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İktizasmdandır. Tel. 20366 
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Frankocular Lerida'nin varoşlarını 
aldılar, denize yaklaşıyorlar 

ispanya milislerile sivil halkından 
birçoğu Fransaya iltica etti 

Muhace et devam etmektedir, Barselon hükümeti 
Alrıanların yardımından şikâyet ediyor 

Paris 1 — İspa^ rol milislerile sivil 
halkından bir kiK u hududu geçerek 
Fransız toprağıı^. iltica etmiştir. Bım-
lar 3000 kadard. Muhaceret devam 
etmektedir. İltiv. edenler arasmda 
hükûmetçilerin ' inci fırkasma men
sup bir livaya ki landa eden bir hükû-
Biet komiseri de 'ardır. 

Leridanın varoşları işgal 
'^ edildi 

Saragos 1 — General Yague ordusu
nun bazı müfı »zelerile hücum araba
ları, dün gec/ Lerida'nm bazı varoş-
larmı işgal etmiştir, Fas askerlerinin 
kûlîi kısmı bu sabah şehre girecektir. 
Şehir ıssızdır. Şehrin merkezinden bü
yük duman sütunları yükseliyor. Le
vazım arabaları, nehir sularmm inme
si için Cinca ırmağınm sağ sahilinde 
bekliyorlar. 

Saragos 1 (A.A.) — Havas ajansı 
muhabirinden: Frankistlerin Tarragon 
eyaletinde ve Gandeza istikametinde
ki İleri hareketleri devam etmektedir. 

Alkaniz'in cenubu şarkisinde İtal
yan kıtaatı, Testavin nehrini geçiniş-
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Cepheyi ve Frankoculann son 
gösterir 

»̂> 
lerdir ve Töre del Konte kasabasmı 
zaptederek dö Val Derrobr'a yedi kilo
metre mesafeye gelmişlerdir. 

günlerde işgal ettikleri mevzileri 
harita 

Cumhuriyetçilerin Kastellon eyaleti 
hududlafmdaki mukavemeti artmak
tadır. (Devamı 13 üncü sahifede) 

Lord Loyd bu akşam 
Yunanistana gidiyor 

Kendisine refaltat eden albay Briç Tiirlıiyeden 
biiyiik lıayranL\la bahsediyor 

Romanyadaki deûişil(iil( 
Peti Jurnal Almanyaya 
karşı konmak istendiğini 

söylüyor 
Paris 1 (A.A.) — Romanyadaki 

hükümet değişmesinden balıseden 
Pöti Jurnal gazetesi diyor ki: 

cKral Kai"Oİ, memleketini Lâtin 
ve hiristiyan garp medeniyetinin bir 
ileri karakolu halinde organize eder
ken, Hitlerci bir diktatörlüğe kralcı 
bir diktatörlüğü karşı çıkarmakta
dır. Bu rol, bir çok bakımdan ente
resandır ve alâkamızı çekmesi icsıb 
edecek mahiyettedir. Zira Romanya
lım şefleri, anşlusun ertesi günü nü
fuzunu «Şarka doğru» genişletmek 
istiyen Almanyanm hücumlanna 
karşı koymak istemektedirler.» 
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Hileye karşı teşkilât 
Yeni adt Emniyet olan poliste muh

telif ebeler var: Siyasî kısım, Mi cü
rümler kısmı, pasaport, zabıtai ahlâ
kiye, üh... 

Yeni yeni Vekâletler ihdası bile 
düşünüldüğü ve içtimaî teşkilâtımı
zın genişlediği şu devirde Emniyete 
bir de «.Esnaf hilelerile mücadele» 
kısmı üâve olunsa... 

Zira piyasa, yüz karamız olacak bir 
hale girmiştir. Şahsen namuskâr 
olanlar bSe sırf rekabet yüzünden 
hüe teamülüne uymağa mecbur olu
yorlar. Bu hastalık varken, bütün 
ucuzluk teşebbüsleri, bütün hüsnü 
niyetler hep suya düşecektir. 

Yukarıda Lord Loyd Hariciye köşkünde verilen ziyafette Başvekilimizle görüşü
yor, aşağıda Hariciye köşkünde verilen öğle ziyafetinden bir köşe 

İngiliz ricalindeç^p=>5 .Mısır fevka-
• '^tnsieri f,„„T3nTnıaiTîin Ankara 

-ş ve doğru 

bir tarafa çıkmıyarak otelf!5 istirahat 
etmiştir. 

Lord Loyd, İngiliz kültür cemiyeti 

KANUN BİLGİLERİ 

Şahitlikten çekinme 
Yazan: Avukat Emced Ağış 

Bugün beşinci sahifede 

r DELİ PETROİ 
BUGÜN I 

Büyük önderimize 
candan bağiıiıgımız 

Diin topianan umumî meclis buhusustaki 
hislerimize tercüman oldu 

Profesör Fisenje evvelki gün üniversite konferans 
salonunda mühim bir konferans verdi 

istanbul umum! meclisi nisan top
lantısına dün başlamıştır. Toplantıda 
ftzadan doktor Ethem Akif söz alarak 
Reisicumhurumuzun rahatsızlığma ve 
ayni zamanda da iadei afiyet etmiş bu
lunduklarına muttali olduğımu ve rar 
hatsızlıklanndan ne kadar müteessir 
olmuşsa tamamen iyUeşmiş bulunma-
larmdan da o kadar sevindiğini söyli-
yerek bu sevincini efkân umumiye 
huzurunda mecliste izhar etmek is
tediğini beyan etmiştir. 

Btmun üzerine reis vekili Necip Ser-
dengeçti şunlan söylemiştir: 

— Cümhurreisimizin rahatsızlıkla
rına hepimiz gazetelerde okuyarak 
muttali olduk ve üzüldük. Fakat ayni 
zamanda tamamen iyileşmiş bulun
duklarım da resmî ve salâhiyettar ma
kamdan öğrenmekle mesrur ve müste
rih olmuş bulunmaktayız. Ethem Akif 
arkadaşımızm bu sürürümüzü ve mu
kaddes Atamıza olan candan bağlıh-
ğımızı ifade eden ve efkân umumiyeye 

(Devamı 13 üncü sahifede) Profesör Fisenje 

Maliye Vekili Ankara 
borsasını merasimle açtı 
Esham ve tahvilât üzerine dünden 

itibaren satışlara başlandı 
Ankara 1 (A. 

A.) — Ankara 
menkul kıjrmet-
1er ve kambiyo 
borsası bugün sa
at 11 de açılmış
tır. Bu münase
betle yeni lîorsa 
binasında yapılan 
merasime başta 
MaUye Veküi B. 
Fuad Ağraü oldu
ğu halde C. H. 
Partisi Genel Sek
reterlik yardımcı Fuad Ağralı 
üyesi B. Münir Maliye VekiU B. 
Akkaya, Maliye vekâleti müsteşan 
Cezmi Ercin, Cuhmuriyet Merkez ban
kası Genel Direktörü Kemal Zaim 

Sınai ve bütün diğer bankalar direk-
törlerile bankalar idare meclisleri üye
leri, Maliye vekâleti erkâm belediye 
reis muavini ve Ankara'da bıüunmak-
ta olan yerli ve ecnebi matbuat mü
messilleri iştirak eylemişlerdir. 

Maliye Vekilinin nutku 
Maliye Vekili B. Fuad Ağrah borsa

yı açarken demiştir ki: 
— Cumhuriyet hükümetinin rasyo-

nal çalışmaya verdiği ehemmiyetin fe
yizli neticelerinden birisine daha bu
gün burada şahid oluyoruz. 

Filhakika rejimimiz, bütün işlerin 
yekdiğmle olan alâka ve irtibatını 
ahenktar bir surette tanzim ve idare 
için Cumhuriyet merkezinin ona göre, 
teşldlâtlandınimasım âmir bulun
maktadır. 

(Devamı on üçüncü sahifede) 
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I D â u Creceki ve Bu Sabahki Haberler 
GÜNÜN HADtSELERt 

"Hükmetmek için 
parçalamakl», düsturu 

A vusturyadakl Alman kuvvetleri 
geri aluuyormuş. Bu suretle bu 

memleket, askerî bir kuvvetin yxun-
ruğu altmda değil de, kendi nzasile Al
man bütünlüğü İçine girmiş olduğu
nu belli edecekmiş. 
Yukanki hatoer pek çoklarmı mem-

p.xm etti: 
«Çekoslovakyaya dışarıdan bir hü

cum tasavvur edilseydi, bu geri çek
me haî-eketi yapılmazdı! - diyorlar. -
Demek, o memleket, içerden hazırla-
lup kendiliğinden şekil değiştirecek.» 

Bu hazırlanışa dair de emareler 
mevcud: Pragda bir hükümet darbe-
6ile Naziliğin kurulacağı söyleniyor... 
Buna mukavemet edemesin diye, biz-
eat Çekoslovak unsur «Millî cephe -
Halk cephesi» diye ikiye aynlıyor-
muş. 

Ezelî düstur: «Hükmetmek için İn
kısama uğratmak»! 

• 
Bir nikbinlik daha... 

N ikbin mülâhazalarla, havadisler
le çıkan gazetenin Amerikada 

revaç bulduğunu gören bir diplomat 
harbin bu seneler zarfmda çıkmıya-
cağmı tebşir etmişti. Bu sözleri mak
bule geçmişti. Amerikanm eski cum
hur reisi Huver de aynı üslûp üzere, 
diyor ki: 

— Komünizm de, faşizm de muvaf
fak olamıyacaklardır. Bunlar müfrit 
cereyanlardır. Yırtıcı kuşlann ömrü 
ez olacak, istikbal gene âkil, fazıl de
mokrasiye kalacaktır. 

Uzun süren bir Avrupa seyahatin
den avdette bu sözleri söyliyen Hu
ver, yeni bir intihab mücadelesinde 
muzaffer olmak için mi hazırlanıyor? 

Bir kadma' «Güzelsin!», bir ihti
yara «Sıhhattesin!», bir müellife 
«Zekîsin!» denildiği zaman nasıl hoş
lanırlarsa bir millete de «İstikbal se
nin rejiminde!» denildiği vakit halk 
zevk duyuyor. Nitekim Mussolini de, 
İtalyanlara asnn faşist asrı olduğunu 
söylemişti. Herkes halkım pohpohlı-
yor. Demokrasiye zıd memleketlerde 
bile efkârı umumiyeye ehemmiyet 
verildiğine göre, halkm siyasetteki 
rolü henüz hiç bir yerde ölmemiş de
mektir!... Öyleyse?.... Huverin sözü 
yabana atılır cinsten değil... 

İl 
Gitti gider! 

F ransız gazeteleri, Avusturyanm 
mersiyelerini yazmakla meşgul... 

Banki Napolyon o devletle boğuşma-
dıydı, sanki umumî harpte Avusturya 
karşı cephede değildi... Şimdi Vlya-
nanın valslerim, incelikleri tarafın
dan tutturarak, göz yaşı dökmedik
leri kalıyor. 

Hattâ bir Fransız gazetesi: 
«Bir kaç asır esarette kaldıktan 

sonra Lehistan nasıl tekrar dirildiy-
•e, Avusturya için ergeç istiklâline 
kavuşmak ümidi ölmemiştir!» demek
tedir. 

Fakat Lehlilerin diğer Slavlardan 
eyn bir dilleri, edebiyatları var... 
Avusturyanm ise ayrı dili yok, edebi
yatı da Almanlarmkinden ayndır de
nemez... Onun için: Gitti gider... 

Yalnız bu misal, milliyetin temeli
ni bütün vüzulıile göstermek için 
kâfi... 

NOT ; 
Dün bu sütundaki bir yazıda, bir cümle 

lomşıkhğı neticesinde, yeni Rumen Dış 
Sakanı Komnen'in eskiden Başvekillik 
>«,pmış olduğu manası çıkıyordu İtizar 

J 

»deriz. F. T. 

^ur«a belediyesinin yeni jnl 
bütçesi 440,000 lira 

Bursa 1 (Telefon) — Belediye mec-
VJA nisan toplantısına bugün başla-
ttuştır. Bdediye reisinin 938 bütçesi 
Jjûckmda verdiği izahata göre yeni 
j^tttc eecen senekinden 39,000 lira 

000 küsur lira olarak 
>. Bu paranın 100,000 

"•n İmarma sarfe-
-1İ7- <u^n- TlfvAv»^^ 

S o n da,lcUga 
Hükûmetçi bir İspanyol ordusu 

Fransız hududuna kaçıyor 
Fransrz hududu civarında iki İspanyol fırkası muhasara 

edilmişdi, Fransada endişe ve heyecan var 
Paris 2 — Buraya gelen haberlere 

göre Franko kuvvetleri tarafmdan 
mağlûb edilen hükûmetçi 10 uncu 
kolordu, tazyik ve takib edilerek Fran-
sıa hududuna çekilmektedir. Bu kolor
dunun kumandanı general Gayo ile 
erkânıharbiye heyeti ve yanlarında 
bulunan iki mebıiî Fransız toprağına 
iltica etmişlerdir. 

Hükümete mensup 31 inci ve 43 ün
cü fırkalar Fransız hududu civarında 
Franko kuvvetleri tarafından muha
sara edilmişlerdir. 

Şimdiye kadar Fransız topraklan-
na iltica eden İspanyol milislerinin 
adedi on bini geçmiştir. Kabine bun
ların vaziyeti hakkında bir karar ve

recektir. 
Paris 2 — İspanyadaki hâdiselerin 

tarzı cereyanı, burada bedbinlikle kar
şılanıyor, Aı-alannda bir çok ecnebi 
gönüllüler de bulunan Franko kuv
vetlerinin Fransız hududuna yaklaş
maları siyasî mahafilde endişe uyan
dırmaktadır. 

Milletler Cemiyeti Habeş ilhakını 
tasdik için 9 mayısta toplanıyor 

Paris 2 — İtalya hükümeti, Habe
şistan ilhakmm tanınması İçin İngil
tere tarafmdan ileri sürülen noktai 
nazan kabul etmiştir. İngilterenin 
teklifi mucibince Milletler cemiyeti 
ilhakı tanımak için 9 mayısta içtimaa 
davet edilecektir. 

Londra 2 — İngiliz - İtalyan müza
kereleri çok iyi bir safhada olmakla 

beraber itilâfın imzalanmak üzere ol
duğu haberi mevsimsizdir. İtalya İn-
giltereye şu müsaadelerde bulun
muştur: 

1 — İtalya, Habeşistan ilhakımn 
Milletler cemiyeti marifetile tanmma-
smı kabul ediyor. 

2 — İtalya, itilâfın imzasından son
ra İspanyadaki lejyonerlerini geri çe
kecektir. 

3 — İtilâf imzalanır imzalanmaz 
İtalyanın İngiliz aleyhtarı propagan
dası kesilecektir. 

4 — İtalya, Trablusgarbdeki kuv
vetlerinin yansım geri çekecektir. 

5 — İki taraf Akdenizde bulundu
racağı kuvvetler hakkında yekdiğeri
ne malûmat verecektir. Bahriahmere 
taallûk eden meselelerin müzakere
sinde tcı-akkiler kaydedilmiştir. 

Mısır seçiminde hükümet 
partisi kazanıyor 

IİO mebusluktan 45 ini hükûmetçiler 23 ünü 
muhalifler 18 ini de Sadî partisi kazandı 

Kahire 1 (A.A.) — Neticesi alına-
mıyan uzak seçim daireleri hariç ol
mak üzere son vaziyet: Yukan Mısır
da yapılan seçim hükümet kualisyo-
nuna ezici bir ekseriyet temin etmiş
tir, 110 mebusluktan 45 ni hükümet 
partileri, 23 ünü Muhammed Mah-
mud kabinesine taraftar müstakiller 
kazanmışlardır. 

Yeni Sadi partisi 18 âza kazana
rak •Aşağı Mısırın bu partiye yeni 
mceliste nüfuzlu bir mevki temin 
edeceğini gösteren bir muvaffakiyet 
kazanmıştır. 

Vefd partisinden ancak dört âza 
seçilmiştir. 

Hükümet namzetlerinden Mehmed 
Mahmud paşa ile adliye nazırı Kasa
ba paşamn muvaffakiyetleri bilhas
sa kaydedilmektedir. 

Dün bazı hâdiseler kaydedilmiştir. 
Yukan Mısırda altı kişi ölmüştür. 
Vefd partisi mensublarından mürek
kep bir grup Samalut belediye reisi
ne taarruz ederek kendisini bıçakla 
yaralamışlardır. 

Kahire 1 (A.A.) — Umumî intiha
bat esnasında Vefdciler şimdiye kadar 
bir tek mebusluk kazanmışlardır. Bu 
netice, yukarı Mısırda hükümet le
hinde tam bir değişiklik vuku bul
duğuna delâlet etmektedir. 

italyan teslihatı 
kime karşı 

Gazeteler "bize tecavüz 
etmek istiyenlere karşıdır,, 

diyorlar 
Roma 1 (A. A.) — Gazeteler, B. 

Mussolini'nin 30 martta söylediği 
nutkun ecnebi memleketlerde husu
le getirdiği aksile meşgul olmakta 
berdevamdır. Gazeteler, İtalyan tes-
lihatmın hiç kimseyi tehdid etme
mekte olduğunu ve sulhu zaman al-
tma almağa hadim bulunduğunu yaz
maktadırlar. 

Popolo d'İtalya diyor ki: «Ecnebi 
memleketlerde bazı kimesler, İtalyan 
teslihatınm İdme kaı-şı yapılmakta 
olduğu sualini irad etmektedirler. Bu 
tesühat, vatanın haklarına ve men
faatlerine tecavüz etmeğe cesaret 
edecek olanlara karşı yapılmakta
dır.» 

Mecliste Türkiye - Letonya 
ticaret mukavelesinin birinci 

müzakeresi yapıldı 
Ankara 1 (A.A.) — Büyük Millet 

meclisi bugün Fikret Sılay'm baş-
kanhğmda toplanarak Türkiye - Le
tonya ticaret mukavelesinin tasdiki 
haJkkmda kanım lâyihasmm birinci 

^ - . v Ut^^^^n . . . 

Lord Loyd'ın siyasî 
vazifesi yok 

Lordun refakatmda bulu
nan kolonel Bridgen*in 

beyanatı 
Dün Ankaradan şehrimize gelen 

Lord Leydin refakatinde bulunan 
kolonel Bridge gazetecilere şu beya
natta bulunmuştur: 

— Lord Loydun seyahati daha doğ
rusu şimdi yapmakta bulunduğumuz 
turne, siyasî veya resmî hiç bir ma
hiyeti haiz değildir. Biliyorsunuz ki 
lord Loyd bir müddettenberi gayesi 
ve programı itibarile Alyans Franseze 
benziyen bir teşekkül hesabına çalış
maktadır. Bu teşekkül ne resmîdir ve 
ne de hükümete aittir. 

Bu cemiyet, yabancı memleketler
de yaşıyan İngiliz gençliğinin terbiye
sine ve ecnebi memleketlerde mevcud 
İngiliz mekteplerinin vaziyetine neza
ret ediyor, 

Lord Loyd benim de kâtibi umumî
liğini yaptığım bu cemiyete yeni bir 
inkişaf vermek istemiştir. Lord ayni 
zamanda ecnebî memleketlerde bulu
nan işsiz İngilizler ve Malenezler ile 
meşgul oluyor. 

Kahireden tedkikat için Kıbrısa git
tik, buradan da Atinaya, sonra Lon-
dreya gideceğiz. L.ord Loydm Anka-
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Almanyada Ya-
hudiler azalıyor 

933 de 580 bin Yahudi 
varken bugün 360 bin kaldı 

Berlin 1 (A.A.) — Havas ajansınm 
muhabiri bildiriyor: Bundan sonra 
dinî Yahudi cemaatleri, katolik ve 
protestan cemaatlerinin müstefid ol
dukları imtiyazları kaybedecekler ve 
sivil cemiyetler gibi vergiye tabi tu
tulacaklardır. 

Yahudilere ağır bir darbe indirmek
te olan bu emir, Yahudi cemaatlerin
den bazılarının ortadan kalkmasını 
intaç edecektir. 

Tahmin edildiğine göre, Yahudi 
cemaatlerinin adedi 1933 senesinden-
beri takriben yüzde yirmi nisbetinde 
azalmıştır. MusevUiğe sadık kalmış 
olan Yahudilerin adedi ise hicret ve 
doğumlara nisbetle ölümlerin fazla
lığı dolayısile şimdi 360,000 kişiden 
ibarettir. Bu miktar 1933 senesinde 
580,000 kişiye baliğ olmakta idi. 

Hariciye Vekili 
Mısıra gitmek üzere yarın 

şehrimize geliyor 
Ankara 2 — Kahireye gidecek olan 

Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Araş, 
bu akşam buradan hareket edecektir. 
Vekile Emniyet işleri umum müdürü 
B. Şükrü, Hariciye Vekâleti müdürle
rinden B. Cevad Açıkalm, B. Refik 
Âmir ve Seyfullah, Türkofis ikinci 
reisi B. Nihad, İktisad Vekâleti me
murlarından B. Cevad refakat edecek
lerdir. B. Tevfik Rüştü Araş, 6 nisan
da Kahireye vasıl olacaktır. B. Tevfik 
Rüştü Arasla beraber Mısır sefiri B, 
Elcezairi de Kahireye gidecektir. 

Mültecilere yardım komite
sine iştirak edenler 

Vaşington 1 (A.A.) — Hariciye Ne
zareti Holanda, Panama, Venezüella 
ve Uruguaym Amerika Hariciye Na
zın Hul tarafından telkin edilen bey
nelmilel mülteciler komitesine işti
rak etmeğe karar verdiklerini bildir
mektedir. 

Bir Avusturyalı general Avus-
turyadaki Alman kuvvetleri 

başkumandanı oldu 
Viyana 1 (A.A.) — Avusturya Ma

jör generah Loehr, Avusturyada bu-
iımnn Alman hav." kuvvetleri basku-

Prens Segfeddin^ 
nin veresesi 

Merhumun zevcesi ancak 
meşru varis sıfatile bîrşey 
kabul edebileceğini bildirdi 

Kahirede çıkan «El - Ehram» gaze
tesi yazıyor: Söylendiğine göre mer
hum prens Ahmed Seyfeddin Türki-
yede iken bir Türk bayanla iki sene 
evvel evlenmiş ve bundah bir çocuğu 
olmuştur. Bayan, veraset terekesine 
İthalini istemiş, fakat otorite bunu 
kabul etmemiştir. Çünkü prensin bu 
bayanla evlenmesi mukaddema kral
lık meclisine arzt lümiş ise de meclis 
selâhiyetini kulla;/ ai'ak bu izdivacı ve 
bu izdivaçtan do. 71 meydana gelecek 
netayici evveiee ) tıl saymıştır. Yal
nız prensin dostu^ -eya her hangi di
ğer bir sıfatla kene '.sine mirastan bir 
meblâğ tahsisi kaı ırlaşmıştır. 

Bu karardan bay. 11 haberdar edile
rek isabet eden par takdim edilince 
kendisi parayı rec -etmiş ve ancak 
meşru varis sıfatile , r şey kabul ede
bileceğini bildirmiF r. Halbuki bu 
hakkı yalnız krallıK leclisi verebilir. 
Meclis ise izdivacın oatıl olduğuna 
zamanında karar ^ misti. Bayan 
Türkiyeye bir kaç ĝ  t evvel avdet 
etmiştir. Orada hukuj nu müdafaa 
etmek için hukulcşinaf ann reylerini 
alacak ve tekrar Mısır-, dönerek dava 
açacaktır. 

Esliişelıjrdejr to 
Devlet Demiryolları atelye-

sinde bir amele öldü, biri 
yaralandı 

Eskişehir 1 (Telefon) — Devlet De
miryolları atelyesinde feci bir kaza 
olmuştur. Epice zamandan beri yapıl
makta olan büyük bir demir depo an
sızın devrilmiş ve çalışan işçilerden 
774 numaralı Sıvash Hüseyin oğlu 
Nuri deponun altında kalarak ezil
miştir. Arkadaşlan Nuriyi kurtarmak 
istemişlerse de muvaffak olamamış
lardır. Bu arada işçilerden 466 numa
ralı Salihin de ayağı ezilmiştir. 

Müddeiumumîlik derhal tahkikata 
başlamıştır, ölen Nurinin hamile bir 
karısı ile 3 çocuğu vardır. Zavallı iş-
çüıin cenazesi bugün merasimle kal-
dınlmıştır. 

Yaı-alı Salih hastanede tedavi al
tındadır. 

Tefenni hükümet konağı 
yandı 

Ankara 1 — Burdur vilâyetine tâbi 
Tefenni kazası hükümet konağında, 
yangın çıkmış, kaymakamhk, maliye, 
adliye, nüfus, jandarma dairelerinin 
evrakı yanmıştır. Maliye dairesinin 
içinde sekiz bin lirahk pul ve 20'J lira 
nakid bulunan iki kasası kurtarılmış
tır. Yangının sobadan çıktığı zanne
dilmektedir. 

B. Hitler 
10 nisanda Viyana-

da rey verecek 
Berlin 1 — B. Hitler 10 nisanda 

Viyanada reyiam verecektir. 

Arşidük Ottoya verilen fahrî 
vatandaşlık unvanları geri 

almacak 
Viyana 1 (A.A.) — Führer'in Avus

turyadakl komiseri B. Büerkel, B. 
Seys İnkart'a bir mektup göndere
rek «Şuşnig idaresinin tazyiki altın
da Otto üö Habsburg'a fahrî vatan
daşlık unvanının verilmesi için Avus* 
turyanm bir çok komünleri tarafın
dan verilmiş olan kararlann derhal 
geri alınmasını» taleb etmiştir. 

Mussolininin cevabı 
Rama 1 (A.A.) — B. Mussoüni, İtal

yan İmparatorluğunun birinci mare
şali Uâm münasebetile B. Hitlerden 
aldığı tebrik telgrafına aşağıdaki ce
vabı vermiştir: 

Telgrafımza ve faşist İtlaya hak-
kmdaki te f'-.,5»,i„<̂  v,,̂ ' I0 
blmle tesekV 

i 
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Yankesici hikâyeleri 
Bilmem «puason davril» miydi? Dün

kü Haber gazetesinde bir ilân okudum: 
Birkaç sütun uzunluğımda bir açık 
mektup... Altmda, parayla reklâm ola
rak almdığına dair işaretler bulunan 
bu yazı, bir yankesiciye hitaben kale
me almnuş. 

«Filânca gün filânca kıhkta (dan 
filânca eşkâldaki zarif ve şık zat!.. Be
ni şu şu yerlerde, şu şu şekillerde ta
kip ettiniz ve cüsdanam aşıribnız. tçln-
de dli lira vardı. Paralar sizin olsun. 
Fakat bana o cüzdan şimdi ölmüş olan 
kıymetli bir insan tarafından hediye 
edilmişti. Üstelik, elli, yüz lira vere
yim; lütfen o hatırayı iade ediniz. 
Bu hususta sizinle anlaşalım!» diyor. 
«Şayed vermezseniz eşkâliniz akhm-
dadur. Size elbette bir gün bir yerde 
raslarun, polise teslim ederim!» diye 
de tehdid ediyor. 

Vakıa cüzdamn bir balık derisindm 
yapılmış olduğuna dair izahat yok am
ma, ben gene «puason davril» olmasm-
dan şüphelendim. 

Fakat bu münasebetle de akhma 
hUcâyeler geldi. 

Birinci: 
Ahmed Haşim bizzat anlatmıştı. Bir 

gece evine girip lâmbayı yakınca her 
yerin karma karışık olduğunu, fakat 
hiç bir şeyin eksUmediğini görmüş. 
Küme edilmiş, yükte hafif, pahada 
ağır öteberinin tam üstünde bir mdc-
tup duruyormuş. Açıp şu satırları oku
muş: 

^üstad! Ben edebiyat 7nerakUst 
bir hırsızım. Burasının size aid oldu
ğunu bilmeden girdim. Tam bütün 
^imi tamamladım ki, duvarda Ur re-
sim görerek sisin evinizde olduğumu 
o-nladım. Mahcubane çekiliyoruTru Eş
yanıza el sürmek mi? AMa!...* 

Bu hikâyenin iki sakat yeri var; W-
rj. Avrupah bir artist hakkında da 
rivayet edilmesi.. Artık tevarüd mü, 
intihal mı bilemem... İkinci mahzuru 
öa, vaktUe gazetelerde yazılmış olma
sı... 

Diğer hikâyeyi bugün ilk defa ola-
*"alt bizim muharrir arkadaş Mustafa 
^g ıb 'dan dinledim. Samnm, gayn 
münteşirdir: 

Nereden para çıkaracağını düşünen 
meşhur sefih ve zeki münevverlerimiz
den biri, tramvayda bir yankesicinin 
elini, cüzdanmı kurcaladığı esnada 
Şirppadak yakalamış: 

— Yürü karakola... 
Ve polise demiş ki: 
— Ben filancayım... İşte bunu bu 

Vaziyette tuttum... Fakat paramı aşı
rıp bir arkadaşma daha evvelinden 
vermiş olacak... Çünkü 160 Uramın ye
rinde yeller esiyor... 

— Evet, beyim... Zaten tanırız men
deburu... Sabıka erbabındandır... Söy
le baakhm... Paralar kimde?.. 

— V^allahi, billahi ben... 
•— Daha konuşuyor... Söyle... 
Yankesici bakmış ki çare yok, şirket 

halinde çalıştığı arkadaşlarım bildir
miş. Onlar da, başkalarından aşırdık
ları paralardan 160 kâğıdı tamamla
mışlar... Verip kurtulmuşlar.... 

AiTadan birkaç zaman geçmiş, vaka 
kahramanı münevver, bastonunu sal
layıp Beyoğlunda yürürken biri eline 
yapışıp hürmetle öpmüş... A... mahud 

f " ^ SOHBET: 

Kasımpaşa spor 
klübû sahası 

Plân imar şubesince 
görüldükten sonra inşaat 

yapılacak 
Dahiliye Vekâleti, Kasımpaşa spor 

klübü için bir îdman sahası ittüıaa 
edilmek üzere KasımpaşadaM Aşık
lar mezarliğını klübe terketmişü. 
Spor klübü, bu sahayı taiızim etmeğe 
başlamış; fakat belediye imar mü
dürlüğü, sahamn gelişi güzel tanzim 
edilmesine itiraz ederek inşaatı tatil 
ettirmiştir. 

Kasımpaşa spor klübü idare heyeti 
âzası dün belediye fen heyeti müdür
lüğüne müracaat ederek inşaatm ta
til edilmesinden şikâyet etmişlerdir. 
Belediye, fen heyeti vaziyeti tedkik 
edecektir. Belediye her türlü ımnımî 
sahalarm şehir plânmda takib edilen 
esaslaira uygun olmasmı istediğinden 
Kasımpaşa spor sahasının tanzimi 
plânı da imar şubesince tedldk ve be
lediyece tasdik edildikten sonra in
şaatın devamına müsaade edUecek-
tir. 

