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Moskova muhakemesi çok 
meraklı bir safhaya girdi 

Buharın Leninl öldürmek istediği 
iddiasını reddediyor 

Fakat tâ 1917 senesindenberi isyan 
inazırladığını itiraf ediyor 

Moskova 8 (A.A.) — Dünkü muha
keme celsesinde, Yakovleva'nm sözle
rinden sonra Buharin, ancak Brest-
Utovsk muahedesinin 7 inci parti kon
gresi tarafından tasdikinden sonra 
bir isyan hazırlamak, Lenin, Stalin ve 
Sferdlov'u tevkif etmek ve yeni bir 
hükümet kurmak için düşünmeğe baş^ 
ladxğmı bildirmiş, fakat Lenini kat
letmenin hiç bir zaman mevzuu bahs-
olmadığmı ileri sürmüştür. 

Bunun üzerine müddeiumumi is-
ticvabm bir müddet için kesilmesini 
taleb ederek Gorki'nin tebabet vasıta-
sile katli hakkında doktor Betostolskl 
tarafından yapüan bir beyanatı oku-

"^uştur. Buharinin suç arkadaşlan olan 
doktor Levih ve Pletnev tarafından 
yapılan bu cinayet hakkında, doktor 
BetostoLski diyor ki: «Gorki'yi ölü-
nıünden pek az zaman evvel ziyaret 
ettim ve Levin'in hasta üzerinde ya 
çok fazla: dozlu ve yahut yerinde ol-
"îiıyan muhtelif enjeksyonlar yapmak
ta olduğunu müşahede ettim.» 

Âdet veçhile, muhakemenin saat 15, 
öen 18 e kadar tatilinden sonra, yeni
den Buharin'in isticvabına devam o-
iunmuştur. Buharin, Lenini katlet-
oiek niyetinde bulunduğımu reddet-

Bahârin 

miş ve Brestlitovsk muahedesinin ak
dini müteakip Almanyamn Moskova 
büjrtik elçisi Mirbah'ı katleden sosyal 
ihtilâlci grubu İle fikir beraberliğinde 

bulunduğunu da kabul etmemiştir. 
Şahit sıfatile dinlenen sol sosyal ih-

tUâlci grupu merkezî komitesi sabık 
mühim azasmdan Kamkov sol cenah 
komünistlerinin ve Buharinin ihtilâl 
ve Leninin katli projelerinden haber
dar bulunduklarım söylemiştir. 

Bundan sonra dinlenen Mantzev 
1918 de Lenini tabanca ile yaralıyan 
ve bilâhare idam edilen Fanni Kap-
lan'm yalnız sosyal - ihtilâlci partisi
nin merkez servislerinin değil fakat 
ayni zamanda; sol cenah komünistle-
rile Buharinin talimatı üzerine hare
ket etmiş bulunduğunu büdirmiştir. 
Mantzev, ayni zamanda, bir anarşist 
tarırfmdan komünist partisi Moskova 
mmtaka komitesinin Leontievski so-
kağmdaki binasına atüan bombanm, 
ancak tesadüfen orada bulunan Bu-
harine karşı atılmış olmadığını da ilâ
ve etmiştir. Mantzev bu suretle Buha
rinin, tethişçi suikast faillerile iş bir
liği yapmadığı bilâkis oniarm bu sui
kast teşebbüslerinin hedeflerinden bi
rini de kendisinin teşkil eylediği toı-
zmdaki ifadelerini cerhetmiş bulım-
maktadır. 

(Devamı 8 inci sahlf ede) 

Meclis parti grupu 
dün toplandı 

Hariciye Vekili B. Rüştü Araş 
sorulan suallere cevap verdi 

Çıraklar 

Ankara 8 (A.A.) — C. H. P. kamu
tay grupu bugün 8/3/938 Antalya 
toebusu doktor Cemal Tuncaiun baş-
kanhğmda toplandı. 

1 — Söz alan Hariciye Vekili dok
tor Araş Türkiye Büyük Millet Mecli-
«inin tetkik ve tasvibine arzedilecek 
olan Türk ve Sovyet ticaret muahede
mi hakkmda izahat verdikten sonra: 
*tirk - Sovyet konsoloslukian adedi-
**ln indirUmesi, her iki hükümetin 
<lostane ve mütekabiliyet esası üze-
^ne yaptığı bir anlaşmanın mahsulü 
olduğunu tebarüz ettirdi. 

Bundan sonra doktor Araş Hatay 
*öeselesi hakkmda sorulan suallere 
^6 müzakeratm henüz bugün başla-
•̂ iŞ olduğunu ve pek yekında bu sü
slere cevap verebileceğini beyan etti. 

2 — Mardin mebusu B Edib Ergi-
^Ih kanunlarunızm tek bir metin ha:-
lihde toı^attırümasına dair verdiği 
"̂ -krir müzakere ve münakaşa edü-
^kten sonra bu esasa dair tetkikatm 
y3;t)ilması için grupça ihzari bir ko-
*Wsyonun teşkili kararlaştırıldı. 

Y e m e n p r e n s i R o m a d a n 
A n k a r a y a g e l e c e k 

Ankara 8 (Telefonla) - - Romada 
olunmakta olan Yemen prensi Sey-
^̂ '*ah Romadan doğruca Istanbula 
radan da Ankaraya: gelecektir. Prens 

^^lirimizde kalacağı müddette hükü
metimizin misafiri olacaktır. Prensin 
j^'^karayı ziyareti Türk - Arab dost-

• ^gunun yeni bir tecellisi şeklinde 
^'âkki olunmaktadır. 

NANjMOLlA 
Resimli büyük 

roman 
62 yıl evvelki istanbul 
hayatı, dikkate şayan 

tipler 
Sermed Muh

tar Alus, (Ak
şam) için yaz
dığı bu romana 
uzım zaman-
danberi çalış
makta idi. Na
nemolla, bir çok 
tarihî vesUcalar, 
devlet salna
meleri, eski ga
zete ve mecmu
alar dikkatle 
elenerek o gün
leri yaşamış ba
zı kimselerden 
işitilenler de 
araya katüarak, büyük emek sar-
file hazırlanmıştır. 

Yakında (AKŞAM) 
sütunlarında 

okuyacaksınız. 

Sermed Muhtar 
Alus 

Doğu'da ^Bahadır Dülger^» imzasi-
le yazan bir meslektaşımız, şu muşa' 
hedesini naklediyor: 

Yolda meşin ölnlüklü ufak bir çocuğa 
rasladım. 

Her tarafı kapatmış olan karlann üze
rinde, ayağmdaki büyük pabuçları güç
lükle sürüklüyordu. Omuzları öne doğru 
eğilmişti. Rengi sarıydı. Bakımsızlığı yü
zünden t>elliydi. 

— Nereye çocuğum? dedim. 
— Dükkâna begemml (Bay amca). 

Sen dükkânda mı çalışıyorsun? 
— Beli, kunduracılık yapirem. 
— Kaç para kazanıyorsun günde? 
Düşndü, bu suale cevap vermedi. Sonra 

birdenbire: 
— Haftada otuz kuruş. - dedi. 
Bir parça daha konuştuk, öğrendim ki 

gûn açılırken dükkâna gider ve geç vakit, 
ortalık karardıktan sonra evine dönermiş, 
bazan iş sıkı olursa geceleri de çalışırlar-
mı;... 

Oûnde dört kuruşa bu kadar hizmet 
bir parça fazla değil mi? 

Bu misali Erzurum gibi uzakta kalmış 
ve hâlâ iptidaî el sanatlarının esiri ol
maktan kurtulamamış bütün şehirlerimi
ze teşmil edebüiriz. Bir otel uşağı, bir lo
kantacı, bir saraç çırağı hep ayni ve belki 
da daha elîm şartlar içinde çalışıyorlar. 

Bunlara kim sahip olacak?.. İktisad Ve
kâleti iş bürosu sanayi merkezlerindeki 
büyük teşebbüslerde çahşan amelenin İs
tikbalini emniyete alırken, İş kanununun 
tatbik edilemiyeceği kadar küçük müesse
selerde hayatlannı kazanmağa çabalıyan 
ve en büyük ekseriyeti teşkil eden bu küt
leyi düşünmiyecek mi acalft,? 

Başvekil Yugoslav elçiliğinin 
ziyafetinde bulundu 

Ankara 8 (Telefonla) — Bu akşain 
Yoguslavya elçiliğinde Başvekil B. 
Celâl Bayann hazır bulunduğu bir 
akşam ziyafeti verilmiştir. Ziyafet 
geç vakta kadar samimî bir hava için
de geçmiştir. 

MEŞHURLAR 

Uludağın tepesinde!.. 

B. Bekin Roma seyahati 

Bir italyan - Leh 
anlaşmasımı yapılıyor? 
B. Musolini ile Leh hariciye nazırı 
arasında konuşmalar devanı ediyor 

Roma 8 — Romaya gelen Leh Ha- -
ilciye Nazın B. Bek îtalyan hükü
met adamlarile konuşmalarına de* 
vam etmektedir. Dün akşam B. Mu
solini, E. Bek'in şerefine bir ziyafet 
vermiş, iki memleket arasındaki dost
luktan bahseder nutuklar söylenmiş 
tir. 

Asıl büyük ziyafet bu akşam veri
lecek ve mühim nutuklar söylene
cektir. Bu nutuklarda B. Bek kade
hini İtalyan kralı ve Habeşistan im
paratoru Vittorio Emanuel'in sıhha
tine kaldıracaktır. 

B. Musolini ile Leh Hariciye Nazı-
n arasmdan yapüan konuşmalarda 
yalnız İtalyan - Leh münasebetleri 
değil, bütün Avrupa meseleleri göz
den geçirilmiştir. Lehistan Sovyet 
Rusyanın komşusudur ve Avrupa po-
litikasmda mühim bir mevki işgal et
mektedir. Bu sebeple iki memleket 
biribirlerine vaziyetlerini açık suret
te anlatmak lüzumunu hissebniştiı: 

Fransız gazetelerinin 
endişeleri 

Paris 8 — Gazeteler, Leh Hariciye 
Nazınmn Romayı ziyaretini ehemmi
yetle karşıhyorlar. Gazeteler Roma
da Lehistam şarkta diğer devletler
den ajnracak bir pakt yapılmasmdan 
endişe ediyorlar. 

İtalya kralının ziyafeti 
Roma 8 — Kral bu sabah Leh Ha

riciye Nazın B. Bek'i kraliçe madam 
ve matmazel Bek'i kabul etmişlerdir. 
İtalya kral ve kraliçesi misafirlerin 
şerefine bir öğle yemeği vermişlerdir. 

Bay ve bayan Bek 

Bir Alman gazetesinin 
makalesi 

Berlin 8 (A.A.) — «Korrespondans 
Diplomatik e Politik> Polonya Hari
ciye Nazın B. Bek'in Roma seyyahati 
hakkmda diyor ki: 

«Lehistan, mareşal Püsudski'nin 
açtığı siyaset sayesinde kendi menfa
atleri için çalışmak ve enternasyonal 
politikada da ağır basmak imkânım 
temin eden bir istiklâl kazanmıştır. 

Lehistan, siyaset ve maneviyat ba
kımından bugün meşum tesirleri ola-
bUecek paktlara kendim kaptırmadL 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Aslan adamla görüştüm 
" Çoluk çocuk sahibi ciddî bir adamım. Böyie 

çıpiak filim çevirmekten utanıyorum. „ 
"Aslan adam genç yaşta evlenmek ihtiyarlamamak 

için en iyi sigortadır,, diyor 
(Muharririmiz Hikmet Feridun Es'in mektubunu yarınki nüshamızda okuyunuı.) 

lauıı 
Holivud aokaklarıtula: 

«İU.TK0TOPHME 
A N K A R A ^ ^ 

Hikmet Feridun Es — Modası geçince sefalete düşmüş, diyorlarl... 
Küyam Ppvel — Evet, »vaUı hâlâ 937 modeU otomobüle geziyor!-. 
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] Dîiıı Geceki ve B u Sa,ba>hki Haberleı^ 
S o n dakika, 

Fransız kabinesi 
istifa etmeli üzere 
Sosyalist ve komünistlerin iıabineye istediği 

salâlıiyeti vermemeleri üzerine B. Şotan 
istifa edeceğini bildirdi 

Paris 9 (Akşam) — Kabine meclisi 
tarafmdan verilen karar üzerine baş
vekil B. Şotan dün öğleden sonra sos
yalist ve komünist partilerinin şefle-
rüe mühim mülakatlar yapmıştır. Bu 
konuşmalar neticesinde bir kabine 
buhranı çıkması çok muhtemeldir. 
Kabine, teslihat masraflarınm icab 
ettirdiği malî ve iktisadî tedbirleri 
kendi mesuliyeti altmda almak üzere 
salâhiyet istiyor. Salâhiyettar maha
lliden alman malûmata göre sosya
listler, B. Şotana kabinenin meclisten 
İstiyeceği geniş salâhiyeti veremiye-
ceklerini söylemişlerdir. Komünistler 
de ayni hattı hareketi ittihaz etmiş

lerdir. 
Bu tebliğ üzerine B. Şotan sosyalist 

ve komünist şeflerine kabinenin isti-
fasmı vereceğini söylemiştir. Siyasî 
müşahidlerin fikrine göre bugün sol 
cenah partilerinin akdedecekleri içti
ma neticesinde buhranın önüne geçil
mesi ihtimali hâlâ mevcuddur. Şotan 
kabinesinin akıbeti sol cenah partile
rinin bugün verecekleri karara bağlı
dır. B. Şotan yann ayan ve mebusan 
meclislerinde meseleyi açmağa karar 
vermiştir, Mebusan meclisi mahafili 
bedbin görünüyor. Ayan mahafili ise 
hükümetin almak istediği tedbirler 
hakkında daha müsaid görünüyor. 

İngiliz - Aiman mOzal(ereleri 
bugün londrada başlıyor 

Fakat Londra mahafili, bu konuşmaların 
neticesi hakkında bedbin görünüyor 

Londra 9 — İyi malûmat sahibi 
mahafil, bugün burada B. Ribbentrop 
Ue İngiliz ricali arasında yapılacak 
olan müzakerelerin bir netice verebi
leceğinden şüphe ediyorlar. Zira Al
manya menfi vaziyetinde, eski müs
temlekelerinin iadesinde ısrar etmek
te, Orta Avrupada hiç bir fedakârlık
ta bulunmamakta ve dahilî bir iş di
ye addettiği Avusturya işi hakkında 
herhangi bir müzakereye girişmekten 
imtina etmektedir. 

Maamafih İngiliz hariciye nazın 
Lord Halifax bir müzakere zemini 
bulmağa çahşacaktu:. İyi malûmatlı 
mahafil, bu gayretlerin neticesi hak
kında çok bedbin görünüyorlar. Esa
sen ayni mahafUin fikrine göre Al
manya, İngiliz - İtalyan müzakerele

rinin neticesine intizaren şimdilik İn
giltere üe müzakereye girişmek iste
memektedir. 

Berlin 8 — Alman Hariciye Nazın 
B. Ribbentrop, İngiltere kraUna ve-
danamesini takdim etmek ve İngiliz 
ricalile görüşmek İçin bu akşam Lon-
draya hareket etmiştir. B. Ribben
trop, Londrada bir kaç gün kalacak, 
İngiltere ile Almanyayı alâkadar eden 
meseleleri ve iki memleket arasında 
bir anlaşma akdini konuşacaktır. 
Alman Hariciye nazın Parise 

gitmiyecek 
Paris 8 (A.A.) — Salâhiyettar maha-

filden öğrenildiğine göre, Londrayı zi
yaretinden sonra B. Von Ribentropun 
Paristen geçeceği hususunda burada 
hiçbir malûmat yoktur. 

Başvekilim izin 
Atinayı ziyareti 

Yunan mîlleti bu ziyareti 
büyük bir sabırsızlıkla 

bekliyor 
Atina 8 — Yunan milleti, dost 

Türkiye üe mümtaz hükümet adam
larına karşı beslediği hisleri izhar et
mek için Başvekil B. Celâl Bayar üe 
Hariciye Veküi B. Tevfik Rüştü Ara
sın Atinayı ziyaretlerini büyük bir 
sabırsızlıkla beklemektedir. 

Atina matbuatı. Yunan milletinin 
bu hissiyatına tercüman olmakta ve 
munzam Türk - Yunan paktmm 
ehemmiyetini tebarüz ettirmektedir. 

Yunan gazetelerine göre munzam 
Türk - Yunan paktı imzalandıktan 
sonra Milletler Cemiyetine tebliğ edi
lecektir. 

Kral Zogu evleniyor 
Düğün merasimi 27 
nisanda yapılacak 

Tirana 8 (A.A.) — İyi haber alan 
mahafllden öğrenildiğine göre, kral 
Zogu ile kontes Apponyi'nin izdivaç 
merasinü 27 nisanda yapüacaktır. 

İzdivaç şenliklerine, 23 nisanda sa
rayda bir kabul resmi ile başlanacak
tır. İzdivacı müteakip, kral ve kraliçe 
şehre hâkim bir tepenin üzerinde kâin 
jrr.?lık Durres malikânesine gidecek
lerdir. 

Avukatlar kanunu lâjalıasî 
Meclise verildi 

Ankara 8- (Telefonla) — Avukatlar 
kanm.a lâyihası Büyük Millet Mec
lisine verilmiştir. 

logiliz - italyan 
miizaiieresi başladı 

İlk mülakat üç çeyrek 
saat sürdü 

Roma 9 (Akşam) — İngiliz - İtal
yan müzakereleri dün akşam başla
mıştır. İngiliz sefiri lord Pert yamn-
da sefaret müsteşarı B. Ingram bu-
l u n d ı ^ halde Kont Cianoyu ziya^ 
ret etmiştir. Mülakat üç saat sür
müştür. 

Dünkü konuşmanın hedefi, yalan 
yanhş haberlerle müzakerenin seyri
ni işkâl etmemek için konuşmalar 
hakkında ne suretle malûmat veri
leceği meselesi idi. Asıl müzakereler, 
Leh Hariciye Nazırı B. Bekin hareke
tinden sonra yarm başlıyacaktır. 

İspanyada vaziyet 
Franko hükümeti Balear*m 

battığını kabul ediyor 
Burgos 8 (A.A.) — Balear kruvazö

rünün batmış olduğu resmen kabul 
edilmektedir. 

Cebelüttarık 8 (A.A.) — Balear bat
ması neticesinde kaydedilen zayiat 
büânçosu ataüral, süvari ve zabitler de 
dahU olmak üzere 600 kişi olarak 
tahmin edilmektedir. 

Emniyet umum müdürü geldi 
Emniyet umum müdürü B. Şükrü 

Sökmensüer bu sabah Ankaradan 
şehrimize gelmiştir. 

B. Şükrü, yeni emniyet teşkilâtı 
etrafmda tedklkatta bulunacaktır. 

GÜNÜN HADISELERI 

Bulgar komşularımızla 
bir hasbıhal 

3 martta Bulgaristan'ın istiklâl bayra
mı vardı. Komşumıızu, - her ferd ve her 
millet için muhterem ve mûbeccel olan -
bu mazhariyete eriştiğinin snldönümün-
den dolayı kutlamamağı aklımızdan ge
çirmeyiz: Devir değişmiştir; Osmanlı dev
letinden uzak bir hatıra kalmıştır ve bi-
ö m milletimiz de istiklâle ve yeni rejime 
kavuşuşunu kutlar. Biz de halkımızda 
jrüksek vatanperverlik hislerinin, bir da
ha hiçbir yabancıyı içimize bırakımya-
cak derecede sağlam kalması için geniş 
tabakalarımıza ve çocuklarımıza telkin
lerde bulunuruz. Lâkin, bunda esas, kim
seyi incitmemektir. 

Bulgar komşumuza haber verelim ki, biz 
bu sırrı keşfettik: Dün boğaz boğaza gel
diğimiz bugünkü dostlarımıza karşı, on
ları gücendirecek hiçbir felmihte bulun
madan bayramımızı da yapmak, itikadı
mızı, manevî kuvvetimizi de arttırmak 
\isullerini bulduk. 

Bizim İstiklâl savaşımıza nazaran, Bul-
garlarmki çok eskidir; onların da kendi
lerince böyle bir mûsbet usul icad etme
leri, ibdakâr karihalarından beklenirdi: 

Halbuki, bu hususta, Tûklere karşı ce
mileleri şundan ibaret kalıyor: 

Matbuatmıızla mübadele ettikleri gaze
teleri, içlerinde bizi kıracak bir yazı, bir 
resim olunca postaya vermemek; bizleri 
diğer fikir mahsullerini okumak zevkin
den de o günler zarfında mahrum bırak
mak! 

Şüphesiz, bu da bir düşüncedir, ince
liktir. Fakat, muhterem komşumuzdan di
leğimiz şudur ki, bir adım daha ileri ata
rak, bize dair hoşa gitmiyecek neşriyatı 
yalnız bize değil, kendi milletlerine de 
okutmamak munsifliğini göstersinler. 

En iyi milliyetçilik, kendi kendine mil
liyet aşkmı aşılamakla beraber, diğerleri
ne karşı kin ve nefreti değil, keza sulh-
perverane sevgi ve muhabbeti telkin eden 
telâkkidir. 

Tarihin acı derslerinden sonra, Ata'mız 
bize bunu öğretti. En mükemmel siyasi 
ahlâktır; faydasını gördük; bütün ciha
na, göğsümüzü gere gere tavsiye edebi
liriz. F. Tanur 

Avam kamarası teslihat 
programını kabul etti 

Hükümetin istediği tahsisat 133 
reye î arşı 347reyle kabul edildi 

Dünkü fırtına 
Kilyosta bir motor battı 
içindekiler kurtarıldılar 
Evvelki günkü güneşli güzel hava

ya mukabil, dün sabah furtma başla
mış ve öğleye kadar devam etmiştir. 
Öğleden sonra hava tekntr kısmen 
düzelerek akşama kadar az kapalı ve 
kısmen güneşli geçmiştir. 

Dün sabahki fırtına yüzünden de
nizde bazı kazalar kaydedilmiştir. Bu 
meyanda, Evrenyeli İbrahim kapta-
nm idaresindeki 28 tonluk Cumhuri
yet motörü Kilyos açıklarında bat
mıştır, îçinde" muhtelif eşya yüklü 
olan Cumhuriyet motörü Karaburu-
na giderken fırtınaya tutulmuş ve 
şiddetli dalgalara dayanamamıştır. 
Kaptan ve mürettebat kurtarümış-
lardır. 

Karadenizde fırtına 
Giresun 8 (A.A.) — Şiddetli esen ba

tı karayel rüzgârmdan denizde fırtı
na başlamıştır. Gelmesi beklenen va
purlar, yakın limanlara sığınmışlar
dır. 

106yaşında bir er-
kek 43yaşında bir 
kadınla evlendi ! 

izmir (Akşam) — İzmirde Karşıya-
kada çok enteresan, bir evlenme ol
muştur. Karşıyakada 106 yaşmda 
B. Sava adında dinç bir ihtiyar, 43 
yaşında Bn. Stella Ue evlenmiştir. B. 
Sava, Karşıyakada senelerdenberi bah-
çivanlık ve fidancıhk yapan, işini bi
lir biridir. Şimdiye kadar bir çok de
falar evlenmiş, fakat karılan ölmüş
tür. 

mm Riza Şah rehlevinin doğt 
yıldönümü 

Ankara 8 (Telefonla) — Önümüz
deki salı günü Riza Şah Pehlevinin 
doğum yılı dönümüdür. Bu münase
betle şehrimizdeki İran büyük elçi
liği o gece için bir suare tertip etmiş
tir. Türk ve ecnebi bir çok aileler bu 
suareye davet olunmuşlardır. 

Romanya Hariciye müsteşarı 
nazır olacak 

Atina 8 — Bükreşten gelen haber
lere göre Romanya Hariciye müsteşarı 
B. Kommen Hariciye nazırı vazifesi
ni derııhte edecektir. 

Londra 8 — Muhalifler, îngütere-
nln silâhlarını arttırması için hükü
met tarafından istenilen tahsisatın 
reddini teklif eylemişlerdir. Bu takrir 
134 reye karşı 351 reyle kabul edil
memiştir. Bundan sonra hükümetin 
teklifi 133 reye karşı 347 reyle kabul 
edilmiştir. 

Millî müdafaa nazın Sir İnskip bu 
münasebetle bir nutuk söylemiştir. 
Nazır demiştir ki: «İngilterenin ted
birleri tedafüi mahiyettedir. Tayyare 
kuvvetleri arttırılmakla beraber sahil
lere tayyareye karşı toplar konacak
tır. Fakat düşman taarruz kuvvetini 
tahrip için düşman tayyare meydan

larına hücum etmek de lâzımdır. 
Harp halinde İngilterenin garbin

deki bütün limanlara kâfi miktarda 
gemi sevkedilebilecektir. Kolektif em
niyet sistemini tatbik edebilmek için 
kuvvetli olmak lâzundır. Hüküme
tin bu maksadla sarfettiği gayrete 
yardım etmelidir.» 

