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ingiliz -italyan anlaşması 
Nisan içinde imzalanacak 

italya, B. Hitlerin Romayı ziyaretinden 
evvel müzakerenin bitmesini istiyormuş 

Londra 28 — İngiliz - İtalyan ko- ; 
Uuşmalan faal bir safhaya girmiştir. 
İngiliz Hariciye nezareti Yakm şark 
işleri müdürü B. Bcndel'in Romaya 
muvasalatı faaliyeti daha ziyade ar
tıracakta:. Bazı kimseler nisan ayı 
içinde bir anlaşma imzalanacağını 
ümid ediyorlar. | 

Anlaşmaya siyasî olmaktan ziyade 
psikolojik kıymet veriliyor. İtalya, 
bu anlaşmadan istifade ederek B. 
Hitlerin Romayı ziyaretinde daha 
katı bir hattı hareket tutabUecektir. 

Gazeteler İngiliz - İtalyan konuş-
Oıasma dair makaleler yazıyorlar. 
ingiliz gazetelerine göre general 
Frankonun biran evvel muvaffak ol-
öıası anlaşmayı kolaylaştıracaktır. 
Çünkü Frankonun muvaffakiyetin
den sonra İspanyada yabancı gönül
lüler bulunmasına lüzum kalmıya-
caktır. Bu suretle İtalyan gönüllüle
rdin çekilmesi meselesi halledUecek-
tir. 

Deyli Telegraf diyor ki: «Müzakere 
cesaret verici bir şekilde devam edi
yor. Yalmz anlaşmamn, evvelce ileri 
sürülen bütün meseleleri ihtiva et-
öiemesi mümkündür. Bu arada İn-
&üterenin Filistin meselesini de an
laşmaya sokmakta ısrar çtmiyeceği 

t n g ^ • İtalyan konuşmasınm cereyan ettiği Roma şehrinden bir görünüş 
imkân vereceği ümid edUmektedir.» 

Muhalif Niyüz Kroniki gazetesi 
anlaşma üe îtalyaya mühim ikrazda 
bulımulacağım söylüyor. Bu gazete 
«verilecek para Habeşistanm iman 
ve faşist rejiminin yıkılmakta olan 
ekonomisinin düzeltilmesi için bir 

bUdiriliyor. ingiltere bir karar verme
den evvel bu meselede bir müddet 
daha tetkikatta bulunmak lüzumunu 
hissetmiştir ve o zamana kadar Ro-
mamn temennisi veçhüe Fransız -
İtalyan münasebetlerinde vücut bu
lacak olan selâhm iki memleket ara-
smda Suriye hakkmda bir anlaşmaya hediyedir» diyor. 

Mitler dûn akşam da 
bir nutuk irad etti 

"Son haftaların hâdiseleri hakikî 
bir mucize olarak tecelli etmişti» 

«Parça parça edilen ve yaşamak kabiliyetini kaybeden 
Avusturya Almanlarının ebedî Almanhk camiasına doğru 

gitmeleri kadar tabiî bir çey olamaz.» 
" Berlin 28 (A, 
A.) — Hitler bu 
akşam Spor sa
rayında on nisan 
plebisit ve seçici
lerine tahsis etti
ği büyük bir nu
tuk söylemiştir. 
— Göbbelsin kı

sa bir hitabesin
den sonra sürek
li alkışlar arasın
da kürsiye gelen 
Hitler ezcümle 
demiştir ki: B. mtler 

— Nasyonal sosyalist idealinin Al
manya hududlanm aşarak Almanla-
rm bulunduğu her yerde kök salmış 
olmasma hayret edilmez. Bu Alman
lar tahrikâtçüara kapılmıyorlar. Al
man k£im bu insanlan yalnız zahiren 
değil ve ruhan bUe kanlannda hâ
kim bulunuyor. Onlan millet ile dev
letin tek bir şahsiyet halini aldığı 
birliğe doğru götürüyor. 

Sulh muahedeleri eski devletleri 

Şuşnig Almanyada 
muhakeme edilecek 

< l̂ebisite hile karıştırmakla, Dolfüsün katlinde 
hatalı hareket etmekle itham ediliyor 

Viyana 2-̂  (A. 
^•) — Zannedil
diğine göre Şuş-
•̂ ig, Leipzig'deki 
**»eşhur yüksek 
**^hkeıncye sev-
•tedilecektir. Ra-
yiştag'da çıkan 
yangın hadise
sinde Dimitrof Ue 
^an der Lubbe*-
•^n de burada 
**|uhakeme edil-
İikleri hatırlar
dadır. B. Şuşning 
Şuşnig yalmz plebisite hile karıştır

maktan değil, ayni zamanda Dolfüs'ü 
•^tletmekle itham edilen Planetta'-
'•1 muhakemesi esnasmda Adliye 
^aın bulunduğu için adliyeye atfe-
*i»n bu hatadan dolayı da mesul 

''»tuiacaktır. 
% a n a 28 (A.A.) — Şuşnig'in ha-

f'^haneye nakledildiği hakkında bir 
'^yia dolaşmışsa da nasyonal - sos-
^^list mahafilinde bu haber derhal 
î̂ kzib edUmektedir. • 

^u mahfiller, Şuşnig'in kendi apar-
^•^amnda babası ile birlücte otur

a k t a olduğunu beyan etmektedirler. 

İngilterede infial 
J^ndra 28 (A.A.) — B. Şuşnig'in 
fanyada muhakeme edileceği ha-

sabah bütün partilere mensup 
^^eteierde nefret ve infialle karsı-

^ftiıştır. Deyli Telegraf diyor ki: 
«Mağlûp bir muhasıma karşı yapı-

^ isyan ettirici intikam hareketi 

insan adına lâyik olan herkesin nef
ret ve infialini tahrik edecektir. B. 
Şuşnig 10 nisanda «hayır» demek 
cesaretini gösterecek Avusturyahlara 
bir örnek teşkil edecektir.» 

Niyüz Kroniki gazetesi yazıyor: 
«B. Şuşnig'in akibetini tayin vazifesi 
general Oöring'e bırakılmıştır. Nazi
ler B. Şuşnig'i Almanyada muhakeme 
edeceklerdir. Dünya nazarmda suç
lular mevkiinde temyiz ve istinafsız 
karar giyecek olan eski Başvekil değil, 
bizzat itham edenler olacak ve bü
tün dünya onlarm adaleti hakkında 
hükmünü verecektir.» 

"Dur! - "Duramaml„ 
— Bay şoför! Şurada, Tokatlıyan'm 

önünde durunuz, 
— Mazur görünüz. Müthiş cezalar 

üor. Ancak sokağın içinde durabüi-
rim. Oradan iner, gidersiniz. 

Çıkarken de aynı şey: Bir garson 
göndererek otomobü getirtmeniz ka
bil değil. Yanınızda kadth varsa biİ4 
yağmurda «otoTnobüin ayağına» gi
diyorsunuz. 

Kalabalık yollarda otomobiUerin 
beklememesi intizamın temini namı
na doğrudur. Fakat müşteriyi arzu 
edilen noktada indirip bindirmemeki 
tarzı da tatbik edüiyor ki, bu, her 
halde âmirlerin verdiği emri memur
ların yanhş almalarından ileri gel' 
miş olsa gerek... 

Tekirdağındaki alaylara 
merasimle sancakları verildi 

Tekirdağ 28 (A.A.) — Bugün Orge
neral Fahrettin Altan tarafmdan Te-
kirdağmdaki alaylara törenle sancak-
lan verilmiştir. 

parçaladıktan sonra Almanlar ara
sında büyük millî birlik duygusunun 
kök salmış olmasına hayret edilir mi? 
Bizzat, Versay muahedesini yapanlar 
ve bilhassa Amerika reisicumhuru 
Vilson milletlerin kendi mukadderat
larına kendilerinin sahib olmaları 
hakkını ilân edib durmamışlar mıdır? 
Parça parça edilen ve yaşamak kabi
liyetini kaybeden Avusturya Almanla-
nnm ebedî Almanhk camisina doğru 
gitmeleri kadertabiî bir şey olamaz. 

Hitler, Avusturya Almanlarmın 
Şuşnig idaresinde gördükleri zulüm
leri anlatmış ve Berhtesgaden müla
katından bahesederken: «Bu müla
katta Şuşnige hayatında ümid ede
bileceği en yüksek şansı verdim» de
miştir. 

Hitler Avusturyada mUlî IhtUâli 
tasvir ettikten sonra demiştir ki: 
«Son haftalann hâdiseleri hakiki bir 
mucize olarak tecelli etmiştir.» Hit
lerin nutku sık sık şiddetli alkışlar
la kesilmiş ve sonunda heyecanh te
zahürlere vesüe vermiştir. 

Fransada grevler 
devam ediyor 

iş konfederasyonu umumî kâtibi mü' 
him hâdiseler çıkmasmdan korkuyor 

Paris 28 — İş 
konfederasyonu u-
mumi kâtibi B 
Juho söylediği bir 
nutukta demiştir 
ki: «934 senesi O 
şubatından ewd-
ki ağır hava yeni
lenmek üzeredir. 
6 şubat 934 de Pa-
riste nümayişler 
ve çarpışmalar ol
muş, bir çok kim
seler ölmüş ve ya
ralanmış, hükû- tş federasyona 
met istifa etmişti, umumi kâtibi Juho 
Yeni bir kuvvet 
darbesi yapılacak olursa biz de kuv
vetle mukabele edeceğiz. Eğer ahva
lin gösterdiği gibi hazırlanmış teşki
lât karşısmda bulunursak grevimiz 
umumî olacak ve faal bir şekU alacak
tır.» 

Meşhurlar Uludağın tepesinde!... (6) 
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«— Buraya sanatkârlan değil, se
yircileri çıkarmalı. Bize de, hiç ol
mazsa bir gün (aman, ne yüksek se-
yiKîllerimiz var!...) demek nasib 
olurl» Hazım Körmükçü 

«— Aman Hâzımcığım yavaş söy
le!... İstanbul belediyesi bizim bura
da olduğumuzu duyarsa Uludağın 
eteklerine bilet kesmeğe gelir!...» 

Vasfi Rıza Zobu 

«— Bu 2500 metre irtifada derin 
bir mülâhaza içindeyim: Acaba bu
raya çıkanlar mı daha deli, yoksa 
aşağıda kalanlar mı?..» 

ANKARA 

Maden endüstrisinde grev 
devam ediyor 

Paris 28 — Paris mmtakasında ma
den endüstrisindeki grev devam edi
yor. Tayyare ve otomobü fabrikalarm-
dan çoğımda işler durmuştur. Başve
kil ve nazırlardan Vensan Oryol pat-
ronlarm delegelerini, bımu müteakip 
iş konfederasyonu umumî kâtibi B. 
Jühonun riyasetindeki grevci amlee 
heyetini kabul etmişlerdir. Ypılan 
görüşmeler henüz bir netice verme
miştir. 

Fransız gazeteleri ne 
diyorlar? 

Paris 28 (A.A.) — Figaro gazete
sinde bayan Angl yazıyor: «İngi
liz kabinesi İtalyan lejyonerlerinin İs
panyadan çekUeceği hakkında katt 
teahhütte bulunması için Romayı taz
yik etmektedir. B. Mussolininin, Fran-
konım muzafferiyetini müteakip bun-
lan çekmeği kabul ettiği ve işmdiki 
müzakerenin İspanya yarım adam
daki askeri harekâtm neticesi ne olur
sa olsım, bir tarih tespit edilmesi üze
rinde cereyan ettiği bUdiriliyor. 

Keza söylendiğine göre, İngUiz hü
kümeti, İspanyadan geri alınacak fa
şist müfrezelerinin doğrudan doğruya 
memleketlerine gönderilerek, endişe 
edildiği veçhile, Fasa sevkedilmeme-
leri hakkmda teminat istemektedir. 
Zira bu kuvvetlerin Faşta mevcudiyet
leri bejmelmilel bir tazyik vasıtası teş
kil edebilecektir. 

Epok gazetesinde de Donadiö diyor 
ki: «İtalyanm, Almanyamn cenuba 
doğru akmasından zannedildiğinden 
fazla endişesi olduğu görülüyor. İngU-
tere ile çabucak bir anlaşma akdi ar
zusu ve Çekoslovakya hakkında vazi
yet alınmasından dolayı Romada pek 
ziyade memnuniyet gösterilmesi bu 
hususta göze çarpan alâmetlerdir. 
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Dün Creceki ve Bu Sabahk i Haberleı* 
CÜNÜN HADİSELERİ 

Hitler ve din 
H itler kat<diklîğin de, Protestan 

kilisesinin de üzerinde büyük taz-
yıklal* yapıyor. Halkın, naadlikten 
başka hiç bir manevî tesir altında 
kalmamasını istiyor. Her iktidan elin
de toplamağa o derece azmetmiştir 
M, Alman ve Avusturya ordusunun 
basma bile geçtiği malûm... Öyleyse 
din gibi mühim âmili elbette gelişi 
güzel ve hattâ kendi aleyhinde bıra
kamazdı... 

Hitler, İsrail menşeli hristiyan kili
selerine düşman olduğu halde, umu
miyetle din aleyhdan değildir. Din
sizliği de sosyalistkân sayıyor ve mez
hebi belli olmamakla beraber, Allaha 
inandığmı, hattâ şiddetle inandığmı, 
«munla yakm bir alâkası bulunduğu
nu son nutkunda açıkça: haykırıyor: 

— Avusturya meselesinde doğru
dan doğruya hikmeti ilâhiye ilhami-
le hareket ettim! - diyor. 

Eski mutlakıyetler, kendilerini ülu-
hlyetle bağlı sayarlardı. Hitlerin de bu 
vadiye girdiği anlaşılmaktadır. Müs
takil bir dinin ilk mürşidi gibi konu
şuyor. 

• H 
•Hayl?» diye bağıran Yahudiler 

D ün Viyanadan telefonla haber 
verdiler: 

— Zengin Yahudi aileleri sokak 
süpürmek işlerinde kullanılıyor. Va-
Kifeye başlarken: «Hayl!» diye bağı-

nyorlar; vazife bitince gene: «Hayl!».., 
Lokantalarda «Köpekler ve Yahudi
ler giremez!» diye lâvhalar asılmış
tır. 

Ve nihayet, dört sene zarfında bü
tün Almanya'daki Yahudi'lerin dışa
rı çıkarılacağı ajans haberleri alasın
da okunmaktadır. 

Alman ırkından olanlar kollarına 
gamalı ha:ç taktıkları için Yahudiler
den ayırd ediliyor. Bazı Musevi'ler de 
umumî tahkire hedef olmamak üze
re yakalanna yabancı bayrak takı-
yorlarmış. Fakat ecnebi tebaadan ol
madığı halde başka bayrak takanla 
ra da ağır cezalar veriliyormuş. 

Halbuki bazı Avusturya şehirlerin
de Yahudi'ler mühim bir ekseriyettir. 
Viyanada bunlar arasındadır. 

Vaktile Türkiye' de para kazanan 
sabık Musevi vatandaşlanmız, servet
lerini dışanya ve bu meyanda bilhas
sa Viyana'ya taşımışlardı. Şimdi, her
kes gibi onlar da Türkiye'nin hakikî 
bir cennet olduğunu anlamış olacak
lardır. 

• 9 
Bulgarlar ve Türk düşmanlığı 

B ulgar gazetelerinde Strahil Voy
voda isimli bir filmin ilânı var. 

Paçef sinemasmda gösterilmeğe baş
lanan bu Bulgar eserinin, baştan ba
ca Türklük aleyhinde olduğunu ev
velce de yamuştık, şimdi de görüyo
ruz: 

Reklâm resimlerinde bile, bizim 
mukaddes bildiğimiz Ayyıldız remzi 
tehzil ediliyor! 

Tekrarlıyalun: 
— Bizlerin de tarihte kavgalan-

nuz, savaşlarunız vardır. Hem de baş-
kalannkinden çok... Fakat komşula
rımızdan hiç birini rencide etmeden 
millî propagandamızı yapıyoruz. Bul-
garlarm ise, halklarma kendi mil
liyetlerinin sevgisini aşüamaktan zi
yade Türk düşmanhğı telkin ettikle
rini görüyoruz. 

Ne zararlı bir siyaset! 
Bulgar münevverleri bu yolun fe-

pa akıbetlerini düşünmeliler... 
F. Tanur 

""m 
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S o n d a k i k a 

italya, ingiltere ile müzakeresinde 
çok uysal davranıyor 

Gönüllü meselesinde 
kabul ediyor, italyan 

Londra 29 (Akşam) >- Mevsuk 
membalarda beyan edildiğine göre 
İtalya hükümeti, İngiliz plânı daire
sinde İspanyadaki gönüllülerini geri 
çekmeğe hazırdır. İtalya, Habeşistan 
ilhakının Milletler Cemiyeti marife-
tüe de tanınmasına muvafakat etmek
tedir. 

ve Habeş ilhakının tanınmasında ingiliz tezini 
lejyonerleri Fransız hududuna yaklaşamıyak 

İtalyanm göstermekte bulunduğu 
bu itilâfperverlik, İspanya âsUerinin 
san günlerde kazandıklan büyük mu
vaffakiyetlerden ileri gelmektedir. 
İspanya âsilerinin nisan sonuna ka
dar nihaî zaferi kazanacaklan ve İs
panya dahilî harbinin biteceği tah
min edilmektedir. 

İtalya hükümeti, İspanya harekâtı-
ne iştirak eden İtalyan lejyonerlerinin 
muhtemel hadiselerin önüne geçmek 
için Fransa - İspanya hududundan 
oldukça uzak bir mesafede duracak
larına dair İngiltereye teminat ver
miştir. 

biletler 
Şirketi Hayriye, Üsküdar 

tramvay firketile müşterek 
bilet verecek 

Şirketi Hayriye hazirandan itiba
ren başlamak üzere yeniden yüzde 
40 - 50 tenzüâtlı bir tarife hazırla
mıştır. Bu tenzilât gidip gelme bilet
lerine mahsustm-. Bımdan başka 
Üsküdar - Kadıköy Halk tramvayları 
idarpsilo Şirketi Hayriye arasında 
müşterek bilet usulü ihdas edilmiştir-

Bu suretle Kısıklıya kadar vapur 
ve tramvay gidip gelme birinci mev
ki 40 kuruş yerine 25, ikinci mevki 
34,5 yerine 22,5 kumş olacaktır. Ay-
nca ayhk abonman biletleri de ihdas 
olunmuştur. Bunlar üzerinde de mev-
cud tenzilâttan başka daha yüzde 40 
tenzilât yapılacaktır. 

Çekoslovak Başvekili 
B. Hodza^nm mühim nutku 

Çekoslovakya ekalliyetler meselesini kendisi 
halledecek, haricî hiç bir tazyike boyun ejjmiyecek 

Prag 29 (Akşam) — Çekoslovakya 
Başvekili B. Hodza dün akşam radyo 
Ue neşredilen mühim bir nutuk irad 
etmiş ve ezcümle demiştir ki: 

— Çekoslovakyanın teşekkülündenberi 
Almanlara idarî muhtariyet, harsi ve 
fikri serbestileri için teminat verdik. Ge
ne beyan ederim ki memleketimizde ekal
liyetler, başka memleketlerde bulmadık
ları yaşayış tarzlanna sahibdir. Fakat 
bu husustaki kanunlar, henüz bir araya 
getirilerek tedvin edilmediği cihetle, Çe-
koslovakyada ekalliyetlerin tazyika uğ
radıklarına dair çıkarılan yalan haberlere 
inananlar belki olabilir. 

Çekoslovakya hükümeti, anayasa çer
çevesi dahilinde ekalliyetler meselesinin 
metodla halline devam edecektir. Çekos
lovak milletinin derin millî ve demokra
tik şuuru son günlerde cereyan eden ve 
Çekoslovakyanm pek yakmmda Avrupa 
haritasını değiştiren hadiseleri bitaraflık
la muhakeme ediyor. 

Fakat şu nokta da katiyetle bilin
melidir ki, ekalliyetler meselesinin 
halli ancak Çekoslovakyamn tama-
nuyeti mülkiyesinin muhafazası ve 
ana yasası çerçevesi dairesinde halle

dilebilir. Çekoslovakya hükümeti bu 
hususta hariçten yapılacak siyasî,' 
manevi ve iktisadî hiç bir tazyike bo
yun eğmiyecektir. 

B. Hodza Çekoslovakyamn mülkî 
tamamiyetine riayet edeceğine dair 
Almanya tarafından verilmiş olan ya
rı resmî teminatı hatırlatarak nutku
nu bitirmiştir. 

Londra 29 (Akşam) — B. Hodzanın 
nutku Londra siyasî mahafilinde çok 
iyi bir tesir yapmıştır. Londra maha-
fili İngilterenin bir Alman - Çekoslo
vak itilâfına tavassut etmeğte hazır 
bulunduğunu beyan ediyorlar. 

Südet partisi toplantılar 
yapıyor 

Prag 28 (A.A.) — Faaliyetini gittik
çe arttırmakta olan Südet partisi per
şembe günü Bohemya'da bir kaç top
lantı tertip etmişlerdir. Mebus Nöy-
virt, Liberek'te şiddetli bir nutuk söy-
liyerek Südet'lere muhtar bir idare 
verilmesini istemiştir. 

Frankistlerin ileri 
hareketi devam ediyor 

17 köy, birçok mühim mevkiler ele 
geçirdiler, binlerce esir aldılar 

Motorlu Türkkuşu tayyare
leri Adana ve İzmire 

gidecekler 
Ankara 28 (Telefonla) — Motorlu 

ÎTürkkuşu tayyareleri bu hafta için
de Adana ve İzmire gideceklerdir. 
Buralara yapılacak uçuşlar esnasm-
da geçen sene C brövesi almış olan 
1ar motorlu tayyare uçuş tecrübeleri 
yapacaklardır. 
Yüksek mekteplere geçen ve C brö

vesi almış bulunan talebeler kampla
rını bu sene de motorlu tayyare mek
tebinde yapacaklardır. 

481 muallim alınacak 
Köy okulları ve eğitmenleri 

için 100,000 lira ayrıldı 
Ankara 28 (Telefon) — Maarif Ve

kâletinin 1938 yıh bütçesinin geçen 
sene bütçesinden 2,311,000 lira fazla 
olarak teklif edildiği malûmdur. Bu 
fazlalık birinci derecede yeniden kad
roya alınacak muallimlerle köy eğit
menleri için vilâyetlere yapılacak 
yardım ile köylerde yeniden yapılacak 
500 köy mektebine tahsis olunacak
tır. 

Öğrendiğime göre, bu sene kadro
ya yeniden 481 muallim alınacaktır. 
Bunların 380 i ilk ve orta mekteblere 
93 ü bölge sanat mekteblerile kız ens
titülerine ve 8 i de Cumhur baş
kanlığı filârmonik orkestrasma alı
nacaktır. Bunların maaşlarına karşı
lık olmak üzere 550,000 küsur lira 
ayrılmış bulunmaktadır. 

Köy okulları ve eğitmenleri için vi
lâyetlere yapılacak yardım tahsisatı 
geçen senekinden 100,000 lira fazla-
sile 462000 lira olarak kabul edilmiş
tir. 

Almanya, fon Papenin Anka
ra elçiliğine tayinini hükû-

metimiz'den istimzaç etti 
Ankara 28 (Telefonla) — Almanya 

hükümeti, eski Viyana elçisi Fou Pa
penin Ankara elçiliğine tayinini hükû; 
metimizden istimzaç etmiştir. Aünam-
yanm şimdiki Ankara elçisi Fon Kel
ler nizamî müddetini doldurduğu için 
tekaüde sevkedilecektir. 

Lâhey elçiliğine tayini takarrür 
eden Avusturya elçimiz B. Cevadm 
tayinine aid formaliteler ikmal edil
mek üzeredir. B. Cevadm Viyanadan 
ayrılmasını müteakip Viyana elçüiği-
mlz başkonsolosluğa tahvü olunacak
tır 

Türk - AmerİMn ticareti 
Anlaşma müzakerelerine 

öbürgün başlanıyar 
Ankara 28 (Telefon) — Amerikan 

ticaret heyeti bugün geldi. Heyet â-
zası Hariciye ve İitisad Vekâleti er
kânı üe hususî mahiyette temas etti. 
Heyet âzası yann da temaslarına de
vam edecektir. Öbürgün de müzake
reye başlanacaktır. 

Biündiği gibi Amerika ile olan ti
caret münasebetlerimiz en ziyade 
mazhan müsaade millet esasına da-
yanmîiktadır. Yeni yapılacak müza-
kerlerle iki millet arasındaki ticare
ti daha ziyade inkişaf ettirecek bir 
formül bulunacaktır. 

Diğer taraftan yapılacak anlaşma
ya barsak ihracatını temin edecek 
hükümler konulması için alâkadar
larla temas etmek üzere barsak ih-
racatçüanndan mürekkeb bir heyet 
buraya gelmiştir. Heyet azalan bu
gün İktisad Vekâletine gelerek alâ
kadarlarla görüşmüşlerdir. 

Meclisteki müzakereler 
Ankara 28 (A.A.) — Büyük Millet 

meclisi bugün Hilmi Uran'm başkaıı-
hğmda toplanarak Nafia Vekâleti 1937 
malî yıh bütçesinde «Nafia Vekâleti 
emrindeki mektepler inşaat, tamirat, 
tesisat vesaire masarifi karşlığı» 
adiyle açılan hususî fasla konan tah
sisattan sarfedilemiyen kısmımn 1938 
malî yılı bütçesinde de yeniden vari
dat ve tahsisat olarak kaydedilmesi
ne dair olan kanunun ikinci müzake
resini yapmış ve kabul etmiştir. 

Meclis çarşambaya toplanacaktır. 
Hariciye umumî kâtibi dün 

akşam Ankaraya gitti 
Cenevreden şehrimize gelen Harici

ye Vekâleti umumî kâtibi B. Numan 
Menemencioğlu dün akşamki eks
presle Ankaraya gitmiştir. 

ScUmanka 28 (A.A.) — Umumî ka
rargâhtan 27/3 tarihinde tebliğ edil
miştir: 

Sol cenah kuvvetlerimiz bugün 
ileri hareketlerine devam ederek 13 
köyü işgal etmişlerdir. 

Oma bölgesinde 4 köy işgal ettik. 
Diğer kuvvetler Peralta de Alkolea 
ile TormiUo'yu işgal ettiler. Bu böl
gede 500 den fazla esir aldık. 

Junguera üzerinden Fransaya gi
den istikamette 29 küometre ilerledik, 
daha sonra Cinka hatlarmı zorladık. 
Cinka ve Fraga'yı ve Katalonyada 
Masalkarreis'i zaptettik. 

Kaspe Gandesa yolu üzerinde düş
manın şiddetli mukavemetini kırdık 
ve bir çok tepelerle köyleri işgal ettik. 

Sağ cenahımızda, Kaaletas, Mar-
rondo, Sierra de Los Monhonos ve 
Kastellon vilâyetlerinin ilk köyü olan 
Poso'yı zapttik. 

Hava müdafaamız düşmanm 4 
tayyaresini düşürdü. Tage bölgesin
de düşmanın bütün hücumlannı de

fettik. 
İtalyan gönüllülerin faaliyet» 

Roma 28 (A.A.) — Salamankadan 
Stefani ajansına gönderilen uzun bir 
tebliğde Aragon taarruzuna İtalya^^ 
gönüllülerinden mürekkep bir müf
rezenin iştirak ettiği tasrih edilmek' 
tedir. 

İtalyan lejyonerlerine gösterilen 
hedef, Oro - Gadalope hattı idi. BU 
hedefe 13 martta Alakon, Uleite, Ari-
no, Allosa, Andorra ve Alkaniz'in zap-
tmdan sonra varılmıştır. 

Tebliğde Cumhuriyetçilerin İtalya^ 
gönüllülerine karşı en iyi birliklerini, 
bilhassa İster ve Kampesino fırkala 
nnı sevketmiş oldukları ilâve edilmek
tedir. Bu fırkalann da mukavemeti 
kırılmıştır. 

Lejyonerler mühim bir dörtyol ağ^' 
olan Val - de - Algorfa'yı da zapte--
meğe muvaffak olmuşlardır. Bu su
retle denizden ve Madridden yapıla^ 
düşman nakliyatına sed çekilmiş ol
maktadır. 

Mısırda kanlı 
çarpışmalar oldu 

Bu çarpışmalarda polis ve 
halktan 70 kişi yaralandı 

iskenderiye 28 (A.A.) — Dünkü in
tihabat esnasında şehrin muhtelif 
semtlerinde çıkan karışıklıklar netice
sinde yirmisi polis memuru olmak 
üzere 70 kişi yaralanmıştır. 

Nahas paşamn İskenderiyeye gelişi 
bir çok kargaşalıklara sebeb olmuş
tur. Vefd partisine mensub bir çok 
gençler polis memurlarına taş atmış
lar, polisler de onlara sopalarla hü
cum etmişlerdir. Nümayişçilerden 45 
kişi tevkif edilmiştir. 

Diiviz kaçakçiFığı 
Bir milyon liralık kaçak

çılık yapan şebeke 
mahkemeye verildi 

Mersinde döviz kaçakçılığı yapan 
bir şebeke meydana çıkarılmış ve on 
kişiden mürekkeb âzası yakalanarak 
mahkemeye verilmişlerdir. Bu şebeke 
döviz kaçakçıhğını koyun ticareti na
mı altında yapıyor, Suriye ve Filistine 
sevkettiği koyunların dövizlerini 
memleketimize getirmiyordu. Şirke
tin elebaşıhğmı, İstanbulda çalışan 
bir İtalyan taciri yapıyordu. Şebeke 
efradının kısmı âzami Filistinlilerden 
mürekkebdir. Şebekenin yaptığı döviz 
kaçakçılığı bir milyon lira tahmin 
edilmektedir^ 
Ankaraya giden müdürler 

Ankara 28 (Telefonla) — Deniz 
Bank umum müdürü B. Yusuf Ziya, 
Sümer Bank umum müdürü B. Nu-
ruUah Esad ve Borsa komiseri B. İh
san Rifat bu, sabahki ekspresle gel
diler. 

Belediye iktisad 
mudurlugu 

Teşkilâtın genişletilmesi iç"* 
bütçeye tahsisat kondu 

Belediye kanunu belediye iktisat̂  
müdürlüklerine birçok vazifeler ver
miştir. İstanbul belediyesi, bu vazif̂ ' 
leri ifa için, iktisad müdürlüğü teŞ' 
küâtını genişletmeğe karar vermiŞ ̂  
938 bütçesine tahsisat koymuştu^-
İktisad müdürlüğüne bağlı bir fi* 
tedkik şubesi ihdas edilecektir. ^ 
şube yiyecek fiatlerile lokanta, t'*'-' 
gazino fiat listelerini tedkik edecek
tir. 

İktisad mürakiplerinin vazifeli 
de genişletilecektir. Bunlar i'̂ 'P*' 
vermekle kalmıyacaklar ceza z*P 
tanzim etmek salâhiyetini de h^ı 
olacaklardır. 

Pamuk piyasası 
Fiatlerde tevazün temin ed* 

mesi gayesi takib ediHy*"* 
Ankara 28 (Telefon) — Bir ^"^ 

pamuklu mensucattan ahnmakta . 
lan gümrük resimlerinin indirUdıg 
büdirmiştim. Vekiller Heyeti bu ^ ̂ ^ 
susta ittihaz ettiği kararı tasdik 
mek üzere Meclise vermiştir, ^^..^jg 
rann esbabı mucibesinde ezcu 
şöyle deniyor: 

Son zamanlarda pamuk piya 
sasu '̂ 

ba
da vuku bulan fiat tenzilleri ve ^̂  
zı devletlerle yapılan ticaret ^ . 
velelerinin feshedümesi, yerli ^*^g, 
imizi normalin fevkinde bir hiı» ^ 

Yal f^ ye mazhar kılmıştır. Alman "". ĝ, 
rarla fiatlerde bir tevazün ^ ^ ^ ^ . 
min edümesi gayesi güdülmekte 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

Şahta apartıman! 
Valide hanının arkasını 
gizlemek için bir teklif 
Nükteyi seven bir dostum şöyle bir 

mektup yazmış: 
«.Eminönü meydanındaki VcHidehanı 

yıkddîktan sonra Balıkhanenin, Bor 
likpazanmn, Yemiş iskelesinin feci 
hali meydana çıkacak. Gerçi hu pis
liği belediye görüp ortadan kaJdırma-
nın çarelerini düşünecektir. Fakat, 
parasızlık yüzünden uzun seneler bir 
şey yapamıyacağı da muhakkak! 

nLâtife etmiyorum. İstersen tah
kik et, doğrudur: 

üBredlya belediyesinin bu gibi yer
leri örtmek için güzel bir usulü var
mış. Mandırası pis olan mevkilerin 
önüne mükellef bir apartıman veh
mini veren bir duvar çekiyormuş. 
Bu duvarın balkonları, pencereleri, 
kapısı, her şeyi var... Yalım içi boş 
ve arkası pis ve çöplük... Ancak ora-
dan geçenler bu pisliği görmüyor
lar... 

•.Yalideharunm yerine böyle bir du
var yapsak...* 

Şayed dostumun bu teklifini ciddi 
ciddî ileri sürsem, başta Ercümend Ek
rem Talu, Burhan Felek ve Ulus'un 
T. I. 'si olmak üzere bütün fıkracı mes
lektaşlarım beni alaya alacaklar. 

— Şehri de birçoklarımızın şahst 
hayatına mı benzeteceksin allahım se
versen... - diyecelder. -

Meselâ bazı bayanların sırtmda altı 
jrüz liralık kürk, içlerinde yırtık, kirli 
gömlek vardır. Kopan jartiyer, korsu 
şiridleri çengel iğne ile iliştirilmiş... Ta-
hud: bakıyorsunuz, bir beyefendi haz
retleri ki, monoklü eksik... Acaba ban
ker mi?.. Halbuki scrfoığı zikzak geçi
yor; uçan kuşa borçlu... Şu deUkanh 
ne münevver çehreli maşallah... Alnm-
da z ^ â ışıldıyor... Kaşmın üzerinde, 
daha şimdiden bir iki tefekkür kırışığı 
peydalanmış... Acaba hangi üniver
siteden mezun?.. Heyhat! Ortamekte-
bin, hem de hususî bir liseye bağh or-
tamektebin, sonundan evvelki sımfm-
da döne döne sersemlemiştir... İsminin 
baş harfiıü majüskülsüz yazar... Soy
adındaki «oğlu» sözünün «ğ» harfini 
kaşsız çizer... Diğer malûmat ona gö
re... Şehri de bu ferdlerin üslûbuna nu 
çevirteceksin: altı alay, üstü kalay!.. 
Bırak, samimi olalım... İçimiz neyse 
dışımız da öyle görünsün... O çirkinlik 
açıkta kalırsa, en güzel meydanımızm 
yanında göze batar; biranevvel, muh
teşem binaların sahicisini yapmak yo-
lımu tutarız!. 