İstanbul surları 
Bir kısmı yıktırılacak, bir 

kısmı tamir edilecek 
Şehircilik mütehassısı B, Proste 

şehir plârunm avan projesini yapar
ken İstanbul surlanndan bir kısmı-
nm yıktınlmasım muvafık görmüştü. 
Bilhassa harap ve kısmen yıkılmış 
olan surlann yeniden tamir edilerek 
ihya edilmesi büyük masraflara: teva
fuk edeceğinden mütehassıs, az mas
rafla muhafaza edilecek olan kısmala
rın muhafazasına tatafdardır. Edir-
nekapı surunun bir kısmile Yedikul© 
surları aynen muhafaza edilecektir. 
Müzeler idai'esi surlar hakkmdaki 
mütalâasım belediyeye bildirmiştir. 

Y ü k s e k t e d r i s a t u m u m 
müdürü geldi 

Yüksek tedrisat umum müdürü B. 
Cevad dün şehrimize gelmiştir. Umum 
müdür. Üniversitede ve Güzel Sanat
lar akademisinde yapüan inşaatı ma
hallinde tedkik edecektir. Aynı za
manda Üniversitede de teftişler yapa
caktır. 

D ü n h a p i s h a n e d e n 2 0 m a h 
k û m B u r s a y a g ö n d e r i l d i 
Hapishanede btüunan mahkûmla;-

n n nakline devam edilmektedir. Dün 
de yirmi mahkûm Bursa hapishane
sine gönderilmiştir. Taşra hapisha
nelerine gönderilecek 40 kadar mah
kûm kalmıştır. Bunlar da gider git
mez yıkma ameliyesine başlanacak
tır. 
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yankesici... Hapisten çıkmışmış me
ğer: 

— Bırak öpeyim ağabey çiğim I - de
miş. - Pirimize çatmışım o gün me
ğer... 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Plâna hacet olmadan 

yapılacak işler 
HİÇ şüphe yok ki, hazırlanan imar 

Id&nı İstanbula yepyeni bir s^kll ve
recek, güzelleştirecek. Fakat bu bü
yük plânın tatbikini bekleyinceye ka
dar, plânm esaslarına dokunnuyacak 
ufak tefek faaliyete acaba İmkân 
yok mudur?.. 

Meselâ Şlşhaneyokuşunun btiisında 
metruk bir karakol binası va bir ku
ru çeşme vardır ki, burası, yokuşun 
bir bacındaki belediye binasile tezad 
teşkil edecek derecede harab ve peri-
gan, gözleri rahatsız ediyor. 

Şelırin en işlek bir yerinde ve be
lediyenin tam karşısmda böyle bir 
çirkinliğe tahammül etmek bilhassa 
İstanbulu görmeğe gelen turistleri 
hayrete düşürecek bir şeydir. 

Daha buna benzer nice yerler var
dır ki tanzim ve iman hiç bir zaman 
ideal plânm tatbikini beklemeğe ih
tiyaç göstermez, küçük bir himmetle 
başarılabilir sanırım. 

Fatih - M. Necati 

Çok çocuklu hâkimlere 
' ikramiye 

Kura neticesinde 
kazanan i-»âi<innler 

Kanun hükümlerine göre çok ço
cuklu hâkimlere nisamn yirmi beşin
de dağıtılması kararlaştmlan ikra
miyelerden birincisini dokuz çocuklu 
olan Manisa mahkemesi âzasuadan B. 
Celâl kazanmış, kaıdisine 720 Ura ve
rilmesi kararlaştırılmıştır. Altı yüz 
kırkar lira ikramiye almaları icabeden 
diğer sekizer çocuklu hâkimler ara-
smda da kur 'a çekilmiş ve neticede 
Mecidözü hâkimi B. Ali ite İstanbul 
asliye târinci hukuk mahkemesi reisi 
B. Suphi kazannüşlardır. 

B. Suphi 1294 doğumludur. 1310 
senesinde evlenmiş ve 1313 senesinde 
aiiliyeye intisap etmiştir. Aslen Ma-
raşlı olan B. Suphi adliyede muhtelif 
memuriyetlerde derece deı-ece yükse
lerek bir müddet evvel İstanbul ashye 
birinci hukuk mahkemesi reisliğine 
tayin olunmuştur. 

Evlendiğindenberi geçen kırk dört 
sene zarfında sekiz çocuğu olmuştur. 
En büyük çocuğu bayan Emine kırk 
yaşındadır. Kendisi evli ve üç çocuk 
annesidir. İkinci çocuğu bayan Hay
liyedir ve duldur. Üçüncü çocuğu B. 
Lütfi 37 yaşında ve halen Maraşta 
bulunmaktadır. Onun da üç çocuğu 
vardır. 

Dördüncü çocuğu B. Kemal otuz 
beş yaşında ve göz doktonıdur. Bir 
çocuğu vaTdır. Beşinci çocuğu bayan 
Naime dört çocuk annesi, altıncı ço
cuğu yirmi dokuz yaşmda B. Nured-
din yakmda evlenmek üzere bulunu
yor. Yedinci çocuğu B. Hihni yinni 
dört yaşmda, sekizinci çocuk B. Necib 
on dokuz yaşındadır ve halen devlet 
hesabına Cenevrede Jeoloji tahsil et
mektedir. 

Bu suretle B. Cuphi, refikası, kız
ları, oğulları, damatları, gelinleri ve 
tonmlarile beraber yirmi iki kişilik 
bir aile teşkil etmektedir. 

Kulakların esrarı 
anlaşıldı 

Bir tıp talebesi 
yolda düşürmüş 

Sultanahmedde Mehmedpaşa;da Çe
lebi sokakta bir kâğıda sanh olarak 
bulunan bir çift insan kulağmm ma
hiyeti hakkında zabıtaca; yapüan tah
kikat bitmiştir. Kulaklar, o civarda 
oturan Tıp fakültesi talebesinden biri 
tarafmdan tedklkat için eve götürü
lürken kazafen düşürülmüş ve iki ço
cuğun eline geçmiştir. Buna nazaran 
hâdise üzerinden her hangi şekildeki 
şüpheler ortadan kalkmıştır. 

B u g ü n 5 0 0 s e j r y a h g e l i y o r 
MUvoke vapurile bugün şehrimize 

beş yüz seyyah gelecektir. Seyyahlar 
vapurla Boğazı gezeceklerdir. Bele
diye, limanımıza gelecek seyyahlara 
şehir hakkında umumî malûmat ver
mek üzere bugünden itibaren yeni bir 
usul ittihaz etmiştir. Vapurda bulun
durulacak belediye turizm şubesi me
murları oparlörlerle Boğaz ve şehrin 

. diğer kısımları hakkında izahat vere
ceklerdir. Bu usul, gelecek bütün sey
yah va:purlannda tatbik edilecektir. 

Mezbaha biitcesi 497 bin 
tira noksan 

Şehir tiyatrosu, konserva
tuar, düşkünler evi bütçe

leri mecHse verildi 
Belediye reisliği, Karaağaç mües

sesesi. Şehir Tiyatrosu, Düşkünlerevi 
(Dairülaceze), Konservatuar mües
seseleri hakkındaki mülhak bütçeleri 
şehir meclisine vermiştir. Bu bütçe
lerde bütçe encümeninde müzakere 
edUecektir. 

Mezbaha, soğukhava deposu ve pay 
mahallinden ibaret olan Karaağaç 
müessesesinin bütçesi 937 senesindeki 
bütçeye 167,001 lira; olarak konmuş 
ve 1,137,600 lira olarak tahsilat yapü-
mıştL Etten alınan rüsumun indiril
mesi münasebetile bu seneki Kara
ağaç müessesesi bütçesi 497,265 nok-
sanile 1,100,600 lira.olarak tespit edil
miştir. Bu 497,265 lira hükümetçe 
yapılacak yardım ile kapatılacaktır. 
Diğer bütçeleıde geçen seneki bütçe
den bir fark yoktur. 

4 a f y o n v e h e r o i n k a ç a k ç ı s ı 
y a k a l a n d ı 

Beyazıdda Enver adında birinin 
afyon kaçakçılığı yaptığı haber alm-
mış, dün evinde bir mikdar afyon bu-
lımmuştur. Tahtakalede Refet, Nimet 
ve Celâl adında üç kişi de heroin ve 
sigara kaçakçılığından yakalanmıştır. 

Y a n g ı n b a ş l a n g ı c ı 
Burgaz adasında bay Medeninin 

sanatoryomunun, Fatih tramvay te
vakkuf yerinde Kâzımbey apartuna-
nmm. Şişlide Narmanlı apartımam-
nın bacaları tutuşmuş, derhal yetişen 
itfaiye tarafından söndürülmüştür. 

Bir mısrağ 
Sanat eseri daima irade mahsulü

dür. Tesadüfen vücude getirilen gü
zelliklerin bir kıymeti yoktur demiy*-
ceğim: onlar da bir an için gözümüzü 
veya zihniraizi şad edebilir. Fakat sa-
hiMetinm bir sanatkâr okluğunu i»-
pat etmez; çikıkü onkınn irade» hap 
licinde, ha t tâ onlara rağmen vücud 
bubnuşlardır. 

Dikkat edin: hemen her gü»şurada 
burada konuşurken birkaç mevzua 
soz duyarız. Yalıya Kemal bir zanuuip 
kır dükkânlann tabelalarında «mis* 
tağ) arsnh; (.Meşhur börekçi Ahmet 
Usta» ve «Envai nefis tatUlar var» gi-
M şeyler bulmuştu. Fakat bunlar - v» 
bunlar gilri niceleri - mevzun ^makla 
beraber nusrağ sayılamaz, çünkü gü
zel değiktir... 

Acaba? Onlan hiç bir şairin, sanat
kârın güzelleştiremiyeceğini iddia ede
bilir miyiz? Kim biür? Belki bir man
zumede... Çünkü musikiden bahsedi
lirken şöyle bir sez duymamız kabiV 
dir: «Rast mahur ile. uşşak muhay
yerle döner >. Bunun mevzun olduğu
nu belki farketmezsiniz; farketsenis 
bile ihtimal: "Mevzun ama pek güzel 
değil!» diye geçersiniz. Mahsus o mıs-
rağı aldıra, çünkü onun fevkalâde gü
zel olduğuna kaniğim. Türkçede öz 
şiire, kelâmın adeta maddî bir «nes
ne» oluvermesine gösterilecek en iyi 
misal. 

«Rast mahur ile, uşşak muhayyerle 
döner» cümlesi, bu «haber» den ibaret 
olıaıea alelade, renksiz bir söz gibi 
gözüktüğü ftMUe aHsrağ «darak söyle
nince neden öyle güzeUeşiveriyor? 
Beyti alakm: Cümle ervahı makamat 
açüır arşa kadar. - Rast mahur üe, 
uşşak muhayyerle döner.» Beyitte er-
velâ «ciuaS" göze çarpıyor: şair «d(>-
neı» seaünü hem musydtMd mağna-
sında. hem de ((raksetmek» mukabili 
el^-ak kıdlamyer. «Cinas», şiiri bu
günkü telâkkimize göre hiç de iyi bir 
şey değildir. O halde Yahya Kemal'in 
beytine hayran olmamız değil, bdlki 
simrlenmemiz lâzımdı. Halbuki lıay-
ran oluyoruz. 

Denilebilir ki: «Yahya Kemal'in 
beyti eski şiir telâkkisine göre söylen-
nüştir; sair divan edebiyatı estetiğine 
uyduğu için cinası da kabul etmesi 
lâzımdı. Bu zarureti hissettiğimiz için 
sinirlenmiyoruz, <.Bu muhakemenin 
doğru olmadığım sanıyorum; çiUıkü 
biz, divan edebiyatında da cinastan 
kurtulmuş, şimdiki şiir telâkkilerimi
ze uygun parçalan seviyoruz. «Aceb 
hamun -1 hayrettir beyaban -1 maha-
bet kim - Fegan - ı sad ceres peyda, 
vucud -1 kârban gaib beytinin bir ha
rika olduğunu söylediğim zaman «ta
rihî" düşünmüyorum, bugünkü zev
kimle büküm veriyorum. 

Demek ki Yahya Kemal'in beytini, 
cinastan hoşlanmayışıma rağmen se
viyorum. Hatta o beyti okurken değU-
se de onun üzerinde düşünürken ci
nas hakkındaki kanaatim sarsüıyor. 
«Cinas muhakkak fena bir şey değil, 
o da bir güzellik mısuru olabihyor, 
hiç olmazsa güzelliği sarsmıyor» diyo-
rmn. 

O nusrağı bütün manzume için, ya
hut bulunduğu beyt için mi seviyo
rum? Şüphesiz onların da tesiri var. 
Zaten onu herhangi bir musiki musa
habesinde sadece malûmat veren bir 
söz olarak duymuş olsaydım güzelli
ğini derhal kavnyacağımdan şüphe 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
Nurullah Ataç 

Bay< Amcaya göre... 

— Bu oğlanda bir başkalık var bay 
Amca, ne anaisma benziyor, ne banal.. 

... Bütün merakı musiM. ... Kedi miyavlamasından tut da... ... Keten helvacıya kadar bütün ses
lere hayran!... Biraz büyüsün. Cemal 
Reşide çurak vereceğimi... 

B. A. — Dua et de o zamana kadar 
civarmıza bir radyo amatörü gelmö-
sinl... 

— ? 
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Sohbet 
(Baş tarafı 3 ü n c ü sahifede) 

et t iğimi söylerdim. Demek ki b a n a 
o n u n 8:üzelliğini duyurmak için bü
t ü n gazele, h iç olmazsa beyte iht iyaç 
vardı . (Halbuki o Cem bezm'-i camı 
k u r d u ğ u g ü n «Şad olım!» dedi mısra-
ğmı t ek olarak da duysaydım yine se
verdim.) F a k a t şimdi ona, külden tec-
rid ederek, h a y r a n oluyorum. H a t t a 
h a z a n kül lü beğenmediğim, sırf o 
mısrağı haz ı r lamak için bir vasıta say 
dığım da oluyor. 

DenUebillr ki: «İçimizde o hazırlı-
ğ m tesiri kaldığı için biz o mısrağı kül
den tecrid e t t ik ten sonra da beğeniyo
ruz. «Hiç şüphesiz b u n u n doğru bir 
taraf ı var. F a k a t birçok dost lar ıma 
- bi t tabi gazeli bilmiyenlere - sade o 
mısrağı okudum, har ikulade olduğu
n u anladılar. Ta lmz şu var ki ben on
lara o mısrağı he rhang i bir söz diye 
değil, bir mısrağ diye söylüyordum; 
demek ki bana tesir etmiş olan hazır-
fağı onlara da «telkin» ediyordum. 

O halde bendeki «hazırhk» nedir? 
Ras t m a h u r İle, uşşak muhayyerle dö
ner» cümlesinin he rhang i bir söz de
ğil, bir mısrağ olduğunu bilmek... 
Yani şairin iradesinden, güzel b i r şe
kil vücude getirmek a rzusundan ha
berdar olmak. Şair bizim o sözü bir 
mısrağ olarak okumaımzı istiyor, biz 
de bu «emr» e i taat le - isterseniz şai
r in şar t lar ını kabul ederek deyin - nus-
r a ğ m güzelliğini hissediyoruz. 

Belki güzel bir mısrağ sayılabilecek 
mevzun sözü farkma var tnadan sar-
feden adamda irade yoktur, emir yok
tur . Onım için güzel bir şey yara tma
mıştır . Ha t t a onu ben farkeder de 
meydana çıkarırsam ya ra tmak mezi
yeti hiç şüphesiz ki bana aid olur. Bir 
mısrağın sahibi onu nasılsa ağzından 
«kaçıran» değil, onun güzel bir şekil 
oduğunu bilen adamdır . B u n u n için
dir ki binlerce çirkin, tadsız mısrağ 
söylemiş bir şairin eserinde bulunacak 
birkaç güzel şey, o şairi kur ta ramaz . 
Çünkü onlar, farkedilmeden söylen
miştir. Nunı l lah Ataç 

Kıymetli bir ziya 
Deniz ordu* 

m u z u n kıymetli 
uzuvlar ından bi
ri olan Adatepe 

gemisi levazım su
bayı teğmen Ke
n a n Bora uzun 
zamandan beri 
y a t m a k t a oldu
ğu has ta l ık tan 
kur tu lamıyarak 
vefat etmiştir . 
Cenazesi bugün 
cumartes i öğle 
namazını mütea« 
kip Aksaray Valde camiinden kaldırı
lacaktır. 

Kendisini sevenlerin bu son mera
sime iştirakleri rica olunur. (Mevlâ 
r a h m e t eyliye.) 

MEVLUD 
B/nisan/938 pazar günü Ağacamii şerifin
de öğle naoıazmı müteakip merhume ab
lamız bayan Hadiyenin ruhuna ithal edil
mek üzere mevlûdhan bay Mecid tarafm-
dan okunacak olan menkibeyi velâdeti ne-
bevide dostlarımızın huzuru rica olunur. 

Mühendis A. Muzaffer Boran 
Diş hekimi Tarık Boran 

E R T C G R U L SADİ TEK TİYATROSU 

W Pazartesi (Kadıköy) ^ah 
(Bakırköy), çarşamba 
(tJsüdar) sinemalarında 
ilk defa olarak büyük 

vodvil. 
KONTAK YAPTI 

lEHZADEBAŞI 

pazartesi akşamı 9 da 
Bakırköy Çankaya sine

masında operet 3 perde 
6. çarşamba günü ak
şamı Fransız tlyatro-
sımda büyük suvare 

sanatkâr Naşld ve ar-
^&<i^\&fl. Hablue Molla 

Halk opereti Bay Bayan 
Muallâ - Konseri Garden Bar varyeteleri 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Pangaltıda Nargileciyan, Tak
sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Tepebaşında 
Kinyoll, Galata: Hüseyin Hüsnü, Ka
sımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, Eminönü: Mehmed 
Kâzım, Fatih: Şehzadebaşında Asaf, 
Karagümrük: Mehmed Fuad, Bakır
köy: Merkez, Sanyer: Osman, Aksa
ray: Yenikapıda Sarım, Beşiktaş: Vi-
din. Fener: Vitali, Kumkapı: Cemil, 
Küçükpazar: Hikmet CemU, Samat-
ya: Yedikulede Teofilos, Alemdar: 
Ankara caddesinde Arif Neşet, Şeh
remini: Ahmed Hamdi, Kadıköy: Sa
dık, Yeldeğirmeninde Üçler, Üskü
dar: Selimiyede Selimiye, Heybeliada: 
Tomas, Büyükada: Halk. 

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

Kraliçelerin en büyüğü ve zevcelerin en yükseği 

(MİLLETLER KUPASI) büyük mükâfa tmı kazanmış fransızca sözlü fibnin ilk iraesi şerefine 

Bu Pazartesi akşamı Q ^ ^ ^ A 1 ^ Y ^ sinema ı FEVKALÂDE GALA 

ADOLPH WOHLBRUCK Müşkil «Viktorya» 
rolünde ANNA NEAGLE™ ''^^^^r^' 

, Biletler şimtTiden sat ı lmaktadır . Yerlerinizi t emin ediniz. Tel. 41341 

TENt NEŞRİYAT 

Mayis Gecesi ve Portre 
Remzi Kitab Evinin neşretmekte oldu

ğu «Dünya muharrirlerinden tercemeler 
serisi» nin 18 inci kitabı olarak çıkan bu 
eser Gogolün edebi bakımdan en kıymet
li bir eserdir. Tercemenin Hasan Ali Ediz 
ile Vasıf Onat tarafından doğrudan doğ
ruya Rusça aslından yapılması, eserin kıy
metini büsbütün arttırmaktadır. Fiati 60 
kuruştur. 

Piyano resitali 
10 nisan pazar günü saat 17 de Beyoğ-

lunda Ünyon Fransez salonlarında Popl 
Panayotidis tarafından bir piyano resita
li verilecektir. Programda Bah, Betoven, 
Şopen, Döbüsi ve List'in muhtelif eserleri 
vardır. 

Bugün S A U * C A ^ Y A s inemasında GÖRÜLECEK FİLM 

Aşk... Müdhiş iht i ras ... Ku^^vetli entrika.. . filrrü 

NAMUS LEKES 
Fihni, cidden ikinci bir (SUİİSTİMAL DAVASI) filmidir. Baş rollerde: VİCTOR FRANCEN 

SESSUE HAYAKAYVA — LİSE DELAMARE — LOUİS JOUVET 
İlâveten: PARAMOUNT JURNAL: GRETA GARBO İtalyada ve Avusturya hâdiselerinin mabadı . 

BUGÜN M E L E K Sinemasında 2 PİLİM birden 

I 
GONUL AVCISI 

Baş rollerde: 
ROBERT TAYLOR — JOAN CRA\VFORD 

Seanslar 1—4 ve 8,15 de 

SARI ZAMBAK' 
Baş rolde: 

MARTHA EGGERTH 
Seanslar: 2,30— 6 ve 9,50 de 

Eski edebiyat hakmda 
konferans 

önümüzdeki salı günü saat 18,30 da 
Tepebaşındaki Beyoğlu Halkevinde edebi
yat muallimi B. Agâh Sırn tarafmdan es
ki edebiyat mevzulu bir konferans verile
cektir. 

Beşiktaş Halkevinde 
konferans ve temsil 

Bu akşam Beşiktaş Halkevinde B. Mu
zaffer German tarafından inkılâbın ve
rimleri hakkında bir konferans verilecek 
aynca tîstiklâl» piyesi temsil edilecektir. 

Balo 
Erenköy Kamunu Başkanlığmdan: 
Cumhuriyet Halk Partisi Kadıköy mer

kez ve Erenköy Kamunlan tarafmdan 
mevsimin son ve mutena maskeli balosu 
9 nisan 938 cumartesi günü akşamı 
Süreyya «alonlannda verilecektir. Bu ba
lonun eğlenceli ve nezih olması için ça
lışılmaktadır. Gregor cazm iştiraki te
min edilmiştir. Büfenin temiz ve mute
dil olmasına dikkat edilmekte ve müte-
addid sürprizler hazırlanmaktadır. 

İSTANBUL 
TİCARET T* ZAHİRE BORSASI 

1/4/938 

SÜMER 
SİNEMASININ 

Hususi davetlileri, Matbua t E r k â m 
ve fihn ve sinema korporasyonu 
aza lan ve serbest duhul iye k a r h 
hamilleri 

Önümüzdeki pazartesi akşamı 
Saa t 21 de verilecek 
DEANNA DURBİN'm 

100 ERKEĞE 
BİR KIZ 

har ika filminin hususî seansına 
teşrifleri rica olunur. 

^ Samatya Ş E N Sinemada \ 

Pangaltı KURTULUŞ Sinemasında" 
2 B V T Ü K H Â R İ K A 

Türkçe sözlü 

TARZAN Kaçıyor 
Johnny VVeissmuller-O'SuIlivan 

Ş I R L E Y 

KÜÇÜK PRENSES 
Shirley Temple 

Misli göriilmemiş muvaffakiyetle devam ediyor. 

Samatya Ş E N 
Bu haf ta iki film 

ALTIN HIR 
ve KIZIL ÇAYIR 

maaa ^ 

• • 

Bu hafta S Ü M E R Sinemasının 
Göstermekte olduğu program kada r zengin ve güzel bi» 

Program görülmemiştir . 
2 BtÎYÜK FRANSIZ FİL3Iİ BİRDEN: 

Neşe ve k a h k a h a ... 

FERNANDEL 
En mükemmel ve gülünçlü filmi 

Dram... Teessür.. 

r t A T L A A 
CİNSİ AşaSı Tukan 

Kr. Pa. Kr. P« 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa çuvallı 
Çavdar 
Mısır beyaz 
Mısır sarı 
Kuşyeml 
İç fmdık 
Yapak Anadolu 
Z. yağı yemeklik 
Porsuk derisi 

FANFAN 
ve KLODİNE 

Umumî ta lep üzerine temdid 
edUmiştir. 

4 1/2 ve 8 senas lannda 

ZORAKİ ASKER 
2 1 / 2 — 6 1/2 ve 9 15, senaslarmda 

TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşit ve ar
kadaşları Hakkı Ruşen, 

Eyüp Sabrl, birlikte 
matmazel Miçe - Pençef 
varyetesinin iştir&kile 

Kokot taklidi komedi 
8 perde 

T Ü R K sinemasında 
D E L İ P E T R O 

I Milyonlar sarf ile yapılan herkesi hayre t te bırakan, meraklı , heyecanh film. 
İlâveten: B A H Ç E S A R A Y Şark Opera filmi 

Bugün saat 1 de mat ine . 

Dünyanm en güzel f i lm i ... U F A N N A U U R D I M 
Dünyanın en genç yıldızı ... MİpOllIin UVIIUIIl 

Önümüzdeki Çarşamba akşamından i t ibaren 

S Ü M E R Sinemasında 
LEOPOLD STOKOWSKY'nin dünyada YEGÂNE orkes t rasmm istirakile 

100 Erkeğe Bir Kız 
Senenin en fazla musikili s inema har ikas ında görünecektir . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

5 nisan salı günü akşamı T U R A N t iyatrosunda 
Şehir tiyatrosu sanatkârları tekmil kadro ve dekor 
gardroplarile birlikte Sanatkâr Naşid ve arkadaşları 
2 büyük oyun birden B Ü Y Ü K H A L A komedi 
3 perde E S K İ A D E T L E R komedi 1 perde 

/ - Bugün ASRî Sinemada 
Dehakâr ar t i s t 

CHARLES BOYER'nin 
CLODETTE COLBERT 

ile çevirdiği en güzel ve 
en hissî ask romanı 

A$KİN UYANIŞI 

gene süperfilmler 
haftası 

Yeni Tarzan 

BUSTER CRABE 
Büyük ve fevkalâde macera lar 

filmi olan 

(KASPA)Aslan adam 
Türkçe sözlü 

filminde seyircileri hayre t te 
bırakacaktır . I 

Senenin en büyük en muazzam — E n muhteşem — En nefis Türkçe sözlü ve TÜRK MUSİKİLİ filmi 

MİHRACENİN GÖZDESİ 
t P E K ve S A R A T s inemala r ında görülmemiş bi r muvaffakiyetle baş ladı 



StYASÎ tCMALs 

R®ımıaııniY€^dlakl dle^D^iiklIk 
Romanyada kralhk büsbütün şah

si bir rejim kurmak üzere girişmiş 
olduğu siyasî inkMp sonutıcu saf
hasına girdi. Birinci safhası son par
lâmento intihabında iş başında bu
lunan büyük siyasî, parti miUî libe
rallerin sabit bir ekseriyeti temin ede
memesi üzerine başlamıştı. Kral miUt 
liberalleri kenarda bırakarak kabine
nin teşküini iki müfrit sağ partiden 
küçüğü bulunan mülî hıristiyanlara 
tevdi etmişti. 

İkinci safhası kralın bütün parti
leri ilga ederek İtalyadaki mesleki 
cemiyetler olan korporasyon esası 
üzere icra ve teşri meclisleri kurmak 
esası üzere reyiâmme müracaata ka
rar vermesile başlamıştı. Kendisi de 
yaşamak istiyen bir parti olduğun
dan millî hıristiyanlar teşekkülü bu 
karan tatbik edecek bir kabineye iş
tirak etmekten imtina etmişti. Bunun 
üzerine Romanyamn ortodoks patriği 
Mironun riyaseti altında bir kabine 
teşkil edilmişti. 

Lâkin kabineye en mühim unsur. 
olarak mMlî liberallerle mOll köylüle
rin maruf devlet adamları ve bahusu» 
B. Tataresko iştirak etmişti. Bu ha-
binenin zamamnda yapdan reyiam-
da krahn programı kahir bir ekseri
yet temin etmişti. Artık yeni rejimin 
tahakkuk ettirilmesi lâzım geliyordu. 
Bu defa da kabinedeki en mühim ne
zaretleri ellerinde bulunduran mUtt 
liberallerin liderleri kabineden çekil
diler. Neticede patriğin kabinesini 
değiştirmek lâzım geldi. 

Kral kabinenin teşküini gene pat
riğe tevdi etti. Fakat bütün nezaret
leri politikacılardan ziyade teknik 
ve ihtisas sahibi olanlara bıraktı. 

Liberallerden kimse bu yeni kabi
neye girmemiştir. Mülî köylülerden 
yalnız ihtisas sahibi iki adam girmiş
tir. Yeni kabine kralın direktifile ye
ni rejimin esaslarını ve teferruatım 
fiilen tatbik edecektir. Rejim iyice 
tatbik edildikten sonra kralın harid 
politikuda değişiklik yapması beklen
melidir. FeyzuUah Kazan 

Ingiltereden Brezilyaya 43 saatte 
Alman tayyareciliği yeni bir rekor 

kılınıştır. Manş denizinden Cenubî 
Amerikaya uçan bi; Domier tayyaresi 
hiç durmadan 43 saatte 8500 kilomet
re katetmek suretile İtalyan Stoy-
pani'nin 7020 kilometrelik rekorunu 
kırmağa muvaffak olmuştur. Bu re-
konm bir fevkalâdeliği de tayyarenin 
2 tane ağır yağla işliyen Yunkers mo-
törile hareket etmesidir. Şimdiye ka
dar ağır yağla işliyen tayyare motörü 
yoktu. Bu motörler hem ucuz tahrik 

maddesi yakıyor, hem de tayyareler
de benzinin iştialile yangın çıkması
nın önüne geçilmiş oluyor. Dornier 
tayyaresi sah gimü İngllterenin Plü-
mout limanı açıklannda duran Vest-
falon tayyare vapurundan sabahleyin 
saat onu beş geçe uçmuş ve 43 saat 
sonra Brezilyarun merkezi olan Rigo 
dö Janeyro civarmda karaya inmiştir. 
İngiliz ve Fransız gazeteleri bu mu
vaffakiyeti büyük bir hava hâdisesi 
olarak kaydetmektedir. 

