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S® Ih Öf e 
AKŞAM Hesap defterleri 

En İyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz prese 
kartonu ile cUdlenmiş sağlam, zarif ve ucuz 
TeTiniye, kasa defterleri - defteri kebirler -

mnavin defterler 
200, 300, 400 sahifeU: 140, 175 ve 250 kurnı 
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ingiliz - italyan konuşması 
gelecek hafta başltyacak 

ingiltere Leryos ve Rodos adalarının 
tahkim edilmemesini istiyecek 

Buna mukabil Kıbnsı tahkim etmemeği kabul ede
cektir - Lord Halifax dün de Roma sefirile görüştü 

Londra 2 — Havas ajansının mu
habiri bildiriyor: İngilterenin Ro
ma sefiri lord Pert gelecek hafta Ko
maya dönecek ve İngiliz - İtalyan ko
nuşması başlıyacaktır. Sefire verile
cek talimat hakkında henüz malû
mat alınamamıştır. Maamafih ijd msr 
lûmat alan mahfiller lordun Akdeniz» 
de yalnız İngilterenin menfaatlerini 
değil, İngiliz ve Fransız münakale yol» 
lavının serbestisini de görüşeceğini 
söylüyorlar. 

Bu mahafile göre, İtalyanm, İspan
yanın mülkî ve siyası tamamiyetini 
ihlâl etmemesini de temin etmek lâ
zımdır. 

Söylendiğine göre, İngiltere, İtal-
yadan Leıyos ve Rodos adalarını tah
kim etmemesini istiyecek, buna mu
kabil Kıbnsı tahkime devam etmeme
ği kabul edecektir. İki memleket her 
yeni tahkün plânını biribirine bildir
meği tealıhüd edecektir. 

İngilterenin Süveyş kar.alı meclisi
ne bir İtalyan âzası tayinini teklif et
mesine imkân yoktur. İngiliz - İtalyan 
anlaşmasının ikinci kânun 1938 ta
rihli muvakkat anlaşma mahiyetin
de olacağı, yalmz bu anlaşmada hü
kümlerin biraz daha sarih surette zik
redileceği zannediliyor. TrablustaM 

tngilterenln Roma sefiri Lord Perth 

İtalyan kuvvetlerinin az.altüması ve 
Bari İtalyan rtuiyosu tarafmdan yar 
puan propaganda' meselesi de görüşü
lecektir. 

Londra 2 (A.A.) — Hariciye Nazın 
Lord Halifax bugün İngüterenin Ro

ma büyük elçisi lord Pert ile tekrar 
uzun bir mülakatta bulunmuştur. 
Kahire hükümeti ile istişare 

Londra 2 (A.A.) — Avam kamara
sında Hendersonun bir sualine cevap 
veren Başvekil, İngiliz - Mısır mua
hedesi mucibnice, İtalya ile yapaca-
ğumz müzakerelerde Mısın alâkadar 
eden her husus hakkında Kahire 
hükûmetile istişarelerde bulunaca
ğız, demiştir. 

Diğer bir mebusun İngiliz - İtal
yan müzakerelerinde hükümetin va
ziyeti ne olacağı sualine de Chamber-
lain, bu müzakerelerin mevzulan ve 
teferruatı hakkında hiç bir taahhüd-
de bulunamıyacağım tekrarlamakla 
iktifa etmiştir. 

Kabine talimatı tesbit etti 
Londra 2 (A.A.) — Kabine bu sabah 

toplanarak lord Pert'in Romaya götü
receği ve İngiliz - İtalyan müzakere
lerinde mülhem oİ£icağı talimatı tes
bit etmiştir. Bu talimat hakkmda res
mî mahafilde kati bir ketumiyet mu
hafaza olunmaktadır. 

Diğer traftan kabine, önümüzdeki 
•pazartesi silâhlanma me?elesine dair 
Avam kamarasında yapılacak beya
nat hakkmdâ da müzakerelerde bu
lunmuştur. 

13 yaşında bir çocuk 10 kuruş yüzünden 
17 yaşındaki arkadaşını öldürdü 

Küçük katil kendisini dövdükleri 
için kamasını çektiğini söylüyor 

On üç ysışlarında Tevfik adında bir 
oçcuk, dün akşam Balat civarında Fa
ruk adında, kendisinden dört yaş bü
yük bir delikanlıyı öldürmüştür. 

Vakayı haber alan müddeiumumî
lik tahkikata elkoymuş, müddeiumu
mi muavinlerinden B. Fehmi vaka ma
halline giderek tahkikatla meşgul ol
muştur. 

Müddeiumumüiğin tahlükatma na
zaran cinayet on kuruş alacak mese
lesinden çıkmıştır. Tevfiğin. arkada
şı Hülûsiden on kuruş alacağı varmış. 
Müteaddid defalar istediği halde Hu
lusi parayı vermemiş. Dün akşam, be
raber çalıştıkları fabrikadan çıkınca, 
Teviik gene parayı istemiş, Hülûsi 
vermeyince kavga başlam.ış, o sırada 
Hülûsinin arkadaşı Faruk ta işe ka
rışmış ve Tevfik bıçakla Faruğu ya
ralamıştır. Karnından tehlikeli suret-
te-yaıalanan Faruk derhal Balat has-
tapesine kaldırılarak yarasına ameli
yat yapılmışsa da kurtarmak kabil 
olamamış ve gece yarısı ölmüştür. 

Vakayı müteakip yakalanan Tev
fik dün Adliyeye teslim edilmiştir. 13 
yaşında olan Tevfik vakayı şöyle anla
tıyor: 

— Hülûsi ve Farukla beraber Balat-
ta cıvata fabrikasında çalışıyoruz. Bir 
müddet evvel Hülûsi benden on ku
ruş borç almış, müteaddid defalar is
tediğim halde iade etmemişti. Dün 
Hülûsinin elinde bir elektrik feneri 
gördüm ve çekip aldam. On kuruşu

mu vermezse ben de fenerini kendi
sine vermiyeceğimi söyledim. Hülûsi 
sesini çıkarmadı. Akşam üzeri saat 
altıda işimizi bitirip fabrikadan çı
kınca, Hülûsi yanma Faruğu da ala
rak geldi. Benden elektrik fenerini is
tedi. Parayı vermeden feneri alamıya-
cağım söyledim. Hülûsi Ue Faruk bir
denbire üzerime hücum ederek ikisi 
birden beni döğmeğe başladılar. On
lar hem iki kişi idiler, hem de Faruk 
benden büyüktü. Attıkları dayaktan 
fena halde canım yandı. Erzincandan 
bana hediye getirilen ucu sivri bir ka
mayı yammda taşıyordum. İki kişinin 
ellerinden kurtulamıyacağımı anla-
ymca kamarm çektim ve üzerime hü
cum eden Faruğun karnına sapladım. 
Sonra ne olduğunu bilmiyorum. 

B« Numan Menemencioğlu-
nün reisliği altındaki heyet 

Cenevreye gitti 
Hatay seçimi için hazırlanan tali

matnamenin anayasaya uygun olmı-
yan taraflarında yapılacak tdilâtı gö
rüşecek komisyonda bulunmak üzere 
Hâriciye Vekâleti "Umumî Kâtibi B. 
Numan Menemencioğlunun riyase
tindeki heyet dün akşamki ekspresle 
Cenevreye hareket etmiştir. 

Tadilâtı tesbit için Milletler cemi
yetinde teşekkül eden komisyon bu 
husustaki çalışmalarına önümüzdeki 
pazartesi günü başlıyacaktır. Müza:-
kerler 20 Marta kadara bitirüecektir. 

Iktisad Vekili 
Dün geldi, a k ş a m 

Viyanaya gitti 
İktisad Vekili B. Şakir Kesebir, 

rahatsız bulunan kerimesinin Viya-
nada yapılacak ameliyatmda bulun
mak üzere dün Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. B. Şakir Kesebir dün akşa
ma kadar Maçkadaki kayın biraderi
nin evinde istirahat ederek bir tarafa 
çıkmamış ve geceki semplon ekspre-
sile Viyanaya hareket etmiştir. 

General Franconun mümes
sili Margi dö Prat Ankarada 

Ankara 2 (Telefonla) — General 
Franco hükümetinin mümessillerin
den Margi dö Prat bir haftadan beri 
şehrimize bulunmaktadır. 

Franco hükümetinin Ankarayı zi
yaret eden ilk mümessili Margi dö 
Pratm bu ziyareti tamamen hususi 
bir mahiyettedir. Margi dö Prat daha 
bir kaç gün burada kaldıktan sonra 
İstanbul yolu ile Bükreşe ve oradan 
da Belgrada gidecektir. 

Mecliste dünkü müzakereler 

Memurin kanununun iki maddesinin 
değiştirilmesi kabul edildi 

Subayların terfii, göçmenlerin askerlik 
muafiyetleri ve orman kanununda yapılacak 
değişiklik hakkmda Meclise üç lâyiha verilcfi 

Ne değişiktik! 
Balkan antantı konseyinin tebli-

ğindeki altmct madde şöyle başlıyor: 
^Ekselans Başkan Metaksas ve Dr. 

Araş Türk - Elen antant kordiyal 
paktından, ilh...* 

On, on beş sene evvel bunu kaç 
kişi anlıyabilirdi? 

Biran duralım ve geçirdiğimiz mer
haleleri, hayretle düşünelim: 

Türk - Elen antantı? 
Ekselans Başkan Metaksas?_ _ 
Doktor Araş? | B|U.Î KöföPHAl̂  
Ve bu dil inkılâbı? | ANKARA 
Bunlara kim ne mânff' verebüirâi? 

* %1töFİ'%v 

Büyük Millet Meclisi toplantı halinde 
Ankara 2 (A.A.) — Büyük Mület 

Meclisi kış tatili devresini bitirerek 
bugün mesaisine devama başlamıştır. 

Fikret Sılaym başkanlığında yapı
lan bu iki içtimada müzakereye ge
çilmeden önce, Brüksel elçüiğine ta
yin edilnaiş olan Cemal Hüsnü Tara
yın Bolu mebusluğundan istifasına 
aid takriri ve bunu takiben de dok
tor Galib Üstün (Süıop), Sabri Top
rak (Manisa) ve Rasim Aktar (An
kara) mn vefat etmiş olduklarım bil
diren Başvekâlet tezkereleri okun
muştur. 

Büyük Millet Meclisi azalan, üç 
üç dakika sükût etmek suretile müte
veffa mebusların hatıralarmı taziz 
eylemiştir. 

Bundan sonra ruznamede bulu
nan maddelerin müzakeresine geçi
lerek evkaf genel direktörlüğü 1933 
malî yüı hesabatı hakkmdaki mazba
ta tasvib edilmiştir. Arzuhal encü
meni karar cetvelindeki, Receb Tor-
oğluna aid kararm Büyük Millet 
Meclisi heyeti umumiyesinde müza
kere edilmesi hakkındaki takririn 
müzakeresinde, takrir sahibi Refik 
İnce (Manisa), Receb Toroğlu'nun 
askerlikten tekaüde sevk ve bilâhara 
tayin edilmiş olduğu Adapazan orta 
mektep muallimiğinden ihraç edil
mesinde Mülî Müdafaa ve Kültür 

lUMimıiHiııınnıııınHHiuınıntıuuıiMimıı 

Bakanlıkları tarafmdan almmış olan 
kararlar etrafmdaki noktai nazan-
m izah eylemiş ve Meclis heyeti 
umumiyesinin hakemliğine müracat 
etûüştir. 

Meclis bu meselenin Millî Müdafaa 
Vekilinin huzuru ile görüşülmesine 
karar vermiştir. 

Büyük Mület Meclisi gene bugün
kü toplantısmda memurüı kanunu
nun 84 ve 85 mci maddeleri hüküm
lerinin değiştirUmesine ait kanunu» 
birinci müzakeresmi yaparak tasvip 
etmiştir. 

Bu yeni hükümlere nazaran: 
« 7 nci ve ondan aşağı derecelerde 

bulunan memurlardan «kadro dola-
yısile açıkta kalan memurlar dahil» 
memleket dahilindeki resmî ve husu
sî müessesatı sıhhiyede tedavileri lü* 
zumu fennen sabit olanların tedavi 
ve yol masrafı ve devletçe tedavi etti-
rilinekte iken vefat edenlerin cenaze 
masrafı mensup olduklan daire büt
çelerinden verilir. 

Memuriyetinin ilgası dolayısile 
açıkte kalan memurlann, ilganın 
vuku bulduğu ay ile onu mütcakib 
olan ay zarfmda maaşları tam ola
rak ve bu müddetin hitanımda tek
rar hizmete tayin kılınmamış iseler 
yeni memuriyete tayinlerine kadar, 

(Devamı altma sahifede) 
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Kim demiş gazete okunmuyor, diyet. 



Sahile 2 AKŞAU 3 Maıt 1938 

Dnn Creceki ve B u Sabahki Haberler J 
Amerika donanması için ''"'"'' "^'"'''"" 
1 milyar 800 milyon dolar! 
Bugünkü 1 milyar 200 milyon dolara 

daha 600 milyon ilâvesi isteniyor 
Vaşîngton 2 — Ayan mecllai hari

ciye encümeni reiai Pitman, gazete
lere beyanatta bulunarak deniz si-
lAhlannın arttmlması için 600 mil
yon dolarlık fazla tahsisat istemiştir. 
Buradaki kanaate göre Fitmanın be
yanatı efkân umumiyenin ne düşün
düğünü anlamak re hükümet tara^ 
fuıdan parlâmentoya bir lâyiha ve-
ıHmesi için zemin hazırlamak için 
y^almıçbr. 

Pitman tarafından istenil«ı 600 
mllj^n, Amerikan dmiz teslihat 
masraflarım bir milyar 800 milyona 
çıkaracaktır. 

Fiakat fimdlki programa bile sulh
perverlerin ve infiratçıların fiddet-
le nuanz bulunduklarım ve Pitman 
poJesUe kabaracak olan mail yük
lerin clddS ttirazlaria karşılanacağı-
m unutmamak lâzımdır. 

Siyasi Amerikan mahfUleri, Alman
ya ve İtalya ile uyuşmak Istlyen 
Çemberlaynln bu tasavvurunun «1-
uhlann tahdidi müzakerelerini la>-

laylaştıracağını ümit etmektedir. 
Amerika hükümeti, 35,000 tondan 
yukan zırhlı inça etmeğe karar ver
meden evvel Londra müzakereleri 
neticesinde hasıl olan vaziyeti bü
yük bir alâka ile takip etmektedir. 

Londra muahedesile tesbit edilen 
tahditleılu Amerika taıafmdan red
di, tahdidat hususunda yeni müza
kerelere girişUmesini güçleştirecek 
re Amerika silâh yarışma başladı-
ğmdan mesul addedilecektir. 

T e c r ü b e t a h s i s a t ı 
Vaşlnfton 3 (A.A.) —, Parlâmen

tonun deniz encümeni, deniz işleri 
için tecrübe tahsisatı olarak 30 mU-
yen dolar istemiştir. Bu paranın 3 
milyonu Los Ancelosun yerine kaim 
üdmak üzere yeni bir kabili sevk ba
lonun inşasına, 15 milyonu umumi 
tecrübe sermayesine, 5 milyonu kü
çük tonajlı birliklerin inkişafma, 7 
milyonu bomba, torpil ve saire ima
line tahsis edilecektir. 

Troçkistlerin muiıa-
keınesine başlandı 

E s k i H a r i c i y e h a l k k o m i s e r 
m u a v i n i T r o ç k i s t d e ğ i l i m 

d i y e b a ğ ı r d ı 
Uoikma 2 (A.A.) — Havas muha-

Wrl büdirlyor: 
21 Troçkist ve sagcmm muhakeme

sine bugün öğle üzeıi başlanmıştu:. 
İthamnamenin kıraatinden sonra, 

reis Ulrih, 21 mahkûma suçlarmı ka
bul edip etmediklerini sormuştur. Bu-
harin, Rikof ve Tagoda, biribiri arka-
sma evet demişlerdir. Bımdan sonra, 
sabık Hariciye halk komiser muavini 
İCrestlnski, şiddetli bir sansasyon u-
yandırarai, yerinden kalkmış ve ener
ji Ue «Hayır, ben Troçkist değilim, 
liayır, ben casus değilim, Leon Troç-
Ulıhı oğlu Sedov ile görü;$melerde bu-
limmadun» diye bağırmıştır. Reis, za
bıtlarda musarrah İtiraflarmı hatır
latarak, Kronstinski'nin sesini kesmiş
tir. Krenstinski, «Hayır, jbuçlu deği-
llm> diye tekrar etmiştir. 

Diğer bütün suçlular suçlarmı ka
bul etmişlerdir. 

Cami hademeleri nizam
namesinin 21 inci maddesi 

değiştirildi 
Ankara 2 (Telefonla) — Vekiller 

Heyeti cami hademesi nizamnamesi-
âln 21 İnci maddesini şu şekilde de
ğiştirmiştir: 

«Bir camide birinci, ikinci gibi sıra
ya tabi olaarak yüzden fazla kimse ta-
rafmdan yapılan hizmetlerde yer açıl
dıkça (vakfiyelerinde ayrıca bir şsıt 
yoksa) bundan sonrakiler Umî hiz-
İnetlerde esasen imtihanla almmış ve 
cami hizmetinde en az altı sene çalış
mış olmak şartüe, sırasile yürütülür. 
Sırada bulunanlar bu şartlan haiz 
değilse, açık hizmet hakkında üçüncü 
maddeye 21/12/936 tarihli nizamna
me İle eklenen fıkra hükmü tatbik 
olımur. ölenin yetişmiş oğlu veya o-
gullan o camide en son açık kalacak 
veya diğer bir camide o dereceye mu
adil olarak açüacak hizmet için mü
sabakaya tabi olurlar. 