Evet, hakh olarak böyle diyeceğiz... 
Onların söyliyecekleriıü ben önliyeyim 
bari... 

Vaktile bir cakacı ahbabım vardı: 
kitapla alâkası yoktu. Fakat zamane
nin modası, zengin evlerde kütüpha
ne bulundurmak... O devirde büyük 
ansiklopediler. Kamusu A'lâmlar, ta
rihler f Uân da böyle bedavadan rub 
e k s i b e satılmıyor. Bir müceUidle 
mutabık kalmıştı. Bu kitaplarm sade 
arka kısmını, yekdiğerine yapışık ve 
ayakta duracak şedide yaptırmıştı, 
öyle ki; camekânm dışmdan bakarsa-
mz, mükemmel bir mütetebbiin kütüp 
hane odasmda imişsiniz vehmine kapı-
hyorsunuz. Ve tabii dolap kilidlL.. Fo-
yamn meydana çıkmaması için her ted 
bir ahnmış.... 

GelgeleUm, onun dolabma girse gir-
M sade fareler girip arka tarafmdan 

Hava soğudu 
Karadeniz 
sahillerine 
kar yağdı 

Hava iki gündenberi soğumııj ve 
yağmur başlamıştır, Yağmur dün sa-
balıtan akşama kadar devam etmiş
tir. Karadenizde hava sisli ve kısmoı 
de fırtmalıdır. Vapurlar bir müddet 
Karadenize aiçılamamışlarsa da öğ
leden sonra sis nisbeten dağılmış ve 
vapurlar yoluna devam edebilmiştir. 
Karadeniz Boğazı açıklarında irili 
ufaklı 7 - 8 kadar vapurun Boğaza 
giremedikleri haber alınrmştır. Bun
lardan Hatay vapuru öğleden sonra 
limanımıza girmiştir. Karadenizde 
kar da ya:ğmış, bilhassa İğneada ci-
vanndaM tepeler tamamen karla ör
tülmüştür. 

Yeşilköy rasad merkezinden aldı
ğımız malûmata göre dün hava taz
yiki 753,7 milimetre, sıcaklık en çok 
9,9 ve en az da 5 santigrad olarak 
kaydedilmiştir. Rüzgâr şimladen sar 
niyede 5 - 7 metre hızla esmiştir. 24 
saat zarfmdaki yağmurun metremu-
rabbama bıraktığı su mikdan 18,4 
kilogram ölçülmüştür. 

Memleketimizin bütün mmtakala-
nnda hava kapalı ve yer yer yağışlı 
geçmiş, rüzgârlar Trakya, Kocaeli, 
Ege bölgesinde şimal istikametin
den kuvvetlice, diğer mmtakalarda 
cenubî istikametten orta kuvvette 
esmiştir. 

Riistempaşa camisi 
Belediye sütunların arasında

ki dükkânları istimlâk 
edecek 

Tahtakaledeki Rüstem paşa camisi, 
İstanbulım kıymetli ve tarihi âbidele
rinden biridir. Burası diğer camiler
den farkh tarzda inşa edilmiş, bir ta
kım sütunlara istinad ettirilmiştir. 

Cami ilk yapıldığı zaman bu husu
siyetle güzel bir tesir bıraktığı halde 
bilâhare bu sütunlann arası dükkân 
haline getirilmiştir. Bu dükkânlar şim
di demirci, motorcu gibi esnaf tarafm
dan işgal ediliyor. 

Müzeler idaresi, gerek binamn man-
zarasım çirkinleştirmek itibarile, ge
rek buradaki motor imalâthanelerinin 
faaliyetinden dolayı bina temellerine 
muzır tesirleri dokunmak bakımından 
bu dükkânların buradan kaldırılma-
sım belediyeden istemiştir. Belediye, 
müzelerin bu teşebbüsü üzerin tedkl-
kat yapmış, neticede her iM mahzu
run da yerinde olduğunu görmüştür. 
Belediye, bunlan istimlâk etmeğte ka
rar vermiştir. Bu maksadla 938 senesi 
bütçesine tahsisat konacaktır. Bütçe 
tasdik edUir edilmez dükkânlann kal-
dınlması için istimlâk muamelesine 
başlanacaktır. 

MHiiHimtniiHilunHiMnaMHilutHaııınnniiifiHiMiiiHmıuı 

gülüyorlardı. Tiyatro dekorlarım da 
ancak aktörler görürler ve esasen on
lar ojrun oynuyorlar... 

Fakat, Haliç tarafmdan köprüye dö
nüp de dekorun ardını gören yar ve 
ağyarm kahkaha ve gözyaşını nasıl 
dindireceğiz?... 

(Vâ-NÛ) 

Haklı şikâyetler 
Fransız puroları 

Fransa ile bir anlaşma netice
sinde bizim bazı sigaralannua 
orada satılacak. Bilmukabele de 
Fransız puroları Türk piyasasın-
da satışa çıkarılacak diye gazete
lerde okuduk. 

Buna dair büyük ilânlar veril
di. Birkaç gündür intişar eden 
ilânların altında da, neşri tari
hinden itibaren dört cins Fransız 
purosunun her yerde bulunacağı 
yazılı. Buna rağmen, müracaat 
ediyoruz: Tedarik edemiyoruz. 

Halbuki, çok kimse Pariste bu
lunduğundan Fransız purolarmı 
aramaktadır. İlânda yazıldığı şe
kilde niçin tedarikli davranılma-
mış? Sirkeciden birkaç 

Tütüncü 

Feriköy cinayeti 
muhakemesi 

Ö m e r T i r i l ş a h i d l e r i n i f a d e 
l e r in i k a b u l e t m i y o r 

Feriköyünde üvey kızı Remziyeyi 
bir lira yüzünden bıçakla öldüren ve 
müddeiumumîliğin idam talebUe 
mahkemeye verilen Ömer Tirilin mu
hakemesine dün ağırceza malıkeme-
stnde bakıldı. Dinlenen şahitlerden 
Şaziye şunları anlattı: 
— Hepimiz ayni evde otururuz. Vaka günü 

Ömer gelip Şazlyeyl dışan çağırdı. Şaziye 
gitmedi. Biraz sonra Ömer tekrar gelerek 
bahçeden Şaziyeye seslendi. Şaziye açık 
pencerenin önünde duruyordu. İkinci ça
ğırmasında da çıkmajnnca Ömer, alçak 
olan pencereden elini uzatarak Şaziyenln 
saçlarını tutup çekmeğe ve küfür etmeğe 
başladı. Onlar kavgaya tutuşunca ben çı
kıp gittim. Sonradan ömerln Şaziyes^l vur
duğunu İşittim. Vakadan evvel Şaziye, 
ömerln kendisinden bir lira istediğini ve 
vermediği için kavga çıkardığmı söyle
mişti. 

Diğer şahit on iki yaşlarında Sar 
biha da vakaja şöyle EJalattı: 

— o giin evhı avlusunda top oynuyor
dum, ömerln odasından bir gürültü duy
dum. Kapıyı açıp içeri baktığım zaman 
Ömer Tiril çıktı, küfür ederek beni kovdu. 
O sırada Remziye içeride, «ben anneme de 
kardeşime de bakacağım. Senin evinde 
oturmıyacagım». diye bağırıyordu. Pence
renin önüne oturmuştu. Ömer tekrar küfür 
ederek içeriye girip Remzlyeye iki tokat 
vurdu. Kapınm aralığından seyrediyor
dum. Remziye daha fazla haykınnca Ömer 
cebinden bir bıçak çıkararak Remzlyenln 
vücuduna saplamağa başladı. Ben bağıra 
bağıra sokağa kaçtım. 

Remziyenin kayınbiraderi kundu
racı Mehmed de dedi ki: 

— Remziye evvelce kardeşimin karua 
idi. Ben onlarm komşusuyum. Vaka günü 
Remziyenin, «yangm var.> diye bağırdığını 
duydum. Sokağa fırladım. O esnada Ömer 
de elleri arkasında olarak evden çıkıp 
gitti. İçeriye girdiğim zaman Remziyenin 
kanlar içinde yattığmı gördüm. Ne oldu
ğunu sordum. «Beni bir lira için babam 
vurdu» dedi. 

Ömer Tiril bunların sözlerini de 
kabul etmedi: 

— Sabiha yalan söylüyor. Onun 
babası hapishanede iken ben onlan 
beslemiştim. Şimdi de aleyhimde şa
hitlik yapıoyr. Mehmed de benim 
düşmanımdır. Kendisini vaktUe mah
kemeye vermiştim. Bu yüzden garezi 
vardır. Remziyeyi ben vurmadım. 

Dedi. Gelmiyen şahitlerin çağnl-
ması için muhakeme başka güne bı
rakıldı. 

Çoraplar 
Erkek çorapları 
da standardize 

edilecek 
Kadın çoraplannm standardize 

edilmesinden sonra erkek çoraplannm 
da standardizesi kararlaştınlmıştı. Bu 
hususta tedkiklere devam edilmekte
dir. Şimdiye kadar yapüan tedkikat, 
erkek çoraplarının kadın çorapları ka
dar kolay standardize edilemiyeceği 
ve erkek çorapları için çok şümullü 
bir Standard talimatnamesi icap ede
ceğini göstermiştir. 

Erkek çoraplan nasıl standardize 
edUebilir? îlk tedkiklere göre vaziyet 
şudur: Erkek çorapları pamuk, kloş, 
merserize ve yün olmak üzere dört kıs
ma a3n"ilacaktır. Bilhassa kloş ve mer
serize çoraplann burunları, topuklan 
ve tabanları çift kat olacaktır. Çünkü; 
erkek çoraplan en çok bu kısımlann-
dan yırtılmaktadır. 

Yün çoraplarm aynca pamuktan 
takviye iplikleri olacak, kahn makine
lerde yapılan pamuk çoraplar da bu 
vasıflar aranmıyacaktır. Kahn maki
nelerde yapılması şartüe yün çorapla
rm da sağlam olacağı ve yukarıdaki 
vasıflara lüzum kalmıyacağl anlaşıl
maktadır. 

Yapılan tedkikler neticesinde erkek 
çorapları için de bir standard nizam
namesi hazırlanıp tatbikatına geçile
cektir. 

Kızına tasallut 
Suçlu kendisine iftira edil

diğini söylüyor 
öz kızı on iki yaşında Sabihaya ta

sallut etmekten suçlu Ali adında biri
nin yakalandığım yazmıştık. Ali dün 
adliyeye teslim edilmiştir. Müddeiumu
mîlikte verdiği ifadede Ali suçunu in
kâr ederek: 

— Ben böyle birşey yapmadım. Tuğ
la harmanlarında amelelik yaparak 
ayda kazandığım-on beş lirayı onlara 
sarfediyorum. İkinci kanm Hidayet 
sık sık benimle kavga ediyordu. Bu işi 
de p uydurmuştur. Evde Sabihayı düğ
mek suretile korkutarak benim, kendi
sine tasallut ettiğimi söylemiştir. İddi
alar yalandır. 

Demiştir. Ali yedinci istintak hâ
kimi tarafından sorgu altına alınmış
tır. 

İSTANBUL HAYATI 

Sözlerinde durdular 
Masaya oturur oturmaz münakaş»-

ya başladılar. Zayıf adam pek sinirli 
konuşuyordu: 

— tddia etme azizim. Tavlayı son 
bcsıim kadar bilmezsin. 

Karşısındaki, kocaman göbeğini 
hoplata hoplata güldit Yanında otu
ran iki kişiye göz kırparak: 

— Niçin sinirleniyorsun iki gözüm? 
dedi. Haleb orada ise arşm burada. 
Tavlayı getirtdim. Şu arkadaşlar da 
hakem olsunlar. Seni bir güselce ye
neyim de gör. 

— Yen«nezsin. Oyvaa. bUmiyorsnn 
diyorum. Eğer ben sana yenilirsem, 
adamım diye burada oturmam. 

— Büyük söyleme iki gözümün Nu
ru. Ben tavlada öyle brLşey bilirim Id̂  
seni derhal yenerim. Benim bildiğim 
şeyi sen bilemezsin. Bilsen de yapa
mazsın. 

Ötekinin hiddeti gittikçe artıyordu. 
Kaşlarım çattı. Masanm mermerin* 
bir yumruk vurarak seslendi: 

— Kahveci. Çabuk bir tavla getir. 
Oyun başladı. Sinirli zat derin derin 

soluyor, homurdamyordu. Şişmanım 
çenesi hiç durmuyor. Her zann peşin
den bir kahkaha savuruyor ve haykırı
yordu: 

— Hey gözünü sevdiğim zar hey. 
Ne de güzel geliyor yaa... Haydi bakSN 
hm, yüzümü güldür de şu zata biraa 
oyun öğreteyim. 

öteki küfür savuruyor: 
— Gözü kör olası kemik. Gene şeş

beş geldi. Aksi gibi ben de büsbütün 
yanlış oynadım. Velâldn gene yenilml-
yeceğim. Yenilirsem, adamım diye otuTw 
mam burada. Benim söıüm sözdür. 
Dönmem. 

Şişman gene kahkahayı basıyor: 
— tşi yoluna koydum. Şimdi mu

hakkak yeneceğim. Sonra da sana oyu
nun sımm öğreteceğim. Ben sözüm' 
de dururum. 

Bağnşa bağnşa oyunu bitirdiler. 
Şişman galip gridi. Sinirli zat hiddeti* 
taıdayı kapatırken öteki gülerde 

— Azizim, dedi. Sana oyımun sım-
m öğreteyim. Oyun oynarken sinirlen-
memeU. İnsan kızdıkça yenilir, tşte^ 
ben seni her zaman böylelikle yeniyo
rum. Bu sözlerim kulağında küpe ol
sun. Sonra... Oyuna başkırken söyle
diğini unutmazsm ya. Masa başmdan 
kalk da yerine bir adam otursun!.. 

Sinirli adam homurdana homurdana 
kahve parasım verip savuştu. İkisi de 
sözlerinde durdular. 

Cemal Refik 
i —Mmıımııımıııııııııııııınııııımııııınıiıımııııııııııııııııııınıımıiı—i 

T ü r k g e m i k u r t a r m a ş i r k e t i 
D e n i z B a n k a g e ç t i 

Türk gemi kurtarma şirketinin eş
has elindeki cüzî hissesi de Derüz Bank 
tarafmdan satm alınmış ve şirket 
dünden itibaren bllfiU Deniz Banka 
geçmiştir. Şirketin hissesinin kısmı 
âzami esasen hükümete aitti, gemi 
kurtarma şirketinin tahlisiye idare
sin© bağlanması kuvvetle muhtemel
dir. 

H u k u k f a k ü l t e s i t a l e b e s i a r a -
s m d a b i r m ü s a b a k a y a p ı l a c a k 

Hukuk fakültesi talebesini ilmî 
araştırmağa teşvik etmek için bir teş
vik müsabakası açüması tekarrür et
miştir. 

K a d ı n ç o r a p l a r ı k o n t r o l 
ediliyor 

Kadın çoraplannm standardize edil
mesi hakkında hazırlanmış olan tali
matnamenin stok çorapların damga-
lanmasım âmir olan kısmı da tamamen 
tatbik edilmiş ve stok çoraplann dam
galanması işi bitirilmiştir. 

Bunun üzerine sanajri müfettişi B. 
Damş ile Ticaret odası sanayi şubesi 
müdüründen mürekkep bir heyet An-
karadan aldıklan emirle dünden iti
baren mağazalarda teftişlere başla
mışlardır. 

Ç a n a k k a l e d e k i i n g i l i z m e 
z a r l a r ı n ı z i y a r e t 

İki gün evvel Letitia isimli İngUls 
bandıralı seyyah vapurUe limanum-
za gelen 300 seyyah dün Çanakkale-
ye giderek umumî harpte ölen tngilli 
askerlerinin mezarlarım ziyaret et
mişler ve Türk sulanndan aynlmıç-
lardır. 

Bay Amoay» göre... 

'4 

— Günün meşhur bir adamı olmak 
Istiyomm bay Amca!... 

B. A. 
yaptır!... 

— Param yok!... 

Mahallede bir apartıman —, B. A. — Bay Yunus Nadlye açık 
mektub yaz!... 

»— İyi amma muharrir değilim!... 

B. A. — Galatasara]^ bir gol ati... 
—I Futbol oynamasını bilmem bay 

Amca!... 

B. A. — O halde bh- otomobile bin, 
bir ağaca tosla!... 
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Röntgenle hareket ha
linde de resim çekiliyor 

Bir Alman doktorunun keşfini bir Fransız 
doktor ilk 

defa tatbik 
etti 

Tukanda bir kadın faraıurken rö 
üçüncü şuada yeni 

Röntgen doktorlukta, gizli bir çok 
bastalıklan, ve ezcümle gözle görül-
miyen uzuvlannuzın aksaklıklannı 
teşhis etmek hususunda oynadığı rol 
herkesçe malûmdur. Şüpheli bir ve
rem vakasını, ciğer, mide ve bar-
»aklardaki ülser, kangren gibi müt
hiş hastahklan yanılmaz bir şekilde 
ancak röntgenle teşhis edilirler. 
Röntgen yalnız teşhis için değil, teda
vi için de kullanılır. 

Fakat tababette bu kadar mühim 
bir rol oynıyan röntgenin büyük bir 
mahzuru vardı. O da röntgenle fili
mi çekilecek maddenin sabit, yani 
hareketsiz durması icab ederdi. Bu 
mahzur da bir Alman doktorunun 
İcadı sayesinde ortadan kaldırılmış 
ve hareket halinde bulnuan bir in
sanın da röntgenle filimi çekilmek 
imkâm hasü olmuştur. (Djan) na
mında bir Fransız doktor ilk defa 
olarak bu yeni icadı tatbika muvaf
fak olmuştur. 

Bu yeni keşif şöyle tatbik edilmek-

ntgenle çekflen resmi, ortada ve 
röntgenle çekilen resimler 

tedlr: Bir salonun dibine şeffaf bir 
perde gerilmekte ve perde X ışıkla
rım mer'i kılan bir madde ilo bu
lanmaktadır. 

Filimi alınacak madde röntgen 
âletinin önünde X şualarının geçe
ceği siluetinin perde üzerinde teres-
süm edecek bir şekilde yerleştirilmek
tedir. Bu suretle perde üzerinde 
akseden cismin filimi alınmaktadır. 
Röntgen operatörü, X şualarının 
tahribkâr tesirlerine karşı kurşun
dan bir nevi paravan ile muhafaza 
edilmektedir. 

Bu keşiften fevkalâde memnun ka
lan âlimler, bunun endüstri üzerin
de fevkalâde tesirleri olacağını temin 
ediyorlar. Bu şekilde alman insan ve 
hayvanlann resimleri âdeta hayalet
leri andınyor. Meselâ bir masa üze
rinde dolaşan farelerin iskelet re^ 
simleri, başım tarayan bir kadımn 
filimi çekilmiştir. 

Bu keşif Uim âleminde büyük bir 
inkılâb doğuracaktır. 

Teşekkür 
Yavrumuz Şermin, ömrünün baharına 

doyamadan söndü ıritti. Onu zalim basta-
Iıj^mm elinden kurtarmak için, aylarca ih
timam sarfeden, şefkat bezleden profesör 
Akıl Muhtar, Fransız hastanesinin, başta 
doktor Gassen ve Dr. Benatar olmak üzere 
bütün doktor, asistan ve sörlerine, sonra 
da hududsuz acımız karşısında bizimle 
beraber ağlamış olan bütün dostlarımızla, 
çocuğumuzun kara ve aç toprağa taşmdığı 
(ünü onun arkasından gitmek zahmetine 
katlanan, yavrumuzun son hizmetlerine 
koşmak suretile yüksek ruh necabeti gös
termiş olan bütün eşe dosta, bilhassa genç 
arkadaşlarma, hülâsa yakmdan veya 
uzaktan, acımıza telerafla, telefonla işti
rak etmiş olan kimselere ayn ayn teşek
kür borcumuzu ödemek kudretine malik 
bulunamadığımızdan, şükranımıza tavassut 
etmenizi gazetenizden rica ederiz. 

Annesi: Şadiye Ağralı 
Kardeşi: Sami Kâzım 

Teşekkür 
Geçen haftaki Maslak kazasından Ulu 

Tanrmm korumasile hafif kurtulmam 
özerine bir çok arkadaşlardan aldığım te-
menniyata ayn ayn cevap veremediğim
den izhar edilen bu samimi hissiyata bü
tün kalbimle teşekkür eylerim. 

Osman Kemal 

A N K A R A 
^ 2 Loravaı 
2 saatte - Hava yolile 

o tobüs , N A T T A acentesin
den kalkar . 

MÜRACAAT: NJITTA 
- ^ -_ Acentalan Tel. 44914 

^ ^ • • • • B Tarihin kaydettiği • • ^ • ^ 

I En güzel aşk I 

KRALİÇE I 
I ViKTORYAİ 
I ve Prens ALBERT'in I 
^ ^ n ^ ^ büyük aşkıdır. 

Şehzadebaşı TURAN tiyatrosunda 
Bu akşam sanatkâr 

E Y Ü B S A B R t J Ü B İ L E S İ 
Şehir tiyartrosu, sanatkâr Naşid ve ar

kadaşları, Ertuğrul Sadi. tiyatrosu. Halk 
opereti, bestekâr Necib Celâl, Turkuvaz 
varyetesi, büyük saz heyeti, fevkalâde bir 
program. Vesait temin edilmiştir. 

Askerliğe çağırılanlar 
istanbul Vilâyetinden: 1 - 938 nisan 

celbinde piyade sınıfından 316 ilâ 329 dahil 
jandarma ve deniz smıfmdan 316 ilâ 332 
dahil doğumlular almacaktır. İkmal edil
mezse 333 doğumlulara müracaat edilecek
tir. Harp sanayii smıfı için 316 ilâ 333 ve 
gümrük smıfmdan 316 ilâ 332 ve gayri is
lâm erattan 316 ilâ 329 doğumlular silâh 
altına çağrılacaktır. Keyfiyet ilân olunur. 

Konferans ve konser 
Eminönü Halkevinden: 
30/3/938 çarşamba akşamı 20,30 da Evi

mizin Cağaloğlundakl merkez salonunda 
muharrir ve ressam Elif Naci tarafından 
(Halk ve resim) mevzulu bir konferans 
verilecek ve bu konferası orkestramız ama
törlerinden Fethi (keman) ile Renan 
(piyano) nm bir konseri taklb edecektir. 
Davetiye yoktur. Herkes gelebilir. 

B O R S A 
28/3/937 

(AKŞAM KAPANIŞ PİATLERİ) 
ESHAM ve T A H V İ L A T 

Türkiye Cum
huriyet MerkM 
Bankan 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad Değir
menleri 
Şark Değir-
manlari 

istikrazı 94 
dahili 
1933 istikrazı 99,75 
Ünitürk I 19,27,50 

> 11 19,27,50 
» i n 19,27,50 

Mümessil I 40,05 
» n 41,35 
» nı — 

İ9 Bankası 
> Hâmiline 
> müessis 

10,60 
10,« 

88 

98 

23,75 
8,50 

7 
12,75 
12,60 

1,07 

Paris 
Londra 
Nev York 
MU&no 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

r»r« (Çek fiatUri) 

26,18,75 
628 

0,78,70 
15,00,15 
87,02,22 

3,45 
4,68,60 
1,42,82 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,69,42 
22,61,14 

1,97 
12,73,88 
34,63,37 
4,18,94 
3,98,10 
106,21 

23,89,50 

Romatizma agrıla-
nnm durması 

Romatizma ağrısı ilk hissedildiği zaman, 
adeleler, yahut mafsallarda sertlik hasıl 
olunca, uğuşturmamak şartile Sloan's Lini-
ment sürünüz. Sloan's Llnimet cevelâni 
demi uyandınr, ağrıyan adalelere yeni 
kan getirir, marazm doğrudan doğruya 
müvellidi olan kan terakümüne tesir ede
rek ıstırabı imha eder. Uguşturmağa lü
zum yoktur. Çünkü Sloan's Liniment der
hal nüfuz eder, ısıtır ve ağnyı teskin eder. 
Küçük bir şişesi uzım müddet devam eder 
ve İdarelidir. Umum romatizma ağrıları, 
lumbago, siyatik, arka ağrıları, burkulma 
ve umumiyetle mafsal ağnlan ve nevralji
ler için Sloan's Linimenti tecrübe ediniz. 

SKDANS 
L I N I M E N T 

Şehir Tiyatrosa Dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

F t D A N A K İ 
dram 3 perde 

Yazan: Pandeli Hom 
Türkçesi: Fahri Kolin 

Gedikpaşa AZAK sinemasında 29 Mart 
Salı akşamı sanatkâr KARAKAŞ şerefine 
i. B. ŞEHİR TİYATROSN T O S U N 
komedi 3 perde ve ERTUGRin. SADİ TEK 
Tiyatrosu CEHENNEM dram 3 perde 

30 Mart Çarşamba 9 d» 
Bakırköy Çankaya sine-
masinda: Operet - Bale -

orkestra. 
31 Mart Perşembe akşa
mı 9 (fa Kadıköy Sürey
ya sinemasmda büyük 
gola. S. ATİLLÂ revüsü. 
Milli danslar, halk tür-

küleri ve oyunları. 

Hatagda vaziyet 

Ittihadıvatan klübünün 
açılışında neler söylediler 

Serserinin bîri, bir Türk kızını yaraladı* 
Tevkifine gelen jandarmalara Ittihadıvatan 
partisinin hüviyetini gösterince bıraktılar 

iskenderun 28 (Hususî) — Fransa-
nın Suriye fevkalâde komiseri kont 
dö Martel İskenderuna gelerek dele
ge Garonun evinde bir iki gün misa
fir kaldıktan sonra Lâzkiyeye hare
ket etmiştir. Bir iki gün sonra Lâz-
kiyeden Cenevreye gidecektir. 

Antakya 28 (Hususî) — Nebih Llaz-
me faaliyetlerine devam etmektedir. 
Maliye reisi Hasan Cebbare ve Orto
doksların reisi doktor Alber Belluni 
ile sık sık temas etmekte ve bunlara 
talimat vermektedir. 

Arstıs 28 (Hususî) — İttihadı Va
tanı klübünün açılışı dolayısile yapı
lan merasimde doktor Alber Belluni, 
Mosis der Kalosyan, Hasan Cebbare, 
Şahin Cebbare ve daha bir takım kim
seler bulunmuşlardır. Söylenen nu
tuklarda: 

— Bize Türkiyeyi mi, Fransayı mı 

istiyorsunuz? diye bir <ual "soruisa, 
hepimiz Fransayı isteri». Çünkü Fran
sa Suriyenin halifesidlr. 

Demişlerdir. İkinci içtimada, her 
ne pahasına olursa olsun ve icab eder
se silâh istimali ederek Arsus halkı
nın İttihadı vatan klübüne kayde
dileceğine karar verilmiştir. 

Reyhaniye 28 (Hususî) — Hasan 
Musto oğlu Haydar namında sabıka-' 
İl serserinin biri, Ömer isminde birile 
kavga etmiştir. Haydar kavgayı mü-
teakib evinden mavzer tüfengini ala
rak Ömerin üzeıine gelişi güzel ateş 
etmeğe başlamıştır. Kurşunlardan bi
ri Zehra adında zavallı bir Türk kızı
na isabet etmiş ve ağır surette yara
lanmasına sebep olmuştur. Tevkifine 
gelen jandarmalara İttihadı vatan 
partisinin hüviyet varakasını göste
ren Haydar serbes bırakılmıştır. 

İdman şenlikleri 
Bu sene Taksim, Fenerbahçe 

ve Beşiktaş stadlarında 
yapılacak 

19 mayısta yapılacak olan idman 
şenliklerinin geçen yıllardakinden 
faik bir şekilde kutlanması için dün 
vali muavini B. Hüdainin reisliği al-
tmda bir toplantı yapılmıştır. Top
lantıya kaza kaymakamları. Halkev
leri reisleri, kaza Halk Partisi baş
kanları, maarif müdürü, askerî mü
messil ve bütün teşekküller namına 
birer mümessil bulunmuştur. 

Aynı zamanda Halkevlerinde de 
tezahürat yapılacaktır. İnzibatî ted
birler için de ayrı bir program hazır
lanacaktır. Teferruatı tespit etmek 
üzere bir tali komisyon intihab edil
miştir. Bu komisyon 11 nisanda top
lanacaktır. 

Dün bir zelzele kaydedildi 
istanbul 28 (A.A.) — Dün saat on 

sekizi on sekiz dakika yirmi üç saniye 
geçe kuvvetli bir zelzele kaydedilmiş
tir. 

Mrekez üstünün İstanbuldan me
safesi 1420 kilometre tahmin edilmiş
tir. 

Amerikada haydutluk 
Milyonerin evinden 100 bin 
dolarlık mücevher aldılar 

Nevyork 28 (A.A.) — Maskeli 4 gang
ster, Nevyorka yakın bir yerde oturan 
milyoner Şarl Milgrin'in yazlık evine 
girerek bütün hizmetçileri bağlamışlar 
ve milyonerin karışıma feci işkence
lerle, para ve mücevherlerinin yerini 
göstermeğe mecbur etmişlerdir. Şaki
ler 100 bin dolar kıymetinde mücev
her alarak ve kim olduklan tanınma
dan kaçmışlardır. 

ttalyada yeni hava 
meydanları 

Roma 28 (A.A.) — İtalyan hava 
kuvvetlerinin 15 inci yıldönümü mü-
nasebetile dün, 9 tayyare meydanı, 
26 benzin ve mühimmat deposu ve 5 
hava mektebi açılmıştır. Yeni mey
danlara en büyük tayyareler inebile
cektir. Yeni hava mektepleri arasın
da Floransa'da açılan teknik talim 
mektebi çok mühimdir. 

ERTU&RUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ Bu akşam (Bakırköy -
^ H H H J ^ v Milityadi) de büyük 
\L^^İ^ vodvil 3 perde 
^ • ^ ^ Ç A M S A K I Z I 

^ ^ î ^ ^ Çarşamba: (tJsküdar -
\ g r Hale) de 

• Ç A M S A K I Z I 

Bu akşam saa t 21 de: F R A N S I Z t İ y a t f O S U n C İ a 
Viyanalı parl.ık, muganniye, a l tm sesli 

LOTE ŞÖNE'nin 
Birinci konseri. Piyanoda: C E M A L R E Ş I D 

Programda: Fransız sarkı lan , İ ta lyan melodileri, ve şarkılı Viyana valsleri. 
Son konser: Bu cuma g ü n ü 18 1/2 da Mat ine verilecektir. 

D E L İ P E T R O 
A. TGLSTGYİ'nin eserinden a h n a n dünyan ın en büyük ta r ih i vak'ası 

Perşembe akşamından i t ibaren T L J R K s inemasmda 3 
Bugüne kadar bütün dünyada yapılan en muazzam film; Bugüne kadar memleketimizde TÜRKÇE YE çevrilen EN GÜZEL Film 

i H R A C E N i N 
G Ö Z D E S İ 

Türkçe Sözlü — Türk Musikisi — Aşk — Heyecan — Canlı Macera görülmemiş derecede güzel — muazzam — muhteşem — yüzbinlerce figüran 
tamamen Hindistanda çevrilen film. 

önümüzdeki PERŞEMBE AKŞAMI • ( 1 % p w g ^ g^ 4 -g-^ A X T sinemalarında 
Büyük sinema müsameresi olarak İ P E K ve SARAY birden 
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SİY AS! İCMAL: 

İngiliz - İtalyan müzakeresi 
ingiliz Başvekilinin nutku VQ bOr 

fctt«fs italyaya aid kısmı Romada 
^yük memnuniyet ile karşılandu 
İtister Çemberlayn İtalyanın İspan-
yctdcıki politikasına ve hüsnü niyetU 
ne mutlak surette itimad ve emniyet 
Vostermiş olması İtalyanlar tarafın^ 
^n fevkalâde takdir edilmiştir. 

Bu nutuk Romada İngiliz büyük 
6^i ve İngiliz Hariciye Nezareti yo/-
fen ^rk işleri müdürü Rendeli ile 
^tolya Hariciye Nazın ve yakın Şark 
Mütehassısları arasında başlıyan mü' 
bereler için çok müsaid ve samimî 
^r hava yaratmıştır. 

Bu müzakerelerde yakın Şark işle-
^ başlıca mevzuu teşkil etmektedir. 
Çünkü İngiliz ve İtalyan Tnenfaatleri 
ukdenizin daha ziyade Şark havza-
^nda çarpışmaktadır. İtalyanların 
^ifigazide Tobrokda Ege denizinde Ro-
^s ve I^eros adalarında yapmakta oU 
^'"•ğu tahkimata ve tesis etmekte bu-
^'unduğu askerî' barhî ve havaî üslere 
^rşı ingiltere Kıbns adasüe Filistin 
^aJıüinde ve bahusus Hayfada ve 
^üveysin ağzı Portsaidde geniş mik

yasta tahkimat ve bahri, askerî ve 
havai üsler vücude getirmekte bvr 
lunmasım ve aynı zamanda İtalya 
üe İngüterenin yakın Şark haVdan 
ve bahusus Arab ve İslâm âlemleri 
üzerinde birbirine karşı her türlü 
vesait ve bahusus telsiz neşriyatı üe 
propaganda yapmaları iki devleti bir
birine fevkalâde rakîb ve düşman yap-
mıştır. 

Romadaki müzakerelerde İtalya 
evvelâ Süveyş kanalının idaresine.ve 
kontrolüne iştirak etmekte İsrar et
mişti. Bu noktada ingiltere îtalyanm 
davasını terviç etmiştir. Daha sonra 
İtalya Füistindeki tahkimatın dur
durulması ve bahusus Hay fanın müs
tahkem bir mevki haline kormlmor 
ması hakkında İsrar etmiştir. Lâkin 
İngiltere yalan Şarktaki mevkiinin 
sevkülceyş anahtarı bulunan bu sa
hada fazla müsaadekârlık göstermek
ten imtina etmiştir. Şimdilik muza-
kerelerin ilerlemesine en büyük en
gel Filistine aid işler bulunuyor. 