Günde 3 0 bin kaza 
Amerikanm sılıhiye idaresi yapılan 

bir istatistiğe nazaran Amerikada se
nede insanlan bir gün veya daha faz
la işinden alıkoyan 10 milyon kaza 
vukua geldiğiıü kaydetmektedir. Bu 
hesapça hergün Amerikalılar otuz bin 
kaza geçirijrorlar. Kazalarm yüzde o-
tuzu evlerde olup bitmketedir. Bun
lar yanma, düşme ve kesme kazalan-

kua gelmektedir. Ajmi istatistiğe na
zaran bu kaıalara maruz kalanların 
yüzde kırk üçü senede bin dolardan 
az kazananlaidır. Konforun kazala
ra mâni olduğu bu suretle anlaşılmak
tadır. Yaş meselesi de kazalarm nisbe-
tinde bir rol oynamaktadır. 15 yaşm-
dan aşağı olanlaım kaza nisbeti binde 
on iki buçuktur, 60 yaşmdan yukarı 
olanlarm kaza nisbeti ise binde 31,6 
dır. dır. Yüzde yirmi üçü fabrikalarda vu-

Fasulyeden ipek innâll 
Japonyada son senelerde sunî ipek 

için lüzum olan yumurta akını en 
ucuz bir surette tedarik etmek için 
tecrübeler yapılmakta idi. İtalyanlar 
yumurta akmı sütten, Almanlarla 
Japonlar ise balık etinden çıkanrlar. 
Şimdi bir Japon fasulyeden yumurta 
akı çıkarmağa muvaffak olmuştur. 
Demek ki yakında fasulyeden mamul 
kadm elbiseleri dikilecektir. İsmi Ri-
yohei olan bu Japon mucidinin mu
vaffakiyeti Japonyada çok takdir edil
mektedir. Çünkü Mançukuoda çok so-

imali bu sayede çok ucuza mal edil
miş olacaktır. Japorüarm sunî ipekle
ri bundan sonra yalnız daha ucuz 
olmıyacak, cins itibarile de şimdiye 
kadar imal edilmekte olan sunî ipe
ğe faik olacaktır. Bunun sebebi yeni 
keşfedilen fasulye yumurta akımn 
tabiî ipekte mevcud olan yumurta 
akına çok benzemesidir. Tokyoda te
şekkül eden ve mucid Riyoksi de içine 
alan büyük bir anonim şirketi yeni 
usulde sımî ipek imaline başlamak 
üzeredir. ya fasulyesi yetiştiği için sunî ipek 

İngilizler ne z a m a n sarhoş olurlar? 
Ingilterede Hötçiuson adında bir 

ceza hâkimi İngilizlerin ne zaman 
fazla içerek sarhoş olduklarını bir is
tatistikle tespit etmiştir. Verdiği 300 
mahkûmiyet kararmı Hötçiuson şu 
suretle tasnif etmektedir: 136 kişi al
dıkları iyi bir haber yüzünden fazla 
içip sarhoş olarak polis . tarafmdan 
tevkif edUmiştir. Bunların 97 si mi
safir olarak evde bulunan kaymval-
delerlnin evden gitmesine sevinerek 
fazla kaçırmıştır. 300 kişinin 89 u 
ayyaş; 52 si derdlerini unutmak 

için sarhoş olmuşlardı. 8 kişiye dok
tor içki tavsiye etmişti, fakat bunlar 
doktorun müsaadesini mübalâğaU 
bir surette anlamışlardı. 6 kişi evde 
misafir olmasmdan dolayı çok içmiş
ti. 5 kişi yemek parası bulamadıklan 
için mevcudu içkiye vermeği mu
vafık görmüşlerdi. 3 kişi fazla içme
dikleri halde içkiye tahammül ede
medikleri için sarhoş olmuşlardı .Hâ
kim Hötçiuson istatistikinin sonunda 
İngilizlerin en ziyade cuma ve cu
martesi günleri çok içtiklerini kay
detmektedir. 

HaiııııııııııııııiluniinuliiHiHuliıııınııuıınııniHHiııııiMiınıııUlUiiinınıınııniHiıınHiııuııııııııııııııiHHiıııuıiHiıııumiiMiiHiiHim 

KANSIZLIK 
benizsizlik için yeg&ne deva kani ihya eden 

Norasteni, 
zafiyet rf 
Chloro»* 

Deaızsuuk ıcın yegâne deva kani ihya eaen C m r ^ n n C C r U I i r i M C n i b l C 
En montahip etıbba tarafmdan tertip edilmiştir. O İ I \ U r l i t L o l / n i C ı I l O y r A K u 

GALATASARAY 
İhzari sınıflarına devam eden 

talebenin velilerine 
Evlâdımzm sınıfmda daima kuvvet

li yürümesini isterseniz bize devam 
eden bazı arkadaşları gibi dersanemi-
ze gönderiniz. Semeresini derhal gö
rürsünüz. Lisan mütehassısı Profesör 
Anjel Eminönü, Köprübaşı, Eminönü 
han. 

BERLITZ 
373 İstiklâl caddesi 

Akşam Lisan iiüriarı 
Fransızca - İngilizce vs. 

Haftada 3 ders 
Ayda 4 liradır. 

insanlarda yalan söylemek 
kabiliyetini izale~^d^ 
bir ilâç: Skopolamin 

Doktorların in
sandaki yalan söy
lemek kabiliyetini 
tamamen izale eden 
bir takım ilâçlar 
bulmak üzere ol
dukları son zaman
larda sık sık mev-
zuubahs edilen rae- _ 
selelerden biridir. 

Hattâ bazı memleketler polis ve adliye
sinin yapılan sorgular esna^mda hakikati 
gizlemekte ısrar eden maznunlara daha 
şimdiden bu ilaçlan içirmeğe başladık
ları ve bu suretle bir çok esrarlı cinayet
leri aydınlatmağa muvaffak oldukları işi
tilmektedir. 

Bir insanı iradesi haricine çıkarıp söy
lemek istedl&i şeyleri, bütün saklamak ar
zularına rağmen, söyleten bu harikula
de ilâçların mâhiyeti nedir? Yalan söy
lemeğe karar vermiş bir adamı bu ka-
rarmdan caydırmak mümkün olabilir 
mi? 

Bu hususta araştırmalar yapan dok
torlar: «însanlarm, sarhoş oldukları za
man bütün içindekileri dökmeğe karşı 
duydukları temayül nazan itibara alınır
sa «hakikat seromu» nun bir hayal ola-
mıyacağı anlaşılır» dedikten sonra: «Ba
zı kimyevi maddelerin ağız yolllo alm-
masmm ruhi halet üzerinde hasıl edece
ği tesirler sayesinde insanm yan mihani
ki bir hale gelmesi ,ve bu suretle sakla
mak istediği şeyleri de açığa vurması 
kabildir» diyorlar. 

FUhakika kendine tam mânasile hâ
kim olamıyan insan bu ânmda sorula
cak suallere vereceği cevablan kontrol et
mek kudretinden mahrum olduğu için 
hakikati söylemek mceburiyetinde kala
caktır. Çünkü yalan uydurmak veya uy
durduğu bir yalanı devam ettirmek in
san şuurunun mühim bir faaliyetine ih
tiyaç gösteren bir iştir. 

Hakikat seromunu anyan doktorlardan 
biri olan Amerikalı R. E. House bilhassa 
Skopolamin ve Amital dö Sodyum üze
rinde durmaktadır. 

Doktorların ** Hakikat seromu „ adını verdikleri bu 
ilâç beyni tamamen uyuşturarak muhakemenin mü
dahalesine imkân bırakmadığından bunu içen soru
lan suallere ancak doğru cevaplar verebiliyormuş 

Skopolamin fevkattabia hassalsın ih
tiva eder gibi görünen adam otu dediği
miz nebatm köklerinden çıkanlmaktaduj. 
Bu ilâç esasen eskidenberi doğum hasta-
lıklannm tedavisinde enjeksiyon suretil* 
kullanılmaktadır. İlk defa doktor House 
bundan cinai tahkikatlarda istifadeyi 
düşünmüştür. Amital dö Sodyum ise hissi 
iptal edici bir İlâç olarak uzun zaman-
lardanberi malûmdur. 

Doktor House göre Skopolaminln ci
nai tahkikatlardaki faydası bu ilâcm 
beyni uyuşturma hassasından dolayıdır. 
Kendisine bu ilâçtan verilen maznunun 
beyni o derecede uyuşmaktadır ki polisin 
veya hâkimin sorduğu sualler maznunun 
yalnız işitme cihazı tarafından beynin» 
nakledilmekte ve cevab, muhakemenin 
hiç bir müdahalesi olmadan kendiliğin
den gelmektedir. 

Doktor House'ün Skopolamin ile yap
tığı tecrübeler gayet memnımiyetbahj 
neticeler vermiş, bu suretle elde edilen 
cevablann yüzde ellisinin hakikate uygun 
olduğu görülmüştür. 

Skopolaminin tesirini azaltan unsurla
rın ne olduğu henüz keşfedilemediğinden 
şimdUik bu ilâç sayesinde alman cevab
lann doğruluğunu delillerle tejdd etmek 
zarureti vardır. 

Fakat doktorlann tecrübelerini tekraS 
ele alan polis, fenni araştırmala» I&bo-
ratuarlan bir çok tatmin edici neticeler» 
vâsıl olmaktadır. 

Bu arada şu şayanı dikkat vakayı kay
detmek faydalı olacaktır: 

Nevyork civannda bir adam yatağmda 
ölü olarak bulunmuştu, maktulün kanat 
kocasının intihar ettiğini iddia edlyordu.T 

Buna rağmen bü
tün (üpheler mak
tulün kansı İle pek 
jrakm dostu üzerin
de toplanıyordu. 
Maktulün dostu ken
disine İsnad edilen 
şeyleri katiyetle red-
derek Skopolamin 

^^^—^-^^^—' tecrübesine maal
memnuniye muvafakat ettiğini bildirdi. 

Bunun üzerme kendisine bu ilâçlardan 
verUen maznun cinayeti inkâr etmekt» 
devam etU ise ds «cinayetten sonra si
lâhı ne yaptığiı sorulduğu zaman bir
denbire «nehir kenanndaki kumsala göm
düğünü ve üzerini ağaç dallarile örttü
ğünü» söyleyiverdi. Bu cevab polisleri 
büsbütün şaşırttı, çünkü yatağında ölü 
olarak bulunan maktulün tabancası ds 
yanmda idi. İsticvaba yeniden devam 
edildi. Maznun dostunu öldürmediğini, 
fakat cinayeti işlediği sUâhı nehir kena-
nna gömdüğünü tekrar edip duruyordu. 

İlâcm tesiri geçtikten sonra kendin» 
gelen maznun verdiği cevablan öğrenin
ce sapsan kesilerek titremeğe başladı • • 
kısa bir sıkıştırmadan sonra polislerin 
tamamen bihaber olduklan iki ayn cina
yetin faili olduğunu İtiraf etti. 

Diğer taraftan inkişaf eden tahkikat 
neticesinde yatağmda ölü olarak bulunan 
maktulün bizzat kansı tarafmdan öldü
rüldüğü ve dostunun hakikaten bu me
selede al&kası olmadığı anlaşıldı. 

Hakikat ceromunu anyan diğer bir fan 
adamımn Iddialarma göre Amital dö Sod< 
yum tesiri daha devamlı olması itibarile 
Skopolamlne falktlr. Fakat henüz kati
yetle isbat edilememiştir. j 

Bununla beraber alâkadar doktotlann 
müştereken teyid ettikleri nokta |udur 
ki hakikat seromunun keşfi sadecs blf 
zaman meselesinden İbarettL 

Hakklat seromunun keşfinden «mr» 
ise İnsanlar için «yalana eİTedft> etmek
ten başka çare kalmıyacaktır. 

I.H.B. 

tKTtSAD! MESELELER 

Kimler altın alıyor? 
Kimler satıyor? 

Hükümet altın alım ve satun hak
kım muayyen bankalara vermiştir. Bu 
usıü tatbik edildiği gündenberi, hjç bir 
sarraf bir müşteriden ne altm almış, ne 
de satmıştır. Altına ihtiyacı olanlar 
muayyen bankalara giderek altm al
maktadırlar. Fakat bankalar da her 
önüne gelen kimseye altın vermemek
tedir. Bankalardan altını alanlar daha 
ziyade dişçUerdir. Yapılan bir hesaba 
göre İstanbul dişçilerinin bir günde 
300 altın sarfettiği anlaşılmaktadır. 

Mtm satıcüarı, kimlerdir? Bunu ta
yin etmek pek güçtür. Bankalarm al
tm alan gişesi önünde, ekseriyetle halk 
tabakasına tesadüf edilmektedir. Dün 
bir bankanın altı satm alan gişesi 
önünde, tesadüf ettiğim kimseler ara-
smda, bir tramvay kondüktörü, fakir 
birkaç kadm ve bir iki de mütekaid me
mur bulunuyordu. Bunlann sattıklan 
altmlar, daha ziyade modası geçmiş 
ziynet altınlarıdır. Altın satıcılarmm 
arasmda sarraf, banker ve yahud bu 
seviyede zengin kimselere pek nadir 
tesadüf edümektedir. 

Bankaların altın satın alması, elin
deki altmı satmak ihtiyacmda olan or
ta halli ailelerin de lehine oünuştur. 
Çünkü bu gibi kimseler aldanmamak 
için sarraf sarraf dolaşmağa mecbur 
olurlar ve neticede gene aldamrlardı. 
Halbuki bankaların altın satm alması, 
böyle bir şüpheyi ortadan kaldırmış-
tıır. 

Altm alım ve satımmm en büyük 
faidesi bu değildir. Altm muayyen 
bankalarm elinde toplanmakta, mik-
tan her zaman devlet tarafmdan ma
lûm olmaktadır. — H. A. 

Y e n i b i r d ö v e n makines i 
Karaman (Akşam) — Sami Tartan 

isminde 63 yaşmda ihtiyar bir ^ { ^ , 
tecrübelerine istinaden bir düven ma
kinesi icad etmiştir. İcadımn beratım 
geçen sene alan ihtiyar, bu yıl maki-
neshıde pek çok yenilikler yapmış, bu
nun tecrübesi muvaffakiyetle yapıl
mıştır. Harman zamam olmadığı için 
ekin yerine bir araba kamış konul
muş makinenin bu kamışları bir sa
atte saman haline getirdiği görülmüş
tür. Üç parçadan ve bir tırmıktan iba
ret olan makinenin bu verimi köylüyü 
sevindirmiştir. 

K a n u n Bilg^ileri 
Şahitlikten çekinme 

Oeçen haftaki yazunda kimle
rin hukuk ve ticaret mahkemele
rinde şahitUkten çekinebüeceğini 
yazmıştım. Mevzuumuz şahitlik 
edecek şaiısm kendisi idL tki ta
raf tan birinin nişanlısı, kan veya 
kocası, muayyen derecedeki akra
baları, memuriyet ve sanat ve mes
lekleri itibariyle bir kimsenin sır-
rmı bilenler şahitlikten imtina 
edebilirler demiştim. 

Bir de şahitliğin meydana geti
receği tesir ve netice itibariyle im
tina vardır. Kanım hiç kimseyi 
başkasmm menfaati için kendi 
menfaatini veya hısunlarırun men
faatini feda etmeğe mecbur kü-
mamıştır. Her şahıs kendisine ya
hut nişaiüısma yahut kan veya ko-
casma yahut neseben veya sebe-
ben usul ve furuuna yahut üçün
cü dereceye kadar neseben ve ikin
ci dereceye kadar sebeben hısun-
larmdan birine yahut kendisiyle 
arasmda evlâtlık rabıtası bulunan
lardan bir kimseye doğrudan ûoiğ-
ruya malî bir zaran mucip olacak 
veya bımlardan birinin şeref ve 
haysiyetlerini ihlâl veya haklarm-
da takibatı cezaiye icrasmı istü-
zam edecek .şehadetten çekinebUir. 

Bu gibi şahitliktoı çekinmeğe hak
kı olan kimseler eğer bu haklanm 
kullanm£izlarsa yeminsiz dinlenir
ler. 

Kezalik hiç kimse sa&at ve mes
leğine ait ve sır olarak saMadığı 
bir hususu şahitlik ederek ifşajra 
icbar edUemez. 

Maamafih kanun baa ahvalde 
şehadetten çekinüemiyeceğinl de 
yalanıştır. Bunlar da şunlardır: 
Hukuki bir tasarrufta şahit sıfa-

tiyle bulundurulmuş olan bir kimse-
velev ki ailevî rabıta veya sanat ve 
meslek sim veya doğrudan doğru
ya mali bir zarar meselesi mevzu
bahis dahi olsa bu hukuki tasar
rufun esas ve muhteviyatı hakkm 
da şahitlikten çekinemez. Aile 
ferdleri arasmda vukubulan do
ğum ve ölüm ve evlenme vak'alar 
n hakkmda olduğu gibi aile rabı-
alanndan mütevellit ihtilâflar 
akkmda dahi şahitlikten çekini-

lemez. Şayet şahit davacı veya da
va olunandan birinin hukukan se
lefi veya mümessili sıfatiyle bizzat 
bazı muamele icra etmiş ise bu 
muamele hakkmda dahi şehadet
ten imtina edemez. 

Avukat Emcet Ağış 

7 ^ * " ^ ' 

Feci bir ölüm 
Bir çocuk ocakta 
cayır cayır yandı 

Karaman (Akşam) — Üçemiıin 
Kızüyaka nahiyesine bağU Bardas kö
yünde dikkatsizlik yüzündoı bir ço
cuk cayır cayır yanmıştır. Kaza şöyle 
olmuştur: 

Köy ahalisinden Sayma admda bir 
kadm yanmakta olan ocağm başm-
da kızı Şerifeye ait 6 yaşmda Mehmet 
admda bir çocuğu bırakarak su almak 
üzere çeşmeye gitmiş dönüşte çocuğu 
kömür halinde bulmuştur. Çocuk bü
yük anasmm gaybubetinde ocağa dü
şerek cayır cayır yanmıştır. Tahkika
ta müddeiumumîlik el koymuştur. 

K a r t t a baytar laboratuvari 
Kars (Akşam) — ^riâyetimizde 

yakmda bir baytar lâboratuan kuru
lacaktır. Bu laboratuar doğu vilâyetle
rinin büyük bir ihtiyacım karşüıyar 
çaktır. 

Meşhur Opera lirik şantözü 
OLGA SOMOGYİ 

Yunan operası tenoru 

B A K E A 
Ve Tenor YÜNKA 

NOVOTNl'de 
Mo. KEMAL orkestrası iştirakUe 
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üMtlMÎ TARLA İŞLERİ — Sürülmesi bitirilmemiş olan nadasların bu ayda ik
mal edilmesi lâzımdır. Yazlık mahsullerden: Mısır, kır fasulyesi, soya - bir nevi yağ 
nebatı - susam, pancar, pamuk, yazlık keten Te kenevir, kavun, karpuz gibi yazlık
ların ekilmesine başlanır. Çayır toiıumlannm da bu aylarda tarlalanna ekilmiş ol-
sı lâzımdır. 

METVA BAHÇESİ İŞLERİ — Fidan ve ağaç dikilmesine nilıayet verilir. Ağaç ve 
fidanları haşere ve hastalıklara karşı muhafaza İçin, çiçek açmadan evvel, 90 kilo 
suya 10 kilo, karbonuyum ilâve ederek il&çlamak lâzımdır. 

Agaçlarm gövdelerinin badalanmasma bu ayda devam edilir. 
BAĞCILIK İŞLERİ — Bağların bellenmesine, çubuklarm dikilmesine nihayet ve

rilir. Evvelce dikilmiş olan çubuklarm dipleri dikkatli bir şekilde çapalanır. Çubuk
ların ve asmaların budanmasına, aşılanacak asmalann aşılanmasına bşlanır. 

Asmalara, bu »y nihayetine doğru bir defa Bordo bulamacı, bir defa da kükürt 
verilir. Evvelce dikilmiş çubukların, yağmurlar dolayısile toprağı kaymaklanmış, ot
lanmış ise çapa ile ve dikkatli bir şekilde hafifçe çapalanır. 

ÇİÇEK BAHÇESİ İŞLERİ — Bir çok yazhk çiçeklerin tohumlan bu ayda, yerle
rine dikUmiş olması lâzımdır. Bah<;e parsellerinin hazırlanmasına, toprağının bel
lenmesine, gübrelenmesine ve parsel etvaflarma şimşir, levantin, arab çimi gibi ye
şilliklerin dikilmesine devam edilir. 

Hanımeli, leylâk, diğer bir takım süs fidanlarının yerlerine dikilmiş olması lâ
zımdır. Bazı çiçeklerin bu ayda çelikleri yapılarak yerlerine dikilirler. 

SEBZE BAHÇESİ İŞLERİ — Bahçelerin bellenmesine, gübrelenmesine nihayet 
verilir. Sıcak yastıklarda yetiştirilen yazlık sebzelerin fideleri bu ayda yerlerine di
kilirler. 

Kabak, hlyar, fasulye, bamya gibi sebzelerin tohumlan doğrudan doğruya yerleri • 
ne ekilirler. 

Pırasa, lahana, karnabahar gibi sebzelerin tohumlan tahta tavalanna ekilirler. 
ARI İŞLERt — Kışı İyi ve muhafazalı yerlerde geçirmiş olan kovanlar bu ayda 

gözden geçirilir, çürümüş, bozulmuş petekler varsa atıhr, fazla balı olan peteklerin 
de ballan kısmen almır, yerlerine mumlu boş petekler konur. 

Kış dolayısile yerleri daraltümış olan kovanlar genişletilir, fazla petekler ilâve 
edilir. Kovanlan, meyva veya çiçek bahçeleri kenarlanna nakledilerek yerleştirilir. 

Eski kovanlann anlan bu ayda yeni çerçeveli kovanlara usulü dairesinde ev
velce İzah ettiğimiz gibi nakledilirler. 

KÜMES İŞLERİ — Kümeslerin temizlsnmesine, dezenfekte edilmesine dikkat 
edilir. Kuluçka işlerine bu ayda da devam edilir ve ay sonuna doğru nihayet verilir. 
Kuluçka makinesine bu ayda da yumurta konabilir. 

KUŞLAR, KANARYA İŞLERİ — Kullar, kanaryalar bu ayda yumurtlamağa baş
larlar. Bunun için kanaryaları daha büyük kuluçkahaneye veya kafeslere nakletmek 
ister. Bulunduklan yerlere teİ veya söğüd dallarından yapılmış folluklar konur. Ka
naryalar yuvalarmı bizzat yaparlar. Bunun İçin kafesin bir kenanna bir mikdar yu
muşak kıl asmak faydalıdır. 

İPEK BÖCEĞİ İŞLERİ — Bu aym ortalarına doğru İpek böcekleri tohumlan açılabilir 
Böcek bakılacak odalar temizlenir, dezenfekte edilir. Duvarlar badalanır, kerevetler 

temizlenerek yerlerine konur. Böcek tohumlarmı birden açmağa pek heves etmemeli, 
her ihtimale karşı azar azar tohum açmak daha muvafıktır. 

Bağcılık: 

Tavukçuluk: 

Kuluçka makinelerinden çıkan civcivleri bir müddet 
ana makinelerinde beslemek lâzımdır 

ğü gibi, ana makinesi edüımeleri lâzımdır. 
Ana makinelerinde esas tıpkı kuluçka 

makinelerinde olduğu gibidir. Bunlarda ya 
sıcak hava ve yahut sıcak su ve yahut ta 
elektrikle İşler ana makineleri vardır, hep
sinde de esas birdir. Az mikdarda civ
civ yetiştirmek istenilirse sıcak hava ile 
ısman 40 - 50 civciv alabilen makineler 
kullanılır. 

Ana makinlerini civciv kümesleri için
de bulundurmak ister. Esasen de, bir ana 
makinesi, üç kısımdan ibarettir. Birinci 
kısım ıgeceleri civcivlerin yatmaları, ısın-
malan için olan mahal, diğeri üstü cam 
ile örtülü olan kısımdır ki civcivler bura
da gezinir, oynarlar. Üçüncü kısım da 
üstleri tel kafesler kapalı olan kısımdır ki, 
burada da civcivler gezerier. Kapılan bir
birinden geçer, birinci, ikinci bölmelerin 
zemini, alt kısmı tahtadandır, ûçüncüsü-
niteı iss temiz kumdur. Havalar müsaid 
giderse civcivler 8 - 9 günde makinenin 
bu kısmına çıkarlar . 

Gerek lâmba ve gerek sıcak su, elek
trikle İşler ana makinelerinin içindeki ha
raretin sabit kalması için kuluçka maki
nelerinde olduğu gibi, bunlann birer ha
raret nâzımı İle mücehhez olması şart
tır. Ana makinelerinde hararet 25 - 40 tan 
aşağı katiyen düşmemelidir. Bunun için 

Geçen haftaki ya
zımızla , kuluçka 
makinesile civciv 
nasıl çıkarıldığını 
izah ettik. Şimdi de 
çıkan civcivlerin 
ana makinesinde 
nasıl bakılacağım 
anlatacağız: 

Kuluçka makinesinden çıkan civciv
lerin yaş olan vücudlerini kurutmak 
maksadile, bunlan 1 - 2 saat kadar ma
kinenin üzerindeki kurutma mahallinde 
bırakmah, ondan sonra ana makinelerine 
koymalıdır. 

Tıpkı tavuklardan çıkan civcivlerde ol
duğu gibi, bunlara 24 saat kadar yem, 
su verilmez. Ondan sonra haşlanmış, kı
yılmış yumurta, ufatılmış, ıslatılmış ek
mek içi ve kıyılmış salata gibi yeşillikler 
verilir. 

Makineden çıkan civcivler ya diğer ta • 
vuklara dağıtılır ve yahut ta resmimizde 
görüldüğü gibi ana makinelerinde uzun
ca bir müddet bırakılır. 

Ana makinelerinde esas tavuğun civ
civlere verdiği 40 hararet derecesini ver
mektir. İşte bu maksatla ana makineleri 
kullanılır. Binaenaleyh her kuluçka ma-

•klnesi olanın bir de resmimizde görüldü-

T ir Z A K 
Aşk ve 

Nakleden: (Vâ — Nû) 

macera r̂— romanı 
Tefrika No. 8 

— Bin lirayı da vereceksin ama... 
— Evet, lâkin, arada tırtıklamak 

yok... Sonra da dadanmıyacaksınız... 
— Eee... Söyle bakalım. 
— Mümtaz'ı tamrsm, değil mi? 
— Tanınm... Dostun mu? 

Hayır. Sadece arkadaşım... Dost
luk yüzünden de kendisine yardım et
mek istiyorum... Onu Feriha'yla ev
lendireceğiz. 

Ferihaiyla mı?.. Güç iş! 
— Mümtaz son derece âşık senin 

küçük hanıma! 
— O cihetin farkma vardım... Fa

kat ben bu işe ne suretle yardım ede
bilirim? 

— O taraflan Mümtaz sana kendi 
anlatır. Seni nerede görsün? 

— Ekser akşamlar İvan'la evden 
kaçıp sokağla çıkıyoruz. Bir küçük 
Rus barı var... Bizim evin civarmdakl 
garajın yanında... Oraya gidiyoruz... 
Mümtaz bey meselâ pazar akşamı 
beni orada bulsun... 

— Pek âlâ... 
— Ama söyle... Sakm bir fenalık ol-

oıasm... Sinemalardaki gibi is yalma 

kız kaçırmakla falan bitecekse zarar 
yok... 

— Sen şimdi çok konuşma... Pey 
olarak yüz lira vereyim... Ne dersin?.. 
Bak ben tekHfimde ciddiyim... 

— Yüz liraya dayanılır mı?.. Haydi 
ver bakayım... 

Peyman sevinçle Atiye'nin boynu
na sanldı. Onu iki yanağından öptü. 
İki elliliği cüzdanına indirdikten son
ra hemen çıkıp gitti. 

Ev sahibesi, derhal Mümtaz'a tele
fonu açtı. Kesik bir kaç cümleyle me
seleyi izah etti. Sonra, tedaviye gele
cek olan Rahmi beyi karşılamak üze
re hazırlandı. 

*** 
Doktor, genç kadının hiç bir rahat

sızlığı olmadığım gördü. Baş ağrüarı 
falan sırf şımarıklıktan, nazdan iba-
retmlş meğer... Fakat genç kadım 
kendine düşman etmemek ve arkada
şının hatmnı kırmamak İçin sudan 
bir tedaviye bağladı. 

Her gün yanm saat kadar geliyor, 
muayene etmekten nyade genç ka
dınla çene çalıyordu. Atiye'ye bir sü-

Bağlar nasıl ve ne zaman budanmalıdır? 
Bağlar, asmalar, 

her sene munta
zam bir surette 
budamaya tâbi tu
tulmak ister. İs
tanbul ve Adalar-
denizi mmtakası 

gibi mülayim bir iklimi olan yerlerde, 
bağlan, ekseriyetle mart on beşinden ni
san on beşe kadar budamak kabildir, ki, 
esasen bu zamanda asmalara su yürüme
ğe başlar. Budamanın da asmalara su yü
rümezden evvel yapılması daha muva
fıktır. 

Memleketimizla diğer mmtakalarmda 
meselâ: Kışı fazla olan ve ilkbahar don-
lan tehlikesi bulunan yerlerde bağlan 
sonbaharda, asmalar yapraklannı dök
tükten sonra budamak kabildir. 

Bağlarda budama ilkbaharda yapıla
cağı vakit sonbaharda yaparklar dökül
dükten sonra bağlarda bir aralama yap
mak faydalıdır. Bu suretle toprak kolay
lıkla işlenir; bundan başka ilkbaharda 
kütükler üzerinde fazla yara açılmasına 
mâni olur. Bu bapta ilkbaharda 2 - 3 
göz veya daha fazla göz üzerinden bu-
danacak dallar bırakılır, diğerleri tama-
mile dibinden kesilerek aralanır. 

Üzüm, daima evvelki senenin dalları 
üzerinde, o sene zarfında zuhur eden dal
larda hasıl olur. 

İyi mahsul almak ve asmalara mun -
tazam bir şekil vermek için evvelki se
nenin dallannı muhafaza edip diğerleri
ni kesmek ve muhafaza olunan mezkûr 
dalları da o mahallin şeraiti ziraiyesine. 
İklim şartlanna, asmanın cinsine göre 
2 - 3 veya daha ziyade göz üzerinden bu
damak lâzımdır. 

Budanacak dallar geçen senenin fUlz-
leridir. Salkımlar bu senenin dalları üze
rindeki gözlerden süren fUizlerde teşek
kül ettiklerinden budanacak dallar da 
geçen senenin filizleridir. İlkbaharda 
kırağı ve donlardan korkulan yerlerde as-
malan daha geç budamak lâzımdır. 

