüne baktı ve dedi 
ta: 

— «Gösterdiğiniz yardımdan do
layı size çok müteşekkirim. Bize re
fakat etmeğe hazır olduğunuza -da 
aynca seviniyorum. Çünkü sizin 
yardımınız sayesinde bir çok zor-
lutaan atlatmak ttenim için her hal
de daha kolay olacaktır.» 

— «Benim bu havaliyi tammam 
bir tesadüf eseridir. Şimdi bu saye
de türklüğe hizmet edebileceğimden 
dolayı iki katU seviniyorum. Çünkü 
hem size yardım etmiş oluyorum, 
hem de bir çok acıklı sebeplerin te
siri altında iatemiyerek uzaklaştığım 
benliğime, türklüğüme yeniden ka
vuşacağımı, daha doğrusu kavuştu
ğumu hissediyorum. 

Şu halde müstakbel harekâtmu-
zm esasları hakkında mutabıtaz. At
lardan mürekkep olan kerv'ammzı 
büyük yol üzerinden Kuçaya kadar 
göndereceksiniz. Buradan kervan 
cenuba dönecek ve Çimende bize 
yetişecektir. Siz artık atımzla ayn 
yürümekten vazgeçerek kervanınızla 
beraber bulunmalısımz.» 

Güldost bımu söyledikten sonra 
ayağa kalktı. Hasan bey onu çadı-
nn kapısına doğru götürürken: 

— «Mademta bundan sonra siz 
bana yardım edeceksiniz, bu feda-
kârhğı yapmak benim için güç olmı-
yacaktır.» dedi. 

Hasan bey kıza refakat etmek is
tediyse de Güldost kabul etmedi. 
Uşataardan birini yanına alarak uyu
yan karargâhtan, sönmek üzere olan 
ateşleı-in arasından geçti ve kendi 
konak yerine vâsıl oldu. 

Güldost Hasan beyle beraber git
tikten sonra Andrey ile Vassili jra-
tıp uyumuşlardı. Ahmed Abudla 
Hüseyin efendi nöbet betaiyorlardı. 
Bu nöbet betaemeden ziyade Gül
dostun uzaklaşmasmdan dolayı ha
sıl olan endişe ve meraktan ileri ge
len bir bekleme idi. îkisi de ateş ba
şında otururken vakit geçirmek için 
konuşuyorlardı. Bu sohbet esnasın
da Ahmed Abudun bir tatlı derdi 
olduğu meydana çıktı. Bunu çoktan-
beri Hüseyin efendiye açarak baba 
bildiği ihtiyarm fikrini almak isti
yordu. O akşam Güldost gittikten 
sonra yalmz kalınca Türkmen genci 
ona açılarak dedi ki: 

— «Baba, büyük kervanı araştır
mak için biz ikimiz aynlarak Kara-
şehire gitmiştik. Orada tanıdıklan-
mızdan kervan hakkında malûmat 
edinmeye çalışırken benim Kamer 
tazm kapısmm önünden geçiyordum. 
Bu kızı ben çoktanberi severim. Av-
cüığımı ilerlettikten ve kürk sata
rak biraz para topladıktan sonra 
onunla evlenmek istiyordum. 

O gün kapısımn önünden geçer
ken kapı biraz açıldı. Aralık
tan Kamer kız göründü, gü
lümsedi ve elinde tuttuğu bir mendil 
çıtamnı bana doğiTi attı ve gene ka
pıyı kapadı. Ben hemen çıkını yer
den kaldırdım ve koynuma yerleştir
dim. Yolda açıp baktığım zaman 
mendilin içinden tuhaf tuhaf şeyler 
çıktı. Bir şey anlıyamadım.» 

Yüzünde beliren hafif bir tebes
sümle Ahmedin aşk hikâyesini din-
liyen Hüseyin efendi: 

— «O çıtanı ne yaptın?» diye 
sordu. 

— Koynumda duruyor. Zaten sa
na göstermek Idtiyordum.» 

Ahmed Abud bunu söylerken san 
bir mendil çıtamnı hoynımdan çıka
rarak Hüseyin efendiye uzattı. Bu 
küçük çılan Türtastanda okumak 
yazmak bümiyen kadmlarm veya er
keklerin sevgüilerine «yazdıklan» 
aşk mektubımdan başka bir şey do» 
ğUdi. Hüseyin efendi çıtanı açmc* 
içinde bulunan şeylerin mânasını 
merataa kendisini diıüiyen Ahmed 
Abuda anlatmağa başladı: 

(Arkası var) 



BBMfeS A K Ç A M 

BEŞİKTAŞ STADDJDA : 

Topa daha hakim olan Fenerbahçeliler bir çamur 
deryasında oynanan maçı gliçlillde l(azantlıiar 

Fenerbahçe - Galatasaray: 3 - 2 (1-0) 
FENERBAHÇE: Necdet - Sedad, Lebib-

Esad, Ajrtan, M. Reşad - Naol,. Niyazi. Ali 
Rıza, Bülend, Fikret, 

GALATASARAY: Necml - Sllm, Adnan 
- Mustafa, Nubarik, Fazıl - Necdet, SOley-
man, Bülend, Haşlm, DanyaL 

Sabahtanberi mütemadiyaı sağnaİE 
halinde 3rağan yağmurdan bir çomtır 
deryası halini alan ve çizgileri belli 
olnuyan bir sahada oynanain bu ma/g 
oldukça hararetli oynandı. 

Oyuna Fenerbahçenin hücunüle 
başlandı. Bidayette enerjik bir oyun 
çıkaran ası lacivertliler Gkılatasaray 
kalesini sıkıştırmağa başladılar, tük 
dakika üstüste bir kaç korner kazan-
dılarsa da sahanın çok fena olması 
yüzünden bunlar Galatasaray kalesi 
için esash bir tehlike teşkil etmedi. 
Sarı kırmızılüarm bilhassa sağdan 
yaptıkları akınlar çok tehlikeli olu
yordu. Bunlarm birisinde Necdet bü
tün Fener müdafaasını geçmişken ka
leye fazla yanaşmıyarak nisbeten uzak 
bir sahadan şüt çekmekle büyük bir 
fırsat kaçırdı. Oyun bu menval üzera 
devam ederken 24 üncü dakikasmı 
buldu. Niyazi kalecinin elinden topu 
kapıp geriye Naciye verdi Nacinin 
direğe çarpan sütüne yetişen Bülend 
kafa ile Fenerbahçenin birinci golü
nü yaptı. Bir dakika sonra yine Bü-
lendin çektiği bir sütü ayni pl<n}-
jonla kurtardı. Bülendin bir kaç teh
likeli akınından sonra Galatasaraylı
lar tedricen hâkimiyeti ellerine ala
rak Fenerbahçe kalesine tehlikdi dar 
kikalar geçirtmeğe başladılarsa dal 
Esad ve Mehmed Reşadm yerinde mtt» 
dahaleleri sayı çıkarmalarına mâni 
oldu. Devre 1-0 Fenerbahçe lehine 
bitti. 

İkinci devreye Galatasaraylüar çok 
canlı bir şekilde başladılar. Necdeün 
sağdan yaptığı inişler F, Bahçe kalesi 
için çok tehlikeli oluyordu, 8 dakika

da Fener kalecisi Necdetin elinden 
kaçırdığı topa yetişen Galatasaraylir 
lar boş kaleye atüdılar. Nihayet 12 n-
ci dakikada Haşim yakm mesafeden 
attığı bir şüüe takınılan berabere ge
tirdi. 25 İnci dakikada Fenerbahçe
nin münferid bir akınmda Bülend 
uzaktan sıkı ve ânî bir sütle Fener-
bahçeye bir gol kazandırdı. Bu golün 
üzerinden bü- dakika geçmeden Gala-
tasaraym mukabü akmmdâ Fener 
müdafasmdan çizgileri belli olmıyan 
ceza hududu dahilinde topa gayri 
kasdî olarak elile dokundu. Hakem 
Rüştü bunu penaltı üe cezalandırdı 
ve Necdetin penaltıyı gole tahvil et-
meslle takımlar 2-2 beraber vaziyete 
girdUer, 

Fenerbahçeliler bu sırada birinci 
devrede muhakkak gibi görünen gar 
libiyeti ellerinden kaçırır gibi görün-
dülerse de 30 uncu dakikada kaleye 
yakm bir mesafede verilen frikikten 
Fikretin ayağile galibiyet gollerini 
yaptılar, Galatasarayülar son dakika
larda berabereyi temin etmeğe çok 
çalıştılarsa da muvaffak olamadılar 
ve maç da Fenerbahçenin 3-2 gilibiye-
tile bitti, 

Fenerbahçede kaleci Necded vasat, 
haf hattı iyi, Bülend ve Fikret de İyi 
idiler. 

Galatasaraydan kaled Necml üçün
cü golü kendi hasmdan yedi. Salim 11» 
bugün Galatasaray takmamda Uk de
fa oymyan Adnan muvaffakiyetli oy
nadılar. Haf hattı ve Necdet iyi idUer. 

Hakem Rüşdünün ikinci devredeki 
idaresi iyi değüdi. 