Feyzullah Kazan 

Medeni vasıtaları insanlığa 
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Sunî İpek istihsalâtı 
îngilterede yapılan bir istatistiğte 

göre yer jmzünde sunî ipek istihsalâtı 
sok artmıştır. 1934 de 335.000 ton sunî 
*pek istihsal edilmişken bu miktar 935 
Ûe 422.000, 936 da 462.000 olmuştur. 

Geçen sene en fazla sunî ipek istih-
^ eden Japonya olmuştur. 129.000 ton 

sun'î ipek istihsal etmiştir. Ondan son
ra 126.000 tonla Amerika geliyor. Ame-r 
likadan sonra sırasile 53.000 tonla İn
giltere, 51.000 tonla Almanya, 40,000 
tonla İtalya, 19.000 tonla Fransa geli

yor. 
Küçük düşmanlar 

Böcekler yeryüzünde insamn en bü
yük düşmanıdır. Âlimlere göre, insan-
'^rla böcekler arasında müthiş bir ha-
y t̂ mücadelesi var. Henüz kimin galip 
Çıkacağı belli değil. 

Sıca kınemleketlerdeki örümcekler 
îr kuşu, küçük bir hajrvam, yeni do-

Kan bir çocuğu öldürebiliyor. Çeçe de-

Kayak 
Kayak sporu Amerikada mühim bir 

Sanayi doğurdu. Yedi sene zarfmda 
yapılan kayaklar, kayak imalâthane
lerine 20 milyon dolar kâr temin et-
**ıiştir. 

KarU havalarda 1 milyon kayakçı 
'̂ ayak sporu esvabı için 6 milyon, ka-
Vak malzemesi için de 3 milyon dolar 

nilen bir nevi sinek var ki, soktuğu 
insanlara tedavisi kabil olmıyan has
talık aşılıyor. Daha birçok böcekler de 
salgın hastalıklar aşılıyor. 

Kalküta fennî kongresinde Hindis-
tanda her sene zehirli' böceklerin 
1,500.000 kişinin Ölümüne sebep oldu
ğu tesbit edildi. 

sanayii 
harcediyormuş. Kayakçılar, kayak 
sporu istasyonlannda her sene 3 mU-
yon dolar sarfediyorlar. 

-Bir kauçuk fabrikası bu sanayiin da
ha fazla inkişafım temine otomobiller
in üstlerine kayak konacak yerler yap
mağa çalışıyormuş. 

Tayyare İle 
Yolsuz diyarlara sefer eden ordu

ların tayyareden istifadeleri çok bü
yüktür. Tayyare yüksek tepelerdeki 
•follara da erzak taşıyor. 

ingilizler Hindistanm birçdk yer-
^̂ fine tayyare seferinde hâkim olu
yorlar. 

Pakat tayyareden bilhassa Habeşis-

tanda çok istifade edildi. Hava yolu 
ile askere yalnız hububat ve konser
ve değil, taze et de gönderiliyor bir tay
yare birkaç koyun taşıyor. Tayyare ye
re inecek saha bulamazsa, kojaınlarm 
sırtlarma paraşüt bağlıyor ve hay-
vanlan salıveriyor. Koyunlar sağ salim 
yere iniyorlar. 

•Elektrikle yapılacak ilânlar 
Belediye reisliği, duvar ve diğer n&-

*i ilânlara mahsus ilân tarifesini ye-
'̂ iden tedkik ederken elektrik ile ya-
PUacak reklâmları bu talimatname
den ayırmağa karar vermiştir. 

Elektrikle yapılacak reklâmlar için 
*^garî bir tarife tatbik edüecektir. 

bir orta mektebin temel 
atma resmi yapıldı 

usküdarda Fıstıkaiğacmda inşa edi-
ĉek orta mektebin temelatma mera

k i dün yapılmıştır. Merasime maa-
Jl̂  müdürü, Üsküdar kaymakamı ve 
^sküdar halkı iştirak etmişlerdir, 
^^ni mektep binası 60 bin liraya mal 
'alacaktır. 

Önümüzdeki pazartesi günü de Ka-
^ümrük orta mektebinin temelat-
""̂ a merasimi yapılacaktır. 

*̂ ftdm meselesinden kavga 
Beyoğiunda Yani ve Kâmil admda 

T̂i kişi arasmda bir kadın meselesin-
j ^ " ^ kavga çıkmış. Kâmil Yaniyi yara-
^öiiştıj. Carih yakalanmıştır. 

Elli 
kuruş çaldı, kaçarken 

yakalandı 
j Yaşar adında biri Tahtakalede seb-
^ i Süleymamn elli kuruşunu çal-

-̂ ' a r k e n yakalanmıştır. 

Bir kısım hamamlar 
kapanacak mı^ 

Hamamlara: verilecek terkos ücret
lerinin şehir meclisi kararile on ku
ruş tenzil edilmesine rağmen hamam-
cüar, bu karara itiraz etmişler, fakat 
susuz kalmamak için birinci taksit 
su borçlarmı on kuruştan ödemiş
lerdi. 

Şimdi ikmci taksit müddeti gel
miştir. Eamamcüar, zarar ettikleri
ni ileri sürerek fatura bedelleriıü on 
kuruş hesabile Ödemek istememekte
dirler. Sular idaresi de borçlarmı öde-
miyen hamamların sularmı kesece
ğini kendüerine ihtar etmiştir. Şayet 
bir anlaşma bulunmazsa susuz kalan 
hamamlardan bir kısmı kapatılacak
tır. 

Esnafın fazla gürültü yap
maması bildirildi 

Son zamanlarda verilen cezalara 
rağmen seyyar satıcüaim fazla gü
rültü çıkardıklan görülmüştür. Bele
diye esnaf cemiyetlerine bir tezkere 
göndererek esnafm gerek satış rek
lâmı için, gerek ellerindeki mihaniki 
vesait ile gürültü çıkarmamalarım 
bUdirmiştir. Gürültü yapan esnaftt 
verilecek cezalardan başka esnaf ce
miyetleri de mesul edileceklerdir. 

hediye etmek şerefi hangi 
millete aiddir? 

Kendilerini dün
yanın en icadçı mil
leti addeden Ame
rikalılar modem 
tekniğe aid buluş
lardan bir çoğunun 
Amerikalılar tara-
fmdan müjdelendi-
glne kanidirler. Fa
kat yeryüzündeki 
bütün milletler bu
günkü medeniyetin 
iftihar ettiği icad-
lan benimsemek, onlan beşeriyete hedi
ye etmek şerefini kendilerine ayırmak ar
zusunda oldukları için bu sahada millet
ler arasında mütemadi bir mücadele var
dır. Fırsat düştükçe makaleler ve konfe-
ranlaslarla birbirlerinin iddialannı kör-
letmeeğ çalışırlar; bu şerefi bir türlü 
paylaşamazlar. 

Meselâ Amerikalılar buharlı gemiyi 
Amerikalı Robert Fulton'Un icad ettiğini 
iddia ederler. Fakat ilk buharlı geminin 
suya indirilmesi tarihi olan 1807 den otuz 
sene evvel Avrupada İngiliz Villam 
Smington'un imal ettiği 3rirmi kadar bu-
harh geminin yakın sahilleri dolaşmakta 
olduğunu İngilizler daima hatırlatmakta
dırlar. Onlara göre Robert Fulton buharlı 
gemiyi ilk defa ticari maksadla kullanan 
adamdır. ^ 

Amerikalılar dünyada ilk otomobili ya
pan adamm Jorj Selden olduğunu v« 
bu adamm 1879 senesinde ihtira bera-
tmı iki milyon dolara Ford a sattığını 
söylerler. Buna MukabiL 1807 de İsviç
reli Dö Rivaz'm F r a n s a » havagazlle iş-
liyen bir araba icad edefek muvaffaki
yetli tecrübeler yaptığı, İB60 da Fransız 
Lönuvar'm buna benzer; bir araba imal 
ettiği, 1875 de Avusturyafi Markus'ün ge
ne havagazlle yürüyen bir araba ile Vi
yana sokaklarında dolaştığı, fakat bu 
araba çok gürültü çıkardığı için polis ta-
rafmdan menedildlği iddia edilir. Bu su
retle hakikî otomobil mucidinin kim ol
duğu tamamen kaybolmuştur. 

Bugün telgrafta kullanılan nokta ve 
çizgilerden mürekkeb alfabe ile bunu ya
zan telgraf makinesinin mucidi Ameri
kalı Mors mudur? Bu ieafabeye her ne 
kadar Mors alfabesi deniliyorsa da bunu 
bir Almana söyliyecek olursanız fena hal
de kızar ve elektrikli telgrafm Von 

Fransızlar, ingilizler, Almanlar ve Amerikalılar 
arasmda daimî bir mücadele vardır. Her biri en 
büyük mucidlerin kendi milletleri arasından çık
tığını iddia eder, medeniyetin bugünkü tekâmü

lünden bir iftihar payı çıkarmağa 
çalışırlar. Asyalılar ise... 

J 
Sömmering isminde bir Almanm icad-
gerdesi olduğunu isbat etmeğe kalkışarak 
Almanm 1809 da yaptığı telgraf âletinin 
1837 de Amerikalı Mors tarafından tak-
lid edildiğini haber verir. Bıma mukabil 
İngilizler bu iki iddiayı da şiddetle red-
derek telgraf mucidinin İngiliz Kuk ol
duğunu söylerler. 

Amerikahlar telefonun icadmı Ameri-
kaU Bel'e (1876)'; Almanlar FUip Reise 
(1861) atfederler. Fransızlar ise Şarl 
Bursöl'ün telefon makinesini kafasmda 
tamamile canlandırdığını, fakat ömrü ve
fa etmediğinden hakikat sahasına çıka
ramadığını iddia ederler. 

Almanlara göre Stamfer isminde bir 
Alman 1833 senesinde ilk defa olarak bu
günkü sinemanın babası olan sinematog
raf âletini yapmağa muvaffak olmuştur. 
Bundan 62 sene sonra Fransız Lümlec 
kardeşler bu âleti tekemmül ettirdiler. 
Halbuki Fransızlar bu sahada Lumier kar
deşlerden başkasını katiyen tanımazlar. 
Hattâ Lümier kardeşlerin ilk defa olarak 
yaptıkları filim kırk metre uzunluğvmda 
olup bir trenin gara gidişini gösterdiği
ni, iki kardeşin bu âleti sonra bir Ame
rikalıya çok yüksek bir fiatle sattıklarını 
her fırsatta ilân ederler. 

İlk defa çelik imaline muvaffak olan 
adam hangi millettendir. Amerikalı Kelli 
mi, Alman Simens mi, Fransız Marten mi? 
İddialan dinliyecek olursanız işin içinden 
çıkmanın mümktfh olmadığım görürsünüa. 

Bugün odalarımızı aydmlatan elektrik 
ampullerinin mucidi hiç şüphesiz Edison'-
dur, demeyiniz. Çünkü İngilizler size der
hal Jozef Svan ismini verecekler, Ruslar 
ise Jabloçkof olduğunu söyliyeceklerdlr. 
İsimler bu kadarla kalsa ne ise... Fran
sızlar da JorJ Klod'u flâve ediyorlar. 

Amerikalılara göre dikiş makinesi Ame

rikalı Ellas Hov'un 
eseridir. Fakat Fran
sızlar buna kah
kaha ile gülerek da>-
ha 1830 senesinde 
Paris işçilerinin Tl-
monier isminde bil 
Fransız tarafmdan 
imal edilen makine
lerle rahat rahat di
kiş diktlkelrini Ame
rikalılar unutuyor
lar, demektedirler, 

aksine olarak ilk 
tarafmdan değil. 

Bir çok iddialann 
asansör Amerikalı Otis 
İngiliz Armstrong tarafmdan 1846 da ya 
pılmıştır. Bu asansör sulann muvazene
si kanununa dayanarak işliyordu. Alman 
Simens bundan sonra elektrikli asansörü 
icad etmiştir. 

Bunlardan başka iki Amerikah yaptık
ları bir listede ilmi mahiyeti haiz 148 mû* 
him icadm muhtelif memleketlerde, 
muhtelif insanlar tarafmdan ayni za
manda ortaya atıldıgmı tesbit etmişler
dir. Meselâ Amerikalı Hal ile Fransıa 
Meruliki ay ara ile alüminyum imaline 
muvaffak olmuşlardır. Gene Fransız Mo-
tay ve Amerikalı Lov sokakları tenviU 
için kullanılan havagazı fenerlerini ayni 
zamanda yaptılar. 

Fakat bütün bunlardan sonra şunu da 
kaydedelim ki Avrupalılarla Amerikah-
larm beşeriyete kolaylıklar temin eden 
bir âleti icad etmek şerefini paylaşmak 
için yaptıkları mücadeleleri Asyalılar is
tihfafla karşüamaktadırlar. Çünkü Asya 
sakinleri hangi sahada olursa olsun in
san ^ i bütün ana fikirlerin de Asy» 
kıtasmda doğduğuna kanidirler. 

Asyah ağırbaşU adamdır. Teferruattan 
ve pratikten nefret eder. Değişmez ka-
nunlan, esaslan bulmağa çahşır. aceleci 
değUdir. 

Buna mukabil pratik dünyası olan Av
rupa, Asyadan öğrendiği ana fikirlerden 
derhal istifade çareleri düşünmüş, maki
neli âletler vücude getirmiştir. Sürat 
fikri Asyanm, otomobil Avrupanındır, uç
mak fikri Asyanm, tayyare Avrupanmdır. 

Asyalı dünyayı bir insan şeklinde ta
savvur eder. Ona göre bu insanm kafası 
Asya, elleri Avrupa üe Amerikadır. Afri
ka ve Okyanusya ise bu muazzam insa
nm ayaklaruu teşkil ederler. Ş. H. R. 

tKTİSADt MESELELER 

Türkiye - Amerika 
ticaret münasebetleri 

Bir Amerikan heyeti Ankarada ye
ni bir ticaret anlaşması yapmak için 
müzakerelere başlamıştır. Yeni anlaş
ma ile Türkiye - Amerikan ticareti
nin daha ziyade inkişaf bulacağına 
eminiz. Bımu düşünerek, Amerika ile 
olan bugünkü ticaret münasebetleri
mizi ve yarınki münasebetlerimizin 
alacağı şekli aşağıya yazıyoruz: 

Amerika dış ticaret bilançomuzda, 
Almanyadan sonra ikinci dereceyi iş
gal etmektedir. 937 senesinde, 137 mil
yon 983 bin üralık ihracatımızdan 50 
müyon 412 bin liralık ihracat Alman-
yaya yapılmıştı. Almanyadan sonra 
ikinci derecede gelen Amerikaya ih
racatımız 19 milyon 203 bin lira tut
maktadır. Amerikamn bize olan itha
lâtı ise 17 müyon 295 bin lirayı bul
maktadır. Diğer senelere rüsbetle 
Türkiye - Amerika arasmdaki ticaret 
münasebetlerinde bir genişleme var
dır. 936 senesinde Amerikaya 13 mil
yon 419 bin liraUk ihracat yapmıştık. 
Amerikanın bize ithalâtı ise 8 müyon 
993 bin lira idi. 

938 senesinin ilk üç aylık istatistik
lerle, geçen senenin üç ayUk istatistik
leri arasındaki farka bakılırsa, Türki
ye - Amerika ticaretinin daha ziya
de arttığı anlaşüır. 

Bir çok mallarımız, Amerikaya 
başka memleketler vasıtasile satıl
maktadır. Mutavassıtları ortadan kal
dırdıktan sonra, Amerikayla ticaret 
münasebetlerinin daha ziyade artaca
ğına emin olabiliriz. 

Geçenlerde İktisad vekâleti müste
şarı Kurdoğlu Faik'ın ihracat tacir
lerine söylediği gibi, iyi ticaret arüaş-
malanndan başka, tüccara düşen va
zife vardır. Müşterimiz olan memle
ketlere seyahatler etmek, malımıza 
kendi elimizle mahreç bulmak, orada
ki sergilere iştirak etmek lâzımdır. 
Bu da Ticaret Odalarına, tacirlere 
düşen bir vazifedir. Bımu da yapma
lıya. — H. A. 

Sivil mekteplere 8475 parasız 
yatılı talebe alınıyor 

Bu miktar geçen seneye nazaran 
1190 kişi daha fazladır 

Ankara (Hususî muhabirimizden) — 
1938-1939 ders yılı İçinde lise ve orta-
mekteplere almacak parasız yatılı ta
lebe sayısmm bin beş yüz olarak tesbit 
edUdiğmi büdirmiştim. 1937-1938 ders 
yılmda bu mekteplere parasız yatılı 
olarak bin talebe alınmıştı. Demek 
oluyor M, önümüzdeki ders yılı için
de bu mekteplere beş yüz parasız ya-
tüı talebe fazla almsccaktır. 

1938 malî yılı muvazene! umumi
ye kanunu projesine bağlı bir cedvel-
de gelecek ders senesi masraflan dev
letçe ödenen diğer mekteplere almar 
cak parasız yatüı talebelerin sayısı şu 
suretle tesbit edilmektedir: 

Siyasal bilgiler okulu 420, yüksek 
öğretmen okulu 170, Gazi öğretmen 
okulu ve eğitim enstitüsü 250, öğret
men okulları 2100, KızılçuUu, Trak
ya ve Mahmudiye öğretmen okuUan 
600, müzik öğretmen okulu 135, inşa
at usta okulu 220, kız ertik öğtetmen 
okulları 90, erkek ertik öğretmen okul-
lan 50, bölge sanat okullan 1780 ki 
ceman 5815 talebe eder. 

Bu yekûn de 1937-1938 senesinde adı 
geçen mekteplere alınan parasız tale
be yekûnundan 570 fazladır. Bu fası
la muhtelif mektepler arasmda şu su
retle taksim edilmiştir: 

Yüksek öğretmen okulu 40, inşaat 
usta okulu 20, erkek ertik öğretmen 
okullan 30, bölge sanat okullan 100, 
öğretmen okullan 380. 

Öğretmen okullarma almacak faz
la talebenin hepsinin önümüzdeki ders 
senesinden itibaren tedrisata başlıya-
cak olan Kızılçullu, Trakya ve Mah
mudiye öğretmen okullarma kabul edi
lecekleri cedvelde aynca zikredilmek
tedir. Köy muallimi yetiştirecek olan 
bu üç mektebin tam kadro ile tedri

sata başhyabilmelerini temin için di
ğer öğretmen okullannm talebe kad-
rolan biraz daraltılmıştır. Füvaki ge
çen sene öğretmen okullarma 2320 
talebe alınmış olmasına mukabil bu 
yekûn önümüzdeki ders senesi için 
2100 olal-ak kabul edilmiştir. 

Kızılçullu, Mahmudiye ve Trakya 
öğretmen okullannm talebe kadrosu 
600 olarak tesbit edilmiştir. 

Yukardaki rakamlara; yüksek ri-
raat enstitülerine kabul edüecek 820i 
orta ziraat mekteblerine kabul edile
cek 160, Ankara hukuk fakültesine 
aUnacak 180, talebeyi de ilâve etmek 
suretile önümüzdeki ders senesinde 
masraflan umumî muvazeneden öde
nen sivil mekteblere (yüksek mühen
dis mektebi ve teknik okulu hariç) 
parasız yatüı olarak almacak talebe 
yekûnunu bulmakta kabUdir ki; bu 
yekûn 8475 dir. 

Pamuk tc^umu üretme 
müesseseleri 

Ankara 28 (Telefonla) — Mevcud 
üç pamuk tohumu üretme çifliğüıe 
ilâveten biri Malatyada, diğeri Iğdır-
da olmak üzere daha iki pamuk tohu
mu üretme müessesesi kurulacaktır. 

Bundan başka Trakya bölgesi iyi çe-
şid pamuk sahasma alınacak ve bu 
bölgede de bir üretme çifliği tesis edi
lecektir. 

Adana pamuk tohumu üretme saha-
smdaki arazinin istimlâki kararlaşmış-
tır. Bu sahanm senelik isticar bedeli 
yirmi bin lirayı bulmaktadır. 

Deniz bank umum müdürü 
Ankaraya gitti 

Denil Bank umum müdürü B. Yu
suf Ziya dün Ankaraya gitmiştir. 
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Menekşe reçeli 
menekşe şurubu 

Mevsimin çiçekleri arasında menek
şe kadar faydalısı yoktur. Güzel ko-
kıısunu süslediği vazolardan neşretti
ği gibi liköründe, reçelinde, şurubun
da da kokusunu muhafaza eder. 

Menekşe likörü bir çok şekilde yapı
lır. Birincisi: Gayet güzel kokulu me
nekşeleri almalı, saplarından kopara
rak ayırmalı. Geniş ağızlı sırça bir 
kavanoz içerisine bir kat menekşe, bir 
kat ince şeker, bir kat menekşe, bir 
kat şeker koymalı, kavanozu yansına 
kadar doldurmalı. Üzerine ayni mik
tar 50 derecelik ispirto doldurmalı, 
ağzını kapamalı. 48 saat öylece bırak
tıktan sonra filtreden geçirmeli ve şi
şelere taksim etmeli. 

İkincisi: Bir litre ispirtoyu kavano
za koymalı, İçerisine 50 gram yalnız 
menekşe çiçeklerinin yapraklarım ata
rak dört gün bırakmalı. Kavanozun 
ağzı kapalı olacaktır. Dört gün sonra 
yaş bir tülbentten menekşeleri sıkma-
h, çıkan suyu kavanoza kojrmalı, içe
risine bir bardak suda eritilmiş 400 
gram ince şeker ilâve etmeli. Bir gün 
durduktan sonra filtre ederek şişelere 
doldurmalıdır. 

Üçüncüsü: İki bardak su ile 750 
gram şekeri kaynatmalı. Porselen bir 
kap içerisine 200 gram menekşe çiçeği 
koymalı, üzerine sıcak şekeri dökmeli, 
ağzını sıkı sıkı kapamalı. 24 saat son* 
ra tülbentten süzmeli, içerisine bir 
litre 50 derecelik ispirto ilâve etmeli, 
24 saat sonra filtre edip şişelere dol
durmalıdır. 

Reçeli: On beş paket taze toplan
mış güzel kokulu menekşe almalı ve 
akşam üzeri yaprak yaprak ayıkla-
malı, 750 gram ince toz şekerle por
selen bir kâse içinde mmcıklamalı, 
sonra üstüne iki limonun suyunu 
sıkmah. Kâsenin kapağını örterek sa
baha kadar bırakmalı. Sabahı 750 
gram şeker almalı 4 bardak suyla şer
bet kestirmeli, içine menekşeleri ata
rak kaynatmalı, kıvama gelince indir
melidir. 

Şurubu: 500 gram menekşe çiçeğini 
yaprak yaprak ayıklamalı, porselen 
kâseye koymalı, üzerine sekiz bardak 
kaynar sıcak su dökmeli. Üzerini ört
meli, 24 saat öylece bırakmalı. Yaş 
tülbentten sıkarak çıkan suyu bir bu
çuk kilo şekerle ateşe koymalı. Şurup 
koyuluğunda olunca şişelere taksim 
etmelidir. 

Bir kaç örtü model[ 

ö r m e bluz ve sveterlerin 
yumuşak olması için 

Yünlü kumaşların, fanilelerin örme 
bluzların, sveterlerin yıkandıktan son
ra yumuşak ve gevşek kalması için, 
çalkama suyu içerisine bir çorba ka
şığı gliserin ilâve etmek k4fidir. 

Benkll ve basit el işlemeleri daima 
rağbettedir. Resimde görülen iki örtü
nün modeli zariftir, İşlenmesi pek ko
laydır. 

1 numaradaki örtü, tepsi üzerine 
konulabilir, masa ortasını süsler. İn
ce organdi veya linondan yapılmıştır. 

Çiçekler sarma, saplan sap işi olarak 
işlenmiştir. Yapraklar yeşil organdi 
veya linondan aplikasyon yapılmış, 
üzerine çiçekler işlenmiştir. 

2 numaralı örtü bej rengi ketenden 
yapılırsa yastık da olabilir. Lâleler ve 
yapraklar sap işi olarak işlenmelidir. 
Lâleler sarı, pembe, kırmızı, renkler

den biri ile yapılabilir. 
Organdi veya linon renkli olursa çi

çekler şöyle işlenmelidir: Mavi zemin 
üzerine pembe lâle, sarı zemin üzerine 
mor lâle, yeşil zemin üzerine kırmızı 
lâle, pembe zemin üzerine sarı lâle 
çok zariftir. 

Beyaz peynirli tart 
200 gram un, 100 gram ince toz şe

ker, iki yumurtanm yalnız sarısı, bir 
tutam tuz, 150 gram tereyağı almalı. 
Unun ortasını açarak hafifçe yumu
şatılmış tereyağmı, yumurta sarıları-
m, şekeri koymalı ve karıştırarak yo-
ğurmalı. Hamur olunca üstünü örte
rek yarım saat bırakmalı. 

Bir gün evvelden yarım kilo beyaz 
taze peyniri (tuzu çıkması için) üç 
dört parçaya taksim ederek suya koy
malı. 

Hamuru dinlenmeye bırakınca bir 
gündenberi suda duran peyniri alma
lı, çeşme altmda yıkamalı ve ezmeli. 
İçerisine 125 gram ince toz şeker, iki 
bütün yumurta, iki çorba kaşığı ma

kineden geçmiş iç badem, üç çorba ka
şığı çekirdeksiz üzüm, üç çorba kaşığı 
süt kanştırmalı. 

Hamuru almalı, merdane ile açarak 
küçük bir tepsiye yaymalı, hamurım 
etrafını tepsinin kenarlarına kaldıra
rak düzeltmeli. İçerisine hazırlanan 
peyniri dökmeli, hafif fmnda bir saat 
pişirmeli. 

Leke için bir ilâç 
ipekli ve joınlü kumaştan her leke

yi çıkaran bir ilâç yapmak için 125 
gram saf terebentin, 15 gram 50 dere
celik ispirto, ve 15 gi"am eter almalı, 
ajm şişeye koyarak karıştırmak. 

Lekesi çıkarılacak kumaşı bir masa 
üzerine yaymalı, altına bir kaç kata 
katlanmış havlu koymalı, lekeyi bu 
ilâçla ıslatmalı ve temiz ince bir bez
le leke kaybolımcıya kadar silmeli. 
Leke eski ise ilâcı sürmezden evvel, 
ütü ile ısıtmalı. Bu ilâç kullanılırken 
sigara içmemeli ve ateş kenarmda iş 
görmemelidir. Bu ilâcı iptida ehem
miyetsiz elbiselerde tecrübe etmeli, 
sonra ağır elbiselerde tatbik etmeli
dir. 

T U Z A K 
Aşk ve macera romanı 

Nakleden: (Vâ — Nû) 

— ilk gördüğüm zaman siyah saç
lıydı; sonra sarı oldu; şimdi de kınm-
nya çalıyor. Hakikatte koyu kumral 
sanırım. Kadınlar istedikleri kadar 
saçlarının renklerini değiştirsinler, ah
lâkları gene ayni kalıyor... Ha, ne di
yordum?... Atiye, çok akıUıdır. 

— İzdivacımızın aleyhinde mi aca
ba? 

— Aleyhinde olup olmadığını bile
mem... Biz şimdi tahminî konuşuyo
ruz. Bu kadın öyle kurnazdır ki, bana 
bile kalbini açmaz... Vahid beyin bu 
izdivaçtan kendisine bahsettiğine emi; 
nim... Atiye ona ihtiyatkâr davranma-
sım tembih etmiştir. Evlenme mesele
lerinde kendileri mevzuu bahsolma-
dıkları zaman, kadınlar son derece 
durbin olurlar. Herhalde, ayrılıktan, 
tehlikelerden, bahsederek Vahid beyi 
kendi istediği yola sokmuştur. 

— Benden hiç hazzetmiyor galiba?.. 
— Canım, seni görmedi ki... Vahid 

beyin yanında sözde Feriha'yı kayırır 
gibi görünmek istemiş olacak... Büir-
sin ya malûm nakarat: «Senin kızın 
gibi güzel bir kız, daha iyisini bulabi-

Tefrika No. 4 

lir... Bu izdivaç hiç bir zaman onun 
rahatım temin edemez... Taşrada do
laşmaklar, fUan filân...» 

— Ben burada yokken, anlaşıldı, 
aleyhimde çalışılacak... 

— Eh, biraz zannederim. Fakat se
ninki sebat edecektir. Çünkü pek sev
dirmişsin kendini... Ve bu işin netice
si, güzel bir düğündür, merak etme... 
Hem Vahid bey, kızlarım fazla sık
maz, gene onların dedikleri olur... Üs
telik istediğin kadar mektuplar yaza
bilirsin. Mektepteyken de edebiyat 
dersinde kuvvetliydin... 

— Bu da söz mü? Edebiyat ta ne 
olacak? 

— Ne olacağı var mı?.. Aşk mek
tuplarını iyi yazarsın! 

Artık gidecekleri yere varmışlardı. 
Doktor Rahmi arkadaşına, bir bara 
uğrayıp biraz içki içmeği teklif etti. 
Fakat genç subay istemedi: 

— Derdim var. Canım eğlenmek 
istemiyor. 

— Söylediklerimden mi üzüldün? 
— Hem onlardan, hem başka dü

şünceler... Farkında mısın, bu akşam 

Mümtaz bey köşkte yoktu... 
— E, ne olacak? 
— O, köşke sık sık gelir gider de... 

Hattâ beni Feriha'yla tanıştırdığm 
gece hep onunla dans ediyordu... Hem 
de biraz fazla sık... 

— Vay! Kıskanıyor musun? 
— E, azizim... Seyahate giden... 
— ... Unutulmaz, akılda kalır, kork

ma... Ve nihayet döner... - diye doktor, 
subayın bedbinane cümlesini nikbin 
bir şekle çevirdi. 

— Giden belki döner... Fakat bazan 
da bu avdet pek gecikmiş olur. 

— Haydi, haydi... Vehme kapılma... 
Bu Mümtaz hakkında sana fikrimi 
söyliyeyim mi?... Bence sıfırdır, hiç
tir... Üstelik te ahlâksıza benzer!.. Ona 
ehemmiyet bile verme... Yarm ben se-
lü gelir, alırım... Trene kadar teşyi 
ederim... Gene görüşürüz... Haydi Al
lah rahatlık versin... 

Rahmi, yoluna devam etti. Cahid 
evinden içeri girdi. 

Genç subayın apartımanı, gidiş ha-
zırlıklarile karmakarışıktı. Çekmeler 
çekilmiş, dolap kapakları açılmış... 
Yerlerde, bavullara henüz yerleşme
miş çamaşırlar... 

Cahid bir tekme oraya, bir yumruk 
buraya savurarak, ortalığa biraz ni
zam verdi!.. Yazı masasına geçerek 
annesile babasına mektup yazmağa 

I başladı. 

Yirmi sekiz yaşındaydı. İstikbali 
parlak bir kurmay subaydı. Annesile 
babası, Bursada, bahçe içinde, bir 
köşkte tekaüdlüklerini geçiriyorlardı. 
Zaten babası mütekaid generallerden
di; bütün zevki, küçük çifliğile uğraş
maktı. Annesi ise, bir hayır cemiye
tinde çalışıyordu. 

Cahid, üzüntüsünü belli etmeksizin, 
onlara neşeli bir mektup yazdı. Sonra, 
uyumağa karar verdi. Fakat imkânı 
yok, gözüne uyku girmiyordu. AkU 
fikri, Feriha'daydı. Onu ilk gördüğü 
günden bugüne kadar geçen safhaları 
bir bir düşünüyordu: 

Balo gecesi Mümtaz genç kızın be
line sarılarak dans ettiği zaman kal
binde nasıl bir hırs duymuştu. Fakat 
sonra, aralarında bir şey olmadığım 
anlayınca, içi rahatlamış, ânî surelte 
duyduğu incizabı genç kıza hissettir
mekten kendini alamanaıştı. Derhal 
aralarmda büyük bir samimiyet baş
lamıştı. Cahid, Hayriye'ye karşı da bir 
hürmet hissediyordu. Doktor kızm, 
servetine, mevkiine rağmen meslek 
sahibi olarak çalışmasını kendince 
çok iyi buluyordu. Hayriye ona fakir 
çocuklara bakmak için bir dispanser 
açtığım, hemşiresinin de kendisine 
yardım ettiğini söyleyince, kız kar
deşler hakkında daha iyi bir not ver
miş, bir yakmhk duymuştu. Fakat bu 
gece gerek Vahid beyin inadı, gerek 

Moda haberleri 
Tayör içerisine giyilen bluz ile 

şapkanın eyni renkte olması mo
dadır. 

if Mevsimlik yünlü mantoiar 
iki biçimdir: Vücudun biçiminde 
gayet sıkı önden düğmeli, yahut 
sırtı kloş ve bol, üstten takma 
cepli. 

-jk Yazlık elbiselerde bele kemer 
yerine kurdele bağlamak moda
dır. 

ic Dantelden yaka ve kol bir
çok elbiselerde görülecektir. 

if Şal örneği ipekliden tayör 
içine bluz giymek ve ayni ipekli
den mendili tayör cebinden çı
kartmak rağbettedir. 

if Beyaz, yahut bej rengi keten
den, üstü renkli kotan perle ile 
çiçekler işlenmiş eldivenler yazda 
çok giyilecektir. 

if İlkbharda kısa pelerinler, 
kaplar görülecektir. 

ifEmprimeden yapılan elbise
lerde büzgü çok kullanılıyor. 

I MÜŞKÜLLERE CEVAP I 

Yumurta sarısı ile saç nasıl yıkanır? 
Maçka, R. L. : 1 — Saçları yunıurt» 

şansı ile yıkamak için, az ılık su içerisin* 
telle vurulmuş iki üç yumurta sarısı fe»' 
nştırıp şampuan gibi kullanınız. Saç kök-
lerinfc parmak uçları ile masaj yapar 

gibi 
uvalayınız, sonra iki üç defa sıcak bol sU 
İle saçlan çalkalayınız, nihayet bir kah^e 
fincanı sirke kanştınlmış su ile çalkala' 
diktan sonra sıcak havlu ile saçları ^^' 
rulayınız. 

2 — Tırnaklarınızın kırılması kuUandi' 
ğrnız verniklerin iyi cins olmamasında 
ileri gelebilir. Bir müddet tımaklanniz' 
verniksiz bırakınız ve iki gecede bir tu" 
naklannızı bain - maride ılıklatılmış taü' 
badem yağı yahut zeytinyağı içerisinde 
banyo ediniz. Tırnaklar on dakika V̂ ^ 
İçerisinde durmalıdır. 