Kütük üzerinde çıkan bazı dallar var
dır ki bunlara - obur dallar - ismini ve
ririz, bu filizler umumiyetle üzüm ver
mezler, bundan dolayı bunları dibinden 
kesmek ister. Maamafih asmanm, kütü
ğün, vaziyetine, şekline göre bazan bu 
obur dallardan istifade edilebilir; o tak
dirde muhafaza etmek daha doğrudur. 
Meselâ asıl dallardan biri mahvolursa as
maya şekil verdirmek için bu obur dal
lardan istifade kabildir, bozulan dal yeri
ne kaim olabilir. Aralama yapılırken, 
budama için asmalarda bırakılacak dal
lar orta kuvvet ve cesamette olmalıdır. 
Ayni zamanda iyi teşekkül etmiş, pişkin 
olan ve ayni zamanda ömcenin altmda 
bulunan dallar tefrik olunur. Bu şekil
de kütüğün fazla yükselmesine mâni 
olunmuş kütük üzerinden tamamile kal
dırılacak dallar diplerinden kesilmelidir, 

geriye bırakılacak dallar, yukarıda söy
lediğimiz gibi, üzümün cinsine, kütüğün 
ve asmanın şekline, genç ve yaşlı olma-
sma göre, daim dibindeki kör gözler da
hili hesab edilmemek şartile, 2 - 3 göz 
Üzerinden budanır. 

işte bu izahata göre: Filizler tesbit edi
len gözün biraz yukansmdan ve gözün 
aksi istikametinde ve mail bir şekilde, 
budama makasile ve yahut keskin bir 
çekme ile kesilir. Yalnız her budanan 
dallardan, geride kalan ufak bir parça 
dolayısile kütüğün yaşlı kısmı her sene bir 
mikdar uzar. 

Resmimiz üç sene evvel dikilmiş genç 
bir asmanın budama ile hasıl olan şeklini 
göstermektedir. 

A dalı üç sene evvel iki göz üzerinden 
budanmış ve BB gibi iki dal hasıl ol
muştur. Bu filizler de iki göz üzerinden 
budanarak C C dallan hasıl olmuştur. 
İşte bunlar da bu sene 2 - 3 göz üzerin
den budanır, bu şekli meydana gelir. 
Salkımlar bu dallar üzerinde hasıl olur. 

Dördüncü sene asma tam şekli almış 
olacağından, gerideki filizler, dallann 
tırnağile kesilerek filizler 2 - 3 göz üze
rinden budanır. 

Yerli üzümlerimizden çavuş, pembe ça
vuş, çekirdeksiz, İskender misketi ilh gi
bi üzüm cinsleri, uzun, yani 4 - 5 göz 
üzerinden budanır. Yapmcak, Nuruni-
gâr gibi üzüm cinsleri ise kısa, yani 2 - 3 
göz üzerinden budanır. 

OKUYUCULARIİVIIZIN 
SORGULARINA CEVAPLAR 

Gazetemizde; çiçek, meyva, sebze, 
kümes ve kanarya kuşları hakkında 
intişar etmiş ziraat yazılarımıza, ba
zı ilâveler yaparak, kitab şeklinde 
tab' edilecek ve birinci cildi pek ya-
kmda çıkacaktır. Bedeli bir liradır, 
almak istiyenler gazetemizin muhar
rir adresine isimlerini kaydettirsinler. 

Okuyuculannı«dan ricamız; 

On, on beş sual sorarak, zarf içe
risine bir de pul leffederek mektup
la cevap istiyen okuyucularımıza, 
tahriren cevap vermek imkân hari
cinde olduğu gibi, gazetemiz mari-
fetile de sorulacak ziraî meselelerin, 
azamî 2-3 den fazla olmamasına 
dikkat edilmesini rica ederiz. 

Gazetemizde intişar eden ziraat 
pazılarının iktibası ve kitap, risale 
şeklinde neşri balda mahfuzdur. 
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civcivlerin ana makinelerindeki halleri
ni, daima gözden geçirmek ister. Şayet 
civcivler birbirlerini sıkıştırarak bir nok
taya toplanırlarsa üşümüş olduklanna de
lâlet eder. 

Ana makinelerindeki civcivleri 9 - 1 0 
gttn dışanya çıkarmaksızm beslemek lâ-
Bimdır. Ondan sonra dışanda gezecek ka
dar büyümüş olacaklarmdan artık ana 
makinesinin perdesi kaldırılır, civcivler 
kendiliklerinden dışanya çıkarlar ve üşü
yünce tekrar içeriye girerler. 

8 - 6 hafta sonra artık ana makinesine 
İhtiyaç kalmaz. İlkbaharda ve sonbahar
da çıkanlan civcivler 7 - 8 hafta kadar 
ana makinesinde kalabilirler. 

Ana makinelerini ratıp olmıyan, kurak 
ve muhafazalı bir yere koymak ister. En 

iyisi kapalı bir odaya koymaktır. Eğer 
havalar güzel gidiyorsa arasıra dışanya 
çıkanlabUir. 

Kuluçka makinelerinde olduğu gibi, 
her makinenin bir hararet ölçüsü, termo
metresi vardır, bunu her daim kontrol 
etmek lâzımdır. Bilhassa ana makinesine 
civcivler konmazdan evvel harareti tes
bit için, buna şiddetle ihtiyaç yardır. On
dan sonra makinenin hararet nâzımı ajrar 
edildikten sonra makine hararetini ken
di kendine tanzim eder. 

Bidayette kuluçka makinesinin içerisin
de su bulundurmak ve hattâ yemlerini 
bile içeride vermek lâzımdır. Ondan son
ra makinenin ikinci bölmesine konabilir. 
Pek basit olan ana makinelerinin idaresi
ni herkes yapabilir, hiç zorluk yoktur. 

Vâsi bir erazide tavuk yetiştirmek.. 
Kadıköy, B. M. Ocak: Erenköyünde, 

Kayışdağı caddesinde 25 dönümden İba
ret olan araziniz dahilinde tavuk yetiştir
meniz muvafıktır. Bu takdirde tâsi bir 
şekilde işe başlamak istediğiniz anlaşılı
yor. Binaenaleyh, bu erazintn 4 - 5 dö
nümünün tavuklara yeşillik olarak yonca, 
tirfil, acı bakla, mısır, hayvan pancan 
gibi mahsulleri yetiştirerek, tavukların 
bu ihtiyaçlarını temin etmesi lâzımdır. 

Tavuklara gölge yapmak için fındık 
yerine diğer meyvalı agaçlann dikilmesi
ni daha ziyade tavsiye ederiz. Fmdıkla-
n da erazinizin kenarlanna, tel ile tahdid 
edeceğiniz sahanın kenarlarma İkişer sı
ra, sıkça olarak, dikerseniz daha mu
vafıktır. 

Eğer erazinizin dört tarafı açık şiddetli 
rüzgâra maruz ise, o takdirde, buraya, 
erazi kenarlanna sık bir şekilde mazı, 
selvi veya gladiçya, akasya ekerseniz bah
çeyi rüzgârdan daha iyi bir şekilde mu
hafaza edersiniz. 

Boş kalan arazinin bir kısmına mey
valı ağaçlardan vişne, kiraz, kayısı, ba
dem, şeftali, armud, elma ilh gibi meyva 
ağaçlarının dikilmesini tavsiye ederiz. 

Tavukların daima bannacaklan, yani 
kümeslerinin civarındaki eraziye de be
yaz veya kara dut dikmenizi daha ziyade 
tavsiye ederiz. Bu suretle tavuklar agaç
lann gölgesinden, hem de altına düşen 
meyvalanndan istifade etmiş olurlar. 
Ağaçlardan düşen dutlar tavuklar tara
fından iştaha ile yenir, sarfedilir. 

Erazinizi güzelce, derin bir şekilde sür
dürür ve kirizma ettirirsiniz. Ve yahut 
erazi sathî bir şekilde sürülür. Yalnız 
ağaçların dikilecekleri yerler güaelce ki
rizma edilerek çukurları açılır. Ağaçlar 
arasmda bırakılacak mesafe, ağaçların 
orta, kısa ve uzun boylu olacağına göre 
değişir. Maamafih, gölge meselesi dolayısi
le her ağaç arasmda 3 - 4 metre fasıla 
bırakılırsa iyidir. 

Fmdıklara gelince: Bunları 1-1,5 met
te fasılalarla açacağınız sıra çukurlan 
içerisine ve her fidan arasmda 9 0 - 1 0 0 
santim fasılalarla dikebilirsiniz. Bu su
retle bilâhare bunlarm hasıl edeceği göl
geden tavuklar istifade eder. Fmdıklat 
kUli, kumsal topraklarda olur. Bir iki se
ne toprağa bolca hayvan gübresi verirse
niz fena olmaz. Fındıkların sık ekilmesi 
fazla gölge yapabUmeleri içindir. 

Kalem aşılarında kullanılan macun 
formülleri hakkmda 

İstanbul, Haşik Yamkoçyan: İstediği
niz kalem aşısı macunu formülleri aşağı
da gösterilmiştir: 

Kalem aşısında iki türlü macun kulla
nılır: Biri soğuk macunlar, diğeri de cı-
cak macunlardır. 

Soğuk macunları tohum mağazalann-
dan tedarik etmek kabil olduğu gibi, biz
zat ta yapmak mümkündür 

Bir soğuk macun terkibi: 
55 gram — Koyun iç yağı 
40 » — Balmumu 
50 » — Siyah zift 

100 » — Çam sakızı 
70 » — Elenmiş kül 
5 » — Kırmızı kil 

200 » — İspirto 
Şayet sıcak macun yapmak istiyorsanıa 

200 gram ispirtoyu kaldırdıktan sonra 
ayni mevaddı ve ayni mikdarda bir kap 
İçinde kaynatınız. Macun kıvamını alın
ca onu ateşten indiriniz, biraz soğuduk
tan sonra hemen istimal edebilirsiniz. 

Diğer bir gün ayni macun, istimal olun
mak isteniliyorsa o takdirde biraz macu
nu tekrar ısıtmak lâzımdır. 

r ü komplimanlar yaparak, diğer ka
dınlar gibi, onun da kendisile sırdaş 
olmasım temine uğraşıyordu. Çünkü 
bu garib mahlûkun mazisi erkeği cid
den alâkalandırıyordu. Kimbilir, ne 
kapalı kutudur. Eski maceralarının 
ne gizli, ne karanlık köşeleri vardır! 

Fakat bütün zemin hazırlamaları
na rağmen, Atiye hiç oralı olmuyor
du. 

Filhakika genç kadın, ağzını açıp 
ta anlatacak olsa, ne çapraşık ve hâ
diseler dolu bir hayatın hikâyesini 
nakledecekti. Atiye, İstanbul'un ke
nar bir mahallesinde marangoz çırak-
hği yapan bir babadan ve gündelikçi
likle çalışan bir anadan .doğmuştu. 
Kız, çok güzeldi. Doğru yolda gitmesi 
için bir baskı altında bulunması lâ
zımdı. Fakat annesi, babası uğraşamı-
yordu. Daha minimini iken mahalle
nin oğlan çocuklarile yapmadığı kal
mazdı. Babası bazı vakalardan haber
dar olunca kızı evire çevire döverdi. 
Fakat Atiye'yi yola getirmenin imkâ-
m yoktu. 

Kız on sekizine basınca, evden kaç
mağa karar verdi. Hılıpırtısmı topla
dı. Kendisini deruhde etmeği vaade-
den erkekle beraber gitti. 

Bu da Mümtaz'dı! 
Kapı karşı komşusu Feyman'sa o 

da güzel bir kızdı. Fakat Atiye gibi ce
sur değildi. Evini bırakamadı ve an

nesinin babasının zorile hizmetçiliğe 
girdi. 

Arasıra yaptığı çapkınlıklar yüzün
den kovulurdu. Bohçasmı alınca evi
ne dönerdi. Bazan da şoför moför ne
vinden birinin metresi olur; onunla 
da hayat kuramaz, ve ekseriya para
sızlık bastırır; gene el kapısına düşer
di. 

Az zaman içinde Mümtaz, Atiye'yle 
beraber, bütün parasım yedi. Sonra 
mecburen ayrıldılar. Fakat dostlukla
rı daima devam ediyordu. Genç kadın, 
hayatını kazanmak için bir çok şey
lere teşebbüs etti. Manikör bile oldu. 
Fakat hayatın bütün bu cilveleri ara
sında, arasıra Mümtaz'la buluşurlar, 
ayrıhrlar, başka münasebetler tesis 
ederler, gene arada sırada beraber ya-
şamağla başlarlardı. 

Atiye, bu hayatı esnasında, bir Mı-
sırU'ya çattı ve uzun zaman İstan
bul'dan kayboldu. O müddet zarfın
da ne yapıp ne ettiği bir muammadır. 
Hattâ bunu Mümtaz dahi bilmezdi. 
Aleyhinde bazı rivayetler cereyan et
mişti: Evlenmiş, cinayet, falan gibi 
geyler... Ama bunlar sırf bir dedikodu 
halindeydi. Tabîatüe kimi inamyor, 
kimi inanmıyordu. Yalnız katî bir |ey 
varsa, o da Mısırdan hudud harici 
edUdiği. 

Vahid bey ona rasladığı zaman, bir 
barda artistlik ediyordu. Pek çok hay

ranları vardı. Güzel endaım, hususî 
cazibesi bar müdavimlerini teshir et
mişti. Halkın şımarttığı artistlerden
di. Uzun müddet Vahid beye ehemmi
yet bile vermedi. Fakat sabır ve za
manla, erkek, genç kadının lâkaydisi-
ni yenmeğe muvaffak oldu. Zaten 
Atiye'nin lâkayd tavrı erkeği avlamak 
için bir numaradan ibaretti. Fakat 
rolünü mükemmel oynamıştı. 

Birleştikleri zaman, genç kadın, ba
rı terketti. Vahid onun bu fedakâr! ı-
ğma memnun oldu. Müthiş bir aşkla 
kadını sevmesine rağmen, kızlarından 
dolayı onunla evlenmeğe bir türlü 
cesaret edemiyordu. Muamma halin
de kalan bu Mısır meselesi de onun 
midesini bulandınyordu... 

Bir kaç zaman sonra, Atiye, Müm
taz'ı ilk görüşünde dedi ki: 

— Feriha'ya ve servetine naU olmak 
için kendini hafifçe tehlikeye atar mı-
sm? 

— Elbet... Daha ehemmiyetsiz şey
ler için bUe ben cammla oynamışıra-
dır. Elbette tehlikeye atıhrım! 

— Aferin sana... Cesur erkekleri 
severim... Vaktile metresin olduğuma 
hiç pişman değilim! 

(Arkan var) 
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Şehir meclîsi toplandı 

Belediye zabıtası talimatnamesinin 
müzakeresine devam edildi 

Bayat ekmek satışı - Kasap 
dükkânları hakkındaki madde 

,., Şehir meclisi nisan devresi toplanü-
ftna başladı. îlk toplantıjrı dün Necip 
Berdengeçtinin reisliği altında yapü. 
îîuznamenin birinci maddesini teşkil 
ieden belediye bütçesi bütçe encümeni
ne, sıhhati bozacak eşya ve mevad 
hakkında belediye zabıtası talimatna-
şnesi, encümenine havale edildi. 
^ Haydarpaşada yapılacak geçidin in
şa masrafına belediyenin de iştiraki 
hakkındaki teklif bütçe encümenine, 
sular idaresinin 937 senesi bilançosu 
tia tedkiki hesap encümenine götürül
dü. Emirgân yolunun tadiline ihtiyaç 
görüldüğünden bu tadilin tesbiti için 
makam tarafmdan yapılan teklif Na
fıa encümenine gönderildi. Bundan 
Sonra belediye zabıtası talimatnamesi 
müzakeresine başlandı. Talimatname
nin evvelce tadiline ihtiyaç görülen 
maddelerinin müzakeresi vali ve bele
diye reisi B. Muhiddin Üstündağm 
teklifi üzerine tehir edildi. 
' Bundan sonra talimatnamenin ek
meklere aid kısmı müzakere edilmeğe 
başlandı. Ekmek mayalan bahsinde 
hira mayasının kullanılması kısmı okU' 
nurken azadan B. Muharrem Naili, 
ekmek imalinde şarap mayasının da 
nazarı dikkate ahnmasmı söyledi. Fı
rından çıktıktan 24 saat sonra ekmek
lerin bayat telâkki edileceğini ve bayat 
ekmek fiatlerinin müşteri ile satıcı 
arasında kararlaştınlacağı hakkında
ki madde kabul edildi. 

Bundan sonra ekmeklerin kâğıdla-
fa sanlması hakkındaki madde okun-
tiu Azadan B. Fuad Fazlı, belediye ta
rafından ekmeklerin kâğıda sanlmaa 

hakkındaki maddenin tatbik edilme^ 
meşinden şikâyet etti, 

İktisad müdürü B. Asım Süreyya 
izahat verdi. Bu İzahata göre ekmek
lerin kâğıda sarılarak satılmasında sıh
hî zaruret vardır. Fakat kâğıdm ek
mek fiatlerine tesiri olup olmıyacağı-
nm tedkiki lâzım gelmektedir. B. Asım 
Süreyya kâğıd sanayii ilerleyip de ucuz 
kâğıd tedarik edUdiğl zaman ekmek
lerin kâğıda sarılması salâhiyetinin ri
yaset makamına verilmesini teklif et
ti. Bu teklif kabul edildi. Bundan son
ra ekmeklerin tartı ile satılması hak
kındaki madde itirazlara sebebiyet ver
di. Neticede ekmek pişirilmesi, satıl
ması hakkındaki maddelerin müzake
resi tehir edildi. 

Talimatnamenin kasaplara aid kıs
mı okundu. Talimatnamenin bir mad
desi, kasap dükkânlarının haiz olacak-
lan eb'ad hakkında idi. Azadan B. 
Hamdi Rasim söz aldı: 

— Talimatnameye konan eb'adda 
acaba İstanbulda kaç dükkâna tesa
düf edilir. Ben şahsen meşgul oldum. 
İkisi Nişantaşmda, birisi de Beyoğlu 
Balıkpazarında bu eb'adı haiz dükkân 
buldum. Şehrin başka bir yerinde bu 
eb'adda bir kasap dükkânı yoktur. Et 
fiatlermi indirmeğe çalıştığımız bir sı
rada dükkânlan böyle bir mecburiye
te sevketmek günahtır. Bu madde, et 
fiatlerini indirmek için takip ettiği
miz gayeye münafidir. 

Dedi ve hasaplara aid maddelerin ye
niden encümence tedkiki münasip gö
rüldü. 

Meclis salı günü toplanacaktır. 

Fransada malî projelerin mü
zakereleri salıya kaldı 

Paris 1 (A.A.) — Mebuslann büyük 
bir kısım paSar günü intihab daire
lerine gitmek arzusunu izhar ettikle
rinden malî projelerin parlâmentoda 
müzakeresi salı gününe bırakılmıştır. 

N o r v e ç t e mi l l î m ü d a f a a iç in 
i s t i k r a z y a p ı l a c a k 

f OSIQ 1 (A.A.y — Norveç mebusan 
meclisi, millî müdafaa: için hüküme
te 52 milyon kurcmluk bir istikras 
akdine mezuniyet veren bir kanun 
projesini 6 reye karşı 144 reyle tas
vip etmiştir. 

Eski Yunan başvekili neden 
öldü 

Atina 1 (A.A.) — Atina ajansı bil
diriyor: 

Gazeteler vefat eden eski Başvekil 
Mihalakopulos'un kaardeşinin bir mek
tubunu neşretmektedir. Bu mektup
ta, sabık Başvekilin Kronik Myokar-
dit'den rahatsız olmadığı bildirilmek
tedir. 

Bu mektubun bir suretini almış 
olan matbuat müsteşarı B. Nikoludis, 
bu mektuba verdiği cevapta, Mihala;-
kopulos'un hastalığuun Viyanalı pro
fesör Eppingerta ve diğ«: 7 raporda 
tespit edilmiş bulunduğımu ve bütün 
bu doktorlarm sabık Başvekilde Kro
nik bir Myokardit bulmuş olduklan-
m tebarüz ettiımiştlr. 

Arnavutluk kralının kız kardeşleri 

Diyarbakmn iman 
Anıtlar inşa etmek için 
tahsisat ayrıldı, Halkevi 

sineması işlemeğe başladı 
Dijrarbakır (Akşam) — Birinci 

umumi müfettişin başkanlığında böl
ge valilerinin iştirakile teşkil edilen 
anıüar komisyonu emrine verilmek 
üzer» vilâyet umumi meclisince on 
bin liralık bir tahsisat kabul edilmiş
tir. Amtlar komisyonunun talimat
namesine göre müfettişlik bölgesin* 
dahil hususi muhasebe ve belediyeler 
bütçelerinin umumî tutarından yüz
de İki nisbetinde yirmi sene müddetle 
tahsisat ayrılacak bu suretle sırasUe 
müfettişlik bölgesi dahilindeki şehir
lerde Ulu önder Atatürk'ün anıtlan 
rekzedilecektir. 

Üç seneye yakın bir zamandanb«:l 
inşaatı devam etmekte olan yeni Hal-
kevinin inşaatı bitmiştir. İM bin kişi 
alabUecek genişlikte olan salon ve 
odalar on yedi bin liralık mobilyeler 
ile döşenmiştir. Evde kalorifer tesisa
tı yaptmlmıştır. (12) bin liraya getir
tilen sinema makinesi de kurularak 
halka filim gösteıilmesine başlanmış
tır. Bu sinemada gültüre, Türk inkı-
lâbma ve sıhhat işlerine ait filimler 
parasız ve diğer filimleri de fakir ço-
cuklan giydirmek ve korumak gibi 
yüksek bir maksadla Halkevi içtimaî 
yardım menfaatine parah olarak gös-
terüecektir. Tesbit edUen fiatlere gö
re yukarı balkon 30, aşağı salonda bi
rinci mevki 20, ikinci mevki 15 kuruş
tur. Aynca 125 kuruş tenzilâtlı kar
neler de satılacaktır. Gündüz halk ve 
talebe için matineler gösterilecek ve 
bu matinelerde f iatler umumiyetle m-
sıf olacaktır. Halkevi orkestra ve kon
feransları halka dinletmek İçin Hal
kevi binasınm cephesine ve belediye 
meydanına hoparlörler konulmuş ve 
bunlar vasıtasüe Halkevine gelemi-
yen iş ve güç sahihleri de orkestra ve 
konferansları buralardan dinlemek
tedirler. 

Prenses Ruhiye, Müzeyyen ve 
T Amavudluk kralı Ahmed Zogu'nun 
•hemşireleri prenses Ruhiye, Müzey
yen ve Maksude son zamanlarda Bir
leşik Amerikada uzun bir seyahat yap-
huşlardır. Prenses Müzeyyen 28, pren
ses Ruhiye 27 ve prenses Maksude de 
26 yaşmdadır. Prenseslerin bu Ameri
ka seyahatleri, kralla evlenecek 

Maksudenin son resimleri 
olan Macar kontesi Jeraldln Aponji-
nin Amerikadaki ailesüe tanışmak için
di. Prensesler, ayni zamanda düğün 
esnasında giyecekleri tuvaletleri Ame
rika ve Patiste ısmarlamışlardır. Üç 
prenses, bu hafta İngiliz transatlan
tiği Kuin Man vapurile AmerikadaH 
İngiltereye dönmüşlerdir. 

Tazan: Senned Muhtar AIus Tefrika No. 21 
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Gaziantehin 
imarı 

Belediye, beş senelik bir 
program hazırladı 

Gaziantep (Akşam) — Şehrimizde 
temiz su ihtiyacı her ihtiyacm başm-
da gelir. Şehrin suyu çok bol fakat 
temiz değildh:. 13,5 küometrdik bir 
mesafeden kapalı yollarla gelen suyu
muz şehir içinde evlere taksim edil-
mfekte, kapıdan kapıya, havuzdan ha
vuza geçerken kiı-lenmektedir. Suyu-
muzun fennî bir şekilde ve temiz olar 
rak şdıre isalesi belediyemizin öte-
denberi en ileride tuttuğu işlerdendi. 
Belediye belediyeler bankasmdan is
tikraz ettiği para: ile 936 yüı sonba-
harmda su tesisatım 241 bin lira bedel
le bir şirkete vermiş, şirket de geçen 
mayısta işe başlamıştır. Şimdiye ka
dar suyun menmabmdan şöıre kar 
dar 13,5 kilometrdik Isale hendeği 
açılmış, su deposunun inşaatı hayli 
ileriemiştir. Mukavele mucibince to-
sisatm önümüzdeki haziran sonunda 
ikmal edilmiş olması lâzımdır. 

Şöırimizin müstakbel imar plâm 
profesör Yansen tarafmdan yapıl
maktadır. Yansen plâıun avan proje
sini yapmış, şehir imar komsiyonun-
ca kabul edüerek tasdik için vekâlete 
gönderilmiştir. 

Bu hafta şehrimize gelen Nafıa ve
kâleti şehircilik mütehassısı profesör 
Vagner plâm mahallinde tedkik et
miştir. Plân 15 nisana kadar vekâlet
çe tasdik edüecektlr. Belediyemiz imar 
plânınm tatbiki için İlk beş senelik 
bir program hazırlamıştır. 

K u m k a l e k ö y ü n d e e s r a r e n g i z 
b i r c i n a y e t 

Çanakkale (Akşam) — Kumkalede 
arari tahrir heyeti gündüz işini bitir
dikten sonra gece muhtar odasmda 
köy ihtiyar heyeti ile bir işi müzaıkeitt 
ederken dışarıdan meçhul bir şahıs beş 
el silâh atmış, kurşunlardan biri kar 
pınm yamnda oturan köy muhtan 
Mehmed çavuşa isabet etmiştir. Meh-
med çavuş nakledildiği memleket has-
talneslnde ölmüştür. Jandarma, meç-
hulkatm 

Terelce memura [(R^sid!) fler demes.^ 
Sora sora, tuğrakeşlerin odasmı 

bulabilmişti. Heyhatl. Oıyas efendi 
daha kalemine gelmemiş... 

(Bu adamın ê d neredeydi?) diye 
kafa lara dursun, faydasız. S^ihninde, 
yalnız (Kbcamustapaşa cihetleri) di
ye var; ne mahallesini biliyor, ne so
kağım... 

Edimevi Kasım efendi, bir elinde 
teşbih, öbüründe saat, (ezanı duydu
nuz mu?.. Müezzini minarede gören 
yok mu?.. Öğleyi kaçırmıyalıml) diye 
nağmeler yaparak, ve (eşref dakika 
hulul etti. Vazifemize bedi' ve müba
şeret eyllyelim!) diyerek sıvamyor. 

Menkûhanm zenne ve sandık eşyası 
ve yatağlt, yetimin şahsma ait elbise
leri, çamaşırlan, kezalik yatağı bir ta
rafa ayrıldıktan sonra 40 odalı kona-
ğm içinde, çatı arasmdan bodrum kar 
tma kadar mevcud bütün eşyayi men
kule, haraç, mezad satılıp savuluyor. 

Kasım efendi, cübbesinin eteklerini 
belinin üstüne dertop etmiş. Gözünde 
kulaklı gözlük, elinde koca tabaka 
eseri cedld kâğıdı ve kamış kalem. Çö
mezlerinin biri de yanında divitini 
tutmada. 

Tereke memuru hoca, eşyalan bir 
bir mezada çıkarıp (Resid!) derdemez, 
vasi efendide varaka üzerine kaydı 
geçme. 55200 kuruş tutan topyekûn 
paramn seldzde biri, yani 6900 kuruş, 
zevcenin hissel irsiyesi olarak Nesi-
beye toka ediliyor. Mütebakisi, yarü 
yetimin hakkı olan 48300 kuruş da, 
mumaileyhin sinni rüşde vusulüne 
kadar Ejrtam sandığında hıfzedilmek 
üzere, vasi efendi tarafmdan keseye 
konup ve ağzı mühülenip göğsün içi
ne sallandınhyor. 

Bittabi Hasibe de orada hazır ve 
nazır. Kardeşine düşen paramn bu 
kadarcık olduğunu görünce fena afal
lamış, fakat sakalımın kaşla göz ara
sındaki işareti üzerine çenesini tut
muş. Maamafih içi içine sığmamada. 

Papuldak bir kaşkariko mu oynadı 
acaba? 

Hamallar, arabalar, eşyalan götü
rüyorlar. Esnaf ordusu dağılıyor. Sa
rıldılar, cübbeliler de gidiyor. En ar
kaya kalan vasi efendi, gene: 

— Ş«iatin kestiği parmak acımaz.. 
Artık bizlere ruhsat efendi ağalar, ha-
mm kalfalar!. diyerek Koska caddesi
ne vuruyor. 

O, kapıdan çıkar çıkmaz, Hasibe de 
yaşmağı basıp peşisıra: 

İrfan bey, o gün civardaJd kahve
lerde oturarak Babıâliye kaç kere baş
vurduğu halde Gıyas efendiyi bulama
mış, Ko&kaya da dönememiş, aicşam 
ezanına yakın, belki raslarım ümidi-
le, Balıkpazarmdaki meyhaneleri göz
den geçirirken nihayet aradığım ya
kalamıştı. 

Rakıya ilk siftahı çekişi de o akşam
dır. 

Baba dostu, baba yadigânna: (îç 
bade, güzel sev var ise akıl ve şuurım; 
dünya var imiş, ya ki yok olmuş ne 
umurun) diye beyitler okuyarak: 

— Sankhsının da, yaşmakhsırun da 
sarığım, yaşmağım boyunlarına dola-
yacağım, mabeyinci beyimi ıslık sı-
çamna döndürüceğim, an şart ki bir 

• müddet daha sabret nurulajrun!.. di
yerek cılız genci bir kaç kadehde sar
hoş etmiş, Koskaya körkütük getirip 
yatağına yatırı vermişti. 

Tesadüfe bak. Hilmi efendi de orar 

misler, sabah karaıüığmda sokağa m» 
rup daha sütçüler, salepçiler geçer
ken, yanlarında üç kişUe dönmüşlerdi 

İrfan bey sergi; bacağmdan sürük-
leseler duymıyacak. Ahbablar, baf 
ucuna çömelerek, zar zor gözlerini 
aralatıp bir kaç söz söyledikten sonra) 

— Baf salhyor, muvafakat etti!, di
yerek bahçedeki üç kişiye elleri uzat» 
mışlardı: 

— Hayırlı olsım, bu iş te oldu, bittür 
Konağa mülasık hamamm kubbe 

kurşunlarının, çatının kıble tarafm-
daki Marsilya kiremidlerinln tutan 
da alınmış, hâlâ mahmurlukta olan 
gencin 3rastığımn altma sokuşturul-
muştu: 

— 40 Ura da burada velinimet za
demi. Peygamber aşkına üzülme. BU-
lâhilkerlm parasız kalmıyacaksm, na
merde muhtaç olmıyacaksm. Yann 
öbür gün bizler de davamızı açacağız, 
rüştünü isbat edeceğiz. Ayriyeten at-
yei felek mertebeye de arizayı dayayıp 
kemafilemsal, kaydi hayat şartile, a ı 
aşağı mahiye 50 altın maaşı da sana 
temin eyliyeceğlz... Nur içinde yatan 
babacığın ne vaktin veziri!.. 