Amele fırkasından Lansbüri, fuka-
smın noktai nazarını bir tarafa bıra
karak Çemberi ayini sulh j-iyasetinden 
dolayı tebrik etmiştir. Amele fırka-
smdan Atle ise hükümetin politikası-
mn kolektif emniyet sistemi mevcud 
olmadığı fikrini uyandırdığını söyle
miştir. 

Büyük Okyanustaki 
adalar kimin malı? 

İngilt ere ile Amerika 
arasında bu yüzden 

ihtilâf çıktı 
Londra 8 — Salâhiyettar mahafile 

göre, Büyük Okyanusta kâin Kanton 
ve Endenböry adalannda, hâkimiyet 
meselesi hakkında İngiltere ile Ameri
ka arasında müzakerelere başlanmış
tır. Bu adalar 1937 senesindenberi İn-
giltereye ait Gilbert kolonisine bağlı 
idi. 

Amerika hükümeti, Bahrimuhiti 
Kebirde ileri bir üssülhareke tesis ede-
bUecek olan bu adalar hakkında nok
tai nazarını büdü-miştir. Avustralya 
ve Yeni Zelanda hükümetleri de bu 
müzakerelere iştirak ediyorlar. İhtUâ-
fm memnuniyete değer bir şekilde 
halledileceğine şüphe yoktur. 

Amer ikada ne deniyor? 
Vaşington 8 (A.A.) — Amerika Bir

leşik devletleri reisinin sekreteri örll, 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Amerika birleşik devletleri. Kanton 
ve Endenböri adalarını sırf ticarî ha
va seferlerinin inkişafı bakımmdan 
istemektedir. Bu tedbir, harbcu bir 
tedbir olarak telâkki edilmemelidir. 
Bu adalar üzerindeki hâkimiyet hak
kı bahsinde, bunlan kendisinin ola
rak telâkki edebilecek hükümetlerle 
ve bilhassa İngiltere hükümeti ile mü
zakerelerden sonra, asü katî karar alı
nacaktır. 

Yeni Ankara 
Taymis gazetesi resimlerle 

dolu bir yazı neşretti 
Dün gelen Taymis gazetesi Ankara-

nın imarı hakkında yazdığı mufassal 
bir makelede Ankaranm bundan 18 se
ne evvel nasıl 20 bin nüfuslu küçük ip
tidaî bir şehir iken az zamanda Ata-
türkün dâhiyane idaresi sayesinde ta-
mamile asrî bir şehre kalbedildiği u-
zun uzadıya ve sitayişkârane bir tarz
da izah ediyor, makalenin sonunda di
yor ki: 

«Türkiyede, Millet meclisine intihap 
olunan mebuslar vasıtasile Türk mil
leti hâkimdir. Fakat bu cazibeli yeni 
Ankara şehrinin hararetli bir surette 
inşasında insan resmi her tarafta ası
lı duran Kemâl Atatürkün sürükleyi
ci kuvvet ve kudretine muttali olu
yor.» 

«Taymis» gazetesi bu makalesine bir 
sahife Ankara fotoğrafları da tahsis et
miştir. 

Tevfik Nesim paşa öldü 
Kahire 8 (A.A.) — İki defa başvekil

lik etmiş olan Tevfik Nesim paşa, dün 
öğleden sonra, 63 yaşında olduğu hal
de kalb sektesinden vefat etmiştir. 

Tevfik Nesim paşamn, bundan bir 
kaç zaman evvel, 17 yaşında bir Avus-
turyah ile nişanlanmış olduğu hak
kında bazı haberler geldiği hatırlarda-
du:. 

Vergilerde 
yapılacak tenzilât 

Hangi vergilerin lâğvı^ 
hangilerinin indirilmesi 

düşünülüyor 
Ankara 8 — Önümüzdeki yıl bütçe

sinde vergilerde yapılması düşünülen 
tenzilât hakkındaki projeler, yakında 
Meclise gönderilecektir. Söylendiğine 
göre beygir, katır ve merkeblerden 
alman vergi, tamamen kaldınlacak, 
koyun vergisi on, tiftik keçi vergisi de 
beş kuruşa indirilecektir. 

Tıbbî müstahzarlardan alman istih
lâk vergisi evvelce verilen karar mu
cibince kaldırılacak, oyvm âletlerin
den alınan vergi de belediyelere bıra
kılacaktır. Buhran ve muvazene ver
gilerinde yapılması düşünülen tenzi
lâta gelince en az 800 kuruş aslî ma
aşlı memurlann buhran ve muvazene 
vergilerinin indirilmesi düşünülmek
tedir. Maaşlardan alınmakta olan 
müdafaa vergisine dokunulmıyacak-
tır. 

Bundan başka resmî ve hususî me
murların maaşlanndan muhtelif nam
larla kesilen vergiler birleştirilecektir. 
Hazırlanan projelerde hare ve tahsil 
usullerinde kolaylıklar temin edilmiş
tir. _ _ _ _ _ _ _ _ 

ö d ü n ç para verme kanunu 
Ankara 8 (Telefonla) — Büyük Mil

let Meclisi İktisad encümeni ödünç 
para verme kanununa ek kanun lâyi
hasının müzakeresini bitirmiştir. 

Talısilâtımız artıyor 
Şubat tahsilatı geçen sene' 
kinden yirmi milyon küsur 

bin lira fazladır 
Ankara 8 (Telefonla) — Varidat 

fazlalığı malî yıl başmdan itibaren 
devamlı surette inkişaf etmektedir. 
Netekim 938 şubatı sonundaki tahsl-
lâtunız 188,734,0491 haliye 11,371,0291 
sabıka olmak üzere 200,10.5,078 lirajT» 
baliğ olmuştur. Bu mikdar geçen se
nenin ayni aymdaM tahsilattan 
20,766,317 lira fazladır. 
Arazi tahriri mayıs gayesin^ 

kadar bitirilecek 
Ankara 8 (Telefonla) — arazi tah

riri kanununa göre, memlekettek* 
bütün arazı tahririnin bu mayıs ga^ 
yesine kadar bitirilmesi lâzımdır. **«'' 
11ye Vekâleti bımun için icab ederi 
tedbirieri almıştır. Şimdiye kadai" 
18,508,314 parça' arazinin tahriri bi' 
tirihniştir. 

Tahrir işi tamamen bitirildikten 
sonra arazi vergisi yeni kıymetlerö 
göre tahakkuk ettirilecek ve bugün 
bu verginin tahakkukunda görüleri 
zorluklar ortadan kalkmış olacaktır» 

Dostane telgraflar 
iraJ* Ankara 8 — Saad Abad paktının 

pai-lâmentosu tarafından kabulü '' 
tasdiki münasebetUe Irak Hariciy^ 
Nazın ekselans Tevfik ELsûveydi il«^ 
Hariciye Vekilimiz B. Rüştü Aras ar** 
smda dostane telgraflar teati oluri .̂ 

I muştur. 
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SuiistimallB mücadele 
"Deveyi bağladıktan sonra 
allaha emanet ediyoruzl,, 

Başyekfilet bir nizamname hazır
lamış; içinde şöyle bir bahis de var: 

«Jrttfcdp ve irtişa şüphesi altında 
hulunmak; kumar oynamağı itiyad 
«Unmek; kendisinin veya kansımn 
pmlâk ve serveti, hergünkü sarfiyatı 

Be mütenasip bulunmamak gibi bir va
siyette olanlar, gerek kendilerinin ve 
gerek karüanmn bütün servetlerini 
Ve yaşayış tarzlarını menhalarile gös
terir birer beyanruıme vereceklerdir. 
Kendilerinden beyanname istenenler 
bu beyannameyi vermeğe ve yazık 
servete hakli bir surette mâlik olduk
larını isbata mecbur tutulacaklardır.» 

Şüphesiz her memurun yülcsek bir 
ahlâkı olması şarttır. Fakat devlet 
ürtık bu manevi müeyyide ile de ikti
fa etmlyerek «deveni bağladıktan 
sonra AlIaha emanet et!» prensipine 
tiayet etmiş oluyor: Ayni zamanda 
en sağlam, en mantıld bir madd! 
kontrol koyuyor. 

Tarihin hiç bir devrinde ve - iste
diği kadar münevver ve yüksek ma-
neviyath olsun - hiç bir zümresinde 
yüzde yüz nisbetinde cürümsüzlük 
kaydedilmemiştir. Asıl mesele, cürmün 
azlığım temin etmektir. Başvekâletin 
hazırladığı nizamname, istihdaf edi
len emele varmak cihetinden, akhse-
Kmi tatnlin eden pek yerinde bir ted
birdir. 

Ötedenberi sıralanan şikâyetler 
malûm! Şöyle denirdi: 

— Bu ne meşum zihniyet ki, atalar 
sözü halini bile almış: «Devletin mah 
deniz, onu yemiyen domuz!» ve «bal 
tutan parmak yalar!» Hattâ en meş
hur şairlerden Galip dedenin mısraı: 
«Çaldım veli mali miri çaldım!»... Ve 
sonra, umumî harbin bütün dünyada 
bozduğu ahlâk!... Büyükler, küçükel-
lin yanında şöyle konuşurlar: «Aferin 
komşunun damadına! Benim babam 
Sibi namus, istikamet uğrunda çürü-
medi! Vurmuş vurgunu! Şimdi karı
sı ve çocuktan prensçe yaşıyorlar... 
Halbuki bizim halimiz işte...» Ve bir 
kız isterken müstakbel damadı şöyle 
bir takdim: «Efendim, gerçi maaşı elli 
liradır; fakat filânca dairenin alışve
riş işiie uğraşır. Susu busu yüz elli 
lirayı doğrultur...» Susu busu dedik
leri zaman dobra dobra söylenecek 
olursa, ne mânaya geldiğini siz anla
yın gayri! Hülâsa, bazı muhitlerde 
ttıeşruiyet kesbetmiş bir ahlâksızhk... 

Ve halkm arasmda bir fısıltı: 
•— Mektebe girdiği zaman yetimdi. 

Kansı çamaşırcı Zehra hanımın kı-
adır. Nereden yaptı üç apartımam? 
Tayyare piyangosu vurdu desek, kaç 
defa vurmuş olabilir arka arkaya?! 
Ticaret yaptı desek, onun mesleğinde 
ticaret yapmak nizamen yasaktır... 
öyleyse, niçin kendisinden hesab so-
fulmıyor? 

İşte, bundan sonra, bu gibilerden 
hesab sorulacaktır. 

Ne hakh, ne yerinde bir hesab so-
riış olacaktır bu!... Üzülen gönülleri 
öe rahat ettirici bir hesab soruş! 

Tabiatile suiistimaller, devletin ve 
öıilletin en esash iktisadî ve malî ha
yat pmarlan başında oluyordu. İn
safsızlar, bizzat pire kadar küçük bir 
menfaat temin etmek gayretile âmme 
menafiinin devesini feda ediyorlardı. 

Onun içindir ki, suüstimal füitini 
azaltacak bu yeni tedbir sayesinde, 
*ınme menafii, bu suiistimaller dere
cesinde değil, ona nisbetle mukayese 

) 

Et ucuzluğu 
Komisgon 

fiati muhafazaya 
karar verdi 

Et komisyonu dün öğleden sonra 
toplanmış ve et fiatlerini olduğu gibi 
muhafazaya karar vermiştir. Şehir 
meclisi bugün toplanacaktır. Bu top
lantıda belediyenin, hayvan sipariş 
etmek üzere istediği tahsisat görüşü
lecektir. 

Et fiatinin ucuzlaması üzerine sar
fiyat artmaktadır. İlk günler tezayüd 
yüzde 15 - 20 iken bugün yüzde otuz 
beşi bulmuştur. Bir ay sonra bir misli 
artacağı tahmin ediliyor. 

Belediye istihsal mmatakalarm-
daki kasaplık hayvan miktannı tesbit 
etmeğe başlamıştır. Bugünlerde ya-
km çevrelerden hayvan gelecektir. 
Uzak ımntakalardan da hayvanlar 
yola çıkarılmak üzeredir. 

Denizyolları idaresi kasablık hay-
vanlann bekletilmeden nakli için 
emir vermiştir. Bir ay sonra îzmlr 
ımntakasmdan bol kuzu gelmesi bek
leniyor. O zaman et fiatlerinin bir 
miktar daha inmesi muhtemeldir. 

Bir koyun yüzün
den çıkan kavga 
Amcasını öldüren gencin 
muhakemesine başlandı 
Silivrinin Bekirli köyünde bir ko-

jrun meselesinden çıkan kavgada am
cası Fehimi tabanca ile öldüren Sezai-
nin muhakemesine dün ağır ceza mah
kemesinde başlanmıştır. Sezai mahke
mede vakayı şöyle anlatmıştır: 

— Amcamın sürüsü içinde bir ko
yunum vardı. İstedim, vermedi. Be
nimle kavga ederek sopa ile döğmek 
istedi. Ben at üzerinde idim. Korkut
mak için tabancamı çekerek yere doğ
ru bir el ateş ettim. Amcam gene üze
rime saldırdı. Kendimi kurtarmak için 
tabancamla tekrar ateş ettim. Fakat 
bu defa ne tarafa attığımı bilmiyo
rum. Sonra atımı sürüp kaçtım. Ta
banca jn attığım zaman amcam Fehim 
önümde duruyordu. 

Dinlenen şahidlerden Yunus, ölen 
Fehimin yanında çobanlık yaptığını 
ve, Sezainin bir koyun istemesi yüzün
den kavga çıktığını söyliyerek demiş
tir ki: 

— Fehim sopa ile Sezainin üzerine 
hücum etti. Sezai amcasına, «ben şim
di birşey söylemem. Fakat kırda sana 
gösteririm.» diyerek atmı sürdü. O 
evin köşesini dönerken Fehim karşı 
taraftan koşarak gene Sezainin önüne 
çıktı. Biz arka tarafta kalmıştık. O sı
rada silâh seslerini duyduk ve Fehünin 
öldüğünü gördük. Sezai de beygirini, 
sürüp kaçtı. 

Diğer şahid Abdürrahmanla karısı 
ve kızı da evde otururlarken silâh ses
lerini duyduklarım ve sokağa çıktık
ları zaman Fehimin öldüğünü gördük
lerini söylemişlerdir. Gelmiyen şahid-
lerin çağrılması için muhakeme baş
ka güne bırakılmıştır. 

l U S 
edilmez kadar kârlı çıkacaktır. 

Deveyi evvelâ bağlayıp sonra Allaha 
ısmarladığımız pek yerinde oldu doğ
rusu... (Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Nakliyatın son seferleri 

Nakliyat vasıtalarımızın son sefer-
laH gelişigüzel saatlerde hareket edi
yorlar. 

Meselâ Maçka'dan, Şişli'den, Fatih
ten kallcan son tramvay veya otobü
sün hareket saatleri dakikası daki
kasına intizamla tatbik edilmiyor. 
Hangi saatin ayanna göredirler? Ma
lûm de^l. 

Beüetçinin: 
— Haydi çek!... 25 yazdımI... - de

mesi kâfi geliyor. 
Ve vatman: 
— Gidiyorum ... - diye sürüyor; hal

buki 25 değil, meselâ ancak 17 geç
mektedir; 8 dakika acele edilmiştir. 

Kadıköyünden hareket eden son va
pura gelen tramvaylarda da intizam
sızlık görülüyor. Hareket saatinden bir 
dakika evvel, yahut sonra gelen tram
vaylardan dökülen halk her iki şıkta 
da münasebetsizliklerle karşılaşıyor: 
Birincisi, bilet almayıp alelacele va
pura atlarlarsa iki misli bilet parası 
vermeğe mecbur olmaları; ikinsi va
puru kaçırmak I 

Kadıköyünde son vapuru kaçıran 
ne yapar? Otel de yoktur. Hele buna 
u&nyanlar kadmlarsa... 

Tanıdıklarımdan birçoklannm ba
sma bu gibi ahval gelmiştir. 

Halbuki Fenerbahçeden hareket 
edip te bu suretle aksiliğe sebebiyet 
veren tramvay, Fenerbahçede, yedi 
dakika beklemiştir. 

Seyrüseferin daha İyi tanzim edil
mesi için makamı aidinin dikkatini 
celbediniz. S. M. 

Bir Alman 
profesör geldi 

Profesör Türk medeniye
tinin büyüklüğüne hayran 

«Kamâl Ata
türk untergang 
und aufstieg der 
Türkei», eserinin 
müellifi B. Her-
bert Melzig, şeh
rimize gelmiştir. 
Kendisini Bristol 
otelinde ziyaret 
eden bir arkada^ 
şımıza B. Mel< 
zig, demiştir ki: 

— Eserimi o-
kumuşsamz gü
zel memleketini
ze bir çok defa- B. Metelg 
1ar geldiğimi zannedersiniz. Halbu
ki Türkiyeye ilk defa geliyorum. Türk 
medeniyetinin büyüklüğünü, tarihinin 
zenginliğini okuduğum eserlerden an
ladım. Bir Şark lisam öğrenmeğe ka
rar verince ilk aklıma sizin Usanmız 
geldi. Türkçe hem kolay, hem ahenk
lidir. Türkçeyi çabuk öğrendim. 

Türkiyeye gelişimden maksad Ti
mur hakkında hazırlamakta olduğum 
eserin dokümanlarını tamamlamak, 
memleketinizin kıymetli muharrirleri
nin eserlerini toplıyarak bir antropo
loji yapmaktır. Bir iki güne kadar An-
karaya gideceğim. Tarih ve coğrafya 
fakültesinde bir konferans vermekli-
ğlm muhtemeldir. 

H a l k e v i n d e N a ş i d i ç i n j ü b i l e 
22/Ma'rt/Salı günü saat (4) de 

Eminönü Halkevi merkez salonımda 
sanatkâr Naşit için bir jübile yapıla
caktır. Jübile için zengin bir prog
ram hazırlanmaktadır. O gün davet
lilere bir çay ve bu münasebetle ken
disine bir Ar Kronu verilecektir. Tö
rene Agâh S i m Levendin, sanatkârm 
hayatına ait bir konferans ile başlana
caktır. 

Asansör ve anten 
Belediye bazı 

kayitler koymağa 
karar verdi 

Radyo antenleri ve asansörler şimdi
ye kadar belediyece hiç bir kayıd ve 
şarta tâbi olmaksızın kuruluyordu. 
Belediye, asansör ve antenlerden ba
zali tehlikeler çıktığını, ayni zamanda 
antenlerin gelişi güzel kurulması 
yüzünden şehrin güzelliğinin bozul
duğunu görmüş ve yeni hükümler 
kojmaağa karar vermiştir. Bu hüküm
ler, şimdi belediye fen heyeti tara-
fmdan hazırlanmaktadu:. Hükümler 
şehir meclisi tarafmdan müzakere 
edilmekte olan belediye zabıtası ni-^ 
zomnamesine ilâve edilecektir. 

Asansörler ve radyolar hakkında 
bu yeni maddeler kabul edUdikten 
sonra belediye, mevcut asansörleri 
tedkik edecek ve bunlann talimatna
me hükümlerine uygun clmasmı te
min edecektir. 

Asansörlerde emniyet tertibatma 
bilhassa riayet edileceğinden noksan 
görülen noktalal: hakkında asansör 
sahiplerine mühlet verilecektir. 

Bundan başka sinemalar ve büyük, 
küçük fabrikalar hakkındaki hüküm
lerin de noksan ve ihtiyaci karşılama
dığı görüldüğünden bunlara aid mad
delerin de tadiline lüzum görülmüş

tür. Tadiline lüzum görülen bu madde
ler de şehir meclisine verilecektir. 

Telefon şirketi 
aleyhinde bir dava 

150 Türk m e m u r 
haklarını istiyor 

Telefon şirketi memurlanndan 150 
Uşi tarafmdan eski şirket aleyhine 
açılan davaya birinci ticaret mahke
mesinde bakılmıştır. 

Memurlarm iddialarına nazaran, es
ki şirketin teessüs ettiği 1912 senesin- j 
denberi ihtiyarlık yüzünden veya ken
di arzularile şirketten ayrılan memur
lara üç maaş nisbetinden aşağı olma
mak üzere ikramiye verilmesi bir örf 
ve teamül halinde tatbik edilmekte 
imiş. 

Bu defa telefon şirketi hükümete 
devredildiği zaman şirket, çalıştırdı
ğı ecnebi memurların hepsine tazmi
nat verdiği halde Türk memurlanna 
hiç bir şey vermemiştir. Bunun üzerine 
yüz elli kadar Türk memur da ticaret 
mahkemesine müracaat ederek şirket
ten bu haklarının alınmasım istemiş
lerdir. 
»Mahkemede dinlenen otuz kadar 

şahid, şirketin ötedenberi memurlara 
bu şekilde ikramiye ve tazminat verdi
ğini ve, hükümete devredildiği zaman 
da ecnebi memurlara birer miktar pa
ra verildiği halde Türk memurlara ve
rilmediğini söylemişlerdir' Muhakeme, 
evvelce telefon şirketinde bulunan ve 
halen Karabük demir fabrikasında va

zife alan B. Rowlen ile gene şirketin eski 
memurlarından ve şimdi Ankarada 
Sümer bank muhaberat müdür mua

vini B. Saani Mithatm istinabe yolile ifa
delerinin aldırılmasına karar vererek 
muhakemeyi başka güne bırakmıştır. 

İSTANBUL HAYATİ 

Bunda da geç kaldılar! 
Tramvayda biri frenkçe bir gaze

teyi gözden geçiriyor, öteki de pence
reden sokakları seyrediyordu. Gazet« 
okuyan bir arahk kaşlarını kaldırdı: 

— Allah Allah. Olur şey değiL 
Öteki hafifçe başını çevirdi: 
— Ne var? Avrupada yeni bir harp 

mi başladı yoksa? 
— Yok canım. Öyle garip bir şey 

ki... Meşhur Amerikalı milyarder 
Rokfeller sağken Amerikamn büyük 
gazetelerinden biri, onun için husu
su bir tek nüsha başarmış. Bunda, 
hep, ihtiyann hoşuna gidecek yazı
lar, havadisler yazıhmuş. Bu suretle 
ihtiyar milyarder, köşeciğinde hem 
gazete okumak zevldnden malınım 
kalmaz, hem de gönlünü okşıyan 
havadislerle hoşça vakit geçirirmiş. 

Rokfeller öldükten sonra açıkgö
zün biri, tecrübeye girişmiş. Bir ga
zete çıkarmış. Dünya havadislerini 
tersine çevirerek gazetesine yazmış. 
Meselâ; büyük devletlerin silâhlan
ma yansından vazgeçerek sUâhlan 
bırakmak için ittifak ettiklerini, Çin
lilerle Japonlann elbirliğile sulh uğ-
nında çahşacaklarmı, bütün dünya 
devletlerinin Milletler Cemijretine gi
rerek umumi sulhun devanu için gö
rüşmelere başladıklarmı yazmış. 

Gazete intişar etmiş. Ve, ne olsa 
beğenirsin?.. Kocaman yazılarla; 
umumi harp tehlikesinin pek yakın 
olduğundan bahseden, dünya iktisa
di buhranının feci neticelerini anla
tan, her devletin yeniden denize in
dirdiği zırhhlarm resimlerini ba
san diğer gazeteler arasmda bu 
açıkgözün, dünyayı toz pembe gös
teren yalanlarla dolu gazetesi kapışı-
la kapışıla satılmış. Adam her gün 
yeni yalanlar uyduruyor; büyük dev
letlerin, harp gemilerini, büyük top-
lannı imhaya başladıklarım; harp 
tehUkesinin ve umumi buhranın ta-
mamile Oltadan kalktığım, güya dün
yayı dolaşan bir muharririnin, her ta
rafı refah içinde gördüğünü, hiç bir 
yerde aç, işsiz bir tek adama raslama-
dığmı yazıyor ve gazetesi, halk ara
smda kapışıhyormuş. Amma garip 
şey. Crördün mü açıkgözü?.. 

Arkadaşı bir kahkaha attı: 
— Azizim, dedi. Şu Amerikalılar bir 

çok işlerde cin fikirli görünürler 
amma, ekseriya alnllanmn kıthğım 
meydana vururlar. O açıkgöz gaze
teci pek geç kalmış. Bizde böyle, bile 
bile 3ralan yutturma işi yüzlerce se
ne evvel darbımesel haline gelmiştir. 

Bir kahkaha daha atarak devam 
etti:: 

— Vaktile, postacıya, tatarağası 
denüdiği devirlerde, bir ^Sm. Anadolu 
kadılanndan birine saraydan bir 
tatarağasile evrak gönderilmiş. Ta
tarağası huzuruna girince kadı sor
muş: 

— Ey tatarağası. Istanbulda ne var 
ne yok? 