B . S t o y a d i n o v i ç B e l g r a d d a 
Belgrad 2 (A.A.) — Başvekil ve 

Hariciye Nazın B. Stoyadinoviç saat 
21,45 de Belgrad'a dönmüştür. Baş-
yckil garda bütün hükümet âzası, 
Balkan antantı devletlerinin ve Bul-
garistanın mümessüleri, Hariciye er-
fcftm, Yugoslav Radikal birliği mü-
inessUleri ve bUhassa parti gençlik 
ieşkflâtına mensup muazzam bir he
yet ve diğer bir çok şahsiyetler tara-
hndan karşüannuştır. Gann önünde 
toplanmış olan halk B. Stoyadinoviç! 
hararetle alkışlamıştır. 

Ankarada verilen 
kararlar 

Yunan gazeteleri hararetli 
makaleler yazıyorlar 

Atina 2 (A.A.) — Atina ajansı 
bUdlriyor: Gazeteler Balkan antantı 
toplantısımn neticelerindeki ehemmi-
mlyeti kayda devam ediyorlar. 

Esti3ra gazetesi, Ankara toplantısı
mn bütün Avrupada akisler hasıl et
tiğini yazıyor ve diyor ki: 

Londra, Roma, Paris ve Berlin, bu 
memleketlerin radyo postalan tara-
fmdan verilen haberlerden de anla-
çüdığı üzere, Konsey kararlarına hu
susi bir ehemmiyet atfetmektedirler. 

Etnos gazetesi, B. Stoyadinoviç'in, 
Balkan antantımn bütün Avrupada 
en mülıim bir kuvvet teşkil ettiğine 
dair olan sözlerini bilhassa kayıt ve 
işaret ediyor. 

Vradini ve Atinaika gazeteleri, Yu
nan milletinin Türk - Yunan mun-
sam muahedesini büyük bir sevinçle 
karşıladığını kaydediyorlar. 

Katimerini gazetesi, Türkiye Baş-
?eklli B, Celâl Bayar'ın Yunanistana 
yapacağı ziyareti hararetle karşılı
yor ve Yunan milletinin, iki dost 
memleket antantı için selefi kadar 
hararetle çalışmış olan B. Celâl Ba-
yar*! kabul etmekle bahtiyar olacağı-
m bildirerek diyor ki: 

Başvekil B. Celâl Bayar, Atina'nın 
eski dostu doktor Tevfik Rüştü Aras-
la Yujıanista'na geldiği vakit, bütün 
Yımanhlann Türk - Yunan dostlu-
ğıma ne kadar bağlı olduklarını gö-
recktir. 

Zavalh insanlar! 

Z e y t i n y a ğ ı f a b r i k a l a r ı n ı n 
m u a f i y e t r u h s a t n a m e l e r i 

i p t a l e d i l m i y e c e k 
Ankara 2 (A.A.) — İktisad vekâ

letinden tebliğ olunmuştur: 935 ve 
936 yıllannda zeytin mahsulünün 
azlığından dolayı zeytinyağı fabrika-
larmdan bir kısmmm noksan çalış
tığı ve bir kısmımn da hiç çalışma
dığı anlaşılmış ve bu fabrikalann 
mahsul azhğı dolayısile yukanda 
yazılı yularda çalışmamaları mücbir 
bir sebeb olarak kabul edilmiş oldu
ğundan zeytinyağı fabrikalarının 
ruhsatnameleri smıflannm bu yüz
den tenzil ve yahut ruhsatnameleri
nin iptal edümemesi takanür etmiş
tir. 

Faşist meclisinin içtimai 
tehir edildi 

Roma 3 — Bugün toplanması mu
karrer olan büyük faşist meclisinin 
içtimai Gabriele d'Anunzionun vefa
tı münasebetile on marta tehir edil
miştir. 

Amerllranm sll&hlanma bütçesi bir mll-
| a i 01 yHz milyon dolarken bu yekûna 
•ttı yüz milyon dolar daha liave ediliyor
muş. 

Ecrum ölçmeğe mahsus, nazarî rakam
lardan blH... Bir fUdr edlnilemlyor... Onun 
İffln misalle anlatalım. 

Mühendislik, doktorluk, ustabaşılık gi
bi büyük, küçük ihtisaslan olan İnsanlan 
bir tarafa bırakırsak, koluyla çalışan ek
seriyetin gündelik kazancmı nazarı İtiba
ra alırsak, bir ferd, yevmiye altmış kunı^ 
kadar kazanır. Yani yarım dolar. Vasati 
Amüre nazaran İnsanm otuz sene - tatll-
flı, bayramsız, hastalıksız ve kapı dışan 
edilmeksizin - bil& inkıta çalıştığım ta-
favvnr edin. Öyleyse, mütevassıt bir ferd. 
Ömründe: 

365X30 1̂  10950 
fOn çalışabiliyor, ve: 

10950x0,80 - 5475 
dolar kazanıyor demektir. Yirmi beş do

lar da cabası: Etti 5500.... 
Şimdi 1,800,000,000 rakamını bu adedle 

taksim edelim: 327.272.... 
Yani, henüz harp olmadan, beşeriyetin 

tQ yüz yirmi yedi bin iki yüz yetmiş iki 
firdl, âoftdutundan öldüğüne kadar ya-
lattıfı bütün kıymetleri Amerikanın şim
diki sU&hlanmasına tahsis ediyor. 

Dikkat: Yalnız şhndiki tesllhatma ve 
yalnız Amerikanın! 

F. Tannr 

Son dakika 
Sovyet Rusya müspet 

cevap 
Ecnebi gönüllülerin 

çekilmesini kabul ediyor 
• • • • • M I H , 

Paris 3 (Akşam) — Londradaki 
Sovyet sefiri B. Maiski, ademi müda
hale komitesi reisi Lord Plymouthu 
ziyaret ederek Sovyet Rusyanm pren-
sib itlbarile ecnebi gönüllülerin İs
panyandan çekilmesi formülünü ka
bul ettiğini tebliğ etmiştir. 

Fransada lıaydudlar 
ile bir miisademe 

Bir jandarma ile bir haydud 
öldü iki jandarma ile bir 

haydud da yaralandı 
Paris 3 (A.A.) — Kulomieldeda bir 

fabrikayı soyup otomobUle kaçan üç 
haydut ile onları gene otomobUle ta-
kib eden jandarmalar arasında haki
kî bir muharebe olmuştur. Her iki ta
raf da tüfek ve tabanca kullanmıştır. 
Bir jandarma ölmüş ve iki jandarma 
ağir surette yaralanmıştır. Haydutlar
dan biri ölmüş ve diğeri ağır surette 
yaralanmıştır. Bunların ikisi de îs-
panyoldur. Alman olan üçüncüsü ya
kalanmıştır. 

Nazır unvanını alan M 
Alman kumandanı 

Berlin 3 (A.A.) — Hltler neşrettiği 
bir emirname ile kara orduları ku
mandanı general Von Branhiç Ue do
nanma kumandanı amiral Raedere 
nazır fhıvanmı tevcih etmiştir. Bu 
suretle bu iki kumandan da hava or
duları kumandanı ve hava nazın ma
reşal Göring gibi kabine toplantılan-
na iştirak edebileceklerdir. 

Fransız gazeteleri Almanyanın Avus-
turyada harekete geçmesini bekliyorlar 
Bu gazetelere göre Ingilterenin son temayülü 
Almanyanın harekete geçmesini tesri etmiş 

Paris 2 — Echo de Paris gazetesi, 
Alman Hava Nazın Mareşal Goe-
rlng'in son nutku münasebetile yaz
dığı bh- makalede diyor ki: 

Alman miUetini idare edenler he
men her gün sözlerUe tahrikatta bu
lunuyorlar. Fransızlarla İngilizler 
Berchtesgaden ültimatomundan son
ra da buna kualk asmamağa karar 
vermiş bulmıuyorlar. Bununla bera
ber Avustıuyaya yalanda yeni bir 
tebliğde bulunulmasından korkmak 
lâzımdır. Londradaki son vaziyet Al
manyanın hareketlerini çabuklaştır-
mıştır. 

İngiltere Başvekili İtalyayı, Avus-
turyanın istiklâlile daha fazla meş
gul olmağa sevketmek İstiyor. Hal
buki Romada B. Hltlere parlak istUc-
bal resmi hazırlanmaktadır. İngilte
re, 1935 Martında Almanya Versay 
muahedesinin askerî hükümlerini 
nakzettiği zanıan, Fransız nazırla-
rüe yapılan anlaşmaya rağmen Ha-

ricye Nazın Sir John Simon'u Berli-
ne göndermişti. Şimdi bu mütered-
dld diplomasî yoluna tekrar girmek-
tedü*. İngiliz BaşvekUinin hayalinin 
devam etmiyeceğini ümid ediyoruz.» 

Epoque gazetesi de diyor ki: «Al
manya Ue anlaşmak... B. Hitler Cer
men birliğinden bahsettikçe ve Goe-
rtng Alman askerî tayyarelerinin gü-
«ellğlni anlattıkça bize ve barış isti-
yen herkese düşen ilk vazife kuvvetli 
olmaktır.» 

Oeuvre gazetesi diyor ki: «B. Mit
lerin yakınları Avustui'yaya karşı ye
ni bir taaiTuzda bulunmak istemiş
lerdir. Fakat B. Hitler bunu tasvip 
etmemiştir. Bu taaı-ruz en fazla bir 
İki hafta zarfında bir emri vaki yap
mak olacaktır. Bu münasebetle yeni 
bir ültimatom verilecektir. Goering'in 
nutku bımun başlangıcıdır. Bu nut
ku Viyanada, Graz'daki karışıklıklar 
nevinden karışıklıklar takib edecek-
tir.ı 

Yeni sene bütçesi 
Hangi dairelere ne nisbette 

tevzi edildiğini yazıyoruz 

Mısır Akdeniz müzakere
sine iştirak etmek istiyor 

Kahire 3 (A.A.) — Alahram gaze
tesi, İngiliz - İtalyan müzakereleri 
hakkında yazdığı bir makalede diyor 
ki: 

«Hür ve müstakil bir devlet olan 
Mısırm, herhangi bir Akdeniz müza
keresine iştirak etmek hakkı sarih
tir.» 

Ingilterenin teslihat 
masrafı 1,5 milyar sterlin 

Londra 3 — Neşredilen Beyaz kita
ba göre İngiltere hükümeti 1937 se
nesinden 1941 senesine kadar silâh-
lanmıya bir buçuk milyar İngiliz li
rası sarfedecektir. 

Ankara 2 (Telefonla) — Yeni yıl 
bütçesinin geçen seneki bütçeden 17 
müyon lira fazla olduğunu büdirmiş-
tim. Bu fazla tahsisatın hanki daire
lere ne nisbette tevzi edildiğini geçen 
seneki bütçe ile mukayeseli olarak 
bUdiriyOrum. 

Büyük Millet Meclisi bütçesi 175 
bin 18 Ura fazla Ue 4,002,064, Başve
kâlet bütçesi 7173 İka noksanile 1 
müyon 294,992 Ura, istatistik umum 
müdürlüğü bütçesi 79,167 lira nok-
sanUe 238,324 Ura Devlet Şûrası büt
çesi 13,997 lü-a fazlasUe 250,911 lira, 
Devlet meteoroloji Umum müdürlü
ğü bütçesi 100,027 Ura fazlasile 617 
bin 185 İka, Maliye Vekâleti bütçesi 
699,616 Ura fazlasUe 20,851,565 Ura, 
Düyunu Umumiye 2,510,213 lira faz
lasUe 51,659,488 İka, Gümrük-İnhi
sarlar Vekâleti bütçesi 253 lira fazla
sUe 5,644,160 Ura, DahUiye Vekâleti 
175 bin lira fazlasUe 5,031,198, Emni
yet işleri umum müdürlüğü bütçesi 
250,000 lira fazlasUe 6.916. 967 lira, 
jandarma umum kumandanlığı büt
çesi 259,000 Ura fazlasile 10,469,300 
Ura, Hariciye Vekâleti bütçesi 255,000 
Ura fazlasUe 3,555,925 Ura, Sıhhiye 
Vekâleti bütçesi 1,397,996 lu-a fazla
sile 7,896,733 lira, Adliye Vekâleti 
bütçesi 300,000 lira fazlasUe 9 mü
yon 546,603 lira, Maarif Vekâleti büt
çesi 3,485,737 Ura fazlasile 15,708,108 
lira, Nafıa Vekâleti bütçesi 8,112,501 
İka noksanlie 7,667,607 Ura, İktisad 
Vekâleti bütçesi 202,000 Ura noksa-
nüe 5,466,316 lira, Ziraat Vekâleti 
bütçesi 1,041,000 İka fazlasUe 7 mil
yon 153,962 İka, Milli Müdafaa Ve
kâleti bütçesi Kara, Hava, Deniz, As
kerî fabrikalar ve Haritalar Umum 
müdürlüğü bütçeleri de 15 milyon 
küsur bin lira fazlasUe 82,232,004 U-
radır. 

G e ç e n s e n e k i n i n a y n i b ü t ç e l e r 
Riyaseticümhur bütçesi geçen se

neki bütçenm ayni olarak 404,960, 
Divanımuhasebat bütçesi 602,034, Di
yanet işleri riyaseti bütçesi 608,241, 
Tapu umum müdürlüğü bütçesi 
1,370,222, Matbuat umum müdürlü
ğü bütçesi de gene geçen seneki büt
çenin ayni olarak 186,009 liradır. 

F i l i s t i n d e b i r A r a b ç e t e re i s i 
y a k a l a n d ı 

Kudüs 2 (A.A.) — Reuter ajansı bü
dirlyor: 

Yakalanması için 200 îngiUz lirası 
mükâfat vadedihnîş olan bir Arab çe
te reisi dün yakalanmıştur. Bu çete on 
beş İngiliz zabitini öldürmekten suç
ludur. 

B. Eden sefir mi 
oluyor ? 

Vaşingtona gönderileceği 
rivayet ediliyor 

Lonudra 2 (A.A.) — Dayli Skeç ga
zetesi «Eden Vaşington'a büyük elçi 
olacak mi3> başlıklı yazısında, Sir Ro-
nald Lindsey'in sekiz seneden beri bu 
vazifede bulunduğunu ve kaldırUma-
sı çok yakın olduğunu kaydettikten 
sonra diyor ki: 

Londi'a politik mahfUleri dün ak
şamdan beri böyle bir tayin lehinde 
propagandaya başlamışlardn-. Bu 
mahfUlerin iddiasına göre, bu tayUı 
yalnız Hariciye Nazırımn istifasın
dan çıkan meseleyi halletmekle kal-
mıyacak, ayni zamanda İngiliz -
Amerikan münasebetlerinin istikbali 
için de değer biçilmez bir kıymeti ha
iz olacaktır. 

Laııdra 2 (A.A.) — İngiliz diploma
si mahafili, bir İngiUz gazetesinin B. 
Bden'in Vaşington büyük elçiliğine 
yakmda tayin edilebileceği hakkın
da verdiği haberin esassız olduğunu 
bUdirmektedir. 

Alman - italyan 
dostluğu 

italya Hariciye Nazmnm 
bir Alman gazetesine 

beyanatı 
BerUn 2 (ÂIÂ.) — Welt und Majt 

gazetesi İtalyan hariciye nazın kont 
Ciyano Ue yaptığı bir mülakatı neş
retmektedir. Kont Ciyano diyor ki: 

uHaset ve itimatsızUkla parçalan
mış olan Avrupada, İtalya ve Almanya 
miUetleri arasmda hakikî dostluğun 
karşıhklı olarak hayatî zaruretlere 
riayet edilmesine ve bu zaruretlere 
karşı anlayış gösterilmesine Istinad 
etmesi lüzumunu anlamışlardır. Bu 
hayatî zaruretler ihlâl olunduğu yer
de hiç kimse için sulh ve itimad mev
zuu bahis olamaz. 

Almanya, İtalya imparatorluğunun 
Ihtlyaçlarmı anlamış, ve İtalya da 
Almanyanın Afrika güneşi altında 
yer alması lüzumunu takdir ve ilân 
eylemiştir.» 

Kont Ciyano, İtalya ile Almanya 
arasında bolşevikliğe karşı mevcut 
tesanüdü kaydettikten sonra şımlan 
Uâve etmiştir: 

«Alman - İtalyan dostluğunun de
rin bir ideali vardır. Bu dostluğu ha-
Hrhyanlar işte bunu mükemmel bir 
tarzda anlamışlardır ve her gün de 
daha ziyade bu zihniyete bağlamp 
itimad gösteriyorlar. Onların en bü
yük temennisi bu dostluğun Hitler 
ve Mussolini gençliklerinin kalbine 
de kök salmasıdır. Çünkü mUletler an* 
cak gençliklerle ebedileşkler ve en 
genç çocuklarında yüksekliklerini bu-
lurlai'.») 
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AKŞAMDAN AKSAMA( 

Dil meseleleri 
Gene ecnebi îsmîhaslar — 

^ Farisî,, terki|>ler 

Sınzasuu okuyamadığım Ur kari-
I im, Haydarpasadan postaya: vth 

rilmiş mektubunda diyor U: 
Ecnebi ismi haslaım imlân mesde* 

Btaıde-baııa iaibnut-dx lıatlııniM, 
Şimdiye luıdar ba iıusuM dair yazılan» 
nızda gftsferdlğfaıİK birçok makul ve 
•öz götürme» sebeplere, zannedenem, 
6unu da Uftve etmek mümkündür: 

Ecnebi şahıs İsimlerinde telâffuzdan 
dyade asıl o ismin imlâsı büyük rol 
oynar. Meselâ Fransızlarda sık sık te
sadüf (dunan şöyle bir isim ele alalnn: 
Ribot. Bu, Ribo diye okunur değil mi7 
Fakat gene bu okunuşla bu ismi bir
çok türlü yazmak kabUdir: Ribot, Ri
bo, Ribeau, Ribeaut, Ribau, lâbaut, 
Ribaud, Rflıeaud, Ribeauelt Ulı... İşte 
bu isimlerin her biri bu yazılış tarzile 
bir klişe halinde ajrn ajm şahıslara 
alem olnmştur. 