Konak, yükünü hayli hafifletmiştL 
Ahçıbaşı ve arabacıbaşı Cemile sulta
nın sarayına, bahçıvanbaşı şehzade 
Yusuf îzzeddin efendinin kasrına ka
pılanmış, bunların yamaklarile ağalar 
ve ayvazlar da vükelâ konaklanna gir
mişlerdi. 

Kâhya kadm İnayet hanım: 
— Baykuş yuvasında bekçilik mi 

edeceğim?. Görgüm, ferasetim, uya-
nıküğım var. Mısır Hidivleri, sadra
zamlar, şeyhislâmlar dairelerinde kâh
ya kadınlık ederim. Benim gibisini 
mumla anyorlar! diyip başmı alıp git
miş, kalfalar, bacılar da şuraya bura
ya dağılmışlardı. 

Konakta kala kala dadı Dilruba 
kalfa Ue lala Şaban ağa ve baklakır-
larUe faytonu koşacak olan arabaa 
çırağı Bursundan başka kimse kalma
mıştı. 

Yorgancmın küçük kızı hanfendl 
mi?.. O, mezad gününün akşamı, Et
yemeze" kapağı atmıştı. 

Hepsi iyi, hepsi hoş ama döşem» 
dayama namına eser olmıyan, bombof 
kuru tahta berhanede barınmak, he
le dosta düşmana karşı, asla caiz de
ğil. Bir vezir evlâdı bu şeküde yaşıya-
maz... Oluruna bağlayıp kendi razı ol
sa Allah razı olmaz. Hem ayıb, hem 
günah. 

Bu çıban başım deşen de Tuğrakeş 
efendi idi. Yolunuyordu: 

-^ Ah ah, o kahrolası y(d>az hepimi
zi gafil avladı, apansızm baskm verdL 
Ama encamın buraya geleceğini bil
miyor değildim ben; nitekim loıç ke
re söyledim. İnkâr etmem, bizlerde de 
gafletlik, açıkçası eşekliğin büyüğü 
var... Estağfirullah paşa zadem, seni 
kasdetmiyorum; bizler diyişimden 
maksadım ben ve refikim Hilmi efen
di benden... Evet, akıbetin böyle sar
pa saracağı apayandı. O günlerde işi
mizi gücümüzü serecektik, buradan 
ayrılmıyacaktık, gelenlerin hepsini 
evelâllah kapıdışan dehliyecektik... 
Hiç değilse, yok bahasına satıp savu-
lanlardan bize lüzumlulara pey de mi 
sürü'" "^''"'-'amazdık?.. Yuf tuz kaba-
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Haftanın vakaları 

İngiliz donanması büyük manevralardan sonra Cebelüttankta toplanmıştur. Yukarıda manevraya iştirak eden büyük 
zırhlılardan bir kısmı görünüyor 

Avusturyada tezahürat devam ediyor. Yukarıda alkışlanan bir 
Alman zabiti görünüyor 

sS^'' 

Barselop bombardımanında ölenler nakledilirken ve harab olan Mnalar 

Bulgarisfanda seçbn ^ükûn» ı"-«1ayetile neticelenmiftir. Yakanda Mr 
•ülüyoK 

Bir Amerikalı profesör gözlüklerin 
yerine konabilecek bir takım camlar 
yapmağa muvaffak olmuştur. Bu 
camlar gözü tabii bir şddlde göster
mektedir. Maamafih yakında gözlük-
l^in kamilen ortadan kalkması me
mul deeildir. Çünkü gözlük yerine 
konacaK camlardan her biri şimdilik 
60 liraya mal olmaktadır. Yukarıda 
bir gödük ve gözlük yerine takılan 

camlarla bunlann takılmış tana 
gârttnüyos ^ 

On bir kaidesi Lenz'den 

Sıra İle birbirini takib etmiyen uzun 
bir renkten kâğıd çıkmak lftzımgeldi|i 
zaman kuvvet Itlbarile dördüncüsü oyna
nılır. Misal: 

D - 10 - 8 - 7 - 2 
Misalimizde damdan başlıyarak aşağıya 

doğru kuvvet itibarile dördüncü kâğıd 
yedilidir. Binaenaleyh bunu oynamak 
İcab eder. Bunun sebebi on bir kaidesile 
İzah olunur. 

Bir oyuncu uzun renginden yukarıdaki 
izahat dairesinde dördüncüsünü oyna
yınca arkadaşı o kâğıdm İhtiva ettiği 
rakkamı on bir rakkammdan tarhetmek 
suretile diğer üç elde ona faik kaç kâğıd 
bulunduğunu tayin eder. Misalimizde çı
kış kâğıdı yedilidir. On birden yedi çı
kınca dört kalır. Şu halde diğer üç elde 
yediliye faik dört kâğıd vardır. 

On bir kaidesini izah edelim: Her 
renkte on üç kâğıd vardır. Eğer her kâ
ğıda mertebesi itibarile bir sıra numara
sı verilirse onludan sonra gelen valeye 
on bir, dama on iki, ruaya on üç, asa on 
dört rakkamı İsabet eder. As bir defa ih
tiva ettiği rakkam mertebesi itibarile en 
küçük ve kendisine verilen kıymet itiba-
rUe de en büyük kâğıd olduğundan asa 
iki numara verilerek on dört rakkamı ha
sıl olur. 

Bu hesaba nazaran meselâ yedilinin 
mevkiini tayin etmek, yani yediliye faik 
kç kağıd bulunduğunu bilhesab bulmak 
lâzımgelse on dört rakkammdan bunu 
tarhetmek kâfidir. Bu kaide mucibince 
yediliye faik yedi kâğıd bulunduğu anla
şılır ki bunlar da as, rua - dam - vale, 
onlu, dokuzlu ve sekizliden ibarettir. 

Şimdi bahsimizin başlangıcında söyle
diğimiz gibi sıra itibarile birbirini takib 
etmiyen uzun bir renkten kuvvet itibari
le dördüncüsünü oynamak, yani diğer 
üçünü elinde bırakmak lâzımdır. Binaen
aleyh oynanan kâğıda faik kaç kâğıd bu-
lımduğunu anlamak için o kâğıdın ih
tiva ettiği rakkamı 14 den tarhetmek 
icab eder. Bunlann üçü oynayanın elin
de diğerleri de geride kalan üç oyuncu
dadır. Şu halde her zaman iki tarh ame
liyesi yapmak, yani oynanan kâğıdı evve
la on dörtten tarh ve hasıh tahtan üç 
tenzil etmekten İse doğrudan doğruya bir 
defa on birden tarhetmek kâfidir. 

On bir kaidesi İlk defa 1881 senesinde 
Amerikalı bay Fostct tarafından vazo-
lunmuştur. 

Bu kaidenin ehemmiyetini izah eden 
bazı misaller; 

<tı R 6 4 
V R D 5 3 
^ A D 8 
i|» 7 6 3 

4» A V 5 2 
V V 7 
^ 10 7 6 
4- 10 8 4 2 

• 7 
V A 9 8 6 
^ R V 9 5 3 
4* A R D 

Bu misalimizde cenubdaki oyuncu iki 
sanzatu oynuyor. Garb, plkanm sekizli
sini (yani uzım renginin kuvvet İtibarile 
dördüncü kâgıdmı) çıkıyor. Eğer şarkta 
oturan arkadaşı briçin bilûmum kaidele
rine ve işaretlerine vâkıf ve fakat böyle 
basit bir vaziyette İmâli fikre lüzum gör-
miyen bir oyuncu İse vale pasmı yapacak 

• 
* 

D 10 9 8 3 
10 4 2 
4 2 
V 9 5 

(J 

Şi 

Şa 

C 

^ V 5 
^ R 10 9 7 3 
> V 8 7 6 
•î" 9 6 

G 

Şi 

Şa 

C 

ve müteakiben arkadaşına gene pika çe
virmesine imkân verebilmek için el tut
turmağa çalışacaktır ki bu da iğnenin 
deliğinden deveyi geçirmek kadar güç blı* 
iştir. El kozcuya geçer geçmez beş karo, 
dört kupa ve üç sinek alarak petişilem 
yapar. 

Halbuki şarktaki oyuncunun on bir 
kaidesini tatbik ettiğini farzedelim. On 
birden sekizi tarhedince arkadaşının oy
nadığı kâğıda faik dışarıda üç kâğıd bu
lunduğunu anlar. Bunlardan ikisi elinde 
( A - V ) ve biri de yerde ( R ) ol
duğuna KÖre kozcunun elinde sekizliyi ge
çecek kâğıd bulunmadığı katiyeti riyazi
ye ile teayyün eder. Binaenaleyh sekizli
nin üzerine kozcu yerde boş verirse o 
da boş verir ve bu suretle arkada.şı pika 
oynamağa devam eder ve el cenuba geç
meden pikadan beş leve kırarlar. 

Bir misal daha: 

<)» R D 6 
V V 5 4 
^ 9 4 
4* A D V 4 2 

^ 9 8 3 2 

^ R 5 2 
•!• R 8 5 

<^ A 10 7 4 
V A 6 
^ A D 10 3 
•I" 10 7 3 

Garb kâğıd veriyor. 

Müzayede 

Garb Şimal Şark Cennb 
pas •!• P2s sanzotu 
pas 2 sanzotu pas pas 

Garb kupanın yedilisini çıkıyor, kozcu 
yerden boş veriyor. Eğer şark kupanın 
damını oynarsa kozcuya on bir leve yap
mak imkânını verir. On bir kaidesine gö
re hareket ederse kozcu iki sanzatudan 
fazla yapamaz. On bir kaidesini tatbik 
edince şarktaki oyuncu kupanın yedilisi
ne faik kozcunun elinde bir tek kâğıd 
bulunduğu neticesine vanr. Bu kâğıd 
dokuzlu veya onlu olacağı gibi rua veya 
as ta olabilir. Eğer dokuzlu veya onlu
dan biri ise ve kupayı çıkan arkadaşının 
elinde yedi kupa varsa şarktaki oyuncu 
damı koymakla kozcu içeri girer. Fakat 
cenubdaki oyuncunun, arkadaşının sinek 
deklârasyonu üzerine onorsuz bir kupa 
ile sanzatu deklâre etmiş olması mantı-
kan doğru olamaz. Diğer taraftan eğeı! 
garbdeki elde as ruadan itibaren altı ku
pa varsa ilk elde pasla geçmiyerek bir 
kuap kozu söylerdi. Bu muhakemeye bi
naen cenubdaki oyuncunun elinde ku-
panm yedilisine faik kâğıdın as veya 
ruadan biri olduğu neticesine varılır. 
Şarktaki oyuncu yedili üzerine damı 
koymamakla en iyi bir müdafaa hareke
tinde bulunmuş olur. 

Bu on bir kaidesine tebaan çıkılan kâ
ğıd yedili veya altıhdan küçük olursa 
kaidenin tatbikinden çıkarılacak netice 
büyük bir ehemmiyeti haiz olamaz. Çün
kü geride kalacak faik kâğıdların adedi 
çok olacağından koçunun elinde bunlar
dan hangilerinin bulunacağını tahmin 
ederek ona göre en muvafık kâğıdı oyna-: 
mak müşkül olur. 

Sinop - Ayancık yolu bu yıl açılacak 

i 
4 

Sinop vali veldll B. Kâzım Alpdoğan ile umum! meclis ftzalan bir arada 

Sinop (Akşain) — Vali vekili B. Kâ
zım Alpdoğanın başkanlığında açılan 
meclisi umumî bir aylık mesaiden 
sonra çalışmalannı bitirmiş, bu sene 
bütçesini 436,000 lira olara3î kabul et
miştir. Meclis bu sene biltıassa yol işle
rine fazla ehemmiyet vermiştir. Uzun 
senelerden beri açılamıyan Ayancık -
Sinop yolunun bu sene açılmasma ça
lışılacaktır. Yapüan intihapta, merkez
den B. Murad Kocar, Gerzeden B. Mus
tafa; Turan, Ayancıktan B. Mehmed 
Urçun, Boyabaddan B. Galip Kaya 
daimî encümen azalığma seçilmişler

dir. Halkevinde şoförlük kursu açıla
caktır. Kursım hazırlıkları ikmal edil
miştir, derslere pek yakında başlana;-
caktır. Kayıd olanlann çokluğvma na
zaran kursa; büyük bir rağbet olacak
tır. 

tııııııııııııtıııııııınııniMHiııııııııııııııııııııııntıııııııııiiinıttıııııııııiHn 

Çocuklar milletin en kıymetli 
hazinesidir. Bunların sıhhatte ve 
neş'eli olmaları için uğraşan Ço
cuk Esirgeme Kurumuna yardım 
ediniz. 
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Hollivudun mes'ud bir çifti: Joan 
Blondel ve Dicic Powel 

Dick Powel: "Gazeteciler bizi biribirimize muvafık 
gördüler, biz de evlendik,, diyor 

"Evimiz çol< mülcelleftir, fakat bu lüksten ancak hizmetçilerimiz istifade ederler, 
biz sabah erken evden çıkar, akşam yorgun argın gelince yemek yer yemez yatarız!,. 

Bardaklardan boşanırcasma yağ
mur yağıyor... Gece, Hollivudun ar
tistler sokağı her taraftan daha ka
ranlık... Nihayet küçük bir saray yav
rusunun önünde duruyoruz. 67 nu
mara... Meşhur sinema yıldızı Joan 
Blondel ile kocası Amerikamn en se
vilen genç erkek artistlerinden Dick 
Powell burada oturuyor. Büyük de
mir parmaklıklı kapmın ziline basıyo
rum... Zil ta uzaklarda uzun uzun ça
lıyor. 

Yağmurdan korunmak için mu
şambalarına bürünmüş bir uşak ko
şarak kapımn önüne geliyor Kapıyı 
açmadan unın bir istintak... Kimml-
şiz? Dick Poweiri niçin görmek isti
yormuşuz?.. Uşağa efendisile rande
vum olduğunu anlatmcıya kadar su
cuk gibi ıslandım. Joan Blendel'in 
kocası meşhur yıldız Dick Powell be
ni salon kapısından karşıladı: 

— Eyvahlar olsım... Ne kadar ıs-
lanmışsımz!.. İsterseniz ceketinizi çı-
karm da kurutalım... Gayet nazik bir 
adam... 

Baktım, olacak gibi değil... Islak 
ceketim sırtımda olduğu halde konu
şursam zatürrie hazır... Ben de onu 
çıkardım. Joan Blondel ortada yoktu. 
Kocası Dick Powell: 

— Kanm daha stüdyodan dönme
di... dedi, görüyorsunuz ya gece oldu, 
saat dokuzu geçiyor... Biçare hâlâ ça
lışıyor... Bizim karı koca ne dereceye 
kadar çalıştığımızı bir bilseniz hali
mize acırsınız. 

— Meslek hayatınızdan memnun 
değilsiniz galiba... 

— Hiç, ama hiç... Uzaktan görenler 
sinema yıldızlanmn hayatını pek ra
hat, pek şairane, lüks ve ihtişam için
de geçiyor zannederler. 

Muhteşem bir salon 
Dick Poweirin bu^özü üzerine et

rafıma baktım. Kendimi âdeta tath 
bir rüyada zannettim... Ortasmda ko
caman mermer bir havuz bulunan sa
lon... Havuzun içinden, sulann altın
dan tavana vuran açık mavi bir ışık... 
Yerdeki büyük halımn bir köşesine 
kıvrılmış uyuyan benekli ve aşağı yu
karı bir eşek kadar iri, bilmem ne 
cinsinden köpek... Üniformalı uşakla--
rın biri giriyor, biri çıkıyor. Masanm 
üstünde makinesi her şeyi billurdan, 
şeffaf bir telefon... İçinde mavi bir 
ışık yanan gene her tarafı camdan, 
aynalı dolab kadar bir radyo... Yaldız
lı saray mobilyeleri... 

Dick Powell sözüne devam etti: 
— Belki hayatımızda biraz lüks 

vardır. Fakat bundan ötesi tamamile 
bir işkence, tamamile bir azabdır... 
Evimizdeki lüksten bizden ziyade hiz
metçiler, uşaklar istifade eder. Biz 
geç vakit yorgun argın, ancak yatma
dan yatmıya geliriz. Hem de nasıl ge
liş... En ağır bir çalışmadan sonra 
yorgunluktan harab olmuş bir halde... 
Yemekte o esner, ben esnerim... Hattâ 
bazan bu gece olduğu gibi ikimizden 
birimizin dışanda, stüdyoda akşam 
yemeğini yemesi icab eder. Çünkü çev
rilen filmin muayyen bir tarihte biti
rilmesi lâzımdır. Bunun için de ne ka
dar, çalışılmak icab ederse o kadar 
uğraşılır, didinilir. 

Bütün gün âşık rolü 
yaptıktan sonra... 

Yemekten kalkmca yorgunluktan 
gözlerimiz kapamr. Yatar uyuruz. 
Sonra ikimiz de bütün gün âşık rolü 
oynamışızdur. Bütün gün tekrar edi
len bir aşk sahnesinden sonra seviş-
'̂̂ eden, sevdadan insana gına geliyor, 

Sütün bir gün «seni seviyorum», «se-
^^^ için ölüyorum^), «ne kadar güzel-

Dick Poırel 

sin!.» demekten artık bıkılıyor. Bütün 
aşk sözlerini gündüz pek fazlasUe sar-
fettiğimiz, söylediğimiz için gece eve 
gelince biribirimize söyliyecek aşk ke
limeleri kalmaz. 

Ve emin olun aşk rolleri oymyan 
bütün sinema yıldızları da bizim vazi-
yetimizdedir. îsmini söylemlyeceğim... 
Meşhur, pek meşhur bir erkek artist 
tanırım. Bu meşhur yıldız bir gün 
sabahtan akşama kadar bir aşk sah
nesi için uğraşır. Rejisör çevrilen bu 
aşk ve öpüşme sahnesini belki 80 ke
re tekrarlatır. Biçare artist yorgtm-
luktan harab olmuş bir halde evine 
döner, yemegte oturur. Zevcesinde bir 
surat... 

Meşhur artist sorar: 
— Ne var karıcığım? Bir şeye mi 

canm sıkıldı?.. 
Karısı: 
— Sana dargımm... der, bugün eve 

gelince beni öpmeği unuttım... 
Bütün gün 80 kere bir aşk ve öpüş

me sahnesini tekrar eden biçare ar
tist eve gelince kansmı da bir kere 
öpmezse işte böyle kabahat olur. Gö
rüyorsunuz ya... Zavallı sinema artist
leri nasıl yaşıyorlar... Sonra sabahle
yin erkenden sizi uyandırırlar. Saat 
dokuzda stüdyoda makiyajımzı yap-
iMş, giyinmiş, filim çevirmeğe hazır 
bir vaziyette bulunmamz lâzımdır. 

Başka işkence 
Sabahleyin kahvaltıda iki haşlan

mış yumurta yemeğe kalksanız der
hal önünüzden çekerler: 

— Sakın ha... Şişmanlarsın, kon-
tratmdaki muayyen kiloyu geçersen 
halin nice olur?.. 

Bir tatil gününde bir yere gidip 
şöyle eğlenmek istersin. Fotoğraf, ha
tıra defteri imzalamaktan saatlerce 
kanter içinde kalırsm... îmza merak-
lılan yalnız sizi terletmekle kalmaz
lar, itip kakıştmrlar da... 

Bir gazinoya veya bara gidersiniz. 
Gazino sahibi veya bar sahibi yamm-
za yaklaşır: 

— Halk sizi tanıdı, pek rica ederiz. 
Kalkıp ya bir şarkı, yahud bir İki söz 
söyleyiniz. 

Kalkıp söylemeseniz olmaz. Çünkü 
halk alkışlamağa başlamıştır. Halkı 
darıltmak bir artist için en büyük fe
lâkettir. Madem ki halk sizin şarkı 
söylemenizi istiyor, söyliyeceksiniz... 
Kalkıp bir şarkı söylersiniz. Arkasm-
dan bir daha, bir daha isterler... Ve 
bu istemenin de sonu pek gelmez. Hal
kın ütifatı bazan insan için işte böy
le bir işkence olur. 

Eğlenmek için gittiğiniz yerden şar
kı söylemekten yorulmuş, harab ol
muş, sanki stüdyoda çalışmışsınız gi
bi bitkin bir halde çıkarsımz ve bura
dan çıktıktan sonra kendi kendinize 
sorarsınız: 

— Ben buraya eğlenmeğe mi git
miştim? Yoksa çahşmağa mı?.. 

Velhasıl sinemaya merakh olan bü
tün gençlere tavsiye ederim. Eğer ha-
yatmda rahat yaşamak niyetinde İse
ler katiyyen bu sevdadan vazgeçsin
ler... 

Meşhur artist karşımda âdeta acı
nacak bir hal almıştı. Birdenbire ha
tırlamış gibi: 

— Size evimi gezdireyim... dedi, ba
kalım beğenecek misiniz? 

Her taraf cam ve billur 
o önde ben arkada salondan çık

tık. Anlaşılan bu Joan Blondelle Dick 
Powell dehşetli cam ve billur meraklı
sı olacaklar... Evlerinin her tarafını 
kaim camlar ve billurlarla süslemiş
ler... Meselâ banyonım kenarı tama
mile billur... Fakat banyo dairesi önün
de insan şaşınyor. Acaba bu bir ban
yo dairesi mi, yoksa kapalı bir yüzme 

havuzu mu? Banyonun içine üç ayak 
gene cam merdivenle inUiyor... Işık 
salondaki havuzda olduğu gibi suyun 
altından geçiliyor. Bu havuzda pek 
âlâ iki kişi yüzebilir. 

Çuval çuval mektup! 
Banyo dairesinden çıktık. İçinde bir 

takım çuvallar olan bir odaya girdik. 
Meşhur artist bu çuvallan bana gös
tererek: 

— İşte, dedi, bana ve kanma gelen 
mektuplar... 

Gülerek sordum: 
— İçinde aşk mektuplan çoktur 

değil mi? 
— Baştan aşağı öyle... 
Odayı bir zahire ambarına benzeş

ten çuvallara baktım. Sordum: 
— Biribirinizi kıskanmaz mısımz? 
— Katiyyen... İki artist karı koca 

katiyyen biribirini kıskanmaz. Siz 
sinemada iki yüdızm biribirile ne ka
dar şairane seviştiklerini görür, içi
nizden şöyle bir hüküm verebilirsi
niz: «Bunlar bu aşk sahnesini bu de
rece şiirli çevirmişler, mutlaka arala-
rmda bir şey vardır.» Halbuki emin 
olunuz çevirdikleri en şairane aşk sah
neleri jaldızlar için 20 - 25 kere tekrar 
edildikten sonra müthiş bir ıztırab 
haline girer. En güzel kadımn karşı-
smda, en şairane aşk sahnesinde çok 
defa: 

— Ah şu çevrilen sahne bitse de ar
tık kucaklaşmasak. Biribirimize sanl-
masak... Derler. İnsan objektif karşı-
smda ağır bir vazife yapıyormuş gibi, 
dünyamn bayıldığı bir yıldızı kucak
lar, ona ilânı aşk eder. Bunun için 
meslek hayatımızda ne karım beni 
kıskamr, ne de ben karımı... 

Gülerek çuval çuval aşk mektubu
nu gösterdim: 

— Ya meslek hayatının haricinde?.. 
— Meslek hayatmm haricinde -de 

biribirimizi kıskanmayız. Bazan bana 
gelen aşk mektuplarım kanm okur 
da: «Dick der... Bak ne saf, ne masu
mane yazmiş. Muhakkak bunu yazan 
bir genç kız... Sen de ona iki satırla 
olsun cevap yaz...» 

Bazan ben: 
— Kanağım, derim, bu bir ilânı 

aşk mektubu nasıl cevap veririm?.. 
— Sen de vereceğin cevapta ona ilâ-

m aşk edecek değUsin ya... Bir kaç gü

zel cümle Ue kızcağızın gönlünü alı
ver... Der. 

«Bizi siz evlendirdiniz» 
Görüyorsunuz ya... Biz karımla bu 

derece anlaşmışızdır. Biribirimizi de 
çok severiz. ((Aşk izdivacı» diye tam 
bizim evlenmemize derler... Hem bizi 
kim evlendirdi biliyor musunuz? 

— Kim?.. 
— Siz... 
Güldüm. O gayet ciddî bir tavırla 

ilâve etti: 
— Şaka söylüyoi'um zannetmeyi

niz... Joan Blondel'le beni evlendiren 
sizsiniz... 

O kadar ciddî hali var ki nerede ise 
gülmekten bayılacağım... Nihaj-et sor
dum: 

— Ne münasebet? 
— Yani «bizi siz evlendirdiniz» der

ken «bizi gazeteciler evlendirdi..» de
mek istiyorum. Evet böyle yazınız. 
Gazetecilerin evlendirdiği iki sinema 
artisti... Bakınız bu iş nasıl oldu? Joan 
Blondel'le ben gayet iyi arkadaştık. 
Beraber geziyor, tozuyorduk. 

Birdenbire gazeteciler etrafı allak 
bullak ettiler. Bir dedikodu, bir kıya
met... Joan'la ben sevişiyormuşuz... 
O esnada Joan Blondel'le bir filim çe
virmek için Havay adalanna gitmiş
tik. Emin olunuz aramızda hiç bir şey 
yoktu... Evvelâ hakkımızda yapılan 
dedikodulara kızdık. Sonra gazeteleri 
okurken aklımıza bir şey geldi. Gaze
teler hep bir ağızdan bizi biribirimize 
pek yakıştırıyorlardı. Demek biz biri-
birimiz için pek uygun bir çifttik. İşte 
biz böyle seviştik... Ehhh.. o esnada 
Havay adalarında gayet güzel meh-
tablı geceler vardı. Bilirsiniz ki Bü
yük Bahrimuhit üzerindeki bu ada-
lann mehtabı meşhurdur. Sonra mu
sikisi de p ^ meşhurdur... Evlendik... 
Bizi gazeteciler evlendirdi. Şimdi me
suduz. Arasıra da hakkımızda dediko
du çıkaran bizi evlendiren gazetecile
re dua ediyoruz. Gözümüz saate ilişti. 
Onu on geçiyor. Kapı çahn.dı. Joan 
Blondel gelmiş. Artık ben kalkıj-or-
dum. Dick Powel: 

— Benim de bu gece saat 10 buçuk
ta Hollivud radyosunda konserim var.., 
Yağmur yağıyor., beraber gidelim... 
Diyerek şapkasını basma giydi... 

Hikmet Feridun Es 

Çanakkale rallsi ve umumi meclis ftsalAn 
Çanakkale (Akşam) — Çanakkale umumî meclis toplantılan nihayet 

bulmuştur. Bu sene hususi muhasebe teşkilâtımn varidatı «665,730» lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

Bu sene vUâjct dahilinde dört yeni mektep yaptırüacak ve vUâyet hesabı
na Macaristana tahsil İçin üç talebe gönderilecektir. Merkezdeki Aygır deposu 
teşkilâtı genişletilerek Aygıı adedi 24 e çıkarılacak. Gelibolu ve Bayramıç'ta 
da birer Aygif deposu açılacaktır. 

Cumhuriyetin 15 İnci yılı merasimi için bütçeye 5,100 lira tahsisat konmuş
tur. Daimî meclis âzalığma, Haif Gürel, »Tahsin *" Hamdi Gür ve Osman 
Abat seçilmişlerdir. 
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İngiltere mektupları: 

Dömifinal maçlarında 
Hudersfild: 3 - SunderlandM 

Preston: 2 • Aston Villa: 1 
Finalistler 64 takım arasından süzülûnceye kadar 

ne neticeler aldılar? Şimdiy kadar kupa 
maçlarında aldıkları neticeler 

Huddersfîeîd: S Nevcastle (AkşamV — îngilterenln 
havası soğuk değü, kax, yağmur, rO»-
gâr yok dedimse de insan tngilterede 
hasta olmaz danedim ya... îşte bea 
de küçük bir dikkatsizlik neticesi 
dört gündenberi rahatsızdun. Hde 
bu rahatsızlığmıın tam kupa döml 
finallerine rasgdmesi pek acıklı ol
du. Bu aksi tesadüfe o kadar kızdım ki 
hani neredeyse yatakdan kalkıp stai-
dın yolvmu tutacaktım. Fakat malûm 
ya burada maç seyretmek Istanbuldaki 
kadar kolay değil. Bir maç seyretmek 
için hiç yoksa 50 kilometrelik küçük 
bir seyahat yapmak lâzım. Bunu gö
ze alamayınca çaresiz odamda kala
rak büyük bir sabırsızlıkla akşam üze
ri bizim İngiliz meslekdaş viskici 
B. Petengellin getireceği haberleri 
beklemeğe başladım. 

Akşam hava kararmağa yüz tuttu
ğu bir sırada hazret göründü. Yor
gun yorgun yürüyüşünden Sunder-
land'm ma:ğlûp olduğu anlaşılıyordu. 
İngiliz gazetecilerinin klüpçü olduğu
nu bilmiyor musunuz?.. Öyleyse öğ
renin, her İngiliz spor muharriri bir 
klübe mensuptur ve takımmı alenen 
tutar. Bizim B. Petengell de Sunder-
land tarafdan işte... Hem de tahmi
ninizden çok fazla... O kadar ki sü
tununda bir gün rakip tairafa katiyen 
çok ağır bir yazı yazdığı için mah
kûm olmuş. Odamdan içeri girer gir
mez bir solukta boşandı: 

— Wembleyi pisi pisine kaçırdık. 
Final maçmı Prestonla Huddersfield 
(Hadersfild) oynıyacak dedi. 

Dostumun ma:çlar hakkmda verdi
ği izahata geçmeden evvel kupa maç-
lan hakkında sizlere biraz daha derin 
malûmat vermek istiyorum. Dömi fi
nal maçlarım oynıyan takımlardan 
Preston rakibi Aston Villayi 2-1, Hud-
dersfieldde meşhur Sunderland 3-1 
mağlûp ettiklerinden 31 nisanda Lon-
drada Wembley stadmda final maçı 
Huddersfield - Preston arasmda oy
nanacaktır. 

Bu iki finalist takım 64 ekip için
den bu mevkie yükselinciye kadaf 
yaptığı maçlarda aldığı neticeleri göz
den geçirelim. Her iki takım beşer 
maç yapmışlardır; 

PRESTON : 
İkinci kümeden West Haîm: 3-0 
Birinci kümeden Arsenalı: 1-0 
Birinci kümeden Licester Cityi 2-0 
Birinci kümeden Brentfordu 3-0 
İkinci kümeden Aston Villayı: 2-1 
yenmiştir. 

HUDDERSFİELD : 
Üçüncü kümeden Huel Cityi 8-1 
Üçüncü kümeden Nottos Count3rl: 1-0 
Birinci kümeden Liverpoolu: 1-0 
Üçüncü kümeden York Cityi; 0-0 

* * » 1 - 0 
Birinci kümeden Sunderland 3-1 
yenmiştir. 