Açıkgöz tatarağası. kadımn gön
lünü okşayıp dolgunca bir bahşiş ko
parmak için yerlere kadar eğilerek: 

— Efendimiz, demiş, tstanbulda 
hep sizden bahsedihyor. Sarayda, za
tı âlilerinin, sadaret makamına ge
tirilmesi düşünülüyor. 

Kadı gülerek adamın sırtını okşa-
mış: 

— Anlat, tatarağası anlat. Söyle
diklerin yalan amma, hoşuma gidi
yor. Devam et. 

Demiş. Anladın mı azizim? Bu işde 
de Amerikaldann tatarağası pek geç 
kalmış. 

Cemal Refik 

B a y Amcaya göre. . . 

I 

— Bizim Göztepede Taşocaklan de
ften bir yer var bay Amca... 

... Burası tstanbulun çn güzel say
fiyelerinden biridir... 

... Halbuki Kadıköy ve civarının 
çöpleri araba araba getirilip... 

Bu cennet gibi yere dökülüyor!. B. A. — Modem belediyecilikte çö
pün kıjmaeti büyüktür amma cenne
te dökülecek kadar değü! .. 



V c^ahıfe 4 A K Ş A M 9 Mart 

B O R S A 
8/3/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERt) 
ESHAM re T A H V İ L A T 

İstikrazı 
dahili 
1933 istilcrazı 

94 

99,50 
Ünitürk I 19,32,50 

» n 19,32,50 
, III 19,32,50 

Mümessil I 40,30 
» II 41,25 
» i n — 

İ9 Bankası 10,35 
> hamiline 10,45 
> müessis 90 

Türkiye Cum
huriyet Merkeı 
Bankuı 
Anadolu 
Telefon 
Terkos 
Çimento 

101 

His. 23,80 
8,50 

7 
13,10 

İttihad Değir- 12,70 
menleri 
Şark Değit-
menltri 

1,06 

Paris 
Londra 
Kev York 
MUâno 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amesterdam 

r m n (Çek flatleri) 
Sofya 63,49,20 
Prag 22,63,80 
Berlin 1,96,90 
Madrid 12,38,10 
Belgrad 34,28,57 
Zloti 4,18,57 
Pengo 3,98.75 
Bükreş 106,03,17 
Moskova 23,73 

24,75 
630 

0,79,40 
15,11,42 
86,74,60 
3,42,83 
4,70,20 
1,4234 

İSTANBUL 
TtCARET te ZAHtRS BOIUU8I 

I/3/93» 

r t A T L A A 
CİNSİ AıaBı TUkuı 

Kr. Pâ. Kr. P«. 

7/3/93S 
Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Yulaf 
Kuçyeml 
Nohut kalburla 
Susam 
Tiftik Mal ] 
Yapak Anadol 
Yapak Bandırma 

5 28 6 33 
0 18 B 22) 
4 18 
4 — 4 4 
4 5 
7 25 7 27 
7 

16 20 16 30 
126 — 
67 — 
60 — 

Sansar deılsl 2700 —3050 — 

O I L I N 

Buğday 
Busam 
Fasulye 
Z. Yağ 
İç fmdık 
Pamuk 
Un 
P. Yağ 
Burçak 
Bulgur 

O İ D İ N 
Yı^ak 
Tiftik 

290 Ton 
131 » 
70 1/4 > 
48 3/4 > 
37 > 
37 3/4 > 
16 > 
sı 1/4 » 
12 » 
16 > 

60 Ton 
2 > 

D l f t t A T L A B 

Buğday: Livcrpul 
Buğday: Şlkago 
Buğday: Vinlpek 
Arpa: Anvers, 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 
Fmdık O.: Hamburg 
Pmdık L.: Hamburg 

5,11 K. 
4,14 > 
6,59 » 
4.17 > 
338 > 
7,75 » 

39,— > 
3 8 . - > 

8/3/938 Sah günü 
l»Unbul Hâlinde toptan satılan yaş l e b u 

ve meyra fiatleri: 
Cinsi Emsali En aşağı En 

flatı 
Kilo 

Adet 
» 
> 

Demet 

50 

Pırasa 
Ispanak 
L&hana 
Havuç 
Kereviz kök 

> yaprak 
Pancar 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 100 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Elma Amasya 

» Ferik 
» İnebolu 

Kestane 
Muz 
Armud Ankara 
Kuru incir 
Yerli limon 100 
Turunç 
Portakal: 

» Alanya 64 lûk sandık 350 — 

4 
» 7 
» 4 
» 7 — 
» 9 — 

Demet 4 — 
2 50 
5 — 
5 — 

50 — 
— 75 
— 40 
— 50 

17— 
» 6 — 
> 7 — 
» 7 — 
> 70 — 
» 15 — 
» 8 — 

Adet 300 — 
» 1 — 

I 
Kilo 

yüksek 
Fiatı 
6 — 
8 — 
5 — 
8 — 

11 — 
5 — 
3 — 

10 — 
18 — 

100 — 
1 — 

— 60 
— 75 

» 
Fenike 

Rize 

80 lik 
100 lük 
160 hk 
64 lük 

» 80 lik 
» 100 lük 

Mersin 120 İlk 
> 160 hk 
» 200 lük 

250 — 
200 — 
500 — 
150 — 
110 — 
75 — 

1000 — 
900 — 
900 — 

40 — 
20 — 
25 — 
9 — 

100 — 
45 — 
11 — 

345 — 
1 25 

375 — 
320 — 
275 — 
600 — 
175 — 
140 — 
100 — 

1100 — 
1000 — 
950 — 

O l ü m 
Kuleli Süel lisesi edebiyat öğret

meni topçu kaymakamlığından mü-
tekaid bay Mehmed Emin müptelâ 
olduğu hastalıktan kurtulamıyarak 
vefat etmiştir. Cenazesi 10/3/938 
perşembe günü saat 12,30 da Samat-
ya Sulumanastır Mektep sokağmda-
ki 47 sayıü evinden kaldırüarak Süm-
bülefendi camisinde namazı kılmıp 
SUivrikapıdaki aile kabristanına gö
türülecektir. 

V E F A T 
Emekli korgeneral MEHMED FÜAD 

ALPKARTAL'm refikası, bayan Meliha ve 
Mevhibenin, kurmay yiizbaşı Nureddinin 
valideleri bayan NURİYE ALFKARTAL 
kısa bir bastabktan sonra 8 Mart Sah gü
nü saat beşte vefa* etmiştir. 

Cenazesi 9 Mart Çarşamba günü Bakır
köy Çarşı camiinden kaldırılarak Bakır
köy mezariığına defnolunacaktır. 

Bu akşam J S *!§, YKL G !E* sinemasında 
HENRY BERNSTEİN'in en son piyesinden iktibas edilen ve Paris tiyatro- ^ 

sunda bizzat oymyan aıtistler tarafından çevrilen 

SEVGİLİDEN GELEN 
(Le Messager) 

Büyük ve emsalsiz filminde 
Baş rolde bulunan 

G A B Y MORLAY'ı 
JEAN GABİN — JEAN PİERRE AUMONT Ue beraber takâimi şerefine 

HENRY BERNSTEİN Galası. 
Bu suvare için biletler evvelden satılmaktadır. İlâveten: EKLER JURNAL 

İlk defa olarak beraber oynayan 

V i C T O R F R A N C E N 
,.K.„«u V E R A K O R E N E 
Fransezden 

Tarın akşam 

S A İR A İT Sinemasında 
Senenin en büyük muvaffakiyetini teşkil edecek 

HERKESİN KADINI 
Büyük ve dramatik filmini temsil edeceklerdir. 

Bu akşam M E L 
HoUvudun SARIŞIN MABUDESİ 

J E A N H A R L O V 
ve 

C A R Y G R A N T 
F R A N C H O T T O N 

tarafından yaratılan nefis bir aşk, güzellik ve heyecan şaheseri 

S U Z Y 
Aynca: Paramount dünya havadisleri. Numaralı koltukların erkenden al-
dırmalan rica olunur. Tel. 40868 

Küçük yıldız r" 
• ve Rudyard Kipling'in 
I güzel eseri 
! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ D İ K K A T : Çoctıklara mahsus husus! fiyatlar ve SHİRLEY hediyelerinin tevzii 

ile beraber 
çevirdiği SHİRLEY TElMPLE'in ViCTOR Mc. LAGLEN 

NAZAR eONGUGU 
bu hafta SAKARYA büyükleri eğlendiriyor. 

A Z A K S İNEMASI 
Bugün Matine
lerden itibaren 

Bu senenin 
yegâne filmleri FRED ASTAiRE ve GiNGER ROGERS'in 

1 - V A L S D A L G A S I »enenin en büyük filmi 

2 - RİŞARD DİX *in son filmi HAFİYE 
Gelecek hafta (Türkçe olarak) (AIexandre Duma'nın) 

pBu filmi yalmz sinemamızda görebileceksiniz. 
Sabırsızhkla bekleyiniz. Uç silâhşorlar' 

• • T A R I H UYANIYOR! 
Müyonlar sarfetsek asırlarca evvelin göz kamaştıran tarihini mücessem bir 
halde göremeyiz. Bu ele geçmez fırsat ayağınıza geldi!. 

Hartaca Muharebeleri -
TÜRKÇE 

Eski tarihde bugünün büyük devletleri. İldnci film: 

G O N U L Y O L U 
JOAN CRA\\TORD — CLARK GABLE 

İki sinemada birden 
BUGÜN 

başhyor. 

Pangaltı KURTULUŞ sinemasından 

İzdihamdan dönenlere görüpde doyamayanlara M Ü J D E ! . . 
SENENİN HARİKASI ŞAHİKASI ve ABİDESİ 

TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI Beraberinde yine bur şaheser 

Ş E Y H A H M E T Danslar devam ediyor 
Bu- HAFTA daha temdid edilmiştir. Yaratan: ZARAH LEANDER 

Suvare: DANSLAR 8,30 ŞEYH AHMET 9,30 da başlar. ^ H H ^ H ^ 

Herkesin zevk ve merakla göreceği 
büyük film 

y » n n akçam: T Ü R K Blnemasmd* 

büyük gala suvaresi olarak 

istiklâl fedaileri 
Fransızca 

WİLLİ BİRGEL • HANSt KNOTEK -
URSÜLA GRABLEY - VİOTOR STAAL 

A4I: - İhtUâl - Müzik - Harp - Saraylarda 
raks, zevk ve safa âlemleri devam ederken 
binlerce kahraman, istiklâl uSrunda deh-

get İçinde mücadele ediyordu. 1 

•" 

Şehir Tiyatrosu komedi kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

F İ D A N A K İ 
dram 3 perde 

Yazan: Pandeli Hem 
Türkçesi: Fahri Kolin 

Komedi kısmı: DALGA komedi 3 perde. 
Yazan: Ekrem Reşld. 

Gündüz saat 14 te Çocnk Tiyatrosu 
(MAVİ BONCUK) Yazan: Zeki 

Müzik: F. Ege 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TtYATROSÜ 
Bu akşam 

Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, C. H. P. Samat-
ya kamunu müsameresi 
Kıymetli okuj'ucu Mual-
lâ konseri - Muhtelif eğ
lenceler, zengin program 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece: (Üsküdar Ha
le) ve Pazartesi: (Ka
dıköy Süreyya) slne-
masmda: BU MAS.\L 
BÖYLE BİTTİ) büyük 

Vodvil 3 perde. 
^ 

Bu akşam: Bakırköy 
Çanltaya slnemasmda 

E N A i L E R 

14 Mart Pazartesi akşamı 
Suad Park sineraasinde 

Eski Hamam Eski Tas 
if Türkiye Tıb Encümeninden: Türkiye 

Tıb Encümeni 9 Mart 1938 çarşamba ak-
gamı saat 18,30 da Etıbba odasında top
lanacak ve profesör Abdülkadir Noyan ta-
rafmdan: Memleketimizde anemi peml-
cleuse Ihtilâtlan ve AvrupadakUerle mu
kayese, profesSc Ali Esat Blrol tarafm-
dan: Flebit ve anbolilerln erken teşhis 
usulü ve yeni bir tedavi şekil hakkmda 
tebliğlerde bulunulacaktır. Muhterem 
meslekdaşlann teşrifleri rica olunur. 

Toring ve Otomobil külbü 
Menafli umumlyeye hâdlm cemiyetler

den olan Türkiye Turlng ve Otomobil 
klübO senelik heyeti nizamnamesinin 
6 ncı maddesi mucibince nlsamn 9 una 
müsadif cumartesi günü öğleden sonra 
saat 3 de Beyoglunda Perapalasta topla-
nacjığından vasıflan mezkûr maddede 
mûnderlç âzanm teşrifleri sayglle rica 
olunur. 

Tokatlıyan Oteli salonlarında bu perşembe' 
akşamı verilecek g-ala 

Geçen akşam şehrimizin maruf salon
ları olan Tokathyanda alkış tufanları 
tophyan Berlin Wintergart«n yıldızların
dan Lilia'nın ve Ronald'ın yaptıkları res
mi kuşat büyük bir hâdise olmuştur. 

Bu çift dansörler: Akrobatik ve kıvrak 
eksantrik danslarile şehrimiz birinci sınıf 
s%lon halkının memnuniyetlerini celbe-
decek numaralar göstermişlerdir. 

Bu mükemmel çift her gün matine ve 
suvarelerde numaralarmı halka takdim 
etmelde beraber bu perşembe hazırlan
makta olan (cPARİS GECESİ) suvaresine 
de İştirak edecektir. 

Bu gala müsameresi için dekoratör İjay 
Vahan büyük dekorlar ve tablolar hazır
lamaktadır. 

Bu suvare yemeği (Paris'in meşhur 
Eyfel kulesinin birinci katında) verile
cektir. 

Her perşembe yapılan galalarda kala
balık nazarı dikkate alınarak bu perşem
be iki salon içinde dekorlar hazırlanmış
tır. Bu suvare için hazırlanan (Bal Mü-
zet) Gregor orkestrası tarafından çalı
nacaktır. 

BURKULMALAR 
Ezme yaraları 

Mafsal ağrıları, ezilme veya kaza sizi' 
lan: Sloans Linimentin kuvvetlendirici lıa-
raretile çabuk tedavi bulur. Friksiyonsuz 
ve hafifçe sürüldüğü anda, ağnyan ma
hallin etrafına sıcak kan toplanır ve ce
reyanı yeniden temin eder. Ağn hemen 
zail olur ve ağnyan yer sükûn bulur. Çı
kık ve topuk kemiği, Sloans Linimentin 
tâtbikile hemen tedavi bulur. Sloans'ı se
nelerce kullanan atletler, bunun pek mü
essir ve bir atlet için elzem bir müstslızat 
olduğunu tasdik ediyorlar. Az bir miktar 
bile kâfi olduğu cihetle ekonomiktir. Uğa-
rak beyhude yere sarfetmeyiniz. Sloans 
kendi kendine derin nüfuz eder. Hemen 
bugünden itibaren bir şişe tedarik edini* 
ve her ihtimale karşı ihtiyatlı bulununuz. 

ANS 
L I N I M E N T 

TKŞTS 
lAbone ücretleril 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 1400 kuruş 2700 kur'.? 
6 AYLIK 750 > 1450 > 
S AYLIK 400 > 800 > 
1 AYLIK 150 > — > 

Posta ittihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, altı aylığı 1900. üç 
ayhğı 1000 kuruştur. 

Adrea tebdili için yirmi be^ 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır 

Muharrem 6 — Rucukasım 122 
I. luMk CSB*| Cflt İkİBİİ Akfaa >ı 

E. 10,37 12,13 6,17 9,32 12,00 1,31 
Va. 4,45 6,21 12,25 15,40 18,09 19,40 

İdarehane: Babıâli ciyan 
Acımusluk So. 

No. l î 

Bu akşam 

Nöbetç i eczane ler 
Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad

desinde Kemal Rebûl, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokağmda Garmih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Eminönü: Agop Minasyan, Fatih: Vez
necilerde Üniversite, Karagümrük: 
Mehmed Fuad, Bakırköy: Merkez, Sa-
nyer: Osman, Aksaray: Yenikapıda 
Sarim, Beşiktaş: Vidin, Fenerr: Vi-
tali, Kumkapı: Cemil, Küçükpazar: 
Necati, Samatya: Yedikulede Teofi-
los. Alemdar: Ali Riza, Şehremini: 
Ahmed Hamdi, Kadıköy: Sadık, Yel-
değirmeninde Üçler, Üsküdar: Selimi
ye, Heybeliada: Tomas. Büyükada: 
Halk. 

Her gece «çık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emirgân, Rumelihisan, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşpbahçe ve Anadoluhisanndakl c" 
zaneler her gece açıktır. 



SİYASİ İCMALİ 

Ammeırlkanon v a r i y e t i 
Japonya 35,000 tondan büyük harp 

'pemisi yapttnp yaptırmadığım müş
terek olarak resmen sonran Amarika, 
İngiltere ve Fransaya askerî esranru 
faş edemiyeceğint bildirmek suretüe 
cevab vermişi. Maahaza gayri resmi 
izahat verebileceğini esas tutmuştu, 
'^imdi bu üç devlet gayri resmi sur-
rette malûmat istemeğe haztrlarur 
t/orlar. 

Esasen son zamanlarda Japonya^ 
9un salâhiyettar memurları Japon-
yanın 35,000 tondan büyük harp ge
lmişi yaptırmamakta cMuğnu ve aS' 
kert esrartm faş etmemekten çekinr 
tnesi büsbütün başka bir sebebden 
neşet eylediğini izah etmişlerdir. 
Japonya Almanyamn Tnalûm Cip 
tarhldan sisteminde 14J000 tonluJi 
kruvazörler yaptırmakta olduğundan 
harpte fevkalâde müessir ve şaşırtıcı 
tesir yapabümelert için bunlara aid 
İnşa ve tesUh pldnlannı gidi tutmak
tadır.. 

Japonların 35,000 tondan büyük 
»afıharp gemileri inşa ettirmek şöylt 
dursun, bilâkis mevcut saftharp zarh-

lüanm ve tayyare gemilerini bile İn-
gütere ile Amerika bümukabele razı 
cimalan şartile sökmeğe hazır btp-
lunduğunu Hariciye Nazın Hirota 
söylemiştir. Bu suretle Japonya Ama-
Tikanm sahillerine taarruz niyetinde 
olmadığını ve bütün gayreti kendisi
ni müdafaa olduğunu temin ediyor. 

Japonya ztrJüdann büyüklüğü me
selesinde aldığı bu vaziyet üe Ameri-
kadaki harp aleyhdan ve infirada 
cereyanı büsbütün kuvvetlendirecek
tir. Bu hareketi önlemek ve karmak 
için Cumhurreisi Roosevelt üe Hari
ciye Nazın HuUun gösterdikleri biL-
tün gayretler boşa gitmiştir, 

İngiltere Başvekilinin bu devletin 
umumi harpten evvelki muvazene po
litikasına avdet etmeğe karar verip 
İtalya ve Almanya ile anlaşmağa ça
lışması, Amerika üe bundan sonra iş 
birliği yapmasına imkân bırakma
maktadır.. Müşterek emniyet ve d»-
mokrasi devletlerinin birlikte çdUş-
malan düşünceleri Amerikada ehem
miyet ve tesirini iyice kaybetmiş bu^ 
lunuyor. Feyzullah Kazan 

Osködar adliyesi yangını muhakemesi 
Dün şahitler dinlendi. Bunlar 

suçluyu itham ettiler 
Üsküdar adliyesini kasden yak-

tnaktan suçlu Nureddinin muhake-
tnesine dün ağu-ceza mahkemesinde 
âevam edildi. Şahit sıfatile dinlenen 
Üsküdar asliye hukuk mahkemesi 
Odacısı Âli dedi ki: 

— O gece nöbetçi idim. Gece saat 
2 sıralannda her tarafı dolaştıktan 
sonra otururken odacı ŞaJdrle gardi
yan Alinin bana seslendiklerini duy
dum. Dışarıya çıktığım zaman sulh 
mahkemesinin bulunduğu duvar kap-
lamalannm tutuşmuş olduğımu gör
düm. İtfaiyeye haber vermek İstedim. 
Telefonda cevab alamadım. O su-ada 
Ali, itfaiyeye haber verdiğini söyledi. 
Ertesi sabah Nureddini o civarda gör
düm. Sonra beni tevkif ettiler. Kefa!-
letle serbes bırakıldığım zaman bo
yacı dükkânında otururken Nureddin 
yanıma geldi ve: «Geçmiş olsım. Hiç 
korkma, sana bir şey yapamazlar, 
en Arapgirlisin, ben AntepUyim. Bi-
ribirimize iyiliğimiz dokunur. Bu yan-
gmda başkalarmm dosyalan yandı 
da benim dosyam nasıl kurtuldu?» 
dedi. 

Nureddin bu şahidin ifadesirü red
dederek dedi ki: 

— Şahit yalaiı söylüyor. Sözleri ta-
mamile mürettep şeylerdir. Ben İs
tanbulluyum. Antepli değilim. Yalan 
söylediği de buradan anlaşılıyor. 

Diğer şahit bakkal Mahmud da ge
ce saat seldz buçuk sıralannda Nu

reddinin dükkânîf gelip iki şişe rakı 
aldığmı söylemiş ve: 

— Bir müddet dükkânda oyalandı. 
Dükkâm kapayacağmu söyliyerek 
kendisini çıkardım. Dükkânımı kapar 
diktan sonra bu adamm vaziyetinden 
şüphelendim. Dükkânum soyacak di
ye korktum ve bir köşeye saklanıp bir 
müddet bekledim. Saat dokuz buçuk 
sıralannda geriye dönüp evime gi
derken adliye binasUe jandarma daH 
iereslnin önündeki araUktan iki kişi 
çılap İcaçtılar. Bımlann içinde Nu
reddin olup olmadığım bilmiyorum. 
Sabaha karşı da: adliye yandı. 

Şahit odacı Osman şunlan anlattı: 
— Gece saat dokuz buçukta adliye

den çıktım. Nureddin elinde iki şişe 
rakı ile yanıma: geldi ve bana rakı 
içireceğini söyledi. Ben rakı içmedi
ğimi söyleyince «sana da başlca bir 
akşam içiririm» diyerek ahcı Cevherin 
dükkâmnda rakı içmek üzere aynldı. 
Ertesi sabah adliye yandıktan sonra 
Nureddin bana" geldi ve yangmm ne
reden ve nasıl çıktığmı sordu. Vaziye
tinden şüphelenerek müddeiumumî
liğe haber verdim. Yangmdan bir kaç 
ay evvel de bir gece nöbetçi iken saat 
11 sıralannda Nureddin sarhoş bir 
halde adliyeye geldi ve: «Ben bir gün 
hapse mahkûm oldum. Kapıyı aç da 
adliyede yatayım» dedL Ben, ertesi 
gün gelmesini büdirdim, gitti. 

Dedi. Diğer şahitlerin çağırılması 
için muhakeme başka güne bırakıldL 

Yapı ve yollar kanununda 
yapılacak değişiklik için 

bir lâjriha hazırlanıyor 
Dahiliye Vekâletinde toplanan bir 

îcomisyon y ^ ı ve yollar aknununım 
tadili için bir proje hazırlamış ve Da
hiliye Vekâletine vermişti Vekâlet, 
komisyonun hazırladığı esaslara gö-
ı̂ e yeni bir kanun lâyihası tanzimine 
başlamıştır. 

Vekâlet, kanım lâyıhasmm ihzan 
sırasmda evvelce komisyon çahşma-
larma iştirak eden belediye İmâr mü
dürü B. Ziyadan bazı malûmat al-
*ııağa lüzum gördüğünden B. Ziya 
dün akşamki trenle Ankaraya gitmiş
tir. B. Ziya bir hafta: sonra şehrimize 
dönecektir. 
iki memur zimmetlerine para 
g e ç i r m e k suç i le tevkif ed i ld i 

Adliye memurlan için defterdar-
^ t a i ı avans olarak ahnan paralar
dan bir kısmını zimmetlerine geçlr-
*^ek suçundan maznun Necml ve 
Smin adlarmda iki kişi hakkında tah
kikata girişümiştir. 

Maznunlar Sultanahmed birinci 
Sulh ceza hâldmi tarafından sorgu-
î a çekilmişler ve ikisi de tevkif edll-
*öişlerdir. 

Bunlann zimmetlerine geçirdikleri 
Paranm mikdan henüz tespit edUe-
*^emiştir. Müddeiumumîlik tahkikat 
^e tedkikata devam ediyor. 

Yüksek tedrisat umum müdü
rü Ankaraya gitti 

Bir haftadanberi şehrimizde bulu-
nan Maarif Vekâleti yüksek tedrisat 
umum müdürü B. Cevad dün alcşam-
ki trenle Ankaraya gitmiştir. B. Ce
vad, şehrimizde bulunduğu zaman 
hazırlanmakta olan üıüversitenin 938 
senesi bütçesile meşg^ olmuş, güzel 
sanatlar akademisi ile yüksek mual
lim mektebindeki yeni inşaatı gözden 
geçirmiştir. 