Pekâlâ bilirsiniz ki, Avrupada bir 
mağazadan alışveriş edip te aldığınız 
eşyayı adresinize göndermek üzere is
minizi kasaya söylediğiniz zaman, is
minizin telâffuzu ne kadar kolay anla
şılırsa anlaşılsın, mutlaka aae iionini-
zi heceletirler. 

Müteveffa Briand'm ismini Brillant 
diye yazsak, Briand - Kellog mi sakına 
ismini veren Fransız siyasiyunundan 
olan zat o l d t ^ anlaşılır mı? Halbuki 
bizim yazı üe bu ha* iki ismi Briyan 
diye yazmak lâzun gelir. 

Üşenmezseniz bir (Bottin) açınız, 
orada ayni telâffuzla bir ismin birçok 
türlü yazıldığuu görürsünüz. İsimleri 
ayni şdflde «elâffuz edilen şahıslar ve 
aileler bkibirlerinden tefrik edilmek 
çareirini bundu bulmuşlardır. Bu saye
de soy adı da mahdud bir çerçeve için
den çıkıyor ve isimlerin biribirine ka
rışması ihtinuüt azalıyor. 

— 2 — 

Diğer bir kariim de, arada sırada 
farisl teridbi izaffleıi kullandı

ğım için beni kabahatli bıdunyor. 
«Sizin de vaktile mensup bulundu-

ğunuB. heeeeUer bu terkiplerden yazı 
dilini temizlemişlerdi. Bunlan niçin 
tekrar dirUtmeli?» diyor. 

İtirazı kaktı bulmuyorum. Gerçi bi
zim neslimiz, lisam ba terkiplerin ta-
sannuımdan temizledi. Fakat artık if
rata da varnumıaMır. 

Ktmuşm'ken: 
«MdVzuu balıs», «sürçü lisan», «ha

leti nezi» klişelerini kuUamyoruz. 
HaBndd yazarken bu yer etmiş söz

leri zonüd bozmak istiyonlcr var: 
«Balıis' mevzuu», «lisan sfirçfi», «me-

ti h a l c ^ gibi... , 
Düinûzde kalan ve farist kaidesiİA 

^rkip saydığımız teşekkülleri ille tas-
%«yeçıriı^rıak fiıydasızdır. Çünkü im 
kaideyi esasen türkçeye uygun sayabi
liriz. Meselâ: «Çoğa insan» demekte
yiz; o insanlım çoğu» sözikıden hafif-
ietilmiş, takdim tehir edilmiştir. aBa-
his neıatuH)» mı da ayni kaideye tıübl 
olarak «mevzuu balıis» ofanuş diye tam 
tÜrkçe kaideye mutabık telâkki ede-
bUiriz. 

Daha ne misaller var: 
«Ren^ soluk», odini bütün»... Bun

lar da nu farisl kaidesüe vasfı ter-
kiltt?!... öyleyse, yaşıyan bir sürü «ter
kipleri» neden öldürmeli? 

* (va - Nû) 
* * • • • • . . . . . . . . . . 
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Şan resitali 
wfa>nlwü koaservatuan mezunla

r d a n Bayan A. Bablkyan tarafm-
^ 5 Mart Cumartoi günü saat İT 
de Fransız tiyatrosunda san resitali 
veriîeeıitfr. 

Hazurianan ı>rograında Bach, Mo-
^*rt, Strauss, Maurice Rovel, Charles 
Oounod ve Cemal Reşid gibi musiM 
«stadlannm milntahap bir çok par
çalan vardır. Bayana piyano üe B. 
°- Cemal Reşid refakat edecektir. Bl-

êtler tiyatro gişesinde, Ünyon Fran-
sezde ve konservatuarda satılmaktar 
dır. 

^vukat Nuri Osmancıklıoğlu 
^ytû Bayerin vekilliğinden 

istifa etti 
j^^ŞÇİ Avni Bayerin vekili avukat 
f*elımed Nuri Osmancıklıoğlu bu ve-

J^^etten istifa etmiştir. 

Et satışı 
Parça halinde 

satış yasak 
edilmemiştir 

MezbRhada kesilen etler» cinsini 
gösteren damgar vumlmaa kararlafh 
nuştı. Karann tatbikine başlanmıştır. 
Dün mezbahada kesUen bütün hay
vanlara damg^ vurulmuştur. Ancak 
dün mesahada nlsbetcn az hayvan 
kesilmiştir. Esasen Çarşamba günl^ 
her hafta az hayvan kesilmesi mutad 
oldı^fundan bunda bir fevkalâdelik 
yoktur. 

Parça halinde et satışı yasak edü-
diği hakkmda kasaplar arasında bir 
şayia dolaştığmdan bir çok kasap
lar gövdeleri parçalamaktan çekin
mişlerdir. 

Gerçi yeni belediye zabıtası tali
matnamesine böyle bir madde konul-
muşsa da bu madde henüz şehir mec
lisince kabul edilmemiştir. Meclisçe 
kabul edilen talimatnamenin meriyet 
mevkiine girebilmesi için bütün tar 
limatnalnenin mecliste kabul ve son
ra tasdiki lâzım gelmektedir. Binar 
«laleyh parça et satışı hakkmda yar 
sak mevcut değildir. 

Kasaplar her et gövdesi üzerind» 
mevcud damgadan başka etiket d« 
bulundurmağa mecbur olduklann-
dan parça etlerin üzerinde de etiket 
bulunduracaklardır. 

Yeıri vapurlarımız 
7 vapur beş ay 
IçJnde gelecek 

Denizyolları idaresinin Almanya-
ya ısmarladığı on gemiden üçüncüsü
nün de denize indirilmesi memnuni
yetle karşılanmıştır. 3000 tonluk o-
lan bu gani Mersin hattına tahsis 
edilecek olan dört yeni vapurdan bir 
tanesidir. Marmara hattma da üç 
vapur tahsis edilecektir. Bu 7 yeni 
gemi beş ay {Wfmda limanımıza ge
lecektir. 

Yeni gemil«r deıiizo indirilmekle 
beraber kazanlannm yerlbştlrllmesll» 
diğer küçük aücsama müteallik işler 
itmam edilmemiştir. Denize indiril
miş olan üç vapuru düğer dördü taklb 
edecek, bu suretle Mersin ve Marma-
z& hatiazma tahsis edileecdc olan 
küçük tonajlı yolcu vapurlannm in
şan tdteeektir. Bundan sonra dâ  Ka
radeniz- hattma tahsis edilecek olan 
diğer vapurlar denize indirilecektir. 
D^ıizyollan idaresinin on gemistle 
Akay ve İzmir için ısmarlanan körfez 
vapurlarmın tamamen tesdlümü 939̂  
saıesiain flk aylarmda I^tirilecektir. 

Diğer taraftan deniz ticaret filo
muzun esash şekilde takviyesi mukar
rerdir. Yeni gemUer ihtiyacı karşılı-
yamadığı takdirde yeniden 10 gemi 
daha ısmarlafiacaktır. Bunlann han
gi devlet tezgâhlarma ısmarlanacağı 
hakkında şimdiden birşey söylene
mez. 

Yeni gemilerimiz geldikten sonra 
halen elde mevcud eski vî^urlar da 
esask tadilât yapılması ve bunlann 
bir kısmmm ticaret eşyası naklind» 
kullanılması kararlaştırılmış giblcür. 

Y e n i m a a r i f tayinler i 
Kadıköy ikinci ortaokulu direktör

lüğüne, Üsküdar birinci ortaokul di
rektörü terfik Tanm, Üsküdar birin
ci ortaokul direktörlüğüne de Üskü
dar üçüncü ortaokulu müdürü Meh-
med Emin'nin tayin edildikleri îstan-
bul Malarif müdürlüğüne büdirllmiş-
tir. 

Aksu dün Sinoptan hareket 
etti 

On gün kadar evvel Sinop limanın
da kara'ya oturarak hasara uğnyan 
Denizyollan idaresinin Aksu vapuru 
dün Sinoptan hareket etmiştir. Vapur 
bugün limanımıza gelecektir. Aksu 
vapuru Sinopta kısmen tamir edü-
miştir. Burada yeniden esaslı şekUdt 
tamir görecektir. 

Hakli şikâyetler 
Bakımsızlığı tahammül-

fersa ve nulusu kesif 
semtter 

Koeamustafapttça semtinin ka-
rcmbişı^kaJclcBema Oektrik lâm-
bakın kcmUacağutt memnuniyet' 
le okudum. BUAm Etyemezfd» 
Çavuşzade sokağına üç elektrik 
lâmbası asuman için senelere* 
uğraşttğtm halde ba sene âs mtir-
racaatim dinlenmedi. 

Çavuşzade sokağının Sultan 
camiinden Etyemez yokuşu cad
desine çıkacak kısmı üç döne-
meçUdir. Bu sokakta 37, 49 ve 53 
numaralı evlerin arasındaki kö
şeye ve bir de sokağın ağzına lâm
balar konulursa bunca senelerdir 
çektiğimiz zahmetleri unuturuz. 

Sokağımız öyle bir yerdir ki, 
hattâ ZaJoğlu Rüstem. pehUvan 
sağ olsa geçmeğe cesaret edemez
di. O derece korkunçtur. 

Cumhuriyetten bütün mahal
leli ışık bekliyoruz! 

Talât Talay 
' ••• 

Şüphesiz, şehrin imarmda bin 
rinci derecedeki semtler, yahud 
ana caddeler en ön plânde gelir. 
Lâkin, ayni sımanda iahammiH-
fersa derecede bakımsızlara azı
cık iltifat etmeği, nüfusu fada 
olanlan da azıcık kaytrmağt unut-
mamaluhr. 

İsmi geçen sokağm da burdar-
dan biri olduğu anlaşılıyor. 

Kartalda bir tarlada 
bir çok eşya bulundu 

Bunlann bir evden 
çahndığı anlaşıldı, 

hırsız aranıyor 
Evvelki akşam geç vakit Kartal me-

zarhğı civarmdan geçmekte olan Mus
tafa admda biri, tarla içinde, çalılar 
arasında bir yığın görmüştür, Musta-
ftı yaklaşınca bunun, Wr hah İçerisine 
sarılmış erkek elbiseleri, sofra takmu, 
kadm mantolan ve ^ekli kadın eXtiL-
seleri olduğunu uılamıştır. 

Mustafa, vaziyeti kır bekçisi Haşime 
bildirmiş, Haşim de mahaltt jandarma-
sun haberdar etmifltir. 

Kartal jandarma, kumandam, eşyv 
nm bulunduğu yere gideri vaziyeti 
ve mevcud eşyayı tesbit eylemiş, bu eş
yanın bir müddet evvel Kartalda B. 
Tahsinin evinden aşınlan eş3ra oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Fakat işin garip- cüıeti, bu eşyanuı, 
gayet muntazam bir şekilde, hattâ 
ütülerinin Mle boBUİmamasına itina 
edilerek sanp sarmalanıp çahlarm 
arasına yerleştirilmiş olmasıdır. 

Bunlan aşıranm kim olduğu henüz 
tesöıt edUmemiştlr. Tahkikat ilerle
tilmektedir, _ 

D e n i z B a n k u m u m müdürü 
İzmirden ge ld i 

Deniz Bank Umum müdürü B. Yur 
suf Ziya Öniş dün» îzmir vapurile tz-
mirden şehrimize gelmiştir. Denl̂ t-
yollan müdürü B. Sadedd<n ile Akay 
İşletmesi müdürü B. Cemü umum 
müdüre refakat eûnefctedirler. 

Deniş Bank umum müdtir muavini 
B. Tahir Kevtep ile B, Hanm da 
Almanyadası şehrlmizr gelmişlerdir. 
Umum Müdürle muavinler Denli 
Bank teşkilâtı etrafmda tedkikler» 
devam edeceklerdir. Bankanm İstan
bul şubesi bir iki güne kadar kati 
şeklini alacaktu:. 

S o y a d ı a l m ı y a n l a r a ver i l en 
c e z a l a r 

Soyadı almıyanlaar hakkmda ve
rilen cezalara dair DahiUye Ve-

• kâletinden vilâyete bir emir gelmiş
tir. Bu emre göre 2/7/937 tarihinden 
sonra altı ayda karara bağlanmıyan 
cezalann ceza İtanununun 102 ncl 
maddesine göre müruru zamana ta
bi olduğu bildirilmiştir. 

Barflşşafaka 
Kıymetli kültür 

yuvamız 65 
yaşında 

YurdumtEM yıllardan beri Mnlec<-
cft münevver yetiştiren kıyıoetll mftr 
essesemls Darüşşaf aka 6S yaşma bas
mış bulunuyor. 

Bü münasebetle Darüşşafaka nsfr 
zunlan kurumu bir bayram hazırla
mıştır. Bu bayram 6/3/938 Pazar gü
nü mektep binasmda yapüacaktır. 
Bütün Darüşşafakalılar bayrama da
vet edilmektedir. 

Zengin programla süslenen bu bay
ram gününde Darüşşafakalılar anar 
navî Darüşşa:faka soframda to^iar 
nacaklar beraberce yemek yiyecekler 
eski hatıralarım anacaklardır. 

Darüşşafakalüarm bayrammı kut-
luyor ve Darüşşafakaya nurlu yo
lunda daimi muvaffakiyetler diliyo» 
ruz. 

Bir hırsız y a k a l a n d ı 
Çemberlitaşta oturan Şükrü ismin

de biri, çarşıda Evliya hanının helâr 
smda abdest bozarken paltosunu çivi
ye asmıştır. Bu şurada Tevfik adında 
bir sabıkah paltonun cebinden 195 li
rayı aşınp kaçarken 3^alanmıştır. 
Polis, Tevfiğî Adliyeye teslim etmiştir. 

SıMefcâr şiMm 
Oseb adında bîri 

aranıyor 
Müddeiumumiliğin, bir müddetten 

beri Istanbulda muhtelif sahtekârlık
lar yapan bir şebeke hakkmda tahkir 
kat yaptığmı yazmıştık. Bu şebeke 
Ue alâkadar olarak taklid imza ile 
sahte rapor tanziminden maznun 
Adnan admda biıl geçenlerde tevkif 
edilmişti. 

Müddeiumumilik ve tahkikat hâki
mi tatafiından yapılan tahkikat ve 
tedkikat neticesinde Oseb aRhnda bb: 
adamm da şebeke Ue alâkadar bulun
duğu tesbit edilmiş ve ktndlsl so ı^- ' 
ya çağınlmıştır. Fakat yapüan araş
tırma neticesinde Oseb muayyen adr 
resinde bulunamamıştır. 

Müddeiumumilik Osebin arnnm— 
için zabıtaya tezkere yasmıştır. Onb 
zabıta tarafmdab aranmaktadnr. 

Türkof i s i s tanbul fubes i 
muduru lyı lef t i 

Tehlikeli bir otomobil kazası geçi
ren Türkofis İstanbul şubesi nrüdür 
rü B. Suphi Ziya uzun bir tedavMen 
sonra kesbi afiyet ederek tekraırva-
ziffesine başlamıştır, 

B, Suphi Ziyaya vekâlet etmekte 
olan B. Necmeddln Metomm şiddetli 
bir rahatsızlık neticesi hastaneye 
kaldınldığmı teessüfle öğrendik. B. 
Metoya âcil şifalar dUer, Ofis müdü-
rüiie geçmiş olsun deriz. 

İ ske l e l erde h a y v a n mururiye 
resminin indiri lmesi karsın 

v i l âye te bi ldiri ldi 
Et fiatlerinin on kuruş ucuzlatıl

ması münasefoetUe iskelelerde h ı ^ 
van müruriyesinln de tenziline datr 
Heyeti Vekilece verilen karar vilây»-
te bUdirilmişt# 

Bu karara göre küçük hayvan 
yavrularmdan alman ylmü para ite 
büyük hayvanlardan alınan bir ku
ruş resmin kaldınlaı-ak her ikisinden 
onar para alınması, büyük hayvan 
yavrularmdan alınan beş ve büyük 
hayvandan alman on kuruş yerine 
de yüzer para ahması muvafık görül
müştür. 

Bir k a d m hal ı s i lkerken pen« 
c e r e d e n düşerek y a r a l a n d ı 

Kumkapıda Taşçılar sokağmda otu
ran Robe isminde bir Rum kadım, evi
nin pencerelerini silmekte iken dört 
metre yükseklikten düşerek yaralan
mış ve hastaneye kaldınlmıştır. 

İSTANBUL HAYATI 
Ya sert olsaydı?.. 

Posta havale gişesiBln önünde k»> 
nnca gibi kaynaşan kalabahğm arasım 
na seknfamiıı çal^prk» mcanr ses
lendi: 

— Bfty AMımed Savvi^ 
İsmi duyunca herkes Usribirini ite

rek bay Meluned Sorvinin upıuna 
bacakları arasmda esllnıemek içia 
yol açmağa çalışıyordu. Ben de ayni 
endffe Ue feriye çekflirken dnümd» 
Ur tepinme oldu, gevr^ bir ses do-
ynldu: 

— ÇeldÜnlı önümden. Yoksa hoşt-
nu belâya s^acaksımz. 

Bay Mdmıed Servi homoıdana lw* 
murdana solnıldu. Ancak şapkasmol 
tepesi gişenin kenarma yetişebiliyor^ 
du. İmza için memurun uzattığı maic-
buzu almak üzere bir kaç defa cıpUip 
di. Tammda duran bir adam maldıa-
zu uzatarak sordu: 

— Bay Mehmed Servi dz misdlnlzT 
— Elbette benim. Beğenemedin ndT 
Etraftan bir kahkaha koptu. Kal»* 

balık arasmdan biri bağırdı: 
— Tam da isminin adamı imiş ha. 

Den^c ki, biz servinin ne olduğunu 
bümiyormuşıız. 