Görülüyor ki Preston nisbeten da
ha kuvvetli ve çetin rakiplerle karşı
laşmak mecburiyetinde kalmıştır. 

Kupa maçlannm tarihçesini karış
tırmamak aym takımların yani Pres
ton ve Huddersfield'in 1922 senesinde 
de finali oynadıklarını görürüz. 14 
sene evvel oynanan bu maçı Hudden-
sene evvel oynanan bu maçı Hudders
field şimdiye kadar bir defa kupayı 
kazanmıştır, o da: Prestonu yenerek. 
Görülüyor ki bir ay sonra oynanacak 
olan final maçı çok eski bir karşüaş-
manm revanşi mahiyetindedir. 

Preston da şimdiye kadaî bir def» 
kupayı İcazanmıştır. Fakat tâ 1889 da. 
Yani daha Türkiyede futbol başla
madan on beş sene evvel... Bu nokta
lar üzerinde sırası gelince mufassal 
malûmat vermeği vadeder^ *-̂ -

Bugünkü m a ç 
Şehrimize gelen Muhafızgûcü 

bugün saat 16 da Taksim stadm
da BeşiktaŞla karşüaşacaktır. Oyu
nu B. Tank Özerengin idare ede
cektir. Bu maçtan evvel aym si-
tadda Beykoz ile Yedek subayoku-
lu arasmda bir maç yapılacak- i 
tır. * 

^ 

Sunderland: 1 
Sımderland kendine çok güveni

yordu. Hele muavinlerin durgım oy
naması bütün takımm temposunu 
bozmuştu. Bu takımm bütün kera
meti muavin hattmdadır. Muavin 
hattı muvaffak olursa kazamrlar, fe
na oynarlarsa; işte bu seferki gibi ta
kımı perişan ederler... 

Rakip takım çok çalıştı, hele m^-
kez muavinleri Young bütün maçı 
kazanan bir unsurdur. Takımının 
kaptanı olan bu genç arkadaşlannı 
o kadar düşünceli ve güzel idara etti 
ki maçtan sonra Yungu omuzların
da taşıyan hayranlan aî-asmda Sun
derland tarafdarlan bile vardL Yo
ung bu maçta çevirdiği çok kumaa 
manevralardan birini anlatayım: 

Hffddersfield rakip kaleyi sıkıştırmış 
mütemadiyen tazjrik ediyor. Fakat 
hemen bütün Sunderland oyuncula-
n müdafaaya yığüdıklan için kale 
civan çok sıkışık, gol çıkarmanm im
kânı yok. Bu sırada bir tilM kadar 
kurnaz ve tam mânasile bir futbol 
canbazı olan Young rakip takıma 
bir akm fırsatı yaratarak Sunderland 
oyuncularmm dağılmasmı temin edi
yor. Kale önünde kâfi mikdarda te
mizlendiğine kanaat getiren Young 
muhacimlerine enfes bir pas vererek 
çok ânî bir hücum inkişaf ediyor, bu 
şekilde kaleyi saran beş Huddersfield 
muhacimi gol çıkarmakta güçlük 
çekmiyorlar... 

İşte bu kadar zor ve hünerli bir 
manevrayı ancak bîr merkez muavin 
idare edebilir, o da Youngdur... 

Sunderland çok fena idi. Yegâne 
golünü de ancak oyunım nlhayetlen-
mesine üç dakika kala Kazava yap
tı. Galip takımm gollerini sağaçık, 
merkez muhacim ve solaçık yaptüar. 

Aston Vüla: 1 — Preston: 2 
Bu maçtan gelen diğer gazeteci 

arkadaşım B. Paulten de kısaca şun-
lan anlattı; 

— Preston formunun devresindedir. 
İlk golü Aston Villa yaptı. Fakat 
Preston hemen arka arkaya iM golle 
mukabele ediverdi Preston'un gale
besi bekleniyordu. Güzel oynadüar 
kazandılar. Aston VUla biraz şanslı 
olsaydı berabere kalabilirdi. 

— Lig Maçları — 
Kupa maçlan oynanırken lig maç-

larma da devam olunmuştur. Ligin 
başmda giden Arsenal on altma va
ziyette gldöi W. B. Alibon ile an
cak berabere kalabilmiştir. Diğer ta
rafdan Wolverhampton'un Chaarltona 
4-1 mağlûp olması ve Middilsbergin-
de, Brentforda 1-0 yenilmesi Arsenal'm 
bu fena neticesine rağmen ligin te
pesinde durmasma yardım etmiştir. 
İşte bu haftaki neticeler: 
Brentford: 1 - Middilsberg: O 
Charlton: 4 - Wolverhampton: 1 
Arsenal: O - W. B. Alibon: O 
Chelsea: 2 - Everton: O 
Birmingham: 1 - Blackpoolî 1 
Leeds: O - Derby Co.: 2 
Liverpool: 2 - Manchester; O 
Stoke 3 - Bolton: 2 

Tasnifte başta gelenler de şunlar
dır: 

Arsenal 
Preston 
"VVolverbampton 
Middlesberg 
Charlton 
Brentford 
Bolton 
Leea 
Sunderland 
Stoke 
Chelsea 
Lig maçlanmn 

Maç 
34 
34 
33 
34 
32 
35 
34 
34 
33 
34 
33 

Puvan 
42 
40 
40 
40 
38 
38 
37 
35 
35 
33 
32 

t*. m 

ve BABIALINIH IC YÜZÜ 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNİİRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

Tefrika No. 114 

Fenerbahçe millî küme 
maçlarına devam edecek 

Klüplere tebliğ edilen milli küme 
nizamnamesi mucibince Fenerbahçe-
nln milli küme maçlarma devam et
mesi icab etmektedir. Nizaiımame-
nin Fenerbahçenin vaziyetini alâka
dar eden 4 üncü maddesinde: 

A — Deplasmanı yapmıyan klüp 
150 lira para cezası öder ve oyunda 
hükmen mağlûp sayılır. Tekerrürü 
halinde millî kümenin mütebaki mü-
sabakalarma alınmaz. 

B — Kendi şehrinde başka yerdöi 
gelen klüplerle yapacağı müsabaka
dan imtina eden hükmen mağlûp 
sayılır ve 250 lira para cezası öder. 

Denmektedir. Fenerbahçenin vazi
yeti bu maddenin B fıkrasma uydu
ğundan millî küme maçlarma devam 
etmesi lâzımdır. SanlâciverdlUer mil
lî küme maçlarma devam ederken 
diğer tarafdan federasyon nezdinde 
de hükmen kaybettilderi iM maçm 
tekrar oynanması için teşebbüslerde 
bulunacaklardır. 

B a r u t g ü c ü s a h a s ı n d a b u 
hafta yapılacak maçlar 

1 — Barutgücü - Demirspor A takunla-
n saat 16 da. 2 - Barutgücü - Demirspor 
B takımlan saat 14 de. S - Barutgücü bi
rinci ve ikinci genç takımlan pazar günfl 
saat 12,30 da karşılaşacaklardır. 

Barutgücü gürelileri Kumkapı spor 
klübûnde Kumkapılılarla bir ekserslz ya
pacaklardır. 

Kadıköy spor klübünün 
balosu 

Kaldıköy spor klübü tarafmdan bu 
akşam klüp üyelerile ailelerine Sü
reyya Sineması salonlarında bir ba
lo verilecektir. Balonım neşeli geçmesi 
için bir çok hazırlıklar yapümıştır. 

Beşiktaş Halkevinden^ 
1 — Beşiktaş Halkevi spor komitesi ta

rafmdan geçen sene yapıldığı gibi bu se
ne de (serbest ve gre konımen) güreş mü
sabakaları tertib edilmiştir. 

2 — Müsabakalara Beşiktaş spor klübü 
lukalinde 11 nisan 1938 pazartesi günü 
akşamından itibaren başlanacaktır. 

3 — Müsabakalara 56, 61, 72, 79, 87 ve 
ağır sıklet üzerinde icra edilecektir. 

4 — Müsabakalara Beşiktaş ilçesi dahi
linde oturan spor klüblerine mensup ol
sun olmasın bütün vatandaşlar iştir&k e-
debileceklerdlr. 

B — Müsabakalara birinci ve ikinci ve 
üçüncü derece alanlara Halkevlnmiz ta
rafmdan merasimle madalya verilecektir. 

6 — Tartı gün ve saatleri aynca tesbit 
edilerek güreşçilere bildirilecektir. 

7 — Müs£U}akalara iştir&k edeceklerin 
9 nisan 1938 cumartesi günü akşamına 
kadar her gün öğleden sonra Beşiktaf 
Halkevine gelerek idare memurluğuna ad-
lannı ve adreslerini yazdırmaları lâzım
dır. 

Avcılar cemiyetinin içtimai 
İstanbul Avcılar kurumundan: İkinci 

ve son umumî toplantı esas nizıunname-
nin 18 inci maddesi ahkâmına göre 3/4/938 
günü saat 10 da Eminönü Halkevlnde ya-
pılacağmdan üyelerin, gelmeleri rica olu-
nur. 

Y u n a n mi l l î t a k ı m ı c e n u b î 
M a c a r i s t a n m u h t e l i t i n i 2-1 

y e n d i 
Peştede Macarlaira 11 -1 mağlûb 

olan Yunan millî takımı Atüıaya dö
nerken Zeget şelırinde cenubî Maca
ristan muhtelitile yaptığı maçı 2 - 1 
kazanmıştır. 

F r a n s ı z R a g b i t a k ı m ı 
A l m a n l a r a y e n i l d i 

Geçen pazar Frankfurd'da Alman 
ve Fransız takımlan arasmda yapüan 
beynelmUel Ragbi maçı Almanlarm 
3 - 0 galibiyetüe neticelenmiştir. Bu 
Almanlann 11 senedenberi ilk gali
biyetleridir. 

nlhayetlemnesinA 
. 1 . _ 1 1 ^ <.-.> » m €>irr%AtAt «A«W«V\İVT#%^ 

Kilim üzerinde oturarak yapılan 
toplantı ve verilen kararlar 

Bu heyet âzası temmuzun yirminci 
günü akşama dogriı (Yonyo) biraha
nesinde buluşmuşlardı. O gece nerede 
toplamlacağı konuşulduğu sırada Sü-
le3rman Fehmi bey: 

— Bize geliniz. 
Dedi; evini bilmiyenlere tarif ettL 
Süleyman Fehmi beyin evi askerî 

paviyonlann şarkmda, Ali Fethi be
yin evinden biraz beride idi. Kayma
kam Faik beyden başka heyet âzası 
yatsıya doğru bu eve geldiler. Bir 
katlı olan bu ev sokak üstünde bir 
misafir odası ile yanmda salondan 
bölünmüş bir yatak odası, arkada hiç 
bir taraftan görülmiyen bir sandık 
odası, bir de küçük salondan ibaretti. 

Tabiî, bu sandık odasında toplanıl
dı. Sokaktan geçen birisi pencereden 
bakacak olsa evin yalnız burasını gö
remezdi. Bu evin bir iyüiği vardı: So
kağı işlek değildi. Buradan küçük bir 
sokaktan geçilince erkânıharb bin
başısı Cemal beyin evine varüırdı. 

Heyeti merkeziye sandık odasında 
yerde serilmiş kilim üzerinde oturup 
sandıklara dayanarak müzakereye 
başladı. Odamn bir köşesinde tomarla 
beyannameler duruyordu. 

Müzakere esnasmda merkezi umu
mînin bir, yahud iki gün evvelki ta
rihli bir tahriratı okundu. Merkezî 
umumî bu tahriratmda 10 temmuz 
1324 tarihinde Selânikte bir gizli kon
gre akdedilmesine karar verilmiş ol-
duğtmu beyan ve bir murahhas inti
habını rica ediyordu. 

Tahrirat okunur okunmaz kongre
nin akdolunacağı mevki - Selanik -
isminin çakı ile hâkkolunmasmı da 
tavsiye eylemekte idi. 

Bu tavsiye derhal yerine getirildi. 
Tahrirattan (Selanik) kelimesi çakı 
ile kazüdı. 

O gece bahse mevzu olan maddele
rin müzakeresi hayli sürmüş, vakit 
epeyce ilerilemişti. Bazı müfrit arka-
daşlarm teklifleri okunduğu sırada 
kapı çalmdı. Bekâr olan Süleyman 
Fehmi beyin evine hemen kimse gel
mezdi; o da bililtizam evinde daimî 
emir neferi bulundurmazdı. 

Bu sebeble böyle bir sırada kapmm 
çalınması heyet azasında biraz me
rak ve endişe uyandırdı. 

Süleyman Fehmi bey küçük salon
dan yatak odasına geçerek pancuru 
yavaşça kaldırdı. Kapıya baktı. Asker 
elbiseli birini gördü. Karşıda bir ara
ba duruyordu. Kapı önünde durarun 
kim olduğunu taşhis edememekle be
raber vaziyette bir tehlike olmadığına 
hükmederek: 

— Kim o? diye seslendi. 
Bu sesi duyunca kapıda duran zat 

araba içinde bulundukları anlaşılan
lara: 

— Haydi, ininiz! Akıbet bulduk! 
Diye hitab etti. Sesinden bu zatm 

erkânıharbiye binbaşısı Hafız Hakkı 
bey olduğu tanındı. (1) 

Süleyman Fçhmi bey arkadaşlarına 
haber vererek kapıjn açtı. Gelenler 
merkezi umumî âzasından Hafız Hak
kı, Talât, Manyasi zade Refik, Mithat 
Şükrü beylerdi. 

(Bu son günlerde merkezi umumî 
bu dört zat ile Cemal, Rahmi, İsmail 
Canbulad beylerden mürekkeb olmak 
üzereydi, azadan müteşekkUdi.) Yeni 
gelenler de kimi kUim, kimi tahta üze
rine oturdular. Aralannda en yaşlı 
ve ihtiyar olan Manyasi zade kilim üs
tünde yer alarak arkasım bir sandığa 
dayadı ve ayaklarım uzatü. Söze Ta
lât bey başladı: 

— Firzovikte Amavudlar toplan-
rmştır. Jandarma alay laımandam 
Galib bey oraya gitmiştir. Amavudla-
rı cemiyethı fikrine iştirak ettirmeğe 
çalışıyor; hemen muvaffak olmuş gi
bidir. Manastırda müşür Osman paşar 
nm kaldınlmasma karar verilmiştir. 
Bu da olacaktır. Binaenaleyh bu gece
den itibaren merkezi umumi ile Şelfte 
nik heyeti merkeziyesi birleşmiştir; 

pek sivrilmemiştir. Bu hsJtaJd maç
lar içinde pek mühim karşüaşmalar 
yok. Fakat ne de olsa hepsi bunlar
dan aynı kuvvette ekiplerin karşüa^-
mşun. BesD. belki Sunderland - Stob» 
m' Pim RAvr'-̂  -«ftSIm, AfUt 

(1) Büyük haıtkl* üçüncü ordu ka-
msındanı iken tifüsten vefat eden Hafu 
Hakkı beyin kabri Eızurumda (Kars ka-
pua) denilen kale kapm dı^mda, yalan 
yerdedir. Etrafı demir parmaklıkla c«T-
nimistir. Yanında TlfUste vurulup cena* 
•esi TürUyey* getUUen Cemal pasaom 

UB. 

beraber çalışacaktır. Şimdi buna gö
re müzakere icra ve kararlar ittihaa 
olunacaktır. Cemal bey Kosovadan, 
Manastırdan, sair yerlerden gelen 
resmî telgrafları okuyup vukuf kea-
betmek üzere müşür paşanın konağı-
na gitti. 

Süleyman Fehmi bey — Öyle is* 
Cemal beyin evine haber vereyim d< 
gelince buraya gelsin. 

— Muvafık! 
Süleyman Fehmi bey Cemal beyin 

evine giderek kapıyı açan amir nefe
rine kendi evini gösterdi ve Cemal 
bey geldiğinde oraya gelmesini söyle
mesini tembih etti. Bir saat İcadar 
sonra Cemal bey de geldi. Bu gece Sü
leyman Fehmi beyin evinde 10 tem
muz 1324 - 23 temmuz 1908 perşembe 
günü umumî harekâta başlanmasına, 
Osman paşamn o gün Manastırdan 
kaldınlmasma, mümkün olduğu tak
dirde Firzovikteki içtimadan padişa
ha çekilecek telgrafm o g;ün çekilme
sine, bütün merkezlerden gene o gün 
mabeylne telgraflar yazılmasına, be
yannamelerin o gece sokaklarda talik 
edilmesine, hasılı mühim icraat tarK 
hinin o gün ohnasma karar verildi. 

Tabiî, evvelce 10 temmuzda akdi 
kararlaşan kongreden vazgeçildi. Ce
mal bey Manastır ve Üslcüp merkezle
rine bu mealde birer tahrirat yazmak 
üzere küçük salona çekildi. 

Bu hareketlere başlamak ve bunla
rı idare etmek üzere Serez mutasamfı 
Reşid paşanm dostu olan Mithat Şük
rü beyin Sereze, hemen umumen ce
miyete dahil olan Drama beylerini ta
nıyan Selanik belediye âzasmdan îa-
mail beyin Dramaya, Tikveşte cemi
yete dahil beyleri tamyan ve orada 
akrabaları da olan Müftü zade İhsan 
Namık beyin Tikveşe gitmeleri karar
laştı. İtimadnameler ve tahriratlar 
yazılarak ellerine verildiği gibi her bi
rine beyannamelerden lüzumu kada
rı da tevdi olundu. Bunlardan yollan 
üzerinde bulunan heyeti merkeziye-
lere bırakılmak üzere Gevgili, Avret-
hisarı, Demirhisar, Toyran gibi mev
kiler için de birer paket yapüıp ayrı
ca verildi. 

Manyasizade Refik bey bu icraata ka< 
rar verilmeden biraz evvel bir kahve 
istemiş, fakat bu evde öyle şey olma
dığı cevabını almıştı. 

Bu kararlar ittihaz edilince: 
— Artık herşey tekarrür etti; öte

sini siz yaparsınız! 
Diyerek çıktı, evine gitti. 
Küçük salonun kapısı yanında Ma

nastıra, Üskübe gidecek tahriratları 
yazmakla meşgul olan Cemal bey lâm
badaki gazın bitmek üzere olduğımu 
görerek ev sahibinden gaz istedi. Aksi 
tesadüf I Evde gaz da kalmamış! 

Süleyman Fehmi bey — Neredeyse 
güneş doğacaktır. Birkaç dakika isti
rahat buyurunuz. Güneş çıkınca ya^ 
zarsınız!. 

Dedi. Gülüştüler. 
Filvaki sabah aydmhğı belirmeğe 

başlamıştı.' (Arkası var) 

Akşam'm 15 maît tarihli nüshasındakl 
tefrikada Tatar Osman paşanın müşür Ş»* 

kir paganm Manastır fevkalâde kumandan
lığına tayini için yapılan teklifi bir bah-
ne ile kabul etmedig:lni ifade eylediği 
yazılmıştı. 

Şaklr paşa oğlu bay N. T. Seymen'den 
Gendve'den aldığım bir mektubda deni
liyor ki: 

[Meşrutiyetin U&nma tekaddüm eden 
vukuatı ve bu vakalarm saraydaki akis
lerini zaman, zaman bana anlatmış olan 
pederim kendisine o sırada Rumelid» bil 
memuriyet teklif edildiğinden babsetmlff 
değildir. Abdülhamldln mühim telftkld 
ettiği İşlere memur etmek istediği İnsan-
larm, tahsisan askerlerin bu vazifeleri 
kabulde tereddüd göstermelerkıs mİ2»a 
ve meşrebi mütehammil değildi. Rumeli 
ahvalinin karışması ürerine oraya git
mesi pederime teklif edilmiş olsaydı İti
zar ve bahanelere yer bulamaz VB Ma
nastıra gitmekte tereddüd göstermezdL 

Halbuki pederimin Rumellye izamı • 
sırada sarayda mevzuu bahsolmamış T» 
kendisi böyle bir irade yeya teklif kargı-
smda kalmamıştır. Tarihi hakikat-budur.l 

Bay Seymen bu izahatı neşredilmek 
üzere değil, su* beni bu noktada tenvll 
maksadüo verdiğini mektubunda bJldto-
mektedir. 

TataJS Osman paşanm bahseyledlğlmll 
ifadesi işittiğini beyandan ibaret oldu
ğuna, bizim bu neşriyatta takib eylediğl-
mla meslek te bitaraflıktan başka bir « ^ 
olmadığma binaen ve aflarma mağru* 
ren mektublarmm münderecatmdan bo» 
rada böylece bahseylemeğ» lüzum ^'^TİfOU 

i 
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Bayımın edebiyat merakı.. J 
Faruk Münir, 

masasının başına 
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kütüphanesinde 
oturmuş, eline 

Puzulî'nin dlvanmı almış okuyordu. 
Bu esnada içeriye oğlu Cemal girdi. 
Cemal sporcu, güzel vücutlu bir deli
kanlı idi. Faruk Münir okuduğu ki
taptan başmı kaldırarak oğlunun 
yüzüne «ne istiyorsun?» gibi bir bak
tı. Cemal âdeta sıkılarak: 

— Babacıım... dedi. Okmnak için 
bana bir kaç edebiyat kitabı, bir kaç 
güzel eser verir misin? 

Faruk Münir şaşırmıştı. Oğlu Ce
malin edebiyata hiç merakı yoktu. 
Kendisinin bütün dünya edebiyatmm 
en güzel eserlerüe dolu büyük kütüp
hanesi olduğu halde oğlu Cemalin 
şimdiye kadar eline bu kitaplardan 
birini alıp ta okuduğunu görmemişti. 
Cemalin derdi günü spordu. Spordan 
başka bir şey düşünmezdi. Bunun 
için şimdi Cemal karşısına çıkıp ta 
kendisinden bir kaç edebiyat eseri 
isteyince pek ziyade şaşumıştı. Hem 
şaşırmıştı, hem de sevinmişti. Çünkü 
Faruk Münir edebiyaitı pek severdi. 
Kendisi bu kadar edebiyata düşkün 
olduğu halde oğlunun bundan hiç 
zevk almaması onu üzüyordu. Demek 
artık Cemalde edebiyata karşı bir he
ves, bir arzu uyanmıştı. Bazı babalar 
edebiyat meraklısı oğullarına: 

— Böyle havaî şeylerle uğraşma... 
Edebiyat nedir ki?... diyerek onlaıı 
bu heveslerinden vazgeçirmeğe uğra
şırlar. Fakat Faruk Münir hiç de bu 
fikirde değildi. O, Cemalin edebiyata 
merak etmesini pek isterdi. 

Faruk Münir memnun yerinden 
kalktı: 

— Aferin oğlum... dedi, edebiyata 
karşı sende heves uyanmasına pek 
memnun oldum... Edebiyat insamn 
nıhunu inceltir. Sena; ne gibi edebî 
eserler vereyim?... Kimlerin eserleri
ni okumak İstersin. 

Cemal bu söz üzerine şaşırdı: 
— Bilmem ki baba... dedi, şimdiye 

kadar edebiyatla hiç uğraşmadım. 
— Fakat ne tarzda eserlerden hoş

lanırsın? 
Cemal önüne baktı, mırüdandı: 
— Ne tarzda olursa olsun. Yalnız... 
Delikanlı birdenbire sustu, som ^ 

utanarak İlâve etti: 
— Aşka dair olsun... 
Faruk Münir gülümsedi: 
— Öyle ise sana güzel bir roman 

bereyim... Halit Ziyanın «Aşkı mem
nu» unu oku... 

Faruk Münir kalktı. Kütüphane
den Halit Ziyanın «Aşkı memnu» ro-
mamnı aldı. Oğluna verdi. Cemal te
şekkür ederek dışarı çıktı. 

Faı-uk Münir oğlunda edebiyata 
karşı uyaiıan bu merakından dolayı 
âdeta mesuddu. Akşam yemeğine ka
dar kitap okudu. Kansı kendisine ye
meğin hazır olduğunu söyledi. Faruk 
Mümr yemek odasma girdiği zaman 
Cemali sofrada bulmadı. Halbuki Ce
malin herkesten evvel sofraya otur
ması âdeti idi. Faruk karısına sordu: 

— Cemal nerede? ( 
— Yukanda odasında... Bir kitap 

«•Çmış hani hani okuyor. Notlar alı
yor... Hem de okuduğu kitabın adım 
söylesem şaşarsın... «Aşkı memnu»... 
I>üşün bir kere Cemalin edebiyata 
Wç merakı yoktu. «Aşkı memnu»u sa
atlerce böyle dikkatle okusun... Hay
ret doğrusu... 

Faruk Münirin sevinci büsbütün 
~^^^- CemaJ sofraya indiği zaman 

lîj.l!^ edebiyata dair konuştular. 
^ üç gün sonra Cer-'^l .A-̂ kı mem-

*̂ u» kitabmı getirdi. 
— Babacığım... dedi, bunu oku

dum. Çok güzel... Bana başka bir M-
*ap verir misin? 

Faruk Münir kalktı: 
— Vereyim oğlum... dedi, ne tarzda 

Wr şey istiyorsun? 
Cemal sıkılarak önüne baktı: 
— Yine ayni tarzda baba... dedi, 

\ « ^ a dair olsun... 
^Çu sefer Faruk Münir oğluna yine 

bir ^kaç edebiyat eseri verdi. Cemal 
bunları ^ a r a k odasına gitti. 

Faruk Münir içinden: «Şu çocukta 
«debiyata karşı böyle derin bir heves 
uyanmasına ne kadar sevinsem az
dır.» diyordu. Bir aralık oğlunun ma-
a*sı üzerine bıraktığı romanı bir kere 
de kendisi gözden geçirmek istedi. 

«Aşkı memnu..u çok severdi. Kitabı 
â fa. Sahifelerini çevirirken bir şey 

dikkatine çarptı. Romandaki aşka 
dair bir çok cümlelerin altı kırmızı 
kalemle çizUmişti. Bunları kendisi
nin çizdiğini hiç hatırlamıyordu. De
mek Cemal çizmiş olacaktı. 

Faruk Münir gülümsedi: 
— Bizim çocukta edebiyat merakı 

arttıkça artıyor ...dedi. 
Dört beş gün sonra Cemal babası

nın verdiği öteki kitaplan da getirdi: 
— Hepsini okudum baba... dedi, 

bana yenüerini versene... Amma ayni 
tarzda olsun... Yani... 

Faruk Münir gülümsedi: 
— Yani aşka dair değil mi? 
— Evet babacığım... 
Cemal gene babasından aldığı bir 

kocaman kitapla dışarıya çıktı. Faruk 
Münir bu sefer de Cemalin getirdiği 
kitapları karıştırdı. Hepsinin aşka dair 
cümlelerine kırmızı kalemle işaretler 
konulmuştu. 

Faruk Münir: 
— Bu çocuk aşk edebiyatından an

lıyor... Aşk edebiyatını seviyor... 
Fakat Cemalin edebiyat merakı gün 

geçtikçe ilerliyordu. Babası ona dün
ya edebiyatından tercüme eserler de 
vermeğe başlamıştı. Cemal hep aşka 
dair kitaplar istiyordu. Delikanlı bu 
kitaplan alınca saatlerce odasına ka
panıyor. Okuyur, okuyor, ara sıra da! 
not alıyordu. 

Faruk Münirin saadetine hiç diye
cek yoktu. Arkadaşlarına oğlunun ede
biyat merakmı anlata anlata bitire-
miyordu. 

— O kadar meraklı, o derece çok ki
tap okuyor ki, yakında edebiyat dok
toru olacak... diyordu. 

Yalnız Faruk Münire birşey merak 
olmuştu. Acaba oğlu bu edebiyat ki
taplarını okurken neleri not ediyor
du?. 

Bunu Cemale bir iki kere sormuştu. 
Cemal bu suallerin karşısında her za
man kıpiiirmızı kesüiyor: 

— Hiç baba... Yalnız bazı sevdiğim 
satırlan, hoşuma giden cümleleri kay
dediyorum... cevabını veriyordu. 

Fakat aradan üç dört ay geçince Ce
mal birdenbire değişti. Artık baba-
smdan kitap filân istediği yoktu. Fa
ruk Münir bazen: 

— Oğlum, yeni bir tercüme eser çık
mış... Büyük bir Fransız romancısı-
nm eseri... Türkçeye tercüme etmiş
ler... Alayım okur musun? Deyince, 
Cemal yüzünü buruşturuyor: 

— Teşekkür ederim baba... Bu ya-
kmlarda hiç vaktim yok... diyordu. 

Faruk Münir oğlunun haline hay
retler içinde kalıyordu. Neden birden
bire edebiyata merak sarmış, sonra da 
niye birdenbire bundan vaz geçmişti? 
Çocuğun bu hai'eketlerinin sebebini 
bir türlü anlamıyordu. 

Nihayet bir gün bunun da sırrını öğ^ 
rendi. Cemal bir arkadaşına telefon 
ederken Faruk Münir salona ginnişti. 
Delikanlı babasının içeriye girdiğini 
farketmemişti. Bir arkadaşına tele
fonda şunları anlatıyordu: 

— Aman birader... İnsanın edebi
yat meraklısı sevgilisi olması bir derd-
miş m^erse... Hatice ile seviştiğimizi 
bilirsin... Hatice bizim karşımızda otu
rur... Komşuyuz... Onun edebiyat me» 
raklısı olduğunu keşfedince bundan 
istifadeye kalktım. Ona güzel, ede
bî mektuplar yazmak için babamdan 
bir sürü edebiyat kitapları aldım. Ar
tık bu kitaplardan çıkardığım parlak 
cümlelerle hergün Haticeye birer 
mektup yazıyordum. Sevgilim bahçe
de otururken bu mektupları parmak-
lıklann arasından atıyordum. 

Fakat birader, güç iş ha... Hergün 
edebiyait okumak felâketini bir kere 
düşün.. İçim dışım edebiyat kesildi 
yahu... Edebiyattan bıktım, gık de
dim... Ne ise Hatice yola geldi. Artık 
benimle nişanlanmağa razı oldu. Ben 
de mektup yazmak, edebiyat okumak
tan kurtuldum. Zavallı babam da be
ni dehşetli edebiyat meraklısı sanıyor. 
Halbuki benim verdiğim edebî kitap
ları komşunun kızını kandırmak için 
okuduğumu bir bilse... Aman artık 
edebiyattan kurtuldum ya, sen ona 
bak... 

Faruk Münir, Cemalin sözlerinin ni
hayetini dinliyemedi: 

— Külhanü... Külhani!... diyerek 
kütüphane odasına girdi. 