I. Spor Beşiktaşın oyunu karşısında tutunamadı 
Beşiktaş - Istanbulspor: 6 - O (3 - O) 

BEŞİKTAŞ: Mehmed Ali - Enver, HOs-
nü - Refet, Feyzi, Fuad - Hayati, Rıdvan, 
Hakkı, Şeref, Eşref, 

İSTANBÜLSPOR: Fikret - Salih, Hasan 
- Hayri, Orhan, İsmail - Kemal, Adnan, 
Sami, tsmet, Nejad, 

Oyıma Istanbulsporun sağdan se
ri bir akimle başlandı, îlk dfikikalar-
da ellerine birçok fırsat geçiren Istan-
bıüspor muhacimleri beceriksizlik yü
zünden bunlan kaçırdıktan sonra 
8 inci dakikada Hakkıdan güzel bir 
pas alan Şeref yakm mesafeden bir 
sütle takımma ilk sayıyı kazandırdı. 

28 inci dalükada çok tehUkeli bir 
çıkış yapan Enver Istanbulspor sol-
açığı Nejadı yaraladı, Rifatm da sert 
ve favullü oyunu Istanbulspor for-
larmı yüdırmıştı. Beşiktaşhlar tedri
cen hâkimiyeti ellerine aldılar, Nîhar 
yet 42 inci dakikada Şeref ve 44 üncü 

lakikada Hakkı mükemmel sütlerle Be-
şiktaşm sayılarım arttırdılar, devre 
3 - O Beşiktaş lehine bitti. 
İkinci devreye sağanak halinde yar 

ğan yağmur altmda başlandı. Çelim
siz oyımculardan mürekkeb olan ts-
tanbulsporlüar topu çamurdan söke-
mediklerinden bu devrenin büyük bir 
kısmı Istanbulspor kalesi önünde ce
reyan ettL 7 nci dakikada Şeref Be-

şîktaşm dördüncü golünü de yaptı. 
17 nci dakikada Rıdvan Samlhin kar 
leciye yerdiği pasa yetişerek beşinci, 
29 imcu dakikada Hakkı Istanbulspor 
müdafaasmdan zorla söktüğü topla 
altmcı golü yaptüar, îstanbubporun 
yaptığı bir iki münferid Beşiktaş 

kalesi için tehlikeli oldıysa da Istanbul
spor şeref sayışım yapamadan 6 - 0 
mağlûb oldu, 

Beşiktaş takımmda müdafaa hattı 
çok favullü oynadı. Bilhassa Enver 
çok tehlikeli çıkışlar yaptı ve bir se
ferinde Istanbulspor solaçığınm göğ
süne tekme vurdu, Bajrılan oyuncujru 
sahadan sediye ile çıkarmak mecbu
riyeti hasıl oldu. Geçen sene futbol 
jaldızlanmızdan îzânlrli Hakkımn 
çene kemiğini kıran Enverln biraa 
daha itidalli oynaması lâzımdır. Yok
sa istemediği halde daha birçok oyım-
culann yaralanmasına sebeb olabilir. 
Hakem Caf» oyımu çok fena idare 
etti, Kararlarmda çok mütereddld 
idi ve Beşiktaşm mükemmel iki golü
nü ofsayd addederek saymadı. 

Topkapı İkinci devrede fırsattan istifade 
ederek üç goi yaptı 

Topkapı - Eyüp: 3 - O (O-O) 
TOPKAPI^ Abdülkablr - Hakkı, Saba-

haddin - Şeref, Mehmed, Hamld - SaUt-
haddln, Ziya, KAmll, Haydar, Tahsbı. 

ETÜP: Halld - Mehmed, Al&addln -
Ferdi, Şükrü, Nuri - Haydar, Hikmet, 
Zek&i, Neşet, Zaven. 

Sonunculuk bakımmdan çok mü
him olan bu maçta Topkapüılar da
ha az hâkim oynadıkları halde fır
satlardan epey istifade ederek 3 - 0 
gibi farklı bir netice ile kapanarak 
sonunculuktan kurtuldular. 

Birinci devrenin ortalarma kadar 
T;pkapı oyunda hâkim idi. Fakat 
forvedleri bir türlü gol vaziyetlerine 
gelemediğinden sayı çıkaramadılar. 

Bımda bilhassa Eyüp müdafilerinin 
adam tutmaları da müessir oldu. Bu 
arada Topkapı kalecisi topu elinde 
fazla taşıdığından 18 çizgisi içinde 
verilen serbes vuruştan Eyüp istifade 
edemedi ve devre neticesiz «inninr 
arasmda 0 - 0 berabere bitti. 

İkinci devre başlar başlamaz Top
kapüılar hâLkimiyeti aldılar ve 5 inci 
d&kikada Haydar, Eyüp mndafunin 

Var mı? Yok mu? 
Galatasaray klübü mura

kabe heyeti dün çok 
hararetli bir toplantı yaptı 

Ankarada Galatasaray klübünün 
teşekkülü üzerine nizamnaanede yar 
puması lâzımgelen tadilâtı konuş
mak üzere dün sabah saat 11 de O. 
S. murakabe heyeti klüp merkezinde 
çok hararetli bir toplantı yapmıştır. 

Ankarada klübün şubesi açılmış 
olması ittifakla kabıü edUdl ve al
kışlandı. Ancak nizamnamede klübün 
yeni açılacak şubeleri hakkmdaki 
madde pek sarih olmadığmdan bu
nun tadili zamri görüldü ve fevkal
âde bir içtimaa çağırılacak heyeti, 
umumiyeye arzedilmek üzere tadili 
hazırlıyacak yedi kişilik bir komite 
seçUdi: Ali Sami, Ahmed Kara, Suad 
Hayri, Abidin Daver, Nazml Nuri, 
Tevfik Âli ve Sedad. 

Heyetin seçimi bittikten sonra avu
kat Suad Hayri bir takrir vererek 
dedi ki: 
«Ben ve benim gibi Oalatasarayı seven

ler klübün bagmda İçtimai mevkileri 3rük-
sek şahsiyetleri görmek İstiyoruz. Bugün
kü heyet* dare ise hem çok zayıftır, hem 
de on üç klşl ile seçilmiştir. Murakabe 
heyetinin yeniden bu Igle meşgul olması 
l&zundır.» 

Bu takrir bir çok haS-aretll müna
kaşalara yol açtı. Evvelâ fevkalâde 
bir murakabe heyeti içtimamda bu 
meselenin müzakere edilip edilemiye-
ceği gürültülere sebeb oldu. Bu esna
da reis AH Saminin idare heyeti isti
fa etmeli midir, etmemeli midir? diye 
meseleyi reye koyması da gürültülü ve 
patırdüar arasmda güme glttL Bun
dan sonra o zamana kadar nezih, va
kur bir hava içtode cereyan eden mü
zakereler çığnndan çıktı ve maalesef 
eski birer omuzdaş, takım arkadaş» 
(dan NUıadla Muslih arasmda teessü
fe şayan şahsî münakaşalar oldu. 

Bu arada idare heyeti istifasını bil
dirdi. Toplantı da bu şekilde nihayet 
buldu. Bu toplantıda müsbet netice
lere bağlanan kararl&n şöylece toph-
jfabUiriz: 

1 — Yedi kişilik nizamnameyi tadil e-
decek heyet seçildi. 

a — Umumi kongr» toplanacaktır. 
8 — Nizamname tadil komitesi bugün 

saat beşten itibaren İşe başhyacaktır. 
Bunlara mukabil meçhul kalam ci

hetler de şunlardır: 
1 — istifa eden idara heyetinin IstUaat 

kabul edilmiş midir? 
2 — İdare heyeti bu Istlfasmdan vazge

çecek midir? 
3 — Şu anda Galatasaray klübünün 1-

dare heyeti yok mudur?,. 

TAKSİM STADINDA > 

1 40 10 24 
0 44 12 24 
1 30 8 21 
2 S6 20 21 
3 13 16 18 
3 20 17 17 
4 13 22 15 
7 9 30 12 
7 9 36 12 
7 10 53 12 

F. Bahçe 
Beşiktaş 
Güneş 
G. Saray 
Beykoz 
Vefa 
t. Spor 
Süleymaniye 9 
Topkapı 9 
Eyüp 9 

Dün oynanan lig maçlanmn do
kuzuncu haf tasmdan sonra şam
piyona nihayet bulmuştur. MİIU 
kümeye bu sene de Istanbulun dört 
birinci klübü girecektir. Şimdiki 
halde gol averajına göre Fenerbah
çe 4 Ue baştadır. Güneşin Feneri 
geçmesi için Vefayı 5 - 0 yenmesi 
lâzımdır. Sonımcular arasmda 
EjTüp gol averaj noktasmdan asıl 
sonımcudur. 

kaleciye verdiği pasa yetişerek Top-
kapımn birinci golünü yaptL Eyüp-
lüler bu golden sonra Şükrüyü Uerijre 
aldılarsa da yaptıkları akınlar birçok 
defalar boş kaleye gol yapamadılar. 

38 inci daMkada Topkapınm âni bir 
akımnda Haydar sıkı bir sütle ikinci 
golü yaptı. Dört dakika sonra Sar 
lâhaddm Topkapınm üçüncü golünü 
atmca maç Topkapınm hücuinlan 
lurasmda nlhayetlendi^ 

Beykozun galebesi kolay olmadı 
Beykoz - Süleymaniye: 3 - 2 (2 -1) 

BEYKOZ: Safa - BahadiT, Halld. Meh
med, Kemal. Sadeddin - Bilâl, OaUb, Şa-
hab, Sadi, TodotL 

Süleymaniye: Nuri - Ruhi, Burhan « 
Reşld, Orhan, İbrahim - Süreyya, Ham-
di, Daniş, Muzaffer, Jtbrahlm. 