Memur tekrar »edendir 
— Bayan Gençay 
Bütün bâ M- geriye döndü. G5d«r, 

Gençaym saçtığı ışıklan anyordn. » 
Ktdıverengi mantolu, kırmın başöp< 
tülü^ iMttpMİak, siımiyah, yanaUa-
n, dmâıMmn şa.tUk, tâtnaşbk bir ka> < 
dm önündekileri ite kaka sokoMn. 
Herkes gülütnsiyerek birHıirlerine ba
kışlılarken gene kalabalık araaadaa 
bir SM duyuldu: 

— Galiba ay tutulmuf da karanlık 
giörünüyor. 

Memur, Kirkor Aslana aaricndL 
Benzi sapsarı, boynu çöp gibi, gözledi 
çukura İcaçımş, elmacık kemilderl fnv 
lamış, derisi kemiğine yapışmış bir 
adam, kadid parmaldarü» kâğıdı aldı. 

Memurun sesi duyuldu: 
— Hüseyin Yumuşak. 
Geriden sert bir haykırma işitUdL 
— Yol verin geçelim... 
Ortahk biribirine karıştı, üzün, Irl 

yan bir adam kocaman ellerfle önttne 
geleni tutup savurarak gişeye sokıd-
du. Kâğıdı imzalarken kıdemin uen 
kınldt. Aradan biri baylardı: 

— Eyvah, ezildim. 
Yanımda duran Mrl kulağuna tuh 

ladı: ^ 
— Yumuşağı böyle ise, jji. sert oi< 

saydı?.. 
Cemal Seflk 

Mahpuslardan bir kafile bu
gün Tekirdağma gönde

rilecek 
Umumî hapl.shanfmln yakmda yık-

tınlmasma başlanacağından, mah-
kûmlarm nakline devam edilmektedir. 
Bugün de bir grup Teklrdağı hapidıa-
nesine gönderilecektir. 

İstanbul jandarma bölük kuman-
danhğı, karakolu ile beraber hapl^t»-
ne binası dahilinde brânnmaktadır. 
Hî^ishanenin yıktırılmasına başlanm-
ca, Jandarma kumandanhğı, kalem ve 
karakolu, vilâyetin karşısındaki eski 
Emniyet müdürlüğü müteferrika ko
miserliğinin bulunduğu binaya nak
ledilecektir. 

K a s a p dükkân ında k a v g a 
Bir apartımsmda kapıcılık eden 

Rasim admda biri dün Beyoğlunda 
Tarlabaşmda Yerasimostan et aldı
ğı sırada, kasabm beğendiği yerden 
et vermemsi üzerine münakaşaya 
başlamıştır. Nihayet iş büyüyerdc 
tokat yumruğa dökülmüş, en s(mua-
da Rasim eline geçirdiği kiloluk btr 
dirhemi Yerasimosun kafasına yer* 
leştirerek yaralamıştır. 

Yevasimos, salKtifya müracaat et
miş, Rasim yakalanaıak Beyoğlu 
müddiumumîllglne verilmişte. 

ihsan ın iades in i iatemek iç in 
e v r a k haz ır landı 

Üsküdarda Onnik admda bir Ihtir 
yan parasına tamaan öldüren İh
san admda biri geçenlerde Üsküdar 
tevkifhanesinden kaçmış ve yapüan 
tahkikat neticesinde Ihsanm Frarv-
saya kaçtığı ve Marslylda yakalan
dığı anlaşılmıştı. 

Müddeiumumîlik thsanm Türkl-
yeye getirilmesi için lâzım gelMi te
şebbüslere girişmiş ve lâzım gelen 
evrak tanzim olunarak dün Hariciye 
vekâletine gönderilmiştir. 
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Şehir meclisi şubat 
toplantısını bitirdi 

Gamlıcanın tenvirinden vazgeçildi, bina, arazi 
vergi taiısitieri esitisi gibi Italıyor 

Şehir meclisi dün şubat devresinin 
Ison toplantısını yapmıştır. Halkalı ve 
Kırkçeşme sularmın kesilmesinden 
sonra hainamlara verilecek Terkos 
suymıun üçte bir noksan ücretle ve
rilmesi hakkmdaM teklif Mülkiye ve 
Kavanin encümenlerine havale edil
miştir. Bu teklife göre, hamamlar su
yun metre mikâbına on beş kuruş ye
rine on kuruş vereceklerdir. 

Millî bayramlarda' yapılacak ten
virat için Elektrik şirket'le yapılan 
mukavele için verilen yüz bin liralık 
tahsisat kifayet etmediğinden, on al
tı bin lira daha ilâvesi hakkındaki tek
lif münakaşa edilmiştir. 

Azadan bir kısmı, evvelki muka
velede Çamlıcanm tenviri hakkında 
da bir kayıd mevcud olduğu halde son 
mukavelede bu kaydın kaldırılmasına 
itiraz etmişlerdir. Riyaset makamı na
mına cevap veren Makine- müdürü B. 
Nusret, Çahıhcanm çok uzak olduğu
nu, buraya yapılacak tenvirat için ay
rıca 40-50 bin lira sarfetmek lâzım 
geldiğini, burada elektrik tenviratı 
yerine meşaleler yakmak fcuretile hu
susî şekilde tenvirat yapüabileceğini 
söylemiştir. 

Azadan B. Avni, Çamlıcanm iddia 
edildiği gibi uzak olmadığını, Çamlı
canm güzelleştirilmesi düşünüldüğü 
bir sırada istisna edilmesine itiraz et
miştir. Neticede riyaste n?jrıma yapı
lan bu beyanat dairesinde mazbata-
nin kabulü muvafık görülmüştür. 

Pastırma', sucuk imali hakkmdaki 

Mülkiye encümeni mazbatasmm Be
lediye zabıtası talimatnamesi komis
yonuna havalesi kabul edilmiştir. 
Bina ve arazi vergi taksitleri baklan
da bundan evvelki celsede gösterilen 
temennlyata göre, Mülkiye encümeni 
mazbatası okmunuştur. Encümen, 
vergi taksitleri zamanmm eski şeklini 
muhafaza etmesini kabul ediyordu. 
Meclis te bu mazbatayı tasvib etmiş
tir. 

Bütçenin bir faslında yapılan bir ta
dil Ue llkmekteplerden bir kısmında 
tamirat yapılması muvafık görülmüş
tür. Bundan sonra Belediyeye aid 
mektum emlâki ihbar edeceklere ik
ramiye verilmesine dair Kavanin ve 
Bütçe encümenlerinin mazbatalan 
okunmuştur. Encümenler, Belediye 
kanunlarında bir sarahat olmadığı 
için muhbirlere ikramiye verilmesine 
kanunî imkân göremiyor! ardı. Uzun 
münakaşalardan sonra bu mazbata
nın da makamın huzurile müzakere
sine karar verilmiştir. 

Etin on kuruş ucuzlaması hakkın
daki kararın tatbikini temin için ka
saplardan 25 lira maktu pa
ra cezası alınması hakkındaki maz
bata muhteviyatı da kabul edilmiştir. 

Lâvha, tente, siper, çöp ve saire gi
bi vergi ve resim borcunu vermiyen 
bazı mükellefler hakkında Tahsili 
emval kanununun tatbikine karar ve
rildikten sonra 1 nisanda toplanmak 
üzere içtimaa nihayet verilmiştir. 

İSTANBUL B E L E D İ Y E S İ . ŞEHİR TİYATROLARI 

DRAM KDSINg BIR ADAM 
nııııiiiııiiiı YARA T MAK 

S O N H A F T A 

DALGA İSTİKLÂL CADDESİNDE 
Komedi Tiyatrosunda 

Fenerbahçe - G ü n e ş b a l o s u 
Memnuniyetle öğrendiğimize göre 

Fenerbahçe ve Güneş klüpleri 5 mart 
için müşterek bir balo hazırlamak
tadırlar. 

İki klüp idarecilerinin bir aydan-
beri meşgul olduklan bu balo Tokat-
liyan salonlannda verilecektir. 

İki dost klüp balosunun çok güzel 
olması ve bir çok yenilikleri ihtiva 
etmesi için çalşılmaktadır. 

Bu yenilikler meyanmda Şehir ti
yatrosu komedi artistlerinden bazı-
îannm temsil edecekleri bir spor 
skeci, davetlilere bir tarafı Fener
bahçe, bir tarafı Güneş alâmetini ta
şıyan ufacık ipek bayrak verUmesi, 
muhtelif eğlence pavyonlan gibi şey
ler bulımduğu söylenmektedir. 

Bazı Fransız mebus lar ı 
Barse lona süittiler 

Paris 2 (A.A.) — Fransız halk cep
hesine mensup bazı mebuslar Barse
lona gitmişlerdir. Muhtelif cepheleri 
ziyaret edeceklerdir. 

İnegölde tütün piyasası 
İnegöl (Asam) — Tütün mahsu

lümüz büyük merasimle İnegöl piya-
sasma çıkarümıştu*. İyi tütünler 50, 
güngörmezler de 20 kuruştan satılmıs-
tu-. 

B O R S A 
2/3/938 

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

istikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 

» II 
» III 

Mümessil I 
» II 
» III 

İş Bankası 
> hamiline 10,40 

» müessis 90 
Para (Çek fiatleri) 

93,50 

99,25 
19,20 
19,20 
19,20 
40,15 
41,— 

Türkiye Cüm 100,50 
hurlyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 23,80 
Telefon 8,25 
Terkos 7 
Çimento 12,85 
İttihad Değir- 12,75 
menleri 
Şark Değir- 1,05 
menleri 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,46,50 
630 

0,79,50 
15,13 

88,74,60 
4,43,13 
4,69,14 
1,42,33 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskoca 

63,49,20 
22,67,75 
1,96,86 

12,38,10 
34,28,57 

4,19,50 
3,98,75 

106,03,17 
23,67,50 

BU akşamı i P E K s i n e m a s ı n d a 
Hayatınızda 

GÜLMEDİĞİNİZ KADAR GÜLECEKSİNİZ, EĞLENMEDİĞİNİZ KADAR 
EĞLENECEKSİNİZ. KAHKA1L4DAN KATILACAKSINIZ. 

FAKA BASMAZ 
B u g ü n e kadar TÜRKÇE'ye çevri len f i lmlerin 

E N GÜZELİ — E N GÜLÜNÇLÜSÜ — E N NEŞELİSİ — E N SEVİMLİSİ v e 
E N NEFİSİDİR. İ lâveten: F O X JURNAL 

Pazartesi akşamı S A K A R Y A'da 

SHIRLEY TEMPLE 
VICTOR McLAGLEN 
NAZARtONCUGU 

Şehir Tiyatrosu dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

(BİR ADAM YARATMAK) 
Dram 3 perde. 

Yazan: Necip Fazıl Kısakürek 
Komedi kısmı: DALGA komedi 3 perde. 

Yazan: Ekrem Reşid. 

ŞEIIZADEBAŞI 

K a r a m a n d a Z iraat bankası 
nın köy lüye yard ımı 

Karaman (Akşam) — Son günlerde 
fazla kar yağmışür. Ticaıi faaliyet 
gevşemiştir. Ziraat bankasının köylü
ye büyük yardımlan görülüyor. Bu 
meyanda banka köylünün elindeki 
buğdayı, 20 para fazlaSile dört buçuk 
kuruştan satın alıyor. 

Elazigda kı$ fazlalaştı 
Elâag (Akşam) — Çok müsaid gi

den havalar bird«ıbire bozmuş ve de
vamlı kar yağmağa başlamıştır. 
Tuncelinin Nazimiye kazasında iM 
buçuk metre boyunda kar yağmıştır. 
Bazı mmtakalarda; muvasala inkıtaa 
uğramıştır. Kaza postalarmm intiza-
mmı temin için esaslı tedbirler alın
maktadır. 

2/3/938 Çarşamba günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan yaş sebze 

ve meyvs fiatleri: 
Cinsi Emsali En aşağı En 

fiatı 
yükseli 
Fiatı 

Kr. S. Kr. S. 
Kilo 45 — 60 — Bakla 

Bezelye 
Pırasa > 
Ispanak » 
Lahana B 
Havuç » 
Kereviz kök » 

> yaprak Demçt 
Pancar » 
Enginar Adet 
Karnabaiıar > 
Yeşil salata 100 > 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Elma Amasya 

> Ferik » 
D İnebolu » 

Armud Ankara » 
Ceviz » 
Kestane » 
Muz » 
Ağaç kavunu Adet 
Yerli liman 100 » 
Ecnebi limon 100 
Portakal: 

» Dörtyol 64 lük sandık 325 — 

48 
4 
6 
4 
7 — 
8 — 
4 — 
3 — 
7 — 
7 — 

80 — 
75 

— 75 
— 75 
17 — 
8 — 
6 ~ 

18 — 
6 — 

3 — 
60 — 
3 — 

D 170 — 
> 130 — 

50 5 — 

Demet — 

> 
Kilo 

Romada Hitler caddesi 
Roma 2 (A.A.) — Sen Pol mahalle

sinin muazzam istasyonunu zafer cad
desine bağlıyan yeni yola «Adolf Hit
ler» caddesi isminin verilmesi karar
laştırılmıştır. 

> 80İİİC 
» loeiûk 

Alanya 64 lük 
» 80 lik 
> 100 lük 

Rize 160 İlk 
> 200 lük 

250 
200 
350 
275 
225 
200 
125 

60 
50 
5 
8 
5 
8 — 
10 — 
5 — 
4 — 
12 — 
20 — 
110 — 
1 — 
1 — 
1 — 
35 — 
18 — 
25 — 
32 — 
10 — 

120 — 
6 — 

300 — 
160 — 
350 — 
270 — 
220 -r-
400 — 
300 — 
250 — 
270 — 
175 — 

M 
i ' 
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TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşid ve arka
daşları. Hakkı Ruşen bir
likte 8 kişilik Miçe -
Pençef ve Macar varye

tesinin iştirâkile 
S A K L A M B A Ç 

Komedi 3 perde 

Bu akşam GARDEN de 
Dünyanın en meşhur ve en eksantrik cazı olan ve en dinamik ca2 

şantözü bulunan 

MİSS BYRON 
idaresindeki 

BENNY PEYTON 
ZENCÎ CAZININ ilk seansı şerefine 

G A L A L A R I N G A L A S I 
Bu münasebetle: Her akşam saat 7 1/2 de 

İ S O kuruşa 4 nefis kap 
Aile danslı yemekleri 

Servisin resmi küşadı yapılacaktır. Salmede: Yeni ve müntahap numerolar. 
CUMARTESİ ve PAZAR günleri saat 17 1/2 da M A T İ N E L E R 

Fiyatlarda hiç bir zam yoktur 
FRTİTĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 

Pazartesi: Kadıköy Sü-
reyyada (Fakirler Mü-
sameresi), Salı: Bakır
köy, Çarşamba: tJskü-
dar sinemalannda: 
(Bu masal böyle bitti) W 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

Bu akşam: Kadıköy Sü-
reya sinemasmda saat 
9 da (ENAYİLER) ope
ret 2 perde 1 tablo, ko
medi 1 perde, konser 
orkestra - Bale. 

7 Mart Pazartesi akşamı Beşiktaş Suat 
Park tiyatrosunda (PİPİÇA). 

8 mart salı akşamı saat 9 da Pangaltı 
Kurtuluş tiya,trosunda (ENAYİLER). 

Konferans 
Beyoğlu Halkevinden: 
5 Mart 938 cumartesi akşamı saat 

20,30 da Evimizin Nurlziya sokağında 
Parti kurağmdaki temsil salonumuzda bir 
toplantı yapılacaktır: 

1 — (Spor) mevzuunda konferans: Mu-
.harrlr bay Burhan Felek tarafmdan. 

2 — Temsil: Evimizin gösteril şubesi ta-
rafmdan. 

Bu akşam: S A R A Y sinemasında 
JENNY JUGO'nun 

RİCHARD ROMANOWSKY: KONGRE EĞLENİYOR filminin bütün 
ihtişamım ve zengin dekorlarını hatırlatan 

NAPOLEON'un 
ÇAPKINLIKLARI 

Zengin ve mulıteşem fîbnfaıin sevimli kahramanları olacaktır. 
İlâveten FOX JURNAL 

TÜRK sinemasında M fevltaiâdefilm: 

E y ü p Halkev inden 
Evimizin şube komiteleri seçimi 6 Mart 

938 pazar günü saat 14 de Ev binasında 
yapılacağından şubelere yazıh üyelerimi
zin gelmelerini dileriz. 

Dil, tarih, edebiyat, ar, gösterlt şubele
ri saat 14 de, spor, sosyal yardım şube
leri saat 15 de, halk dershaneleri kurs
ları saat 16 da, Kltapsaray ve Yayın 
saat 16 da, köycülük, müze ve sergiler 
.saat 17 de. 

•jf Beşiktaş Jimnastik Klübü umumî kâ-
tipliirinden: 

1938 senesi kongremiz 20 mart 1938 pa
zar günü saat 10 da Beşlktaşta Akaretler
de Klüp merkezinde icra edieceğinden 
asli âzanm teşrifleri rica olunur. 

MACERA ADAMI 
VİCTOR FRANCEN 

BLANCHE MONTEL 
Baştan başa meraklı, heyecanlı 

nefis aşk filmi. 

Paris Eğleniyor 
LUCİEN BARROUX . JVLES 

BERRY — DANİELLE PAROLA 
Farisin zevk ve eğlence muhiti, iÜ 
saat durmadan kahkaha 

^ammmmmm^^ KOŞAN KOŞANA!.. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Pangaltı K U R T U I ı U Ş sineması 
Adeta mahşer... Yersizlikten geri dönenlerin haddi hesabı yok. 