Tiftiklerin standardize edil
mesi isteniyor 

Bazı tacirler tiftiklerin standardi
ze edilmesi fikrini ileri sürmüşlerdir. 
İddialara göre istihsal mmtakalarm-
dan gelen tiftikler piyasada şikâyeti 
mucib olmaktadır. Tacirler ihraç edi
lecek tiftikleri temizletmekte ve dış 
ahalan memnun edecek bir şeldlde 
sevketmekte iseler de tiftiğin istihsal 
mmtakasmda standardize edilmesi, 
köylünün bu işe alıştmlması daha 
muvafık görülmüştür 

Ticaret odasında tacirlerin iştira-
kile yapılan bir toplantıda bu mesele 
üzerinde fikir beraberliği hasıl ol
muş ve kejrfiyet bir raporla Vekâlete 
büdirilmiştir. Tiftiğin ne şekilde stan
dardize edUeceği hakkmda da bfua 
esaslar tesbit edilmiştir. 

Eskimolar yeni bir hastalık 
yüzünden mahvolmak 

tehlikesi karşısında 
Asya ve Ameri

ka kıtalarmm şi
mali Kutba yakm 
yerlerinde ve Av-
rupanm şimaU 
garbisine düşen 
Groenland arazi
sinde Eskimo de-
nUen garib bir 
halk yaşamakta
dır. Nereden neşet ettiği pek belli ol-
madığmdan Asyah bir ırka mensub 
bulunduğu tahmin olunan bu halkm 
neşeti ilim âleminin bir türlü halle
demediği meselelerden birini teşkil 
etmektedir. 

Bu meselenin halline çalışmak üze
re tngilterenin meşhur âlimlerinden 
Lord Moyne geçen yaz Groenland ya-
nmadasımn şarkmda uzun bir seya
hat yapmış ve Eskimolann yaşadık-
lan merkezlerden biri bulunan Anga* 
mangasbkda uzun tetkikatta bulun
muştur. 

Âlim Lord memleketine döndükten 
sonra tetkikatı hakkmda şu makale-
3a neşretmiştir: 

«Avrupadaki ırklar biribirine çok 
kanşmıştu:. (Physique Anthropologie) 
bu ırklarm menşelerlıü pek tenvir ede
miyor. Lâin Eskimolar tecrid edümiş 

bir halde yaşıyan bir kavim olduğundan 
ilim noktasmdan bunlar hakkmda 
yapılacak tetkiklerden mühim netice
ler çıkacağı ümid olunabilir. 

Angamangsabkda bulunduğum za
man Eskimolann muhtelif tiplerinin 
fotograflannı aldım. Bunlann yüzleri 
Mogollara benziyor. Yalnız bunmlan 
küçüktür. Lâkin kafa taslan daha zi
yade BrezUyanm cenubu ş£U*kisinde 
ve Arzünnarda yaşıyan Avustralyalı 
tipine benzemektedir. 

Şimal Kutbuna yakın yerlerde ve bilhassa Groenland 
adasında yaşıyan Eskimolar hangi ırka mensuptur
lar? Yapılan bütün tedkiklere rağmen bu nokta kaÛ 

surette aydınlanmamıştır. Alimler tedkiklere 
devam ederken Eskimolann büsbütün 

mahvolmasından korkuluyor 
Bir asırdanberi mütehassıslann 

topladıklan delâile göre Eskimolar, 
Avrupa kıtasımn buzlar altmda kaldı
ğa zamanlarda Ren geyiği avcılığı ya
pan halka mensubdurlar. Bunlar. 
Ren geyilderini takib ederek bütün 
Avrupayı ve Asjrayı şimalden İcat ile 
Behemek boğazma kadar gelmişler ve 
buzlar üzerinden bu boğazı da geçe
rek şimali Amerikanm Alaska kısmın
da ve yukan Kanadada yerleşmişler 
ve Groenlanda kadar aşmışlardır. 
Yani dün3raıun etrafında sekizde biri 
nisbetinde bir devriâlem yapmışlar
dır. 

Bunlann geçtikleri yerlerin izi muh
telif yerlerde yapılan hafriyattan çı
kan eserlerle anlaşılmaktadır. Eski
molar muhtelif noktalarda medeniyet 
eserleri bırakmışlardır, tik bıraktık-
lan esere Kanadamn garbinde Hud-
son körfezinde tesadüf edilmektedir. 
Burada fok bahğı ve baline avı usu
lünü icad etmişlerdir. 

Bir rivayete göre Eskimo medeni 
yetinin menşei Siberyadır, Bu mede
niyet Amerikaya Alaska yolu ile gir
miştir. Eskimolann medeniyetine 
umumî tabirle Kutub medeniyeti adı 
verilmektedir. 

Eskimolar şimdiye kadar çok rahat 
yaşamışlardır. Yalnız bir defa yani 
zamanımızdan bin sene evvel Groen

landa gelen iskan
dinavyalı muhar 
cirler ile çarpıp 
mışlardv. Lâkin 
bu muhacirler çok 
yaşamamışlerdır. 
Groenland buğday 
yetiştirmeğe mO-
id olmadığmdan 
Avrupah muhacir

ler yiyeceklerini Avrupadan serbes ti
caret ustüü üzere temin ediyorlar. 

Lâkin Norveç kraU burasının kendi 
hâkimiyeti altmda olduğunu ilân 
edip ithalâtı inhisar altma aldıktan 
sonra ne kendisi muhacirlerin erzakı
nı temin etmiş, ne de başkalarmm 
getirmelerine müsaade eylemiştir. Ne
ticede Avrupah muhacirier gıdasızlık 
3rûzünden mahvolup gitmişlerdir. Bu 
muhacirlerden tskandinavyadaki bi
nalara benzer bir hayli eserin haraba 
leri kalmıştır. 

Groenlandm cenubunda Julianen-
haab ko3nm yetiştirmeğe müsaid bu
lunduğundan burada İzlanda adasm-
dan gelmiş 26 Avrupah Eskimolarla 
beraber yaşamaktadır. Fakat bunlar 
Avrupa Ue Amerika arasmda hava 
yolu arayan miralay Lindbergden 
başka bir Avrupah seyyah görmemiş 
lerdir. 

Son senelerde Angamangsabkdaki 
Eskimolan bilinmiyen bir hastalık 
kırmaktadır. Bu hastalık bir nevi ök
sürüktür. Eskimolar dar izbelerde ya-
şadıklanndan sari olan bu hastalık 
bütün halkı tutmuştur. Şimdiden 
halkm sekizde yedisi telef olmuştur. 
Bunlann bıraktıklan 3rüzlerce çocuğu 
Avrupah bir hayırperver komitesi 
besüyor. Eski bir ırk, şu medeniyet a»-
nnda mahvolmak tehlikesi karşısmda 
bulunuyor. — F. 

İzmir tramvayları 
Konak - Basmahane hattı 

yakında işletilecek 
İzmir r (Akşam) — Nafia Vekftr 

leti, İzmir elektrik sarfiyatmın gün 
geçtikçe fazlalaştığım nazan dikkar 
te alarak İzmir tramvay ve elektrik 
şirketine ait elektrik santralinin tev-
Biini muvafık görmüştür. Bımun İçin 
şirketin direktörü B. Gormezano, 
Vekâletçe Ankaraya davet edilmiş ve 
gitmiştir. 

Senelerce evvel Konak - Dasmahar 
ne tramvaylanmn raylan döşendiği 
halde bu hatta tramvay işletümesl-
ne müsaade edilmiyordu. îhtUftflı 
nokta. Konaktan Gazi bulvanna ge
çecek tramvayın güzergâhı meselesi 
idi. Şirket, bunun için iki proje ha
zırlamıştır. 

Yeni hat ya Birinci Kordondan, 
yahut İkinci Kordondan geçecektir. 
Nafia Vekâleti, hangi projeyi kabul 
ederse şirket, oradan hat döşiyerek 
Konak - Basmahane tramvaylanm 
işletmeğe başhyacaktır. 

Yalnız İnönü caddesinde işliyen 
tramvaylar, yeni hattm ihtiyacım 
fcarşılıyamıyacağı için Belçikadan 
yeni tramvay arabalan getirtilmesi 
lâzımdır. 

Buna müsaade edilmesi için şir
ket direktörlüğü Nafia Vekâleti ne»-
dinde teşebbüslerde bulunacaktır. 

Tarifesi 15 kuruş üzerinden ka
bul edUen İzmir elektrik kUovat ta
rifesinin daha indirilmesi muhte
meldir. 

Genç bir sanatkâr 

Şaheserlerin üç yıldızı: 

1 - VERTHER - GÖTE 
FL 60 Kr. 

2 - P O L ve VİRJİNİ 
B. d. Sen Pier FL 60 Kr. 

3 - M ANON LESKO 
Rahip Frevost FL 80 Kr. 

Ba fiç Utap restanietto sfislfidir. 
HİLMİ KİTAP EVİ 

Bayan Mel^ TokgSı 
Genç sanatkârımız bayan Melek 

Tokgöz'ün Ankarada bir konser ver
diğini yazmıştık. Konser çok muvaf
fakiyetli olmuş, sanatkâr çok alkış
lanmıştır. Bımdan bahseden Ulus ar
kadaşımız: «Bayan Meleğin mutedil 
jestlerle refakat eden bir hassasiyet
le nağme inceliklerini mahirane ifa
de eden alto cinsinden sesinde perde .̂ 
1er çok temiz, entonasyonlar çok düz
gündü. Genç sanatkânmıza daha ge
niş sanat uf uklannda daha yüksek 
muvaffakiyetler temenni ederiz.» 

Belgrad panayırında 
otomobil salonu 

Belgrad 8 (A.A.) — Sava nehrinin 
kenarmda kurulan Belgrad panayınn-
da beş bü3rük pavyon işgal eden Belg-
radm birinci beynelmilel otomobil sa
lonunu her gün binlerce kişi ziyaret 
^mdctedir. 

ZiyaretçUer arasında bir çok ecne-
bUer ve bilhassa komşu Balkan mem
leketlerinden gelen bir cok kimseler 
gOrmmektedlr, 

IzmlrdB bir cinayet 
Hem karısmif hem teyze
sinin kızını ağır yaraladı 

izmir (Akşam) — Tepecikte müt
hiş bir cinayet olmuştur. Mehmed Ali 
admda biri, tütün mağazasmda çah-
şan kansı Gülsümden para istemiş, 
Icansı, istenUen parayı vermemiş, bu 
yüzden çıkan kavgada usturalar Ue 
Gülsümü, müteaddid yerlerinden 
ağır surette yaralamıştır. 

Kavga esnasmda Gülsümü kurtar
mağa çalışan teyzesinin kızı Fatmayı 
da muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 
Vakadan sonra kaçan Mehmed Ali, 
zabıtaca aramyor. Yaralüar, İzmir 
memleket hastanesine kaldınlmışlar-
dır, hayatlan tehlikededir. 

İmirde göçmenlere çift 
hayvanı dagıhbyor 

İımir (Akşam) — İzmir iskân mü
dürlüğü, göçmenlere çift hajrvam sa-
tm almağa ve dağıtmağa başlamıştır. 
Göçmenlerin çift hayvam ihtiyacı, en 
kısa zamanda temin edUecektir. 

Trabzon umumî meclisi 
Trabzon (Akşam) — Vilâyet umu

mi meclisi encümen intihabım yapa
rak faaliyetine nihayet vermiştir. Ya-
püan intihapta' oıcümen azalıklarma 
Oftan Mustafa Cansız, Akçaabattan 
Kemal Saka, Vakfıkebirden Osman 
Kuleln ve merkez ka'zadan da Osman 
Dursun seçilnüşlerdir. 
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Al(şam Lisan Mi\\ 
Fransızca - ingilizce vs. 

HafUda 3 ders 
Ayd» 4 liradır. 



Sahlfe 6 AKI^AM 9 Mart 19^8 

İngilizler nelere güler? 

Bizim sözlükte mizah şöyle anlatı
lıyor: «Alay, eğlence, güldürme, §aka» 
Fransız sözlüğünde şunları okuyo
rum: «Eğlenen kuruntu, alay eden 
zihin açıklığı» Alman sözlüğünde mi
zah şöyle anlatılıyormuş: «Alayla ka
rışık soğuk eğlence» İngiliz sözlüğün
de: «Eğlence, şaka, şakraklık» mizah 
budur diyormuş. Bu dört türlü anla
tışa siz bir beşinci ilâve edecek: «Mi
zah demek, nükte demektir» diyecek
siniz. Hayır değil. Nükteye bir misal 
getireyim. Falih Rıfkı Altaym, «Zey
tin dağı» eserinden naklettiğim şu 
aşağıdaki parça, mizah değîl, mizah
tan üstün olan nüktedir: 

«Zeytin dağının tepesindeyim. Lût 
denizine, Gerek dağlarına bakıyorum. 
Daha ötede kırmızı denizin bütün sol 
kıyısı, Hicaz ve Yemen var. Başımı 
çevirdiğim zaman Kamâmenin kub
besi gözüme batıyor; burası Filistin-
dir. Daha aşağıda Lübnan var; Suri
ye var; bir taraftan Süveyş kanalına, 
öbür taraftan Basra körfezine kadar 
çöller, şehirler ve hepsinin üstünde 
bizim bayrağımız! Ben bu hududsuz 
İmparatorluğun çocuğuyum. 

«Çıplak İysa, Nâsırada marangoz 
çırağı idi; Zeytin dağının üstünden 
geçtiği zaman altında kendi maü bir 
eşek vardı. Biz Kudüsde kirada oturu
yoruz.» 

İngilizler bizim aksimize: «Humour 
is more than nit» yani «mizah nükte
den üstündür» diyorlar. 1915 de yazıl
mış şu mizahi fıkrayı da misal getiri
yorlar: 

«Okulda öğ'retmen çocuğa soruyor: 
«—Krahmız ölürse Gal prensi ne 

olur? 
«— Öksüz olur!» 
Çocuğun aklına Prens de Galin 

kral olacağı gelmemiş! 
Bizi en az saran İngiliz mizahıdır. 

hattâ bir çoğumuz, İngiliz edebiyatın
da mizah olmadığma kaniiz. Yalnız 
bildiğimiz bir şey vardır: İngilizler 
çok güler. Bunu bize gene Falih Rıf
kı Atay çok güzel anlatıyor. «Deniz 
aşın» eserinden şu parçayı okuyu
nuz: 

«Amerikalı komik sahnede ingilizce 
konuştuğu vakit büjrük salonu çığlık 
gibi gülüşler sardı... Bir akşam lokan
talardan birinde en çok güldüren ko
miklerden birinin sözlerini yanımda
kine tercüme ettirdim. Size aynen 
nakledeyim: 

«iyi tango dans etmek güçtür, çün
kü (kahkahalar) çünkü İyi dans et
mek güçtür ( daha kuvvetli kahkaha
lar) fakat ben iyi tango dans ederim 
(çıldırasıya kahkahalar). 

Şu Amerikalılarla İngilizleri kan
dırmak güldürmek kadar kolay olsay
dı...» 

Falih Rıfkınm hakkı var. İngilizle
ri kandırmak güldürmek kadar kolay 
değildir, çünkü kendilerinin dediği 
gibi: «İngiliz eğlenceyi iş, işi eğlence 
telâkki eder» hiç sıkılmadan çalışan 
insan kanmaz, eğlenceyi iş telâkki 
edip yorgunluğunun acısını çıkarmak 
için de bol bol güler. 

İngilterede mizah edebiyatı çok yaş-
hdır. 1650 senelerinde yaşamış olan 
Pembrok dükünün vasiyetnamesi bu
na delildir. Tercüme ediyorum: 

«Mezar taşı istemiyorum, kitabe ve 
şiir yazacaklar, bütün ömrümde bun
lar başımdan eksik olmadı. 

«Av köpeklerimi Salisbüri kontuna 
veriyorum, iyi bakacağına eminim, 
çünkü parkının bir geyiğini bile kra
la vermedi. 

«Lord Saya «hiç» veriyorum, bunu 
da fakirlere dağıtacağma eminim. 
- «General Kromvele de söz veriyo

rum; müddeti ömrümde benden söz 
alamamıştı. 

«Son nefesimi veriyorum.» 
İşte büyük bir devlet adamimn va

siyetnamesi, İngilterede mizah var. 
Şimdi, İngiliz mizah edebiyatından 

bir kaç örnek alayım. Bu fıkralar bu
güne kadar türkçeye tercüme edilme
miştir sanıyorum. 

Lavrens Stem'den: 
«Fontenblo, büyük bir ormanın or-

tasmdadır. Parkı ve şatosu büyüktür. 
Kral arada sırada bütün maiyeti ile 
gelip avlamr. Anafora düşkün her 
İngiliz bu kır karnavalında, kralı ta-
kib etmek için anafordan bir veya iki 
at elde edebilir; kralın önüne geçme
mek şartile. 

«Bunları sakın kimseye söylemeyi
niz. Bir kere herkes duyarsa, herkese 
at hediye etmek güçleşir; sonra an
lattığım hikâye keyif için uydund-
muş bir hikâyedir.» 

J. Svift'den: 
«Mum söndürmpnin muhtelif usul

leri vardır, hepsiEi bilmelisiniz. Mu-
mım yanan ucunu tahtaya basttnrsı-
mz, hemen söner. Yere koyar üstüne 
basarsınız; baş aşağı tutarsmız, kendi 
yağma boğulup söner. Sönünceye ka
dar elinizde sallarsımz. Baş parma-
ğımzla işaret parmağlmzı tükürükler 
fitili çimdiklersiniz. Hizmetçi aynaya 
bastınp söndürür. Fakat en iyi usul 
üflemektir. 

«Çorbanıza sakın bıçağın ucile tuz 
koymayımz, tuz dökülürse uğursuzluk 
getirir, bunun için parmaklannızm 
ucile ahp koyunuz, ancak tuzu alaca
ğınız iki parmağınızı yalamalısınız. 

«Çocuk dadıları, kucaklarmdan ço
cuğu düşürüp sakat bırakacak olur
larsa kimseye söylememelidirler, çün
kü çocuk ölürse mesele kalmaz, kur-

Matem elbîsesîle nikâh 
memurluğuna giden kız! 
İngilterede genç 
çavuşla garip bir 

Geçen sene teşrinisanide John.Tho-
mas Rodgers admda bir îngüiz, Nort-
hwood'da bir bar kızmı öldürdüğü için 
İdam edilmişti. Bu katil, İrene Joyce 
Scott adııida bir kızla nişaıüıydı. Ge
çen gün bu kız başka birisile evlen
di. Bu evlenmedeki fevkalâdelik İM 
türlüdür: biri kızla evlenen adanun 
katil Rodgers'in biraderi İngiliz ordu
su başçavuşlarından Edwin Radgers 
olması, diğeri de mis Joyce Scott'un 
evlendiği gün eski katil nişanlısı ve ko» 
casmm kardeşi için matem tuttuğu
nu göstermek üzere beyaz gelin elbi
sesi yerine siyahlar giymesidir. 

BajjçaVuş Rodgers kardeşi idam ce-
zasma mahkûm olduğu zaman Hindis-
tandan memleketine avdet etmekte idi 
ve kardeşinin idammdan bir hafta 
sonra îngiltereye gelmişti, Hindlstan-
dan gelen askerleri getiren vapur rıh
tıma yanaştığı zaman mis Scott'da as
kerleri karşılamağa gelenler arasm-
da bulunuyordu. 

Başçavuş Rodgersle mis Scott o gün 
ilk defa görüştüler ve tanıştılar. Baş
çavuş, kardeşinin idam edildiğini ha
ber almca çok müteessir oldu. Fakat 
bu teessür katil kardeşinin eski nl-
şanlısile kendisi arasmda gittikçe sık
laşan bir dostluğun yer bulmasma 
mâni olmadı. 

Bugün 17 yaşmda olan mis Scott'la 
28 yaşmda olan Radgers nihayet ev
lendiler. Fakat nikâh gününü gizli 
tuttular. Nikâhta mis Scott'un baba-
smdan, iki şahidden ve bu haberi ga
zetesinde neşreden bir ingiliz gazete 
muhabirinden başka bir kimse haiır 
bulunmadı. 

Esmer güzeli olan mis Scott'ım ar-
kasmda şık bir kürk vardı. Siyah el-

—mııtıınmıııııUMmtıııiHiıiHHMiımuMtıııııııııııiHmııııııiHiımııı» 

tulurlar.» 
Halk fıkralarmdan: 
«Adam elinden yaralanmıştı, elini 

keseceklerdi. Sordu: 
«— Doktor elim iyi olacak mı? 
«— Evet. 
«— Piyano çalabilecek mijrtm? 
«—Tabiî, 
«— Bvma çok sevindim doktor, çün

kü şimdiye kadar bir türlü piyano ça
lamadım!..» 

* • * 

«— Sen hiç istridyenin merdiven 
çıktığmı gördün mü? 

«— Görmedim ama, herhalde çok 
tuhaf olacak!.» 

«— İçmek fiUinin hali nedir? 
«— İçiyor. 
«— İstikbali? 
«— Sarhoş olacak!., 

S. i. S. 

bir kız bir baş 
surette evlendi 

Gelin Joyçe Scott, güvey Rodger» 
ye gelinin köpeği 

bisesi ve siyah şapkası da çok şıktı. 
Elindeki mor menekşelerden ve koyu 
kırmızı orşidelerden mürekkep bir çi
çek demeti tutuyordu. Annesi düğün 
ziyafetini hazırlamak için evde kalmış
tı. 

Mis Scott, nikâh merasimi bittikten 
ve kâğıdlar imzalandıktan sonra mü-
tebessim bir çehre Ue kocasına bakarak 
«Mesud musun?» diye fısıldamış, kocar 
sı da başını eğmek suretile «evet» de
miştir. Nikâh dairesinden çıkacakla
rı esnada kadın tekrar gülümsiyerek 
ve kocasının kolunu sıkarak «Mesud 
olacağımızı biliyoram!» sözlerini ye
niden fısıldamıştır. 

Bu aralık arabada bekliycn kadının 
«BiUy Boy» admdaki küçük köpeği 
hemen arabadan fırlayarak kadmı ve 
yeni efendisini tebrik için üzerlerine 
sıçramıştır. İkinci tebrik eden, kadı-
nm mektep arkadaşlarmdan keza 17 
yaşında bir erkek olmuştur. Mektep-
tenberi seviştikleri bu delikanlı nam
zedi, öğle yemeğini ihmal ederek ni
kâh dairesinin önünde bekleyip du
ruyordu! 

y^azan: 
Guy de Maupassant 

Jorj gülümsedi, oturdu. Klotild de, 
biraz evvel bayan Valter gibi dizleri
nin dibine çöktü. 

Başını kaldırarak dolu ağzile konu
şuyordu: 

— Rüyamda gördüm, seninle deve 
üstünde uzım bir seyahate çıkmışız,, 

Jorj kazanacağı altmış bin frangı 
düşünüyordu. Bir aralık kadının sö
zünü kesti: 

— Kocana benim tarafımdan söyle, 
on bin franklık Fas tahvilâtı alsm. 
Üç aya kalmaz, altmış yetmiş bin 
frank kazanır. Yalnız kimseye birşey 
söylemesin. Tancaya asker Sevkedil-
mesine karar verildi, Fas borçlarım 
devlet garanti edecek. Ama bunlan 
yalnız kocana söyle, başka kimseye 
söyleme, sana esrarı devlet fâş ediyo
rum. 

Dikkatle, ciddî ciddî dinliyordu: 
— Teşekkür ederim, bu gece koca

ma söylerim. O kimseye bir şey aç
maz. Ketumdur. 

Kestane şekerlerini bitirmişti. Jor-
jun yelek düğmelerile oynuyordu. Bir
denbire durdu: 

— Aferin, dedi, Madölenin saçım 
taşıyorsun. İşte sadık koca senin gibi 
olur. 

] Aile Dostu 
I Tefrika No. eS ^„^^ 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Kılı eline aldı, gözden geçirdi: 
— Bu saç Madölenin değil, dedi, bu 

saç kumral. 
Jorf gülümsedi: 
— Hizmetçinin olacak. 
Öteki düğmelere de baktı, üç düğ

mede de saç bulunca, sarardı, ürper-
di: 

— Bir kadın düğinelerine saçlanm 
dolamış dedi. 

Jorj hayret etti: 
— Yok canım, deli misin?.. 
Birdenbire anladı, evvelâ şaşaladı, 

sonra homurdanarak inkâr etti, fakat 
için için de, kadın kendisinden şüphe
leniyor diye sevindi. 

Kadın boyıma anyor, her düğme
de bir tel saç buluyor, koparıyor, yere 
atıyordu. 

Kurnaz kadın şevki tabüsile keşfet
mişti, hiddetli hiddetli mırıldanıyor, 
sesi ağlıyacakmış gibi titriyordu: 

— Bu kadın seni seviyor... Üstünde 
hatırasını bırakmış... Ne hainsin!. 