(Bir yıldız) 

2 Nisan 938 Cumartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: Saat : 18,30 Plâkla dans 
musikisi, 19,15 Konferans: tJniversite n a 
mına Doçent Muhlis (Para meseleleri), 
19,15 Borsa haberleri, 20 Necmeddin Riza 
ve arkdaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,45 Hava roporu. 20,48 
Ömer Eiza tarafından arabça söylev. 21 
Vedia Riza ve arkadaşları taraf ından Türk 
musikisi ve halk şarkıları, (Saat ayan ) , 
21,45 ORKESTRA: 1 - Konzak: Poturri 
Viyenuvaz, 2 - Strauss: Vayin vavib ımd 
gezank, 3 - Mikael: Pa t ruy Türk, 4 - Stolz: 
Merhen der ingend. 5 - Mlkiels: Rakosi 
çardaş. 22,15 Ajans haberleri, 22,30 Plâkla 
sololar, opera ve operet parçaları, 22,60 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23 SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 13,15: K a 
tışık plâk neşriyatı, 13,50: Pl&k: 
Türk musikisi ve halk sarkılan, 14,15: 
Dahilî ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâk neşri
yatı, 18,40: Çocuklara karagöz (Küçük 
Ali), 19,15: Türk musikisi ve halk şarkı
ları (Servet Adnan ve arkadaş lan) , 20: 
Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Hikmet 
Rıza ve a rkadaş lan) , 21: Hukukî konuş
ma: Asım Ruacan, 21,15: Stüdyo salon 
orkestrası: 1 - Cari Robetcht: Kontrase, 
2 - Brahms: Ungarischer Tanz No. 1, 3 -
Jean Cllbert: Internationale Süite, 22: 
Ajans haberleri, 22,15: Yarmki program. 

Avrupa Istasyonlan 
Saat 20 de 

Deutchl. S. 20,10 da muzika — Berlin 
20,10 da i talyan melodileri — Frankf. 
20,10 da askerî muzika — Kolonya 20,10 da 
askerî muzika — Leipzig 20,10 da askerî 
muzika — Strasburg 20,30 da piyano m u -
zikası — Toulouse P. T. T. 20,15 de ope
ret havaları — Londra 20,30 da piyano 
konseri — Roma ve Milano 20,30 da çe
şitli muzika — Florans 20,20 de konser — 
Beromünster 20,55 de armonik konseri — 
Peşte 20,30 da çigan muzikası. 

Saat 21 de 
Deutschl. S. 21 de eğlence ve dans — 

Berlin 21 de çeşitli muzika — Frankf. 
21 de büyük konser — Hamburg 21,10 da 
tanınmış melodiler — Kolonya 21 de çe
şitli muzika — Könisberg 21 de «Dilenci 
Talebe» opereti — Danzig 21 de çeşitli 
konser — Saarbr. 21 de radyo orkestra
sı — Viyana 21 de radyo orsektrası — 
Brüksel 21 de Belçika muzikası — Lyon 
P. T. T. 21,30 da «Verter» operası — Paris 
P. T. T. 21,30 da senfon. konser — 
Strasburg 21,30 da orkestra konseri — 
Londra 21 de Vagner'in opera parçala
rı — Orta İngiltere 21 de balet muzika
sı — Florans 21,30 da senfon. konser — 
Varşova 21 de çeşitli konser — Bükreş 
21,15 de radyo orkestrası — Beromünster 
21,55 de mandolin konseri — Peşte 
21,50 de senfon. konser. 

Saat 22 de 
Deutschl. S. 22 de konsere devam — 

Berlin 22 de konsere devam — Breslav 
22,10 da muzika — Frankf. 22 de konse
re devam — Hamburg 22 de kon
sere devam — Kolonya 22 de 
konsere devam — Könlgsberg 22 de 
operete devam — Danzig 22 de konsere 
devam — Stut tgar t 22,30 da dans muzi
kası — Viyana 22 de opera muzikası — 
Brüksel 22,15 de cazband — Lyon P.T.T. 
22 de operaya devam — Paris P. T. T. 
22,50 de gitara muzikası — Rad. Paris 
22,10 da gitara muzikası — Strasburg 
22,30 da valslar muharebesi — Rad. 
Toulouse 22,30 da Viyana muzikası — 
Londra 22,40 da İskoçya dans muzika
sı — Roma 22,40 da orkestra muzikası — 
Milano 22 de «Ayda» operası — Florans 
22,40 de gitara, armonik ve piyano — 
Lüksemburg 22,15 de senfon. konser — 
Bükreş 22,45 de Rumen orkestrası — 
Peşte 22 den senf. konsere devam. 

Saat 23 de 
Deutsmhl. S. 23,30 da salon muzikası — 

Breslav 23 de konsere devam — Ham
burg 23,30 da dans muzikası — Münih 
23.20 de dans muzikası, oradan naklen 
Frankfurt, Königsberg, Leipzig, Saarbr. 
ve Viyana — Berlin ve Kolonya 23,30 da 
eğlenc » e dans — Stuttg. 23,30 da eğ
lence ve dans — Lyon P. T. T. — 23 de 
operaya devam — Rad. Paris 23,05 de 
senfonik konser — Rad. Toulouse 23,30 da 
İngiliz muzikası — Londra 23,20 de dans 
muzikası — Roma 22,45 de dans muzika
sı — Milano 23 de operaya devam — 
Florans 23 de dans muzikası — Lüksem-
1-vp p? rir ı-nnsere dnvpm — Prag 23,30 da 
dans muzikası — Peşte 23,25 de orkes-
t ı a — Kopenhag 23,20 de orkestra kon
seri. 

Saat 24 den itibaren 
Deutschl. S. 24 de Münih'den naklen 

dansA'e eğlence, 1 de Hamburgdan nak
len dans muzikası — Diğer Alman is
tasyonları dans muzikasına devam — 
Stut tgar t ve Frankfurt 1 den 3 e kadar 
bahar şarkılarından mürekkeb gece kon
seri — Brüksel 24 de Kandriks orkestra
sı — Lyon P. T. T. 1,30 a kadar operaya 
devam — Rad. Paris 24 de dans orkes
trası — Strasburg 24 de dans muzika
sı — Toulouse P. T. T. 24 dans muzikası — 
Rad. Toulouse 24^5 de gece muzikası — 
Roma 24 de dans muzikasına devam— 
Milano 24 de operaya devam — Lüksem
burg 24 den 2 ye kadar İngiliz dans mu
zikası — Peşte 24,20 de çigan muzika
sı — Kopenhag 24,15 de dans muzikası. 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

- i . Yazan: İskender F. «- '*-" ' Tefrika No. 187 - i ^ 

Üçüncü Murad, Kılıç Ali paşayı, Kırım seferi için çağır 
mıştı. Sinan, Romada başından geçenleri anlatıyordu 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında aatılmak-
t«ıdır. «AKŞAM» abonelerine huaıul 
tenzilât yapıhr. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

— İşte, vuran burada... 
Ali reis hiddetinden ateş püskür-

meğe başladı: 
— Bre hain, seferde dövüş olur 

mu? Kail dökmek istiyorsan, d ü ^ 
manla boğuş! 

Diye bağırarak, Hüseyinin suratı
na bir tokat vurdu. 

— Bağlaym şu melunun kollarmı... 
Hüs^rini derhal sarıp direk dibine 

bağladılar. 
Denizciler o geceyi telâş ve heyecan 

içinde geçirmişlerdi. 
Ertesi sabah Venedik limanına var

dılar. 
Geceyi korku ve heyecan içinde ge

çirenlerden biri daha vardı: Serez be
yi Mustafa bey. 

Mustafa beyin bütün plânları altüst 
olmuştu. Hüseyin direğe bağlandık
tan sonra, arkadaşı Ahmedin cesareti 
kırılmıştı. Kendi kendine: 

— Serez beyinden paralan aldık 
amma, istediğini yapmağa imkân 
yok... 

Diye söyleniyordu. 
Ahmedin bir korkusu vardı: Ya Hü

seyin her şeyi anlatırsa?.., 
Ahmed bu ihtimali düşündükçe 

deli oluyor, bu işe neden ve nasıl gir
diğine şaşıyordu. 

Bereket versin ki, Hüseyin, arka
daşını ele verecek kadar kahbe ruhlu 
bir adam değildi. Zaten o bunu itiraf 
ederse, kendi kellesini de tehlikeye 
düşürmüş olacaktı. Kavga arasında 
yaraladığı bir arkadaş yüzünden onu 
asacak değillerdi ya... 

S i n a m görünce a ğ l ı y a n 
V e n e d i k kadınları 

Ali reise gelen elçiler, Sinan reisin 
bir haftadanberi Venedikte bekledi
ğini haber verdiler. 

Ali reis de Rozitayı getirdiğini bil
dirdi 

O gün hemen mübadele yapılacak 
ve donanma Venedikte gecelemeden 
- öğleden sonra - dönecekti. 

Serez beyi yanma bir kaç levend 
alarak sahile çıktı. Şövalyelerden iki 
kişi kendisini karşılamıştı. 

Türk gemicilerini gören Venedikli
ler sahillere dolmuşlardı. Şehirde bü
yük bir heyecaiı ve hareket vardı. 
Herkesin ağzında: 

« — Türkler gelmiş..» 
« — Sinan reisi alıp götürecekler-

miş!» 
« — Türkler her zamanki gibi, yine 

kuvvetli...» 
Gibi sözle dola.şıyordu. 
Senato binasımn önünden büyük 

bir kayığa bindirilen Sinanla ilk ön
ce Serez beyi görüşmüştü. 

— Geçmiş olsun, Sinan! 
Diyerek boynvma sarıldı. 
Sinan, kurtuluş.undan pek mem

nundu. 
O, Rozita ile mübadele edildiğini 

bilmiyordu. 
Küıç Ali paşa bütün kaptanlara 

şiddetli emirler vermiş: 
« — Sinana, kiminle mübadele 

edildiğini söylemiyeceksiniz!» 
Demişti. 
Mustafa bey de bu emre boyun 

eğerek ağzını açmadı. Sinan: 
— Beni nasü oldu da kurtardılar? 
Diye sorunca, Serez beyi: 
— Bir kaç esir verdik, onlara kar

şılık seni alıyoruz, dedi. 
Böyle sevinç ve heyecanlı dakika-

lai'da uzunboylu konuşulur mu hiç?. 
Kayıkta iki şövalye ve dört İtalyan 

nöbetçisi vardı. 
Sinan reisi amiral gemisine götü

rüyorlardı. 
Ali reis, Rozitanm gemiden çıkışım 

göstermemek için, Sinanı, liman ağ-
zmda duran bir başka kadirgaya gön
dermişti. Ali reisin bu kadırgadaki 
denizcilere ve reise çok güveni vardı. 

Musa reisin kumandasında bulunan 
bu liadirga Avlonyadan geldiği için, 
gemide Rozita hadisesini de yakından 
bilen yok gibiydi. Ayrıca bütün deniz
cilerine tenbih edilmişti. 

Musa reis, Sinam kendi yalağmda 
yatıracak ve onu kimse ile göıüştür-
miyecekti. 

Böylelikle Rozitanm Venediğe tes
lim edildiği haberini İstanbula varın
caya kadar saklamış olacaklardı. 

Sinan sahilden ayrılırken sayısıa 
Venedik kadınları, Sinanı görünce 
ağlamağa başlamışlardı. Fakat, bu 
göz yaşları, bir acımanın ve bir tees
sürün ifadesi değildi. Sinanı görünce 
ağhyan kadınlar, türklere esir düşen 
kocalannı hatırlamışlardı. 

— İşte., kocamızı esir alan, bu adam
dır! 

Diyorlardı. Sinanı Romadan Vene
diğe getirdikleri zaman, Venedik
lilere: 

— Bizden en çok esir alan ve bizim
le en çok dövüşen bir Türk kaptanı.. 

Diyerek Sinanı Venedik sokakların
da günlerce dolaştırmışlardı. Koca
ları esarette bulunan Venedik kadın
ları da, böyle bir adamı görmekten 
elbette geri kalmıyacaklardı. 

Fakat, kadınlardan hiç birisi ona 
yumruk sıkmıyor ve arkasından kötü 
bir söz söylemiyordu. 

Sinan çok perişan kılığıyle, saçı 
sakalına karışmış., heybetli görünü-
şiyle etrafındakilere hâlâ dehşet ve
riyordu. 

Sinan Venedik sahilinden ayrılır
ken, bir tek kadının vıjksek sesle hay
kırdığı işitildi: 

« — Kocam hangi gemide kürek 
çekiyor., yaşıyor m,u? Eğer yaşıyorsa^ 
benden ona selâm söyle... Merak et
mesin., ölünceye kadar başka bir er
keğin koynuna girmiyeceğim!...» 

Bu sözleri söyliyen, otuz yaşlarında 
güzel bir kadındı. Sinan bu feryadı 
duydu., tüyleri ürperdi.. kadma iti-
mad ve ümid verici bir tavırla elini 
salladı. 

DMiizin üstünde yüzlerce kayık 
dolaşıyordu. Venedik asilzadelerinden 
bir çoğu, Sinanı görmek için kayık
lara binmişlerdi. 

Smanı getiren kayık Türk gemile
rine yaklaşırken, denizcilerimiz ara-
smda gökleri saran bağnşmalar baş
lamıştı: 

< — Akdeniz kartah geliyor!...» 
< — Yaşasın Sinan reisi...» 

Bu sırada Ali reisin kadırgası bor-
dasmdan ayrılan bir küçük çekdiri 
içinde siyah örtülere bürünmüş bir 
kadm, iki ihtiyar Türk denizcisinin 
kollan arasında baygm yatıyordu. 

Rozita anbardan güverteye çıkarıl
dığı zaman denizcüerin şen seslerini 
duyunca bayümıştı. 

Rozitayı Venediğe sessizce çıkardı
lar ve Romadan gelen kardinallara! 
teslim ettiler. 

Rozitanm Venediğe gelişinden hiç 
bir kadın memnun olmamıştı. Sahil
de: 

— Onun yerine içimizden birinin 
kocasını getirseydiler olmaz miyidi? 

Gibi itirazlar duyuluyordu. 
Türk donanması o gün öğleden 

sonra, tekrar yelken açarak Venedik-
ten ayrıldı. 

* * * 

Kıl ıç A l i paşa A v l o n y a d a n 
İstanbula dönüyor 

Sai'aydan Avlonyaya gönderilen bir 
çavuş, donanmanın hemen İstanbula 
dönmesi hakkındaki padişahın irade
sini Kılıç Ali paşa tebliğ etmişti. 

Üçüncü Murad (Kırım seferi) ne 
hazırlanıyordu. 

Divan çavuşuna: 
— Kaptan paşa tez olsun, yakında 

Karadenize çıkacak... demişti. 
Küıç Ali paşa bu iradeyi alınca 

Avlonyadan Çanakkaleye döndü. Kale 
muhafızı, Ali reisin akşama' sabaha 
Venedikten döneceğini söylemişti. 

Kaptan paşa: 
— Hele bir iki gün bekliyelim.. belki 

Venedikliler bir oyun 05Tiar. Ali reisi 
yalnız bırakmış olmıyalım. 

Dedi. 
Kılıç Ali pa.şa Çanakkalede, Doğan 

reisin hastalandığını duyunca meyus 
olmuştu. 

İki gündenberi Boğazda yatıyor
lardı. 
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<ocu 
DÜNYA/ 

Sonu fena 

Bir gün gelecek, belki d© hava fişek-
lerile insanlar aya, yıldızlara seyahat 
edecekler. 

Alman Antoni Barker bir tecrübe 
yaptı. Bir fişekle kendini havaya fır
lattı. Resmimizde bu tecrübeyi görü
yorsunuz. 

Fişek kendisini yirmi yedi metre 
havaya fırlattı. Barker o noktanm al
tına bir ağ gerdirmişti, bu ağın içi
ne düşecekti. Ne yazık ki hesabmda 
yanm metre yanılmış, Boşluktan yere 
düştü. Çok ağır yaralandı. Hastaneye 
kaldırdılar. 

Etiket 

Bu uzun gagalı, başı hotozlu kuş 
Sumatra adasında yaşar. 

Bu kuşun dişisi ağaç kovuğunda ku
luçkaya yatar. Erkeği dişisinin yattı
ğı yeri duvar gibi harçla örer, küçük 
bir pencere bıfatar ve dişisini bu pen
cereden besler. 

Babahindi 

Faydalı ve eğlenceli bilgiler 

Bu babahindiyi gördünüz mü? Aca-
bâl «Hindi»nin harflerile kaç kelime 
yapabilirsiniz? Biz dört kelime bul
duk. _ _ _ _ _ 

Volter 

Mari Antuanet çocukken, bayan 
Noay terbiyesine memur edilmişti. Ço
cuk kadına «Bayan Etiket» lâkabını 
takmıştı. 

Bir gün Mari Antuanet, saraym bah
çesinde eşekle dolaşırken eşekten düş
tü. 

Kont Artua Ue kont Provans kaldır
mak için koştular. Çocuk gülümsedi: 

— Bana dokunmayınız dedi, gidip 
bayan Etiketi çağırınız, eşekten dü
şen bir asilzade lazm ne tarzda; kaldı-
rüacağmı ancak o bilir!. 

Kont Rohan-Şabo bir mecliste Val-
terin bağıra bağıra münakaşa ettiği-
lü duydu ve sordu: 

— Bu genç kimdir? 
Valter cevap verdi: 
— Ben ailemin başıyım, siz ise so-

nuncususunuz! 
Birkaç gün sonra kont, Valteri adam 

larma yakalatıp doğdurdu. Veılter: 
— Doğduğunuz adamın Valter ol

duğunu unutmayınız, basma vurma-
3rımz, daha İ3ri şeyler çıkabüir! dedi. 

Hastalık 
Bazı insan

lar vardır has
talık zevkleri -
dir. 

Bir çocuk bir 
gün, hastalan
dığı zaman her 
zaman ters mu-

mele eden annesinin yumuşadığını 
faarkeder. Ondan sonra, sıkıya gelin
ce hastalanmağa başlar. Hemen elini 
midesine götürür ağrıdığını söyler, ba-
şmı tutar ağrıdığmı söyler. Hattâ zor
la kustuğu bile olur. 

Böyle büyüyen çocukta sahte has
talık sahiden bir haistalık halini alır. 
Bugün kırk yaşındadır ve hasta bir 
adamdır. Tedavi edemiyorlar. 

Ç e n g e l i ğ n e 
Bir bayan var

dır. Her ne za
man her nerede 
olursa olsun: ba
na bir çengel iğ
ne verir misiniz? 
deyince derhal 
bir çengel iğne 
verir. Günde yüs kişi isterse, yüzüne 
de verir. 

Bir gün bayanm evinde yangın ol
du, itfaiye binlerce çengel iğne bul
du. Yangm esnasında yapılan araştır
mada) bayanm üstünde de dört beş yüz 
tane çengel iğne buldular. 

Kirpi 
Kirpi ufak te

fek bir hayvan
dır amma, hil
kat ona kuvvet-
h bir silâh ver
miştir. Bir gün 
bir kirpinin bir 
aslan öldürdü

ğünü de söyliyenler var. 
Hücuma uğrıyan kirpi, dikenU ka

buğunun içine büzülür ve kendini ko
rur. 

Hindistanda ve Amerikada kirpiden 
çok daha büyük hayvanlarm cesedleri 
bulundu. Bu cesedler kirpi iğneler ile 
delik deşikti. Kirpinin hücumuna kur
ban gittikleri anlaşıldı. 

M e r c a n 
Bugün ger -

danlık, küpe gi
bi şeyler yapı
lan mercan ta
rihten önceki 
devirlerde de in
sanların ziyneti 
idi. 

Çok eski insanlar mercanı tusun di
ye kullanırlardı. Ölüleri mercan ger
danlıkla! gömerlerdi. Asyalılaırm evleri 
ve üstleri mercan doluydu. SUâhlan-
na mercan hakkettirirlerdi. 

Mercana kurşun işlemez, yıldırun 
düşmez kanaatindeydUer. 

Terbiye 
Harvard pro

fesörlerinden bi
rine göre ağag 
dallan yer altm-
da biribirlerine 
raslamazlarmış . 
Bir cinsten iki 

ağaç yanyana dikilirse, büyüyen ket
ler biribirlerine Taslayınca köklerden 
küçüğü derhal öteki yana kıvnlırmıç. 

Profesöre gör bu hal tabiî terbiye" 
işi değil, elektrik işidir. Köklerde birir 
birine zıd " elektrik olduğundandır. 
Profesör bir tecrübe yapmış ve yeral-
tmda ayn ağaçlarla köklerini bir arar 
ya getirememiştir. 

Ceza 
Orta çağlar -

da kazıklanmak
tan, daha beter 
cezalar vardı. 

Meselâ: Mah-
kûmvm vücudu
nu kızgm ütü 
ile ütülerlerdi. 

Mahkûm elini kaynar suya sokar ve 
suya atılmış olan birşeyi arayıp çı
karırdı. Cinayetinin derecesine göro 
suyun derinliği tayin edilirdi. 

Mahkûma kupkuru ekmek yutturu-
lurdu. Eğer mahkûm kuru ekmeği jm-
tarken boğulursa mücrim demektL 
Boğulmaz da yutarsa ölümden kurtu
lur, beraet ederdi. 

Eğlenceler 

o o 

Baştaki joıvarlaktan başlayıp, sıra 
ile ördeğin resmini yapımz, sonra ge
ne ayni suretle horozun resmini yapı
nız. 

inanılır gibi değil amma) doğrul» 

Dört köşeler 

Tarihi kıymeti olan meşhur Lagni küiseEd bar ve lokanta haline kondu — tnsan aksırdığı zaman ölüme çok 
yakmlaşır; aksınldığı sırada kalb, kan, ciğerler durur — Amerikamn bir pıüu üstüne resmedilmiş olan insanların sa
yısı 37 mı 39 mu diye kırk yıl münakaşa edüdl —̂ Çinliler birçok tarihi vakalarm tabaklara resimlerini yapmışlar
dır — Afrika kabilelerinden bir çoğundan, İlâç re yiyecekler yere serilip satılır — Mısırlı Said Mehmedin boyu uzar 

Bu dört köşelerin içinden 6 tane kib
rit çıkarınız ki geriye üç tane dört köşe 
kalsm. 

•ımiHiıuııııııiHnıınııııiHHiiHiııiMiıııııııiMiııııııııiHiıııııııııııııııııımi 

Çocuk bayramı 
Dünkü toplantıda 

progrann hazırlandı 
23 nisan çocuk bayramı programı-

nm tanzimi için geçen gün vali muavi
ninin riyasetinde toplanan komite ttün 
de Eminönü Halkevinde, Eminönü ka
zası kaymakamı Agâh, Çocuk Esirge
me kurumundan doktor İhsan Sami, 
ve mmtaka Maarif mümessili Adil ile 
Halkevi reisi Agâh Sim Levend'den 
mürekkep olarak bir toplantı yapmış 
ve 23 nisan programı hakkmda şu 
esasları tesbit etmiştir: 

1 — Beyazıdda 4, 5 nci sımf çocuk-
lan ayrı ayrı yer alarak merasime iş
tirak edecekler. 

2 — Okul müsessiUeri kendi mınta-
kalannda resmi devairi dolaşarak teb
rik edecekler. 

3 — Çocuk haftasında vitrin müsa
bakaları yapüacak (Bir hafta müddet
le çocuk eşyası teşhiri). 

4 — Radyoda çocuklarm konfe
rans vermesi, 

5 — Gazetelerin o gün çocuk sahi-
feleri yapmalan, (Meydan temsUleri -
Beyazıdda) (Cinci meydam ve Binbir-
direk meydanında umuma), 

6 — Tayyarelerle çocuklara tebrik
ler atmak, bayram yerleri yapmak, 

7 — Sinemalarda filimler ve tiyat
rolarda temsiller vermek. 

9 — Üniversite konferans salonunda 
bir konser (çocuklar şerefine) 

10 — Divanyolu Çocuk Esirgeme ku
rumunun açılış yıldönümü töreni. 

Eğlenceler 
r> V. 

\ H . 
20 

Ne suratsız şeyler!.. Amma bir kere 
de gazeteyi ters tutup bakmaz ne se
vimli şeyler!. Bu muammayı halletmek 
için 1 den 22 ye kadar rakamları kur
şun kalemle biribirlerine bağlaymız. 

Nisan Bilmecesi 

Aşağıdan başlıyarak hindiye giden 
yolu bulunuz, amma çizgUerin üstün
den ve çizgi ile kapalı yerlerden geçml-
yeceksiniz. 

Bulduğunuz yolu kurşun veya renk* 
Ü kalemle çiziniz resmi kesip gemde-

-riniz. 

Birinciye: 
İkinciye: 
Üçüncüye: 
Dördüncüye: 
Beşinciye: 

6 Lira 
4 » 
3 » 
2 » 
1 » 

75 kariimize de kolonya, mendil, ço
rap, kravat, dolma kalem, perker ta
kımı, defter, kitap gibi muhtelif hedi
yeler verilecektir. 

i 

•i 

^ 
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Avüsturyadaki Alman 
askeri geri dönüyor 

Londra mahafili bunun Çekoslovakyaya karsı şimdi
lik bir şey yapılnuyacajına delâlet Bltifiini söyliyor 
Çekler biri sağ, diğeri sol cenah olmak üzere ikiye 

ayrılıyor. Prağda Nazilerin bir hükûme 
darbesi yapmalarından korkuluyor 

Londra 1 (A.A.) — Öğrenildiğine 
göre 11 martta Avusturyaya gönde
rilmiş olan mühim mikdardaki Alman 
kıtaatı Almanyaya avdet etmektedir. 
Almanya, Avusturyada ancak iki fır
ka bulunduracaktır. Bu fırkaların bi
ri zırhlıdır. Bundan başka bir de sah
ra topçu livası bulımacaktır. 

Londra 1 (A.A.) — Almanya hükü
metinin 11 martta Avusturyaya giren 
kıtalardan büyük bir kısmmm geri 
alınması hakkında verdiği kararla 
normal rejimi devama yeniden tesis 
etmesi siyasî mahfillerde beynelmi
lel gerginliğin izalesi için bir unsur 
mahiyetinde telâkki edilmektedir. 

A^'usturyanın dahilî vaziyetinin mu
hik göstermediği hakikî bir işgal or
dusunun bu memlekette ibkası keyfi
yeti, Çekoslovakyaya karşı cebri bir te
şebbüste bulunulacağı zehabını tevlit 
etmişti, Avüsturyadaki kıtalaruı geri 
alınması, bu ihtimalin halihazırda 
mevcud olmadığun göstermektedir. 

Siyasî mahfillerde zannedildiğine 
iföre, Fransa hükümeti tarafından ilk 
gündenberi ittihaz edilen azimkâra-
ne hattı hareket ile bu hareketi te-
yid eden Çemberlayn'in beyanatı Al-
manyanm merkezî Avrupada arzula
rını muvakkaten durdurmuştur. 

Sı-ekler iki kısma ayrıldılar 
Prag 1 (A.A.) — Di Zayt gazetesi 

yazıyor: Hükümet birliğini teşkil 
eden sağ ve sol cenah partileri ara
sındaki ikilik gittikçe fazlalaşmakta
dır. Bütün sol cenah Çek partileri, 
komünistler de dahil olarak, bir halk
çı cephesinin ilk esasını teşkil etmek 
üzere bir müşterek komite kurmuş
lardır. 

Sağ cenah partileri ise sağ cenah 
gençliği teşekküllerinin bir elden ida
resi için daha bundan bir kaç gün ev
vel bir millî komite vücude getirmiş
lerdi. 

Sol cenaha mensup İngi l iz 
gaze te l er i n e diyorlar*^ 

Londra 1 (A.A.) — Çekoslovakya-
daki vaziyet efkân umumiyeyi ve bil
hassa sol cenah gazetelerini meşgul 
etmekte devam ediyor. Sol cenah ga
zeteleri, bu sabahki nüshalarında, 
Çekoslovkyanm her gün şiddetlenen 
kuvvetli bir tehlike karşısında bulun
duğunu yazıyor. 

Mançester Guardian diyor ki: <Çe-
koslovakyanın istiklâline hürmet edi
leceği hakkındaki Alman taahhütle
rinin hiç bir kıymeti yoktur. Alman-
yanm. Alman dUi kullanılan mmta-
kaları ilhak etmek niyetinde bulun
duğu şüphe götürmez. 

Diğer taraftan Deyli Herald gazete
sinin bildirdiğine göre, Çek nasyonal 
sosyalistleri Prag hükümetine karşı 
bir hükümet darbesi hazırlamaktadır. 

uver 'in B.Hı 
bir nutku 

"Faşizm de, komünizm de 
Ölüme mahkûmdur,, diyor 

Nevyork 1 (A.A.) — Haricî müna
sebetler meclisi'nin ziyafetinde bir 
nutuk söyliyen eski cümhurreisi B. 
Huver, Amerikanın takip edeceği hat
tı hareketin «Millî müdafaanın sağ
lam bir surette tensiki ile biriikte mut
lak bir siyasî istiklâl» olması lâzım-
geleceğini beyan etmiştir. 

B. Huver, Avrupa ile Amerikanın si
yasî, malî ve iktisadî sahada birbirine 
merbut olduğunu kabul etmekle bera
ber bu hattı hareketin dünyanın men
faatlerine, Amerikaya ve ferdî hürriye
te daha ziyade hizmet edeceği mütalâa-

iSmda bulunmaktadır. 
B. Huver, bundan sonra Cenevre 

prensiplerinin Avrupada kuvvetler 
arasında muvazene husule getirmek 
üzere tekrar gruplar teşkili siyasetine 
Oasıl terki mevki etmiş olduğunu gös
termiştir. 

Mumaileyh, Amerikanın rolünün to
taliter devletler aleyhine açılacak ye-
^ bir cihada demokrasilerle askerî ve 
İktisadî bir teşriki mesaide bulunmak 
olmayıp harbe mâni olmak için çalı
şan manevi kuvvetleri tensik etmek ve 
bunlara iltihak eylemek olduğu söyle
miştir. 

B- Huver, bundan sonra faşizmi ve 
înarksist sosyalizmi tenkid ve her iki
sinin de ölüme mahkûm olduğunu be
yan etmiştir. B. Huver, ferd hürriyeti
nin yegâne mümessili olan demokratik 
hberalizm prensibini sena etmiştir. 

Lord Loyd 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

reisidir ve bu cemiyetin kâtibi umu
mîsi albay Briçle seyahat ederek Şark 
ve Garp memleketlerindeki İngiliz kül
tür müesseseselerini teftiş etmektedir. 