Türkçe sözlü ve şarkılı 

E Y H A H M E D 
Ramon Novarro 

B ü t ü n rekorları kırdı... SİZ D E KOŞUNX'Z!... S u v a r e 9,30 d a 
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SlYASl İCMAL: 

rlln - R©ınnısı ınniDhıv@H 
Almanyamn hem devlet şefi hem 

de hükümet başı bulunan B. Hitlerin 
İtalyaya yapacağı seyahatin tarihi ve 
programı hem Berlinde hem de Ko
mada resmen ilân edildi. Mayısın ip
tidalarında yapılacak bu seyahatte 
B. Hitler, İtdlyamn başlıca beldeleri
ni gezecek ve denizde ve karada ya
pılacak manevralarda ve tezahürler
de hazır bulunacaktır. 

İngilterenin İtalya ile müzakereye 
başlamak üzere bulunmam ve Ber-
chtesgadende B. Mitlerle Avusturya 
Başvekili Şuşnig arasında yapılan 
anlaşma Berlin - Roma mihverini 
hayli sarstığı bu iki büyük devleti 
biribirinden ayırmakta w.enfaati bu
lunan memleketlerde işaa edümişti. 
Hattâ B. Hitlerin son nutkunda İtal
ya seyahatinden bahsetmemiş olması 
mihverin bozulmağa yüz tuttuğuna 
bir emmare olarak telâkki edilmişti. 

Lâkin şimdi Almanya - İtalya dost
luk ve ittifakının eskisi gibi sağlam 
olduğu ve Almanyamn İtalyastz 

ve İtalyanın da Almanyasız her han
gi siyasî teşebbüs ve anlaşmada bu-
lunmıyaçağı tahakkuk etmiştir. Bun
dan en ziyade müteessir olan Fran-
sadır. Çünkü Almanyayı Avusturya-
yı hüküm ve nüfuzu altına almaktan 
men için Stresada bir zaman İngil
tere Fransa ve İtalya arasında yapı
lan anlaşmanın tekrar canlanacağı 
ve Almanyamn tekrar yalnız kalacağı 
Fransada bahusus sağ partiler ara
sında çok ümid edilmişti. 

Fransanın eski Başvekili olup (Halk 
cephesi) denilen sollar hükümeti iş 
başına gelinceye kadar Fransanın 
başında bulunan Flândin son beya
natında Stresa'nın arkası gelmeme
sinden Leon Blum'u mesul tutmuştu. 
Fransada faşistliğin biaman düşma
nı komünistler ile sosyalistler hükü
met üzerinde müessir bulundukça 
İtalya ile Fransanın politikalanntn 
bir hizaya gelmesine imkân yoktur. 

FeyzuUah Kazan 
•nUlinillinilHİtUllIllllIHHİİUİİlUllIHIIIIIIIIIIIIMlIinilllllUIlliMinilUIIIIHIIIIIHIIMliaMIIIIIIIIIMIIIIUIIIIIIHlIllUHlılHlIllllllllMlltlIllllHIIMlUllIl 

İş bankası küçük cari hesaplar 
keşidesi noter önünde yapıldı 

İkramiye kazananların isimlerini yazıyoruz 

Keşide yapılırken 

Ankarada 1006 lira 
kazanan Nemide 

Daniş 

Ankara 1 — 
Türkiye İş Ban
kasının küçük car 
rî hesaplar ikrsr 
nüye plânının 
1938 birinci ke
şidesi bugün Ban
ka umumî mer-
keTdnde ve no
ter huzurunda! 
yapılmıştır. Bu 
defaki keşideye 
en az elli lira 
mevduatı bulu
nan yalnız kum
bara sahipleri de

ğil, fakat kumbarası olmayıp ta kü
çük carî hesabı olan tasarruf sahip
leri de iştirak ettirilmiştir. 

Bankanın 1938 ikramiye plâmna 
ayırdığı 28,600 liranın 8,500 lirası bu
günkü keşideye tahsis edilmiştir. Ve 
95 kişiye muhtelif ikramiyeler isabet 
eylemiştir. 

Kazanan hesap numaraları. Talih
lilerin isimleri ve bulundukları şehir
ler sıra ile şunlardır: 

1,0 er lira kazananlar: 
4107 Nemide Daniş (Ankara), 6188 Sab-

ri Üer (Kadıköy). 
500 er Ura kazananlar: 
6538 İsmail (Bursa), 858 Maryo İstavridi 

(Galata), 14339 Zişan (İzmir). 

250 şer Ura kazananlar: 
850 Ali (Ad^na), 57917 İnayet (İstan

bul), 11249 Oktay Akkend (Beyoğlu). 
100 er Ura kazananlar: 
4775 Necibe (Ankara), 28629 Hamit De-

mirtaş (Ankara), 1244 Şevki Özkan (Af
yon), 715 Akif (Erzurum), 1183 Necati 
(Kayseri), 782 Mustafa (Malatya), 3193 
Hasan (Konya), 1493 Rana Zakir (Mer
sin), 896 Mehmed (Ordu), 392 Ali Öncel 
(Ödemiş), 2854 Nevare Cemal (Samsun), 
1525 Ali Şefik (Trabzon), 1954 M. Zaim 
(Zonguldak), 159 Hüma (Beyazıt), 76356 
Nişan (İstanbul), 62139 Arşaloz (İstanbul), 
17180 Lamla (Beyoğlu), 45530 Dr. Halil (İs
tanbul), 14452 Dürdane (İzmir), 17136 Aziz 
(İzmir). 

Ayrıca 18 hesaba ellişer lira ve 64 hesa
ba da yirmi beşer lira isabet etmiştir. 

Kumbara keşidesini 
kazanan genç terzi 

tş Bankasuun 
kumbara sahip
leri arasmda ter
tip ettiği piyan
gonun 1 Ma;rt 
938 de Ankarada 
noter huzurunda 
keşide edUdiğini 
dünkü nüsha
mızda yazmıştıİE. 
Bu keşidede bi
ner lirahk iM büf 
yük ikramiyeden 
bir tanesi Kadı-
köyünde Altıyol 
ağzmda Üç kar- ^ ^^^^ ^ ^ 
deşler terzihanesi sahiplerinden Bay 
Sabri Üçer isminde genç bir terziye 
çıkmıştır. 

Bay Sabri Üçer ve kardeşleri tş 
Bankasından ayn ayn birer kumba
ra almışlar ve kazançlanmn birer 
kısnunı bu kumbaralal'da toplıyarak 
İş Bankasma yatırmakta bulunmuş 
lardır. 

Bu defaki keşidede talih kuşunun 
kendisine konduğu Bay Sabri Üçerin 
şimdiye kadar birikmiş iki yüz liraya 
yakm parası vardı. Bay Sabri bu 
paraya şimdilik dokunmıyacak ve de
vamlı tasarruf ve faizlerilc çoğalacak 
olan sermayesini ileride işinin inki-
şafma sarfedecektir. 

Gazi köprüsü inşasında 
ihtilâf yokmuş 

Ankara 2 (Telefonla) — Bazı gaze
teler Gazi köprüsünün müteahhidleri-
le İstanbul belediyesi arasında ihtilâf 
çıktığını, Nafia Vekâletinin vaziyeti 
tedkik ettirmek ve inşaatın geri kal-
mamasmı temin maksadile Köprüler 
müdürünün buraya gönderildiğini yaz-
mışlardır. 

Heber verildiğine göre, müteahhld 
ile Belediye arasında böyle bir ihtilâf 
yoktur. Nafia Vekâleti de tedkikat yap
tırmak için hiç kimseyi vazifelendir-
memiştir. 

Yeni ingiliz Hariciye 
Nazırı lord Halifaks 

otomobilden hoşlanmaz 
ingilterenin-yeni Hariciye nazın 

Lord Halifax son asrm siyasî tarihi 
üzerinde derin izler bırakan kuvvetli 
ve büyük bir devlet adamı olduğu hal
de şöhret sahibi olmamış ve daima ge
ri plânda görünmüştür. Derülebilir 
ki, dünya siyasatmda ve bahusus İn
giliz imparatorluğu politika âlemin
de Lord Halifax kadai: münzevi tabi
atlı bir devlet adamı gelmemiştir. 

Halbuki bütün cihana yayüan İn
giliz imparatorluğunun yegâne teme
li olan İngiltere tahtı çok defa bu dev
let adamının meharet ve idaresi saye
sinde sağlamlaşmıştır. Lord Halifax'ıa 
politikadaki kudret ve mehareti hay
rete şayandır. Lord, dünyanm en uzun 
adamlarından biridir. Boyu iki yarda 
beş postur ki, iki metre demektir. 
Uzun olduğu kadar narin ve müte-
vazindir. Bir kolu mefluç olup bir ta-
rafmda asılı durur. Çocukluğunda uğ
radığı bir kaza bir kolunu kullanamı-
yacak kadar kaybetmesine sebep ol
muştur. 

Başına giydiği şapka daima biraz 
küçüktür. Bunun hikmeti malûm 
değildir. İhtimal büyük şapka ile uzun 
boyunu büsbütün irileştirmek istemi
yor. Şapkaiı daima gözlerine doğru 
eğri durur. Şiddetli ziyaların teşevvüşü
ne matuz kalmaksızm ufku rahatça 
muayene etmek ister. 

Lord Halifax Hariciye nezaretirü is-
temiyerek deruhte etmiştir. Çünkü se
lefi Anthony Eden'i istifadan vaz ge
çirmeğe en ziyade çalışan kendisi ol
muştur. Eden istifasını geriye almış 
olsaydı sırf Lord Halifax'ın iknaı jrti-
zünden va^ıifesine devam etmiş ola
caktı. 

Lord Halifax söz söylediği zaman 
daima muhatabı makul söylediği
ne kanaat hasıl eder. Bunun 
için sırası gfelip de gQ.jA makul ve mâp 
nasız bir söz söylediği zamanda büe 
sözünün mahiyetini muhatabı kolay
ca anlayamaz. Deliler ile deli olmalı 
derler. Lord Halifax'm da siyasî ma-
hafili yola getirmek için bazen saçma 
sapan söyliyerek bunlara taş çıkaıt-
tığı vakidir. Lâkin bunu bilerek bir 
maksad uğrunda yapar. Lord soa. de
recede mütevazi bir sima olmakla 
meşhurdur. Fakat tevazuu hiç bir za
man tenezzül şeklini almaz. Davası
nın haklı olup bütün delillerin par
maklan ucunda olduğımu görmek
ten doğan bir nefsine itlmadla mü
tevazi görünür. 

Lord Halifax 

Lord Halifax dünyanın 
en uzun boylu adamla-
nndan biridir. Çok mün
zevidir. Düşüncesini giz
lemekte çok mahirdir. 
Az yer, az içer, en bü
yük zevki yol yürümek
tir. En büyük merakı cin 

ve peri hikâyeleridir 

Çehresi ince ve saçlan seyrektir. 
Gözleri âlimlerin gözleıinl andırır. 

Birçok manalar ifade eder gibi görü
nür. Fakat neyi ifşa ettiği, neyi gizle
diği gözlerinden belli olmaz. 

Konuşurken bir fikirden hoşlanırsa 
gevrek gevrek güler. Bunu ince bir sa
nat haline getirmiştir. Karşısındaki _ 
adam sözünün ne tesir yaptığmı bu 
gfülüşlerden anlar. Fakat bu gülüşle
rinden fikri anlaşılmaz. Çünkü Lord 
sözünü bitirmedikçe ne düşündüğü 
iyice tavazzuh etmez. Halbuki eski 
başvekil Lord BaJdwin ilk sözde fikri
ni açık olarak ortaya koyar. 

Dahası var: Lord Halifax fikrini 
gizlemekte o kadar malıirdir ki uzun 
uzadıya konuştuğu sözler ekseriya ka-
fasmdaki düşüncelerle asla alâka
dar değildir. Kafası büsbütün başka 
şeyler düşünür ağzı ise başka mev
zulardan dem vurur. 

Lâkin bundan kendisinin yavaş ko
nuştuğu, düşünerek söylediği ve söz

lerinin araşma uzun fasılalat verdiği 
zannedilmemelidir. Bilâkis son derece
de -̂ abuk intikal sahibidir, ingiliz ka
binesi müzakerelerinde herhangi müş
küle tesadüf ecülirse Lord Halifax he
men bunun tesviyesi için bir çare ve 
fikir bulur. 

Bu maharet ve kudreti sayesinde -
birkaç defa dünya sulbünü kurtar
mıştır. Meselâ Ahnanya Bendeki gay
ri askerî mmtakayı işgal ettiği zaman 
İngiliz kabinesi dehşet ve hayret için
de kalmıştı. Kabine her gece sabahın 
dördüne beşine kadar toplanıyordu. 

Hariciye nazın Eden genç ve dinç 
olmasma rağmen sabahın üçü dördü 
olduğu zaman gözleri kapanıyordu. 
Bütün müzakereleri Lord Halifax ida;-
re ediyordu. Çünkü meselenin her nck-
tasım ve herkesin ne dediğini mü
kemmel surette kavramış olduğundan 
müzakereyi yürütüyordu. Bütün fi
kirler Lord Halifax'm idi. Fakat ileri
ye sürdüğü herhangi fikir üzerinde İs
rar etmeyip «Hariciye nazın bakalım 
ne diyecektir» diye Eden'in izzet nef
sini koruyordu. 

Hususî hayatma gelince az yer, az 
içer. Başhca zevki yol yürümektir. 
Londrada otomobil bulundurmaz. Her 
gün şehrin bir başmda bulunan evi 
ile başvekâlet binası arasındaki uzun 
yolu yaya olarak kateder. Bu yolu 
bazen bir iki defa adımlar. 

En büyük merakı cin ve peri hikâ
yelerinden koleksiyon yapmaktır. Söz 
arasında lâtife yapmak isteyeceği za
man bu koleksiyonunu zihninde kanş-
tmr ve en müheyyiç masalları bulup 
çıkanr. 

Bu İngiliz devlet adamı birkaç de
fa: isim değiştirmiştir. Babası İngilte
renin kiUse siyasetinde büyük rolü bu
lunan Lord Halifax idi. Oğlu Edward 
Frederick Lindley Wood ismi ile 1910 
senesinde muhafazakâr partisine men
sup mebus olmuştu. 1925 senesine ka
dar mebus kalmıştır. Umumî harpte 
eli çolak olduğu halde harbe iştirak 
etmiş ve neferlikten mülâzimievvel 
rütbesine kadai- yükselmiştir. 1921 se
nesinde Maarif nazırı ve bir sene son
ra müstemlekât nazın olmuştu. 1926 
senesinde Lord İrwin namile Hindis
tan umumî valisi olmuş ve 1931 sene
sine kadar bu vazifede kalmış ve ida
redeki mehareti sayesinde en nazik 
bir zamanda Hindistanm İngiltere-
den ayrılmamasına hizmet etmiştir. 

Genç bir sanatkâr 
Atatürkün büstünü yaptı 

I İKTİSADÎ MESELELER 

Adapazarı (Akşam) — Selanik mü
badillerinden Karacaovah Mehmed 
Kozar, Büyük Önderin fotografilerine 
bakarak büstünü yapmağa muvaffak 
olmuştur. Yukanki klişe genç sanat-
kân yaptığı eserin yamnda gösteriyor. 

Kanser hakkında 
Bu akşam Eminönü Halkevi merkez sa^ 

lonımda saat 17,30 da Tıp fakOltesl do
çentlerinden Dr. KAzım tsmail tarafmdan 
umuma (Kanser nedir?) mevzulu bir koa-
ferans verilecektie. 

Muamele vergisinin hayat pahalılığına tesiri 
Maliye Vekilimiz, hayatı ucuzlat

mak yoUanndan bahsederken vergi
lerin mamul maddeler üzerindeki te
sirlerini ileri sürmekte, ve bunlann 
hafifletileceğini söylemektedir. Bu 
beyanat piyasada, bilhassa sanayi er
babı arasında büyük bir alâka uyan
dırmıştır. Fabrikatörlere göre, ver-
gUerin mamul madde üzerindeki te
sirlerine misal olarak, muamele ver
gisi gösterilebilir. Şimdiye kadar fab
rikatörler, muhtelif şekillerde mua
mele vergisinin mahzurlanndan bah
setmişlerdi. 

Hayatı ucuzlatmak yolunda atıla
cak adımlardan biri de, muamele 
vergisinin tedkiki olduğuna şüphe 
yoktur. 

Bundan on sene evvel muamele 
vergisinin, hayat pahalıhğı üzerinde 
hiç bir tesiri yoktu. Çünkü o zaman 
8ana3ri mamulâtımız pek mahduttu, 
ihtiyaçlanmızm çoğunu dışandan 
tedarik ediyorduk. Halbuki teşviki sa
nayi kanununun tatbik edildiği 927 
senesindenberi, sanayiimiz dev adım-
larlle Uerlemektedir. Bu inkişaf sa
yesinde, kullandığımız mamul mad
delerin ekseriyetini yerli mallar te^ 
kil etmektedir. 

Böyle olduğuna göre muamele ver
gisinin hayat pahalılığı üzerindeki 
tesirleri gün geçtikçe daha aşikâr bir 

hal almaktadır. Muamele vergisi 
mamul maddenin kıymeti üzerinden 
yüzde on nisbetinde almmaktadır. 
Yüzde on nisbet, yeni kurulan sana
yiin zaruri olarak, jrüksek olan ma
liyet fiatini daha ziyade kabartmak
tadır. 

Mut.mele vergisinin tatbikine ait 
şekillerden biri de, bu verginin güm
rüklerde aJmmasıydı. Fakat Maliye 
Vekâleti bu şekli de beğenmemiştir. 
Bundan da anlaşılıyor ki, prensip 
itibarile muamele vergisinin bugün
kü tatbik şekillerindeki mahzurlar 
kabul edilmiştir. Fakat bu kanaldan 
gelen geliri de kaybetmemek için bir 
çare aranılmaktadır. Her halde ma
liyecilerimizin buna bir çare bula-
caklanna eminiz. — H. A. 

Borsada vaziyet 
Türk borcu tahvilleri Pariste 5 

Frank kadar gerilemiştir. Evvelki 
gün Paris borsasmda Türk borcu tah
villeri 359 franktı. Dün 3.'>4 franktan 
muamele görmüştür. Fiatler burada 
19,20 lira olmak üzere normaldir. 