Asabî bir sevinçle cıyak cıyak hay
kırdı: 

— A... A... İhtiyarmış.., İşte bir be
yaz saç... Şimdi de ihtiyar kadmlarla 
düşüp kalkıyorsun?.. Söyle bakajnm 
sana para mı veriyorlar?.. Ya... demek 

ihtiyarlara kaldın artık... Öyleyse ba
na ihtiyacın yok... 

Kalktı, elbiselerine doğru koştu, Dü 
Roy mahcup, önlemek istedi: 

— Klom... Manasızlık yapma., ne 
olduğunu bilemezsin., otur., gitme... 

Kadın tekrar etti: 
— İhtiyarın sana ıpübareke olsun., 

saçlarmdan bir yüzük yaptır... Beyaz 
saçlanndan... Bir yüzük yapmağa ye
tecek kadar saç var.. 

Acele ile gitti, peçesini örttü, Dü 
Royun suratına bir tokat attı, adam 
afallamış dururken kapıja açtı, çıkıp 
gitti. 

Dü Roy yalnız kahnca, ihtiyar kal
tak Valter anaya karşı İçinde bir kin 
kabardı... 

Kızaran yanağını soğuk su ile yıka
dı. Sonra nasıl intUıam alacağını dü
şünerek çıktı. Bu sefer affetmiyordu. 
Hayır, affedemezdi! 

Caddede bir saatçinin camekânında 
durdu. Çoktandır göz koyduğu bin se
kiz yüz frankhk bir saate baktı. 

Birdenbire kalbinde bir sevinç duy
du: «Yetmiş bin frangımı kazamrsam 
alırım» ve yetmiş bin frankla yapaca
ğı şeyleri düşünmeğe başladı. 

Bir kere mebus olacaktı, sonra saa
tini alacaktı, daha sonra borsa oynıya-
Cüttı ve daha... daha... 

Gazeteye gitmedi, Valteri görmeden 
önce Madölenle konuşmak, makalesi

ni yazmak istiyordu. Evinin yolunu 
tuttu. 

Druo sokağına gelince durdu, kont 
Vodreki yoklamamıştı, geri döndü. Ka
pıcıya sordu: 

— Bay Vodrek nasıl?,. Son günlerde 
rahatsız diye duydum. 

Kapıcı: 
—Çok fena bay dedi, bu geceyi ge-

çirmiyecek diyorlar. 
Dü Roy öyle müteessir oldu ki, ne 

yapacağını şaşırdı, Vodrek ölüyor? Ak
ımdan, itiraf etmek istemediği bin 
bir türlü şey geçiyordu. 

Ne söylediğini bihneden mırıldan
dı: 

— Teşekkür ederim... Gene gelirim.. 
Bir arabaya binip eve gitti. Kansı 

da gelmişti. Soluk soluğa odasma gir
di: 

— Haberin yok mu? Vodrek can çe
kişiyor! 

Kansı oturmuş bir mektup okuyor
du. Başını kaldırdı, üç kere üst üste 
tekrar etti: 

— Ne dedin?.. Ne dedin?. Ne dedin?. 
— Vodrek can çekişiyor dedim. 
Ve Uâve etti: 
— Ne yapmak niyetindesin! 
Kadın saı^armıştı, yanakları titri

yordu, kalktı, başını avuçlarmm içine 
ahp acı acı ağlamağa başladı. 

Birdenbire kendini topladı, gözleri
ni sUdi: 

— Gi... gidiyorum, dedi.,. Benimle 
meşgul olma... Kaçta geleceğimi bil
mem... Bekleme... 

— Peki, git. 
Kadın kocasrmn elini sıktı ve acele

den eldivenlerini unuttu, gitti. 
Jorj yemeğini yalnız yedi, sonra ma

kalesine başladı. Nazırın istediği gibi 
yazdı, karilere. Fasa asker sevkedilmi-
yeceğini anlattı. Gazeteye gitti, pat
ronla biraz konuştu ve sebebini smh' 
yamadığı bir memnuniyetle, cigarsıni 
tüttürerek çıktı. 

Karısı gelmemişti. Yattı, uyudu. 
Madölen gece yarıstna doğru gel

di. Birdenbire uyanan Jorj yatağında 
oturdu, ve sordu: 

— Ne var?, • 
Kansmı bu kadar heyecanlı, bu ka

dar meyus ve sarı görmemişti. 
— Öldü. 
— Ya... Birşey söylemedi mi? 
— Hayır. Ben gittiğim zaman ken

dini kaybetmişti. 
Jorj dalmıştı. Dilinin ucuna gelen 

sualleri sormağa cesaret edemiyor
du. 

— Yat, dedi. 
Kadın telâşla soyundu, kocasıniıi 

yamna yattı. Jorj gene sordu: 
— Yanında ailesinden kimse var 

mıydı? 
— Bir yeğeni vardı. 

(Arkası var) 
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Alber Prejan Hollywoo€İ'u 
ne için hiç sevmiyor ? 

Artist, Paris muhabirimize uzun 
beyanatında bunun sebeblerini anlattı 

Paris Mart 
Nis karnavallarını görmek üzere bir 

hafta Kot Dazürde bir ahbabıma mi
safir gittim. Mimozalar, çiçekler aç
mış, sıcak güneş, mavi deniz... Kendi
mi istanbulda zannettim. Parisin sis
li, yağmurlu havasmdan kurtulduk
tan sonra insan kendini Kot Dazürdf 
cennette zannediyor. 

S(HJ senelere nlsbeüe bu sene Nis 
daha kalabahk... Ne kadar İngiliz iş
sizlerinin aileleri varsa Şanjdan İsti
fade etmek üzere Kot Dazû-
re koşmuşlar. Sokaklarda kar
naval eğlencelerinden kıyamet 
kopuyor... Denizli memlekette doğ
dum, denizi hayatım kadar se
verim. Bunun için Nişte bütün vakti
mi deniz kenannda geçirdim. Bazan 
ahbabımla balık avma çıkıyorduk. 
Çıkıyorduk diyorum, çünkü ahba
bım beni kendine refakate mecbur 
ediyordu. Yoksa av denilen şeyden hiç 
hoşlanmam. Âhbabun balık avı ile 
meşgul olurken ben denizi tamaşaya 
koyuluyordum. 

Ahbabımın bir balıkçısı var, bu 
adam kendine daima refakat ediyor, 
bir gün gene balık tutmağa çıktık. 
Balıkçı, ahbabım gibi balık tutmağa 
çok meraklı olan meşhur bir sinema 
yıldızından bahsetti. Fransanm en 
büjrük yıldızlanndan Alber Prejan o 
esnalarda Sen Jan Kap Ferrandaki 
evinde imiş, beraber balık avına çıkı-
yorlarmış... Ahbabım artistle alâka
dar olduğumu görünce: «Kendisini 
görmek istiyor musun?.. Seni bir gün 
villâsına götüreyim» dedi. Denizde ba-
hk tutarken yıldızla arkadaş olmuş
lar. 

Bu tesadüften pek memnun oldum. 
Hemen teklifini kabul ettim. Bir gün 
ahbabımla beraber kalktık, otomobile 
bindik, deniz kenarmdan Kap Ferra-
na doğru yollandık. 

Yavaş giden bir otomobil 
Ahbabun otomobil kullanmakta 

pek ihtiyath olduğu için gayet yavaş 
gidiyoruz... Yanımızdan bir çok oto
mobiller müthiş süratle geçiyorlar. 
Yalnız büyük bir muhteşem otomobil 
diğerlerinden pek farkh bir süratle 
ağır gidiyor. Başımı çevirince içinde
ki şahsı tamdım. İhtiyar İsveç krah 
Güstav... O kadar tipik bir adam ki 
kendisini tanımamak imkânsız. Ah
babıma: 

— Krahn arabası ne için bu kadar 
ağır gidiyor? diye sordum. 

— Bir kere kaza geçirdi de onım 
için. dedi ve anlattı: Kral her sene 
Nişe gelir, şubat ve mart aylarım 
orada geçirirmiş, kendisi spora pek 
tnerakh, gayet mahir bir tenis şam
piyonu... Otomobil ile her gün gezme
ğe çıkarmış. Bir gün gene çıkmış, oto
mobil süratle gidiyormuş, önünde de 
diğer bir otomobil varmış, önündeki 
otomobilin karşısma birdenbire bir 
otomobil çıkmca frenleri kısmış, kra
lın otomobili frenleri kısmağa vakti 
kalmadığmdan gitmiş önündeki oto-
Dıobilin üstüne çıkmış... Bereket ver
sin ki otomobil çok metin olduğun-
öan az zedelenmiş, kral da ufak bir 
yara bere üe ucuz kurtulmuş. 

Artistin villâsında!.. 
Nihayet Alber Prejanm evinin önü-

*ie vasıl olduk. Bir bunîn üstünde 
Saçlar araşma inşa edilmiş cennet 
gibi bir vUlâ. Fransız yıldız, filim çe
virmediği zamanlar burada dinlenir, 
^ r yapar, bahk tutar... Kapıyı çal-
P k̂. Kocaman bir Danimarka köpeği 
havlamağa başladı. Ahbabım: «Aman, 
Ĵ edi, bu Danimarka köpekleri pek teh-
^e l i hayvanlardır, dikkat etmeli.» 
içeriden bir uşak çıktı, hemen köpeği 
"ağladı, kapıyı sonra açtı: 

Mösyö şimdi gelecek, tenise git-
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Alber Prejan'ın AKŞAM karflerine hediye ettiği resmi 

ti, dedi. Bize bahçede iki hasır kana-
pe ikram etti. Ne güzel ev, ne güzel 
mevkü var, insanm mesud olması 
için bundan daha mükemmel bir kö
şe olamaz. Tath bir güneş, mavi sema 
insamn sinirlerine büyük bir rahat
lık veriyor. Bir tarafta denizin hafif 
tatlı hışırtısı, diğer tarafta mimoza 
kokuları... Hava temiz mi temiz... Ba
risin kirli havasmdan çıktıktan sonra 
insana ne lâtif geliyor, doğrusu bah
çe o kadar hoşuma gitti ki orada 
uzunca oturabilmek için pldızm geç 
gelmesini temenni ediyordum. 

Bahçe kapısı çahndı. Bu defa kö
pek havlamadı, bundan anladım ki, 
efendisi geldi. Nihayet talihli yüdız, 
talihli diyorum, çünkü dünyamn en 
güzel köşelerinden birinde oturuyor, 
spor kıyafetile yanımıza geldi. Ahba
bım söze atılarak: 

— Canım, dedi, seni evde bulmak 
için sabahleyin erkenden geldik, gene 
muvaffak olamadık. 

— Dostum ne kadar da insafsız-
sm, ne kadar çahştığımı biliyorsım, 
şurada bir kaç gün kalabüiyorum, on
dan da istifade etmiyeyim mi?.. 

Ahbabım beni prezante etti: 
— Seninle bir mülakat yapmak is

tiyor, diyince artistin yüzünde ufak 
bir memnuniyetsizlik belirdi. Ama 
derhal kendini tophyarak: 

— Hay, hay... diye nazikâne elimi 
sıktı. Ahbabım pek şakacı bir adam. 
Kahkaha ile gülerek: 

— Mademki sana bir eğlence getir
dim, hele ben şöyle bir köşeye çekile
yim de siz konuşunuz olmaz mı?., de
di. 

Onun bu sözlerine karşı Alber Pre
jan «ah, seni gidi ah, başıma ne için 
böyle bir mülakat çıkardın» gibi bakı
yordu. 

Ah §u sinema! 
Ne ise nihayet yavaş yavaş buzlar 

çözüldü, tath tath konuşmağa başla
dık: 

— Beni mazur görün. Dinlendiğim 
zaman kati3ryen sinemadan bahsolun-
duğunu istemem ama bu kadar uzak
tan gelmişsiniz, omm için sizi kırmak 
istemem. Ne arzu ediyorsamz ondan 
bahsedelim. 

— Tabiî sinemadan... 
— Ah şu sinema yok mu, bütün 

vaktimi alıyor, bütün hayatımı işgal 
ediyor. 

— Pek âlâ sinema yıldızı olmasay-
dmız hangi mesleğe intisab ederdiniz? 

— Kimbilir belki politikaya intisab 
ederdim. 

— Peki ama, yirminci asrın politi-
kacüarmı sizden bahtiyar mı zanne-
diyorsımuz. Görmüyor musunuz ne 
azablar çekiyorlaı? 

— İşte ben de dünyanın vaziyetini 
ümidsiz bulduğumdan politikacı ol
mak isterdim. Bu neye benzer bilir 
misiniz?.. Bir harb Uân edildiği zaman 
insan ne hisle harbe koşar?... Güya 
kendisi de silâha sanlır, harbe koşar
sa harbin kazanılmasına yardımı olur
muş gibi... Ben de diplomat olsaydım, 
sanki sulhe yardımım olurmuş gibi 
bazan <(keşki politikacı olsaydım» de
rim. 

— Bütün Fransız artistleri Holly-
vooda gidiyorlar siz ne için gitmiyor
sunuz? 

— Hollywooda gitmemek için gitmi
yorum? 

[Alber Prejan'm beyanatımn ikin
ci kısmını gelecek yazımızda neşrede
ceğiz.] B. O. 

istanbulda imar hareketleri 

Son 100 sene içinde M ı defa 
Istanbulun imarına teşel}biis edlimlş 

Eski devirlerde istanbul sokakları - Damdan 
dama atlıyan kediler ve pencere sohbetleri 

B. Osman Ergin 

Şu İstanbul ne 
talihsiz bir şehir 
Son yüz sene için
de tamam sekiz 
kere imâr teşeb
büsü yapılmış. Bu 
teşebbüslerin hiç 
birinde de imâr 
için esaslı bir 
adım bile atıl
mamış. 

Geçen akşam 
Eminönü Halke-
vinde îstaiıbul 
vilâyet mektup
çusu B. Osman 
Ergin çok ehem
miyetli bir konferans verdi. (Fetih-
den sonra İstanbulda iskân ve imâr 
hareketleri) mevzuu üzerinde B. Os
man Erginin verdiği malûmat çok 
derin ve ciddî bir tetebbu mahsulü 
idi. Bu malûmata göre, Istanbulu ilk 
imâr teşebbüsü 1253 de olmuştur. 
Bir Alman erkânı harp zabiti olan 
Moltke Mısırdan İstanbula döndü
ğü zaman, hükümet tarafmdan ken
disinden bir imâr plânı rica edilmiş
tir. Bu plân hemen hemen Prostun 
bugünkü imâr plânından fatksız 
imiş. 

Bundan sonra 1274 de ilk defa Be
yoğlu cihetinde bir belediye dairesi 
yapıldığı zaman yine şehrin imârma 
teşebbüs edilmiş. Bunu bir üçüncü 
teşebbüs takib etmiş. 

Dördüncü imâr teşebbüsü - garip 
bir talih ve tesadüf eseri olarak - lâ-
ğımcıbaişı Ali ağa tarafmdan yapılmış. 
Bu, sade bir teşebbüs halinde kalma
mış. Sirkeci - Cağaloğlu - Yedikule 
sahasma kadar - o zaman buraları 
birer yaügm yeri imiş - haritası çı
karılarak, bu güne kadar büyük cad
deleri duran bu lîoskoca semtler dört 
301 İçinde - hem de sadece 45 bin 
lira gibi az bir para ile - imâr edilmiş 
ve sokaklar genişletilmiş. 

Beşinci imâr teşebbüsü 1287 de ol
muş 1907 yılma: kadar münakaşası 
sürdüğü halde bir şey yapüamamış. 
Altmcı imâr teşebbüsü de 1908 de 
başlamış ve otuz yıl devam ettiği 
halde yangm yerlerinin çizilip düzel
mesinden başka bir şey yapılamamış. 

Şimdi başlıya"n imâr teşebbüsüne 
- saym konferanscımn dediği gibi -
Prost devri denilecektir. Bu defa İş 
esaslı tutulduğundan iyi neticeler 
alınacağı ümid edilebilir. 

Osman Ergin konferansmda eski 
İstanbuldan bahsederken diyor ki: 

«— Bu son otuz yıl içinde büyük 
yaiıgmlarda yirmi binden fazla ev 
yanmıştır. Yani, bir memleketle öl
çülmek icab ederse, Ankaranm beş 
misli büyük bir kesafet. İşte bu son 
otuz yıllık imâr teşebbüsü arasmda 
ancak bu yangın yerlerinin yollan 
yapılabilmiştir. İstaiıbul yangmlan 
halka da, hükümete de göz artırma
mıştır. Son üç yüz yü içinde İstanbul
da sekiz büyük yangın olmuş ve bun
ların birinde Sirkeciden Yedikuleye 
ve Beyazıda kadar olan bütün bu sa
hayı ateş silip süpürmüştür. Yangı
na sebeb şüphe yok ki, evlerin ahşap 
ve yolların çok dar oluşu idi. 

Babıâli caddesinde eski binalar 
arasında bir buçuk metrelik yollar 
vardı; buradaki evlerin kedileri dam
dan dama atlarlar ve buralarda otu
ranlar pencere sohbetleri yaparlar, 
pencereden pencereye kahve verir
lerdi! İstanbul surları içinde gittikçe 
genişliyen şehir, sokaklarmı daraltı
yor ve eski belediye ile evkaf idaresi 
de - Mahmudpaşa caddesi üe cami av
luları gibi - umumî yerleri işgal et
mekte yarış ediyorlardı. Hattâ bu 
arada Ayasofya minaresinin altmda-
ki küçük meydan bile batapu şeker
ciye satılmıştı! Meydan yerlerinin 
işgalinde hiç bir mahzur tasavvur 
edilmezdi. Eski zihniyete göre sokak
lar bu yüzden bittabi daıaldıkça da-
daralıyordu.» 

, Osman Ergin, eski d klarm 
içyüzünü anlattıktan soma, daha 
eski tarihlere geçerek: 

« — Resmî,Jc^yıdlara göre Bizaıns-
hlardan Kanıınî devrine kadar İstan-
bulun sokaklan sekiz metre idi, dedi. 
O devirden sonra şehir büyüdükçe 
sokaklar iki, hattâ bir buçuk metre
ye kadar daraldı. Mahalle ve semt-
lerde menydan ve bahçe yapmak ar
zu ve temayülü yoktu. Buna İstan
bulda gittikçe artan nüfus kesafeti 
de sebeb olmuştu. Çünkü sur hari
cine halkm yayümasma müsaade 
edUmiyordu. Üçüncü Selim zamanın
da yapüan bir nüfus tahririnde: 440 
bin kişi tesbit edilmişti. Halbuki Bi-
zanslüar zamanında' İstanbul şehri
nin sur içindeki nüfusu 60 binden 
fazla değildi. Gerçi Avrupalılar, Fa
tih İstanbula girdikten sonra, «üç 
yüz bin dindaşımız telef oldu!» diye 
yazmışlarsa da, resmî kayıdlara göre 
bunun büjrtik bir mübalâğa olduğu 
ve o devirde söylenen bu sözlerde 
dünyayı heyecana vermek gayretin
den baişka bir şey olmadığı muhak
kaktır. 

Bu vaziyet karşısmda yangınlara 
karşı durmak elbette imkânsız olur
du. Burun buıtma yapüan ahşap bi
naların günün birinde yanmağa 
mahkûm olması tabiî idi.» 

Değerli hatip bundan sonra Istan
bulun âbidelerine temas ederek de
miştir ki: 

€ — Yine eski kayıdlarda bulduk: 
Fatih devrinde âbidelerin çok temiz 
tutulması düşünülmüş., bunun için 
(Maniünnukuş) adh memurlan tayin 
edilmiş. Günde üç akçe ile âbideleri 
muhafazaya memur edilen bu kim
seler her gün sabahtan akşama ka
dar âbidelerin etrafmda dolaşarak 
çocukların mermer sütunlara ve cami 
duvarlarına çizdiği çizgileri siler, te-
mizlerîermiş! Fatihin vakfiyesinde 
böyle memuriyetler vardır. Bundan 
anlaşılıyor ki, o devirde .şeîırin yalnız 
imârine değil, güzelliğine ve temiz
liğine de itina edilirmiş. 

Az zamanda İstanbulun her sem
tinde muhteşem binalar; yüksek, za
rif âbideler ve çeşmeler yapılmış. 
İmaretler, medreseler, hanlar keı^an-
saraylaria şehir süslenmeğe başlan-
ımş. O devirde bütün yol'.ar genişmiş. 
Esasen müslümanlarda sokakların 
geniş yapılması eski bir itiyad im^ş. 
Bunun bir çok misali vardır. Eski 
Türk yurdlarmdaki caddelerin he
men hepsi geniştir. Arablarda da öyle^ 
İdi: İkinci halife zamanında Bağdad 
şehri baştan tosa yanmıştı. Yangın
dan sonra şehrin imâ,nra teşebbüs 
edildi ve halife Ömer Bağdad sokak-
lannm kırk metre genişliğinde ol
masını emretti. Ne yazık ki, kanuni 
devrinden sonra şehir büyümeğe baş
ladıkça sokaklar daraldı. Devlet ha
zinesi saraylara para yetiştiremez ol
duğundan, sokaklar tamamile ihmal 
edildi. 

Bu münasebetle söyliyeyim ki, 
Çıragan sarayı altm para ile dört 
milyon liraya mal olmuştur. Dolma-
bahçe sarayı İçin beş milyon altın 
lira sarfedllmiştir. Saraylardan sonra 
vezir, vükelâ konaklan beşlamış, ha-
süı büyük bina yapmak yarı.şı, sokak
ları ve şehrin imârini unutturmuş
tur. Müslümanlar İstanbulda alışap 
ev yaptınrlar, hristiyanlar kagir bi
nalarda otururlardı. Müslümanlann 
evleri on metre yükseklikte, hristi-
yanmkiler de sekiz metre olurdu. 
Bir hristiyan, bir müslüman evinden 
daha yüksek bina yaptıramazdı. Bu 
garip taassup ve itiyadı ar asırlarca 
devam etmişti.» 

İskender F. Sertelli 

Akba müesseseleri ı 
Ankarada her dilden kitap, ga-

rete, mecmua v e kırtasiyeyi ucuz 
olarak A K B A müesseselerinde bu
labilirsiniz. Ket dilde kitap, mec-
m\ı^. siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satjş yeridir. Telefon: 3377. 
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Aisancak ilk galibiyetini üllulıafızgücü 
karşısında nasıl kazandı ? 

'İkinci maçta Ankaralılar 
daha İyi oynadılar 

Huhafufflcfl Aisancak aahagınıh» 

İzmir (Akşamy — Pazar günü Ai
sancak sahası tam bir heyecan ve 
zevk uyandıran seri ve insicalnh oy
nanan bir maça sahne olmuştur. An-
kauramn Muhafızgücü takımı, Aisan
cak takunlle ikinci ve son karşılaşmaS 
sını yapmış ve 90 dakikalık oyunda 
Alsancağa gol atmadan yediği iki 
golle mağlûbiyeti kabul ederek saha
dan ayrılmıştır. 

Oyunun sureti cereyanma girişme
den evvel umumi manzarasmı göa-
ffliüne getirecek olursak galib Aisan
cak takımmm en iyi oyunlanndan bi
rini oynainış olduğunu kabul ederiz. 
90 dakikalık oyunda Aisancak çocuk
ları didinmeden yorulmadan çalıştı
lar ve haklan olan galibiyeti kazan
dılar. Bilhassa başta kalecileri Hilmi, 
müdafaada Cemil, Necmi, en fazla na
zarı dikkati celbeden oyunculardL 
Muhacim hattı takımma iki gol Isa-
zandırmasma rağmen sol açık Hakkı 
müstesna, bozuk ve şuursuz oynadı. 
Müdafaanın sevk ve gayretile misafir 
takımın müdafaasmı defaatle yarma
ğa muvaffak olan muhacimler sura 
ile müteaddid defalar kaleci ile kar
şı karşıya kaldıklan halde oyunım 
mukadderatım tayin edceek olan bu 
fırsatları tamamile kaçırdılar. 

Misafir Muhafızgücü takımma g&-
Jince cumartesi günü Üçoka karşı çi
le^-dığı fena oyuna nazaran dahal 
atak ve daha enerjik bir oyun oyna
dı, fakat Aisancak müdafaasmm gü
zel yer tutuşlan, oyuncular arasmda-
ki irtibatı bozuyordu. Bu suretle Ai
sancak kalesi önünde hazırianan vat-
ziyetlerde fazla paslaşmalan bilhassa 
hücum httmda en fazla; itünad ettik
leri orta muhacimleri ile ojmn 03ma-
makta İsrar etmeleri en büyük hata
ları idi. İlk oyunda olduğu gibi bu 
maçta da kalecileri, orta haflan ve 
orta muhacimleri en fazla muvaffak 
oldular. 