Çamur deryası içinde başhyan maç 
zevksiz bir şeküde oynandı. Mütema)-
diyen çamura saplanan top on met
reden fazla gitmediği için paslaşmak 
kabU olamıyor, bütün oyımcular top 
peşinde koşuyorlardı. 

Devrenin ortalarma doğru Beykoz 
Penaltıdaîi ilk golünü yaptı, beş dar 
kika sonra Süleymaniye de penaltı
dan yaptığı bir golle buna mukabele 
edince 03run kızıştı. 43 üncü dakika
da Beykoz yine penaltıdan bir gol 
daha yaparak devreyi 2-1 galip bi
tirdi. 

İkinci devre, hızlaşan yağmur oyu

nu büsbütün güçleştirdi, bu aradai 
Şahab şahsî gayretUe Beykoza bir 
gol daha kazandırdı. Bu golden sonra 
büyük bir gayretle oynamağa başh
yan SüleymaniyelUer Beykoz kalesini 
sıkı bir çenbere aldılar, fakat muha
cimlerinin sıkışık oyunu gol yapma-
larma meydan vermiyorda Nihayet 
bu tazyik son dakikalarda tesirini gOs* 
terdi ve ortadan yaptıkları bir akın
da Daniş Süleymaniyenin ikinci go
lünü yaptı. Biraz sonra maç bu şekil
de 3-2 Beykozun galebesüe bittL 

Hakem Galatasarayh Burhan ma
çı güzel idare ettL 

Hakem otuzuncu dakikada maçı tehir etti 
G ü n e ş - V e f a : O - O 

GÜNEŞ: Cihad - Faruk, Reşad - YUsuf, 
Rıza, Ömer - Sal&haddln, Raslh. Melih, 
Murad, Rebil. 

VEFA: Muvahhid - Salm, Sefer - Stt-
leyman, Lûtfi, Abdu? - Muhteşem, Hüa©-
yin, Şükrü, Lûtfi, Mehmed. 

Vefanm çok serî akınlarile başhyan 
oyım biraz sonra mütevazin bir şekü 
aldı. Güneşin hesabh oyımu hâkim 
oynamalarım temin etmesine rağmen 
çok ağır olmaları gol çıkaımalarma 
meydan vermiyordu. 

Bu esnada saha bir çamur deryası 
halini almış, koşmak değil, yürümek 
büe müşkülleşmiştL Bu vaziyet umu
miyetle iri olan Vefalılara bir avantaj 
teşkil etmekle beraber şahsi oynamak 

mecburiyetinde kaldıMarmdan on
lar da müessir olanuyorlardı. 

Oyun bu şeküde daha zi3rade çar 
mur ve yağmurla bir mücadde ha
linde devam ederken hsıkem Nlhad 
Bekdik maçı durdurdu ve tehir etti
ğini büdhrdi. 

İki takım arasmda bir saatlik biT 
maç ilk fırsatta oynanacaktır. Fakat 
bu maç ne şekilde biterse bitsin MüU 
kümeye girecek dört takım üzerinde 
bir rol oymyamıyacaktır. 

Mevsimin ikinci kır koşusunu da 
Galatasaraylılar kazandı 

Beyoğlu Halkevi tarafmdan seri 
halinde tertip edüen kır koşularmm 
ikincisi dün Kadıköy tarafmda Fe
nerbahçe stadUe Kalamış arasmda 
yapüdı. Yanşa Galatasaray, Fener
bahçe, Güneş, Kasunpaşa, Beyoğlu 
spor, Beyoğlu Halkevi, Beşiktaş ve İs-
tanbulspor atletleri iştirak etmişler
dir. 

Kırktan fazla koşucunun çok se
rî bir deparile başhyan müsabaka 
baştan sona kadar çok harareüi bir 
mücadele halinde cereyan etmiş, ne
ticede Galatasaraydan İbrahim rar-
kiplerini açık bir farkla mağlûp et
meğe muvaffak olmuş, Beşiktaş Ar-

tin ikhaci, Galatasaraydan Sokrat 
üçüncü ve Güneşten Receb de dör
düncü olmuşlardır. 

Ekip itibarile Galatasaray 12 pu
anla' ikinci defa olarak şampiyon
luğu kazanmıştır, Beyoğlu spor ta
kımı 35 puanla ikinci, Fenerbahçe 
takımı 36 puanla üçüncü, Güneş ta
kımı 37 puanla dördüncü oldıüar, 
- Birinciüği kazanan Galatasaraylı 
İbrahim mesafeyi 18 dakika 39 sani
ye gibi güzel bir zamanda koşmuştur. 

Şimdiye kadar yapüan müsabakar 
larm ikisini de çok rahat koşularla 
kazanan İbrahimi tebrik edediz. 

Amkara maçının neticesi 
Ankara 2 (Telefon) — l ig maçla-

rma bu hafta da devam olunmuştur. 
Havanm çok soğuk olmasına rağmen 
saha çok kalabahktı, İlk maç Demir 
Çaıikaya üe Ankaragücü arasmda 
yapıldı. Ankaragücü hâkim bir oyvm-
dan sonra 2-1 gibi bir farkla kazandı. 

İkinci maç Harbiye Ue Ankaraspor 
arasmda İdL Bu çok heyecanh maçm 
birinci devresi iki tarafm da büyük 
gayretine rağmen 0 - 0 beraberlikle 
bittL İkinci devrede iki takım arasm
da daha büjrük bir gayret göze çarpı
yordu. Fakat bu çalışma netice üze
rinde pek müessir olmadı. Maç Har-
biyenin 1-0 galibiyetile nihayetlendL 
Golü Harbiyeden İzzet kafa vuruşu Ue 
yapmıştır. 

Sabah maçlan 
Taksim stadı tarafmdan tertip olu

nan sabah ligine dün de devam olun
muş, ilk maçta Galatasaraym B ta
kımı Amavutköyle 0-0 berabere kal-

Bımdan sonra Pera - Kurtuluş ara
smda oynanan maç çok hararetli ol
muş, güad bir oyun çıkarmasına 
rağmen kale önünde müessir olaroı-
yan Kurtuluş takımı Peraya 2-1 ye
nilmiştir. 

İkinci küme maçlan 
Dün sabah Şeref stadında yapüan 

Kasımpaşa - Doğanspor İkinci küme 
maçmda Kaaım£a§aUla{ 8 - Q gallb 
gelıui§lerdit. 

Izmirdeki maçlar 
izmir 2 (A.A.) — Bugün yağmurlu 

bir havada devam edüen lig maçlar 
rmda Alsancak Demirspora galip var 
ziyette iken şiddetli yağmur dolayıstU) 
maç tatU edilmiştir. Doğanspor - Ya-
majolar karşüaşması 1-0 Doğanspov 
lehine bitmiş ve Üçok da Ateşspom 
2-1 mağlûp etmiştir. 

^^^^^Pİ5i^ 

(InpiIİB kartkatOrtt) 
Takda kaptanı — Ben size ba^langifl 

Turuçımu bayana yaptınmyalım deme* 
dim ml?> İfits yaıun saat oldu h&l& get> 
medli.. 
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Gayetle boğazına düşkün bir arka-
ttaşım vardır: Nail.,. Dostum boğazının 
»Biri gibidir. Güzel, sevdiği bir yemek 
karşısında Adeta kendinden geçer. 
Eğer karm açsa ve o yemeği de ylye-
mezse bayağı hastalanır. 

I Naili uzım müddettenberi görmemiş
tim. Geçenlerde kendisine rasladım. 
Benim de kamım açtı. Ona: 

— Gel NalL.. dedim, seni gajret ne-
Bs yemek yapan bir yere götüreyim. 
Çok beğeneceğin bir lokanta... Malûm 
9^ sen boğazını pek seversin.., 
I Na&: 

— Hay o bog!azıma kor girsin.. Hay 
0 boğazıma kor girsin., azizim ben ar
tık kendimi terbiye ediyorum. Bu kör 
Olasıca beyazım yüzünden başıma ne
ler geldi, bir bilsen... Bunun için ben 
karar verdim. Artık boğazımm ve mi
demin esiri olmıyacağıra. Şimdi nef
timle dehşetli bir mücadele İçindeyim. 
Bir nefis yemek görsem, ne kadar ca
nım onu çekse aklıma bu kör boğazım 
yüzünden çektiklerimi getiriyorum ve 
onu yemiyorunL Boğazımın ve mide
min İstediklerine karşı âdeta zıd gidi
yorum.. 