Fransız frangmda da hafif bir ge
rileme göze çarpmıştır. Londra bor
sasında bir İngUiz lirası karşılığı dün 
154,12,5 franktı. Sukut nisbeti 50 
santim kadardır. 
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HEaftalık p iyasa . 

Marmara havzasında tütün piyasas 
açıldı - İhracat maddelerinin vaziyeti 
Piyasada geçen haftaya nisbetle 

tahavvül yoktur. Muhtelif memleket
lerle olan ticarî münasebetlerde gün 
geçtikçe İnkişaf göze çarpmaktadır. 
Bilhassa Türkiye - Romanya arasın
daki münasebetler artıyor. Almanya 
İle aramızdaki ticaret anlaşması, ufak 
tefek ihtilâflara rağmen tabiî seyrini 
muhafaza etmektedir. Almanyadaki 
flatlere kontrol dairesi, Alman itha
lât tacirlerine karşı daha ziyade ko-
layhklar gösterecek olursa Almanya 
İle ticaret işlerimizin daha ziyade ge-
nişliyeceğine şüphe yoktur. 

Türkiye - Çekoslovakya arasındaki 
münasebetler, diğer senelere nisbetle 
daha ziyade artmaktadır. Bilhassa 
hububat, kuru ve yaş meyvalar, deri, 
barsak için Çekoslovakya iyi bir pa-
îsar teşkil etmektedir. Bu gidişle Çe
koslovakya, dış ticaretimizde Alman-
yadan sonra ikinci dereceyi işgal ede
cektir. 

i h r a c a t m a d d e l e r i m i z i n 
vaz iye t i 

Tütün — Bu hafta içinde Marma
ra mmtakasındaki tütün piyasası açıl
mıştır. Diğfer mmtakalarda bulunan 
tütün firmalarının mümessilleri, eks
perleri bugünlerde Marmara mmta
kasındaki tütün yerlerine hareket et
mişlerdir. Fakat, piyasanın Uk açılı
şı, zürraı pek memnun etmemiştir. 
Fiatler geçen seneye nisbetle düşkün
dür. Maamafih vaziyetin bu suretle 
devam edeceği neticesini çıkarmak 
dcğıaı değildir. Nitekim Samsun mm-
takasında vaziyet böyleydi. Piyasa 
açıldıktan sonra talebler artmıştı. Bu 
İtibarla Marmara mmtakasındaki tü
tün işlerinin de günün birinde böyle 
olacağı ünıid edilmektedir. 

Hububat maddeleri — Buğday ih
racatı, gene son bir İki hafta içinde 
hararetli bir devreye girmiştir. Alıcı
ların başında Almanya bulunmakta
dır. Yalmz Almanya buğday ithalâtı
na bazı kayıdlar koymuştur. Kayıd-
lardan ihracat tacirlerimiz şikâyet 
etmektedir. Yulaf için yeniden taleb
ler başlamıştır. Yulaf en ziyade İtal-
yadan İstenilmektedir. 

Çekoslovakyadan çavdar istenil
mektedir. Ketentohumu için de, îtal-
yadan talebler vardır. Susam İçin de 
Sovyet Rusyadan talebler çoktur. 
Netice itlbarlle, İhracat mevsiminin 
en hararetli bîr devresi geçtiği halde, 
gene hububat maddelerimiz üzerine 
talebler devam etmektedir. 

Dokuma ham maddeleri — Türki
ye - Romanya arasındaki ticaret an
laşmasına bağlı pamuk mukavelesi 
tatbik edilmektedir. Bu suretle Tür
kiye pamuklan Romanyada pazar 
bulmaktadır. Romanyaya gönderilen 

ilk pamuk partilerirün beğenildiğln-
den bahsedilmektedir. Bu itibarla 
Türkiye pamuklarımn Romanyada 
daha çok müşteri bulacağını ümid 
edebiliriz: 

Tiftik ve yapağ'ı piyasasında deği-
glklik yoktur. İki hafta evvel en ziya
de Çekoslovakyadan yapağı istenili
yordu. Maamafih tiftik piyasasında 
pek az stok kaldığından vaziyetin dur
gun geçmesini esefle karşılamağa hiç 
bir sebeb yoktur. 

K u r u ve y a ş m e y v a l a r 
Elma ve portakal fiatlerindeki dur

gunluk devam etmektedir. Hattâ el
ma flatleri gittikçe pahahlaşmakta-
dır. Halbuki bir ay evvel piyasada el
ma bolluğu göze çarpıyordu. Peraken
decilerde bile on beş kuruşa kadar hat
tâ daha ucuza elma bulmak müm
kündü. Son bir iki hafta içinde, piya
sada ucuz elmaya tesadüf edilemiyor, 
îyi elmalar da pek pahalıdır. Amasya 
elması 45 - 50 kuruştan aşağı değil
dir. 70 kuruşa kadar satılan cinsi de 
vardır. 

Portakallara gelince, mevsim itiba-
rUe piyasaya az miktarda portakal 
gelmektedir. Alman firmalarının ce-
nub limanlarından olan siparişleri 
bitmiştir. 

Kuru meyvalar üzerine, dış memle
ketlerden pek az miktarda sipariş 
vardır. Geçen hafta içinde Fransaya 
ufak partiler halinde fındık gönderil
mişti. Ceviz için, daha ziyade Ameri-
kadan siparişler vardır. Fakat bu si
parişler piyasayı memnun edecek de
recede ehemmiyetli sajnlamaz. 

Yağlar — Zeytinyağı fiatleri yükse
liyor. Geçenlerde de yazdığımız gibi, 
bu sene bol ve bereketli mahsul sene
si olduğu halde fiatlerin bu derecede 
artmasının sebebi anlaşılamıyor. Bir 
zeytinyağı tacirine bu suali sorduğum 
zaman, şu cevabı verdi: 

— Bu seneki zeytinlerin verim ka
biliyeti azdır. 

Bu cevap, piyasadaki fiat artışını 
izah etmeğe kâfi değildir. 

Alâkadarların söylediğine göre, ba
zı mmtakalarda zeytinyağı fiatleruıi 
arttırmak için, tüccar arasında fiat 
anlaşmaları yapılmıştır. Hayat paha-
Llığı ile mücadele edildiği bir sırada, 
bu gibi fiat aniaşmalarma nihayet 
vermek zamanı da gelmiştir. 

H. A. 

tzmltte Şark Pazan Sadeddin 
Yahm Ticarethanesi 

Kocaeli Tilâyeti mektep kitapları sati) 
yerL Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dikiş Te yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine Te lerazmıı 

saire bnlunnr. 

Briç köşesi 
Cumartesinden itibaren 
haftada iki defa briçe 

aid yazılar ve oyun 
tahlilleri neşredeceğiz 

Briç oyunu son seneler zarfında 
dünyanın her tarafmda çok ta-
ammüm etmiştir. Bir zamanlar 
yalmz klüblerde, diplomatlar 
arasmda oynanan bu oyun şimdi 
salonlarda, hattâ aile toplantıla
rında oynanmağa başlanuştır. 
Briç meraklıları memleketimizde, 
de mühim bir yekûn tutmakta
dır. 

Briçe fazla rağbet gösterilmesi
nin sebebi kâğıd ojrunlan arasın
da en meraklısı ve en zevklisi ol-
masmdan, ayni zamanda kumar 
mahiyetinde olmamasından ileri 
geliyor. Briç oyununun talihe ol
duğu kadar mcharete de bağh ol-
masjı kendisine bcjııelmilel bir 
mevki kazandırmıştır. Briç, yalnız 
talihe dayansaydı mahir oyımcu-
lara zevk vermezdi. Tamamen 
meharete bağlı olsaydı orta dere
cede bir oyuncu, güçlüğü görün
ce rağbet göstermezdi. 

Avrupada ve Amerikada birçok 
Briç akademileri, münhasıran 
Briç meselelerile meşgul olan 
mecmualar vardır. Gündelik ga
zetelerin ekserisi Briç meseleleri
ne birer yer ayırmışlardır. 

AKŞAM da cumartesi günün
den itibaren haftada iki defa Briç 
amatörlerinin zevkle okuyacakla
rı yazılar ve oyun tahlilleri neşre
decektir. Oyundaki bilgileri arttır
mağa yardım edecek olan bu ya-
zalann amatörler tarafından alâ
ka ile takib edileceğine eminiz. 

A k r e b s o k m a s ı n a k a r ş ı b i r 
s e r u m b u l u n d u 

Paris 2 (A.A.) — Fransız tıp aka
demisi Cezayir Pastör enstitüsü dok
torlarından Serjanm ekseriya ölümle 
neticelenen akreb sokmasına karşı 
keşfettiği bir seromu resmen kaydet
miştir. Vaziyetleri ümitsiz olan 33 
vakada tecrübe yapılan bu serom mu
vaffakiyetle tatbik ve tecrübe edilmiş
tir. 

A t i n a ü n i v e r s i t e s i n d e T ü r k 
e d e b i y a t ı k ü r s ü s ü a ç ı l a c a k 

Atina 3 (A.A.) — Atina ajalisi bü-
diriyor: 

Gazeteler, Atina üniversitesinde bir 
Türk edebiyatı kürsüsü ve İstanbul 
üniversitesinde bir Grek edebiyatı kür
süsü ihdasını alkışlamakta ve bu key
fiyetin iki memleket araSmda gittikçe 
sıkıla-şacak olan kültürel bağlara çok 
yardım edeceğini tebarüz ettirmekte
dir. 

Mecliste dünkü müzakereler 
(Baş taralı 1 inel sahifede) 

filî hizmet müddeti yedi seneye ka
dar olanlara dörtte bir, on beş seneye 
kadar olanlara üçte bir, onbeş sene
den faala olanlara yarım nisbetinde 
açık maaşı verilir. 

Mesleği memuriyet olan mebuslar, 
müddetleri bittikten sonra tekrar in
tihap edilmezlerse mebusluktan ev
velki memuriyetlerine nazaran hak-
larmda bu madde tatbik olunur. 

Meclis Cuma günü toplanacaktır. 

Meclise üç lâyiha verildi 
Ankara 2 (Telefonla) — Subaylar 

heyetine mahsus terfi kanununun 
bazı maddelerini değiştiren kanunim 
birinci maddesinin değiştirilmesine 
dair yeni bir lâyiha hazırlanmış ve 
Büyük Millet Meclisine verilmiştir. 
Lâyihayı aynen bildiriyorum: 

Hiçbir subay mensup olduğu smıf 
kıtasında rütbesine aid asgarî müd
detin en az üçte biri müddet büfiil 
hizmet etmedikçe terfi edemez. Bütün 
kurmay subayları için harpte hasü 
olacak ihtiyaca göre, bu müddet azal
tılır. 

Asteğmen ve teğmen rütbesinde o-
lan hava subaylannm terfüeri için 
rütbelerine mahsus asgarî müddetin 
hesabında, kara ve hava sınıflan kıt
alarında yapacaklaıı hizmet müddet
lerinin mecmuu bilfiil kıla hizmetle
rinden sayüır. 

Sınıfta kadro mucibince rütbesinin 
mukabili vazife bulunmıyan subay
ların terfileri, mafevklerinden alacak
ları sicüler üzerine yapüır. Harp aka
demisi ve yüksek levazım mektebi 
tahsilinde bulunan subaylarla kurmay 
stajiyerlerin ve kurmay subaylannm 
akademiye ve yüksek levazım mekte
bine gireceklerin de bu mektebe gir
mezden ervel tahsü esnasında ve tah
silden sonra memur edilecekleri muh
telif kıta kumandanlıklarında ve le-
vazrnı sınıfı içm kıta sayılan yerlerde
ki hizmetleri dahi esas sınıflan kıta 
hizmetlerinden sayüır. 

Alelûmum muavin smıfları men
suplarından harp akademisini muvaf
fakiyetle bitirenler piyade sınıfına 
nakledilirler. İşbu nakilden evvel mu
avin smıf kıtalannda geçen hizmetle
ri kıta hizmetlerinden sayılır. Ancak 
terfi için piyade smıfmda sicil müd
deti olan bir sene (jaiıdarma stajiyer 
subaylarile mühendis subaylan için 
altı ay) bulunup sicil almak meşrut
tur. 

Mütehassıs tabip baytar ve İdmya-
gerlerin hastanelerde ve bakteriyoli-
jihanelerdeki üıtisas hizmetleri kıta 
hizmeti olarak kabul edilü*. 

Sanayii harbiye ve harita smıflan-
na; mensup subaylar, smıflarma aid 
kadro dahilinde mafevklerinden al
dıkları sicil üzerine terfi ederler. 

G ö ç m e n l e r i n a s k e r l i k 
m u a f i y e t i 

Ankara 2 (Telefon) — İskân edi
len göçmenlerin askerUk muafiyeti 
hakkındaki kanuna ek olarak yeni bir 
kanun lâyihası hazırlanmış ve Büsük 

MÜlet Meclisine verilmiştir. 
Bu lâyihaya göre, Türkiye içind* 

bulunan göçebeler ve aşiret ferdlerîn.-
den hükümetçe iskân edilenler, yer* 
lerine vardıkları tarihte yaşıdlan a.> 
kere alınmışlar ise ihtiyata geçecek
lerdir. Daha küçük yaşta olanlar mu
vazzaf hizmete tabi tutulacaklardır* 
İhtiyata alınacak olan ve askerlik ha^ 
yatında bulunanların muvazzaf hiz
metleri mezkûr tarihten itibaren iki 
yıl geciktirilecektir. Bunlar hizmetle
rini en yakın kıtalarda yapacaklar ve 
hizmetleri altı aya inecektir. 

İskân edilecek göçebe ve aşiret 
ferdlerinden nüfus kütüklerine kay
dedilmemiş olanlardan nüfus cezası 
ahnmıyacak ve bunlar hiç bir harç 
ve resme tabi tutulmadan nüfusa ge
çirileceklerdir. 
O r m a n k a n u n u n u k ö y l ü l e r e 

g ö s t e r d i ğ i z o r l u k l a r ö n l e n i y o r 
Ankara 2 (Telefon )— Geçen sene 

Büyük Milet Meclisince kabul olunan 
orman kanununun tatbikatında bil
hassa geçimleri ormanla alâkadar 
olan köylülerimize bu' takım zorlul;-
1ar gösterdiği yapılan tedkiklerden an
laşılmıştır. Bu zorlukları önlemek i-
çin orman kanununun bazı maddele
rini değiştiren yeni bir lâyiha hazır
lanmış ve Büyük Millet Meclisine ve
rilmiştir. 

Bu lâyihaya göre, devlet işletmesi 
tesis edilmiyen yerlerde orman ka
nununda gösterilen yollarla kereste 
veya mahrukat için köylülere ağaç 
kesmeleri için müsaa:de verilecektir. 

Bundan başka köylüler zatî ihti
yaçlarına mahsus olmak üzere orman
ların ankazlarından istifade edebile
cekler ve ormanlara zarar vermemek 
şartile kunı dal, kuru çalı ve çırpılan 
toplıyarak satabileceklerdir. 

Yeni lâyiha ile orman kanununun 
muvakkat maddelerine aşağıdaki ye
ni bir muvakkat madde ilâve edilmek
tedir. 

«Orman kanununun birinci maddesi
nin ikinci fıkrası mucibince orman 
sayılmıyan sahipli arazi üzerinde a-
ğaçlarm kesUmesi orman idaresinin 
tenine bağlanacaktır. Bu gibi yerlerin 
keşfi ve ağaçlarm kesilmesinin izne 
bağlanması için sahiplerinden hiç bir 
masraf almmıj^acağı gibi mamulât, 
verilecek tezkerelerle meccanen nak
ledilecektir. 

4 ü n c ü u m u m î m ü f e t t i ş l i k t e 
b ü y ü k z i r a î h a r e k e t l e r 

Elâzığ (Akşam) — Dördüncü umu
mi müfettişlik hummalı bir ziraat fa
aliyetine girmek üzeredir. Bu cümle
den olarak Erzincanda milyonlarca 
ağaç yetiştirmek için bir ziraat fidan
lığı tesisi hazırlıklarına başlanmıştır. 
Fidanlığın bütün müfettişlik mmta-
kası ihtiyacatma tekabül edecek ge
nişlikte olması esas olarak kabul edil
miştir. Bu sene Tuncelinc muhtelif 
ağaçlar verilmiş, fıstık aşılan yapıl
mış ve iyi esaslar dahilinde çalışıl
mıştır. I 

Yazan: 
GUT de Maupassant 

V >f 

Aile Dostu 
Tefrika No. fi9 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedcs 

Sonra kalktı: «Allaha ısmarladık» 
diye haykmp gitti. 

Dışarıda sükûnetle bastonunu al
dı, sokağa çıktı: «Galiba oldu» diye 
söylendi. Telgrafhaneye girdi. ClotU-
de'e yazıp yanna randevu istedi. 

Her zamanki gibi eve girince kan
ama sordu: 

— Misafu-Ierin gelecek mi? 
— Evet; yalnız bayan Walter ser-

bes olacağma emin değilmiş. Hıkmık 
etti, vicdan borcundan bahsetti. Tu
hafıma gitti. Neyse, gelecek zannede
rim. 

Du Roy omuz silkti: 
— Elbette gelir. 
Ama emin değildi, ziyafet gününe 

kadar endişeli bekledi. 
Daha sabahtan Mâdeleine şu mek

tubu aldı: 
«Çok güçlükle serbes kaldım, yeme-

gte geleceğim, fakat kocam gelemiye-
cek.» 

Du Roy düşündü: «Tekrar gitmedi
ğime iyi ettün. İşte sakinlemiş. Dik
kat etmek gerek.» 