Aisancak sahasmda tribün ve a:çık 
tarafı seyircilerle tamamüe dolmuş
tu. Evvelâ misafir takım sahada gö
ründü, halkı selâmladı ve şiddetle al
kışlandı. Biraz sonra Aisancak takımı 
misafirleri takip etti. Kale intihabm-
dan sonra takımlar karşı karşıya gel
dikleri zaman aşağıdaki kadrolan 
muhafaza ediyorlalrdı, 

Aisancak: Hilmi - Cemil, Ali - Nec
mi, Enver, Rasim - Saim, llyas, Sab-
ri, Basri, Hakkı. 

Muhafızgücü: Fuad - Salih, Saffet -
Ahmed, Cihad, İbrahim - Kemal, İz
zet, Riza, Şahin, Naci. 

Oyıma Aisancak başladı. 6 inci da
kikada yaptıkları müessir bir akmda 
Saimin falsolu şutunu Muhafız kaleci
si güzel bir plonjonla önledi ve sürek
li alkışlandı. Neticeye biran evvel 
varmak isteyen Alsancaklüar rüzgâr 
aleyhlerinde olduğu halde vat kuvvet-
I rile çalışıyorlar ve misafirlerin nı-
£ f sahasından aynlmıyorlardı. 19 un
cu dakiTcada top sol açık Hakkıda... 
Hakkı önündeki hafi atlattı ve Mu
hafız kalesi önünde dizilmiş olan ar

kadaşlarına havale ettL Topun Sai
min ayağma düşmesile Muhafız ka-
le^nin ağlarına takılması bir oldu. 
Aisancak ilk sayışım kazanmıştı. O o 
1ün verdiği neşe ile oynayan İzmir tar 
kimi oyunda tam hâkimiyet tesis edi
yor ve zaman zaman misafir kalesini 
netice vermiyen hücumlarla tazyik 
ediyordu. Muhafızgücünün de zaman 
zaman inkişaf eden hücumları ayni 
şekilde semeresiz kalıyordu. 33 inci 
dakikada misafir takımm orta muha
cimi güzel bir fırsat yakaladı ve şute 
tahvil etti, fakat kaleci Hilmi yerinde 
bir müdahale ile topu yakaladı. Tehli
keyi atlatan Alsancaklılar tekrar mi
safir kalesine yüklendiler ve 42 inci 
dakikada sejrtrcilerin gol diye bağır
dıkları muhakkak bir sayıyı Basrinin 
ayağmdan kaçırdılar. Devre (1-0) Ai
sancak lehine bitti. 

İkinci devreye Alsancağın haf hat-
tmda favulle kesilen ve avutle neti
celenen Muhafızgücünün akmile baş
landı. Bu devre de he riki takım biri el 
de ettiği avantajı kaybetmemek, diğe
ri de beraberlik sayısmı çıkarmak 
azmile güzel seri bir oyun çıkardılar. 
Maçm bu devresi hakikaten zevkle 
seyredildi. Birinci devrede olduğu gibi 
bu devrenin de 6 mcı dakikasında Mu
hafız kalecisi enfes bir plonjonla yer
den giden Basrinin kuvvetli vole şu
tunu kurtardı. 

Aisancak tatamı bu devrede rüzgâ-
n da lehine alarak oynuyor ve oyun
da nisbî bir hâkimiyet tesis ediyor, fa
kat rüzgân hesap etmiyerek oymyan 
muhacimler Muhafız kalesini sıkıştır
dıkları halde muntazam paslaşamıyor 
ve bu suretle gol çıkaramıyorlardı. 12 
inci dakikada Muhafiz kalesi önünde 
frikik oldu. Enverin şutu kalenin 
üst direğine çarparak kurtuldu. Bun
dan sonra Muhafızgücü canlanarak 
bir iki tehlikeli akın yaptı. Fakat bun
lar Aisancak müdafaasmm yerinde 
müdahalelerile kurtuldu. 29 ımcu da
kikada Alsancaklı Saim Muhafız ka
lesine kadar sokuldu. Saimin ara par 
smı Sabri fena bir vuruşla kalecinin 
eline verdi. Fakat kaleci topu iyi blo
ke edemediğinden elinden kaçırdı, ay
ni oyuncu tekrar şut çekti. Bu sefer 
kaleci topu yumrukla uzaklaştırdı ve 
Basrinin ayağına düşürdü, Basri anî 
bir şutle Alsancağın ikinci ve oyunda 
son sayısmı kaydetti. Bundan sonraki 
çalışmalar bir netice veremedi, oyun
da biraz sonra Alsancağm 2-0 galibiye-
tile bitti. 

İzmirde kır koşusu 
îzmir (Akşam) — Bu hafta İz

mir Türk spor kurumu bölgesinin 
tertip ettiği 6,000 metrelik kır koşu
su, Kültürparkta yapılmıştır. Koşu
ya (12) genç girmiş, Kültürpark et
rafındaki yolu koşmuşlardır. Heye
canlı geçen müsabaka sonunda Ateş 
spor klübünden Mustafa birinci 
gelmiştir. İkincüiği Üçok, üçüncülü
ğü Aisancak klübünden birer genç 
kazanmıstiD 

Dünya kupası final 
müsabakaları 

Pariste toplanan hazırlık 
komisyonu müsabakalann 

kuralannı çekti 
Pariste toplanan üçüncü dünya ku

pası hazırlık komisyonu Fransada ya
pılacak olan dünya kupası final maç-
lannm programım kur'a ile tesbit et
miştir. İlk iş olarak 16 takımm en 
kuvvetli olan sekiz tanesi alınmış ve 
diğer sekizi bımlann karşısına kur'a 
ile getirilmiştir. Bu sekiz kuvvetli ta
kım şunlardır: İtalya (bundan evvel
ki kupayı kazanan). Almanya, Avus
turya, Çekoslovakya (bımdan evvelki 
kupada dömlfinale kadar yükselen
ler) , Arjantin, Brezilya (Cenubî Ame-
rlkanm en kuvvetli takımlan olduk-
lanndan) Fransa ve Macaristan (bu 
aene yapüan beynelmilel müsabaka
larda en i]d derece alan takımlar). 

Birinci tur müsabakaları S hazi
randa yapılacaktır. Programa göre 
}rapılacak müsabakalar: 

Strasburkta: 
A. Almanya - İsviçre veya Portekiz. 
Liyonda: 
B. Avusturya - İsveç. 
Meçde: 
C. Macaristan veyahut Yunanis

tan - Birleşik. Amerika veya Holanda 
Hlndistam. 

Pariste: 
D. FraılSa - Belçika veya Lüksem-

burg. 
E. Arjantin veya Orta Amerika - Ro
manya. 

Löhavrda: 
P. Çekoslovakya veya Bulgaristan -

Holanda veya Lüksemburg. 
Tuluzda: 

O. Brezüya - Lehistan veya Yugoslav
ya. 

Antibde: 
H. İtalya - Norveç 
Kardöfinal müsabakalarının prog

ramı: 
Lflde: 
1. A ile C nin galipleri» 
Marsilyada: 
2. E ile B nin galipleri 
Pariste: 
3. H ile D nin galipleri 
Bordoda: 
4. F ile G nin galipleri. 
Dömi Final müsabakaları: 
Marsilyada: 
1 üe 2 nin galipleri 
Pariste: 
3 Ue 4 ün galiplerL 
Final müsabakası da Pariste yapı

lacaktır. Final müsabakalarmm bu 
programına göre 16 haziranda Pariste 
bir İtalya - Macaristan, veya İtalya -
Arjantin finalinin oynanmak ihtima
li çok kuvvetlidir. 

Al Bravn yeniden horoz 
siklet dünya şampiyonlu

ğunu kazandı 
Geçen hafta Pariste yapılan bir dö-

ğüşte Zenci boksör Al Bravn 15 ra^ 
vundluk bir müsabakada rakibi dün
ya horozsıklet şampiyonu Baltazar 
Sangşilijîi sajn hesabUe döverek dün
ya şampiyonluğunu kazanmıştır. 

Planîcka futbolu bırakmıyor 
Bir müddet evvel Slavyamn me^ur 

kalecisi Planicka'mn futbolu bıraka
cağı söylenmekte idi. Son gelen ha
berlere göre Çeklerin bu meşhur ka
lecisi bir müddet istirahattan sonra 
tekrar futbol 03mıyacaktır. Planicka-
nm bu karsın Çekler taraf mdan mem
nuniyetle karşılanmıştır. 

Teşkilât Fenerbahçe kulübünü 
cezalandırdı 

Üçok maçında sahaya çıkmıyan 
Penerbahçenin, duyduğvunuza göre 
teşkilât tarafından hükmen mağlûbi
yetine ve 250 lira para cezasına çar-
pümasma karar verilmiştir. Fener
bahçeliler teşkilât tarafmdan verilen 
bu kferara itiraz edeceklerdi'" 

Kadın hastalık-
lan ve doğum 

Profesör Lipman dûn mü
him bir konferans verdi 

üniversite kadm hastahklan ve 
doğımı kliniği ordinaryosu profesörü 
doktor B. Lipman dün saat 18 de 
üniversite konferans salonunda: (İç
timaî jinekolojinin mahiyeti ve ehem
miyeti) lıakkmda mühim bir konfe
rans vamiştir. İki saatten fazla süren 
bu konferansta üniversite profesör
leri, talebeleri ile Ebe yurdu tar 
lebeleri hazır bulunmuşlardır. Büyük 
bir alâka Ue dinlenen ve çok alkışlar 
nan bu konferansmda B. Lipman, 
Türkiyenln kısa. bir zaman içinde 
büyük varlıklar gösterdiğini, her sa
hada bir ilerlejrişin göze çarptığım 
tebarüz ettirdikten ve nüfus siyase
tinde kadm hastalıklarmm mühim 
rol oynadığım söyledikten sonra de
miştir M: 

— Bu meselenin ehemmiyetini kısa bir 
tarihi müULhaza İle gösterebillzi: 

Asepsi, antisepsinin büjrûk terakkileri
ne rağmen lolıusalık hümmasma kargı 
mücadele henüz kolera, sıtma ve çiçekte 
olduğu gibi tam muvaffakiyete ermemiş
tir. Yalnız ölüm vakaları yan yanya in
dirilmiştir. 

Almanyada ve diğer birçok memleketler
de bütün asepsi icaplarma uy((un olan 
kadm lülnilüerinin inşa edilmiş olması bü
yük bir terakkidir. Şunu da unutmamalı
dır ki bütün dünya kliniklerinde olduğa 
gibi Üniversitemizin Hasekideki kadm kli
niğinde materyel üç gayri müsavi unsur
dan terekküp eder. Evvelâ, ebe veya he
kim tarafmdan muayene edilmeksizin 
doğurmak için Idiniğe gelenler, ikincisi 
hariçte müteaddid ve aseptik olmıyan mu
ayene ile enfeksiyona uğramış olan veya
hut dışarıda günlerce gayri müsaid do
ğum tecrübeleri geçirdikten sonra bir ha
lâs ümidile kliniğe gelen kauimlar, üçün
cüsü de hariçte hummaya tutulmuş ve 
çok defa haleti nezlde hastaneye getirilen 
kadmlar... 

Zürrtyeti azaltan âmillerden biri de 
Zührevi hastalıklardır. Bu hastalıklar 
frengi ve belsoğukluğudur. Frengili gebe
lerde çocuklarm büyük bir kısmı gebeliğin 
5 ilâ 8 inci aylannda ölürler. Diğer bit 
kısmı ise ağır frengi tezahürlerile dünya
ya gelirler. Bilhassa (Pamptıigus luti-
cus ile İstanbulda gördüğümüz 5443 deftet 
ve 37000 polüdinik hastasmda Berlin ma-
teryelinin aksine olarak frengi pek azdır. 
Buradaki faaliyetim esnasında derslerim
de sifilisle doğmuş çocuk gösteremedim 
ve ancak sifilisten ölmüş 3 çocuk göstere-
bildim. Taze sifilis alâmetleri gösteren bir 
kadm göremedik. Belsoğuklugunda mü
him bir cihet kadmın gebelikten evvel ve
ya gebelik esnasmda bulaşmış olmasıdır. 

Gebelikten evvel vuku bulan belsoğuk-
luğu enatanı mikrobun nefirlere çıkması 
ve cerahat yapması dolayısile kısırlığı 
mucip olur ve nadiren kendi kendine, ve
yahut cerahl müdahale ile-iyileşir. Fakat 
belsoğukluğu da buradaki hastalarımız
da Berlinden azdır. Türkiyede frengi ve 
belsoğulkuğunun azlığı izdivaçtan evvel 
tıbbî rapor istenmesi ve sifilise karşı mem
leketin her tarafında alman tedblrelerden 
başka milli ananelerden ve gayri meşru 
gebeliklerin pek az olmasmdan mütevel-
liddir. Gebeliği tehdid eden tehlikeleri kı
saca gözden geçirdikten sonra şubemi
zin devlet kudretile muhafazası ve terakki
si için ne kadar mühim olduğunu ve daha 
şimdiden Tüı*iyede Zührevî hastahklarla 
mücadeleden nasıl iyi bir netice almdığı-
m gördük. Hekimlerle ebelerin gittikçe 
daha iyi tedris edilmesi, memlekette tıb
bî personelin çoğalması, örneklik kadm 
kliniklerinin yapılması sayesindedir ki, lo-
husalık hümmasmda ve düşüklerde vaziyet 
düzelecek, nüfus daha artacaktır. Çünkü 
büyük bir ordu beslemek, büjrük mikyasta 
ziraat ve sanayi kurmak istiyen bir mem
lekete lâzım olan şey çocuk, çocuk, gene 
çocuktur. Çocuk olmazsa asker de yetiş
mez!.. . 

Bira fiatleri yükseldi 
Bomonti bira fabrikasının satm 

alınmasınm yaklaştığı şu son günler
de bira fiatleri şişe başına 2 kuruş 
kadar yükselmiştir. Yükselme Bomon-
tinin beyaz biralarına inhisar etmiş
tir. Diğer taraftan da beyaz Bomonti 
birası buhram başgöstermiş gibidir. 
Her tarafta siyah bhra çoğalmıştır. 
Beyaz bira stokımun azaldığı ileri sü
rülüyor. 

Lokanta ve birahane sahipleri ce
miyetleri vastıasüe Ticaret odasına 
müracaat ederek tedbir ehnması hu-
susımda Odamn tavassutımu rica et
mişlerdir. Ticaret odası bu müraca
at! tedkik etmektedir. Keyfiyet Bele
diyeye büdirilecektir. 
Fındık tacirleri dün Ticaret 

borsasında toplandılar 
Fındık İhraç nizamnamesi projesi 

üzerinde mütalâaları sorulan ihra
catçı ve mubayaacılar dün de zahire 
borsasında toplanmışlardır. Dünkü 
toplantıda fındık İhracı hakkmda ta-
cirleıin dilekleri tamamen tesbit edil
miştir. Bugün rapor hazırlamp An-
karaya gönderilecektir. 

İhraç edüecek fmdıklann kalite itlr 
barile tasnif edüeceği anlaşılmakta
dır. 

Moskova 
muhakemesi 
(Baş tarafı 1 ind sahifede) 

Buharin, bımdan sonra, 1918 de Le-
nin'in tevkif plânlarmı ilk olarak Troç* 
kinin Ueri atmış bulunduğtmu bUdir-
miştir. 

Celsenin sonunda müddeiumumi, 
sabık Dahiliye halk komiseri Yagodar 
nm teşviki ile doktor Pletnev, Levln, 
Kazakov ve Vinogradov tarafmdan 
Gorld, oğlu Peşkov, sabık Dahiliye ko
miseri Menjinski ve sabık devlet plânı 
dairesi reisi Kuybişevln tebabet yo-
luyle katledümelerini tetkik eyliyecek 
olan beş eksper doktora sorulacak su
alleri okumuştur. Bu eksperler, Gkırkl, 
Menjinski ve Kuybişev hakkında tat
bik olunan tedavi usulünün ölüme se
bep olup olamıyacağım ve yahut öltl-
mü çabuklaştınp çabuklaştırmıyaca-
ğmı tetkik edeceklerdir. 

Celseye gece saat 11 de nihayet v^ 
rilmiştir, 

itiraflar 
Moskova 8 (A.A.) — Troçkistlerin 

muhakemesinde, Yagoda Menjinski Ue 
Gorkinin oğlunun katillerini kendisi
nin tertib ettiğini itiraf etmiş ve fa
kat bu iki cinayetin glzU celsede mu
hakeme edilmesini istemiştir. Müddei» 
umumî bu talebe itiraz etmemiştir. 

Yagoda bu itirafı kendi seltreteri 
Bulanodfun ifadesinden sonra yapmış 
tır. 

B. Bekin Roma seyahati 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bu suretle de Avrupa medeniyetine 
en büyük hizmetlerden birini yapmı? 
oldu.» 

İngiliz - İtalyan müzakeresi 
Roma 8 — İngUiz sefiri lord Fert 

ile İtalya Hariciye Nazın kont Clano, 
bu £ikşam konuşmağa başlıyorlar. En 
mühim müzakereler ağleb ihtimal, 
perşembeden sonra olacaktır. O gün 
büyük faşist meclisi toplanacak ve 
beynelmilel meseleleri müzakere ede» 
çektir. Müzakereler bitince İngüiz -
İtalyan münsısebetleri hakkmda bir 
tebliğ neşredilmesi muhtemeldir. 

Mısırın vaziyeti 
Kahire 8 (A.A.) — Mısu: hükümeti, 

bir tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğde 
Büyük Britanyamn İngütere - Mısır 
muahedenamesi ahkâmı mucibince 
İngiliz - İtalyan müzakerelerinde Mı
sırın menafiini müteessir edecek hiç
bir şeye muvafakat etmiyeceği ve 
Mısıra müteallik hususatta evvelâ 
Mısır hükümeti ile istişarede bulımar 
cağı hakkmda Mısıra teminat vermiş 
olduğu beyan edilmektedir. 

Yugoslav millî müdafaa 
bütçesi 

Belgrad 8 — Yugoslav Harbiye nar 
zın general Mariç, Skupçina men
sinde, Yugoslavyamn müdafaai milli
ye bütçesi hakkmda izahat vermiştir. 
Yugoslavyamn 1938 senesinde harp 
bütçesi 2,772,165,957 dinardır. Bu ye
kûn, geçen seneki harp bütçesinden 
313 milyon dinar fazladır. Yeni Yu
goslav millî müdafaa bütçesi şu suret
le tanzim edilmiştir: 

Ordu için 2,067,009,000 dinar, aske
rî hava filosu için 347,246,000 dinar, 
sivil tayyarecilik içhı 23,361,000 dinar, 
donanma için 225,365,000 dinar ve hu-
dudlardaki askerî kısmalar için 
109,184,957 dinar ayrılmıştır. 

Güzel sanatlar akademisinde 
resim sergisi 

Pariste enternasyonal resim sergi
lerine iştirak eden ressam ve dekoratör 
B. Muvaffak İhsan afiş, karikatür ve 
dekorasyon eserlerine aid bir sergi 
açacaktu:. Sergi yann saat 15 de Fın
dıklıdaki Güzel sanatler akademisin
de açılacaktır. 
Taksilerin muayenesi devam 

ediyor 
Taksi otomobillerinin muayenesine 

devam edümektedir. Şimdiye kadar 
müracaat eden yüz elliye yakm oto
mobilden on, on İM tanesinin Iskar
taya çıkacak kadar bozuk olduğu gö-
rülmiîş ve bunlarm plâkalan istirdad 
edilmiştir. Plâkası alman otomobil
ler, talimatnameye muvafık şekilde 
tamir edilirlerse bunlar tekrar muar* 
yene edilecekler ve plâkalan iade edi
lecektir. Maamafih bazı eski otomo
biller, , tamir kabul edemiyecek ka
dar hurda olduklanndan muayeney» 
bile gelmemektedir. 
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9 Mart 19ft8 A K Ş A M 

UNUTKANLIK "^ 
Sahife 9 

V Seyfi iki gündenberi sağ eli daima 
Wr eldivenin içinde olduğu halde 
geziyordu. Eldivenini bir dakika bile 
Jptarmaması hepimizin merakım 
Byandımuştı. Halbuki Seyfi katiyen 
ildlven kullanmazdı. 

Bir aralık ona: 
— Kuzum, dedim, bu da yeni bir 

moda zm?.. Sağ elin daima bir eldi-
*«nln içinde... Ne var elinde? Haydi 
•okakta eldivenle dolaşmam anla
dık. Fakat yazıhanede de sağ elinden 
eldiveni çıkarmamamn sebebi nedir? 

Seyfi: 
— Ah azizim... Eldivenimi çıkara-

yun da başıma gelen faciayı gör... 
dedi. Eldiveni çıkardı. Hayretler için
de kaldım. Çünkü Seyfinin sağ eli 
brmık yarasından âdeta görünmü
yordu. 

— Bu ne .. Kedi mi tırmaladı? 
Seyfi acı acı güldü: 
— Evet... İki ayaklı bir kedi... Mu-

•llâ tırmaladı... 
— Sebep?... 
— Sebep mi?.. Hiç... Azizim bu 

Muallâ iyi kadm, hoş kadın, güzel 
kadın amma... Bir tek kusuru var. 
Son derece unutkan olması... İki gün 
evvel bununla beraber kalktık bir si
nemaya gittik... Sinema başlar baş
lamaz ben derhal hatırladım. Bu 
füimi iki sene evvel görmüştük... 
Ona: 

— A Muallâ... dedim, biz bu fili
mi gördük... 

Hay düim kurusaydı da «biz bu 
filimi gördük...» demeseydim. Muallâ 
bu füimi çoktan unutmuştu: 

— Hayır görmedik... diye ısrar etti. 
Ben iddiamı isbat etmek için: 
— Canım hatırlasana... dedim... 

Şimdi bu genç kız bir Transatlan
tiğe binecek... Transatlantikte genç 
bir adamla tamşacak... Mehtaplı bir 
gecede güvertede sevişecekler... Bu 
esnada vapurdaki radyoda meşhur 
bir tenor «Unutma Beni...» sarkışım 
söyliyecek... Genç kız bu sese hay
ran olacak. Sonra bir vesile II© bu 
çarkıyı söyliyen adamla tamşacak... 

Muallâ: 
— Hayır... Hayır... diyordu, biı 

böyle bir filim seyretmedik... 
Ben devam ediyordum: 
— Yavrum nasıl hatırlamıyorsun 

bUmem ki... Hattâ bu «Unutma Be
ni.» şarkısmı söyliyen tenorun kan
l ı bir müddet evvel ölmüş... Sevimli 
çocuğu yetim kalmış... Bu genç kız 
tenorun çocuğunu pek seviyor, sonra 
bu tenorla evleniyor... 

Muallâ iki sene evvel gördüğümüz 
bu füimi katiyen hatırlamıyordu: 

— Hayır efendim... diyordu, ben 
böyle bir filim seyretmedim... 

Fakat filim anlattığım şeküde de
vam etmeğe başlayınca Muallâ bir
denbire bana döndü: 

— Ben bu füimi görmedim. Fakat 
«en görmüşsün... Baksana fUim tıp
kı senin anlattığın şekilde devam 
ediyor... Sen bu filimi başka bir ka
dınla seyretmişsin... Söyle bakahm, 
ne zaman ve kiminle bu filimi sey
rettin?... 

İşin sarpa sardığım görünce telâ
ca düştüm: 

— Muallâcığım... İyi düşünsene... 
Vallahi bu filimi beraber seyrettik... 
Biraz hatırlasan aküna gelecek... 
Bak benim hafızam ne kadar kuv
vetli... Hattâ bu filimi seyretmek 
İçin sinemaya gelirken sana kestane 
şekerlemesi de almıştım... İ3ri dü-
fün... 

Muallâ bu sözüm üzerine büsbü
tün kudurdu: 

— Sene o kestane şekerlemesini 
başkasma almışsındır... Söyle bu 
filimi kiminle seyrettin... diyerek ga
yet sivil olan manikürlü t ımaklan-
tu sağ elimin üzerine batırdı. Fena 
halde camm acımıştı. Sinemada ol
masaydık feryadı koparacaktım. Fa
kat dişimi sıktım, sesimi çıkarma
dım. 

O tırnaklarım etlerime geçirerek 
devam ediyordu: 

— İşte insanı böyle yakalarlar... 
Söyle, söyle, bu filimi kiminle seyret
tin... Sinemaya gelirken kime kes
tane şekerlemesi aldın?... 

— Vallahi kancığım... diye mınl-
dandmı. 

— Ben masal dmlemem... Söyle 
diyorum sana... 