— Peki buna sebep ne?.. 
— Pis boğazlığım, oburluğum, aç 

gözlülüğüm yüzünden başıma gelen
ler... Sana hangi birini anlatayım bil
mem ki.. Bundan bir müddet evvel ça-
Lştığun şirket namma Anadoluya 
gittim. Bir küçük şehre misafir oldum. 
Şirketimizin oradaki memurları tuttu
lar, bana bir ziyafet verdiler. Bir et ye
meğinden sonra ortaya patlıcan dol
ması geldi, öyle alafranga servisi filân 
yapılmıyor. Yemek ortaya geliyor. 
Serkeş miradan tabağına alıyor, öy
le di nefis bir patlıcan dolması ki, da-
ka karşıdan görünce yutgunmağa bağ
ladım. Patlıcan dolmasmı da ne kadar 
•evdiğiml bilirsin. Tam dolmaya tabak-
l*nmıza alacağımız zaman birdenbire 
öektrtkler sönmez mi?.. Cerejran ke-
«idi. tçhnden: «Hay mübarek... dedim, 
''am zamanım buldun ya...n Karanlık
la konuşarak cereyanm gelmesini bek-
»«"k. Bir dakika geçti cereyan yok. tki 
o^ika geçti. Cereyan yoktu. Ev sahibi 
İMzmetçiye: 

• - Kmm bart gaz İftmbasmı yak da 
•feyan gelinceye kadar biriblrimlzi 
görelim... dedi. 

f'akat bu esnada sakar hizmetçi, ka-
'** l̂ıkta gaz lâmbasım kırdı. Başka 
mum filân da yokmuş. Çaresiz bekle
meğe başladık. Pathcan dolmasmm ko
kusu tâ burnuma kadar geliyordu. Dar 
yanamıyacagım. DeU olacağım, tçlm-
J n kesilen cereyana ne kadar kûfre-
«yordum. Dolma tabağı da tam benim 
«umde... Şöyle eUmi uzatsam, saadet 
P^nnaklanmm ucuna değecek... Bak-
*»m olacak gibi değil. Sanki karan-
kkta bir dolmayı alıp yesem kim fark 
«ecekti. BlUrsin ya... Böyle nefis ye
mekler karşısmda kendimden geçe-
'̂ m... Karanlıkta yavaş yavaş elimi 
**attım. Patlıcan dolmalarmdan birl-
^ yakaladnn. Agfeıma attım. Ooooh... 
«e nefis şeydi. Ne olur ne olmaz diye 
dolmayı biran evvel yemeğe cabaJıyo-
'Um. Pakat dolmayı yansma kadar ağ-
"»ma soktuğum esnada birdenbire 
*fektrik r^reyanı açılmaz mı?.. 

Herkes hayretler içinde benim yü-
«ûme, şişmiş avurtlarıma, yansı ağzı-
^ dışmda kalan kocaman pathcan 
J ^ a s m a bakıyordu. Anuna da iri dol
ma imiş ha... RezU oldum. Bir türlü 
«I edemedim.. Bir kepazelik ki sorma 
*2izim... Bu bir... 

Günlerden bir gün, bizim şirkette, ve 
Daim çahştığuniz odada, masalarm bı-
™ üzerinde küçük bir muz gözüme 

Ş i- Muza da canımı veririm hani... 
J^rak ettim. Bu muz kimindi?.. Odacı
yı Çağırdım. Sordum: 

— Bu muz kimin?. 
- - Biri bay Naciye hediye getirdi.. 

^^ Üe karşıhkü İki masada çaü-
J"2- içtiğimiz su ayn gltmze. Odaa-
J ^ bu malûmatı aür almaz kendi 
kendime: 

---• Mükemmel... dedim. Bu fırsatı ka-
Prmamalı. Naciye bir sümrh yapa-
yma... 

Naci o günü öğleye kadar izinli idi. 
O gelmeden şu muzlann icabına baka
ya» <»edim. Başladım yemeğe... 
^**teı şirketin ikinci müdürünün de 
P»»lm kadar boğazına düşkün, benim 
«Mar ubur olduglmu belki işitmişsln-
««. Müdür bir arahk benim odama 
^rdi. Benim yediğim nefis 'muzlan 
Kördü. Uzun uzun yutkımduktan son

ra teknır kendi odasına geçti. Ben bir 
daha, bir daha, bir daha derken za-
vaUı Naclnin muzlarım bitirdim. Mü
dür ikinci defa odama girişinde muz
lann yerinde yeller estiğini görünce 
bana takıldı: 

— Maşallah... Bugün Iştihanız pek 
yerinde.. 

Bizim ikinci müdür bitişik odada ça
lışır... Bizim oda ile onunkinin arasm-
dakl kapı daima açık durur... Bunun 
için biraz sonra müdürün telefonunun 
çaldığmı duydum. Müdür telefonda ko
nuşuyordu: 

— Vay Necmiclğim... Hoş gel
din, yahu... Ne bana bir hevenk 
muz mu gönderdin?.. Odacıya mı 
bıraktın... Benim ne kadar boğazıma 
düşkün olduğumu, muzu ne kadar sev
diğimi bildiğin İçin bana muz yolladm 
ha... 

Şimdi müdür telefonun önünde hid
detinden köpürüyordu. Açık kapıdan 
benim oturduğum yere fena fena ba
karak telefondaki arkadaşile konuşu
yordu: 

— Demek en iyi cins muzlardı ha... 
Sorma birader., sorma! başıma gelen
leri... 

Müdür telefonla konuşurken benim 
de yüreğime iniyordu, öyle ya şirkette 
İki bay Naci vardı. Biri benim arkada
şım Naci... öbürü ikinci müdür Naci... 
Demek benim ikinci müdürü yutkım-
dura yutkundura yediğim o nefis muz
lar bizzat kendisinindi... Eyvahlar ol
sun, felâket!. 

Müdür telefonu âdeta kırarcasına ka-
pattL O kadar hızlı vurmuştukl, te-
lefonım kulağa konulacak tarafı ye
rinden çıkmıştı. Hiddetle odacıya 
kükredi: 

— Kaldır şu kınk telefonu karşım
dan... Kaldır diyorum sana... Çabuk 
OL.. 

Sonra yüks^ sesle gene odacıya sor
du: 

— Sana birisi benim namıma bir 
hevenk muz bırakmış... Ne yaptm?.. 

Odacı: 
— tçeri bırakmıştım efendim... İçe-

rOd odaya bırakmıştım. Bilmem ki ne 
oldu?.. 

Sesimi çıkarmazsam pek ayıp ola
caktı. Şirket müdürü bay Naclnin oda 
kapısına yaklaştım: 

— Muzlar bir yanlışlığa kurban git
ti efendim... dedim. Ben onlan bizim 
arkadaş Naciye gelmiş zannile yedim... 

Müdür nezaket icabı gülümsemeğie 
çalışarak: 

— Hiç mi bırakmadmıg?.. dedi, o ka
dar nefls muzlann hepsini birden mi 
yediniz?.. 

— Hepsini birden yedim maalesef... 
tkincl müdür bana blrşey belli et

memek istedi amma o günden sonra 
adamcağızm gözünde müthiş bir say
gısız olarak tanıldım. Adeta bana dar-
gm gibi idi. 

Bu lanet boğazım yüzünden başıma 
gelen son vaka hepsinden müthiştir. 
Bizim Muzafferi bilirsin. Son derece 
sftirıimt arkadaşımdır. Muzaffer bana: 

— Seni evlendirelim!., diye tuttur
du. 

Eh ben de artık evlenmek istiyordum. 
Taş adam akılh ilerlemişti. Muzaffer 
bir iki hafta sonra bana: 

_ Azizim... dedi, Allahm talihli ku
lu imişsin vesselam... Turnayı gözün
den vurmak üzeresin. Başmm üzerinde 
öyle bir devlet kuşu dolaşıyor ki, hiç 
sorma... Sana gayet zengin, güzelce, 
son derece temiz, mazbut bir genç kız 
bulduk. Hele zenginliğine, temizliğine 

hiç söz yok. Bu akşam bizim eve ge
lecek, kendisi evlenmek niyetinde, ka
nma da işi açtım. Seni bu akşam ye-
m ^ bekliyoruz 

Şirketten çıkmca Muzafferi buldum. 
Beraber onun evine gittik. Muzaffe
rin bu yeni taşmdığı ev pek güzeldi. 
Arkadaşım bana: 

— Sana evi gezdiresrim.. dedi. 
Benim başımda dolaşan devlet ku

şu henüz gelmemişti. Bunun için biz 
Muzafferle evi gezmeğe başladık. Mu
zaffer bana her yeri gösterdi. Nihayet 
yemek odasına geldi. Arkadaşım ye
mek odasmın yanmdaki küçük Mr o-
dayı işaret ederek: 

— Burası da servis odası... dedi... 
Bak hizmetçi getirmiş yalancı dolmayı 
burada bırakmış... Sana «sevdiğin bü
tün yemekleri yaptırdım» demedim mi? 

Hakikaten yalancı dolma da gecele
ri rüyalarıma giren bir yemektir. Tam 
bu esnada dışandan koridordan uzun 
uzun telefon çaldı. Arkadaşım: 

— Muhakkak beni çağınyorlar... Bir 
dakika beni burada bekle Nailclğim... 
diyerek dışan çıktı ve beni yalancı 
dolmalarla başbaşa bırakmaz mı?.. 

Nail telefonda uzun uzun konuşu
yordu. Düşündüm. Naille o derece sa
mimiyiz ki, sanki bir tane yalancı dol
ma aUp ağcıma atıversem bundan ne 
çıkardı?.. Bunun ne mahzuru vardı? 
NaU benim yabancım mı İdi? Nihayet: 

— Nailciğim.. Tabiatimi bilirsin. 
Dayanamadım. Yalancı dolmamn bi
rini yedim... diyebilirdim. 

Böyle düşünerek tabağa elimi uzat
tım, tki küçük dolmayı yakaladım. 
Tam ağzıma atacağım sırada Muzaffe
rin kansı içeri girmez mi?. 