Buna rağm.en kadmm gelmesini 
endişe üe bekledi. Bayan Water sa
kin, biraz soğuk, biraz azametli görü
nü ycrdu. Du Roy muti, ketum ve al

çak gönüllü davrandı. 
Bayan Laroche - Mathieu ile Risso-

1in kocalarile geldiler. Bayan Marel-
le'e sanh siyahlı, İspanyol biçiminde
ki elbisesi pek yaraşmıştı. 

Sofrada Du Roy, bayan Walteri sa
ğma almıştı, yemek müddetince mü
balâğalı bir hürmetle hep ciddî şey
lerden bahsetti. Arada bir Clotilde'e 
bakıyordu: «Çok daha genç, çok da
ha güzel» diye düşünüyordu. Sonra 
gözleri karısına kayıyor, ona kin bes
lemekle beraber, onu da beğeniyordu. 

Fakat patronu elde etmek güçtü, 
sonra da yeniydi; bu itibarla ona mey
lediyordu. 

Bayan Walter erken gitmek istedi. 
Du Roy: 

— Sizi götüreyim, dedi. 
Kadm istemedi, Du Roy ısrar etti: 
— Neden istemiyorsunuz? Beni çok 

kırarsınız. Affetmediğinize hükmede
ceğim. Görüyorsunuz ya ne kadar s«r 
Mhim. 

— Misafirlerinizi bırakamazsınız. 
Gülümsedi: 
— Ne çıkar, yirmi dakikada döne

rim. Farkına büe varmazlar. Sğer 
reddederseniz kalbimi kırarsmız. 

— Peki, geliniz. 

Arabaya biner binmez kadının eli
ni tuttu, aşkla öptü: 

— Sizi seviyorum, sizi seviyorum., 
bırakımz da söyliyeyim. Dokunmıya-
cağım. Yalnız sizi sevdiğimi tekrarlı-
yacağlm. 

— Bana ne vaadettinizdi... Sözû-
ntlzde durmamakla iyi yapmıyorsu
nuz. 

Du Roy büyük bir gayret sarfetti, 
sonra tutuk tutı^k: 

— Ijte kendime hfüıim oluyorum, 
dedi... Ama buna rağmen... İzin veri
niz de süi sevdiğimi söyliyeyim... Her 

gün tekrar edeyim... Evinize geleyim, 
yüzünüze bakarak, önünüzde diz co
keyim ve bu iki kelimeyi söyliyejrlm... 

Eli elindeydi. Nefes nefese cevap 
verdi: 

— Hayır, istemiyorum, istemiyo
rum. Uşaklarım, kızlarım ne der? Ha
yır, hayır, buna imkân yok. 

Du Roy kadınm kulağına ftshyor-
du. Bu kadını usul usul, ahştıra ahş-
tıra elde etmek, randevu verdirmeğe 
İkna etmek lâzım olduğunu anlamış
ta: 

— Beni dinleyin... Lâzım... Sizi gör
mem lâzım... Kapımzm önünde bek-
llyeceğim... Bir düenci gibi... Eğer İn
mezseniz eve gireceğim... Ne olursa ol
sun yann sizi görmeliyim... 

— Hayır hayır, gelmeyiniz. Sizi ka
bul etmem. Kızlanmı düşününüz. 

— öyleyse sizi nerede görebileceği
mi söyleyiniz... Sokakta olsun, başka 
yerde olsun, nerede ve saat kaçta İs
terseniz... Elverir ki sizi göreyim... 
Size selâm veririm... «Sizi seviyorum» 
der ve giderim. 

Ne yapacağım şaşırmış, mütered-
diddi. Araba evinin kapışma gelhice 
hızü hızü: 

— Yann saat üç buçukta Trinitej'e 
girerim. 

/urabadan İndi, arabacısına seslen
di: 

— Bay Du Royu gÖtürünüz. 

Eve girer girmez karısı sordu: 
— Neredesin? 
Usulca cevap verdi: 
— Acele bir iş için telefon etmeğe 

gittim. 
Bayan Marelle yaklaştı: 
— Beni evime götürecek misüıiıi 

Güzelim, malûm ya evim uzak olduğlı 
için ancak bu şartla geldim. 

Sonra Madeleine'e sordu: 
— Kaskannuyorsun ya? 
— Hayır, pek kıskanmıyorum. 
Misafirler gidiyorlardı. Bayan t a -

roche - Mathieu köylü bir hizmetçi 
kıza benziyordu. Bir noterin kızıydij, 
evlendiği zaman kocası basit bir avu<| 
kattı. İhtiyar ve azametli bayan Ri9«' 
solhı ebe mütekaidi gibi bir kadmdı. 

Clotilde merdiven başında Made*»̂  
leine'e: 

— Ziyafetin çok iyiydi, dedi. Yakınıl 
da salonun, Parisin birinci derece po^J 
litika salonu olacak. 

Yalmz kalır kalmaz Du Royun bojj* 
nuna sarıldı: 

— Canım Güzelün, seni her gün(, 
biraz daha fazla seviyorum. 

Araba yürüyordu. Clotilde: 
— Odamızın yerini tutmuyor, dedi*, 
Du Roy: 
— Evet, diye cevap verdi. 
Fakat bayan Wûlteri düşünüyordOr 

(Arkası var) 
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italyan şairi d'Annunzio*nun 
maceralarla dolu hayatı 
İlk şiirleri, roman ve piyesleri, 

umumî harpte oynadığı rol 
Büyük ttalyan şairi Gabriele d'An» 

nunzio'nım evvelki akşam kalb dur
masından öldüğünü dünkü nüshar 
Buzda yasmıştık. Bu haber her taraf
ta sanat âleminde büyük bir teessür 
uyandırmıştır. D'Annunzio son 50 se
ne içinde İtalyada yetişen şairlerin «x 
ku\'vetlisidir. Gençliğinde 25 sene 
İtalyanm şiir semasında lakipsiz bi* 
yıldız halinde parlamıştır, iptida yal
nız şiir yazarken sonra roman ve ti
yatroya başlamış ve birçok eserler vür 
ende getirmiştir. 

D'Annunzio 1862 senesinde doğmuş
tur. İlk şiirlerini henüz çocukken 
1879 da neşretmiştir. Primo Ver-
ve adındaki bir kitapta topladığı bu 
şiirler o zaman nazarı dikkati celbet-
miştir. Şair üç sene sonra Canto No-
vo admda yeni bir şiir kitabı neşret
miştir. Birer ikişer sene fasıla ile bu
nu diğer Idtaplan ta3dp etmiştir. 

D'Annunzio iptida ihtiras şairi idL 
Şürleri hep aşk ve ihtirasla dolu idL 
Fakat yavaş yavaş bunu bırakarak 
mistik bir hal almıştır. Bu aradşı Ro-
lüan neşrine başlamıştır, tik romanı 
Terra Vergine admdadır. Bvmu diğer 
birçok romanlar takip etmiştir. 

D'Annunzio ilk piyesini 1897 de yas
mıştır. İl Sogno d'un mattino di prl-
mevera admdaki bu piyesi diğer bir
çok piyesler takip etmiştir. 

U m u m î h a r p t e 
D'Annunzio umumî harbe kadar şa

ir ve edip olarak kalmıştır. Harp baş
layınca birdenbire politikacı olmu^ 
İtalyanm Fransa ve tngütere ile bir
likte harbe girmesi için şiddetli pro
pagandalar yapmıştu:. Şair bunun içlıl 
yalnız yazılar yazmakla kalmamış, 
birçok toplantılar tertip etmiş, nu
tuklar söylemiştir. 

Nihayet İtalya umumî harbe girin
ce şair derhal cepheye koşmuştur. 
D'Annunzio bir arahk bahriyede ça
lışmış, Adriyatik denizinde birçok td> 
likeli maceralara atılmıştır. İçinde 
yalnız torpido bulıman çok süratli hü
cum botlarile Avusturya limanlanna 
taarruz etmiştir. 

Bir müddet sonra bahriyeden ay
rılmış tayyareye geçmiştir. Şair bir 
tayyare filosu kumandam olmuş, bir
çok harp cephelerinde vazife almış, 
Adriyatik sahilindeki Avusturya li
manlarım bombardıman etmiştir. 

H a r p t e n s o n r a 
Harp bitince yapılan sulh d'Annun-

zio'yu memnun etmemiştir. Şair bil
hassa Fiume limanımn ttalyaya v^ 
rilmemesine kızmış ve bir avuç gönül
lü ile bu limam işgal etmiştir. D'An-

Şairin bahçeri: Ynkanda aolda bir kruvazörün bas tarafı, sağda güvertesi, 
f ğ ı d a karadaU gemide konsor 

ralı üniforması giydirilmiştir. Duçe'-
ye derhal haber verilmiştir. Duçe, 
d'Annunzio'nun cesedi önünde eğil
mek üzere bu sabah Gardon'a gide
cektir. 

Roma 2 (AJl.) — Gabriyel Danon-
çiyo'nım eseri ve hayata bir birlik 
arzetmektedir: Lirizm şiirlerinin, ti
yatro eserlerinin hususiyeti kendisi
ne yaşadığı devredeki ttalyan edeht-
yatmda en ön mevkii verdirmiştlr. 
Etenonçiyo, müdahaleci mücadelesi, 
harp esnasmdaki kahramanhğı ve 
Fiyome destanile, yeni İtalya milli 
ruhımun teşekkülünde katî bir rol 
oynamıştır. Ve faşizm kendisini bir 
rehber olarak tammaktadır. 

12 mart 1862 de Abruzze içindeki 
Feskare'de doğan Danonçiyo'nun ha
yatı, umumî harbe kadar sadece bir 
romancının hayatı, ondan scmra isa 
bir efsane kahramanının hayatı ol
muştur. 

İ z m i r b e l e d i y e s i o t o b ü s t a m i 
r i n d e ih t i sas k e s b e t m e s i iç in 
A l m a n y a y a 3 g e n ç g ö n d e r d i 

tzntir (Akşam) — İzmir belediye
sine aid otobüslerin tamir ve montaj 
işlerinde mütehassıs yetiştirmek üze
re Almanyada Bussing müessesesinin 
fabrlkalarma üç genç gönderilecektir. 
Bunlar, fabrikada bir yıl çalışacak, 
masrafları fabrika tarafmdan verile
cek ve sonra İzmire dönerek belediye
nin otobüs garajmda çalışacaklardır. 

sair evinin balıçesindc birkaç misafirile 

Şairin 15 sene evvelki resmi 

nunzio bütün ihtarlarla, hattâ o zar 
manU İtaİ3ra hükümetinin tavsijrd©-
rine rağmen bu şehirden aynlmamış-
tur. Nihayet Fiume*nin mühim bir kıs-
mınm ttalyaya geçmesini temin et
miştir. 

Şair bundan sonra faşizm lehinde 
çalışmış ve İtalyada faşizm teessüs et
tikten sonra si]rasl ve askeri faaliyeti 
bırakarak Garda gölü sahilindeki 
Gardon malikânesine çekilmiştir. 

lYAnmınrio burasım bir nevi mü2e 
haline koymuştu. Burada gene eserier 
yazmakla meşgul oluyordu. 

Malikanenin göle kadaSr uzayan bü
yük bahçesi çok güzel tarhedUmişti. 
Şair burada bir kruvazör yaptırmıştı. 
Bahçenin ortasmda, göle nazır olan 
bu kruvazörün güvertesi, tahtadan 
toplan, her türlü tertibatı vardı. Şair 
burada davetlilerine çay ziyafeti ve
rirdi. Fakat son zamanlarda sıhhati 
bozulduğımdan bir iki senedenberi 
münzevî bir halde yaşıyordu. 

• *« 
Roma 2 (A.A.) — D'Annunzio, ev

velce haber verildiği gibi bir anjin dö 
puatrin'den değU, kalb sektesinden 
vefat etmigtir. 

D'Annunzio, çahşma masasınm 
başında oturmakta iken yere yıkılmış
tır. Derhal çağırılan doktor gelince-
3re kadar şair ölmüştür. 

Odaya nakledilen cesede hava gene-

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Kurtuluş caddesinda Necdet 
Ekrem, Taksim: Nizameddin, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişehlrde Bıaronak-
yan, Bostanbaşmda İtimad, Oalata: 
İsmet, Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: 
Aseo, Eminönü: Salih Necati, Fatih: 
Hamdl, Karagümrük: Mehmed Arif, 
Bakırköy: HII&I. Sarıyer: Asaf, Ak
saray: Nuri, Beşiktaş: Halld, Fener: 
Balatta Hüsameddiıı, KumkaiH: Lft-
lelide Haydsu-, Küçükpazar: Yorgl, 
Samatya: Yedlkulede Teofllos, Alem
dar: Dlvanyolunda Esad, Şehremini: 
Ahmed Hamdl, Kadıköy: Altıyolda 
Merkez, Modada Ne] ad Sezer, Üskü
dar: Çarşıboyunda Ömer Kenan, 
Heybellada: Halk, BOyükada: Şlnasl 
Rıza. 

Her Kcce açık eczaneler: Tarabya, 
Yenlköy, Emlrgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Bejrkos, 
Paşp bahçe ve AnadolohlsanndaU ec
zaneler her gece açıktır. 

YARfM ADAMLAR 
Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Na'dir , No. 17 

Tekrar karşılaştığımız zaman onun 
burnunun altma kumral bir bıyık, be
nim gözlerimin önüne bir çift gözlük 
yerleşmişti!™ 

Daha merhaba demeden: 
— Neler icad ettin bakalım Elek

trik?., diye ellerine sarıldım. 
Mektep hatıralanmm içinde yaşı-

yan Eleictrik İhsan, Ira yaşa gelinclye 
kadar klmbilir neler, ne akla, hayale 
gelmez hünerier göstermişti... Hattâ 

günün birinde 
onu bir elinde bir 
tomar ihtira be
ratı, bir elinde 
bir torba altmla 
göreceğimi bile 

f, umuyordum!.. 
Halbuki o pek 

kınk ve perişan
dı. Zorla gülerek 

ve sanki eski bir arkadaşının ümidle-
rini boşa çıkarmış gibi mahcub mah-
cub: 

— Hiç bir şey!., diye cevab verdi, 
şöyle bir yere oturalım, anlatınm!.. 

İskele meydanındaki kahvelerden 
birine oturduk. 

Elektrik İhsan, benden ayn geçen 
ha3ratmın hesabını verir gibi anlat
mağa başladı: 

Babasına inme inince tarla işlerine 
bakmak, mahsulü idare etmek ona 
düşmüş, bu yüzden mektebi j^rıda 
bıraiap çıkmış.. 

— Bu beni çok üzdü, çok kederlen
dirdi, diyordu, fakat Edisonun büe 
bir gazete müvezzülğinden yetiştiğini 
düşününce jrüreğime biraz su serpi-
llyOTdu.. Bir ara aüeyi, maUeyi ter-
kederek başımı aüp Amerikaya kaç
mayı kurdum!.. Amerikaya, diyorum, 
çünkü oraya kim gitse milyoner bir 
fabrikatör olurmuş dijre işitmlştim!.. 
Fakat bir evin bir oğluyum, her şey, 
anaımn, babaımn hayatı, kardeşleri
min istikbali hep bana bağh!.. 

Y£q>amadıml.. . 
Hem ziraatle uğraşır, hem teadla-

nmla meşgul olurum, dedim ve öyle 
yaptım. Bizim tütün tarlasııun bir 
köşesinde bir tezgâh kurdum. Görsen 
bayıhrsm, tezgâh değü, âdeta küçük 
bir lâboratuvar!.. 

Bütün Ix>ş vakitlerimi oraya has
rettim., ve işte... 

İhsan ceketinin iç cebinden bir yı-
ğm fotoğraf üe bir deste kâğıd çıka-
np masanm üstüne serdi: 

— İşte şu makineyi, bu otomatik 
sulama aletini, şu bıçkıyı icad ettim!., 
îşte bunlar fotograflan, bunlar da 
plânlarıl.. Şu ma
kine Avrupadan 
gelenlerden da
ha nefis, daha 
sağlam kundura 
ÇİVİSİ 3r^mak 
içindir., bir daki-
da tam on bin 
çivi keseri.. 

Bu sulama ale
ti de otomatiktir. Şurasmdan tutar-

sm, düğmesine bastın mı istediğin 
mesafeye kadar suyu fışkırır!.. 

Bu bıçkı da gayet ustalıldıdır, sof-
TO-jB, konacak ekmeği ağzm büyüklü
ğüne göre lokma lokma ve hiç kınk 
yapmadan doğrar!.. 

ihsanın sözünü kestim: 
— Hani hiç bir şey icad etmediğini 

söylüyordun!.. Bunlar ne?. 
O acı au güldü: 
— Adam sende!.. Bunlar da bir şey 

mi?.. Bunlar karm do3aıracak şeyler 
değil!.. Sırf vakit geçirmek için yı̂ >-
tım bunlan.... 

— Peki bvmlan bir fabrikaya sat-
sana birader!.. 

— Satamam!.. 
— Neden satamazsm yahu?.. Mü

kemmel icadlar!.. Hele şu ekmek doğ-
nyan makine Amerika gibi yerde ka
pış kapışa gider!.. 

İhsan ağzını kulağıma yaklaştırdı, 
bir sır söyler gibi yavaşça: 

— Kazın ayağı öyle değil dostum, 
bu makineler tasavvurda mükemmel, 
fikir olarak belki harikulade!,. Fakat 
hakikatte.... 

Hayretle sordum: 
— E, hakikatte?.., 
— Hakikatte hiç bir işe yarar şey

ler değü!.. 
— Neden?... 
— Hepsi de noksan!.. Musibetleri 

yapıp yakıştu'iyorum, fakat öyle bir 
püf yeri geüyor ki çık işin içinden çı
kabilirsen!.. Meselâ şu çivi makine
si!.. Makine on bin çivi kesiyor, kesi
yor ama bir dakikada değil, tam bir 
ayda!.. Yani ayarım bulamadım!.. 
Şu ekmek makinesi de keza, ekmeği 
doğruyor, doğlruyor ama her lokma
da kurmak lâzım!.. 