Geceleyin sürülen kremler 
Tepebaşı, Sofi D. : 1 — Gece sürülecek 

kremlerin mutlaka sabaha kadar yüzde 
kalması şart değildir. Yüzünüzü yıkayıP 
kurulaymız, kremi masaj yaparak y^f^^ 
nüze sürünüz. Sonra dişlerinizi ve agzi' 
nızı yıkayınız, saçlarınızı tarayıp iyice i^'^ 
çalayınız, ellerinizi yıkayıp kremle y^' 
hut gliserinle masaj yapınız. Bunlar " ^ 
çeyrek saat sürer. Sonra bir pamuk P '̂̂ j 
çasmı ılık su ile ıslatınız ve yüzünu^ 
hafifçe siliniz. Kremin fazlası çıkar, ı̂ 
dlnizde lâzım olan krem kalır. 

2 — Cildinizin yağlı olup olmadıŞi' 
anlamak için aynada dikkatle yüzün»^^ 
muayene ediniz. Eğer siyah benekler m^^ 
cud ise ve cildinize ince bir kâğıd ^^ 
rünce kâğıd yağlı çıkarsa cildiniz y*^ 
demektir. 

• •„ ki' 
3 — Dudak ve yanak kırmızı ıçi" 

raz rengini tercih ediniz. 

doktor Rahmi'nin anlattıkları, suba' 
yın asabını hayü bozmuştu. Bunla 
düşünerek ve her bir sözden, her D̂  
hareketten ayrı bir mâna çıkararak» 
uykusu kaçtı. Sabaha kadar, yatak 
bir yanda nbir yana dönerek uyuya 
madı. Erkenden kalktı. Eşyalaviî  
topladı, bavullarını kapattı. Akşaı* 
kadar hazırlanacak bazı evrakı vai'° '̂ 
Akşam üzeri, trene binmek üzere, do ^ 
tor Rahmi ile vapurda birleştikleri^^^ 
man, doktor, bir genç kadınla seia"̂  
laştı: 

— Vay... Atıfet hanımefendi- ^^^^ 
ye böyle?... Çantalarınız da var- • 

Kadın, yüzünün ve vücudunun 
parçasını ayrı ayrı oynatıp kıntara 

— Bilin bakayım... 
Doktor göz kırptı: 
— Mutlaka Ankarayadır. . 
— Hayır... Hayır... Bu sefer Şâ '̂  
— Demeyin... Ne münasebet?-
Genç kadın bir kahkaha attı: 
— O kadar ince sorulmaz, işt^ ^ .̂  

yorum... Fakat sizin de bavulla^ 
var... Siz nereye? 

— Ben değil, arkadaşım... 
Rahmi, bir adım geride duran 

hid'e döndü: ,,<. 
~ Azizim... Atıfet hanım da *';. 

gidiyormuş... İşte sana bir yoi 
daşı... 

Kadın çapkın çapkın: \ 
(Arkası v» 

Ca' 

"aiK*' 
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HEKtM ÖĞÜTLERI 

iyi işiemiyen iiaraciğer 

•ıni* 

C^' 

Sağ böğrümüz içinde koskocaman 
bir uzuv; karaciğer. Cüssesinden, gi
ren çıkan damarlann çokluğımdan, 
civanndaki uzuvlarla münasebetin
den de anlaşılıyor ki önemsiz bir var
lık değU. Anatomisinin hususiyeti 
de gösteriyor ki çelebi bir uzuv, her 
türlü saygı değer. 

•Eskiler, hele Calinos, Harveyl'e Fe
ke'nin buluşlan bu gösterişli, lâkin 
ıtemelsiz köşkü yıkıverdi. 

Lâkin unutmıyalım ki karjtciğersia 
yaşayamayız. Bu büjrük fabrika işle
mezse, ölüm hazır. Gördüğü işlerden 
biri veya bir kaçı eksilirse rahatsız 
Oluruz. İşte bu işlerin eksikliği pato
lojide önemli bir yer tutar. Nedir bu 
işler? İlkönce onlan görelim. 

Listenin başında safra çıkarması 
gelir. Kai'aciğer safra yapar dedik
leri zaman bazüan tiksindi. Amma 
Bonrâlan, hele on yedinci asırda saf' 
raya çok önem verdiler. Haklıydılar, 
safranm önemi inkâr olunamaz. Kat
merli işler görüyor. Bir kere yediği
miz yağlar barsaklara gittiği za-
maıı onlara saldırarak vücudde kul-
lanılabüecek kıhğa sokuyor; ayni 
zamanda barsaklarm içini dezenfek-
,te ediyor, baı-saklan harekete geti
riyor. Gördüğü işlerden birisi de şu; 
Damarlanmızın içinde dolaşan kır
mızı kandaki yuvarlacıklardan bazı-
lan yaşlan ilerlediği için harab olur
lar. Bunlardan kalan tortulan ka
raciğer, safra; boyalan olarak atar. 

Karaciğerin, Klod Benıar'ın bulup 
çıkardığı vazifesi ikinci sırada gelir. 
Büyük fiziyoloj istin en büyük zafe
ri: Karaciğerin şeker yapması. 

Kaııda binde bir nisbetinde şeker 
bulunur; bu şekeri karaciğer jrapar. 
Bunu da yediklerimizde buUuma 
glikojen denüen maddeden çıkarır. 
Ve ne tuhaf şey, gıdalanmızdaki şe
ker, değişmeden karaciğere girerse 
onu da glikoze çevirir; ve bunu is
tediği gibi yavaş yavaş kana verir, 
ne kadar lazımsa o kadar verir. 

Üçüncü vazife: Üre çıkarmamak. 
Yediklerinüzde bulunan albüm vü-
cudümüzde bir çok değişikliklere uğ
rar. Üre, bu değişikliklerin sonu, son 
haddi. AlbüiTüni yemezsdt yapama
yız; mutlak yiyeceğiz. Albüminli 
maddeler vücudümüzde kullamla 
kuUamla zehirli tortular bırakır. Ka
raciğer bunlann zehirini giderir. 
Üremi denilen draım gözönüne geti-
i'irseniz karaciğerin bu işini beğenir
siniz. Böyle olmakla beraber üre 
haddi zatında zararsıa maddelerden 
sayılır. 

Karaciğer, hazım yolüe gelen baş
ka zehirierin de hakkından gelir. Bu 
zehirlerin türlüsü var. Madeni ka
levi, nebatî, ve vücud makinesinin iş
lemesinden peyda olan zehirler. Ka
raciğer içinden geçerken bu zehirleri 
yakalar, toplar, ayınr. Barsaklarla 
beden örgüleri arasında bir süzgece 
benzer. Bu zehirler kana kanşarak 
her yere dağılır ve vücudu zehirler
lerdi, eğer karaciğer hüceyreleri oı> 
lann zehirlerini almasaydı. 

Konuyu biraz daha kurcalarsak, 
biı-az daha derinleştirirsek karaciğe
rin daha başka vazifelerini de bıüu-
ruz. Nitekim insan büyür, gelişir, 
gelişirken, ilk çağlarda karaciğerin 
kırmızı kan kürreciklerini yapmağa 
yardım ettiği görülüyor. Daha yeni 
anlaşıldı, kaı-aciğer kükürtün uzvi
yette düzenli olarak kullanılmasını 
İdare ediyor. 

Karaciğerin bu türlü türlü işleri 
görmeis güya biribün-edn büsbütün 
ayn gibi; sanki karaciğer bir fabri
ka; içinde biribirinden bölmelerle, 
duvarlarla ayrılımş atölyeler a3m ay
rı çalışıyor gibi... 

Bu dıştan görünüş. Klinikte 
görüyoruz, karaciğerin vazifelerin
den birisi sapıtsm da ötekiler dos
doğru işlesin, bu pek ender. Ka
raciğer vazifelerinin müstakil görün-
ttıeleri bizim bilgisizliğimizden. He-
hüz isbat edilemedi amma öyle sam-
lır ki karaciğerin bir tek vazifesi 
Var; müstakil gibi görünen öteki va
zifeler karaciğerin çalışırken göster
diği türlü türlü cilveler. Kim bilir? 
Belki... 

Tesiri uzun sürmiyen zehirlenme
ler, gelip geçici enfeksiyonlar karaci
ğerin tamamile işlemesine engel 
oluyor; bunlar geçici şeyler, bir müd
det sonra düzelir. Bir de karaciğerin 
vazifesinde uzun süren eksiklikler 
var. Onlar da derece derece. Artritik-
lerin, oburlann, şişmanlann, midele
ri İ3ri hazmetmiyenlerin, barsaklan 
bozuk olanlann karaciğer fabrikalar 
n iyi işlemez. Bunlann karaciğerleri 
büyük, hassas, hazımlan uyuşuk 
olur. Vücudlerinde biraz safra kahr. 
Karaciğerin gevşekliğinden ileri ge
len ikinci derecedeki ânzalar da bun
lara kanşır. Hele zehirleri yenmek 
işini de göremiyecek olursa... 

Hafif derecesi bu. Bir de şiddetli
leri var. Bunlar karaciğer hastahk-
lanmn doğurduğu ânzalar. Karaci
ğerin hüceyrelerini saran örgülerin 
bozulup çoğalarak onlan boğmasın
dan ileri gelir. Bu hüceyrelerin çev
resindeki yağlar onlan sarar ve bo
ğar. 

Karaciğerin işlemesindeki bozuk
luğu bu kadar ilerlemeden anlamak, 
ne kadar faydalı ve ne kadar zor bu
seniz. Bu, yalmz hislerimizin, yani 
kliniğin işi değil, buna lâboratuva-
n n yardımı da kanşmalı. İnce bir 
şiml, narin tekniği ile... Bunlann 
tatbikinde hastanın de usanmaması 
gerek. Şifa perisini kucaklamak ko
lay mı?... 

Dr. Rusçukla Hakkı 

Maslak faciası 
Müddeiumumîlik şoförün ke-
f aletle tahliyesi isteğini kabul 
' ^ etmedi 

Maslak yolımdaki feci otomobil ka
zası etrafmda adliye tahkikatı devam 
ediyor. Tevkif edilen şoför Kemal müd
deiumumîliğe bir istida vererek kendi
sinin kefaletle serbes bırakılmasım is
temiştir. Tahkikat henüz inkişaf etme
miş olduğundan müddeiumumîlik bu 
talebi reddetmiş ve evrak ağır ceza 
mahkemesine verilmiştir. 

Dün şahidler adliyeye gelmişlerdir. 
Fakat şoför Kemalin tahliyesi için ver
diği istida ile beraber evrak da ağır ce
za mahkemesine verümiş ve, mahke
mece henüz bir karar ittihaz edilerek 
evrak dördüncü sorgu hâkimliğine ia
de edümemiş olduğundan şahidlerin 
sorgusu yapüamamıştır. 

Kazayı müteakip mahallinde keşif 
yapan belediye mühendislerinin mu
fassal raporları henüz adliyeye gelme
miştir. Aldığımız malûmata nazaran 
ancak dün akşam üzeri ikmal edilmiş 
olan rapor bugün adliyeye verilecektir. 

Kazada yaralanarak Beyoğlu çocuk 
hastanesinde tedavi altına alman Şe
fik ve Nihadla belediye hastanesindeki 
Haydaruk sıhhî vaziyetleri günden 
güne iyileşmektedir. Nihadla Şefiğin 
birkaç güne kadar hastaneden çıkma
ları muhtemeldir. Haydarın yarası ağır 
olduğımdan daha bir ay kadar hasta
nede kalacağı anlaşıhyor. 

Merinos yetiştirme 
saiıasıjenjşletüecelı 
Yeniden 40 istasyon 
vücude getirilecek 

Ankara! 28 (Telefonla) — Ziraat 
vekâleti merinos yetiştirme sahasmı 
genişletmeğe karar vermiştir. Bu ka
rar cümlesinden olarak, önümüzdeki 
malî yü içinde Bursa, Bandırma ve 
Manyas mmtakalarmda kırk tohumla
ma istasyonu vücude getirilecektir. Bu 
suretle yeniden 150 bin koyuna aşüar 
mak temin edilecektir. 

Diğer taraftan Merinos yetiştirma 
mmtakalarmda mikrobik ve pa raz i t e 
ko}mn hastalıklan ile esash bir su
rette ve bir program dahilinde müca
dele edilecektir. 

Bundan başka merinos nuntakasın-
daki daimi Profilaksi ve diğer mın-
takalardaki uyuz mücadelesi için 45 
seyyar koruma ve tedavi havuzu 3ra-
püacaktır. 

Merinosa' aşüanmış koyunlar bu 
havuzlarda parasız olarak banyodan 
geçirilecektir. 

R u a m m ü c a d e l e s i 
Ankara 28 (Telefonla) — Geçen yu

larda Trakya, İstanbul, ve Kocaeli vi
lâyetlerinde yapılan ruam mücadele
si bu sene Bilecik, Bursa, Balıkesir ve 
Çanakkale vilâyetlerine de teşmil edi
lecektir. 

Gene bu sene İstanbul, Bursa, İz
mir ve Ankara' merkezlerinde tüberkü
loz mücadelesi yapüacaktır. Bu mer
kezlerdeki tüberkülozlu hayvanların 
sayısı 15 bindir. 

Yeni tohum ıslah istasyonları 
Ankara 28 (Telefonla) — Erzurum 

ve Diyarbakırda yeniden birer tohum 
ıslah istasyonu tesis edilecektir. Bu 
suretle memlekette mevcud tohum 
ıslah istasyonlannm sayısı yediyi bu
lacaktır. 

* • * 

v»r) 

Vazifelerinden birisini iyi yapmı
yorsa karaciğer iyi işlemiyor, demek; 
bir kaçım birden yapamıyorsa iş da
ha yaman! aşır, o zaman. 

Cenub hududunda y a k a l a n a n 
k a ç a k e ş y a d a n bir kısmı 

t s tanbulda sa t ı lacak 
Ankara 28 (Telefonla) — Cenup 

hududunda yakalanan kaçak eşya, 
bu hududa civar olan yerlerde satü-
maktadır. Gümrük ve İnhisarlar ve
kâletince bunun mahzurian görüldü
ğünden bundan böyle orada yakalana
cak eşyadan bir kısmmm Istanbulda 
satılığa çıkanlması kararlaşmıştır. 

N e v y o r k sergis ine işt irak için 
bütçeye yar ım m i l y o n l ira 

tahsisat k o n d u 
Ankara 28 (Telefonla) — NevyOTk-

ta açılacak beynelmilel sergiye resmen 
iştirakimizin kararlaştığı yazılmıştı. 
Öğrndiğime göro, sergiye iştirak mas
rafı olarak İktisad vekâletinin yeni 
bütçesine yanm milyon lira tsOısisat 
konulmuştur. 

Sağır , di ls iz ve körler mekte 
bine d a h a 2 0 ta l ebe a l ınacak 

Ankara 28 (Akşam) — Sağır, dUsiz 
ve körler mektebine yirmi talebe da
ha alınması Sıhhiye vekâletince karar-
laştırümıştır. Bu karar önümüzdeki 
malî yıl başından itibaren tatbik edi
lecektir. 

plâka resmi 
Benzinin litresine 4,5 kuruş 
zam y^^pılması düşünülüyor 

Şoförler, tahsili güçleşen plâka res
minin kaldırüarak benzin şişesi başı
na plâka resmi makamında cüz'î bir 
ücret konmasını istemişlerdi. Şoförler 
cemiyeti umumî kâtibi bu mesele üze
rinde temaslarda bulunmak üzere An-
karaya gitmiştir. Buraya gelen haber
lere göre Maliye, Dahili3re ve İktisad 
vekâletleri arasmda yapüan temaslar 
sonunda plâka resmi için bir formül 
bulunmuş ve bu formül üzerinde nihaî 
tedkâcat yapılarak bu meseleye biran 
evvel nihayet verilmesi tekarrür etmiş
tir. 

Duyulduğıma nazaran benzinin lit
resine 4,5 kuruş zam edilmesi düşünül
mektedir. Bu zam belediyenin plâka 
resminden elde ettiği varidatı beledi
yeye temin edebilecektir. 

Bursa valisi İ n e g ö l d e 
İnegöl (Akşam) — Kıymetli vali

miz Şefik Soyer bütün kazalardanki 
teftişlerini bitirdikten sonra bu haf
ta İnegöle geldi ve burada her saha
da teftişlerde bulundu. Vali, yazın 
büjrük bir gezinti güzergâhını teşkil 
eden Karaköy - İnegöl şosesini İne
göl hududuna kadar otomobille gide
rek teftiş etti. Gece Halkevine gelerek 
komite azalan ve idare heyetlerile 
görüştü ve Halkevinin çalışmasından 
memnun kaldı. 

Vali İnegölde kaldığı iki gün için
de ilk ve orta okulları teftiş etti, gü
zide ve mükemmel okuyup yazan mi-
lüminilerden çok memnun kaldı. Has
tane ve belediyenin yaptığı işleri göz
den geçirdi. Muhasebei hususiyenin 
Amerikan asma fidanhğma gitti. Bu 
sene köylüye dağıtılacak kısımlar 
hakkında izahat aldı. Bundan sonra 
memleketimizde mevcut iki spor klü-
büne de ayrı ayrı giderek her yerinde 
iki saatten fazla kalarak bütün ihti
yaçlarını gözden geçirdi. 

Bu teftişleri esnasında valimiz Ye-
nidoğan spor klübünün maddî vaziye-
tile alaksıdar olarak bu yeni teşekkül 
eden klübe belediyeye aid güzel ve bü
yük bir binayı klüp olarak vermeği te
min etti ve ayrıca da 50 liralık bir yar
dım etti. Halkevinin 3 nisanda yapa
cağı sokak koşulan için 6 çift koşu 
ayakkabısı hediye etti. 

Yazan: Sermed Muhtar Alus Tefrika No. 17 

N A N E M O L L A 
— Paşa enişte, 

senin yüzünden 
nedir bu başmııza 
gelenler, nedir bu 
çektiğimiz? Kar-
deşçiğimin de, bi
zim de canımıza tak 
dedirttin. Cam ya
nan eşek attan yü
rük olur derler. 
Artık yeter, iUâl-
lah!... 

Bu tepeden in
meden ihtiyarm 
her bir âzası sapır 
sapır titrerken, Ha-
sibe açıyor ağzı: 

— Bizim huri 
gibi Nesibeclğiml-
zin ne suçu, güna
hı vardı müslü-
man?.. Asıl onu 
sorayım, senin ona 
garezin neydi?.. 
Kişi halini bilse 
hoş değU mi, kar
lar yağsa kış değil 
mi?.. 

Bakındı hele, 
çizmeden ne ka
dar yukanlara çık
ma: ^ _ ^ 

— Civanlann ci- •"'"f^^^ 
vanı, yiğitlerin yi-
ğiti bir kocaya ma
likti o. Düğ*ün gü- Bakalım beyaz 
nü gelinin koltu
ğuna girip yürürken mahalledeki kız
ların, kadmlann, kocakanlann çene
leri titredi; salyalan aktı... Çok paşa-
lann, b ^ e r i n eskid«ı tulumbacüık-
ları varmış. Senin de var mı, yok mu 
oralan bana uzak. Yalmz şunu söyli-
yeyim de ilk damadımız Hidayetin ne 
olduğunu anla... Bundan dört beş yü 
evvelki büyük Beyt^lu yangmmda 
15, 16 yaşlannda bir çocukmuş; Av-
ratpazan sandığınm da borucusu.. 
Unkapam köprüsünü geçmişler; tam 
yokuşa vuracaklan sırada bir de bak
sınlar ki Galata tarafından başka bir 
takım yıldırım gibi geliyor; Çeşmemey-
danlılar... Bizimkiler İstanbulun tâ 
öbür ucımdan taban tepiyorlar, bun
lar şuracıktan. Önlerindeki sandığı 
yakalamalan işten değü... Bu cihetle
re benden zisrade vâkıfsındır ya, maa-
mafüı gene de anlatayım... Avratpa-
zarlüann reisi şaşalamış. Enişteciğim 
Hidayet geriye fırlayıp boruyu sağa 
sola savurmağa, (helâllaşın da öyle 
gelin!) diye bağırmağa başlamaz mı?.. 
Çeşmemeydanlılarda fare d ^ ğ i bir 
paraya... Kulakları çınlasın, yemini 
bUlâh ederdi; üstümde bıçak, ustura 
değü, toplu iğne bile yoktu, derdi.. 
İşte böyle aslan bir koca gördü Nesi-
be! 

Bilmem nesini yemiş ispinoz paşa, 
minderin üzerinde kalbini bastıra bas-
tıra tıkanıklıklar geçirirken, Hasibe, 
fazla gittiğini anlamış olacak, yelken
leri biraz indiriyM •. 

— Paşa enişte, evce halimiz harab. 
Bugünlerde Muşta da, estağfirullah 
babamda aksata mafiş, cebleri tini. 
(Bir Mahmudiye yüzlüğün yok mu, 
rakı alayım) diyor da kuruşu zor bu
luyorum. Kapı kapı, vezne vezne do
laştığım için, herkesin aklınca dünya-
hğım var. Şu gözlerim önüme aksın 
ki kaç zamandır nanajam. Ay başı de
ğil ki cebim şenlensin... Acayib acayib 
bakışmdan çakmıyor değilim, sen şim
di Eşref oğlanı öne süreceksin. O ka
zık neci diyeceksin... Oğlancağlz sa
raylara maraylara mabeyinci oldise 
dün bir, bugün iki. Saniyen, kardeşim 
diye sahib çıkıp hakikati ketmetmem. 
Kudretin ibreti oldu; başında kavak 
yelleri esiyor, bizlere mangır bile sek
tirmiyor... Ayıplıyan ayıplasın, et tır
nağız diye sana geldim. Derdimi Mar-
ko paşaya anlatacak değilim a, sana 
açtım. Bize biraz paraca yardım et 
paşa enişte!.. 

Abdülmennan paşa puslayı şaşır
mış, bronşitli göğsü hışırdıya hışırdı-
ya dinlerken, minderden inerek tin 
tin 3Kirüyüp karyolamn başucundaki 
dolabın çekmesini çekmiş, titriyen 
ellerüe Kudüs işi bir çekmece çıkar
mıştı. 

Cenaze parası olîu'ak sakladığı pa
radan 20 altım, baldızının eline verir 
vermez oracığa serilivermişti. 

Taş ölçerim, sol tarafı boyluboyun-
ca keçe... 

horoz da nişaıu hak eaeccK nu; 

Hasibe, her gün horoz başına bağlı, 
konakta. Nesibeyi önüne çekerek sor
gu, sual: 

— Kansı değil misin, biürsin hel-
bet. Bunağın mühürleri, senedleri, se
petleri nerede saklı?.. Babam sarhoş 
marhoştur ama şeytanm alt bacağı
dır. (Moruğun küp küp, kavanoz ka
vanoz küflüleri yoksa büeklerimi kese
rim) diyor. Yerlerini hiç çıtlatmadı 
mı?.. Mankafa karı, bu kadar öküzlük 
te olmaz. 

O sıralarda Eşref, feriklik rütbesilf 
atbaşı beraber olan Ulâ evvelliğini en
selemiş. İstanbulun hovardalık âlem
lerinde de parmakla gösterilen bir çi
çek... 

Sarayda valide sultanm başağasUe, 
hünkârm sermusahibi ve musahibi 
sanisile sikirdim sohbette. Mabeyinde, 
en büyüğünden en küçüğüne kadat 
Tıerkesle canciğer, kuzu sarması. 

Padişah, güreş ve hayvan döğüştür-
meğe meraklı. (Saya) ocağmdakl 
başpehlivanlarını tutuşturacağı, nadi
de Sakız koçlarım, Hind horozlanm 
biribirine saldırtacağı vakitler, ses
lenmede: 

— Nerede Eşref? 
Avaz avaz bağırtıda: 
— Eşreef, Eeeşreeef, gel Imraya!.. 

Redifin (1) bıldır yolladığı horozla 
Takyelinin (2) Hindistandan getirt
tiği, bu sabah gelen beyaz horozu dö-
ğüştüreceğim. Bakalım o da nişanı 
hak edecdc mi, etmiyecek mi? 

Şehirbazın kıfı öyle münasebetsiz 
bir vakitte tutmuş ki akşam karanlığL 
Saray bahçesine fanuslar, meşaleler, 
çanak mehtabları koşturulmuş. 

O saatte Eşrefin yerinde yeller esi
yor. Kim bilir hangi zevkinde, safa-
smda... Mabeyinci beylerde cevap ales
ta: 

— Cenabı mevlâyı mütaâlâ ömür v» 
afiyeti hüma3mnlanm müzdad bu-
jrursun. Eşref kulunuzun pederi esir 
firaş imiş; ibadetine gitti! 

Saniyesinde, iradei şahane: 
— Ömer (3) burada. Çabuk gidip 

hastayı görsün; tedavisine de devam 
etsin!.. 

Abdülmennan psışa, konağında ak
şama, sabaha. Kala kala bir nefesi 
kalmış. 

AtU haas Hasibe, kendi işini gücü
nü bırakmıştı. Her gün Etyemezden 
tabanlan yağlayıp erkenden Koskaya 
düşüyor, kızkardeşini karşısına otur
tup gene bir sürü istintaktan sonra 
doğru Süleymaniyeye vuruyordu. Mec
lisi tetkikatı seriye, İstanbul kadılığı, 
İdarei emval ve eytamdaki koca sarık
lıların ağzından girip burnundan çı
karak, hazırlıkları tamamlamıştı. 

(Arkası var) 

i 

(1) O sırada Bağdad valisi bulunan mtl-
9ir, meşhur Redif pa^a. 

(2) Hicaz valisi Talcyeddin paşa. 
(3) Hünlcânn tabibi saniâi, bahriy« 

mirlivalarından doktor Ömer paşa. 
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Fransada bir cinayet 

Bir avukat kadın 
kocasını öldürdü 

• 
"Güzel avukat,, diye 
tanınmış olan kadın 
cinayetini itiraf etli 

Geçen hafta Fransada Perpinyan 
şehrinde esrarengiz bir cinayet işlen
miş, bir bankada müdür muavini olan 
Fernand Delaris nammda 38 yaşmda 
genç bir erkek, yatak odasmda ölü 
olarak bulunmuştur. 

Fernand Delaris iki defa evlenmişti. 
İlk kansmdan boşandıktan sonra Per
pinyan barosuna kayıdlı olan bayan 
Garig ile evlenmişti. Bayan Garig 
genç ve güzel bir kadmdır. Hattâ Per
pinyan halkı, avukat kadını güzelli
ğine izafeten «güzel avukat» lâkabı ile 
anarlardı. 

Banka müdür muavininin güzel 
avukat kadınla evlenmelerinden bir 
çocukları dünyaya gelmiş, fakat ara
dan bir müddet geçtikten sonra arala
rı açılmış ve boşanmak için mahkeme
ye düşmüşlerdir. 

Kadın, kocasını sadakatsizlik ve 
evlenirlerken getirdiği çeyiz parasını 
çarçur etmekle itham ediyordu. Ban
ker Delaris, karısı ile araları açıldık
tan sonra ufak bir apartıman kirala
mış, orada tek başına yaşamağa baş
lamıştır. 

Geçen hafta, apartımanı temizle
mek için gelen hizmetçi kadın, ban
kerin yatak odasına girdiği zaman 
kendisini divanın üzerinde, başından 
yediği iki kurşun yarasile kanlar için
de ve ölmüş bir vaziyette bulmuştur. 
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Müstakbel harbin silâhları 
Elektrikli top, ölüm torpili, tek adamlı tank, uçan 
zırhlı, hücumla müdafaa arasındaki ezelî mücadele 

Oyun tahlilleri 
No. 4 

Güzel avukat bayan Gar i ; 

Hi/jnetçi kadın derhal çığlığı basmış, 
zabıtaya haber verilmiş, gelen polisler 
ve adliye tabibi Delarisin uyurken yü
züne sıkılan iki tabanca kurşunile 
öldürüldüğünü tesbit etmişlerdir. Ci
nayet odasında yapılan araştırma ne
ticesinde, katilin, karşı tarafta bulu
nan divanın, somyesinde kendisini is-
tiab edecek kadar bir yer açmak sure-
tile saklandığı ve Delaris uyuduktan 
sonra gizlendiği yerden çıkarak za
vallı bankeri öldürdüğü anlaşılmıştır. 
Bunun üzerine zabıta katili araştır-
r.ağa başlamış, ve Bayan Delarisin, 
kocasını kıskançlık ve intikam hırsile 
öldürmüş olması ihtimalini düşüne
rek kendisini derhal sorguya çekmiş
tir. 

Genç kadın, evvelâ inkâr etmiş, fa
kat sonradan cinayet gecesi kocası
nın evi etrafında saatlerce dolaştığını 
ve dolaşmaktan maksadının, kocasının 
sadakatsizliğini tesbit ederek boşan
ma davasını kendisine kazandıracak 
maddî deliller "Vıazırlamak olduğfunu 
ve o gece kocasını yamnda genç bir 
kadm bulunduğu halde eve girerken 
gördüğünü, cinayetten katiyyen habe
ri olmadığını söylemiştir. 

Polisler, genç kadının bu cinayette 
parmağı bulunduğuna kani oldukla
rından, kendisini mütemadiyen sıkış
tırmışlardır. Genç kadın, 11 saat sü
ren bir isticvabdan sonra bîtab bir 
hale gelmiş ve sonunda: 

— Evet, kocamı ben öldürdüm, diye 
bağırmış, asabî bir buhrana tutularak 
hıçkırıklarla ağlamağa başlamış ve 
kocasını nasıl öldürdüğüne dair şu 
itiraflarda bulunmuştur: 

„ _ Kocamın oturduğu apartıma-
nm bir anahtarı da bende idi. Or
talık kararır kararmaz, bendeki anah
tarla kapıyı açarak içeri girdim. Salo-

llçan zırhlılar 

Mütekaid Alman kaymakamı Jus-
trov tarafmdan neşredilen mühim bir 
eserde bugün olduğu gibi istikbalde 
de teknikin harbde nasıl katî bir rol 
oynıyacağı meraklı bir surette izah 
edilmektedir. Eser sahibi harbdeki 
maneviyatın silâhlar üzerinde mües
sir ola,cağfmı kabul etmekle beraber 
nihaî zaferin birinci sınıf teknik silâh
lar tarafından temin olunacağını ya
zıyor ve diyor ki: 

«Toprağa merbut olan piyadenin 
kısa mesafeden yapılan harUh cehen
nemi içinde en ağır yükü taşımağa 
mecbur olacağına ve ancak düşman 
memleketini ele geçirdikten sonra asıl 
son sözü söyliyeceğine katî kanaati
miz vardır. Fakat piyadenin daha 
1870 muharebesindenberi yegâne ve 
netice verici rolünü oynayıp bitirdiği
ni kabul etmemiz lâzım geliyor. Lan-
zemarkda olduğu gibi teknik hazırlık 
yapılmaksızın düşman ateşine karşı 
hücum etmek mânâsız bir harekettir. 
Ancak bunu ve teknik bütün kuvvet
lerin ve vasıtaların bir plân dahilinde 
müşterek hareketleri katî zaferi te
min edebilir. Bu kuvvetleri ve vasıta-
lan mütemadiyen arttırmak, biriktir
mek, onlardan en iyi surette istifade 
etmeyi bilmek bu işle meşgul olan 
makamların, bunlara tâbi tedkik ens
titülerinin, imalât ve iktisadiyat mü
esseselerinin ve hat tâ askerî kıtamn 
bile esasU vazifesidir. Bunlar harbin 
teknik hazırlığı ve teknik idaresi nok-
tai nazarından icab eden bütün mese
leleri hiç durmadan önlerine koymalı 
ve onlaım hallile meşgul olmalıdırlar. 

1914 den 1918 senesine kadar de
vam eden Umumî harbde askerî kuv
vetler daima siperlere yerleştiler" ve 
yeni bir hücum için lâzım olan teknik 
tedarikât cephe gerjsinde ikmal olu-
nuncıya kadar beklemekle vakit ge
çirdiler. Halbuki müstakbel harbde 
uzun süren teslihat ve tedarikât için 
hiç vakit kalmıyacaktır. Biribirine 
düşman olan iki kuvvet teknik hazır
lıklarının bütün şiddetile çarpışacak 
ve düşmanı mahvetmeğe çalışacaktır. 
Bu ise ancak tam olan vasıtalarla te
min olunabilir.» 

Justrov bunları yazdıktan sonra en 
yüksek sevkulceyş ve en kuvvetli tek
nik kabiliyette kıta kumandanları ye-
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nun bir köşesinde bulunan divamn 
somyesuîde, beni gizliyecek kadar bir 
yer açtım ve orada saklandım. Saat
lerce kocamın eve gelmesini bekle
dim. Kocam gece yarısına doğru gel
di. Fakat benim saklandığım odaya 
girmedi, doğruca yatak odasına çekil
di. 

Kocam uyuduktan sonra saklandı
ğım yerden fırladım, parmaklarımın 
ucuna basarak odasına girdim ve ku
zenimin bundan bir ay evvel satın al
dığı tabanca üe kafasına iki kurşun 
sıkarak öldürdüm. Sonra sokağa fır
ladım ve kaçtım.» 

Maktul banka müdür muavini çok 
neşeli, fakat hoppa bir adamdı, öte
de beride gezmekten zevk alırdı. Ka
rısının parasının büyük bir kısmını 
yemiş, sonra boşanma davası açmıştı. 
Avukat kadının bu vaziyet karşısında 
cinayete karar verdiği anlaşılmakta
dır. 

tiştirilmesini birinci taleb olarak orta
ya atıyor, çabuk değişen vaziyetlere 
teknik kuvvetlerle mukabelede bulu
nabilmenin bu sayede mümkün olabi
leceğini söylüyor. 

Justrova nazaran henüz bugün meç
hul ve imkânsız gi|)i görünen bir çok 
silâhlar vardır. Meselâ Amerikalılar 
tek adam tarafmcfen kullanılan bir 
tank imalini düşülüyorlar. Bu tankın 
içindeki asker, öı| taraftan iki elile 
mitralyözü kullanı|ken arka taraftan 
ayaklarile de tankt hareket ettiriyor. 
Bu küçük tanklarflan binlercesi bir
den düşmana karşı hareket ettirili
yor. Ağır olmadığı için büyük bir sü
ratle ilerliyen tank düşman saflanmn 
altım üstüne getiriyor. 