Memleketimize ilk defa olarak gelen 
albay Briç bir muharririmize demiş
tir ki: 

— Adanadan doğru buraya geldim. 
Metih ve senasını duyduğum Ankara 
şehrini göremediğime çok müteessirim. 
İstanbul cidden görülmeye değter bir 
şehirdir. Türklerin zekâsına ve misa
firperverliğine hayran oldum. Gidece
ğim her yerde memleketinizden sita
yişle bahsedeceğim. İnşallah bir daha 
gelmek kısmet olur. 

Lord Loyd ve albay Briç bu akşam, 
Mesajeri Maritimin Lamartin vapu-
rile, Yunanistana gideceklerdir. 

Macar hükümeti en nazik 
işleri cesaretle halledecek 
Budapeşte 1 (A.A.) — Macar ajan

sı bildiriyor: Başvekil Daranyi bu
gün meclis toplantısının sonunda, 
sakiiı fakat enerjik bir lisanla demiş
tir ki: 

— Hiç bir hükümet bu kadar az 
zamanda hükümetimin hallettiği 
kadar meseleyi halletmemiştir. Fa
kat üç günde mucize yaratmıya ama
de değilim. Ve Avrupanm* şimdiki 
müşkül vaziyetinde hükümet inam 
az olan kimseleri takbih eder. Hü
kümet, bulanık suda balık avlamak 
istiyenlerle fesat propagandası ya
panların icraatlarına mâni olacak
tır. 

Ba.şvekilin beyanatı hararetli al
kışlarla karşılanmıştır. 

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

6. 01 keşide n / N i s a n / 9 3 8 dedir.... 
Bu keşidede: 

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

lirahk ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden ahnamz 

kendi menfaatiniz iktizasıdır. 

Maliye Mili 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

tjfte bu lüzum re saruretle maU mfl-
esseselerimiz burada toplanmış ve bu-
nım neticesinde de mail transaksiyon-
lar vüsat kesl>etmlştir. 

MiUi paranm fiilî istikranmn mu
hafaza ve talnriyesine prograımnm 
ba§mda yer vermiş olan hükümet, 
borsamn bu sahadaki rolünü nazan 
itibara alarak Ankara'da bir kambiyo 
borsasının açılması lüzumunu takdir 
etmiş ve bu kararını bugün tahakkuk 
ettirmiştir. 

Ankara kambiyo borsasmi açarken 
bu mühim müessesenin memleketi
miz iktisadiyatı için hayırlı ve verimli 
olmasım dilerim.» 
Borsa idare mec l i s i reisinin 

cevabı 
Borsa idare meclisi reisi B. Ferid 

Ferhad Demirtaş da verdiği cevapta. 
Cumhuriyet hükümetinin borsadan 
beklediği hizmeti ifa için borsa acen
telerinin kendilerine düşen vazifeyi 
hakkile yapmakta hiç bir vakit tered
düt etmiyeceklerini söylemiştir. 

Bunu müteakib Maliye Vekili B. 
Fuad Ağrah ilk önce nükut ve onu 
takiben de menkul kıymetler muame
lelerine ait kısmın kordelâsmı mu
vaffakiyet temennisile kesmiş ve bu 
esnada çalınan kampana ile esham ve 
tahvilât üzerinde ilk satışlara başla
nılmıştır. 

Dünkü m u a m e l e 
Birinci muamele: Birinci teritp Türk 

borcu üzerine yapılmış ve 19,50 den 
20 tane satılmıştır. 

Bunu takiı* eden muameleler de 
şunlardır: 

Anadolu mümessil senedi 70 tane 
40,50 den, İşbankası senedi 50 tane 
10,80 den, İşbankası senedi 50 tane 
11 den, Merkez bankası 10 tane 98,50 
den. 

Merasimden sonra davetliler hazır
lanan büfede izaz edilmişlerdir. 

T r o v a yo lu tamir edi l iyor 
Çanakkale (Akşam) — Buraya her 

yü Trova harabelerini ziyaret için dış 
memleketlerden binlerce seyyah gelir. 
Seyyahlar 8 kilometrelik yolun pek bo
zuk olmasından çok büyük müşkülât
la ziyaretlerini yaparlardı. Son za
manlarda Trovajn ziyaret eden Trak
ya Umumî müfettişi Kâzım Dirik'in 
verdiği pek yerinde bir emirle bu bo
zuk olan yolun yapümasma başlan
mıştır. 

BOyOİ( önderimize 
candan bağlılığımız 

(Baş tarafı 1 inci saiıifede) 

iblâğ için burada izhar ettikleri bu 
yliksek ve temiz hislere muhterem he
yetiniz de bittabi iştirak eder. 

Meclisi umumî heyeti bu sözlere 
((hay hay» seslerile iştirak etmiştir. 

ProfesÖs Fisenje 'n in 
konferans ı 

Büyük önder Atatürkü muayene 
İçin gelmiş olan Fransız profesörlerin
den doktor B. Fisenje'nin evvelki gün 
akşamki Semplon ekspresile Parise 
müteveccihen hareket ettiğini yazmış
tık. Üniversite rektörü tarafından pro
fesörün şerefine evvelki gün Tokatli-
yan otelinde bir öğle ziyafeti verilmiş
tir. Ziyafette maruf profesörler ile ta
nınmış doktorlar hazır bulunmuşlar
dır. Fransız profesörü hareketinden 
evvel saat on sekizde Üniversite kon
ferans salonunda «İntoxication, into-
lerence d'aliments et anaphilaxie)) 
mevzulu bir konferans vermiştir. Üni
versite rektörü, mümtaz konferansçı
yı pek kalabalık olan dinleyicilere tak
dim etmiştir. 

Sinagonlarda dua 
Şehrimiz hamambaşılığı şehrimizde 

ve vilâyetlerdeki Musevi merkezlerine 
bir tamim göndererek Büyük Önder 
Atatürkün sıhhat ve afiyetinin devamı 
için bütün sinagonlarda dualar okun-
masmı bildirmiştir. Bugün bütün si
nagonlarda bu dualar okunacaktır. 

Bursada toplant ı 
Bursa 1 (Telefonla — Atatürkün 

sıhhatlerinde mucibi endişe bir hal 
olmadığı hakkında neşredilen tebliğ 
burada büyük bir sevinçle karşüan-
mıştır. Bugün Cumhuriyet Halk Par
tisi ve memleket teşekkülleri idare 
heyetlerinin iştirakile vali B. Şefik 
Soyerin riyasetinde bir toplantı ya
pıldı ve Bursalılann bu duygularmın 
telgrafla Büyük Öndere arzına kal"ar 
verildi. 

Bursa Musevileri de vilâyete mürar 
caat ederek yarın sabah sinagonlann-
da bir âyin yaparak Atatürkün sıh
hatine dua edeceklerini bildirmişler
dir. 

Frankocular 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Saragos 1 (A.A.) — Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: «Dün öğleden son» 
ra ve akşam üzeri general Moscardo 
kumandasındaki kıtaat Espuls'u zapt 
ve Altorrikon^ vasıl olduktan sonra 
Saragos ve Lerida eyaletlerinin hudu
duna kadar ilerlemişlerdir. Bu suret
le şimalde Solşaga kolordusu ve cenup» 
ta Lerida'yı sıkıştıran Yague'nin kol
ordusu arasında heısıl olan delik ka
panmış bulunmaktadır. 

Cephenin bu yeni şekli Ebre'nin şi
malinde faaliyette bulunan bütün kol
lar tarafından yapılan manevraların 
inkişafına imkân vermektedir. 

Hükûmetçi fırka kumandanlann-
dan birine gelen bir emrin sureti ele 
geçmiştir. Bu emirde diyor ki: 

«Bulunduğumuz siperleri hiç bil 
suretle tahliye etmiyeceğiz.» 

İkinci hat kumandanına gelen ta-
mimde de geri çekilen her kim olur
sa olsun ateş edümesi emrolunraak-
tadır. 

Ecnebilerin yardımı hakkın
da bir tebliğ 

Barselona 1 (A.A.) — Millî müdafaa 
nezareti, ecnebilerin İspanya harbine 
iştirakleri hakkında aşağıdaki mütem
mim malûmatı vermektedir: 

Pasaj ares ve Bilbao, Alman tissül-
harekeleri haline getirilmiştir. Son Al
man tayyareleri buralara getirilmiş

tir: Heinkel markaU kırk sekiz avcı tay
yaresi, Messarşmid markalı elli İki av
cı tayyaresi, Yünker jnarkalı seri altı 
tayyare iki tane dört motorlu Yünker 
tayyaresi. 

Avila tayyare meydanı müstahde
mini, tamamile Alman teknisyenler
den mürekkeptir. 

ing i l i z vapuruna b o m b a a t a n 
tajryare 

Barselon 1 — Millî müdafaa nezare» 
ti 15 martta Stanvel adındaki İngilia 
gemisini bombardıman eden deniz tay

yarelerinden birinin mürettebatının ta» 
mamen Alman olduğvmu bildirmekte
dir. Bu deniz tayyaresi bir trene ateş 
ederken düşürülmüştür 

Esirlerin mübadelesi ^ 
Londra 1 — Hükümet Feld mareşal 

Şetvod'un reisliği altında bir komite 
teşkil etmiştir. Bu komite İspanyada 
esirlerin mübadelesile meşgul olacak
tır. Komite biri Bürgosta, biri Barselca*» 
da, biri de Fransada Tulüz şehrinde ' 
3 şube açacaktır. 

GÜVEN 
ANITI 

• • • • : • • - . ' • ' . . . v 

• • 
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Çok tesirli KESKİN KAŞELERİ iişOtme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. birlik ve onluk 
kutuları vardır. 

Siz de^İBi kremden şaşmayınız! 

BALSAMIN KREMLERİ 

-ımı" „ıîA . i 

\ • J,„, »afi 

KANZUK 

Sıhhat Rakanlığınm rtsaû ruhsa-
tını haiz bir fen ve bilgi mahsıüüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve eşsiz kalnuşt 

KREM BALSAMIN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegâne sıhh! 
kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatarüıkla de

ğil sıhhî evsafım Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem aı-asmda birinci-
hk mükâfatım kazanmış olmakla 
isbat etmiştir, 

KREM BALSAMIN 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

ve halis acı badem üe yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMIN; ötedenberi tanınmış hususî vazo ve tüp şeklinde 
satlür. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

^ BEYOĞLU — İSTANBUL 

Nafıa Vekâletinden: 
Eksiltmeye kcmulan is: 
1 — Tokatta Kazovamn sulanması için yapılan Gömenek Regülâtörü ile 

Salama Kanalı inşaat ve sınaî imalâtı, keşif bedeli (1,225,000) liradır. 
2 — Eksütme İS,'4/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Na

fıa vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapa
lı 7arl usuliyle yapılacaktır. 

3 — İsteklUer: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden alaMlüler. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (50,500) liralık muvakkat te
minat vermesi ve (400) bin liralık Nafıa su işlerini teahhüt edip muvaffakiyet
le bitirdiğine ve bu kabil Nafm işlerini başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 
Nafıa vekâletinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin tek
lif mektuplarmı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar sular 
Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan 
gecikmeler kabul edümez. (630) (1452) 

Müzeler arttırnna ve eksi l tme 
konnisyonu riyasetinden: 

Yapılacak işlerin cinsi 
ve mahiyeti 

Ahşap ve alçı çerçeve. 
kurşun örtü, duvar 
tamiratı 

Keşif bedeli 
Lira K. 

2515,80 

Muvakkat 
teminat 

miktarı 
Lira K. 
189,00 

Eksiltmenin nerede ve han
gi gün ve saatte yapılacağı 

Eksiltme Asarıatika Müzele
ri Genel Direktörlüğün

de 12/4/938 tarihinde salı 
günü saat 14 de 

Topkapı Sarayı Müzesi dahilinde Harem dairesile ikinci Osman köşkün
de ve diğer bazı kısımlarda bermucibi keşif yaptırüacak olan tamirat yukarda 
yazılı gün ve saatte açık eksiltmeye konmuştur. Keşif ve şartname ile yapıla
cak tamiratı mahallen görmek isteyenlerin Müzeler Mimarlığına talip olanlar 
da en az 1500 liralık bu işe benzer i§ yaptıklarına dair eksiltme tarihinden bir 
hafta evvel Nafıa İdaresinden alınmış ehliyet ve 1938 yılına aid ticaret odası 
vesikaları ve muvakkat teminat makbuzlarile ihale gününde komisyona mü
racaat eylemeleri. (1659) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Mahallesi 

îçerenköy 

» 

Merdivenköyü 
» 
» 

» 

Sokağı 

Hamam 

» 
Kozyatağı 

Cam' 

No sı 
Es: Ye: 

42 
56 
58 
19 18 

26 
28 

4 
41 

9 
3 
5 

Mimideresi 

Cinsi 

Arsa 

Ahır ve kahve 
Bostan 
Dükkân 

» 
» 

Arsa 
Dükkân 

» 
Tarla 

Vakfı 

Melımed Çavuş 

Mihrimah vakfından 

» 
» 
» 
D 

Yukarıda vasır.an yazılı altı kıt'a dükkân, iki arsa, bir bostan ahırı olan 
bil' kahvehane ve b'v tarlanın Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü tarafından senedsiz 
tasarruf eşkâline kıyasen vakıfları namına tescilleri istenilmiş ve filhakika bu 
gayrimenkuUerin Tapuda kayidleri bulımamamıştır. 

Bu sebeble muhtelif gün ve zamanlarda mahallen tahkikat ve mesahaları 
yapılacağından yukarıda nev'i ve cinsleri yazüı on bir parça gayrimenkulun ta-
Enrrnfiie alâkalı kim.seler varsa ellerindeki vesikalarla beraber ilân tarihinden 

NEOKALMİNA 
GRİP • BAŞve DIŞ AĞRILARI # NEVRALJİ • 

bOtUn ağrn, sızı ve sancıları derhal dindirir. 

TGrkiye Kızılay Cemiyeti 
Genel Merkezinden 

Kızılay Genel Meclisi, 1938 senesi nisamnm 30 ucu cumartesi günü sabah 
saat onda Ankarada Yenişehirde Cemiyetin Genel Merkez binasında alelade iç
timaim yapacağmdan murahhasların yukarda yazıh gün ve saatte Kızılay Ge
nel merkenne gelmeleri rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESÎ: 
1 — Reis ve İkinci Reislerle kâtiplerin seçilmesi, 
2— Genel Meclis Tedkik komisyonu ve Genel Merkez raporlarının tedklki 

ile kabulü halinde Genel Merkez zimmetinin ibrası, 
3 — 1938 — 1939 bütçesinin tasdiki, 
4 — Çıkacak azanın yerine diğerlerinin seçilmesi, 
5 — Tedkik komisyonu azasımn yeniden seçilmesi, 
6 — Genel Merkez teklifleri. 

Adalar Malmüdürlüğûnden 
j Muhammen değeri 
, Lira Kuruş 

Büyükada: Karanfil mahallesinin Karanfil sokağında 12 sayılı 
arsanın 64.'96 hissesi 142 50 

Heybeliada: Bahariye Y^ni Çiçekli Dağ sokağmda yeni 15-17 eski 
1 sayıh evin tamamı. 850 00 

Yukarıda yaaüı mallar 14/4/938 perşembe günü saat 14 de peşm para ve 
açık arttırma ile satılacaktır. İsteklilerin % 7,5 pey akçesiyle Adalar Mal Mü
dürlüğüne müracaatları. (1705) 

Ankara Vilâyetinden 
1 Vilâyet çiftçilerine dağıtılmak üzere satm alınacak 56 adet iki demirli 

pulluğun 19/5/938 perşembe günü saat 16 da açık eksiltmesi yapüacaktır. 
2 — Pulluklarm muhammen bedeli 2240 liradır. 
3 — Şartnamesi Ankara ve İstanbul Ziraat müdürlüklerinde meccanen ve-

rüb-. İsteklilerin pullukların % 7,5 tu tan olan meblâğı banka mektubu veya 
hususi muhasebe müdürlüğü A-ezneslne yatırılmış makbuz ile birlikte eksiltme 
günü gösterilen saatte vilâyet daimî encümenine vermeleri ilân olunur. (1775) 

\ Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Muhammen kıymeti 
Lhra Kr. 
881 60 Galatada Arap cami mahallesinde San zeybek ve Demirci sokağmda 

eski 30 yeni 28-1/3 - 5 No. lu ahşap hanenin tamamı. 
Yukarıda yazıh gayri menkulün mülkiyeti peşin para ile 30 gün müddetle 

ve pazarlıkla satılacaktır. İhalesi 22/4/938 cuma günü saat on beşde komisyon
da yapılacağından taliplerinin akarat mahlûlât kalemine mûracaatlan. (1783) 

Ç A Y I R M A K İ N E S İ 
Molin Adriyans marka tek beygirliktir. 

Çift ve öküz koşma tertibatile beraber mağa
za teslimi 50 liradır. Sağlamlığı ve kullamşı 
garantilidir. Yedekleri çoktur. İstiyenlere orak 
biçme tertibatı da verilir. 

ibrahim Kûlâhdaş - Manisa 

— HÜSEYİN CAHİD 

Fikir Hareketleri 
3 Nisan 1938 Cumartesi 

233 ci sayısı çıktı 
İÇİNDEKİLER : 

Hürriyet aleyhindeki dava ('W. Henry 
Chamberlin) — Irk ile kültür ayn 
şeylerdir. (Frank H. Hankins) — 
Seri halinde şahsiyetsiz insanlar. 
(Paul Bemard) — İlk insan kümeleri 
(G. Mosca) — Paranın vücudundaki 
hikmet. (A. M. Hocart) — İktisadi 
vaaiyeti düzeltmek için. (Prancls De-
laisi) — Aile ve İzdivaca dair. (Mar-
cel Braunschvig> — Matbuat haya
tı: Ölüm kadar acı. (Ouy de 
Maupassant) — Ben bir Sovyet a-
melesi idim. (Andrew Smith) — Filo
zoflar: Hayat ve raezhebleri. (Wlll 
Durant) — Tlmurun sarayında bit 
İspanyol sefiri. (Clavijo) — Kitab-
1ar arasında (Küçük notlar). — Leh-
do ve aleyhde — Vecizeler. 

Fiyeti 20 Kuruş 

M&nıc»at yeri: 

İstanbul: Ankara caddesi, No. 84 — 
Bilgi matbaası sahibi Ulvi Olgaç. 

AD^nİ İKTİDAR.DCRHAN 
SlZük.VÜCüTVfDİnAG 

YORGUNLUKLARI 

S E K S Ü L İ N 
SİZE YAŞAMAK ZEVKİNİ 
JEKRAR HATTA FA2LASİLE. 
İADE EDER.KUTUSU2oo KURUŞ 
BCŞİR KEM4ikL -MAHMUT CEVAT 
ECZANESİ. İSTANBUL .SİRKECİ 

Satılık muhtelif cins 
KÖPEKLER 

Kurt köpekleri, hakikî kurt ve kurt 
köpeği yavruları ve bozdok ve yavru
ları, rus yavru ve köpekleri vardır. 
«— nAan^ar^• vinna-ncılarbasında 

Dr. FETHİ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadt gai

ta tahlilleri ve (İDRAR VASITA-
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN
DE KATI TEŞHİSİ) yapılır. 
n.vn&lıı I Taksime »derken Meşelik 

• «I 

sivmcdt 
ıBBWSI 

..»'t 
^ \ ' 

vN*^' 

^ . f ; ^ . .- 'P^ *•'--• 

fjY .*'>' 

'l*i, 

'L^J, 

[ • I * '.•U( •Jwi 

'>i. 

HOLANT 
UNİ NV. 

Muhasip aranıyor 
Ankaraya muttasıl bir vilâyetteki 

bir müessesede çalışmak üzere usulü 
muzaafaya vakıf ehliyetli askerliğini 
bitirmiş bir muhasip lâzımdır. İste
yenlerin bir hafta zarfmda Afyon -
Eskişehir oteli müdüriyetine her gün 
17 den 18 arasmda müracaatları. 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 

Dahi l iye mütehassıs ı 
Cenevre Üniversitesinden mezun 

İstanbul, Belediye karşısı, Sinan-
ağa daireleri, öğleden sonra 

Telefon: 23565 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka sünlerde öğleden sonra 

saat (2,5 tan 6 ya) kadar Istanbolda Dl« 
vanyolunda (104) numaralı hususi kabU 
nesinde hastalarmı kabul eder. Salı, cn-
martesi günleri sabah «9,S - 18> hakiki 
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ikl 

TûRk TlmtTBfmma. 

N^ooeK meA^dijüalı 

Deniz yollan 
İ S L E T M E S İ 

Acenttlert: — Karaköy - Köprüba«ı 
1*1. İ28ea — sirkeci Mühürdarzade 

• B I ^ Han Tel: 22740 ^ g g ^ 

KARADENİZ HATTI 
POSTALARI 

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

jecektir. «i763>; 

Tasfiye halinde 

TORKİYE MİLLİ 
Sigorta Şirketi hissedarlarına: 

^^^iye halinde Türkiye Millî sigorta 
•»etinin 28 mart 1938 tarihinde topla-
^*«*lı ll&n edilen senelik alelade umumî 
**yet toplantısında ekseriyet hasü olama-
«Mhndan dahilî nizamname ve ticaret ka-
Bunu ahkâmı mucibince toplantı 1938 se-
»«1 nl«an aymm 25 ine rastlıyan pfczar-
twl tünü saat ı s ya talik edUmlştlr. 

<Hlata'da Voyvoda caddesinde Türkiye 
MUM hanmdaki dairede vukubulacak top-
**ntıya l«tir&k arzusunda bulunan ve en 
•2 on hisseye sahip hlssedarlaı; içtima ta-
«hlnden bix hafta evvel malik oldukları 
hlaselen yukarıda yasaU mahalde tasfiye 
memurluğuna tevdi ile mukabilinde mak
buz almaları lâzımdır. 

Müzakere Ruznamesi 
1 — Bilanço ve kâr ve zarar hesabınm 

tedkik ve kabulü. 
8 — Murakıp raporunun okunması, 
8 — Tasfiye memurları raponmun ted-

kiki TC tasvibi ve tasfiye memurlarmm 
teklifleri hakkında karar ittihazı. 

Doyçe Levante Linye 
G* m. b> H« 

HAMBURG 
«Uu Lnıntt-LInlı â.-â. 

8ıı«ın «Mkurı. ! - « . . Htıtturo 

Hamburg, Brem, Anvers, istanbul 
ve Karadeniz arasında azimet ve 

evdet muntazam postalar 
İthaka vapuru 7 nisana doğru. 

Burgaz, Varna, Köstence için 
Adana vapuru 15 nisana doğru 
Samos vapuru 15 nisana doğru, 

limanımızdan hareket edecek 
vapurlar 

Thessalia vapuru 7 nisana doğru. 
Adana vapuru 17 nisana doğru. 
Yakmda Hamburg, Brem, Anveîs 

ve Roterdam limanları için 
hareket edeck vapurlar 

İthaka vapuru 7 nisana doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

kimyan hanmda DOTÇE LEVANTE 
LİNYE Tapur acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Romanya Seyrisefain 
id aresı 

Hareket edecek vapurlar: 
Dacia vapuru 6 nisan çarşamba saat 9 

da J»ire, İskenderiye, Hayfa ve Beyrut) e 
Suceava vapuru 7 nisan perşembe saat 

18 de (Selanik, Pire, İzmir, Malta ve Mar-
filya) ya. 

Tenzilâtlı fiatlerle Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
ve Warszawa için doğru biletler, bfltün 
Romnya İçin eşyayı ticariye sevklyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
limanlan için, Türk - Rumen itilâfı mu
cibince Şart ve Merkezî Avrupa için ten-
«llâtU fiatlerle sevklyat. 
Fazla tafsilât İçin Galata Yolcu salonu 
karsıamda Tahlr bey hanmda İstanbul 
umumi «centahftma müracaat. 

Tele fon: 4944S - 494S0 

Askerlik işleri 
Kartal Askerlik Şubesinden: 
Yedek subay defterlerimizde kayıttı pi

yade yarsubay Süreyya oğ. Hilmi (19813) 
ve Baytar yarsubay Sait oğ. İbrahim Saf
fetin (332-128) derhal «ubeye müracaatta 
bulunmalan taşrada iseler yerlerini ve 
adreslerini nihayet on beş gün zarfında 
şubeye bildirmeleri lüzumu ilân olunur. 

Eminönü yabancı askerlik şubesin
den: 

Nisan 938 celbinde sevk edilecek deniz
den gayri diğer sinıflann bedelleri 20/nis-
san/938 akşamına kadar ahnacaftı tashl-

Tayyare, Vapur, Tren 
tutmaları, baş dönmeleri, ağlama
lar, sıkıntı hisleri, nefes daralma

sı ve bayılmalar 

KARDOL 
ile geçer. 

EYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvalarîn usarelerinden istihsal 

edilmiş tabiî bir mesrva tozudur. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun- ^ ' ' ^ ^ N A ^ 

dan tamamen taklid edilebilmesi müm- o*- >^^ 
kün değildir. Hazımsızlığı mide yan- — ^ " ^ ? ^ ^ | 
malarmı, ekşiliklerini ve muannid in- ^ - J l ' f 
labazlan giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumî hayatm intizamsızlıkla
rım en emin surette ıslah ve insana ha-1 
yat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞtU — İSTANBUL 

r 

»UıK,î 

pJE ĵtoıvuU'̂  

Arada büyük fark var 
Pertev çocuk pudrası, şimdiye kadar hiçbir benzeri tarafından taklit edil
memiştir. Bu pudranm, en büyük meziyeti bilhassa çocuk ciltleri için ha-

zurlannuş olması ve terkibinde tahriş edici hiçbir madde bulunmamasıdır. 

PERTEV ÇOCUK PUDRASINI 
Şişman vücutlu yaşh kimseler de kullanmaktadırlar. Vücudun ütiva-

lannda ve koltuk altlanmn pişiklerine karşı bundan daha mü-
essü: bir pudra henüz keşfedilmemiştir. 

Onu diler adî (Talk Pudra) larile karıştırmayınız. 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 

İstanbul Satınalma Konnisyonundan: 
1 — Gümrük Muhafaza Örgüdü için 1256 çift yemeninin 12/4/938 salı 

günü saat 11 de açık eksiltmesi yapılacaktır. 
2 — Tasmlanan tutan 2009 lira 60 kuruş ve ilk teminat 151 liradır. i 
3 — Şartname ve evsaf komisyondadır. Görülebüir. ' 
4 — İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzlariyle birlikte Gala-

tada Eski İthalât Gümrüğü binasındaki komisyona gelmeleri. «1657)) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şemsipaşa Tütün depolan arasmda şartname ve projesi mucibince yap

tırılacak beton yol inşaatı pazarlık usuliyle eksUtmeye konmuştur. 
n — Keşif bedeli 3043 Ura 76 kuruş ve muvakkat teminatı 229 liradır. 

' m — Eksiltme, 15/IV/1938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Ka-
bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV. — Şartnameler 16 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve mü
bayaat şubesinden ahnabillr. 

y — Eksiltaneye İştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikinin İnhl-
carlar inşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları lâzımdır. 

y i — isteklilerin pazarlık için tayJn edilen gün ve saatte % 7,6 güvenme 
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Hastalık, Olum ve Pislik Getiren Fareleri 
^ • - - - • ' 

2 Nisan 1938 

Çalışamıyor. Devasız bir derde 
uğramış gibi meyustur 

Düşünüyor U bir Ud kaşe 

Nevrozln 
onu bu yanm baş ağnsile sinir ağnlanndan kurtarmıyn k&ü gelecdttlr. 

NEVROİİN 
Bütün ağn, sua ve sancılan derhal dindirir. Soğuk algınlıklanna, gripe, 
romati2anaya, baş ve diş ağnlanna, nezleye, slntr, adale ve bel ağrüarUe 

kırıklığa karşı bilhassa müessirdir. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir 

F O S F A R S O L 

ile oldurunuz. 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevî 

fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat'îdir. Fareler kokmaz. 
Buğday nevilerini serpmelidir. Macun olanlarını yağlı bir ekmeğe ve 
herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulunduğu yerlere koymalıdır. 

Kutusu 10 , ^^ 2 5 , '- - »- 3 0 kuruştur. 

OTOMOBİL. MOBİtYA. km il«f! 
TAHTA vtt MADENİ E$YA 

i . VE ili 

Tün Mrça Boyala 

Cilde penbelik, gözle
re, saçlara parlaklık 

veren en birinci 

KAN 
KUVVET 

İŞTEHA 
şurubudur 
Her eczanede 

bulunur 

T İ N E R , ASTAR, MACUN. CİLA ve bilcUmle 
BOYA teferruatı 

EN YÜKSEK KALİTE • EN UYGUN FİATLAR 

PEAAftCifOE V0 TOPTAM 
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ANKARA. ULUS ALANI, KOÇAK HAN 
OTOMOBİL TİCARETİ T-A-Ş 

T e l e f o n : « A 6 0 7 - S 

^ _ Hakiki 

ÇAM 
Ciğerleri zayıf, ve sinirleri bozuk olanlarin 

kalbine ferahlık verir ve gönlünü açar 
Bilhassa masaj ve banyo için şayanı tavsiyedir, 10 gram 
ÇAM kolonyası banyonuzu mükemmelen tatir eder. Cildi
nizi mis gibi kokutur ve güzelleştirir. 
Tanınmış eczane, ıtriyat ve tuhafiye mağazalarında satılır. 
Nureddin Evliya Zade Ecza, Âlât ve Itriyat deposu - İstanbul 

İSTANBUL BELEDİYESİ P İ R TİYATROSU 
T E P E B A Ş I N D A 
Bu akşam saat 27 de 

Mevsimin son temsili 
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Komedi 3 perde 
Yazan: JAN DÖ LETRAZ 

Türkçeye çeviren: SERVET MORAY 

YAZ GELİYOR... 

ADEMİ İKTİDARA.BEL GEVŞEKLİĞİNE 
Zayi — 2411 numaralı arabacılık ehli

yetimle beraber Gemlik Sımîipek fabrika
sından oldıgım bonservisi ve askerlik tez
kerem kaybolmuştur. Yenisini alacağım
dan eskilerinin değeri yoktur. 

c!i<.ir<M>ı vPTiiri.skeiesi araba koşucuların-

KOSTÜM veya P A R D E S Ü N Ü Z Ü 
Şehrin en mütenevvi ve en mükemmel çeşitlerine 

M A L İ K B U L U N A N 
Yalnız GALATA'da Meşhur 

E K S E L E Y O R 
Büyük elbise ticarethanesinden tedarik ediniz 

o* 

II 
BAYANLARA mahsus 

Mantoların envai ve külliyetli miktarda 
ÇOCUK kostümleri vardır 

Rekabetsiz fiatlar yalnız Galata'da 

EKS£l-ŞYOH' da 
Bulacaksınız. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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Sahibi Necmeddiu Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Bad« 
Akşam Matbaan 