İşte azizim, Muallâ elimi nihayet 

bu hale getirdi. FUimin sonlanna 
gelmiştik. Tabiî sinema bana zehir 
olmuştu. Ellerim kan içinde kaldı. 
Tam füim biteceğine yakın Muallâ: 

— Sahi... Sahi... dedi, şimdi ha
tırladım. Tenor sahnede şarkı söy
lerken kansmm başka bir adamla 
kaçacağını öğrenir... Sahneden ona 
bakarak: «Bırakma Beni..» şarkısını 
söyler değil mi?.. Şimdi hatırladım. 
Evet bu füimi beraber seyrettik. Af
federsin kocacığım, unutmuşum... 
Zihnim pek karışık... 

Muallâ bu füimi beraber seyretti
ğimizi hatırladı amma... Elim bu 
hale geldikten sonra... Diyorum ya 
azizim iyi kadın, hoş kadm amma... 
Ah bu unutkanhk huyu yok mu?.. 
Meselâ cebimde bir gün kadmlann 
saç kıvırmalanna mahsus küçük fir
ketelerinden birini bulur. 

— Vay... Bu senin cebinde ne an-
yor?.. diye yakaladığı şeyi üzerime 
fırlatır. Başımı, yüzümü, bir yerimi 
çürütüp şişirttikten sonra nüıayet 
hatırlar: 

— Sahi ayni firketeden bulup al
man için bunu senin cebine ben koy
muştum. Affedersin... diye özür diler. 

O günü Seyfi: 
— Yemeğe bize gel... diye ısrar etti. 
Kalktık, beraber onlann evine gittik. 
Muallâ bizi gülerek kai'şıladı. 

Sofrada bir aralık genç kadmın 
gözü Seyfinin yelek düğmelerinden 
birine Ilişmişti. 

Büyük bir hiddetle gözleri açıldı: 
— O ne Seyfi?... 
— Ne var kancığım? 
— Yeleğinin düğmesine sarılmış 

siyah saçı görmüyor musun? Uzun 
bir kadın saçı... 

Seyfi dehşet içinde yeleğine 
bakt ı . Hakikaten düğmelerinden 
birinin etrafına uzun siyah IJlr 
kadın saçı sanlımştı. Halbuki 
Muallânin saçlan kanarya şansı ren
ginde idi. Muallâ akrabam olduğu 
için beni yabancı addetmiyordu. Be
nim yammda kocasına bagınnakta, 
ona çatmakta mahzur görmedi: 

— İzahat ver... Bu ne rezalet? Bu 
saç kimin saçı?... 

Seyfi şaşırmıştı: 
— Bilmem ki karıcığım... Bu el

biseler 5 aydanberi dolapta duruyor
du. Daha bugün dolaptan çıkardık. 
İki, üç saat evvel üzerime giydim ve 
doğru arkadaşımın yazıhanesine git
tim. Oradan da buraya yemeğe gel
dik. Senden başka bir tek kadın 
büe görmedim. Bir kadına selâm 
bile vermedim. 

— Peki bu saç yeleğinin düğmesi
ne nasü dolandı?... 

— BUmem ki... 
Muallâ sofradan hiddetle kalkmıştı. 

Ben de onlann arasını bulmak için 
biraz çalıştım. Fakat bunun imkâm 
olmadığmı anlayınca evden sıvıştım. 

Ertesi günü arkadaşım Seyfi sol 
gözü çürümüş olduğu halde ya2uha-
neme geldi. 

Merakla sordum: 
—, Ne oldu Seyfi?.. 
— Ne olacak gözümü bu hale ge

tirdi. Halbuki o elbiseler dört beş 
aydanberi dolapta duruyordu. 2 - 3 
saat evvel üzerime giymiştim. Niha
yet akhmıza geldi ki 4 - 5 ay evvel 
karımın saçlan simsiyahtı... Sonra
dan saçlannı boyamıştı. Ve 4 - 5 ay
danberi dolapta duran elbisemin 
düğmesine kanımn boyamadan ev
velki simsiyah saçlanndan biri takıl
mıştı. 

Kanm bunu hatırlaymca: 
— Affedersin Seyficiğim... diye 

özür dUedi amma gözüm de bu hale 
geldi... Ah azizim muallânm bu 
unutkanhğı yok mu... 

(Bir yıldız) 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

K o n g r e y e d a v e t 
Beyoğlu Kızüay kaza şubesinden: 
Kazamızın 1938 yılı kongresi 12,3/1938 

cumartesi günü kaza merkezimizde saat 
14 de icra edileceğinden toplantıya gel
meniz rica olunur. 

9 Mart 938 Çarşamba 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Fatih Halkevi 
gösterit kolu tarafmdan bir temsil, 19: 
Nihal ve arkadaşlan tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 19,30: Konferans: 
Çocuk Esirgeme Kurumu namma, 19,55: 
Borsa haberleri, 20: Necmeddin Rıza ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Nezihe ve arkadaşlan tarafmdan 
Türk musikisi ve halk şarkıları, (Saat 
ayan), 21,15: Fasü Saz Heyeti: (İbrahim 
ve arkadaşları tarafmdan, 21,50: ORKES
TRA: 1 - Marşner: Hans Haylig uver
türe, 2 -Stravs: Danüb büle vals, 3 -
Bellini: Norma, 4 - Borodin: Kör de Pey-
zan, 9 - Rubinstayn: Toreador e Anda-
luz, 22,45: Ajans haberleri, 23: Plâkla so
lolar, opera ve operet parçalan, 23,20: Son 
haberler ve ertesi günün programı, 23,30: 
SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30: Muhte
lif plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahili ve 
haricî haberler, 17,30 Halkevinden nak
len inkılâp dersleri: (Recep Peker). 

Akşam neşriyatı: 18,30: Kanşık plâk 
neşriyatı, 19,15: Türk musikisi ve halk 
sarkılan: (Makbule Çakar ve arkadaşla-
n) , 20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 
20,15: Türk musikisi ve halk sarkılan (Me
lek Tokgöz ve arkadaşlan), 21: Havacı
lık: Şakir Hazım Ergökmen, 21,15: Stüd
yo salon orkestrası, 22: Ajans haberleri, 
22,15: Yannki program. 

Avmpa prog^ramı 
Saat 20 de 

Deutschlandsender 20,10 da hafif or
kestra muzikası — Kolonya 20,10 da dans 
muzikası — Königsberg 20,10 da salon 
muzikası — Münih 20,10 da «Gökte Gü
rültü» opereti — Stuttgart 20,15 de ak
şam muzikası — Viyanadan naklen Ber
lin 20,40 da hafif Viyana muzikası — 
Strasburg 20,30 da senfonik muzika — 
Rldio Toulouse 20,15 de dans ve orkestra 
konseri — National 20,40 da piyano kon
seri — Florans 20,20 de mandolin kon
seri — Varşova 20,30 da keman konseri — 
Prag 20,30 da «Hedy» operası — Peşte 
20,30 da opera. 

Saat 21 de 
Viyana ve Berlin 21 de Viyana muzi-

kasma devam — Hamburg 21,30 da dans 
havalan — Kolonya 21 de çeşitli muzi
ka — Königsberg 21,05 de askeri muzi
ka — Toulouse P. T. T. 21 de hafif mu
zika — Radio Toulouse 21,15 de operet 
havalan — National 21 de askerî muzi
ka — Londra ve Orta İngiltere 21,30 da 
senfonik konser — Varşova 21 de çeşitli 
konser — Bükreş 21,15 de senfonik kon
ser — Sottens 21^0 da senfonik konser — 
Beromûnster 21 de orkestra konseri — 
Prag 21 de operaya devam. 

Saat 22 de 
Berlin 22,10 da dans muzikası — Bres-

lav 22,15 de piyano konseri — Viyana ve 
Frankfurt 22,10 da senfonik konser — 
Nis P. T. T. 22,30 da konser — Radio Pa
ris 2230 da senfonik konser — Toulouse 
P. T. T. 22,30 da çeşitli konser — Roma 
22 de «Valli» operası — Milano 22 de vi
yolonsel konseri — Florans 22,20 de as
keri muzika — Prag 22 de operaya de
vam — Peşte 22,15 de piyano konseri. 

Saat 23 de 
Viyana 23,20 de dans muzikası — 

Breslav 23,20 de radyo orkestrası — 
Hamburg 23,30 da senfonik konser — Di
ğer Alman istasyonları 23,30 da halk ve 
dans eğlenceleri — Strasburg 23,45 de 
askerî muzika — National 23,20 de rad
yo orkestrası — Lüksemburg 23,30 da sen
fonik konser — Hilversum 23,45 de sen
fonik konser — Varşova 23 de salon or
kestrası — Peşte 23,05 de askerî muzika. 

Saat 24 ten itibaren 
Alman istasyonlan 24 de dans muzi-

kasma devam — Radio Toulouse 24,15 de 
konser, 1,15 de dans muzikası ve 1,35 de 
gece muzikası — Londra 24,25 de dans 
muzikası — Milano 24,15 de dans muzi
kası — Lüksemburg 24,50 de dans muzi-
İjası Peşte 24,15 de cazbant. 

10 Mart 938 Perşembe 
İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyat
rosu: (Güle güle Serçecik), 19: Radife 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk sarkılan, 19,30: Spor musahabe
leri: Eşref Şefik, 19,55: Borsa haberleri, 
20: Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 
20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza ta
rafından arabca söylev, 20,45: Bimen Şen 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk sarkılan, (Saat ayarı), 21,15: 
Tahsin ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 21,50 Bedriye 
Tüzün Şan: Orkestra refakatile, 22,30: 
ORKESTRA: 1 - Blon: Marş, 2 - Morena: 
4 - Fanto: Kolomblna, 22,45: Ajans haber
leri, 23: Plâkla sololar, opera ve ope-
Potpurrl Viyenuvaz, 3 - Şopen: Prelüd, 
ret parçalan, 23,20: Son haberler ve er
tesi günü programı, 23,30: SON. 

İŞ bulmak İçin 
Uzun uzun düşünecek yerde 

AKŞAM gazetesine bir 

KÜÇÜK İLÂN koydurunuz. 
3 defası 100 kuruş 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: iskender F. g--*-"' Tefrika No. 163 — » 

" Roma'nın yolları deniz olsaydı, kellemi koltuğuma 
alır, Papa'nm üzerine yürürdüm ! „ 

Mahkûmlardan biri: 
— Hayır, dedi, o mutlaka Wzi al

datmağa çalışıyor. Çünkü Filip, şö
valyenin gözdesine göz koyacak ka
dar düşüncesiz bir adam değildir! 

Filip sık sık delilik nöbetleri geçi
riyordu. 

Türk denizcileri Filipin ağzından 
lâf alamıyacaklannı öğrenince işi 
zorbalığa döktüler. Birisi başını 
uzattı: 

— Çok patırdı etme, alçak herif! 
Diye bağırdı. 
FUipin bu dili anlamamasına im

kân yoktu. Korsanlar küfre, haka
rete tahammül edemezlerdi. Mah
kûmlar bunu bildikleri için. bu yol
dan bir ip ucu elde edebileceklerine 
inanmışlardı. 

Füip bu küfürlere aldırmadı. 
O hâlâ bağırıyordu: 
— Ben suçsuz bir insanım. Beni 

neden altı aydanberi zindanlarda çü
rütüyorlar? 

Mahkûmlar birbiıierine bakıştılar. 
— Aldırma..! Bizimle eğleniyor bu 

adam. 
Şimdi küfür sırası ötekine gel

mişti... 
Yerde sürünerek Filipin yanma 

yaklaştı: 
— Sen namussuz köpeğin birisin! 

Bizi iki saattir burada rahatsız edi
yorsun! Çeneni tutmıyacaksan, şim
di ağzını dağıtınz senin! 

Fihp gene aldırmadı: 
— Tam altı ay oldu. Güneş gör

müyorum. Bugün beni zindandan 
niçin çıkardılar? 

Mahkûmun biri kollanndaki lâle
leri sallıyarak Füipin kafasına in
dirdi. 

Filip sersemliyerek yere düştü. 
Homurdandı... 
Titredi... 
Kıvrandı... 
Ve bir sarhoş gibi, düştüğü yerde 

sızıp kaldı. 
O artık konuşmuyor ve bağırmı-

yordu. 
Mahkûmlardan biri sordu: 
— Ne yaptın be? Herifciği öldür

dün galiba... 
— O kolay kolay ölmez. Füipin do

kuz cani} bir ıjıahlûk olduğunu duy
madın mı sen? 

— Ne çıkmaz cam vaımış bu me
lunun. .. 

İkisi birden yere eğildiler.. 
Bili ağzına sokuldu: 
— Yaşıyor., kamına bir bak he

le. Köpeğin göğsü demirci körüğü 
gibi inip kalkıyor hâlâ. 

Filipin ölmediğini anlayınca se
vindiler. 

— Bu kadar emekler boşa gitti. Si-
namn nerede olduğunu öğreneme
dik hâlâ... 

—. Ayılıp kalkarsa, akıllınır.. ko
nuşmağa başlanz. 

— Ya gene deliliğine devam eder
se?... 

— Beynine bir daha ineriz. Ko
lumdaki lâleler ne güne duruyor? 

— Bu herifi öldüreceğiz diye kor
kuyorum. Reislere nasıl hesap ve
ririz sonra?... 

— Kulak asma be. Bir domuz ek
sik olur yer 3rüzünden... 

* 
A r a d a n k ı r k s e k i z s a a t 

g e ç i n c e . . 
Fiüpi söyletmek kabil olmuyordu. 
Mahkûmlan ambardan çıkarmış

lardı. 
Hüsrevve Mahmud reisler Sina-

nm izini bulmak için, Filipi söylet
mekten başka bir çare olmadığını 
görüyorlardı. 

İşkencelerin her türlüsü yapıl
mıştı. 

Filip delilikte devam ediyordu. 
Ambara mahkûm sıfatile indirilen 

denizcilerin anlattıklarına göre Filip 
sahiden çüdırmıştı. 

Mahmud reis: 
— Melun herif, çüdıracak zaman 

mı buldu? 
Diye söyleniyordu. Hüsrev reis te 

çok hiddetliydi: 
— Böyle bir canavarı gunıitusuz-

ce ele geçirelim de ondan Sinanın 
nen?de bulunduğunu öğrenmiyelim. 
Bu olur şey değil! diyordu. 

Issız bir adanm arkasına doğru 
dümen kırmışlardı. 

Türk denizcUeri burada dinlene
ceklerdi. Kırk sekiz saattenberi uyu
madan, dinlenmeden gidiyorlardı. 

Zavallı Hüsrev reis, Filipin delir
mesini kendi talihsizliğine atfediyor ^ 
ve: 

— Sinaran felâketine ben sebep 
oldum - diye söyleniyordu - onu İs-
tanbula götürsek bile içim rahat et-
miyecek. 

Gerçek, donanma İstanbula dö
nerse, Filipin yakalanmasından üçün
cü Murad ve Kılıç Ali paşa kim 
bilir ne kadar memnun olacaklardı. 

Oysa ki, Filipin İstanbula götü-
rülmesile Akdenizdeki engeller bit-
nüş, ortadan kaldırılmış olmuyordu. 
Filip gibi ortahğı kanştıran iki azılı 
korsan daha vardı: 

1) Sinyor Greçyano.. 
2) Venediğin eski İstanbul elçisi 

Veneyro... 
Bunlann da haddini bildirmek; 

kollannı, kanatlannı kınnak gerekti. 
Koskoca bir donanmanın yalnız 

Flllpi yakalayıp İstanbula götürme
sinden ne çıkardı? 

Mahmud reis: 
— Bu işi başlıbaşına Sinan bile 

yapabilirdi. 
Diyor ve Sinamn arkasından ağ-

hyordu. 
Issız adanın arkasında demirledik

leri zaman, Mahmud reisin gene göz
leri sulammştı. Bir aralık Hüsrev 
reisin yüzüne baktı: 

—• Kara Mihali yakalıyan ve tek 
basma İstanbula getiren Sinan aca
ba şimdi nerededir? Bana öyle geli
yor ki, Füip, Sinam Venediğe götü
rüp teslim ettikten sonra, hemen Ar-
şipele dönüp saklanmıştır. Böyle ol
masaydı, Arşipel şövalyesi, Filip ye
rine bize Sinanı teslim ederdi. 

— Ben de bu fikirdeyim. Sinan 
şimdi Komadadır muhakkak... 

—̂  Zavallı aslancığa Vatikanda 
kim büir ne işkenceler yaparlar! 

Hüsrev reisin de gözleri doldu: 
«— Romanın yolu deniz olsaydı, 

İstanbula sormadan, doğruca oraya 
dümen kınp Papayı tehdit ederdim.> 

«— Padişah sulhun türkler tara
fından bozulmasını istemezse...^ 

«— Ben istediğimi yapardım ya O 
zaman varsın Murad beni assın 

Bu konuşmadan da anlaşılıyordu 
ki, Hüsrev reis te Sinanı bulmak için 
kellesini koltuğuna almıştı. Onun 
da padişahtan ve ölümden korkusu 
yoktu. 

Ne yazık ki, Filipi söyletmek müm
kün olmuyor ve Sinanın izini bul
mak güçleşiyordu. 

Füip zayıflasın diye iki gündür 
kendisine yiyecek vermiyorlardı. 

Romalılai' esirleri aç bırakarak, 
hepsini bülbül gibi söyletirlerdi. Bu
nu Türk denizcileri de bilirlerdi. Fa
kat, Füip açlıktan da şikâyetçi de-
ğüdi. O hâlâ, ambarda, zincirler 
içinde şövalyenin gözdesini sayıklı-
3rordu. 

Artık (Filip) in aklını kaybetti
ğine inanmak gerekti. 

Uzun jrıUardanberi Akdenizde türk-
lere meydan okuyan bu azılı kor
san şimdi - açlıktan ve işkenceden -
o kadar sinmiş ve o kadar kuzu! aş
mıştı ki... 

DenizcUer artık ona kamçı ve 
yumuk vurmağa cesaret edemiyor-
lardı. 

Füip acınacak hale gelmişti. 
Acmacak hale gelmişti amma, de

liliği devam ediyordu. 

K a r a n l ı k t a i l e r l î y e n 
g ö l g e l e r . . 

Ortahk iyice kararmıştı. Gözcüler 
ve nöbetçUerden başka bütün deniz-
dler istirahata çekilmişlerdi. 

İki gün, iki gece süren yo ı^n luk-
tan sonra, denizcUer başlannı koy
dukları yerde uyuyorlardı. 

(Arkacı \ar) 
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TÜRKİYE İŞ BAN KASI 

iTîiTMiı:̂  
"»r 

Karaciğer, böbrek, taş ve Inımlarm-
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikâyetlerinizi 
U R t N A L ile geçiriniz. 

URİNAL 
Vücudde toplanan asid ürik ve oksalat | 
gibi maddeleri eritir, kanı temizler, 
lezzeti hoş, alınması kolaydır. Yemek
lerden sonra yanm bardak su içerisin
de aUnır. 

INGILIZ KANZUK 
ECZANESI 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 — idare ihtiyacı için 6000 - 8000 arasmda iki delikli beton blok kapalı 

zarna eksiltmeye konmuştur. 
2 — Muhammen bedel «9600», muvakkat teminat a720,) lira olup eksilt

mesi 25/Mart/938 cuma günü saat «15» de Ankarada P. T. T. Umum Müd. 
binasmdaki Satmanlma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu Tica
ret odası vesikasmdan başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhtevi kapaü zarflarını o gün saat «14» e kadar mezkûr komisyona verecek
lerdir. 

4 — Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Beyoğlu P. T. T. 
Ayniyat Şube Müdürlüğünden parasız verilir. «598» «1241» 

Zonguldak Kömür havzası sağlık 
komisyonu başkanlığından 

1 — Zonguldak kömür havzası sağlık teşkilâtına lüzumu olan «341» ka
lem eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti «12052» lira «40» kuruştan ibaret
tir. 

2 — İhtiyaç listesi ve şartnamesi İstanbulda 4 ncü Vakıf han 3 ncü kat 
Maden İrtibat Memurluğundan ve Zonguldakta Sağlık teşküâtı baş hekimli
ğinden parasız alınır. 

3 — Eksiltme 22/2/938 de başüyacak ve lO/Mart/938 tarihine müsadif 
perşembe günü saat on beşte Zongıüdakta, Maden Müdürlüğünde, Sağlık ko
misyonu tarafından «fiatlar muvafık görülürse» ihalesi yapılacaktır. 

4 — Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
6 — Muvakkat teminat akçesi «904» liradır. (901) 

Aslan ve Eskihisar 
Müttehid Çimento ve Su Kireci fabrikalan 

Anonim Şirketinden: 
İkinci davetname - İkinci ilân 

Aslan ve Eskihisar; Müttehid Çimento ve 
Su kireci Fabrikaları Anonim şirketi his-
sedaılannın âtideki ruznameyl müzakere 
etmek üzere fevkalâde içtimaa davet 0-
lunduklan 18 Şubat 1938 tarihinde Tica
ret kanununun muaddel 386 ncı maddesi
nin istilzam eylediği nisabı içtima iıasıl ol-
madıgmdan şirketi mezkûre hissedaram 
zirde münderiç ayni ruznameyi müzakere 
etmek üzere 28 Mart 1938 tarihine müsa
dif Pazartesi günü saat 18 da Galatada 
Agopyan hanmda şirket merkezinde ikin
ci bir fevkalâde içtimaa davet olunurlar. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 — Şirket sermayesinin tezjridi ve tezyi-

yidi sermaye neticesinde ihraç olunacak 
yeni hisse senedatınm şirket hissedaranma 
sureti tevzii hususunun müzakeresi, 

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

(Mezkûr maddenin şekli lıazırı — Şirke
tin umur ve masalihl heyeti umumiye ta-
rafmdan mansüp ve üçten dokuza kadaS 
azadan mürekkep bir meclisi idareye ihale 
olunur. Meclisi idare âzalık müddeti üç se
ne olup lıer sene kıdem itibarile bunlann 
sülüsü tecdid olunur.) 

(Mezkûr maddenin tadilinden sonra 
alacağı şekil — Şirketin umur ve masali-
hi heyeti umumiye tarafmdan mansup ve 
üçten yediye kadar azadan mürekkep bir 
meclisi idareye ihale olunur. Meclisi ida
re âzalık müddeti üç sene olup her sen» 
kıdem itibarile bunlann sülüsü tecdid olu
nur.) 

3 — Meclisi idare azasının yeniden in
tihabı, 

Ticaret kanununun 385 inci maddesi 
mucibince hissedarlardan bir hissesi ola-
nm dahi işbu müzakereye iştirak ve rey 
ita eylemeğe hakkı vardır ve bireden ziya
de hissesi olan zevatın reyleri hisseleri 
nisbetinde tezayüd eder. 

İşbu içtimada hazır bulunmak istiyea 
zevat Ticaret kanununun 371 inci madde
si mucibince içtima tarihinden bic hafta 
evvel hisselerini şirket merkezine tevdi 
etmelidirler. 

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

İstanbul, 8 Mart 1938 Meclisi İdare 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumî neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
150 Kilo Blrem rengi Tipo mürekkebi 
200 » açık renk Tipo mürekkebi 
400 » Kırmızı renk Tipo mürekkebi 
300 » Beyaz otomatik mürekkep. 

I — Yukarıda cins ve miktarı yazüı Tipo ve Otomatik mürekkepler earfi' 
namesi mucibince pazarlıkla satın almacaktır. 

II — Pazarlık lO/in/938 tarüıine rastlıyan perşembe güntl saat 14 dtt 
Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 
IV — İstekUlerin pazarUk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenmt 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelemeleri ilân olunur. 108» 
• 

I — Paşabahçe Müskirat Fabrikası için şartnamesi mucibince 6000 ton 
kriple maden kömürü pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarhk 18/III/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de Kaba^ 
taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklUerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,6 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1208)] 
• 

I — İdaremizin Gaziantep Başmüdürlüğüne bağlı Akçakalede şartname 
ve projesi mucibince yaptınlacak idare binası inşaatı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 10606 lira 81 kuruş ve muvakkat teminatı 795.51 lira
dır. 

III — Eksiltme 21/III/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da 
Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır» 
Kapah zarflar münakaşa günü en geç saat 15 e kadar adı geçen alım komisyo
nu başkanlığına makbuz mukbilinde verilmiş olmalıdır. 

rv — Şartname ve projeler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 
ve mübaysıat şubesiyle Gaziantep Başmüdürlüğünden ve Akçakale memurlu
ğundan alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vasaikini İn
hisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca vesika almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektuounu, kanunî vesaik üe V nci maddede yazi-
h eksiltmeye iştirak vesikasmı ve muvakkat güvenme parası veya mektubunu 
ihtiva edecek olan kapalı zarflarını yukarıda yazıldığı veçhUe münakaşa gü
nü en geç saat 15 e kadar Ahm komisyonu başkanlığma makuz mukabilinde 
verilmiş olması lâzımdır. (1206) 

• 
Sudmuhrik 
Reçine 
Neftyağı 
Amonyak 
Filit «en müessir cins» 
Filit tulumbası «Büyük» 
Pülvarizatör 
Sinek kâadı 

I — Yukarda cins ve miktarı yazıh 8 kalem malzeme şartnameleri muci
bince pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarlık 25/III/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 16 da Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şubeden alınabilir, 
rv — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1300)] 
• 

7000 Adet Bobin 
2000 » » 
2500 » » 

271000 » » 
295000 » » 
5500 » » 
6500 » » 
400 » » 
I — Yukarıda cins ve miktarlan yazıh 589900 adet «Bobin» sigara kâğıdı 

şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 14/IV/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de Ka

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktu*. 
III — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabillr. 
IV — isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gehneleri ilân olunur. (1301), 
I — İdaremizin Cibali Fabrikası içhı şartnamesi mucibince satm alınacak 

bir adet elektrikli seyyar vmç açık eksUtmeye konmuştur. 
II — Muhammen bedeli 4000 lira ve muvakkat teminatı 300 Uradır. 