Gene Amerikalılar tarafından tek
lif edilen ve elektrikle işliyen bir top 
ta istikbalin dikkate değer silâhların
dan sayıhyor. Bu elektrikli topun ka
biliyeti barutla hareket ettirilen top
ların kabiliyetinden çok fazla olacak-' 
tır. Topun namlusu biribirine bağlı 
elektromanyetolu halkalardan teşek
kül edecektir. Bu halkalara elektrik 
cereyanı verilecektir. Topun mermile
ri manyetik kuvvet hattı üzerinde bir
biri arkasmdan süratle namlunun 
içerisine çekilecek ve halkadan halka
ya cezbedilecektir. 

İlkönce Japonlar tarafmdan icad 
edilen ölüm torpili de taammüm ede-; 
cek gibi göriinüyor. Bu torpilin ön ta
ratma pathyan maddeler doldurulu
yor. Torpilin ortasında makine daire
si bulunuyor, bir adam bu makttıe3ri 
idare ediyor ve torpili sudan dışarıya 
çıkan periskop sayesinde hedefe doğ
ru götürüyor, torpilin patlamasUe be

raber içindeki fedai insan da berhava 
olup ölüyor. 

Justrovun tarif ettiği en müthiş is
tikbal silâhı «uçan zırhlılar» dır. Bu
nu en ziyade Fransızlar hakikatleştir-
mek istiyorlar. Bu uçan zırhlının göv
desi, kanadları ve dümenleri tama
men zırhlıdır. Müteaddid zırhlı kule
lere toplar yerleştirilmiştir. Zırhlı 
gövdenin baş tarafında ve kuyruğu
nun üstünde kumandanla rasıdlar 
oturuyorlar. Top kulelerinde ağır top
lardan başka bir çok yerlerde zırhlı 
mitralyöz kuleleri de vardır. Bu zırhlı 
tayyarenin ne cesamette olacağı, ya
nında uçan bugünkü bir üst pervaneli 
tayyare ile mukayesesinden anlaşıla
bilir. Zirhlı tayyarenin teslihatı ve 
teçhizatı nisbetinde mürettebatı da 
çok olacaktır, 'tddia edildiğine göre 
mürettebat adedi bugünkü deniz zırh-
lılarmm mürettebatından eksik olmı-
yacaktır. 

Bir taraftan böyle muazzam zırhlı 
tayyareler inşası düşünülürken diğter. 
taraftan da tayyare toplarının endaht 
kabiliyetleri arttırılmaktadır. 1915 de 
4000 metre irtifaa kadar erişen tayya
re topları bugün 16600 metre irtifaa 
kadar mermi atabiliyor. Halbuki en 
son sistem tayyarelerin 1918 de 9000 
metreye kadar çıkarken bugün ancak 
150Ö0 metreye kadar yükselebildikle
ri söyleniyor. Demek ki tayyare topla
rı bugünkü vaziyetinde her bir tay
yareyi top ateşi altma alabiliyor. 

Dünyada mevcud olan harb tayya
relerinin adedi 50 bine baliğ oluyor. 
Bımlarm çoğu bombardıman tajryare-
leridir. Ondan sonra avcı ve istikşaf 
tajn^areleri geliyor. Asker nakleden 
ta3ryarelerin adedi henüz pek azdır. 
Bombardıman tayyarelerinin attığı 
bombalar 70 kiloluk ise 50 metre 
mesafedeki binalara tesir etmiyor, 
100 - 300 kiloluk bombalar binaları 
sarsıyor, 1000 kiloluk bombalar ise 
binaları altüst ediyor. Halbuki duvar
ları ve tavanları kuvvetli betondan in
şa edilmiş olan kilârlar masvm kalı
yor. 1000 kiloluk bir bomba 4 metre 
derinlikte ve 30 metre muhitinde bir 
çukur açıyor. 

Askerî muharrir Justrovun kanaa
tine göre gelecek harbde en mükem
mel vasıtalara malik olmak ancak kâ
fi derecede harbe hazırlanılmış ol
maktan başka bir şey, bir mâna İfade 
etmez, çünkü karşıdaki düşman da 
en mükemmel vasıtalara malik bu
lunacaktır. — A. C. D. 
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Cenub kâgıd veriyor. 

Müzayede 

Cenub Garb Şimal 
pas 1 «î* kontr 
2 V pas 4 V 

Garb evvelâ sineğin ruasını 
müteakiben valeyi oynuyor. 

Oyun nasıl oynanmalı? 

Şark 
pas 
pas 

çıkıyor. 

Kozcu ikinci sineği kesiyor. Oyununu 
çıkarabilmek için beş koz, pikanın asını 
ve dört karo almalıdır. Fakat evvelâ koz
ları çeker ve muhâsım taraftan biri koz
dan dörtlü olursa dördüncü koz çekişin
de elinde atusu kalmaz ve yerdeki üç sağ
lam karoyu aldıktan sonra eline geçecek 
kâğıdı olmadıgmdan dördüncü karosunu 
yapamaz, çünkü yerdeki onorlar rengi 
bloke etmektedir. Binaenaleyh kozcu bu 
büyük onorlan ortadan kaldırmak çaresi
ni aramalıdır. Buna muvaffak olabilmek 
için kozcu ikinci sineği kestikten sonra 
karonun asmı ve müteakiben dört kozu
nu oynar ve son kozlar üzerine yerin 
karo damını ve karo masını verir. Bu su
retle elinde son alıcı karoyu da yapar. 

Prensip: 

Kozcunun elindeki uzun bir rengi 
yerin büyük kâğıdları bloke ediyor
sa kozcu bımlan ortadan kaldırmak ça
resini aramalıdır. Bımu yapabilmek için 
yegâne çare elindeki kozlar üzerine yerin 
sağlam kâğıdlarmı atmaktır. Ele kozdan 
başka bir kâgıdla geçmek imkânı olma
dığı zaman oyuncu koz çekmeğe başla
madan evvel bu müşkül vaziyeti görmeli 
ve ona göre tedbir almalıdır. Bloke edi
len renkten başlangıçta bir iki el oynamalı 
ve kozlar üzerine kaçacağı kadar yerde 
kâğıd bırakmalıdır. 

Briç meselesi 
No. 4 

R 6 
V 10 5 
• V 7 
* « 

Koz karo. El cenubda. Yedi leveden al-
tısmı yapacaktır. 

• * 

No. 3 meselenin sureti halli 

Malatya (Akşam) — Kırk gündenberi içtimalanna devam eden umumî 
meclis mühim kararlar vermiş ve işlerini bitirbiştir. Yukarıda vali ve umu
mî meclis âzası görünüyor. 
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II Aşk insanı ilerletir. Her erlıek 
mutlaka âşık olmalıdır il 

Genç Duglas Fairbanks: ^̂ Babam bu fikirdedir. 
Ben de tamamen böyle düşünüyorum,, diyor 

Hoüivud Mart 
Dük do Vindsorun şahsî dostu Dug

las Fairbanks'm oğlu, meşhur yıldız 
Jan Kravford'un eski kocası genç Dug
las bana sordu: 

— Ben makiyajımı yaptıracağım, 
benimle beraber makiyaj odasına gelir 
misiniz?.. Hem artistlere nasıl maki
yaj. yapıldığını görmüş olursunuz, 
hem de konuşuruz. 

Bir takım karanlık dehlizlerden geç
tik. Nihayet geçtiğimiz yerlerin aksi
ne 10-15 elektrik ampulü ile aydırüan-
mış daracık, fakat son derece şık bir 
odaya girdik. İşte meşhur aktörün 
makiyaj odası 

Genç Duglas bitişik odaya, soyun
mak için geçtiği vakit ihtiyar maki
yaj cı yavaş sesle, bana: 

— Siz gazetecisiniz, değil mi?... de
di, hey gidi hey... Bir zainanlar Fair-
banks'lar sinema dünyasmm kral 
ailesi gibi idi. Onlarm evlerine kabul 
edilen, onlarla görüşen bir insana Hol-
livud'un bütün kapıları açılırdı. Bir 
zamanlar Fairbanks'lar denilince, ak-
\?. ^fük Duglas, küçük Duglasla be
raber Meri Pikford, Jan Kravford ge
lirdi. Şimdi aile dağıldı. Büyük Duglas 
evini Londraya nakletti. Bımlar sine
manın en aristokrat ailesidir ... 

Bu esnada genç Duglas elbisesini 
değiştirmiş olduğu halde içeriye gir
diği için makiyajcı sesini kesti. Boya-
lannı açıp meşhur aktörün yüzünü 
boyamağa başladı. 

Eski b i r hat ıra 
Genç Duglas makiyajcınm masa 

üzerine bıraktığı fırçalan görünce, 
acı acı güldü: 

— Bu fırçaları her gördüğüm za
man içim acı acı sızlar... 

İki kirli resim fırçasmm, insîinm 
içini böyle acı acı sızlatacağı garibi
me gittiği için sordum: 

— Size bu resim fırçaları bir şej 
mi hatırlatıyor? 

— Herkese, her erkeğe delikanlılık 
çağiannı hatırlatan bir şey vardır. Me
selâ kimi eski bir şarkı ile delikanlı
lık günlerini hatırlar, kimi sararmış 
bir resimle... Kimi ilk gençlik günleri
nin içinde geçtiği şehre yaptığı bir se
yahatle... Tuhaf değil mi? Ben de de-
likanlüık günlerimi resim fırçalarını 
gördükçe hatırlarım. Belki bu size bi
raz garip görünecektir. Fakat benim 
hayatımda resim fırçalarının çok bü
yük bir mevkii vardır. Bizim ailede sa
natkâr ruhu çok hâkimdir. Babamı 
tabiî biliyorsunuz., büyük babam çok 
iyi bir ressammış. Onun babası iyi bir 
nıusikişinasmış ve şiir yazarmış... 

Benim delikanlılık zamanımda en 
büyük hevesim ressam, yahut heykel-
traş olmaktı. Bu niyetle Parise git
tim. Güzel sanatlar mektebinde üç se
ne resim ve heykele çalıştım. Bunlara 
Son derece hevesim vardı. Hocalarım 
yaptığım eserleri çok beğeniyorlardı. 
Katta Mistinget'in alçıdan küçük bir 
beykelini bile yapmış, kendisine hedi
ye etmiştim. Mistinget bundan çok 
Memnun olmuş: 

— Sen büyük bir heykeltraş olacak
ım... demişti. 

— Tuhaf değil mi? Ben sizin Paria-
'^ resim, heykel tahsil ettiğinizi bil-
**^iyordum. 

«Ah Paris!.. 
Genç Duglasm gözleri parladı: 
~-~ Ah Paris!... dedi, delikanlılığı-

J*ı geçirdiğim şehir... Bilmezsiniz ben 
arisi ne kadar severim. Londrayı 

^3- çok severim... Fakat Pâriste çıl-
Jhca geçen bir talebelik hayatım varan-

^ Peki, resmi, heykeli niçin bırak-
«niz?.., 

—• Bunun sebebi gayet gariptir. Biz 
^ e c e değişikliği çok seven insanlâ-
^ - Uzun, yeknesak süren bir hayat 

ii 

J 

Parisi çok severim. Bir zamanlar orada üç sene 
resim tahsil ettim. Ressam olacaktım. Fakat 
bıraktım. Biz ailece değişikliği çok sever insanlarız. 

Sevdiğimiz bir şehirde bile uzun zaman 
durmağa tahammülümüz yoktur.,, 

Hikmet Feridun Es, genç Duglas Fairbanks'Ia görüffiyor 

bizi sıkar. Sevdiğimia bir şehirde bile 
uzun zaman durmağa tahammülü
müz yoktur. Meselâ babam Cinden, 
Japonyadan, Havay adalarmdan, 
Avustralyaya kadar hemen bütün 
dünyayı gezmiştir. 

Seyahat, değişiklik, macera, yeni 
memleketler, yeni ufuklar, yeni deniz
ler görmek arzusu bizim aileye çok 
hâkimdir. Meselâ büyük baba;m bir 
gün evinden çıkmış. Uzak Şarka gi
den bir gemiye habersizce atlamış, 
kimseye bir şey söylemeden senelerce 
memleket memleket, deniz deniz do
laşmış... Benimki de böyle oldu. Re
sim ve heykeltraşlık işinde fazla kala
madım. 

Bu esnada kapı vuruldu. İçeriye 
genç Duglasm kâtibi girdi. Artistin 
yanma yaklaşarak: 

— Bu mektuplan dikkate değer bul
dum. Kendim doğrudan doğruya ce
vap vermek istemediğim için size ge
tirdim... dedi. Genç Duglasa 7-8 tane 
mektup verdi. Artist ilk mektuba şöy
le bir göz attı: 

— Aşk mektubu!... dedi, mektubu 
yanındaki sepete fırlattı. İkinci, üçün
cü, dördüncü mektupların hepsi ayni 
çeşiddendi. Hepsi de ayni akıbete uğ
radı. 

E z b e r d e n a ş k ! 
Genç Duglas Fairbanks: 
— Ne tuhaf, diyordu, halkta şöyle 

bir kanaat var: Bir artist, bilhassa bir 
sinema artisti aşka hazır bir yaziyet-
te beklemektedir. Ona bir aşk mektu
bu yazıhnca hemen cevap verecek, 
kendisine mektubu yazan meçhul in
şam derhal sevecek, onun aşkmdan ya-

mp tutuşacak... Böyle düşünen mil
yonlarca kimse eline kalemi ahr al
maz hoşuna giden bir artiste aşk mek
tubu yazıyor. Halbuki sinema artist
leri kendilerine gelen aşk mektupları-
nm sahiplerini birer birer sevmçğe, 
onlara âşık olmağa kalkışsalar hayat
ları aşk için kifayet etmez. Öyle ez
berden, biribirini görmeden, tanıma
dan iki insan arasında aşk olabilir 
mi?... İrene Dunne geçenlerde bir gün 
içinde 370 aşk mektubu aldı. Bu 370 
kişiyi birden sevmek için insanm 370 
tane kalbi olmalıdır. Halbuki sinema 
artistlerinin de diğer insanlar gibi bir 
tek kalbi vardır. Onu da ancak bir ki
şiye verebilir. Hoş ba'zıları kalbin dört 
minimirü odası olduğunu hesab ede
rek bu dört yeri ayrı ayrı dört kişiye 
kiralıyorlar ya... Bu da başka bahis... 

Jan Kravford'un şimdi bir bekâr 
hayatı süren eski kocasına: sordum: 

— Yeniden evlenmek niyetinde mi
siniz? 

Görücüye çıkan bir eski zaman ta
zesi gibi kıpkırmızı kesildi. 

— Belki... dedi. 

D e d i k o d u ş e h r i ! 
Cevabım kâfi bulmadığımı gözle

rimden anlamış olmalı ki ilâve etti: 
— Ben evlenmek aleyhtarı değilim 

ki... Evlenmenin insan için lüzumlu 
bir şey olduğuna da; kailim. 

— İyi geçinmek için, evliliğin uzun 
ve arızasız geçmesi için sizce neler lâ
zımdır? 

— Siz bana öyle şeyler söyletecek
siniz ki sözlerimin arkasmdan büyük 
dedikodular kopacak sanırım. Daha 
Hollivud'un acemisi sayılırsınız. Bir se

ne burada kaim da HoUivud denilen 
şehrin ne dedikodu membaı olduğunu 
öğrenin. Burada dedikodu sanki yer
den fışkınr, kaynar, yağmur yerine 
gökten dedikodu yağar. HoUivudda sık 
sık gördüğünüz hurma ağaçlan saiı-
ki hurma yerine dedikodu yetiştirir
ler. I>edikodu buranın en bol çıkan 
mahsullerinden biridir. Danlmasnmz 
amma bunu yapan sizin meslektaşlal-
rımzdır. Yıldızlar gangsterlerden pek 
o kadar korkmazlar. Fakat gazeteci
lerden ödleri patlalr. Gazeteci onlar 
için hem enteresan bir dost, hem de 
korkunç bir düşmandır. Bir sinema 
jnldızı bir gazeteci ile görüştükten son
ra günlerce korku içindedir: Acaba 
ne dedikodu çıkaracak?., diye. 

^eselâ meşhur bir kadın yüdız bir 
erkek artistle şöyle arkadaşça bir ge
zinti yaparken bir gazeteciye mi ras-
ladı?.. Biraz evvelki bütün neşele
ri uçar gider. Başbaşa verip: 

— Eyvahla:r olsun, gazeteciye ras-
ladık... Yarın dedikoduyu bütün ga
zetelerde oku... diye kötü kötü düşün
meğe başlarlar.,. En neşeli günlerinde 
yıldızların sinirlerini bozan insanlar
dır. Darılmaca yok.... 

Meselâ şimdi evlilik hayatında ge
çinmek meselesini sordunuz., cevab 
vermesem bu halimden bin bir mana 
çıkaracaksınız. Bunun için cevap ver
mek daha iyi... 

G e ç i n m e n i n s ı r r ı 
Evlilikte geçinmek, geçinememek 

bambaşka bir şeydir. Bazıları «Evli-
Ukte saadetin yegâne sırrı iki tarafın 
biribirini gayet iyi anlamaları, tabiat-
lerinin biribirine uj-malandır's» derler. 

Daha bunun gibi birçok fikirler ileri 
sürerler. Bunlann hepsi boş sözlerdir. 
Bir erkekle bir kadmın tabiatleri biri-
birlerine son derece uyar da gene geçi-
nemezler. Bakarsınız, tabiatleri hiç 
biribirine uymaz, ölünciye kadar ge
çinirler. 

Benim fikrimce karı ile koca biribiri
ne hududsuz bir serbeslik vermelidir
ler, însanm karşısındakine itimadı 
varsa evlenir. İtimadı olduktan sonra' 
da ona her serbestiyi verir. Hattâ ev
lilerden biri seyahat mi etmek isti
yor?.. Madem ki hayat arkadaşınıza 
itimadınız vardır; neden müsaade et-
nüyeceksiniz?... Böyle olursa izdivaç 
insanı hiç sıkmaz. 

—1 Gazetöer sizin seyahati çok sev
diğinizi yazıyorlar? 

— Seyahat benim için zevk değil, 
ihtiyaçtır. Eğw: senede bir kere şöyle 
uzakça bir metnlakete gitmiyecek ol
sam, adetâ miskinleşirim. Bunun için 
Avrupa ile Amerika arasında gider ge
lirim, gider gdlrira... 

— Boş vakitlerinizde en zevkle yap-
tığmız şey nedir? 

—- Resim... Küçük heykeller yap
mak... İrene Ihınne'ün alçıdan kti-
Çük bir heykelini yapıyorum... Evime 
gelirseniz gösteririm. 

S p o r m e r a k ı 
Sonra mektepte iken çok güzel fut

bol oynardım. Hattâ Amerikanın mil
li takımında bile iki maçta oynamış
tım. Sporu çok severim. Vakıa babam 
kadar çevik bir insan değilim amma 
kendime, vücudüme çok itina ederim. 
Hayatımda bir gün sporu bırakmış bir 
insan değilim. 

D u g l a s m n a s i h a t l e r i 
Babasından $öz açümıştı. Genç 

Duglas: 
-— Tasavvur edemezsiniz, diyordu, 

ben babamı ne İfadar severim. Benim 
en iyi arkadafiriı, en iyi.dostum ba
bamdır. Onunla her hususta aı-kadaş-
ça konuşa]3iliriz, arkadaşça anlaşı
rız. Sonra tuhaf değil mi? O benden 
çok daha genç, çok daha dinç bir in
sandır. İlk süıemaya başladığım za
man beni önüne almış, şu nasihatleri 
vermişti: 

«— Oğlum, yeni bir hayata başlı
yorsun. Sinema artistliğinde muvaffak 
olmanın sırlarını sana anlatayım... 
İlk şart, ümidsizlik, neşesizlik, keder 
nedir bilmiyeceksin. Her şeyi oluruna 
bağlıyacaksm... Hayatın sana hâkim 
olmasını değil, kendinin hayata hâ
kim olmasını öğreneceksin... 

Sonra hiçbir gün «ihtiyarladım» de* 
miyeceksin. Bil ki insanlar ihtiyarla
mamak isterlerse ihtiyarlamazlar... 
İhtiyarlık tamamile arzuya bağlı, ih
tiyarî bir şeydir. İnsan isterse bir ye
re gitmez, isterse gider. İhtiyarlık ta 
böyledir. İsterse ihtiyarlar, istemezse 
ihtiyarlamaz. İnsanlar: 

«— Acaba ihtiyarladım mı? diye şüp« 
heye düştükleri zaman ihtiyarlama
ğa başlamışlar demektir. Bu akılları
na gelmedikçe gençtirler. Gençlik yüz
de iki üç çizginin olması veya olma-
masile ölçülmez. Gençlik bambaşka 
bir şeydir. Hayatta, bilhassa bizim 
meslekte muvaffak olmak için en bü
yük şartlardan biri de genç ksdmasım 
bilmektir. Bak ben senin babanım, 
fakat hâlâ hayatımın ilkbahannda-
yım... Hattâ yaza bile girmek niye
tinde değüim. Sonbahar aklıma gelen 
şey değildir. Kış te ne demektir?...» 

Babamın bu sözlerini adetâ ezberle-
mişimdir. Ne zaman ümidsizliğ'e, müş
kül bir vaziyete düşsem, derhal bunla
rı hatırlarım. Bu sözler beni tekrar 
ümide, gençliğe, muvaffakiyete gö
türür. Babam dehşetli bir adamdır. 

(Devamı 10 uncu sahifede) 
Hikmet Feridun Es 
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İngiltere mektupları: 

İngiliz futbolunu l(aral(terize eden noictalar. Meştıur 
sinema yıldızı Bebe Daniels maç için ne diyor? 
Sunderland çok üstün bir oyun oynadığı 

halde neden Chelseayi yenemedi? 
Yazan: Atlet 

Newcastle (Akşam) — Bundan ev-
velM mektubumda meşhur Sunder-
land'm kendi saiıasmda Chelea ile 
yaptığı lig maçmm tafsilâtını vermiş 
ve bu bahse tekrar döner i bazı nok
taları iğneliyeceğimi vadetmiştim. 
İşte vadimde duruyorum: 

Filhakika son günlerde İngiliz li
ginin en formünde takmüanndan 
biri olan Sunderland'm kendi saha-
ymda Cheesla'yi su götürmez bir şe
kilde yenmesi lâzım gelirdi. Sunder
land'm parlak formüne mukabil Chel-
sea son maçlarda çok kötü neticeler 
almakla bütün favorisini kaybetmiş 
bir ekiptir. Bundan başka İngiltere-
de bir takımm kendi sahasmda maç 
yapması çok mühim bir avantaj teş-
kU eder. 

İşte bütün bunlar göz önünde tu
tularak Sunderland'm bu maçı kolay
ca kazanması bekleniyordu. Fakat 
güç belâ berabere kalabildi, ne için?... 

Bu hususta İngiliz spor muharriri! 
B, PotengeU'in söylediklerini beraber 
dinliyelim: 

«— Chelsea'nin yapacağım bili
yordum, yaptüar ve muvaffak oldu
lar. Biliyorsunuz ki Sunderland bir 
hafta sonra Hıddersfield ile kupa ma-
çmı oymyac aktır. İngilterede bir ku
pa maçı hele bir dömifinal kupa ma
çı çok mühimdir. Bilhassa Sunder
land için. Çünkü Sunderlandîın ligde
ki vaziyeti nasü olsa pek parlak de
ğil, birincilik ümidi yok, halbuki di
ğer tarafta kupayı tekrat kazanmak 
ihtimali pek kuvvetli. Bu sebepten 
Sunderland'm bir hafta sonra yapa
cağı kupa maçına (Siz bu yazıyı okur
ken maç oynanmış olacaktır.) Büyük 
bir kıymet vermesi lâzım geliyordu. 
Bunu takdir eden Chelsea oyımcu-
ları maçta gördüğünüz gibi evvelâ fev
kalâde enerjik ve canla başla oynıya-
rak hâkimiyeti almak istediler. Fakat 
muvatfak olamadılar. Bundan sonra 
yapılacak şey sert ve kmcı oynamak
tı. Bunu yaptıklan takdirde Sunder
land oyunculanmn kupa maçmı dü
şünerek yılacaklarmı hesab ettiler ve 
cidden çok sert bir oyun tutturdulaar. 
Düşündükleri gibi Sunderland sert 
oyıma pek yanaşmadı ve bu yüzden 
hâkim oynamasma rağmen müessir 
olamadı. Bu, İngiliz profesyonelleri
nin sık sık baş vurduklan çirkin bir 
taktiktir. Vaziyete göre oyunun cere-
yanmı değiştiriverirler. Halbuki Sım-
derland İngilterede kmcüığı ile nam 
almış bir takımdır. Chelsea bu tarz 
sert oyunu başka bir zaman tecrübe 
etmek cesaretini gösteremez, ve öy
le zannediyorum ki Sunderland, kur
naz rakibi Chelsea'nin bu hilesini 
cevabsız bırakmıyacaktır. Gelecek 
karşılaşmadan vay Chelsea'nin başına 
gelecekler... 

Kısaca Chelsea' tası gediğine koy
du. 

Düşündüm, hakikaten doğruydı. 
Bir buçuk saatlik maç esnasmda 
Chelsea oyuncuları daima topla yü-
dınm gibi çıkıyor ve rakibini lurpa-
lamağa çalışıyordu. Helö bir Sunder
land oyuncusu on sekiz içinde veya 
civarmda topa dokunacak olsa, fe
lâket, hemen bir Chelsea oyuncusu 
türeyerek fırlıyor ve müthiş bir omuz 
darbesUe rakibini yere sererek kendi 
de yuvarlanıyordu. Marke vurmak, 
işte İngiliz oyuncusunun en büyük 
mahareti. Öyle ustaca vuruyorlar ki 
hakem favül veremiyor, topu süren 
oyuncu çok defa muvazenesini kay
bederek yuvarlanıyor, bazan de yara-
lamyor. Fakat hemen işaret edeyim 
ki hiç bir İngiliz oyuncusu rakibini 
yaralamak ve sakatlamak için fırsat 
gözetmiyor. Kasdî tekme veya hileli 
vuııışlar yok. Sadece futbol kaide
lerinin cevaz verdiği hududlar dahi

linde her çaareye baş vuruyorlar, 3rap-
tıklan her şey nizamî. Hele sinirlen
mek, kızmak, küfretmek hemen he»-
men hiç yok denecek kadar seyrek. 
Soğukkanlılık!... İngüizin meşhur 
soğukkanlüığı her hareketlerinden 
akıyor. 

İngiliz futbolunun diğer mühim 
bir hususiyeti de şudur. Maç çok ya
vaş başlar, herkes tetiktedir, pek koş
mazlar. Fakat dakikalar geçtikçe 
oyun muntazamen süratlenmeğe 
başlar. Gitgide sertleşen oyun son on 
beş dakika zarfmda nefes aldırmayan 
bir sürat kesbeder. Oyunım en zevkli 
ve Ol hararetli kısmı bu son on beş 
dakikadadır. Oyuncular âdeta pusu
ya yatmış avcüar gibi bütün maharet
lerini, kudretlerini göstererek 03ma-
mağa ve sayı çıkarmağa çalışırlar. 

Sunderland - Chelsea maçı da ay
nen böyle oldu. Fakat rüzgâr çok 
kuvvetli olduğu için oyımcularm yo-
rulacaklarmı zannediyordum. Haki
katen çok kuvvetli olan rüzgâra kar
şı bir saat çok sıkı çalışmışlar çok 
büyük bir enerji sarfetmişlerdi. Fa
kat yorulmadılar ve her zamanki gi
bi son dakikalarda canlannı dişleri
ne takaa-ak maçm en hararetli dev
resini yaşattüar. 

Şurada bir şeye daha işaret etmek 
İstiyorum. İngiliz futbolünde adam 
marke etmek çok mühim bir rol oy-
nıyor. Oturduğum yer sahadan hay
li yüksek olduğu için sahaya kuşba
kışı bakıyordum. Bir çok defalar dik
kat ettim. Daima bir Sunderland 
oyuncusunun yanmda bir Chelsea 
oyuncusu var, hiç peşini bırakmıyor, 
gölge gibi. Hele taç atüırken sahada! 
oyımcularm bu şekilde çift çift dur
maları görülecek şey. Her oyuncunun 
bir yaveri var. Bazan bir Sunderland 
oyuncusu bir Chelsea oyuncusımu 
bazan de bir Chelsea oyuncusu bir 
Sunderland'ı kovalıyor, fakat netice 
itibarile daima peş peşe oynıyorlar. 
Ölmek var ayrılmak yok!.. 

Hakeme gelince: Daima oyuna hâ
kim. Kalleşlik yapan oyuncuları fe
na halde haşhyor. Âzami hüsnü ni
yetle hareket ettiği muhakkak. Ce
binde bir takım kâğıdlar var, arada 
sırada buna bazı notlar kaydediyor. 
Hakem ojamcula'r kadar seri ve sa
hayı daima kutranî olarak katedi-
yor. Yan hakemleri de mütekabüen 
santre çizgisinin bir tarafmdan kale
ye kadar koşuyorlar. Yani bazan of-
saydleri görmek için korner noktası
nı dMierek kaleye kadar vardıklan 
oluyor. 

Sahanın etrafında ânî tedavi için 
bekliyenler var. Aynca stadm hasta
nesi ve doktoru daima hazır. 

««« 
Maç bittikten sonra dışan çıkma

ğa hazırlanırken matbuat locasında 
oturan İngiliz meslektaşlar etrafımı 
sardı: 

— Maç hakkmdaki düşüncelerinizi 
hiUâsa eder misiniz? En çok kimi be
ğendiniz? İngiliz futbolunun Avrupa 
futbolünden aynldığı noktalar han-
gUeridir? 

Eyvah işte bu olmadı. Halbuki ben 
maçtan sonra sinema yıldızı meşhur 
Bebe Daniels ve kocası Ben Lyonla 
görüşmek istiyordum. Çaresiz kısa 
kısa baştan savma cevaplar verdim 
ve aralanndan sıynlarak stadın içki 
salonuna koştum. Bizim içki merak
lısı İngiliz meslektaş B. Petengell de 
arkamdan koşmuştu. Tahmin ettiğim 
gibi artistleri büfenin önünde bul
duk. B. Petengell takdim etti: 

— İstanbuldan gelen bir Türk ga
zetecisi. 

Bebe Daniels'in gözleri büyüdü: 
— Türk mü? İstanbuldan mı geli

yorsunuz? Yeni mi geldiniz?, 

Gölcük fabrikalarında 
büyük bir çalışma yar 

Göğüs kabartacak bir nokta: tek
nisyen türk, usta türk, işçi türk... 

— Evet İM ay oldu. Siz İngUtere-
de mi oturuyorsunuz? 

— Hayır, fakat futbole çok merak
lıyım, bir ay sonra oynanacak olan 
kupa final maçmı görmeğe geldim. 
Tekrar Amerikaya döneceğiz, şimdi
lik burada istirahat ediyoruz. Siz de 
futbolu seviyor musunuz? 

— Evet. Dedim ve tam bir sual sor
mağa hazırlanırken futbol meraklısı 
Amerikalı yüdız sözümü kesti: 

— Müsaade edin de evvelâ braı si
ze sorayım. Türkiyede benim filimle-
rimi beğeniyorlar mı?» Bebe Daniels'in 
filimlerini hiç yoksa' sekiz sene evvel 
seyretmiştim. Son zamanlarda pek 
raslamadım. Fakat ne dersin: 

«— Tabiî tabiî dedim. Her filiminiz 
Türkiyede büyük bir sükse yapıyor.» 

Keşke diyemez olaydım. Çünkü bu
nu söyler söylemez ne çok müşkül 
bir vaziyete düşmüştüm: 

— En fazla haHgi filimi beğeniyor
sunuz? 

Gördünüz mü başuna geleni. Sekiz 
sene evvel gördüğüm filimlerin isim
lerini çoktan unutmuştum. Son za
manlarda hiç bir filiminizi görme
dim desem ayıp olacak, başladım ka
ra kai-a düşünmeğe... Nafile hiç ha-
tırlıyamıyorum. Çaresiz: 

— Sizin hangi filminiz beğenilmez-
ki, düşünüyorum da hiç birini diğeri
ne tercüı edemiyorum, dedim ve ne
fes almasına vakit bırakmadan he
men bir sual yapıştırdım: 

— Bugün hangi takımı beğendiniz. 
Meğer, bizim yüdız koyu Sunder

land tarafdarı imiş. Kendisinden geç
ti ve açtı ağzmı yumdu gözünü: 

— Chelsea oyuncularmın bu kadar 
kaba bu kadar fena olduklainnı bil
mezdim. İçlerinde hiç sportmen yok. 
Halbuki Sunderlan ne güzel oymyor 
değü mi? Bu maçın berabere bitme
si çok yazık. Sunderland hep hâkim 
oynadı. 

Bu sırada artistin şoförü gelmiş 
otomobilinin hazır olduğunu söylü
yordu. Bizim İngiliz meslektaş B. 
Petengell'in de matbaaya geç kalmak 
kaygusile sabırsızlandığını gördüğüm 
için sevimli yıldızdan müsaade talep 
ettim, kartmı uzattı: 

— İşte adresim, tatillerimde gaze
tecilerle görüşmek âdetim değildir 
amma sizin gibi ta Türkiyeden gelen 
bir gazeteci ile doğrusu görüşmek is
terim. Geleceğiniz günü lütfen tele
fonla bildirin. 

Kapıdan çıkıp otomobilimize doğ
ru ilerlerken dostum staddan telefon
la verdiği havadisi ihtiva eden bir ga
zete almış makalesini okuyordu. 

İşte sürat diye buna derler... 
Atlet 

Beşiktaş birinci takım kapta
nı Hüsnünün bir tavzihi 

Bizce şahıslan ayrı ayrı muhterem olan 
İdare heyeti ile Ankaraya gitmeden evel 
aramızda derin ihtilâflar olduğu şeklinde 
gazetelerde neşriyat yapılmıştır. Biz bu
nu hayretle karşıladık. 

İdare heyeti ile aramızdaki ihtilâf aile 
arasındaki anlaşamamazlıktan başka bir 
şey değildir. Maahaza bugün bunlar da 
kalmamıştır. Her iş iki tarafın memnuni
yeti şeklinde halledilmiştir. 