Muzafferle ne kadar samimî İsek 
kansı ile o derece samimiyim?.. Mu
zafferin karısı: 

— Muzaffer sizi burada yalnız bı
rakmış... Olur şey değil... diyerek yam-
ma yaklaşmaz mı?.. Aman yarabbi... 
Şimdi ben ne yapayım... Avucumda üd 
minimini yalancı dolma... 

Derhal bana dâhiyane bir fikir gel
di. Muzafferin kansma işi çaktırma
dan yalancı dolmalan ceketimin cebi
ne attım. Başka ne yapabilirdim ki?.. 
Cebim kirlenecekti filân amma rezil 
olmaktan da kurtulacaktım ya... 

Muzafferin kansile birlikte salona 
döndük. Bu esnada evlenmek niye
tinde olan zengm kız da gelmişti. Ha
kikaten çok iyi, terbij^li, güzel bir kız
cağızdı. Bu kadar zengin olmasına rağ
men şimdiye kadar nasıl evlenmediği
ne şaştım doğrusu... Yemekte bizim 
zengin genç kızla yanyana oturduk. 
Güzel güzel konuştuk. Aramızda adam-
aküh bir arkadaşhk belirdL Muzaffer 
bana uzaktan: «Uzım etme İşin iş..» 
gibiye bakıyordu. 

Sofradan kalktık. Bizim zengin ba
yanla bir köşede konuşuyorduk. Bir 
aralık dalmışım. Cebimden mendüimi 
çıkarmam lâzım geldi. Mendili çıkanı^ 
ken İki küçük 3ralancı dolma «pıt, pıt» 
di3re halınm üzerine düşmez mi? Zen
gin bayan gözleri hayretle açılmış: 

— Bunlar ne?., demekten kendini 
alamadı. Bütün misafirler ha3n:etler 
İçinde bana bakıyorlardı. 
Muzafferin biraz terbiyesi kıt çocuğu: 

— Anne... Bizim dolmalar... Bizim 
yalancı dolmalar... diye bağınyor, evin 
köpeği dolmalardan birini yiyordu. 
Zengin bayan bir daha yüzüme bak
madı. 

İşte azizim bugünden sonra boğa
zımm, midemin esiri olmamak için 
mücadeleye giriştim. (Bir yılda) 

Hînına 
Baş, dif» nezle, grip, romatizma, nevralji, lanklık ve bütün 
agnlarmızı derhal keter. îcabmda günde 3 kaşe almabilir. 

MieiâlMlİâ 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 
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ispanya kraliçesinin Papayı neden kışkırttığı anlaşılmış» 
b.. Kraliçe, Akdenizde boğulan zabitle sevişiyordu! 

Grip, Baş, ve Diş ağrıları 
Nevralji, Artritlzm, Romat izma 

— Siz üzülmeyin, şevketlimi Do-
nanmamızm başmda Kıhç Ali pa
şa gibi bir «derya fatihi» bulunduk
ça, böyle bahanelerle hiç bir devlet 
kolay kolay baş kaldıramaz. 

İspanya krahna, sarayda konuşul
duğu gibi cevap yazılarak elçiye 
verilmlştL İspanyol elçisi tstanbul-
da Od ay kadar kaldıktan sonra İs
panyaya hareket etti 

Bir müddet hiç bir taraftan «es 
çıkmadı. Herkes bu meseleyi basıl
dı, kapandı samyordu. Günün birin
de Venedikten gelen yolcular, Koma
da bu meselenin büyük heyecanlar 
yarattığım söyledUer ve Papamn fi
lo kumandam Mark Antuanm yeni 
bir donanma hazırlamakla meşgul 
olduğunu gizlice türklere haber ver
diler. 

İ spanyol Kra l i çes i T ü r k l e r e 
a te ş püskürüyor! 

Venedikten gelen yolculardan bi
ri, iki memleket arasmda ticaret ya
pan ve Venedikte olup bitenleri Kılıç 
Ali paşaya el altmdan haber veren 
bir adamdı. 

Bu sefer de îstanbula gelir gel
mez YaU köşküne gitti. Kaptan pa
şayı gizlice ziyaret etti: 

— Paşamı dedi. Venedikten Ko
maya geçmiştim. Türkler bir İspan
yol gemisi batırmışlar. Gemide Im-
paratoriçenin teyzesinin oğlu da var
mış. İmparatoriçe, Papaya: 

«— Ne duruyorsımuz? Türklerden 
intikam almak için bundan daha 
kuvvetli bir sebep olabilir mi?> diye 
mektuplar gönderijrormuş. 

Kıhç Ali paşa bu haberden mem
nun kalmadı: 

— On üçüncü Greguvar ne düşü
nüyor?... fanparatoriçeye ne cevap 
vermiş? 

Diye sordu. 
Venedikli tüccar: 
—. Ne cevap verdiğini kimse bü-

mlyor, devletlim! Fsıkat, ne düşün
düğünü tahmin etmek güç değU. 
FUo kumandanı Mark Antuan faar 
Uyete geçmiş. Donanmayı hazırhyor. 

Dedi. Kıhç Ali paşanın gözleri 
açıldı: 

—'Bu herif dünyayı ateşe Yermek 
mi istiyor? 

— Maı^ Antuan artık Ihtiyarla-
mıştır, paşam! Barbarostan yediği 
dayağın intikamım almak sevdasına 
düşmüş amma bu.sefer canım kay
bedecek. 

— Bu, belli olmaz. Deniz di^üşle-
rl bir taUh İşidir. 

— On beş yirmi gemi ile Mark 
Antuan ne yapabilir? 

— Kraliçe dünyayı ateşlemek is
tiyorsa, İspanyol donanması da bir
leşir. Venediklileri de kandırarak, 
gene bir ehli salip ordusu hazu-hjra-
bmrler. 

— Bunu, bugünkü nesilden bekle
mek gülünç olur, paşam! Ehil sar 
libln o büyük hezimetini tarih Av-
rupanm aleyhinde kaydetmiştir. On
lar bunun intikamım ancak bir asır 
sonra almağa yeltenirler. Bugün de-
ğiL.. 

— Şu Papanm neden rahat dur
madığım, Vatikam bir haydut ve 
korsan yatağı yapmaktan ne ka
zandığım bir türlü anhyamadım, 
sinyorl 

— Bımu anlamıyacak ne var, 
devletlim? On üçüncü Oraguvar, İs
panyada kuramadığı (Engizisyon 
saltanatı) m Vatikanda ]rapmak is
tiyor. Bımun için de en kestirme 
yol, hırlstiyanhk âlemini dalma türk-
1er aleyhine tahrik etmektir. Bu ha
reketle, türkler kuvvetli kaldıkça, 
kayajra çarpıp dağılan rüzgârlar gi
bi, tesirsiz kalacaktır. Bütün dünya 
karşısmda yenilen, adım ve şerefini 
kaybeden Mark Antuanlara, Jan 
Deryalara bundan sonra taUh yü
zünü göstermez. 

—, Kral Fillp harp etmek istemi
yorsa, kansınm tahrikatına neden 
meydan veriyor? 

.— Filipin bundan haberi olmasa 

gerek. 
— İmparatoriçenin tahrikatından 

kocasımn haberi ohnaz mı hiç?... 
— Bu mesele etrafmda çok gaılm 

çok mftnah dedikodular dönüyaSı 
paşam. 

— Dedikodular mı dedin? 
— Evet... İşin içinde bir aşk m»* 

cerası da varmış. 
Kıhç Ali paşa hayretle tOccıuaii 

yüzüne baktı: 
— Papa ile kraliçe arasında mı? 
Venedikli tüccar. Komada duydukn 

larmı izah etti: 
— Hayır. Papa ile kraliçe arasın* 

da değiL Korsan gemisinde boğa-
lan genç zabit, impa'^toriçenin â$t> 
ğı imiş... 

— Ne diyorsun, sinyor? Demek 
bütün bu gürültülerin sebebi, bu 
yaygaralarm iç jrüzü bir aşk hikâ» 
yeslnden ibaret, öyle mi? 

—Evet. Kraliçe, bu zabiti çıldıra» 
siya seviyormuşl... 

KıUç Ali paşa Yalı köşkünde Ve* 
nedikli tacirle görüşürken hayretten 
hayrete düşüjrordu. 

— Kral Püip, kansmm bu genç 
zabitle seviştiğini nasıl haber alf 
mamış? 

IMye söyleniyordu. 
Artık Papamn donanma hazırlığı* 

nm iç yüzü anlaşılmışta. 

V a l d e su l tan iy i leş iyor 
Venedik balyozu sinyor Veneyr» 

o gün padişahı ziyarete gitmişti. Nur* 
banu sultan ijâleşmiştl. 

Üçüncü Murad çok neşeliydi. 
Istanbulda bulunan bütün elçi

ler, vezirler ve tanınmış adamlar sa* 
rajra akm ediyorlardı. 

Sinyor Veneyro padişahm huzu
runda fazlaca kalnuştı. Üçüncü Mu
rada Komada dönen entrikalan an> 
latmışlardı. 

Sinyor Veneyro hcîzurdan çıkacağı 
zaman, padişah sordu: 

— İspanya İmparatoriçesl güze! 
bir kadm mıdır? 

Venedik balyozu birdenbire şaşaladL 
— Kendisini şahsan tammam. Pa

kat güzel bir kadm olduğunu söy
lerler, şevketmeapt dedi. 

Sinyor Veneyro, padişahm bunu 
ne maksatla sorduğunu aohyamac 
mıştı. 