V III — Eksiltme 25/III/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de Kaba
taşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif ve kataloglarım ek

siltme gününden bir hafta evveline kadar Tütün Fabrikalan şubesine verme
leri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaUc ve % 7,5 güven
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarda adı ge
çen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1302) 
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istanbul C. Müddeiumumîliğinden: 
Yalovada yapılacak 50 kişilik ceza evi inşaatı kapalı zarf usuliyle eksüt-

meye konmuştur. Bedeli keşif 26513 lira 76 kuruştur. Muvakkat teminat 1989 
liradır. Mukavele hususî ve fennî şartnameleri proje, keşif hulâsasiyle buna 
müteferri diğer evrakı gösrmek istiyenler tatU günlerinden maada her gün 
İstanbul Sirkeci Aşirefendi sokak 13 numarada Adliye levazım dairesinde 
görebilirler. Eksiltme 18/3/938 cuma günü saat 15 de Adliye levazım dairesin
de yapılacaktır. İstekliler teklif mektublarını ve en az 15000 liralık bu işe ben
zer iş yaptığına dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret 
odası vesikalarım havi kapalı zarflannı eksiltme günü olan 18/3/938 cuma 
günü ihale saatinden bir saat evveline kadar satınalma komisyonu reisliğine 
numaralı makbuz mukabilinde bizzat vermeleri yahut dış zarfı mühür mumU 
ile kapatılmış ve ismiyle açık adresinin ve hangi işe aid olduğunun yazılması 
şartiyle ayni saate kadar iadeli teahhütlü olmak üzere mektupla gönderme
leri Uân olunur. «1069» 

SATILIK MOTORLAR 
Ana<IoIu Kulübü Büyükada şubesinde mevcut üç adet motor iM dina

mo ve bir hurda motor satılığa çıkarılmıştır. Talip olanlann Büyükadada 
Kulüp ş̂ ıbe muhasebeciliğine ^müracaatları ile motörleri görmeleri ve ve
recekleri fiyatlan bir mektupla Ankarada Anadolu Kulübü Müdürlüğü
ne genderilmesi fazla malûmat şube muhasebeciliğinden almabillr. 
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Anadolu Anonim 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETİNDEN: 

Şirketimizin 1937 senesi alelade hisse
darlar umumi heyeti aşağıda yazıh mad
deler hakkmda görüşmek ve karar vermeli 
üzere 30 Mart 1938 Çarşamba günü saat 
15,30 da Ankara Türkiye İş Bankası 
ımıum müdürlüğü binasmda toplanacak
tır. Şirket dahilî nizamnamesi mucibince 
umumî heyete iştirak edecek olan en aşa-
İı on hisse senedine sahip hissedarlann 
hamil bulundukları hisse senetlerini veya 
bunu müsbit vesikaları toplantıdan bit 
hafta evvel Ankarada Türkiye İş bankası
na ve İstanbulda Yeni Postahane karşı-
«mda Büyük Kmacıjran hanında Şirket 
muamelât merkezine tevdi ederek muka
bilinde duhuluiye kartları almaları lâzım
dır. 

Hissedarlann muayyen gün ve saatte 
Ankarada bulunmaları ilân olunur. 

GÖRÜŞÜLEOEK MADDELER: 

1— İdare meclisi taporunun okunması, 
2 — Bilanço ve kâr ve zarar hesabının 

okı&ması, 
3 — Mürakipler raporunun okunması, 
4 — Yukarıdaki maddelerde yazılı evrak 

Te vesikaların okunmasmı müteakip bu 
hususta ve temettûün tevzii hakkmda 
İaüzakere icrasile karar ittihazı ve idare 
meclisi âzasile mürakiplerln ibrası, 

5 — Şirket dahili nizamnamesinin 12 nci 
maddesine tevfikan kur'a çekilmek sure-
tile çıkan idare meclisi âzalarınm yerine 
diğerlerinin intihabı, 

6 — Mürakiplerin seçilmesi, 
7 — Ticaret kanununun 323 ve 324 üncü 

maddelerine tevfikan idare meclisi âzası-
mn gerek kendi namlanna, gerek başka 
Şirketlerin idare meclisi âzası veya müdü
rü sıfatile şirketimizle muamele yapabil
melerine müsaade verilmesi, 

8 — İdare meclisi ile mürakiplerin 1938 
senesi hakkı huzur ve tahsisatmm tesbiti. 

Ankara Anonim 
Türk Sigorta 

ŞİRKETİNDEN: 
Şirketimizin 1937 senesi alelade hisse

darlar umumi heyeti aşağıda yazılı mad
deler hakkında görüşmek ve karar ver
mek üzere 30 Mart 1938 Çarşamba günü 
•aat 15 te Ankarada Türkiye İş Bankası 
mnum müdürlüğü binasında toplanacak-
tif. Şirket esas muakvelenamesi mucibin
ce umumî heyete iştirak edecek olan en 
aşağı on hisse senedine sahip hissedarla
nn hamil bulımduklan hisse senetlerini 
veya bunu müsbit vesikalan toplantıdan 
bir hafta evvel Ankaradaki Türkiye İş 
Bankasma ve İstanbulda Yeni Fostahana 
kWşısında Erzurum hanında şirket mua
melât merkezine tevdi ederek mukabilln-
^ duhuliye kartları almaları lâzımdır. 

Hissedarlann muayyen saat ve günde 
Aikkacada bulunmalan ilftn olunur. 

GÖRÜŞÜLECEK MADDELER: 

1 — İdare meclisi raponmun okunması, 
S — Bilângo ve kâr ve zaras hesabmm 

»künması, 
3 — Mürakipler raporunun okunması, 
4 — Yukandaki maddelerde yazıü evrak 

Ve vesikaların okunmasmı müteakip bu 
liususta ve temettûün tevzii hakkmda mü-
•*kere icrasile karar ittihazı ve idare mec-
***! ftzalarile mürakiplerin ibrası, 

5 — Mürakiplerin seçilmesi, 
6 •— Ticaret kanımunun 323 ve 324 üncü 

haddelerine tevfikan idare meclisi âzala-
•̂ "ûin gerek kendi namlanna, gerek başka 
»rketlerin İdare meclisi âzası veya müdü-
^ sıfatile şirketünizle muamele yapabU-
^erlne müsaade verilmesi, 

•̂  — İdare meclisi İle mürakiplerin 1938 
•^aesi hakkı huzuı ve tahsisatmm tesbitL 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 
Solmuş ve buruşnnuş bîr cilde 
Gençliği iade ediyor 

Viyana Tıp mecmuası, bütün 
dünyayı hayrette bırakacak fen
nin en son zaferini ilân ediyor: 

Bumşukluklarm yalnız sebebi 
zuhurunu değil, onlan izale et
mek çaresini de bulmuşlardır. 
Bu sayede anneler, hattâ büyük 
anneler bile gençliklerinin taze 
ve açık tenlerine nail olabüirler. 
50 ve 60 yaşlanndaki kadmlar, 
gençliklerinin buruşuksuz ve yu
muşak ciltlerine kavuşabüirler. 
Buruşukluklar, ihtiyarladığımız
da' teşekkül eder. 

İhtiyarlıkta cüt, besleyici ve 
İhya edici bazı unsuılai' kaybe
der. Bu unsurlar; şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olmuş-
laS-dır. Cilt, bunlarla beslenince 
yeniden gençleşir ve tazeleşir. 
İşte, Profesör Doktor Stejskal 
iadresinde Viyana Üniversitesin
de yapılan tetkikat ve taharri-
yatm şayanı hayret semereleri... 
Profesörün keşfi hakkmdaki bü

tün hukuk, münhasıran Tokalon 
müessesesi tarafmdan fevkalâde 
malî fedakârlıklarla temin edil
miştir. «Biocel» tabir edUen bu 
canlı höceyreler hülâsası, yalnız 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur, hastane
lerde 60 ve 70 yaşlarındaki ka
dınlar üzerinde bu hülâsalarla 
yapılan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfında turuşukluk-
lann kaybolduğu görülmüştür. 

Her akşam, yatmazdan evvel, 
cilt unsuru olan pembe rengin
deki Tokalon kremini kullanmız. 
Siz uyurken, o cildinizi besler ve 
gençleştirir. 

Buruşukluklarınızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfında 
bir kaç yaş gençleşmiş olursu
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalon kremini kul
lanınız. Siyah noktaları eritir, 
açık mesamatı sıklaştınr ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi 
muşatıp beyazlatu-.. 

yu-

BAYANLARIN NAZARI DİKKATİNE: 
Satın ahiığuuz Tokalon kremi vazolannm büyük bir kıy

meti vardır. Onlan bayünize iade ettiğinizde beheri için 5 
kuruş alacak, ayni zamanda kıymettar mükâfatlan bulunan 
Tokalon müsabakasına iştirak hakkını veren bir bilet takdim 
edecektir. Gelecek nüshalarımızda ilân edeceğimiz Tokalon pi' 
yangosu ikramiyelerini okuyunuz. 

Ankara Belediyesi imar müdürlüğünden 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankara mezarlığmda büyük Namazgah, Fu

kara mezarlığı, başlanan köprünün ikma
li, yol, kuru duvar toprak işleri, muvakkat 
gasilhane, tel örgü ve pis su tesisatı olup 
keşif bedeli 29113 lira 50 kuruştur. 

2 — Bu işe aid şartname ve sair evrak şunlardır. 
A — Eksiltme şartnamesi. D — Fennî şartname 
B — Mukavelename. E — Keşif cetveli 
C — Hususî şartname. F — Plânlar. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı 1 lira 50 kuruş mukabilinde Ankara 

Belediyesi İmar Müdürlüğü muhasebesinden alabilirler. 
3 — EksUtme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4 — Eksiltme 25 Mart 1938 cuma günü saat 17,5 da Ankara vilâyeti içti

ma salonunda yapılacaktır. 
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 2183 lira 51 kuruş muvakkat 

teminat vermeleri ve bundan başka Nafıa işleri şeraiti umumiyesindeki şart
lan haiz ve ehüyeti olduğuna dair Nafıa Müdürlüğünden vesika getirmeleri 
lâzımdır. 

6 — Teklif mektupları yukarıda 3 ncü maddede yazıU saatten bir saat ev
veline kadar Ankara Belediyesi İmar Müdürlüğüne getirilerek eksiltme komis
yonu reisUğine makbuz mukabüinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mek-
tuplann nihayet 3 ncü maddede zikrolunan saate kadar gelmiş olması ve dış 
zarfm mühür mumu ile eyice yapıştırılmış olması lâzımdır. Postada olacak 
teehhürler kabul edilmez. (1294) 

Mütercim Aranıyor 
Haftahk bir gazetede çalışmak üzere İngilizce ve Fransızcadan Türkçe-

ye temiz tercümeye muktedir bir bay veya bayan aramyor. 
Postahane arkasında Basiret hanmda 28 numeroya müracaat. 

Birlik Ticaret Banlcaşı 
Meclisi İdare Riyasetinden: 

Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankasmın 1937 yılı adi toplantısı 29 Mart 
1938 sah günü saat 10 da Lüleburgazdaki merkezinde yapılacaktır. 

Aşağıda ruznamede yazıh maddeler görüşüleceğinden Banka ortaklan-
nm toplantıdan bir hafta evvel müracaatla hisse senetlerini vererek toplantı 
kartlanm almalan esas mukavelenin 56 ncı maddesi mucibince İlân olımur. 

Meclisi İdare 
R U Z N A M E : 
1 — Meclisi idare ve murakıp raporları okvmacak. Bilanço kâr ve zarar 

hesabı bakılıp tasdik edilecek. 
2 — Müddetleri biten üyelerin ve Mürakiplerin yerlerine yenileri seçile

cek ve ücretleri bildirilecek. 
3 — Kânn ne gün ve nasıl paylaştırılacağı. , 

Üniversite Rektörlüğünden: 
3799C:. Ura 88 kuruş bedeli keşifli birinci Şkürji Kliniğ^nm kapaü zarfla 

talip çıkuuyan inşaatuun pazarlıkla İhalesi kararlaştmlmıştır. İsteklilerin 
14/3/938 pazartesi günü saat 10 da pazarlık İçin komisyonda bulunmalan. lion 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

Muhammen bedeli İlk teminatı 
Lira K. Lira K. 
1980 80 148 56 Kaloriler kazam 

Galatasaray lisesine alımp yerine konacak olan muhammen mlkdar v» 
ilk teminatı yukanda yazılı kalörifeı kazaumm 16/3/938 çarşamba günü saat 
15 de İstanbul Kültür Direktörlüğü binasmda Liseler Muhasebeciüğinde top
lanan komisyonda açık ekpütmesl yapılacaktır. Bu işe gireceklerin şartname
yi görmek üzere okul idaresine Ticaret Odasımn yeni sene vesikasile en aşağl 
bin llrahk bu gibi kalorifer ve mümasüi İnşaat ve tamiratım yaptığına dair 
resmî müesseselerden alınmış vesika ve teminat makbuzlarile belli gün ve 
saatte komisyona gelmeleri. «1099» 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für alle> mecmualarının, satı^ yeri. 

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

5. cı Keşide 11/Mart/938 dedir. 

Büyük tkramiye: jOıOOO Uradır... Bundan başka 
15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce ki$iyi zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz... 
Mmmtmmmm 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hikim-
nglnden: Mahcur Osman Saitin muta-
sarrıl bulunduğu iki kıt'a arsanm mah
kemece satılmasma karar verilmiştir. 
1 — Birinci arsa Harbiyede Teşvikiye 
mahallesinde Kaftğıdhane sokağında bir 
tarafı Maçka tramvay caddesi bir tarafı 
Haydar Rıfat ve İnayet apartımanlan 
bahçesi bir tarafı Halide arsası bir tarafı 
da evvelce mahcura aid olup h&len Mu
ammerin uhdesinde bulunan 89/8 - 1 sa-
yıh arsa ile mahdut 89/8 sayılı 472 metre 
40 santimetre murabbaı mesahaamda 
olan ve her me^re murabaaına ehli vukuf 
tarcfmdan 15 lira kıymet takdir edilmiş
tir. 2 — Dıger »rsa Teşvikiye mahallesin
de eski İkinci Karakolhane yeni Teşviki
ye sokağmda eski 24 numaralı sağ tarafı 
Atai sol tarafı Mûnlp arsaları arka» Sait 
(paşa) veresesi konak bahçesi ve Teşvi
kiye cadcaslle malıdut olup 126 zlr& 11 
parmak 72 metre 61 santimetre murabbaı 
mesahasmdadır ve her metre murabbaı-
na ehli vukuf tarafından 20 lira takdir 
edilmiştir. Her İki gayri menkulün açık 
arttırma suretile ayn ayn satışı 1938 se
nesi nisanmm 12 sine raslıyan sah gö
nü Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk mah
kemesinde İcra kılınacaktır. Müzayede: 
Saat 14 den 16 ya kadardır. Satış bedeli 
peşindir. Açık arttırmajra iştirftk etmek 
Istiyenler talip oldukları gayri menkul 
kıymetinin yüzde yedi buçuğu kadar pey 
akçesini mahkeme veznesine müzayede
den evvel tevdi etmeleri l&zımgellr. Ka
nunu medeninin S88 İnci maddesi muci
bince verilen bedel ehli vukufça takdir 
olunan kıymeti geçtiği ve mahcurun 
menafline muvafık görüldüğü takdirde 
İhalesi İcra ve aksi takdirde kıymetini 
bulmıyan gayri menkulün satışı tehir 
edilecektir. Rüsumu belediye dellMlye 
yirmi senelik evkaf taviz bedeli ferağ har
cı İhale pullan müşteriye ve diğer vergi 
ve evkaf icaresi mahcura aittir. İhalenin 
Icrasımn tebliği üzerine en çok yedi gün 
içinde bedelin mahkeme veznesine yatı
rılması meşruttur. Bu şarta riayet edil
mediği takdirde ihalenin feshine karar 
verilecek pey akçesi hükümsüz «artı ce-
sal ve makdu tazminat olarak mahcur 
namı hesabma İrat kaydolunacak ve gay
ri menkul yeniden müzayedeye vazolu-
nacaktır. Yeni müzayedede verilen kıy
met muhammen kıymeü bulduğu tak
dirde talibi uhdesinde İhale olunacak sa
tış ü&nı ve sair» gibi masarifat birinci 
müşteriden tarar v» liyan olarak ayn 
tsıhsll olunacaktır. Krokimi görmek ve 
daha fazla ır ı̂o»"*»- almak istlyenlerin 
uuthkemenin 9S1/434 sayılı dosyasına mfi-
ncaat etmelezl ll&n olunur. M. 1518 

il 

Dr, Mehmed 
Osman Saka 

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

ağa daireleri, öğleden sonra 
Telefon: 23565 

Heyeti umumiyeye davet ilânı 

Brezilya kahvesi 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Brezilya Kahvesi Türk Anonim Şirketi 
hissedarları umumi heyeti 31 Mart 1938 
gününe düşen Perşembe günü saat 14 (on 
dört) te İstanbulda Bahçekapıda 4 üncü 
Vakıf hanmda k&in Şirketin İdare merke
zinde ftdl surete tcplanacagındsuı, şirket 
esas mukavelesi mucibince heyeti umumi
yeye İştirak edecek olan hissedarlann ha
mil bulunduklan hisse senetlerini veya 
bunu müsbit vesaiki İçtima gününden en 
az bir hafta evvel şirket merlcezine veya 
Türlüye İş Banloısı İstanbul şubesine tev
di ederek mukabilinde hisse senetlerinin 
aded ve numaralannı mübeyyin birer du
huliye kâğıdı almalan rica olunur. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ: 
1 — İdare meclisi ve murakıp raporlan-

nm okunması, 
2 — 1937 senesi bilanço ve kâr ve zarar 

hesablle senei hesabiye muamelâtı neta-
ylcinin tasdiki ve temettüatm sureti isti
maline dair idare meclisi teUifl halckında 
karar ittihazlle idare meclisinin ibrası. 

2 — İdare meclisi âzasmdan müddetleri 
biten üç âzanm şirket esas mukavelesinin 
20 ncı maddesi hükmüne tevfikan tekrar 
İntihabı, 

4 — İdare meclisi âzasma verilecek hu
zur hakkmın tayini, 

5 — 938 senesi için mürakip intihabı ve 
tahsisatmm tayini, 

6 — Diğer idare meclisi âzalanna oldu
ğu gibi, yeni İdare meclisi âzalanna esas 
mukavelenin 38 inci maddesinde sayılan 
bütün izin ve salâhiyetlerin verilmesi, 

7 — Şirket esas mukavelesinin 4 üncü 
maddesi mucibince ve depo binası olarak 
kullanılmak üzere idare meclisi tarafından 
satm a,1ınma«ı teklif olunan gayri menku
lün şirket namma satm almması husu
sunda bir karar verilmesi 

Dr. IHazım 
Cfrrabrff hastanesi sabık cOdiye 

ve ıfihrerlye mütehassısı Beyoğla lıı-
gllls Mfarett karşısı, tramvay durak 
y«rt Ne. M. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahiliye mütehassısı 
Pazardan başka günlerde öğleden sonra 

•aat (2,5 tan 6 ya) kadar İstanbulda Dl-
vanyolunda (104) numarab hususi kabi
nesinde hastalarmı kabul eder. Salı, cu
martesi günleri sabah o9,3 • 12) h.ıkikl 
fıkaraya mahsustur. Muayenehane ve ev 
telefon: 22398 — 21044 
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G R i P l N B0« 

Nezle, Grip, Bronşitle tekmil ağrıların 
yegâne ve en kuvvetli ilâcı ? 

Harareti süratle düşürür, 
üşütmeden ileri gelen rahat
sızlıkları önler, mideyi boz
maz, kalbi yormaz, böbrek

lere zahmet vermez. 

6RİPİN 
Romatizma ve mafsal ağrıla
rını durdurmakta kat'î tesiri 

haizdir. 

0*0^0^0 0S0 mtm 

Taklidlerinden sakuumz ve her yerde İsrarla GRİPİN isteyiniz. 
icabmda günde 3 kaşe alınabilir. 

Uykusuzluk, asabt öksürükler, 
asabi zayıflık, baş ve yanm baş 
ağnsı, baş dönmesi, bayĝ mlık, çar
pıntı ve sinirden ileri gelen bütün 
rahatsızlıkları iyi eder. 

MAMA 
Dr. H. Şinası 

Besler ve kuvvet
lendirir. Gürbüz, 
tombul ve sıhhatli 
çocuk j'etiştiren ye
gâne gıdadır. 

Fatih Sulh 3 üncü Hukuk Hâkimliğin
den: 

93S/294 
Melekin dava olunan kocası Mustafa 

aleyhine açtığı sulh teşebbüsü davasında 
dava olunanın ikametgâhını bilen olma
dığı anlaşıldığından ilânen tebligat icra-
sma karar verilmiş olmakla 4/4/938 saat 
10 da Mustafanın mahkemede bulunma
sı lüzumu aksi halde gıyabında muha
kemeye bakılacığı tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilân olunur. M. 1516 

10 
KURUŞA 

FOSFARSOL 
Kan Kuvvet ve İştah Kaynağı 

Cihan doktorlarının en büyük kıymet ve ehemmiyet verip beğendik
leri bir formüldür. Kansızlık, iştihasızlık ve kuvvetsizlik, bilhassa nevras
teni, ademi iktidar, mide ve barsak tenbelliğinden doğan hazımsızlık ve 
kabızlarda, en birinci devadır. Üç günde şayanı hayret tesirini gösterir. 

(FEMİL) lâboratuvarı bu kuvvet ilâcını sayın müşterilerine tanıt
makla müftehirdir. Vücuda dinçîik, yanaklara, dudaklara, pembelik, cilde 
taravet, saçlara ve gözlere ateş ve parlaklık veren bu en birinci kuvvet 

ilâcını afiyetle kullanınız. Her eczanede bulunur. 

Fiyatı 100 Kuruş 

H A S A N TIRNAK GllASI 
Türkiyenin en mükemmel cilâlandır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'i fırçasile şişesi 

Küçük J L ^ 9 kuruş, büyük kuruştur. 
Her yerde Hasan ismini ve markasını isteyiniz. 

Femil Kadınhğı bir çok üzücü meşak
katlerden kurtaran en birinci 
sevgilimizdir. Bütün rahat ve 
emniyetle kullanılır. Bizleri yük
sek saadetlere kavuşturur. Tara

vet ve letafetimizi artmr, gürbüz evlâd sahibi eder. Asabi 
hastalıklardan, rahim, nezle ve iltihaplanndan, aybaşı 
ağn, sancı ve kaşmtılarmdan korur. İptidai şekil olan 
bezler ve pamuk tamponlar milcrop ve felâket yuvasıdır. 
Sakınınız ve bu tehlikeli âdetinizden vaz geçiniz. Âdet 
zamanlaruıda biricik dostumuz olan FEMİL ve BAĞINI 
kullanmakla sıhhatinizi ve yuvaıuzm saadetini sigorta 
ediniz. 
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SIVA, BADANA, ÇİNİ, FAYANS 
İŞLERİ MÜNAKAŞASI 

Zonguldakta Kozlu kömür işleri 
T. A. ŞİRKETİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜNDEN: 

Kozlu mevkiinde şirketimiz tarafından inşa edilmekte olan muhte
lif eb'adda (22) binanm dahUî ve harici sıva badana, çini, fayans, vesair 
kaplama işçilikleri, bu gibi işleri yapmış bir müteahhide ihale edilecek
tir. Talip olanlann şartlanmızı ve plânlarıımzı öğrenmek üzere bizzat 
veya tahriren (10) gün zarfında şirketimize müracaat etmeleri ilân olu-

nuı. 

Misak Nazar 

Otomatik 
TÜRK Bilârdolan 

Oynanması pek kolay olup kadın va 
erkekler için eğlenceli bir salon oyu
nudur. Klüb, salon ve gazino sahipl©" 
rine hararetle tavsiye olunur. 

İstanbul, Pangaltı, Hamam Bay
sungur sokak 91 numaralı «ADAPA-
ZAR» imalâthanesi. Tel. 40322 