Beşiktaş birinci fatbol takımı kaptanı 
Hüsnü Savman 

Beşiktaş jimnastik klübü başkanlığm-
dan: Fener maçı karşısmda muvaffak ola
mamanın uyandırdığı teessürle birinci 
futbol takımı ile idare heyeti arasmda 
vukua gelen anlaşamamazlık bir aile ara
smda her zaman vukuu tabii olan bir mü
nakaşa hududunu aşmamıştır. Klüp men-
subini kamilen klüp ve spor kurumu ve 
devlet nizamatma ve kanunlarma hür
metkar olup klüp bünyesini sarsacak hiç 
bir hadise olmıyacağı klübümüzü seven
lerce bilinmek üzere beyan olunur. 

Beşiktaş jimnastik klübü idare heyetin
den: Cumhuriyet gazetesinin 27/Mart''938 
pazar nüshasmda sıfatı kanunisi olmıyan 
bir zatm imzasile intişar eden bir tebliğin 
klübümüzle alâkası olmadığı tavzlhan.ll&n 

, olunur. 

Gölcük deniz fabrikaları çok kısa 
zamanda göğsümüzü iftiharla kabar
tacak işler gördü. Yağ gemisi ve iki 
şalope'nin inşasmı takiben geçen cu
martesi günü de Atak mayin gemisi 
İzmit ve Gölcük halkmm huzurile de
nize indirildi. 

Gölcük fabrikalarmm bariz hususi
yetleri vardır. Diğer inşaat tezgâhlar 
nmıza celbedümiş olan ihtisas sahip
lerinin yerini Gölcükte Sivaslı ustaba-
şılar, ihtisasım kısmen Karadeniz kı-
yüannda ve çoklukla da: Gölcükte yap
mış özbeöz Türk, çekirdekten yetişme 
mütehassıslar almıştır. 

Avrupada inşaiye mühendisliği tah-
siü gören Gölcük fabrikalarmm inşai
ye mühendisi, «Atak» mayin gemisi
nin babası B. Ata, merasim günü ga-
zetecUerle görüşürken bu mevzua te
mas ederek gemiye hiç bir yabancı 
elin değmemesinde haklı bir gurur du
yuyordu. Arkadaşları arasında çalış-
kanhğı, başarıkhhğı kadar tevazuu ile 
de şöhret bulan yüzbaşı Ata, bu yeni 
eserüe iftihar etmeği tamamen hak
lıdır. 

B. Ata bir ara bize Bektaş ustayı 
takdim etti ve Atak'm ustabaşısUe 
aramızda şöyle bir görüşme oldu: 

— Nerelisin Bektaş usta? 
— Sivaslıyım. Kazancı ve perçinci-

yim. 
— Ne zamandanberi bu işlerde çalı

şıyorsun? 
— 319 da tersanede çıraklıkla işe 

başladım. 
— Memlekette ne iş yapardm? 
— Rencberlik.. 
İşte Bektaş ustamn kısa bir tercü-

meihali. Biz onunla konuşurken diğer 
işçUer de alâkadar oluyorlar. Hepsinin 
yüzlerinde sevinç dalgalan görülüyor 
ve belli ki, her birinde birer Bektaş 
ysta olmak istidadı var. Yüzbaşı Ata 
bağmyor: 

— Çocuklar., geminin önüne topla-
nm resim çekilecek... 

Elliden fazla amelenin aşkla, şevk
le koşarak yüzbaşımn emrini, iyi talim 
görmüş muallim asker çabukluğile 
yerine getirmeleri, Gölcük fabrikala
rında nasıl çalışüdığmı, kolayca an
latıyor. 

Gölcük fabrikalarmm yemek salo
nunda! verilen öğle ziyafetinde mevzu 
Atak... Gölcük halkmın yedisinden yet
mişine kadar kendisine hürmet ettiği 
B. Rauf anlatıyor: 

— Gölcüklülerin bugün bayramı 
var. Onlar bu bayramı yüzbaşı Ataya 
medyundurlar. Vücudüe iftihar ettiği
miz bu genç, gemi inşa etmek husu
sunda da artık yabancı mütehassısla
ra ihtiyacımız kalmadığım bize yeni 
gemisile bir defa daha isbat etti. 

Biraz ötede oturan Atak mayin ge
misinin annesi, yüzbaşı Atamn refika
sı bayan Naciye gözlerile yüzbaşıyı 
diğer masEilarda arıyor ve sonra onun 
duymasını istemediği bir sim tevdi 
eder gibi bir tavırla;: 

— Bilmezsiniz, diyor, gece gündüz 
bu gemi ile, plânlarile uğraşır. Uyku
sunda bUe «Atak»la meşguldür ve sa
bahleyin ilk işi mayin gemisinin yanı
na koşmak, amele ile beraber çalışmak 
olur. 

Kahveler içUirken bahis gene ihti
sas meselesine döküldü. B. Rauf ba-
şmdan geçen bir hâdiseyi anlattı. Sı
rası gelmişken biz de bunu naklede
lim: 

Ziraat mütehassısı ünvaıüle B. Ra-
ufun çifliğine bir ecnebi mütehassıs 
gelmiş. Çiflik sahibi misafire ziraî 
mahsulleri göstermiş, izahat vermiş. 
Fakat bu esnada mütehassıs cebinden 
kâğıd, kalem çıkarmış ve B. Raufun 
izahatını not etmeğe başlamış. Bil
hassa isimleri adamcağıza tekrar et
tirir dururmuş. 

Çiflikte bu tedkik gezisi bitip istira
hat salonunda kahveler içilirken ecne
bi mütehassıs baklayı ağzmdan çıkar
mış ve: 

— Bir yanlışlık oldu galiba,, ben je
oloji mütehassısıyım. Arziyattan an
larım. Toprakla meşgulüm amma, 

ekim işlerinden, mahsulâttan anlaJ-
mam. Bununla beraber ziraat işleri 
hakkmda mütehassıs fikirlere daya
nan bir rapor hazırlamak isterim. Bar 
na yardım eder misiniz? 

Demiş. Hikâye burada bitiyor v« 
herkes kafasmda düğümlenen bir is
tifhamla: 

— Acaba, diyor, bu adamcağız mau» 
leketine ziraat mütehassısı olarak mı 
dönmüştür?!.. 

Yemekten sonra merasim başladı. 
Binlerce halk fabrikanm meydanlığı-
m doldurmuş, bütün heybetile henüz 
kızakta duran mayin gemisinin etra
fını sarmış, gözlerile bu güzel 
Türk eserini okşuyor. «Gemi babası» 
«Atak»ın kâh güvertesinde, kâh kap
tan köşkünde görünüyor, dakikada bif 
yer değiştirip geminin denize indiril
mesi ameliyesinde ameleye talimat ve* 
riyor ve nihayet bir şampanya şişesi
nin patlamaSile beraber «Atak» birkaj 
saniye yavaş, sonra bütün hızile deni
ze hücum ederek dünyasına kavuşu
yor. «Atak»m babası sevinç içinde us-
tabaşılarm ellerini sıkıyor; bir taraf
tan kendisini hararetle tebrik edenle
re mukabeleden geri durmuyor. 

Ve, biraz sonra da müstakbel «Dal
gıç» gemisinin omurgası atılırken 
genç mühendise yeni bir hayat başlı
yor, — Necmi Mehmed 

Aşk insanı ilerletir 
( Baş tarafı 9 uncu sahifede) 

Çok iyi konuşur. Güzel nükteler ya« 
par... Babamm en büyük düşüncele
rinden biri de şudur: İnsan âşık oldu* 
ğu zaman her şeyi yapar. Bunun için 
bir erkeğin âşık olması lâzımdır. Aşk 
insanı ilerletir... 

— Siz bu mesele hakkında ne düşü
nürsünüz? 

— Tamamile babam gibi... Babam 
sevmesini bilen insandır. Babamdan 
bana geçen en kuvvetli taraf ta belki 
budur. Aşk, ölünciye kadar aşk!... 

O, bunları anlatırken, karşımda 18 
yaşmda bir mektep çocuğu konuşu
yor zannettim. Genç Duglasm aşktan 
öyle bir bahsedişi vardı ki, komşu kı
zma: âşık olmuş, yüzü ergenlikli toy 
bir delikanlıyı hatırlatıyordu. 

— Fakat biraz evvelki aşk mektup
larını okumağa büe lüzum görmeden 
sepete attmız?... 

— Onlar aşk değü canım... Onlar 
fantezi... Sadece can sıkmtısı arasm
da yazılmış satırlar... Asü aşk bam
başka bir şeydir. 

Genç Duglasm halinde, yeni ve 
mühim bir aşka tutulduğu anlaşılı
yordu. Yüdız birisine abayı yakmıştı. 
Zaten onun yakmda pek meşhur bir 
artistle evleneceği söyleniyor... 

Hikmet Feridun Es 

Beynelmilel Rugbi maçının 
neticesi 

Frankfiurt 28 (A.A.) — Beynelmilel 
ruğbi maçının nilıaî neticesi: Alman
ya, Fransayı sıfıra karşı üç puanla 
mağlûb etmiştir. 

Valide hamnm belediyeye 
geçmesi bu hafta içinde 

bitecek 
Valide hamnm istimlâki için beledi

ye ile evkaf arasındaki anlaşma üze
rine hanın belediye hesabma istim
lâki için tapuda yapılan muamele 
Önümüzdeki cuma gününe kadar ik
mal edilecektir. Nafia Vekâleti, hanın 
istimlâk bedeli olan iki yüz altmış 
bin beş lirayı belediye hesabma gön
derdiğinden cuma günü tapuda tak
rir muamelesinin ikmal edileceği tah
min ediliyor. 

Belediye bunun üzerine tapuda ne
ticelenen muameleyi icraya koyacak
tır. İcra, handaki kiracüara on beş 
günlük mühlet verecektir. Bu on beş 
gün içinde rızasile tahliye etmiyen-
1er, icra marifetile hanı boşaltacak
lardır. Şu hesaba göre Valide hanı - e* 
geç olarak - nisan sonunda yıkturıl*" 
çaktır. 



MAC A NUVELfl 

Dumanlı havadan hoşlanan kurtlar 
( G e ç e n günkü büyük siste olup bitenlere dair...) 

E krem İnanpara, bankadan saat 
on üçte çıkmış, cıımartesi tati

linden istifade ederek Beyoğlımda 
terziye uğramış, prova olmuştu. Son
la, sallana sallana, İstiklâl caddesin
de aşağı yukarı dolaştı. Sinemaların 
önünde durdu. Marlen Ditrih'in güzel 
bir filmi var. Bir iki kere tereddüd et
ti: 

Girsem mi acaba?.. Barlen'e bayı
lırdı.' Esasen umumiyetle filimleri de 
sanat noktasmdan değil, artistlerin 
kadmlık kıymeti cihetinden seyreder
di. Ah Marlen ah!.. Fakat ayni za
manda da: ah para... 

Kıyamadı!.. 
Gerçi cüzdanının arka tarafında 

bir elli liralık var. Lâkin otuz beş li
rası terziye, on beşi de yeni elbisesile 
birlikte giyeceği ayakkabıya, gömleğe 
gidecek.. Bozdurmamak için kendi 
kendine söz vermişti... Para çantasın
da madenî üç tek lira ile biraz da bo
zukluk var amma, bunlar, aym sonu
na kadar vapur ve tütün parası... 
Günlere ayrümış, taksim olmuş... Ne 
bir kuruş fazla, ne bir kuruş eksik... 

İnanpara, Marlen Ditrih'in hayali 
uğruna, maddî ve sağlam programım 
bozamadı... İçini çekerek yürüdü. 

Karşı kaldırımda, gözüne, komşusu 
mimar Kenan Evkuran ilişir gibi ol
du... 

Fakat ne oluyor?... Bugün gözlerin
de bir donukluk mu var?.. Manzara
l a r iyi seçemiyor... Mimann yanında 
bir de genç kadın var galiba... 

Ekrem gözlerini uğuşturarak bir 
daha baktı ve göremedi. Tünele doğru 
yürürken, dü.şünüyor: 

€— Vay kâfir vay... Gündüz yapa
cağını yapıyor; akşam muntazaman 
evine dönüyor... İşte gene pilici yaka
lamış... Kimbilir, nereye... Demek ki, 
söylenenler doğru.. Şişli taraflarında 
«Beyaz lâle» diye bir randevu yeri 
varmış... Gayet tenha bir aşk köşesi... 
Aradasırada oraya gidermiş... Acaba 
gene mi?... Sonra, vapura yetişip, sa
dık ve muntazato bir koca gibi haydi 
evine... Ah bu mimar Evkuran ah... 
Kendi evini yıkacak, bekârlığa avdet 
edecek elinde olsa amma, kansı Mür
şide onu iyice yakalamış...» 

Tünele vardı. Acele ediyordu: Bu 
gece, komşular arasında toplana
caklar. Dedikodu kazanım bermutad 
kaynatacaklar. 

Ekrem: 
«— İyi mevzu çıktı... Mimar Evku-

ran'a bir kadırJa rasladığımı anlatı
rım... Fakat herkesten de ayrı ayrı 
söz almalı... Karısının kulağma git
mesin... Çünkü Mürşide'nin -malûm 
ya- kontratı var: Kocasının ihane
tini yakalıyacak olursa ağır tazminat 
alacak... Bu yüzden karşımızdaki ev
de tam bir sadakat havası esiyor... 
Mürşide her akşam evinin kendi bö
lüğünde oturuyor... Mimar da, karde
şi Adnan'm bölüğüne geçmiş... Ara 
taraftaki kapıyı kapatmışlar... Hem 
dargmlar, boşanma davası görüyor
lar; hem de, her iki taraf, kabahatli 
olmadığını isbat için, muntazaman, 
evine geliyor... Nemelâzım dedikodu 
yüzünden Kenan'ı zarara sokmak... 
Yalnız o de^ü, Müdşide de bu yüzden 
zarara uğrıyacak... Çünkü eminim: 
kocasını sonsuz bir aşkla seviyor... 
Kıskançlık yüzünden ai'alarındaki kav
galar büyüye büyüye bu hali aldı... 
Kenan'a da gına geldi... O, ekser er
kekler gibi, üzerine fazla düşülmesin
den hoşlanmaz... Mürşide, kocasını 
biraz kısakandırsa, eminim ki, herşey 
yola girer...» 

Tünel arabası, Galata'ya varmıştı. 
Kalabalığın arasmdan çıkarken, 

Ekrem sokağa baktı da şöyle düşündü: 
<— Ne çabuk akşam oldu yahu... 

Ortalık kararmış bile!» 
Fakat, yanıbaşında bir muhavere 

kulağma çarptı: 
— Müthiş sis var. 
— Görülmemiş şey... 
— Belki vapurlar bile işlemez... 
Ehemmiyet vermedi. Zihninde de

minki mevzu devam ediyordu: 
«— Mimar Kenan Evkuran'la kan-

smm aynlmasmı, kardeşi Adnan ve 
kansı Ulviye kışkırtıyorlar Çünkü -

bunların da soyadları Evkuran olmak
la beraber- haldkatte «boşgezen»dir-
1er... Herkes mesleğile mütenasip bir 
isim aldığma göre, böyle isim seçme
leri lâzım gelirdi... Maksadlan, mima
rı kendi taraflarına almak, maSrafa 
iştirak ettirmek, hattâ evin geçimini 
onun üzerine yıkmak...» 

Fransız'lann bir meseli vardır: «Ne 
zaman kurttan bahsolunsa kuyruğu 
görünür!» bizde bunun karşılığı «iti' 
an, çomağı hazırla!» der... Ekrem böy
le düşünerek Köprüye geldiği sırada, 
kapı karşı komşusu Adnan'ın karısı 
Ulviye'ye rasladı. 

Şık mı şık haspa... Sessiz filim za
manında Billi Dov tertibi, aJnma bir 
saç kıvrımı yapardı. Sonra, Con Har-
lov'varî platin saç sahibi oldu. Fakat 
bu sinema artisti ölünce, ona benze
meği uğursuz sayarak, ezelî ve ebedî 
Maı-len Ditrih'in kopyası oldu: Saçlar 
o çeşid; gözler öyle uzun kirpikli ve 
derin bakışlı; yanaklarda elmacık ke
mikleri tebarüz edecek tarzda maki-
yaj... 

Her sefer, selâmlaşır, geçerlerdi. Fa
kat bugün Ulviye, dostça, aşnaca, Ek
rem İnanpara'ya doğru bir iki adım 
attı. 

Genç erkek mecburen yaklaştı; 
— Bonjur hanımefendi. 
— Ne yapacağız?. 
— Nasü ne yapacağız? 
— Bilmiyor musunuz?.. Sis müthiş... 

Vapurlar işlemiyor... Bu tarafta kal
dık. .. Eyvahlar olsım... 

Sesini de değiştirmiş... Marlen Dit-
rih gibi konu.şuyor... Bu artistin üs
lûbunda bir kahkaha attı ve diklerini 
göstererek bir sinema işmizazı yaptı. 

— feelki birazdan işler. 
— Hayır... İskelede sordum... Yir

mi senedenberi bu derece sis görülme
miş... Sabaha kadar işlemez diyor
lar... Ne yapacağız?... Evlerimize birer 
telgraf çeksek... Adnan eminim, öğle 
üzeri dönmüştür... Ben bu tarafta 
kaldım... Ne merak edecek kimbilir... 
Hanımefendi ne tarafta? 

— Vallahi onun ne yaptığı belli 
olmaz... Fakat samrım, bugün o da 
ben erken döneceğim diye evde bekle
miştir... Vah vah... Cidden merak ede
cekler... Telgraf çekelim... 

— Sonra ne yapacağız? 
— Sonra... 
Ekrem, bu derin gözleri büsbütün 

derin, bu gölgeli kirpikleri büsbütün 
gölgeli görmeğe başlamıştı. Sesi ha
kikaten Marlen Ditrih... 

İskelede kalabalık her seferkinden 
daha fazlaydı... Kadınlar, erkekler... 

Yanlarında dört beş kişiden mürek
kep bir gençler grupu konuşuyor. Küs
tah ve boru gibi bir ses, Ekrem'in ku
lağına çalındı: 

— Azizim fırsat günü bugün... Ağı
nı açtın miydi avı düşürürsün... Bü-
dırcm yağmuru var... Muhalefeti ha
va yüzünden Bağazı geçemediler... 
İstediğine yanaş... Al! Çantaya... Gün 
bugün, saat bu saat... 

Ekrem kaşlannı çattı. Bir şeyler 
homurdanacaktı. Fakat Ülviye'nin 
bu sözlerden hoşlanarak gülümsedi-
ğini görünce, o da güldü. 

— Evvelâ telgrafları çekelim... 
— Sonra da... «Beyaz lâle» diye ijri 

bir yer varmış... Oraya gideriz... Ye
mek yeriz... Tenhaymış... Gören ve 
dedikodu yapan olmaz... Değil mi?... 
Şayed vapurlar açılırsa... 

Kadın her cümleyi tebessümle din
liyordu. Yalnız son kısımda gayet 
mukavves, ince, sun'î kaşlarını kal
dırdı: 

— İmkânı yok... 
— O zaman bakarız... 
Ve Ekrem: 
«— Çok şükür cebimde elli lira 

var... - diye düşündü. - Amma, feda 
olsım... Dur bakayım: Ne yaparım 
da yerine koyarım?... Adam sen de... 
Takarım terziye... Ceste ceste vere
ceğimi söylerim...» 

— Taksi... Hsst... Hsst... Taksi... 
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Beyaz Lâle'nin salonuna girince 
ikisi de beyinlerinden vurulmuşa 

döndüler. Hele Ekrem, yer açılsa, içine 
girecekti. 

Yazan: 

(Vâ - Nû) 
Evvelâ: 
«— Eyvah... Mahvoldum... Yaka

landım... Ailem yıkıldı!» diye dü
şündü. 

Karısını, karşıki masada görüyor
du. 

Fakat sonra, birdenbire kendini 
toparladı: 

«— Dur bakayım... Neden mahvo-
luyormuşum?... Neden yakalanmı
şım?... Niçin ailem yıkılacakmış?... 
Onun da yanında bir erkek var... Biti
şik komşumuz doktor Reşid... Her 
zaman, gece gündüz beraberiz... Biz 
karı koca, onlar da öyle... Demek ki, 
köprüde rasladılar... Ben nasıl biran 
şeytana kapıldımsa, kancığım, Nihal-
ciğim de öyle... Az daha bir uçuruma 
düşecekti... Fakat Allah yardım etti... 
O saf kadın, o aile kadını kaymadı, 
düşmedi... Ben yetiştim... Zavallıcık! 
Beni görünce nasıl korktu... Renk
ten renge giriyor... Bayılacak gibi... 
Şunu teselli edeyim... Gülerek... Bir 
çıkar yol bularak... Yok, hayır, ha
yır!... Bir dram olmasmı, talâka va-
rilmasmı katiyen istemem... Ne gü.-

«Siz de eve gidemiyorsunuz, ben de... 
İkimiz de sis yüzünden kaldık... 

isterseniz.... şey...» 

zel geçimimiz var... Benim maaşun, 
onun evi ve dükkânımn geliri... Hem 
eminim: Birinci defa bunu yapıyor
dur... Doktor da anha minha fena 
çocuk değildir... Hep bu sis yüzün
den...» 

Dimağından bütün bu düşünceler 
geçti... Gülerek ve neşesini karısile 
komşusuna da sirayet ettirmek isti-
yerek yaklaştı: 

— Siz de burada ha?... Hanımefen
diye yolda rasladım... Evlerimize tel
graf çektik... Ve sis dağüana kadar 
nerede bekliydim, nerede yemek yi
yelim derken, akhmıza burası geldi... 
Eminim sizin de başmızdan geçen 
aynı maceradır... Değil mi? 

Bu «Değil mi?» de «Evet! deyin 
korkacak bir şey yok; tabiîleşin!» mâ
nası vardı. Nihal'le doktor Reşid bir 
«Oh!» deyip ferahladıktan sonra: 

— Evet! - dediler... 
Ekrem devam etti: 
— Burasını siz de muhakkak, be

nim gibi düşündüğünüz için seçti
niz... Ulviye hanım yabancı d^U, 
o da işitmiştir: Mimar Kenan yeni 
metresile, yahud metreslerile bura
lara gelirmiş diye duyuyoruz... «Na
sü yerdir, bakalun!» Düşüncesi... 
Hah hah... Hazır, İstanbul tarafında 
kalmağa mecbur olduk, bari bu me
rakımız da tatmin edilsin... Değil 
mi?... Hah hah.. . 

— Evet, öyle... Tıpkı bizim gibi... 

Artık, kara bulutlar dağılmıştı... Ta
biî bir hava esmeğe başlamıştı... Hat
tâ neşeli bir hava... 

Ekrem İnanpara şöyle düşünüyor
du: 

«— Komşunun tavuğu komşuya kaz 
gelirmiş... Benim bayan uslu akıllı, irad 
mirad sahibi amma, doğrusu, bu gece, 
ne yalan söyliyeyim, şu Ulviye... Ah... 
Ne iyi olacaktı... Gözümde büsbütün 
Marlen'leşiyor!.. Aksi tesadüf... Başka 
yere gidemediler mi?.. Şey... Neler de 
düşünüyorum... Canım, karım evde na-
musile, ırzile, edebile oturamadı mı? 
İstanbul'a inecek ne vardı sanki? de
mek istiyordum... Hem buradan kal
karken paraları vermek kime düşe
cek?.. Bu doktorda müşteri tutama
dı... Tini mı tırüdır... Bütün para ka
rısında... Mutlaka benim sökülmem 
icap edecek... Eyvah! Eyvah!.. Gitti 
terzinin paralan boş yere... Nereden 
çıktı bu sis!..» 

Konuşulanları dinlemiyordu. Bir 
taraftan da, biralar, mezeler ısmarla
nıp duruyordu. Ansızın, hararetli mu
havereleri bıçakla kesilmiş gibi, elek
trik cereyanı inkıtaa uğramış gibi, şıp', 
sustular... 

Ekrem İnanpara: 
«— Ne oldu?» diye kendini toparla-

mamıştı ki, doktor, onun eteğini çek
ti; ancak masadakilerm işitebilecekleri 
bir sesle: 

— Aman beni yakmayın., beni mah
vetmeyin!., dedi. 

Hepsi canavarla karşılaşmış gibi 
doktorun titriyerek baktığı kapı tara
tma gözlerini çevirdiler. İri yarı, elli
lik, şişman bacaklı, sapsarı boyanmış 
saçlı bir kadın ve yanında rasta züppe, 
favorili bir oğlan, kapıda duruyorlardı. 
Onlar da, ürkek, mütereddid, bu tara
fa bakıyorlardı. 

Doktor, fısıldamakta devam etti: 
— Sanki hepimiz birleşmişiz de bu

raya gelmişiz gibi yapalım... Çok rica 
ederim, kanma öyle söyleyin.. 

Genç bankacı, Ülviye'nin kocası 
Adnan'dan korkacak yerde pp! pp! di
ye gülerek kahkahasını zor zaptettiği
ni ve doktora duyurmıyacak tarzda: 

— Ay! Bula bula bunu mu bulmuş? 
- dediğini işitti. 

Ekrem: 
«— Köpoğlu Adnan!.. Doktorun ka

rısı Mükerrem hanımın paralı olduğu
nu biliyor... Bu gece fırsattır diyerek 
jigololuğa başlamak istemiş!» diye dü
şünmekle beraber, gene vaziyeti idare
nin kendisine düştüğünü anladı; ye
ni gelenlere doğru yürüyerek, onları 
cehennemi azaptan kurtardı: 

— Mutlaka siz de bizler gibi buraya 
geldiniz... Biz dördümüz köprüde te
sadüf ettik... Beyaz lâle'yi merak edi
yorduk... Mükerrem hanımefendi de, 
merak eder... Adnan beye raslayınca... 
Değil mi, efendim?.. 

Herkeste rahat bir nefes... 
— Buyrun.. masayı büyütelim... 
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Mimar Kenan, kolunda bar artist
lerinden Fifi ile beraber, tam Be

yaz Lâle'nin kapısından girmişti ki, 
arkası sıra bir otomobilin durduğunu 
işitti. Allahtan olacak; başını çevir
di. Bir de ne görsün?... 

Kansı Mürşide ile Müi"şidenin ta
lâk davasındaki avukatı Rahmi!... 
O şişman, o kalantor kılıklı, o cerbe
zeli herif... 

«— Eyvah!... Mahvoldum... Bası
yorlar!...» diye düşündü. 

Bereket içerinin teşkilâtını iyi bili
yordu. 

Fifi'ye usulle: 
— Sen şu taraftan sıvış... Arkadan 

kanm geliyor... Beni burada yalnız 
bulsun! - dedi. 

Ve elleri cebinde, salona doğru, 
lâkayıd adımlarla yürüdü. 

Arkadan gelenler şöyle konuşuyor
lardı: 

— Ne iyi ettim de sizi köprüye ka
dar otomobilimle teşyi ettim Mürşide 
hanımefendi... Bakınız... Sis bastı, 
ortalıkta kalacaktınız... Hayır, ha
yır... O adama karşı katiyen eskisi 
gibi rahîm ve şefik olmamalısımz... 
O sizi aldatıyor... Siz, gençsiniz, gü
zelsiniz... Böyle muamelelere müsta
hak değilsiniz... 

Birden sustu. 
Önden giden mimar Kenan duraJs-

lamıştı. 
—. Beyhude geldiniz! - diye onlara 

yaklaştı. - Bakınız: Bu sis gecesinde 
bile^ yemcimi yalnız başıma yemek 
üzere buraya geldim... İçeriye, bütün 
konu komşuyu toplamışsınız: Sözde 
bir cürmümeşhud hazırhyacaktımz, 
değil mi?... Fakat, bütün şahidler 
görüyor... 

Ve içeriye seslenerek: 
— Görüyorsunuz ya... Karıma sa-

dıkım... Yapyalnız... Bütün teveh-
hümler, hakkımda deveran eden bü
tün rivayetler hep saçma... 

Ekrem, gene diplomatlığını gös
terdi: 

— Mademki burada toplandık, 
haydi, öyleyse, sizin barışmanızı tesid 
edelim... Bay ve bayan Evkuran! İs
minizle müsemma olunuz... 

Mimar, avukatın, Mürşide'ye arzu, 
iştiyak ve inkisarla baktığını göre
rek, karısını birdenbire cazib buldu 
ve gülümsedi. Mürşide'nin de canına 
minnet... 

Bu karşılıklı tebessümü herkes al
kışlarken, şaşkınlığı hâlâ geçmemiş 
avukat, kabahatini örtbas etmek için: 

— Bu mesud ânı ötedenberi can ve 
gönülden bekliyordum... Haydi, bu 
gecenin masrafları benden... Kati
yen reddetmeyin... Zira çok paranızı 
aldım... İçelim!... Garson! 

Başta Ekrem olmak üzere, herke
sin neşesi ai'ttı: 

— İçelim! 
Ve içtiler, içtiler... Dedikodu kazda

nım kaynatarak, o sis gecesine dair, 
bin türlü hikâyeler anlatarak: 

— ... Hattâ dostlardan biri, Boğa-
zm Anadolu tarafmda oturuyor... 
Sözde arkadaşlarından birinin evin
de kalacağmı evine büdirmiş... Hal
buki... Hah hah hah... Gece yarısın
dan sonra, neler, neler yaptılar... 

— Aman yarabbi. - İnsan, kai'isı-
nın itimadını suiistimal edebilir mi?.. 

— Edebilir mi efendim? Çk! Çk! 
Çk!... (Vâ-Nû) 

IS 

Ne kadar 
i z t i r a b 
çekiyor 

24 saattenberi de
vam eden müthiş 

bir diş ağnsı 

Halbuki bir iki kaşe 

Nevroz in 
bu dayanılmaz ağnyı bıçak gibi 

kesmiye kâfidir 

Nevroz İn 
Bütün ağrı, sızı ve sancılan mideyi 

bozmadan, kalbi ve böbrekleri 
yormadan dindirir. 

İcabında günde 3 
kaşe alınabilir 

I 
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SARAY ve BABIALIHIN İÇ YUZU 
Yazan- SÜLEYMAN KÂNİ tETEM ^Tercüme, iktibas ha3da mahfuzdur 

^ _ _ Tefrika No. 112 J 

Fethi bey tarafından kalenne alınan ve 
duvarlara asılan beyanname 

General Galibin Firzovik hâdisesi 
hakkındaki pek kıymetli ifadeleri bu
rada bitiyor. 

General bana Firzovik içti^aaımn 
o vakite kadar Arnavudlardaa.emin 
olan padişah üzerinde yaptığı tesirin 
ehemmiyetinden, büyüklüğünden, bah
sederken: _ , . ; 

— Ancak Şemsi paşa vurulmuş ol-' 
masaydı bu işlerin böyle yürüHriyece-
ği muhakkaktır. Meşrutiyet iı^lâbi" 
nı (Atıfin) parmağına medyıiauzt. 

Sözlerini de ilâve eylemişti. 
Ohri kaymakamüğmda bulundu

ğum o günlerde Şemsi paşanm Manas
tıra vürudundan cemiyet efradmda 
ve itlafından henüz cemiyete dahU 
olmamış bulımanlarda hasıl olmuş, 
olan yılgınhğı bizzat görmüştüm. Bu 
sebeble general Galibin bu mütaleası-
na ve kanaatine tamamen iştirak ede
rim. 

Cemiyetin parası, vilâyet heyeti 
merkeziyeleri azalarından toplıyabil-
dikleri taahhüdattan ve kaza merkez
lerinin gönderebildikleri paralardan 
kendi ihtiyaçlanna sarfım zarurî bul
dukları miktardan fazlasım merkezi 
umumiye gönderirlerdi. Fakat bu çok 
bir şey tutmazdı. 

Misal olmak üzere şunu ^ ' rede-
lim: (1) 

Rumî 1323 senesine tesadüf eden 
ramazanın sonlarında idi. Süleyman 
Fehmi bey - Albay Tuncay - mişzlınen 
Manastıra gidiyordu. Hamzabey, ca
mii yamnda rasgeldiği İsmail Canbu-
lad bey Manastırda mmtaka kuman
danı Hadi paşanın erkânıharbiyesin-
den Hasan Tosun beye götürülmek 
üzere kırmızı balmumu üe kapanmış 
bir mektup verdi. Süleyman Fehmi 
bey Köprülüden tamdığı Hasan Tosım 
beye mektubu teslim ederken cevabmi 
Selâniğe avdet ederken alacağım söy
ledi. Avdetinden iki gün evvel tekrar 
gördüğü Hasan Tosun bey kendisine: 

— O mektubun cevabını erkâmharb 
jrüzbaşı Kâzım Karabekir bey verecek
tir. 

O zaman Kâzun Karabekir bey 
Manastırda topçu bataryalarının bi
rinde staj görüyordu. 

Hasan Tosun bey Kâzım beyin evi
ni de tarif etmişti. Süleyman Fehmi 
bey bu eve giderken tesadüf ettiği En
ver bey: 

— Kâzım bey seni bekliyor. 
Dedi. Süleyman Fehmi bey Kâzım 

beyi evinde buldu. 
Musahabet esnasında Kâzım bey: 
— Biz burada babalan bıraktık. 

Evlâdı tuttuk. Yani ihtiyarları kan
dırmak pek müşkül; gençler ise çabuk 
yola girerler. Bunım için işe gençler
den başladık. 

Dedi. Süleyman Fehmi bey de ak-
rabasmdan bir kaç zatı tavsiye etti. 
(Bunlardan birisi teyzezadesi Faik 
ağa idi. Ona cemiyet hakkmda bizzat: 

— Seni bir gün çağıracaklardır. Sen 
de tereddüd etmeyip gir. diye tavsiye
de bulunmuştu. Faik ağayı babalan 
amca çocukları olan rehber Kerim 
efendinin Hamdi efendi cemiyete idhal 
ettiği gibi Faik ağa da Manastırlı Ba
ha beyi cemiyete almıştı.) 

Kâzım Karabekir bey Süleyman be
ye getirdiği mektubım cevabından 
başka merkezi umumîye teslim edil
mek üzere (23) altın da verdi. Demek 
ki o zaman Manastır vilâyet merkezi
nin merkezi umumîye gönderebildiği 
para bu kadardı; hem kim bilir kaç 
aylıktı bu! 

Selanik merkezi de hemen hemen 
bundan fazla bir şey veremezdi. Bu 
para ile (Şûrayi Ümmet) gazeteleri 
getirilir, yahud tabanca, bomba satm 
ahmrdı. 