Üçüncü Murad gülerek üftve etti: 
— İmparatoriçe âşığım Akdenl»* 

de kaybettiğinden pek müteessir» 
mlş... öyle mi? 

Venejrro büsbütün şaşırdı, Çenele* 
ri tutuldu. Padişah bu sim nere
den öği'enınlşti?. 

Venedik balyozu bundan yalnıı 
kendisinin haberdar olduğunu sanı» 
yordu. 

— Böyle bir şeyden malûmatım 
yok, haşmetmeap! 

Diye cevap veı-di. 
Üçüncü Murad başmı salhyarak 

sözüne devam etti: 
— Sen bizi uyuyor mu sanıyorsun? 

Papa füosunu hazırlıyormuş. Amiral 
Mark Antuan yakında hortUyaca^ 
mış... Papayı İspanya kraliçesi kış* 
kırtıyormuş. Bundan da haberdav 
değU misin? 

—• Hayır, haşmetmeapt Bunlarm 
hiç birisinden haberim yok. BğcB 
du3 ŝaydım, ilk önce ben mâni olup> 
dum. 

— Papa, yŝ yacağı işlerde senin !•• 
yini ahr mı? 

— Almasa Ule hükûmetlDM yazaf 
ve bımun dünya sulbünü bozacak 
Ur hareket olduğuna aöytemekten 
çekinmezdim. 

Üçünmü Murad birdenblıe kaçla» 
rmı çattı: 

— Ben, senin her şeyden haber
dar olduğunu samyonnn. Madem* 
ki Wr şey bilmedlğfaü sOylfiyorsmut 
O halde hükümetine yaa: Türklee 
usrumujroriar. Komada d&ıen fml* 
daklardan haberdardırlar. Eğer P»* 
pa camna susamaımşsa, açıkça h«b* 
ber versin! Başka devletlere güv^ 
nerek faaliyete geçr3rorsa. biz de bu
na karşı yeni tedbirler almayı ih
mal etmiyeceğiz. (Arkası var) 
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mîi^m^ci% 
3 Kânunusani 938 Pazartesi 

İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05 Plâkla 
Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk neşri
yatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuklara ma
sal: Bayan Nine tarafından, 19: Bayan 
İnci: Şan piyano ve keman refakatlle, 
1930: Konferans: Doktor Salim Ahmed 
(Elektrik çarpmasmdan korunma ma-
baat), 19,55: Borsa haberleri, 20: Rıfat 
ve arkadaşları tarafmdan Türk musiki
si ve halk Sarkılan, 20,30: Hava raporu, 
2033: Ömer Rı?;a tarafından arabca söy
lev, 20,45: Öelma ve arkadaşları tara
fmdan Türk' musikisi ve halk şarkıları 
(Saat ayan),i 21,15: Radyo fonik temsil 
(Deniz facialân; Stüdyo orkestrası re-
fakatile, 22,tŞ: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30-12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50-13,15: Plâk: 
Türk musikisi ve halk larkılan, 13,15-13,30: 
Dahili ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: İngilizce ders: Azi-
me İpek, 19 - 19,30: Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Makbule Çakar ve arka
daşları), 19,30 - 19,45; Saat ayan ve arap-
ça neşriyat, 19,40 - 20,15: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Hikmet Rıza Sesgöz ve 
arkadaşlan), 20,15 - 20,30: Spor konuş
ması: Nizameddin. Kırşan, 20,30 - 21: 
Plâkla dans musikisi, 21 21,15: Ajans 
haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Tschaikowsky: La Moisson, 
2 - Czibulka: Serenade A Toi, 3 - Billi: 
Fantaisie Neron, 4 - Rosey: Espanita, 
6 - Oscheit: İntermezzo Liana, 21,55 -
22: Yarmki program ve İstiklâl marşı. 

Bugünkü Avrupa programı 
Saat 20 de 

Kolonya 20,10 da, eski operetlerden 
parçalar — Leipzig 20,10 da, hafif muzl-
ka — Münih 20,10 da, operet muzikası — 
Sututtgart ve Frankfort 20,15 de, eğlen
celi muzika — Viyana 20,25 de, Avustur-
y&nın opera muzikalan — Königsberg 
20,45 de, akşam kanseri — Beromünster 
20,55 de, «Compte de Lüksemburg» ope
reti — Radio Toulouse 80 de, hafif muzi
ka — Londra 20 de, karışık hafif muzi
ka — Bükreş 20 de, radyo orkestrası. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de, halk muzikası — Bero

münster 21 de, operete devam — Breslav 
21 de, dans muzikası — Kolonya 21 de, 
operet muzikasma devam — Königsberg 
21 de, akşam konserine devam — Leipzig 
21 de. Alman millî şarkılanndan orkes
tra konseri — Çek istasyonlan 21,55 de, 
Dvorak'ın eserlerinden konser — Radio 
Toulouse 21,15 de, hafif muzika — Roma 
21,30 da, eğlenceli muzika — Bükreş 
21,05 de, radyo orkestrası — Sottens 
21 de, salon orkestrası - Prag 21,55 de, 
radyo orkestrası. 

Saat Zt de 
Beromünster 22 de, operete devam — 

Hamburg 22 de, akşam konseri — Londra 
ve Orta İngiltere 22 de, dans muzikası — 
Peşte 22,45 de, çigan muzikası — Roma 
22 de, büyük orkestra konseri — Londra 
ve Orta İngiltere 2230 da, orkestra kon
seri — Lyon P T T 22,30 da «Telemak'm 
izdivacı» opereti — Radio - Paris 22,30 da, 
operet muzikası — Bükreş 22,45 de, Rumen 
muzikası. 

Saat 23 de 
Peşte 23 de, çigan muzikasma devam — 

Viyana 23,30 da, dans muzikası — Al
man istasyonlan 23,30 da, gece muzika
sı ve dans — Varşova 23 de orkestra kon
seri — National (tngilterei 2335 de, or
kestra konseri — Paris P T T 23 de, 
salon orkestrası — Radio Toulouse 
23,30 da, marşlar — Peşte 23,55 de, opera 
orkestrası ve piyano. 

Saat 24 den sonm 
Deutschland^fender 24 de, eğlenceli 

muzika — İngiliz istasyonlan 24,25 de, 
dans muzikası — Toulouse Radio 24,15 de, 
dans muzikası — National (İngiltere) 
1 de, dans muzikası — Stuttgart 1 - 2 ye 
kadar, gece muzikası — Diğer Alman is
tasyonlan 1 - . 2 ye kadar dans muzikası. 

193S 
Matbuat Aimanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılının tarihî, en meşhur 

muhafrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bU-
güer. 

Fiah 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan araymız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

Dr. İHSAN SAMi 
T İ F O A Ş I S T 

Tifo ve paratifo hastalıklanna tutul
mamak için tesiri kati, muafiyeti pek 
emin taze aşıdır. Her eczanede bu-

' ^ lunur. Kutusu 45 kuruştur. " " I 

tzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

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

saire bulunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartnamesi mucibince 3 ton yük taşıyabilecek 2 adet kamyon açık ek

siltme usuliyle satm alınacaktır. 
II — Muhammen bedeli beheri 2400 liradan 4800 lira ve muvakkat temina

tı 360 liradır. 
III — EksUtme 14/1/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kaba-

taşda levazım ve mübayaat şvbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukanda adı geçen 
koınisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (8670) 

• 
I — Mersinde şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Barut tecrit 

deposu inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II - - Keşif bedeli (1189) lira (35) kuruş ve muvakkat teminatı (89,21) 

liradır. 
i n — Eksiltme 13/1/1938 tarihine rastUyan perşembe günü saat 14 de 

Kabataşda levazun ve mübayaat şubesiıjdekl alım komisyonunda yapılacak
tır. 

IV — Şartname ve projeler (6) kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar inşa
at şubesiyle Mersin Müdürlüğünden ahnabilir, 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaiki İnhisar
lar inşaat şubesin^i ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır, 

VI — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. 

(B.) (8604) 
k 

I — Şartname ve numunesi mucibince 5000 adet yeşil renkte Sumen 
Sünger kâğıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarhk 11/1/938 tarihine rastlayan sah günü saat 14 de Kabataş-
ta levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
IV — İsteklUerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (M.) (8719) 
* 

I — Şartnamesi mucibince DenizUde yaptırılacak kara barut deposu in
şaatı 9/XII/937 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık ustüiyle 
eksiltmeye konmuştu?!-, 

Tl — Keşif bedeli 2G95 lira 17 kuruş ve muvakkat teminatı 202.14 liradır. 
III — Pazarhk 5/1/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de Ka

bataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü inşaat şubesiyle Denizli Müdürlüğünden alınabUir. 
V — Eksiltmeye iştirak edeceklerin fennî evrak ve vesaikini inhisarlar in

şaat şubesine ibraz ederek münakaşaya iştirak için ajmca fennî ehliyet vesika
sı almaları lâzımdır. 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. (8385) 

• 
I — Aydında şartname ve projesi mucibince yaptınlacak kara Barut depo

su inşaatı 20/XII/937 tarihinde ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

II — Keşif bedeli (2695) lira (17) kuruş ve muvakkat teminatı (202,14) 
liradır. 

III — EksUtme 13/1/1938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 16 da 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

rv — Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesiyle Aydm Başmüdürlüğünden ahnabilir. 

V — EksUtmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki inhisarlar inşaat 
şubesine ibraz ederek münakaşaya iştirak için ayrıca vesika almalan lâzımdır. 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edhen gün ve saate % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) 

(8605) 

Adet Muhammen bedeli 
2 Elevatörlü araba (Fıçı istifi için) Paşabahçe Fab. içuı 1000 Lira 
2 •» » » » » Likör » 1000 Lira 

I — Yukanda müfredatı yazıh Elevatörlü arabalar pazarlık usuhyle satm 
alınacaktır. 

II — Muvakkat teminat 150 liradır. 
III — Eksiltme 13/1/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Ka

bataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin münakaşa gününden bü: hafta 

evveline kadar Fennî mufassal teklif mektup ve kataloklanm yerli firmalar mu
fassal imalât resimlerini bilhassa elevatörün indirme kaldırma ve fren terti
batını gösterir resimU katoloklanm idarenin lüzum göstereceği evrakı İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve münaka
şaya gfireİMİmek için de verilen tekliflerin muvafık bulunduğ'una dair mezkûr 
şubeden vesika almaları lâzımthr. 

VI — İsteklilerin pazarlık içinde tayin edUen gün ve saatte beşinci mad
dede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukanda adı geçen 
komisyona gelmeleri hân olunur. (8021) 

Başvekâlet istatistik genel direktörlüğü 
Arttırma, eksiltme ve ihale komisyonundan 
1 — 26 forma kadar tahmin olunan 936-37 senesi Maarif Yılhğmdan 1750 

adet kapah zarf usıüiyle eksiltmeye çıkanlmıştır. 
2 — 16 sahifelik beher forması içm 45 lira üzerinden 1170 lira bedel tah

min edilmiştir. Yüzde yedi buçuk hesabiyle 88 liralık muvakkat teminat vesi
kası verilmek lâzımdır. 

3 — Eksiltme 17 kânunusani 1938 ayımn pazartesi günü saat 15,30 da 
Umum Müdürlük binasmda toplanacak olan komisyonda açılacaktır. İştirak 
edeceklerin bir saat evvel teklif mektuplarile teminat zarflarım komisyon re
isliğine vermeleri lâzımdır. Nümıme dairede görülecektir. Şartname bedelsiz 
olarak komisyon kâtipliğinden isteneblUr. (4611) (8470) 

Malatya Kaysı istasyon binalan eksiltmesi 
Malatya Nafia ınüdürlüğîinden: 

14/1/938 cuma günü saat 15 de Malatya Nafıa Pairesinde 40712-56 lira 
keşif bedelli Malatya Kaysı İstasyon binalan inşaatı kapah zarf usuUyle ek-
sütmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, Baymdırhk işleri genel, hususi ve 
fennî şartnameleri, proje, keşif hulâsası ile buna müteferri diğto evrak her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

Muvakkat temmat 3054 liradır. 
İstekUlerin teklif mektuplan ve en az 25000 lirahk bu işe benzer iş yap-

tığma dair Nafıa Vekâlethıden ahmş olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası 
vesikalanm havi kapah zarflann 14/1/938 cuma günü saat 14 de kadar Ma
latya Nafıa Müdürlüğüne vermeleri üân olımur. «8352« 

L^ m n i y e t S a n d ı ğ ı İ l â n l a r ı 1 
Semti Cinsi 

Büyükadada eski Bahçivanoğlu yeni İki 
Alpaslan sokağmda eski 59 mükerrer 
yeni 42, 44, 46, 48 No. lu. 

Kmahadada Sahilhaneler sokağında 
yeni 4 numaralu 

Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesin
de Bağdat caddesinde eski 18 yeni 
128 numarnU 

Bebekte Bebek caddesinde eski 124 
yeni 198 numaralı 

Taksitli emlâk satışı 
Muhammen kıymeti 

Ura 
buçuk katta sekiz odalı 5250 

elektrik tesisatım havi sarmç-
h ve bahçeli ahşap bir köşkün 
tamamı. (Aynca iki kat üze
rinde üç oda bir mutfakla bir 
kat üzerinde ahır ve arabahğ^ 
vardır) 
İki katta dokuz odah elektrik 2900 
tesisatım havi sarmçh yarım 
kagir bir evin tamamı. 
Üç buçuk katta yirmi dört 20000 
odah elektrik ve terkos tesi
satım havi kagir zemin üze
rinde üç bölüklü bahçeli ah
şap bir köşkün tamamı (ay
rıca üstü odah ahır ve araba-
hğı vardır.) 
Üç katta sekiz odah terkos 7100 
elektrik, havagazı, banyo te
sisatım havi ahşap bir evin 
tamamı. 
İki katta sekiz odalı maa bağ 1000 
ahşap bir köşkün tamamı. 

Üç katta dokuz odah bahçeli 
yanm kagir bir evin tamamı. 

Birisi bh: katta iki 
geri iki katta altı 
kagir evin tamamı. 

odah, di-
odah İU 

600 

1450 

Yeşilköyde Ümraniye mahallesinde 
Çekmece sokağmda eski ve yeni 53 
numarah 
Yeşilköyde Köyiçi mahallesinde eski 
Rum kilisesi yeni Mirasyedi sokağm
da eski ve yeni 66 numarah 
Balarköyünde Zeytinlik mahallesinde 
Baruthane caddeshıde Türkçü ve 
ikinci sokakta eski ve yeni 27, 27/1, 
29 numarah 

1 — Arttırma 6/1/938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 de yapılacak 
•e gayrimenkuUer en çok bedel verenlerin üzerlerinde kalacaktır. 

2 — Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde onu nlsbetindd 
pey akçesi yatırmak lâzımdır. 

3 — Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekla 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tâbidir. 

4 — Talcsitler ödeninceye kadar gayrimenlnıl sandığa birinci derecede 
ipotekli kahr. (8410) 

I : / j : MI j :< 
eyva tuzu 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALAKIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen takUd edUebUmesi 
mümkün değUdir. Hazımsızhğı, mide yanmalarım ekşiliklerini ve muannit 
inkibazlan giderir. Ağız kokusımu izale eder. Umumî hayatm intizamsız-
lıklannı en emin surette Islâh ve insana hajrat ve canlılık balışeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Malatya Ceza Evi eksiltmesi 
Malatya Nafia müdürlüğünden: 

6/1/938 perşembe günü saat 15 de Malatya Nafıa Dairesinde 75457.98 
lira keşif bedeUi Malatya Cezaevi inşaatı kapah zarf usuliyle eksiltmeye k(>> 
uulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Baymdırhk işleri genel, hususi ve fenni şartnameleri 
proje, keşif hulâsası ile buna müteferri diğer evrak her gün Na&a Müdürlü-
günde görÜlebiUr. 

Muvakkat teminat 5023 liradu*. 
İsteldUerin teklif mektublan ve en az 50,000 liralık bu işe benzer iş yap* 

tığına dair Nafıa Vekâlethıden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası 
vesikalanm havi kapah zarflann 6/1/938 perşembe günü saat 14 de kadar 
Malatya Nafıa Müdürlüğüne vermeleri ilân olunur. «8353» 

İnhisarlar istanbul BaşmüdilrlüOlinılen: 
Çamaltı memlâhasmda sureti mahsusada tesis edilmiş olan ince tuz 

değirmenlerinde fenni bir surette ihzar olunan ve evvelce IcUosu «5,25» 
kuruş hesabiyle eUİ kiloluk çuvah «262.5» kuruşa satüan mutfak tuzunun 
1/1/938 tarihinden itibaren halk tarafmdan kolaylıkla tedarikhü temin 
maksadiyle kilosu 3,80 Inıruş hesabiyle elli kUoluk çuvah 190 kuruşa 
indhihnişthr. 

Çuval bedeli, tuz fiatma dahil olduğımdan müşterilerden aynca 
çuval bedeli alınmıyacaktır. «8728» 
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SIHIRLI 60Z 
Pudra renkle
rinde inkılâb 

yaptı 

Bu yeni ve 
Dihnamız 
Renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz. 

On kadın da dokuzu tenlerine uy 
mıyan bir renkte pudra kul
lanırlar ve yüzleri sun'î «mak
yaj görmüş» bir şekil aldıklan gi
bi yaşlarından fazla ihtiyarlamış 
görünürler Yeni icad edilen şaya-
m hayret «Chromoscope» maki
nesi, pudra renklerinde bir inki-
lâp yaptığı gibi sihirli bir göz, 
mevcudiyetinden bile şüphe ede
ceğiniz nisbette pudra' renkleri a-
rasındaki ahengi ifşa etmiştir, ki 
bu, Tokalon müessesesi kimya
gerlerine bir çok tabiî renkleri 

esash bir tarzda mezcetmek im
kânım vermiştir. Artık yüzünüz
de plâkalar halinde yapışan adi 

Artık; sissi yaştntzdan fazla ih
tiyarlamış gösteren ve yüzür 
nüzde «Pld/cator» halinde ya
pışan adi pudralan btraktntst 
ve bir güzellik mûtehasstsmtn 
dediklerini okuyunuz: 

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

Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olarak İstan
bul 622 posta kutusu adresine (T. A. 7) rumuzile 12 kuruş
luk pul gönderdiğinizde size hususî modelde bir kutu pud
ra ile muhtelif renklerde numunelik 4 ufak paket pudra-
gönderilecektir. Mektubunuzda her vakit kuUanchğnıız 
pudramn rengini de bildirmeği unutmaymu. 