Umumî harb esnasında İstanbulda 
Jandarma alay kumandanhğmda bu
lunmuş olan (2) Ali Naki beyin karde
şi Abidin beyin verdiği malûmata na
zaran: tki sene evvel îstanbulda vefat 
eylemiş olan doktor Selânikli Rifat 
efendi meşrutiyetin ilânından bir haf
ta kadar evvel nişancı taburu yüzbî^fı-
larından Radovişteli Abidin efendiyi 
çağmr: 

— Böyle parasız iş olmaz! 
Diyerek cemiyet hesabına yirmi al

tın verir; bir kaç kartvizit te vererek 

^,:^'Cfic/vi<:y 

Niyazi bey mili! tabur zabiti kıyafetile 

bımlarla bazı tüccara müracaat eyle-
mesirü söyler. Abidin efendi evvelâ 
Cezarzadelere müracaat eder. Cezar-
zadeler para vermekle beraber Abidin 
efendiyi tavsiye kartlarile başka tüc
cara da gönderirler. Bu suretle o gün 
üç yüz altından eksik olmıyan mü
himce bir para toplanır, Abidin 'efen
di bunlan merkezi umumî veznedan 
Mitat Şükrü beye teslim eder. 

O parasızlık günlerinde doktor Ri
fat efendinin ön. ayak olması suretile 
toplanan bu para tabiî pek makbule 
geçmişti. 

Bu paradan o günlerde hayli sarfi
yat vald olmuş olacak, İd meşrutiyetin 
ilâmndan evveline kadar merkezi 
umumî kasasmda ancak 80 ve Selanik 
vUâyet heyeti merkeziyesinde 15 me
cidiye para kalmıştı. Cemiyet heyeti 
merkeziyelerinde meşrutiyetten evvel 
ihtiyaca kâfi para bulunmadığı için
dir ki Niyazi bey Resneden Eyüp Sab-
ri \xy Ohriden çıkacaklan sırada ta
bur ve inşaat sandıklarmda bulduk
ları paralan makbuz mukabilinde al
mışlardı. 

Niyazi ve Eyüp Sabri beyler gibi bir 
çok efrad ile Yeniceden çıkmış olan 
mümtaz yüzbaşı Halil bey de - Enver 
paşanm amcası - tabur sandığmdan 
para almıştı. 

Meşrutiyetten sonra ordu emrile bu 
paralarm kayıdlan terkin edilmiştir, 

Selânikte 1908 temmuzunun 
yirmisinden yirmi beşine 

kadar geçen ahval (3) 
Gerek Selânikte, gerek Rumelide 

cemiyetin merkez ve şube teşkilâtı 
bulunan mevkilerde sokaklarda du
varlara talik edilmek üzere erkâmhar-
biye binbaşısı Fethi bey tarafından bir 
beyanname kaleme alınmıştı. Bu be
yannamenin sureti şudur: (4) 

(Vatanın refah ve saadetini temin 
etmek, milletin hukuku mukaddese-
sini muhafaza eylemek, terakki ve te
kâmül esbabım hazırlamak, asayişi 
umumîyi, emniyeti dahUiye ve harici-
yejd halelden vikaye eylemek vezaifi 
mühimmesile mükellef olan hükümet 
otuz şu kadar senedir bunlardan hiç 
birini zerre kadar olsun ifa etmedikten 
maada bütün mesai ve amali vatamn 
zevaline, milletin kahır ve mazlumiye-
ting masruf olmuştur. Hükümeti ha
zıra asırlardanberi saltanatı Osmani-
yeye tâbiiyetle müftehir olan ve neca-
beti, ulûvvucenabı, şecaat ve merdliği 
ile beynelakvam mümtaz bulunan mU-
leti Osmaniyenin merbutiyeti sada-
katkâranesini suiistimal ile bir kaç 
edebsizin (burada bir kaç kelime oku
namadı) temin için her türlü vesaiti 
zalime ve haineye müracaatle kanım 
emmekten, onu dünyaya karşı zelil 
ve hakir kullanmaktan çekinmemiş
tir. 

(Arkası var) 

29 Mart 938 Sah 
İstaıAal — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb tartlıl der
si: Üniversiteden naklen, Yusuf Kemal 
Tengirşenk, 18,30: Plâkla dans musikisi, 
19,15: Konferans: Beyoğlu Halkevi namı
na Semih Mümtaz (Nezaket), 19,55: Bor
sa haberleri, 20: Belma ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 21: Tahsin ve 
arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
*alk şarkıları, (Saat ayan), 21,45: OR
KESTRA: 1 - Çaykovski: Uvertür salonel, 
2 - Strich: Springnde konspen, 3 - Çay
kovski: Nokturn, 4 - Şreder: Napolltana, 
22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâkla so
lolar, opera ve operet parçalan, 22,50: Son 
haberler ve ertesi günün programı, 23: 
SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Kan-
şık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 13,15: Dahili ve 
haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Hikmet Rıza ve arkadaşlan), 
20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Leman ve 
arkadaşlan), 20,45: Keman solo (Necdet 
Atak) piyanoda Marsel Bi, 21: Çocuk 
Esirgeme Kurumu namına konferans, 
21,15: Stüdyo salon orkestrası: 1 - Paul 
Lincke: İn Walzerrausch, 2 - Hartmann: 
Dre Götter Triumphmarsch, 3 - Adolf 
Eckstein: Wie Einst im Mal, 4 - Bece: 
Serenata Amorosa, 5 - Frederiksen: Grön-
land - Süite, 22: Ajans haberleri, 22,15': 
Yarınki program. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Frankfurt 20,10 da radyo orkestrası — 
Hamburg 20,10 da orkestra konseri — 
Kolonya 20,15 de orkestra konseri — 
Münih 20,10 da İspanyol havalan — 
Stuttgart 20,45 de akşam konseri — Rad. 
Toulouse 20,45 de konser — National 
20,50 de radyo orkestrası — Londra 
20,30 da dans muzikası — Roma 20,30 da 
radyo orkestrası — Florans 20,20 de çe
şitli konser — Bülcreş 20,50 de senfonik 
konser — Prag 20,15 de balalayka or
kestrası. 

Saat 21 de 
Deutschl. S. 21 de büyük radyo orkes

trası — Breslav 21 de orkestra konseri — 
Kolonya 21,30 dan 1 e kadar dans gece
si — Münih 21,50 de radyo orkestrası — 
Saarbrücken 21 de senfonik konser — 
Brüksel 21,45 de radyo orkestrası ve pi
yano — Lyon P. T. T. 21,30 da orkestra 
konseri — Paris P. T. T. 21,30 da meş
hur havalar — Rad. Paris 21,15 de salon 
muzikası — Strasburg 21,30 da hafif mu-
zilca — Londra 21,45 de piyano konseri — 
Florans 21,30 da salon muzikası — Lük-
semburg 21 de konser — Varşova 21 de 
dans muzikası — Prag 21,55 de radyo or
kestrası — Peşte 21de piyano konseri 

Saat 22 de 
Deutschl. S. 22,15 de radyo orkestrası — 

Berlin 22,10 da radyo orkestrası — 
Frankf. 22,15 de konser — Stuttgart 22 de 
orkestra konseri — Touloustf P. T. T. 22 de 
orkestra konseri — Rad. Toulouse 22,30 da 
Viyana muzikası — Orta İngiltere 22,30 da 
radyo orkestrası — Roma 22 de operet 
havalan — Milano ve oradan naklen Var
şova 22 de «Rayngold» operası — Flo
rans 22,45 de piyano konseri — Bükreş 
22,45 de konser — Beromünster 22,15 de 
fanfar muzikası. 

Saat 23 de 
Deutschl. S. 23,30 da keman konseri — 

Breslav 23,35 de çeşitli akşam muzika
sı — Diğer Alman istasyonlan 23,30 da 
Hamburgdan naklen eğlence ve dans mu
zikası — Rad. Toulouse 23,15 de İngiliz 
muzikası — Londra 23,25 de dans muzi
kası — Roma 23,15 de piyano konseri — 
Milano 23 de operaya devam — Florans 
23,05 de dans muzikası — Sottens 23 de 
radyo orkestrası — Beromünster 23 de 
radyo orkestrası — Prag 23,15 de orkes
tra muzikası — Peşte 23,05 de cazband. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 24 de eğlence ve 

dans muzikasma devam — Toulouse P.T.T. 
24 de dans muzikası — Rad.. Toulouse 
24,35 de gece muzikası — Milano 24 de 
operaya devam — Hilversum 24,20 de ha
fif muzUca — Peşte 24,05 de opera orkes
trası — Frankf. ve Stuttgart 1 den 3 e 
kadar gece muzikası. 

30 Mart 938 Çarşamba 
İstanbul — Öğle neşriyatı: Saat 1230: 

Plâkla Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13.05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb tarihi 
dersi: Üniversiteden naklen Yusuf Kemal 
Tengirşenk, 18,30: Fatih Halkevi gös-
terit kolu tarafmdan bir temsil, 19,15: 
Konferans: Doktor Fahreddin Kerim: 
Durgun tipler, 19,55: Borsa haberleri, 
20: Nezihe ve arkadaşlan tarafmdan Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 20,45: Hava 
raporu, 20,48: Ömer Rıza tarafmdan 
arabca söylev, 21: Klâsik Türk musikisi: 
Nuri Halil ve arkadaşlan tarafmdan, 21,45: 
ORKESTRA: 1 - Stark: Titanen marş, 
2 - Moussorgsky: Dans de persan, 3 -
Kalman: Slrküs prensesin, 4 - Borodln: 
Kör de peyzan, 5 - Aylenberg: Bal o Jar-
den, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâkla 
sololar, opera ve operet parçalan, 22,50: 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23: SON. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

i » . Tazan: iskender F. Sertclll Tefrika No. 183 «•— 

Doğan, yaraşma yapıştırılan sülükler, kanını emdikco 
vücuddan düşüyordu. Rengi sapsarı olmuştu. 

Tekrar bağırdı: 
— Doğan, Doğan... 
Doğan kulağmm dibinde yükselen 

bu sesi duyar gibi olmuştu. Başım 
yavaşça kımıldatmak, hareket etmek 
istedi. 

O, çok baygındı. 
Afyon çekmiş bir esrarkeş bay-

gınlığile sersem ve uyuşuk yatıyordu. 

(1) Albay Tunçaym mektubundan. 
(2) İstanbul valiliğinde bulunduğum sı

rada. 
(3) Albay Tunçaym verdiği mevsuk ma

lûmata göre. 
(4) Albay Tunçaym bana tevdi ettiği 

nüshada bazı kelime ve cümleler silik ve 
bozuk olduğu İçki çılcanlamadı. Kimsede 
başka bir nüsha da bulımamadı. 

*« 
«Hastanın yarasını açma., 

ölür!...» 
Ali reis, Doğarım üstündeki örtü

yü çekti.. Doğan yatakta sırtüst ya
tıyordu. 

— Yaı-ası nerede? 
Diye sordu. Tabib yere çömelmiş 

titriyordu. 
— Sol kasığında... 
Diye cevab verdi. Ali reis tekrar 

elini uzattı. Ysırayı yakından görmek 
İstedi. 

Tabib bağırdı: 
— Hastanın yarasını açma, ölür... 
Ali reis artık söz dinlemiyordu: 
— Ölürse, benim elimde ölsün. 
Dedi. Sol kasığım açtı. Yaranm 

üstünde kanü bezler vardı. Ali reis 
bu bezleri kaldırmca, birdenbire kü
çük dilini 3rutarcasına bağırdı: 

— Ah., bu ne?! Bunlar ne?! 
Tabib çok heyecanhydı. 
Neden bu kadar korkuyordu o?... 
Doğan gerçek kasığından yarahy-

dı. Fakat, yaranm ağa bir pustan 
fazla geniş değüdi. Va yaranm etra-
fma on tane iri sülük yapıştınlmıştı. 

Sülükler Doğanın kanım emerek 
solucan gibi şişmişler, irileşmişlerdi. 

Ali reis: 
— Bu sülükleri niçin yapıştırdın? 

dedi - faydası ne bunlann? 
Tabib kaşlanm kaldırarak gülüm

sedi: 
— HastMuzın vücudu zehirlenmiş

tir. O sülükler hastamn vücudün-
deki zehiri emiyorlar. 

— Neden zehirlenmiş?... 
— Aldığı yaradan. Hançer zehirU 

imiş... 
Ali resi bu sözleri dinlerken, ken

di kendine düşünüyordu. 
Ona, korsan Veneyroyu esir aldık-

lan zaman, bir Türk denizcisi şun-
lan söylemişti: 

«Veneyro denize düştüğü zaman, 
dalgalar arasında kendisi gibi çurpı-
nan beş on Venedik korsanı daha 
varmış. Veneyro belindeki hançerini 
bu korsanlara atmış ve: (İçinizden 
birisi, Türk kaptanınm eline düşer
se, bununla öç almayı unutmasın. 
Bu hançeri Mark Antuan bana hedi
ye etmişti!) demiş..» 

Ali reisin kafasında canlanan bu 
korkunç hatıra, Türk denizcisini uyan-
diiimştı. Tekrar yarayı örttü: 

—• Demek onu yarahyan hançer 
zehhli imiş, öyle mi? 

Rum tabibi: 
— İşte, hasta meydanda, dedi, bu

rada benden başka bir tabib daha 
var. İsterseniz bir kere de o baksın. 
Fakat, şunu Uâve edeyim ki, o, be
nim on sekiz yıllık çırağımdır. Bana 
itimad ediniz. Hastamz kurtulacak! 

23 Nisan yaklaşıyor... 
Cumhuriyetin 15 inci yılmda yav-

rulanmızm kutlayacağı bu bayram 
evvelki senelerden çok parlak ve çok 
şenlikli olmaUdır. 

Yurdun istikbal ümidi olan mini
minilerimize şen bir bayram geçirt
mek için şimdiden hazırlanalım. 

Doğan reis ölümden 
kurtulacak mı? 

Ali reis o gün gemiye döner dön
mez Midilli muhafızım gemiye ça
ğırttı. 

Ali reisin maksadı Doğamn yarası 
ve sıhhati hakkmda malûmat almak 
ve I>oğanın bir an evvel iyileşmesi 
çaresini aramaktı. 

Midüli muhafızına sordu: 
— Doğan reis baygın bir hale gir

meden önce, kendi sıhhati hakkında 
bir şey söylüyor muydu? 

— İyUeşeceğini umuyordu. Halbu
ki gün geçtikçe renginin solduğunu 
ve dermansızlığımn arttığını görü
yorduk. 

— Rum tabibine bunun sebebini 
sormadımz mı? 

— O adamcağız iki kelimeden baş
ka bir şey bilmiyor. Her zaman: İyi
leşecek, yaşıyacak diyor amma, bu 
gidişi ben beğenmiyorum, Ali reis! 

Ali reis güvertede dolaşıyordu. Klıor' 
şeye sezdirmeden Midilli muhafızı-
mn kulağına eğUdir 

—• Rum tabibi burada türklerle na
sıl geçinir? 

— Kimse üe teması yoktur. 
— Hastalara gitmez mi? 
— Ayağına gelen olursa, reddet

mez. Fakat çağıran olursa, rahatsız-
hğmdan bahsederek evinden dışan 
çıkmaz. 

Buraya uğnyan ticaret gemUeri-
le temas eder mi? 

— Evinden dışan çıktığım duymar 
dık. Fakat, buradan geçici yolcular 
onu daima sorarlar ve arayıp bulur
lar, ziyaret ederler. Tabib Diyaman-
dinin Venedikte bUe şöhreti varmış. 

—1 Ya!... Demek oralarda da tam-
yorlar onu ha?... 

— Diyamandiye rumlar (İpokrat)' 
gibi tapıyorlar. O, yerlUerin iddiası
na göre, Ölen insanı bile dirütirmiş... 

— Sen gördün mü böyle bir vaka? 
— Hayır. 
—t Ya kim görmüş?... 
— Bilmiyorum. Ancak muhakkak 

olan bir şey var: Diyamandi cidden 
hazık ve eşsiz bir tabibdir. 

— Denedin mi hiç?... 
— Evet. Bir gün dış kaleden at

larken, beş metre derinlikte bir çu
kura düşmüştüm. Bacağım iki bük
lüm olmuştu. Yürüyemiyordum. Di
yamandi bacağımı bir ayda düzelttL 

— Kaç yaşındasın sen? 
— Elli beş. 
— Çok çabuk düzeltmiş bacağım! 

Kıuklar, çıkıklar herkesin yaşına 
göre tedavi edilir. Bacağmı sardı ve 
ilâçladıysa, elli beş günde geçmesi 
lâzımdı. 

—i Bir ayda yürümeğe başladım, 
Ali reis! Adada buna benzer bir çok 
vakalara da şahid oldum. Dört yıl
dır dünyayı görmiyen bir gencin 
gözlerini açtı. Burada Doğan reisi 
ondan başka ijrUeştirecek kimse 
yoktur. 

— Anlattığına bakılırsa, bu civaa»-
daki adaların hiç birinde bu kadar 
hazık tabib yoktur. Fakat, herifcik 
ne aksi, ne suratsız şey! Evinde a> 
kaldı tepeliyecektim keratajn... 

— Ne yaptı size? 
— Doğamn yarasını bana göster

mek istemedi. 
—« Ah; tıpkı bana yaptığım yap

mış size de... 
— Senin yaram da kimseye göster

mek istemedi mi? 
— KabU mi? Kanmm 3ranmda bi

le bacağum açıp bağlamazdı. Bunu 
bir gün ben de merak ettim, kendi
sine sordum. Bana o zaman şu ce
vabı vermişti: «İlâçlarımı görürler, 
nasıl tedavi ettiğimi öğrenirler. Dün
yada hırsızhk bir türlü olmaz ya. 
Sanat, ilim hırsızlan da vardır. İpok-
ratın sımm da şakirdi çalmış!» 

— Ben bunlardan bir şey anlama
dım. Ne cevab verdindi o zaman bu 
herife sen? 

— Ben de bir şey anhyamadım. 
Canım elinde olduğundan fazla bir 
lâf ta söyliyememiştim. Hasıh üstü
ne varmağa gelmez. Zaten o bak
mazsa, Doğan reisi kim tedavi ede
cek? 

— Adada bir tabib daha varmış... 
Midilli muhafızı ağzım bir kanf 

açarak güldü: 
— O, tabib değil, nalbanddır, gö

züm! Ben evdeki eşeğimi bile emni
yet edemem ona... 

— O halde beklemekten başka ça
re yok. Doğan reisi sana teslim edip 
gitmeliyiz. 

—. Bir haftaya kadar iyileşeceğini 
umuyorlar. Bir kaç gün daha bura» 
da kalamaz mısınız? 

— Kabil değil. Ne kadar mühim 
bir iş üzerinde bulunduğumuzu bili
yor musun? Çanakkaleye hemen 
dönmeliyiz? 

— Pek âlâ. Madem ki yapüacak 
başka bir şey yok. Ben her gün Do
ğanı yoklarım. Fakat, gemisini bu
rada muhafaza etmeme imkân yok-
tm*. 

I (Arkası var). 
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Her tarafta 
askerî hazırlık 

Hollanda ve Danimarka 
hükümetleri de tedbir 

alıyorlar 
Amsterdam 28 — Ordu kuvvetinin 

tezyidi kararlaştırılmıştır. Şark hudud 
ordusunun nüvesi olmak üzere yirmi 
beş tabur ihdas edilecektir. Bu, her ih
timale karşı hazır olmak üzere bir ih
tiyat tedbiridir. 

Londra 28 — Kopenhagtan gelen bir 
telgraf nameye göre, Danimarita, hükü
meti millî müdafaası için yeni plânlar 
tedkik etmekte ve diğer Skandinav 
memleketlerinin izini takip eylemek
tedir. Hükümet ile muhalifler arasın
da bu hususta müzakereler cereyan 
ediyor. 
B« Mussolini millî müdafaa 
bütçesi hakkmda bir nutuk 

söyliyecek 
Roma 28 (A.A.) — Resmen bildiril

diğine göre B. Mussolini, 30 martta 
ayan meclisinde millî müdafaa bütçe
si hakkında bir nutuk söyliyecektir. 

M a d r i d e l ç i m i z m e z u n e n 
A n k a r a y a g e l i y o r 

Ankara 28 (Telefon) — Madrid el
çimiz B. Tevfik Kâmil mezunen bura
ya gelmek üzere Madridden ayrılmış
tır. B. Tevfik Kâmile mezun buluna
cağı müddet içinde mezkûr sefaret 
müsteşarımız vekâlet edecektir. 

Nankinde yeni bir cum-
huriyet merkezi kuruluyor 
B u m u v a k k a t h ü k ü m e t s o n r a 
P e k i n h ü k ü m e t i i l e b i r l e ş e c e k 

Hankov 28 (A.A.) — Şank-Kay-Şe-
k'in umumî karargâhına Tiençin - Pu 
Kov demiryolu cephesi kumandanın
dan bu sabah telefonla aşağıdaki ha
ber verilmiştir: 

cBu cephedeki Japon kuvvetleri, 
Çin kuvvetleri tarafından tam bir he
zimete uğratılmıştır. Çin kıtaatı, bü
tün cephelerde ilerlemektedir.» 

Şanghay 28 (A.A.) — Sabık nazır
lardan Lianhençi'nin imzası ile neş
redilen bir beyanname, Nankin'de ye
ni bir Çin Cumhuriyeti hükümetinin 
kuı-ulmuş olduğunu bildirmektedir. 

Beyanname, bu hükümetin tama-
mile muvakkat mahiyette olduğunu 
ve Tsinpu ile Lung Al demiryolları 
üzerinde münakalât yeniden başlar 
başlamaz, yani şimalî Çin'deki Japon 
kuvvetleri ve merkezî Çin'deki Japon 
kuvvetleri arasında irtibat temin edi
lir edilmez, Pekin hükümeti ile birle
şeceğini bildirmektedir. 

T i f t i k p i y a s a s ı y ü k s e l d i 
Tiftik piyasası yükselmiştir. Dış ta-

lebler artmaktadır. Bilhassa son za
manlarda piyasada yeni ahcılar göze 
çarpmaktadır. İtalya bu meyndadır. 
İtalya şimdiye kadar tiftik alıcısı mem 
leketler haricinde idi. Çünkü orada 
pek cüz'î miktarda kullanılan tiftik 
Londradan standardize edilmiş bir 
halde gönderiliyordu. 

Bu sene İtalya fazla miktarda tiftik 
kullanmağa ve bu madde üzerinde Tür
kiye ile iş yapmağa başlamıştır. Bu su
retle Amerika, İngiltere, Sovyet Rusya 
ve Almanya gibi en mühim tiftik alıcı
larımız arasına İtalya da karışmıştır. 

Kızılay Emet harikzedelerine 
yardımda bulundu 

Ankara 28 (A.A.) — Kızılay genel 
merkezince, Emet kaza merkezinde 
evleri yanmak suretile muavenete 
muhtaç vatandaşlara telgraf havale
si olarak altıyüz lira yardım yapılmış-

Filistinde geni 
hâdiseler 

250 kişilik bir çete 
Nablus şebrine girdi 

Kudüs 28 (A.A.) — Filistin arazisi
nin her tarafında tedhişçilerin bir çok 
hâdiseler çıkarmış olduklan haber ve
rilmektedir. 

Tedhişçiler, bir çok taarruzlarda 
bulunmuşlardır. 250 kişiden mürek-
keb silâhlı bir çete Nablüs şehrine gi
rerek polis karakoluna ve asker çadır-
lanna ateş etrhiştir. Kendilerine mu
kabele edilmemiştir. 

Mütecavizler, dağlara çekilmişler
dir. Askerî kıtaat ile tayyareler kendi
lerini takib etmektedir. 

Askerî makamlar, yeniden kundak
çılık harekâtı yapılmasına mâni ol
mak için bütün trenler önünden dre
zinler göndermeğe karar vermiştir, 

A m e r i k a M e k s i k a d a n a r t ı k 
g ü m ü ş a l m ı y a c a k 

Vaşington 28 (A.A.) — Morgentav 
beyanatta bulunarak Amerika hükü
metinin Meksika ile arasındaki bazı 
malî ve ticarî münasebetleri yeniden 
tedkik etmeğte karar verdiğini söyle
miştir. Maliye nezareti yeni emre ka
dar Meksikadan her ay yapılan gü
müş mubayaaları hakkındaki ahkâ
mın tatbikini tehir edecektir. 

Morgentav'm beyanatından sonra 
reisicumhur Kardenas da Meksikada 
beyanatta bulunmuş ve Amerika hü
kümetinin bir nisandan itibaren ay
lık gümüş mubayaalarını durduraca
ğını söylemiştir. 

Bulgaristanda 
seçim 

tır. 

160 mebustan 103 ü 
bükûmete taraftar 

So/j/a 28 (A.A.) — Bulgar ajansı 
bildiriyor: 

Sofya vilâyetindeki seçim de dün 
tam bir sükûn ve intizam dahüinde 
yapılmıştır. Seçilen 30 mebustan 17 si 
seçim nutuklarında hükümet siyase
tine taraftar olduklarını bildirmişler
dir. 

Dünkü seçimle bütün mebus seçimi 
sona ermiş bulunmaktadır. Yeni mec
lisi teşldl eden 160 mebustan 103 ü se
çim mücadelesinde hükümete müzahir 
oldukların'i kati olarak bildirmişler
dir. 

G e n e r a l K â z ı m D i r i k 
E d i r n e y e d ö n d ü 

Edime 28 (A.A.) — Yirmi günden-
beri Ankarada bulunan Trakya umu
mî müfettişi general Kâzım Dirik, bu 
sabah Edirneye dönmüştür. 

E s k i b i r F r a n s ı z g a z e t e s i 
k a p a n d ı 

Paris 28 — Elli iki senedenberi çık
makta olan Echo de Paris gazetesi, 
Le Jour gazetesile birleşmiştir. Echo 
de Paris iptida edebî bir gazete idi. 
40 sene evvel Journal gazetesinin çık
ması kendisine ilk darbeyi indirmiş
ti. Bunun üzerine politikaya daha zi
yade meyletmiş ve mutedil katolik 
muhafazakârlann organı olmuştu. 

Bir kaç ay evvel müdürü Henri Si-
mon, idare meclisile çıkan ihtilâf 
üzerine, bir kısım muharrirlerle bir
likte ayrümış ve Epoque adında bir 
gazete kurmuştu. Bundan sonra Echo 
de Parisrün malî vaziyeti fenalaşmış-
tır. Nihayet bu gazete Le Jour gaze
tesi sahibi Leon Bailby tarafından 
satın alınmıştır. İki gazete birlikte 
çıkacaktır. 

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

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

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

liralık ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almamz 

kendi menfaatiniz iktizasıdır. 

—'v)wv . Bu akşam 
'^^ Nöbetçi eczaneler 
Sl«li: Fangaltıda Nargüeclyan, Tak

sim: Llmonclyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellasuda, Galata: Kara 
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Müeyyed, Hasköy: Aseo, Eminönü: 
Agop Mlnasyan, Fatih: Veznecilerde 
Üniversite, Karagümrük: Mehmed 
Fuad, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Asaf, 
Aksaray: Yenikapıda Sarım, Beşiktaş: 
Halit, Fener: Balatta Hüsameddin, 
Kumkapı: Cemil, Küçükpazar: Necati, 
Samatya: Yedikulede TeofUos, Alem
dar: AH Rlza, Şehremini: Ahmed 
Hamdl, Kadıköy: Sadık, Yeldeğirme-
nlnde Üçler, Üsküdar: Çarîî boyunda 
Ömer Kenan, Heyballada: Tomas, 
Büyükada: Halk. 

Her Kcc« acık ccMneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, AmaTutköy, Bebek, -Bt̂ Fko», 
Paff bahçe ve Anadoluhlsarındakl ec 
taneler her gece^a^tıf; 

ISTANBtJL 
TİCARET »• ZAHİRE BOR8A8I 

28/3/938 
F t A X L A A 

CİNBt A«aBı Tukan 
Kr. P». Kr. P«. 

Buğday yumuşak 5 28 6 30 
» sert 5 20 

Arpa yemlik 4 20 
j Anadol . 4 2 4 3 

Çavdar 4 32J 4 33 
Mısır san 5 2 5 3 
Kuşyemi 7 5 7 11 
Nohut 7 20 
Susam 16 20 
Pamuk Maydos 33 — 
İç fındık 33 20 
Sansar derisi 2400 — 
Kunduz derisi 1000 — 1400 — 

Q K L E .N 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yapak 
Tiftik 
Afyon 
Un 
Kepek 
Mısır 

195 
«O 
45 
9 
1 

63 
62 
15 

Ton 
* 
» 
> 

3/4 > 
1/4 > 

> 

O t D • N 
Razmol 
Tiftik 
Yapak 
İç badem 
Afyon 

101 Ton 
12 1/4 » 
4 1/2 > 
1 » 

119 Kilo 
D I I r l A T L A B 

Buğday: Liverpul 4,60 
» : Şikago Af— 
» : Vinipek 5,43 

Arpa: Anvers 3,̂ 6 
Mısır: Londr 3,93 
Keten T. : Londra 7,57 
Fmdık O. : Hamburg 39 
Fındık L. : Hamburg 38 

Kr. 

28/3/938 pazartesi cünü 
istanbul Hâlinde toptan satılan yaf sebM 

TC mvyra {iatlcrl: 
En En 

Cinsi Emsali aşağı yüksek 
flatı Flatı 

Kr. S. Kr. S. 
Kabak Kilo 85 — »o — 
Fasulye » 110 — 120 — 
Domates » 70 — 80 — 
Bakla » 16 — 17 — 
Bezelye » 25 — 30 — 
Pırasa » 4 — 6 — 
İspanak » 4 — 7 — 
Lahana » 6 — 8 — 
Havuç » 7 — 8 — 
Kereviz kök » 9 — 12 — 
Kereviz yaprak demet 5 — 6 — 
p->noır » 3 — 4 — 
Enginar aded 4 — 8 — 

can bostan » 15 — 20 — 
KTiabahar > 5 — 16 — 
Yeşil salata » 70 — 80 — 

• soğan demet 1 — 1 25 
Turp » _ 50 — 75 
Elma Amasya Kilo 17 — 36 — 

,) Ferik 9 — 15 — 
» İnebolu 9 — 23 — 

Armud Ankara » 17 — 30 — 
Kuru üzüm » 20 — 22 — 
İncir kuru » 9 — 11 — 
Yerli limon 100 aded 200 — 300 — 
Fenebi limon 100 » 125 — 175 — 
Turunç 100 » — 75 1 50 
Portakal: 

> Dörtyol 64 lük sandık 300 •— 350 — 
, j 80 lik » 250 — 300 — 
>, y, 100 lük » 175 — 225 — 
» Alanya 64 lük » 350 — 400 — 
» I 80 lik » 275 — 325 ,— 
» » 100 lük » 180 — 260 — 
» Rize 80 lik •» 110 — 120 — 
, » 100 lük » 70 — 80 — 
» Mersin 128 lik » 1050 —IIOO — 
» » 160 lik » 900 — 950 — 
, , 200 lük » 900 — 950 — 

Yorgun ve bitkin asab ile vücud 
nasıl çalışır? 

Ferahhk verip asabı dinlendiren 
hafalcan ve heyecan defeden 

KARDOL 
isminde ilâç var. 

Dr. Ihtan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

öksürük T6 nefes darlığı boğmaca 
v« kızamık OkıtlrCkleri için p«k te> 
•iril ilâhtır. Her «czanade ye «eza 

depolarında bulunur. " ^ ^ 
1 

Uykusuzluk, asabi öksürükler, 

asabî zayıflık, baş ve yanm baş 

ağnsı, baş dönmesi, baygınlık, çar

pıntı ve sinirden ileri gelen bütün 

rahatsızlıktan iyi eder. 

istanbul asliye üçüncü Hakak mahke
mesinden: 

Klemantin tarafmdan kocası, Beyofi-
lunda Ihcekaş sokağmda 82 No. lu evde 
oturan Antuvan Kazaretto aleyhine mah
kememizin 937/1542 No. lu dosya ile açı
lan boşanma davasmm 24/3/938 tarihli 
celsesi tahkikatı İçin ikametgâhı meçhul 
olan müddeaaleyhe ilânen tebligat yapıl
dığı halde gelmemesi hasebile hakkında 
gıjjap karan ittihaz ve ilânen tebliğine ka
rar vtrilerek tahkikatı 28 nisan 938 per
şembe günü saat 10 a talik edilmiş oldu
ğundan müddeaaleyh Antuvanm mezkûr 
gün ve saatte mahkemede hazır bulun
ması veya bir vekil göndermesi aksi halde 
tahkikatın gıyabmda icra edileceği ve bir 
daha mahkemeye almmıyacagı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilân olunur. 

M. 1559 

Zayi — Namıma mahkûk Nadire 931 
mührünü zayi ettim. Bu mühürle hiç bir 
kimseye verilmiş borç veya her hangi bir 
taahhüd senedim yoktur. 

Adres: Beşiktaş Yenimahalle Posta cad
desi 20 No. da Nadire 

T E N I NEŞRİYAT 

LOKMAN HEKİM 
Bu kıymetli mecmuanın kânunusani 

nüshası intişar etmiştir. Nefis bir çok ya
zıları vardır. Okuyuculanmıza hararetle 
tavsiye ederiz. 

Askerlik işleri 
Beyoğlu yerli Askerlik şubesinden: 
1 — Piyade: 316 - 328 doğumlulardan 

bakaya ve yoklama kaçakları ile saklılar
dan askerliğini yapmamış olanlar ve 329 
ve 330 doğumlular. 

2 — Jandarma, Gümrük, Deniz: 316-332 
doğumlulardan bakaya, yoklama kaçağı 
ve saklılardan askerliğini yapmamış olan
larla 333 dotumlular. 

S — Harp sanayii: 333 doğumlular. 
4 — Piyade, Jandarma, Gümrük ve Harp 

sanayii eratının toplanma günü 21 nisan 
938 dir. Nakdi bedell^?i 20 nisan 938 ak-
Şamma kadar kabul olunur. 

5 — I>entz Eratının toplanma günü 10 
nisan 931 günüdür. Nakdî bedelleri 9 ni
san 938 günü akşamma kadar kabul olu- . 
nur. 