\ 

Î S ^ 
\ 

D İ K K A T : 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I!#I15RIJ:< 
BALSAMIN KREMİ 

Bütün cihanda elli scnedhr dal-
ma fistün ve eşsis kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyttk bir bilgi ve usun bir tec
rübe mahsnlfi olarak vüeude ge-
tfarümiş ycg&ne sıhhS kremlerdir. ( 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanlıkla 
değU, sılıhi evsafımn Londra, 
Paris, Berlin, Nev-Tork Güzellik 

i Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasmda birincilik mükâfatmı 
tşunnmış ohnakla isbat etmiştir.! 

trr>w..M w>AwcA »MiKt Otodûz için yağsız, gece için yağh ve 
KREM BALSAMIN baua acıbadem kremleri olarak dört 

hevl vardır. 
Otedenberl tanınmış hususî vazola-

KREM BALSAMIN nnda satıldığı gibi son defa sureti 
o»hsıısada imal ettirdiğimi» gayet «ık ve beraber taşmaağa elverişli 
hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kullanışh ve sarlf dan 

VDc-nji DArcAKMiM tüpleribütüuncvüerüetamnmış,ecza 
KREM BALSAMIN ıtriyat ve tuhafiye magazalarmda 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

CAdemi iktidar ^ 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HOItlMEOmN I 
Tabletleri • =aı Her eczaneds arayınız. M 
• PosU kutusu 12SS (Homobin) Galata İSTANBUL • H j ^ 

••^" 

Kumbör» biri 

^ CUMHURIYETI 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 
YapılacsLk işin 

mahiyet ve evsafı 

Köpüklü yangm söndürme aletlerinin 
asidlye tahvili. 

Miktan 
Adet 
135 

Tahmin 
bedeli 
L. K. 
270.00 

Muvakkat 
teminat 
miktan 

L. K 
20 25 

İhalenin nerede ve hangi gün ve 
saatte yapılacağı 

13/1/938 tarihinde paaartesi günü 
saat 14 de Müzeler Genel Direktörlü
ğünde. 

Topkapı sarayı müzesinde mevcut bızır markalı yangm söndürme makin alanmn Asltliğe tahvili hususu açık 
eksiltmeye konmuştur. Olbabdaki şartnamej^ görmek isteyenlerin Müzeler genel direktörlüğüne, yangm söndürme 
aletlerini mahallen görmek arzusunda olanlann Topkapı Sarayı Müze Müdürlüğüne, eksiltmeye gireceklerin de 
eksUtme gününde muvakkat teminat maklmzlariyle Ticaret odasından almış olduklan vesaiki hamilen kom{5;ynn 
başkanhğma müracaat eylemeleri. (8650) 

Müzeler Artt-rma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden : 
Yapılacak işin cinsi ve mahiyeti 

Mozaik döşeme, kaldırım, rapse ve 
kurşım tamiratı 

Keşif bedeli 

Lira Kuruş 
2517 82 

Muvakkat teminatı Eksütmenin narede ve hangi t» 
miktan 
UraKr. 

189 00 

saatte yapılacağı 

Asanatika Müzeleri Genel direktoriu-
ğünde 17/1/938 tarihinden pazaı-te» 
günü saat 14 de. 

Topkapı sarayı müzesi dahilinde Sinân mutfaklarilo tarassut kulesinde ve diğer bazı kısımlarda bermucüû keşif 
yaptırılacak olan tamirat yukarıda yazüı gün ve saatte açık eksiltme ile İhale edilecektir. Keşif ve şartname ile yapı 
lacak tamiratı mahallen görmek İsteyenlerin Müzeler Mlmarhğma talip olanlarm da en az 2500 Urahk bu işe benzer 
iş yaptıklarına dair Nafıa idaresinden alacakları müteahhitlik ve aynca İhtisas ve ticaret odası vesikalan ve mıv 
vakkat teminat makbuzlarUe ihale gününde komis3;vna müracaat eylemeleri. (8728) 

SAÇ BAKIMI 
Güzellilriıı en birinci (artıdır. 

Petrol Nizam 
EepeUeri ve saç köklerini tedavi eden 

tcrisi mücerreb bir ilâçtır. 

Dr. Hahz Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dalıiliye mütdkaMuı 

Pazardu) bagka günlerde öğleden 
•oora saat (2.5 tan 6 ya) kadar Utan* 
bulda Divanyolunda (104) nun.aralı 
kae«ut kabineainda lıaatalarını kabul 
eder. Sah, cumarteıi cOnleri «abalı 
«9.5 ' 12» caatleri hakikt fıkarayn mah* 
•uslar. Muayenehane ve ev telefoot 
223S8. Kandım 38 — 4S. 

Kan çıbanları, cl ve ayak parmaklarmm katıntılar, dolama, meme iltUı»-
bı ve (aUaklan, flegmonlar, yanıklar, tmş yaralan, crgenUklcr, koltıdc» 

altı çıbanlan. 
Tedavisini en «rkm ve en emin Ur surette temin eder. 

Şark ispençiyari lâboratuvan T. A. Ş. 

Başvekâlet İstatistik Genel Direktorlüğrü 
Artbrma, eksiltme ve ihale komisyonundan: 

1 _ 300 — 500 sahife tahmin ohman genel nüfus sayımmm memldcel 
itibarUe umum! neticelerini gösteren 5000 adet kitabm kapalı zarf usuliyto 
eksUtmesine talip çıkmadığı için pazarhkla dEsUtme ve ihale yapılacaktır. 

2 — Pazarlıkla eksiltme kânunusani 1938 aymm 7 nci cuma günü saat 
15,30 da Umum müdürlük binasmda toplanacak olan komisyonda açılacak^. 

S •— Numune dairede görülecektü*. Şartname komisyon kâtiphl^nden ba-
delsiz olarak IstenebUir. (4654) (8553) ' 
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Yağlı ve yağsız acı badem, yağsız kar ve yarım yağlı gece ve gündüz 

H A S A N K R E M L E R İ 
Çilleri ve sivilceleri ve lekeleri kat'İ3ryen izale eder. 
İhtiyarları gençleştirir, gençieri güzeiieştirir. 

Hasan ismine ve marlcasına diiclcat.. 

Niçin lıerl(es tarafından tercilı edilir? 
Çünkü 
Gripin 
Bütün ağnlara, hastalık 
başlangıçlarına karşı tesiri 

yüıde yüa olan ve hiç 
zararsız en kuvvetli 

müsekkindir. 

G R İ P İ N 
Nezle, soğuk algınUğı, gÂp rahatsuzUMannda, baş, diş, mafsal 

romatizma, âsab ve adale ağnlanmda İcabmda günde 3 
_ _ _ _ _ ^ ^ . ^ _ _ _ ^ ka§e kullanabilirsiniz. 

Taklitlerinden salcınınız ve her yerde ısrarla 
G R I P I N isteyiniz. 

NEVROZİN 
Baş, diş, nezle, grip romatizma nevralji, kırıklık ve bütün 

v^gnlarınzı keser. İcabında sTÜnde 3 kaşe alınabilir. 

Qqrılarmızı 
derhal 

I Emniyet Sandığı İlânları 1 
Caddebostanınm en gOzel yerinde 

İskelenin yanıbaşında 
Taksitle Satılık iki Arsa 

Dikkat Ediniz 
ve 

Pertev çocuk pudrası 
Ue 

Adi Talk pudralarmı 
karıştırma3rmız. ^ ^ ^ ^ H 

r Satılık kelepir arsa 
Suadiyeye giderken Selâmlçeşmede 

tramvay durağında deniz tarafında 
3983 metre arsa acele ve ucuz flatla 
satılıktır. Balıkpazar Maksudiye han 

No. 35 Tel: 23397 

1 — Arsamn yeri ve ölçüsü yukarıdaki krokide gösterilmiştir. (1) No. ü 
arsanın muhammen kıymeti (3250), (2) No. lı arsamn muhammen ki]rmeti 
(3000) liradır. 

2 — Arttırma 10/1/938 tarihine düşen pazartesi günü saat 15 te yapıla
cak ve arsalar muhammen kıymetten aşağı olmamak üzere en çok bedel ve
renlerin üzerlerinde bırakılacaktır. 

3 — Arttırmıya girmek için muhammen kıymetlerinin % 10 u nisbetln-
de pey akçesi yatırmak lâzundır. 

4 — Arttırma bedelinm dörtte biri peşm ve geri kalanı sekiz senede se
kiz müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tâbidir. 

5 — Taksitler ödeninciye kadar arsalar Sandığa birinci derecede ipotek-
ü kalu-. (3522) 

PROFILAKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

MIIMIMMIMMHMNMIIIIHimiMlIMmMlimilMllllIHItHIHHlimHlmilmillHnillHIIHIIH^ 

Sahibi N«cmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaası 

Her vakit earanti markasına 
dikkat ediniz. 

ffuıka:faza 
Gözlerinizi muhafaza etmek 
için bol ışığa ihtiyacınız var
dır. Osram ^ bu ihtiyacını*, 
zı tatmin.eder..Asgarî istih
lâk temin ettiği cihetle daha 
bol ışığın tedarikini teshU 
eder. Çözleriniz dahi muha-

fazaledilmiştolur. 

Dekalümen lâmbası asgarî bir iştiHIâk temin eder.̂  