Aslan ve Eskihisar 
Müttehit çimento ve su kireci 
fabrikaları anonim şirketin

den: 
üçüncü daretname - Birinci ilân 

Aslan ve Eskihisar müttehit çimento ve 
su kireci labrikalan anonim şirketi hisse
darlarının atideki rüznamyi müzakere et
mek üzere ikinci defa fevkalâde İçtimaa 
davet olundukları 28 mart 1938 tarihinde 
Ticaret kanununun muaddel 386 ncı 
maddesinin istilzam eylediği nisabı içtima 
hasıl olmadığından, şirketi mezkûre his-
«edaran «irde münderiç ajmi ruznameyi 
müzakere etmek üzere 5 mayıs 1938 tari
hine müsadif Perşembe günü saat 16 da 
Galatada Agopyan hanmda şirket merke
binde üçüncü bir fevkalâde içtimaa davet 
olunurlar. 

KIJZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 — Şirket sermayesinin tezyidi ve tez

yidi sermaye neticesinde ihraç olunacak 
yeni hisst senedatmm şirket hissedaranı-
na sureti tevzii hususunun müzakeresi. 

2 — Şirket mukavelenamesinin 14 üncü 
maddesinin aşağıda yazıldığı üzere tadili: 

(Mezkûr maddenin şekli hazin - Şirke
tin umur ve masalihi heyeti umumiye ta-
rafmdan mensup ve üçten dokuza kadar 
azadan mürekkep bir meclisi idareye İha
le olımur. Meclisi idare azalık müddeti ûç 
sene olup her sene kıdem itibarile bunla-
rm sülüsü tecdid olunur.) 

(Mezkûr maddenin tadilden sonra ala
cağı şekil - Şirketin umur ve masalihi he
yeti umumiye tarafmdan mensup ve üç
ten yediye kadar azadan mürekkep bil 
meclisi idareye İhale olunur. Meclisi idare 
azahk müddeti üç sene olup her sene kı
dem itibarile bunların sülüsü tecdid olu
nur.) 

3 — Meclisi idare azasmm yeniden in
tihabı. 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibince hissedarladan bir hissesi ola
nın dahi işbu müzakereye iştirak ve rey 
ita eylemeğe hakkı vardır. Ve birden ziya
de hissesi olan zevatm reyleri hisseleri 
nlsbetinde tezayüd eder. 

İşbu içtimada hazır bulunmak İsteyen 
zevat Ticaret kanununun 371 inci maddesi 
mucibince içtima tarihinden bir hafta ev
vel hisselerini şirket merkezine tevdi et
melidirler. 

Bankalara tevdi edilecek hisse senedatı 
mukabilinde alınacak makbuzlar şirket 
merkezine tevdiat mahiyetinde olarak ka
bul edilecektir. 

j İstanbul, 28 Mart 1938 
MECLİSİ İD.\RE 

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

KÜÇÜK İLÂNLARI 
kiracılar ve bina sahipleri için 

En emin, en süratli ve en ucuz 
vasıtadır. 

3 defası 100 kuruş 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 — idare ihtiyacı için 13 kalemde muhtelif devreli kurşunlu kablo kapalı 

zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 — Muhammen bedel ((25,000», muvakkat teminat «1875» lira olup eksilt

mesi 18;Mayıs/938 çarşamba günü saat «11» de Ankarada P. T. T. U. Müd. 
binasındaki Satmalma komJsyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubımu kanu
nî vesaikle beraber müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu muhtevi ka
palı zarflarını o gün saat < 10» a kadar mezkûr komisyona vereceklerdir. 

4 — Şartnameler. Ankara'da P. T. T. Levazım, Istanbulda Beyoğlu P. T. 
T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilir. «SİS» «1669» 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 — idare ihtiyacı için 50,000 adet 2 No. lu Porselen fincan kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 — Muhammen bedel ('12,500» muvakkat teminat «937,5» lira olup eksilt

mesi 16/Mayıs/938 pazartesi günü saat 15 de Ankarada P. T. T. U. Müd. bina
sındaki Satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, kanu
nî vesaikle beraber müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat ((14» e kadar mezkûr komisyona vereceklerdir. 

4 — Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Beyoğlu P. T. 
T. Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilir. , . . , «817» «1668» 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları 
Kiralık ennlâk 

Beyoğlu Ilüseyinağa mahallesinde Tarlabaşı caddesinde 46/44 NQ. IIJI ev-. 
Yukarıda yazılı vakıf mal teslim gününden 31/5,'939 günü sonuna kadar 

açık arttırmaya konulmuştur. 
İhalesi 5/4/938 salı günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar muauııugünde ya» 

pılacaktır. Taliplerin müracaatları, (1679) 
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KüC 
KOçÜK tLilNLMl 

AKŞAM okuyuculan arasında en 
emin, en süratli ve en uctıiı İlân vasi-
tasıdır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, 8aü ve 
çergerabe günleri intişar edef. 

1 - ÎŞ ARIYANLAR 
ELEKTRİK MÜHENDİSİ — Diplomalı 

ve uzun tecrübeli elektrik fabrikaları VB 
çehlr elektrik tesisatları mütehassısı va
zife anyor. Alâkadarlar, Elektrik Mü
hendisi rumuzu ile gazetemizin idareha
nesine yazmalan. j ^ '" 

İŞ ARIYORUM — Biti İ ü * genciyim. 
orta derece tahsilim var. 'fiiHncl derece
de tesviyeci, elektrik teslsaÜı, benzin, ma-
Eot traktör motörleri ve' oksijen kaynak
çı) ığı, bilûmum tamirat işlerinde çalışmak 
istiyorum. Her yere gidebilirim. Akşamda 
(Elektrik motorcusu) rumuzuna mektub-
la müracaat. — 2 

2 — İŞÇÎ ARIY ANLAR 
EBE ARANIYOR — Talip olanlar tereû-

mei hal, vesikalarını fotogreiflartle bera
ber mektupla G. Antep Dr. Salt Ö2el 
Doğum - Evine müracaatlan^^^ — ^ 

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

5500 LİRAYA ACELE SATILIK ÜÇ DA
İRELİ AFARTIMAN — Cihangirde Yeşil 
Palas gazinosu sırasında Hastane bahçesi 
karşısında 56 No. lı her katta banyo ve 
sair konforu mükemmel ve senevi yedi 
yüz yirmi lira kira getirmekte olan apar-
tıman acele satılıktır. Üçüncü kattakUer* 
müracaat. — 9 

UCUZ SATILIK — Tramvaya 6 dakl-
kahk, deniz görür, sebze, ağaçlan, kujoı-
lan var, çiçeğe elverişli bahçe arşmı 50 
kuruşa satılıktır. Üsküdarda Kızlaraga-
smda kunduracı Dursuna müracaat. — 1 

İKİ BAYAN ARANIYOtt -T Makinede 
nakış, dikiş bilen bir usla | iu de öğren
mek istlyen hevesli bir^fekyîtti aranıyor. 
Akşam'da (Bayan Terzi) rumuzuna isim 
ve adreslerini bildirmelerl|_ . « 

BİR ÇOCUK DADISI ARANIYOR >— 
Biri altı diğeri bir yaşında iki kız çocu
ğuna bakmak ve lisan öğretmek üzere 
Alman veya Avusturyalı bir kadm aranı
yor. Nişantaş Emlâk caddesi Nadir apar-
tımanı 2 numaraya müracaat. — 37 

BOĞAZİÇİNDE — Bebek yahut Hisar
da 3 dönüm kadar erazlsl olan nezaretli 
bir köşk satm alınacaktır. Satacaklarm 
F. A. S. rümuzile İstanbul 176 No. lı posta 
kutusu adresine müracaat. — 1 

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

— 5 

SATILIK ARSA — Çar^ıkapıda yanan 
Feyzi&tlde pl&nı yapılarak dört kat üze-
tlne müsaadesi almmi) 123 metre mu-
rabbaı köşe arsa ucuz fiatle. Müracaat: 
Telefon 22941. — 1 

ACELE SATILIK KÖŞK — Göztepede 
Tanzimat caddesinde 33/39 numaralı iki 
dönüm bir evlek erazi üzerinde on odalı 
iki bölük mutfak hamam sMja elektrik 
bahçe bağ ve meyvalık ve çiçekliktir. 
Ahşap bir köşk ehven fiatle acele satüık-
tır. Görmek istiyenler içindekilerine ve 
görüşmek istiyenler Kadıköyünde Altıyol-
da Bahariye caddesinde 11 No. da mer
hum Lûtfi paşa kızı bayan Pakizeye mü
racaatları. — 1 

SATILIK EV — Fatih Çırçır Fenerli 
sokak No. (2) ev ahşap yedi oda, iki 
mutfak, elektrik, tulumba, kuyu ve sar
nıcı havi iki ayn bölük, tramvaya yakın 
fevkalâde havadar Halice umumi man
zarası vardır. Müsait fiatle acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. 

KÂRLI BİR İŞ — Güzel bir mevkide 
iyi iş yapan yevmi satışı altmış lira tu
tan tütün, tuhafiye, kırtasiye ve sair eş
ya satan bir ticarethane taşraya gldij 
dolayısile devredilecektir. Maçkada tram
vay caddesinde Okurlac Pazanna müra
caat. — 10 

LİSE TAHSİLİNİ İKMAL ETMİŞ BİB 
AVUKAT KÂTİBİ İSTİYORUZ — Fran
sızca lisanını ve eski harfleri bilen tercih 
olunacaktır. Taliplerin kendi el yazılarile 
yazılmış hal tercümelerini F. A. rümuzile 
Akşam'a bildirmeleri. — 1 

BAYAN VE BAY ARANIYOR — Mağa-
zamızm tuhafiye ve kadm eşya servisin
de çalışacak genç bayana ve baya ve kü
çük bir çocuğa acele lüzum vardır. Ter-
cümei hallerlle Akşam'da Y N rümuzile 
müracaat. — 2 

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

— 2 
ACELE SATILIK ARSA — Kadıköyünde 

^aslmpaşa Bayır sokak eski 25 yeni 57 
No. lı 319 arşm bir arsa satılıktır. Gö
rüşmek ve pazarlık için Beşiktaş Haslırm 
arka^nda 25 No. da bayan Ferdaneye 
müracaat. 

S - MÜTEFERRİK 
ALMANCA DERSLER — Taksimde otu

ran bir Alman bayanı talebelere ve ba
yanlara son metodlar üzerine ve uygun fi
atle ders vermektedir. Türkçeden Alman-
caya tercüme işleri yapılır. Akşamda (M 
R T) rumuzuna mektupla müracaat. — 2 

Baş - diş - nezle 
GRİP ve bütün ağ

rıları derhal oeçirlr 

Eczanelerde 1 -12 iik ambalajlarını ısrarla arayımz 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I !#il iVm 'A 
BALSAMIN KREMLERİ 

3 - SATILIK EŞYA 
BİR İYİ PİYANO — Çok ucuz satılıkta. 

Beyoğlu Nuri Ziya sokak (Polonya sokak) 
No. 6 M.me Anastasiya. — 1 

KULUÇKA VE ANA MAKİNESİ — 
Macar marka, SOTI sistem bir kuluçka ve 
ana makinesi satılıktır. Büyük Postahane 
arkası Alyanak han 3 numaraya müracaat. 

— 1 
ÇİFTÇİLERE — Bakırköyünde Vellefen-

dl çayırmda satılmakta olan âlâtı zlrâl-
yeden kalanlar şunlardır: İstifade ediniz. 
Drlng ve Fordson traktörleri, Ollver mar
kalı ikili, üçlü Disk ve tek, çift kulakh 
pulluklar, kültüvatör, Disk Haro, mısu] 
ekmeğe ve çaplama makinesi. Mezkûr 
mahalde Fikret Atlıya müracaat. 

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

KİRALIK EV — Kadıköy Osmanağa 
mahallesi Rıhtım Misakı Milli sokağı 58 
numara, 7 oda, iki hela, elektrik, terkos, 
kuyu, sarnıç, bahçeli kâglr ev acele kiraya 
veriliyor. İcabında İkiye kabiir taksim ola
bilir. 

HUSUSİ RİYAZİYE VE FİZİK DERS
LERİ — Yüksek tahsilli bir muallim lise, 
ortamektep talebelerini az zamanda kuv
vetli ve emin bir şekilde imtihanlara ha
zırlar. Hariçten imtihana girecekleri de 
yetiştirir. Akşamda R. T. rumuzuna yaa. 
Ue müracaat. — 8 

FRANSIZCAYI, FRANSIZ BİR BAYAN-
la ÖĞRENİNİZ — İmtihanlar yaklaşı
yor, hazır olım. Fransızcanızı kuvvetlen
diriniz, talebelere büyükleri gibi bir lisanı 
iyi bilmek dalma faydalıdır. Akşamda (P. 
D.) rumuzuna mektubla müracaat. — 3 

SAHİBİ ELİNDEN SATILIK EV — Şiş
linin en mutena yerinde ve tramvay is
tasyonuna üç dakikalık mesafede beş bü
yük oda, iki tavan İçi, alaturka hamamU, 
pancurlu, muşambaiı kagir yeni bir ev 
satılıktır. Görmek istiyenler şişlide Ha-
nımoğlu sokağında 57 No. lı Refik bey 
apartımanmm ikinci katma müracaat ey
lemeleri. — 1 

KİRALIK APARTIMAN — Beyoğlu İs
tiklâl caddesinde 421 No. (Gazi Osman 
paşa) apartımanmm ikinci katı kiralık
tır. Kapıcıya müracaat. 

MÜTEHASSIS TARAFINDAN VERGİ 
trİBAZLARI, MUHASEBE BEHBEBLİ-
6 İ — BUânço tanzimi, ticarî muamelatm 
teşkUl, tedviri, şirket teşkili, tasfiyesi. 
- Tacettin - Galata, Bankalar, Şehsüva» 
cad. 47 No. 1. Tel: 42819. -^ * 

SATILIK ŞÖMİNE — Avrupa mamul&tı 
az kullanılmış kusursuz 83 x 80 x 55 bü-
yüklügündedir. Fatih İtfaiye caddesinde 
Güneş apartımanı 2 No. ya sabahlan 10 a 
kadar müracaat. — 1 

SATILIK PLANYA — Almak isteyenler 
Aksaray Kemalpaşa caddesi 62 No. da 
marangoz fabrlkasmda bay Mehmed 
Türkere müracaat. — 2 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂDE 
NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSALA» — 
Nişantaşında İngiliz mektebi arkasında 
Giızelbahçe sokağında nezaretli 8 metre 
cepheli ve muhtelif derinlikte yekdiğerine 
bitişik müteaddit arsalar satılıktır. Bah-
çekapıda Cermanya hanında 27 No. jra 
müracaat. Telefon: 21468. — 17 

DEVREN SATILIK DÜKKÂN — Her 
türlü ticaret işine elverişli olan ve Taksi
min en işlek mahalli bulunan Talimhane 
Aydede caddesinde Lido apartımanmm 
altındaki sucu dükkânı işimize küçük gel
diğinden devren satüıktır, dükkâna mü
racaat. 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus 
ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanları
na hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe 
agrenj eliğine malik iyi Fransızca bilen 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte Usan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esash ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile - (Akşam) a mektupla mü
racaat. 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif li
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci sınıftan onuncu smıfa dahU 
talebelere ders verir ve ihzari sınıflann 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. 8. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 15 

4 — KİRALIK - SATILIK 
KİRALIK KONFORLU KÜÇÜK APAR

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

— 10 

SATILIK EV — Ankarada Yenlşehlrde 
Selanik caddesinde Yeşil sokak köşesin
de 24 numarah dördü büyük altı odaU bod
rumlu geniş bahçeli ve bahçede aynca 
uşak odah ev satıhktır. İkiye taksimi ka
bildir. İçindeki bekçiden sorulması. — 7 

HUSUSÎ DANS DERSLERİ — En iyi, en 
çabuk ve akademik metodlar ile asri 
danslan en son yenilikler ile öğreten Prof. 
M. Hanımyan. Adres: Beyoğlu Parmakka--
pı Mis sok. No. 13. — 7 

ALTIYOL A&ZINA YAKIN — Bahari
ye caddesi, tramvay yolu, 34 ve 36 No. h, 
4 dec geniş oda, avlu, geniş bahçe, denize 
nazır 2 müstakil ev kirahktır. Müracaat: 
Karşısmdakl berbere 

r 

ACELE DEVREN SATILIK DÜKKÂN — 
Taksim Talimhane meydanı Aydede cad
desinde Lldo apartımanı altmdakl her işe 
elverişli tuhafiye ve parfümeri dükk&ni 
satılıktır. Taksim meydanı Macar sefa
rethanesi altında Ay Yıldız çay salonu 
müsteclri bay Kâzıma müracaat. — 1 

MAÇKADA KİRALIK DÜKKÂN — tşlek 
cadde üzerinde, büyük her işe elverifli, 
terkosu mevcuddur. Adres: Maçka Beh-
çct apartımanı No. 118. — 8 

ACELE SATILIK HANE ^ Sirkecide Nö-
bethane caddesinde 13 numarah k&gti! 7 
odalı elektrik ve kuyuyu havi ev. İçinde
kilere müracaat. — 8 

EHVEN FİATLE SATILIK EV — Üç 
kat, sekiz oda, hamam, elektrik, tulumba, 
büyük bahçesi ve altmda kireçhane bu
lunan Unkapanı Hacıkadm mahallesinde 
Cami sokağmda 28 No. U ev. Görmek için 
karşısında kı'eççi bay Cemile, görüşmek 
üzere Balıkpazannda Peynirci sokağmda 
23 No. da ahşı Mehmed Gülere müracaat. 

MOBİLYALI ODA ARIYANLARA — 
Türkçeden maada bir kaç ecnebi Usan bi
len bir aUe nezdlnde büyük güzel ve hava
dar mobllyaU bir veya 2 oda banyosu da 
var kiraya verilecektir. Osmanbey Nar-
gileciyan eczanesine müracaat. — 1 

KİRALIK OTEL VE KIRAATHANE — 
Beyazıdda Yıldız oteli ve kıraathanesi 25 
nisan tarihinde ihale edilerek bir mayıs
ta teslim edilecek, ehline ve meraklısına 
verUecek şeraiti anlamak İstiyenler İs
tanbul Çarşıpakı Sepetçi han karşısmda 
4 6 - 4 8 No. da kavatlye mağazasma mü
racaat. — 8 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesmi adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
S A — A D. Öğretmen — O M — 

namlarma gelen mektuplan İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

DİKKAT 
İdareyi adres gösteren katiler 

bir ay zarfında mektuplarını al
dırmadıkları taktirde mektuplan 

imha edilir. 

le iN-

KİRALIK LÜKS APARTIMAN — Tak
simde Topçu caddesinde Uygun apartı
manmm iki numaralı dairesi mobilyasile 
beraber yaz mevsimi İçin kiralıktır. İsti
yenler her gün müracaatla gezebilirler. 4 

KIZKULESİ KARŞISINDAKİ YALI AR
SASI — 400, İstenirse 800 m2. çok ucuz 
satılıktır. Ankara caddesi No. 36 Tahsin 
Demiary. Telefon: 23714. — 6 

BEYOĞLUNDA İŞLEK BİR KIRAAT
HANE SATILIKTIR — Ortak ta alınır, iş 
teminatlıdır. Almak istiyenler Sirkecide 
T>ori« ntou vanında hprher hay Mehmede^ 

LÂLELİDE — En güzel cadde olan 20 
metrelik tramvay yolunu görür ve denizi 
alır Genç Türk caddesinde 5 kat apartı
man ruhsatiyesi çıkmış hemen inşaata 
başlanüır 166 m2 bir apartıman arsası 
ve diğer 12 metre yüzlü 318 m2 iki arsa 
satılıktır, öğleden evvel Lâleli cami kar
şısında Lâleli caddesinde B. Celâl ap. 

BfölRKEMÂI 
MAMMUTCEVÂf 
MU5TAHZARATINDANİS. 

/' 

y 

Sıhhat Bakanlığının resmî ruhsa
tım haiz bir fen ve bilgi mahsulüdür. 
Bütün cihanda elU senedir daima 
üstün ve eşsiz kalmıştır. 

Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 
vücuda getirUmiş yegâne sıhhî 
kremlerdir. 

^.^ „ Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de-
''^^^-?^r.g^^^3r\ ğil sıhlü evsafım Londra, Paris, Ber

lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasında birinci
lik mükâfatmı kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

LANZUK 
Gündüz için yağsız, gece için yağlı 

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

KREM BALSAMtN; ötedenberi tamnmış hususî vazo ve tüp şeklinde 
satüir. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Türk hava kurumundan 
15/Mart/1938 salı günü saat 15 de ihalesi yapılacağı ilân olunan 200X30X20 

sm. eb'admda bir metre mUsâp hakikî Amerikan malı balsa plesenk ağdacı ek
siltmesine talip zuhur etmediğinden, eksiltmenin 15 gün müddetle temdidine 
karar verUmiştir. 

İlk şartnamesi dairesinde iAalesi 30 Mart 1938 çarşamba günü saat 15 de 
Kurum merkez binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin belli gün ve saatte vesaik ve teminatlarile birlikte Ankarada 
Kurum Merkezinde hazır bulunmaları. (1574) 

Yapı İşleri ilânı 

Nafıa Vekâletinden: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara Cebeci'de yapılacak Hukuk Fakültesi 

pansiyon kısmı kaba inşaatı ve malzeme ihzarı işleridir. Keşif bedeli: 50,000 
liradır. 

2 — Eksiltme 8/4/1938 cuma günü saat 15 de Nafıa Vekâleti Papı İşleri 
Eksütme komisyonu odasmda kapalı zarf usulUe yapılacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 250 kuruş bedel muka-
biliıule Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden aUnabilir, 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklUerin 3750 lira muvakkat teminat 
vermeleri ve Nafıa Vekâletinden alınmış ve yaptığı işin bedeli asgarî 50,000 
lirayı havi yapı müteahhitliği vesikası göstermesi lâzımdır. İsteklilerin teklif 
mektublaruu ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar komisyoö 
reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler 
kabul edilmez. «755» «1551» 

tTûrklye palamutçulan 
ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
Türkiye Palamutçulan Anonim şirketinin senelik adi umumî hissedar

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

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
1 — İdare heyeti ve murakıp raporlannm okunması, 
2 — Bilançonun tasdikUe idare heyetinin ibrası, 
3 — Nizamname mucibince müddetleri biten iki azamn yerlerine ken

dilerinin veyahut başkalarımn seçilmesi. 
4 — Murakıp intihabı ve tahsisatmın belli edilmesi. 
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(V-^s^^^V:— 

üaMtcutakA, 
Öksürenlere ve 

göğOs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

lO 

TÜRKİYE IS BAN KASltf «^ ' 
f^.lbuH.nJb-'i^ 

Bayan Leylâ yazıyor: 

HER SABAH 
Daha genç görünüyorum!.. 

«Uyanır uyanmaz, hemen d aynamı 
alıyor.. Ve küçük buruşukluklanmın 

tamamen zail oluncıya ka
dar sfünden g:üne eriyip 
kaybolduğımu kemali hay

retle görüyordum!..» 

Bayan Leyiâıun hakiki 
fotoğrafı 

«Ancak bir hafta süren bir te
daviden sonra bu derece güzel
leştirme şaşıyorum. Bütün arka-
daşlanm böyle daha genç ve daha 
güzel görünmem için neler yap
tığımı soruyorlar ve şayanı hay
ret bir şekil alan tenim için ilti
fat ediyorlar.» 

Yalnız bir hafta zarfında bin
lerce kachn, cazip bir tene kavuş
muş, bir kaç yaş gençleşmlş ve 
bütün buruşuklukları kaybolmuş
tur. Alimler, buruşukluklann: 
İhtiyarladığımızda cüdin besleyi
ci ve ihya edici bazı ımsurlannı 
kaybetmeden ileri geldiğini keş
fetmişlerdir. 

Bu kıymetli ımsurlan cüde ia
de ediniz. Yeniden gençleşecek ve 
tazeleşecektir. îşte; Viyana Üni
versitesi profesörü Dr. Stejskal'in 
keşfi bu derece ehemmiyetli ve 
caziptir. Genç hayvanlardan is-

Bayan Leylântn yalnız 
bir haftalık tedaviden 
sonra alınmış ve retûş 

görmemiş hakikî fotoğrafı 

tihsale muvaffak olduğu ve 
«BioceL» tabir ettiği bu canh hü-
ceyreler hulâsası, şimdi pembe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuttur. Akşamlan yat
mazdan evvel tatbik ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi besliye-
cek ve gençleştirecektir. Bir haf
ta zarfında bütün buruşuklukla-
nmz kaybolacak ve 10 yaş daha 
genç görüneceksiniz. Gündüz için 
( Yağsız ) beyaz rengindeki 
«Tokalon» kremini kullanınız. 
Bir kaç gün zarfında siyah ben
leri eritir, açık mesameleri sık-
laştırır ve en çirkin ve en esmer 
bir cUdi yumuşatıp beyazlatır. 

Bayanların nazarı dikkatine: 
Satın aldığmız Tokalon kremi vazalannm büyük bir kıymeti 

vardır. Onlan bayilnize iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş ala
cak, ayni zamanda kıymettar mükâfatlan bulunan Tokalon mü-
sabakasına iştirak hakkım veren bir trilet takdim edecektir. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: \ 
I — idaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasmda şartname ve projesi mu

cibince yaptırılacak Kantar ve İtfaiye binalan inşaatı açık eksiltmeye konmuş
tur. 

n — Keşif bedeli 4991 lira 69 kuruş ve muvakkat teminatı 374.38 liradır. 
m — Eksiltme l/IV/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kaba-

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 

ve mübayaat şubesinden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi

sarlar İnşaat şubesine ibraz rderek aynca vesika almalan lâzımdır. 
VI — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V nci madde

de yazıü eksUtmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte yu
karıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1460) 

• 
I — Listesinde eb'at ve miktarı yazıh 28 kalem malzeme (440 metre gaz bo

rusu, 140 adet gaz borusu flanjı, 93 adet Nipel, 115 aded Deve boynu, 53 boy 
Lama demiri, 1 adet Demir saç lâvha, 4 adet Galvaniz saç lâvha, 21 adet çinko 
lâvha, 15 kilo Rondelâ, 20 küo somun, 28 boy köşebent, 36 adet demir saç lâvha, 
13 boy pirinç çubuk, 2 boy takım çeliği (Su çeliği) 4 boy sekiz köşe çelik, 5 boy 
yuvarlak çelik 117 adet dirsek, 93 adet Amerikan rekor, 110 adet Redüksiyon, 
110 adet boru T. 300 metre çelik boru, 146 adet çelik flanj yakalı, 30 Kg. çelik 
yay teli, 450 adet Demirci zımpara kâadı, 4 lâvha contalı lâstik 32 adet Sal-
mastrah musluk flanjsız, 28 adet Salmastrah musluk flanjh, 52 adet Stop valf-
d(*me) pazarlıkla satm ahnacaktır. 

II — Pazarlık 30/III/1938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 14 de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. . 

III — Listeler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabüir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (1425); 

Eczacı kalfası aranıyor 
Eczacıhğa bihakkm vâkıf tecrübeli bir kalfa aranmaktadır. Ankara 

içindir. Talip olanlar İstanbulda Yeni postane arkasında 47 No. da 
MAZON ve BOTTON ecza deposuna müracaat. 
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Tûrkiyenin ve bütün dünyanın en mükemmel traş bıça 

H A S A N TRÂŞ BIÇA IDIR 
İsveç çeliğinden yapılmıştır. 100 defa traş huzur ve kolaylıkla ve neşe içinde yapar. HASAN TRAŞ bıçağının yalnız 

bir adedini arada sırada bardak içinde keskinleştirerek bir kaç sene kullanmak mümkündür 

PASLANMAZ HASAH TRA$ BIÇAĞI 
bir şaheserdir. Traş olduktan sonra silmeğe ve kurulamağa hacet burakmaz. Senelerce su ve sabun içinde kalsa kat'iyyen paslanmaz: Bu dünyamn hiçbir traş bıçağma nasib olmayan bir harika 

dır. H A S A N T R A Ş bıçaklarile traş olanlar kat'iyyen bir daha başka bıçağı istemezler. H A S A N ile traş olmak büyük bir zevktir. 
HASAN TRAŞ bıçağı 19 mdedi 3S, paslsamu nev'i 50 knraıtnr. Mutlaka HASAN ve PASLANMAZ markasına dikkat. TakUtlerinden sakınınu ve mnUaka HASAN isteyiniz. 

KESKİNLİK f 
• • 

I I 

MÜKEMMELİYET 

UCUZLUK < 
SIHHAT ANKARA 

SURAT 

T E M İ Z L İ K 

Z E V K 
R A H A T L I K 

HAS TRAŞ BIÇAĞI ÇIKIYOR 
Yakında piyasayı bombardıman edecek çok ucuz ve çok mükemmel H A S J R A Ş B I Ç A Ğ I çimiyor 10 adedi 12 i kuruşa. Hasan Deposu 

Çok tesirli KESKİN KAŞELERİ mm, grip, nezleye VB ağrılara bire lıirdir. S HA UlmAlm birlik ve onluk 
kutuları vardır. 

Matbuat âleminde mühim bir yenilik 
Her salonda, her gençde, her sporcuda, hülâsa he\rkesin elinde bulunması lâaım olan 

bu yenUik nedir? biliyor musunuz? 

Evet, bu yenilik güzd tab'ı, zengin münderecat ve her sınıf halkı alâkadar edecek mevzulan havi 

MODERN TÜRKİYE MECMUASI'dd 
Bu mecmua, g^den güne terakki etmektedir. Misal mi istiyorsımuz? 

Bugün çıkan beşinci sayısını muhakkak alınız. Göreceksiniz: Kapak değişmiş ve içine güzel bir roman ilâvesi 
konmuştur. Aynı zamanda münderecat da tasavvur edemiyeceğiniz şekilde zenginleşmiştir. 

Bu I 
Sayıda* 

Haftanm politikası, haftamn iki mühim kayıbı, GABRİEL DANONZO, Valide kraliçeler, Süm&c 
Medeniyetini kuranlar, Tarihte Çanakkale, fevkalâde zarif resimlerle zengin sinema sahifesi. 
Polonyada müzik, zayıflamak için neler yapmah? İçimizde casus var ve LAVRENS, spor sütu
nunda: (Tekirdağli, dünya oto sür'at rekoru, bizde spor telâkkisi), Balkan kaşan (Hikâye), Hri-
santos, manken kadmlar, yeni bUmecemiz, fotoğraf müsabakası nihayet (Kulaklar) nanundaki 

roman Uâvemiz. 

Kaçırmayuuz. Sonra bulamazsuuz. 
Bugün çıkan 5 numarah MODERN T O R K İ Y E mecmuasım ve İLÂVESİNİ 

her yerde arayınız. 

Hakikî 

Ç A M : KOLONYASI 
Ciğerleri zayıf, ve sinirleri bozuk olanların 

kalbine ferahlık verir ve gönlünü aiçar 
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 

Meşhur şekerci 

ALl MUHÎDDİN HACI BEKİR 
Gayet nefis lülcs karamela yapıyor 

Perakende kilosu 8 0 kr. 

Gaziantep Nafıa Müdürlüğünden: 
Kapah zarf usulile eksiltmeye konulan 25653 lira 57 kuru§ bedeli keşifli 

Akçakoyunlu gümrük kauakolu inşaatmm 23/3/938 tarihine müsadif çar
şamba günü ihalesi yapılmak üzere ilân edilmiş ise de talip zuhur etmediğin
den 2490 sayüı kanunun kırkmcı maddesi mucibince ve evvelki şartlar dahi
linde bir ay müddetle ve pazarlık suretile eksiltmeye konmuştur. 

İhalesi 8/4/038 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Gaziantep Nafıa 
Müdürlüsünde müteşekkil komisyon tarafından yapılacaktır. Daha fazla iza
hat almak isteyenlerin mezkûr Müdürlüğe müracaatları ilân olunur. (1673) 

Sahibi Necmeddia Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

ist. tjçüncü İcra Memurluğundan: 
937/4049 
Akşam gazetesinin 24/3/938 tarih ve 

6979 No. İl nüshasile açık arttırmaya çı
karıldığı ilân olunan Galatada Okçumusa 
mahallesinde ve caddesinde eski 2 yeni 
2, 4, 6 No. İl Hayon apartımanı namile 
maruf hanın birinci arttırması 25/4/938 
tarihine müsadif pazartesi günü yapıla
cak iken sehven 28/4/938 olarak gösteril
miş olmağla birinci arttırmanm 25/4/938 
tarihli pazartesi günü saat 14 den 16 ya 
kadar yapılacağı tashihen ilân olunur. 

M. 1558 

an, Kuvvet, Işteha 
Sıhhat Vekâletimizin resm! mhsatmı haiz olan 

FOSFARSOL 
doktorların büyük kıymet verip beğendikleri bir şunıbdur. Kansızlık, iştahas-
lık, kuvvetsizlik, bilhassa nevrasteni, ademi iktidar, mide ve barsak tembelli
ğinden doğan hazımsızhk ve habızlarda en birinci devadır. 

Tifo, Grip, Zatürree, Sıtma nekahatlerinde sayam hayret tesir gösterir. 
(F E M i L) laboratuarı; vücuda dinçlik cüde pembelik, saçlara, gözlere par
laklık veren bu KUVVî̂ T İLÂCINI saym müşterilerine tamtmakla müftehlr-
dir. Her eczanede bulunur. 

Sureti istimali: Büyükler için sabah, öğle ve akşam yemeklerinden bir 
çeyrek evvel yarım bardak suda bir tath kaşıği, küçük çocuklar için ayni veç
hile üç küçük kahve kagığı. 

Preventorium - Sanatorium direktörlüğünden 
Keşif bedeli Muhammen teminat 

Lira Kr. Lira Kr. 
1467 20 110 

Hazırlanan keşif ve şartnamesine göre sanatorium için yaptınlacak 32 adet 
hasta dolabının 31/3/938 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 15 de pa
zarlıkla ihalesi yapılacaktır. İsteklilerin îstanbulda Cağaloğlımda Yüksdc 
mektepler muhasipliği odasındaki komisyona gelmeleri ve geleceklerin resmi 
müessesatta en az 1500 liraUk bu işe benzer işler yaptıklarma idarelerinden 
almış oldukları vesikalara istinaden İstanbul Bayındırlık Direktörlüğünden 
pazarlık tarihinden bir hafta evvel yazılmış ehliyet ve Ticaret odası vesikala
rını yanlarında bulundurmalan şarttır. Pazarlığa başlamazdan bir saat evvel 
depozitolar mezkûr muhasiplik veznesine yatırılmış buluncaktır. Şartnameyi 
görmek ve daha fazla tafsilât almak için direktörlüğe başvurulabilir. (1644) 