Bir kaç kere kafasım yumrukladı: 
— Ah, şu kör talih... Ah şu kör ta

lih!., dedi, ne olurdu, şu mektebi Ur 
tirebilseydim... Bir de lisan öğrensey-
dim.... 

Hakikaten İhsanm derdi büyük ve 
devasızdı. 

Oğlan bir taraftan bu matalüara, 
bir taraftan bu yüzden geri İcalan tar
la işlerine yamyordu!.. 

— O halde, dedim, senin içtn ancak 
bir çıkar yol var: Bu icadlara veda 
edip tarlaya dönmek!.. 

İhsan, sanki bir yeri çimdiklenmij 
gibi yerinden sıçradı, ters ters 3rüzü-
me bakarak: 

— Aşk olsun be, dedi, sen de amma 
baba dostu imişsin ha!.. Bari beni ta-
nımıyan biri olsan yüreğim yanmazl.. 

Bir pot kırdığımı anladım. BeUd 
düzeltirim diye: 

— Peki, ne yapacaksm İhsan?., 
dedim. 

— Ne mi yapacağım, yeni, büytik 
bir projem var, onu tatbik edeceğimi.. 

— Sonra?.. 
— Sonra, ortaya Edlsonu bile göl

gede bırakacak öyle bir İhssn çıka
cak ki sen de şaşacaksın, cihan dal.. 

(AriEası var) 

Bandırma orta okul taletıesr bir konser verdi 

Muranakıyetli bir konser veren Bandırma orta oknl taldbesd 

Bandırma (Akşam) — Bandırma orta olnıl talebelerinden müteşdckU 63 
kişilik koro heyeti orduevin salonımda çok muvaffakiyetli bir konser ver* 
mistir. 

Orta okul musilri öğretmeni B. Halit Ozamn büyük bir enerji sarfederek 
çok kısa bir zamanda yetiştirmiş olduğu bu koroda genç talebelerin Ijütün 
çalgı aletlerine hâkim olarak çaldıkları müntahap parçalar şiddetle alkışlan
mış ve ludk tarafından bu konserlerin devamı okul müdüriyetinden taleb edil
miştir. Konser muhitte çok müsait tesirler bırakmıştır. 

İH 

lir 

i' 
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— Karun beni istasyonda bekliyor; imdad işaretini çekip treni dnrdıırsam ve yayan gitsem çok iyi olacak! 

tdare 
istasyonda tren bozuldu. Yolcular 

indi. Lokomotif manevra yapamıyor
du. Yolcular vagondan inmeğe baş
ladılar. Biletçi bu işi gözlüyordu. Va
gondan inen yolculardan birinin ha
lini beğenmedi şüphelendi. 

— Biletiniz? diye sordu. 
— Buyurun. 
— Size ceza olarak bilet farkı ke

seceğim. 
— Neden? 
— Biletiniz üçüncü mevki, halbu

ki siz birinci mevki bir vagonu iniyor
sunuz. 

Amerikan fıkrasıdır! 

— Hayatınızda siyah saçlı bir kadın 
pörüyonım, sizi muztarip ediyor... Son
ra bir sanşm geliyor, mesud oluyorsu
nuz.. 

— Yanlış.. Ayni kadındır, saçlannı 
boyattı!. 

A f i y e t o l s u n 
Dostlardan A. Vah., boğazma düş

kündür. Bir gün yemek yediğim bir 
lokantaya geldi, masalardan birine o-
turdu, garsona: 

— Üç börek, üç komposto getir, de
di. 

Uzun bir müddet bekledi. Garsonun 
getirmediğini görünce haykırdı: 

— Neye yemekleri getirmiyor sun I 
Ne bekliyorsun?. 

— İki arkadaşınız gelsin diye bekli
yorum.. 

— Sersem, üç porsiyonu da ken
dime ısmarladım!.. 

Tüyleri 
izmir turnasında Bedia lokantada 

yemek yiyordu. Önüne yenmez bir 
tavuk getirdiler. 

Bedia: 
— Garson, dedi, bu tavuk bir deri 

bir kemik... 
Garson şöyle bir baktı da: 
— Emredersiniz tüylerini de ge

tireyim! dedi. 

Talihli 
Geçen yazı yazlık klüplerden birin

de geçiren monden baylarımızdan biri 
tf\ı fıkrayı anlattı: 

— Baktım klüpte her gece, amma; 
her gece kazanıyor. Dedim ki: «Yahu 
biraz da kaybet, yoksa şüphelenecek
ler» yüzüme baktı: «Vaktim yok, de
di, mevsim bitiyor...t 
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— Çocuğum, başından o gülünç 
külahı çıkar!.. 

B e d a v a 
Yolda bizim eski hizmetçiyi gör

düm: 
— Nasılsın dedim, yeni kapmdan 

memnun musun?.. Çok para kazanı
yor musun?.. 

— Hayır, dedi, artık bedava çalışı
yorum, evlendim!.. 

— Ateş gibi yanan kalbimi ayakla
rınızın altına atıyorum. 

— İsabet, çünkü ayaklarım buz 
gibi!.. 

Tesadüf 
Sinemanm güzel artistlerinden bir 

bayana sormuşlar: 
— İkinci kocamzı na:sıl tanıdımz? 
Gülerek cevab vermiş: 
— Bir otomobil kazasında birinci 

kocamı çiğnemişti!.. 

— Şu bayana vermek için iskemle
lerden birini alayım mı?... 

Şöhret 
Bir gün Tino Rossi, yemekli vago

na girdi, sevimli bir zatın karşısma 
oturdu. Bu zat derhal selâm verdi: 

— Müşerref oldum!. 
Tino Rossi gülümsedi: 
— Ben de çok memnun oldum. Ge

çen gün başka birinin karşısma otur
dum, kim olduğumu sordu. Benim kim 
olduğum sorulur mu?. Soranlara so
ğuk soğuk: Tino Rossiyim deyip geçi
yorum. 

Sevimli zat kahkaha ile güldü: 
— Olur şey değil... Cevabımz da 

güzel... Kim olduğunuzu sorabilir mi
yim?.. 

Perşembe musahabeleri 
Peliliva.li bir sefir 

Yazan: Selim S%m 

— Demek sen hiç bir şeye inan-
mazsm? 

— Hayır, aklımm ermediği hiç btr 
şeye inanmam. 

— Tamam, hiç bir şeye inanmıyor
sun!.. 

Başağrısı 
Bir gün kutup kâşiflerinden Wil-

kins bir gazeteci arkadaşma başının 
ağrıdığından şikâyet etti. Gazeteci: 

— Bugüne kadar baş ağrısına kar
şı bir ilâç bulmağa uğraşmadınız mı? 

— Ha3nr. 
— Çok tuhaf. 
— Neden? 
— Ömrünüz kutuplan bulmakla 

geçti, halbuki bu hiç kimsejri alâkadar 
etmez; başağrısı ise herkesi alâkadar 
ettiği halde, başağırısma ilâç bulmak 
için uğraşmamışsınız. 

K u m a r 
Söylendiğine göre Kahirede çok 

kumar varmış ve kumarbazların ek
serisi de hile yaparlarmış. 

Bir arkadaş anlattı: 
— Kahirede bir gün kumarbazlar

dan birine sordum, dedim ki: 
«Burada talih oyımlan yasak de

ğil mi!...> 
«Yasaktır, dedi, fakat hile yapar

sam artık talüı ojrunu olmaz!..» 

Y a ş l a r ı 
O gün annesinin çayı vardı. Küçük 

kızına dedi ki: 
— Çay gelince, sen pasta ikram 

edersin. Dikkat et, evvelâ en yaşlıla-
nndan başla. 

Misafirler geldi, çocuk pasta ikram 
etmek üzere üç bayana yaklaştı, dik
katle yüzlerine baktıktan sonra an
nesine sordu: 

— Hangisi daha ihtiyat?.. 

Neden dudak büktünüz? Bir sefirin 
yirminci asırda spor yapmasmı ye
mek içmek kadar tabii buluyor* 
sımuz değil mi? Evet hakkmız var. 
Bugün ata binmiyen, tenis oynamı-

^ a n , golfa gitmlyen (Chassejı courre) 
şasakur partilerine iştirak "etmlyen 
diplomatlar pek azdır. Yalnız bir dev
let mümessilinin pehlivan gibi soyu
nup güreştiğini veya boks yaptığım 
size haber verirsem şaşmaz mısmoz? 
Ben de şaştım. Fakat sonra şöyle bir 
muhakeme yürüttüm. Ata binmek, 
eskrim yapmak, tenis oynamak tabiî 
görülüyor da boks yapmak, güreş et
mek neden garib görünüyor? Acaba 
bir pehlivan gibi soyımup güreşen, 
rakibini bir hamlede tutup sırtüstü ye
re vuran bu diplomat kimdir? Bir in
giliz elçisi mi? Bir Amerika sefiri mi? 
Hayır bilemediniz! İşte sizi meraktan 
kurtarmış olmak için söyliyeyim. Bu 
zat Japonyanın Paris büyük elçisi 
(S. E. Sugimura) cenaplarıdır. 

(Natuıisme) mecmuasmm 15 şu
bat 1938 nüshasmda okudum. Mu
harrir (Andre Latallerle) hâdiseyi 
şöyle anlatıyor: 

«Geçen gün yazı işleri salonunda 
kalblerde heyecan uyandıran şöyle 
bir havadis ağızlarda dolaşıyordu: 

Japonyanın Paris büyük elçisi (S. 
E. Sigumura) Fransız - Japon (Jiu -
Jitsu) klübünde bir (Judo) gösteriş 
güreşi yapacakmış! 

Bir sefiri kebirin 'ringe çıkışı me
rak uyandırıcı bir hâdise olduğun
dan buna karşı kayıdsız kalamazdık. 
Birçok muharrir ai'kadaşlarla birlik
te Kodak makinesi alıp ben de bu 
müsara:ayı seyre gittim. 

Filhakika klübün büyük salonun
da güreş minderinin üstünde sefir 
B. Sugimurayı Japonlarm güreş kos
tümü olan (Judo-Gui) kıyafetinde 
yaJınyak ve asalet alâmeti olan siyah 
kemerini beline ku.şanmı.ş mücadele
ye hazır bir vaziyette gördük. 

Klübün Japon güreş muallimi (B. 
Kawaiski) ile karşılaştılar. (Jiu-Jit-
su) nun daha' asrîleştirilmiş bir şekli 
olan (Judo) güreşine tutuştular. Ko
ca sefir rakibini kavramasile yere 
yuvarlaması bir oluyor, fakat o da 
bir çelikten yay gibi bir anda sıçra
yıp ayağa kalkıyordu. Yirmi dakika 
süren bu güreşte tuş hesabile sefir 
galib geldi. Hepimiz kendisini şiddet
le alkışladık. Güreşi müteakib duşunu 
yaptı ve sonra hep beraber salonda 
çay içerken şunları konuştuk: 

— Ben çocukluğumdanberi sporu 
severdim. Delikanlı iken atletik spor-
lann hepsini yaptun ve 14 yaşmda 
(Judo) ya heves ettim, amma en çok 
yüzücülükte muvaffak oldum. 1905 de 
Japonyada henüz lise tahsilimi bitir
diğim sırada; bir büyük yüzme mü
sabakası tertib olımdu. Önce doksan 
beş yüzücü arasmda bir seçme tec
rübesi yapüdı. Yirmi iki iyi yüzücü 
aynldı. Bunların içihde ben de var
dım. Bu yansı kazandım ve şampi
yonlar sırasına geçtim. 

1907 de Japonya hükümeti beni 
(Grenoble) şehrindeki üniversitede 
hukuk fakültesine gönderdi. Orada 
bir yüzme müsabakasma girdim ve 
birinci mükâfatı kazandım. Artık 
her girdiğim müsabakayı kazanıyor
dum. Yabancı bir memlekette her 
hangi bir zaferin insarun millî gru-
runu ne kadar okşadığmı tasavvur 
edebilirsiniz. Artık bir emelim vardı: 
Manşı yüzerek geçmek! Maalesef bu 
bir hayalden ibaret kaldı. Çünkü be
nim bu tasavvurumdan haberdaı* 
olan hükümetimden şöyle bir ihtar 
aldım: 

«Biz seni Fransaya hukuk tahsili
ne gönderdik, yüzerek Manşı geç
meğe değü!» Ondan sonra bütün me
saimi derslerime hasrettim ve mem
leketime avdette diplomasi mesleğine 
intisab ettim. 

— Görülüyor ki spor sahasmda el
de ettiğiniz muvaffakiyetleri diplo
masi mesleğinde de gösterdiniz 

— Palris büyük elçiliği birçok mes
lek arkadaşlarımın gıpte ettiği bir 
mevkidir. Hükümetim beni bu maka
ma seçtiği için çok memnunum, çün
kü her türlü hallerini yakmdtuı ta-
mdığun sevimli, zeki insanlar arasm-

B. Sugimura 

da bulunmak benim için bir saadet
tir. Kendi memleketini yabancı il
lerde hakkile temsil edebilmek ve 
zevahire aldanmamak için o milletin 
âdet, anane, tarih ve zihniyetlerine 
önceden vakıf olmak şarttır. Meselâ 
Fransız ruhu üzerine şövalyelik ha:-
yatmm icra ettiği tesirleı bilinme
dikçe Fransayı anlamak güçtür ka
naatindeyim. Ve bu şövalyelerin bi
zim (Samoura'i) lerimizle düşünüş 
ve pratik sahasmda' bir karabeti var
dır. Ve ben bunu Fransa ile Japonya 
arasında bir faslı müşterek addede
rim. 

— Eğer, yanılmıyorsam (Jiu-Jitsu) 
güreşini asırlarca bir anane şeklinde 
muhafaza eden bu Samourîlerdi sa
nırım 

— Yalnız muhafaza eden değil, (Sa-
mouraî) 1er vücudlannı Jiu - Jitsu 
güreşile terbiye ederlerdi. Hislerin© 
hâkim olmak, can aicısma katlanmak, 
yılmamak, serinkanlüığım muhafaza 
etmek, çevik, işlek, canlı ve dayanıklı 
olmak ve bilhassa (Souple) yumuşak, 
eğilip büküldüğü halde kınlmıyan 
bir insan olmak, bu sayede küçük bir 
vücudla kocaman cüsseleri mağlûb 
etmek hep bu güreşin temin ettiği 
vasıflardır. 

(Souplesse) bu sıfat yalmz sporda ' 
değil, hayatm her safhasında ve hu» 
susile diplomaside çok lâzımdır. 

Sefir cenaplarile konuşmaları bu
rada bitiyor. 

Şurası muhakkaktır ki îngilterede, 
Amerikada boksa verilen ehemmiyet 
nisbetinde Japonlar (Jiu - Jitsu) ya 
iman etmişlerdir. Umumiyetle cüsseli 
olmadıklanndan bazu, boy ve ağırlüc 
yardınüle mağlûb edemiyecekleri ra
kiplerini bazı hüner ve marifetlerle 
ve can alacak noktalanna hücum üe 
yere sermeğe muvaffak olmuşlardır. 
Nasıl iyi boks bilen zayıf, ince yapılı 
bir genç işlek vücudile, iri, yapılı dev 
gibi bir adamı iki üç yumrukta allJ 
ediyorsa, Japonlar da bu (Jiu - Jitsu)] 
sayesinde karşüanna çıkan cüsse ve 
kuvvet itibarile kendilerinden birkaç 
misli yüksek olan bir düşmanı elinde 
sopa veya bıçak dahi olsa yere ser
meğe muvaffak oluyorlai". Bu güreş
te kuvvetten ziyade maharet iş göç» 
mektedir. 

İnsanın maddî kuvvetlerini tenml-
ye eden bilhassa göz pekliği, daya»» 
nıklılık ve cesaret gibi manevî va-sif-r 
lan takviye eden bu spor Avrupatîâî 
hayliden hayli taammüm etmiştir* 
îngilterede, Amerikada, Fransada, 
İtalyada Jiu - Jitsu klüpleri vardır. 

Profesör Jigoro-Kano, 1882 de ToklOf 
da bir (Jiu - Jitsu) mektebi tesis et
miştir. Japonyada 14 yaşından itiba». 
ren, her çocuk cimnastik derslerindö 
bu güreşi öğrenmeğe mecbur tutul
maktadır. 

Boks maçlannda olduğu gibi (/;,'!-' 
Jitsu) da da rakibine karsı gayet nar 
zik ve terbiyeli hareket etmek vö 
onu hırpalamamak hissiyatma mağ-* 
lûb olup hiddetlenmemek daima mü-
tebessim daima serinkanlı olmak şart
tır. 

(Devamı 12 nci sahifede) 
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Yol verin, kraliçe geliyor 8 
HoIlywoodda gül bayramı ve bu münasebetle 

yapılan büyük geçid resmi çok parlak oldu 
Alay geçerken dans edenler arasında bir takım erkekler çok mükemmel step yapıyorlardı. 
Merakla sordum: ̂ *Bu artistler kimler? „ Şu cevabı verdiler: Hollywood itfaiye memurları! 

Güller geçid resminde (ortada ayakta duran meşhur yıldız Joan Bennett'dlr.); Güller feçid resminde genç kızlardan mür^keb ne$eU bir alay geçerken 

Her yeni senenin ilk ayı Hol-
lywood'un eğlence mevsimidir. Bir 
Çok yerlerde kânunusani ve şubat 
buz gibi soğuk geçerken, Hollywood 
Diasmavi seması, güneşli sıcak gün
leri, hurma, portakal, muz ağaçlan
dım gölgelediği asfalt yoUarlle bü
tün Amerika zenginlerini, Kanada 
Milyonerlerini, Alaskalı zengin kürk 
tücçarlannı Büyük Okyanusun bu 
Jüyısma çeker... Kalifomiyamn üzü-
Mü, yemişi kadar, belki bunlardan 
öaha fazla gülleri ve karanfilleri 
Meşhurdur. Kalifomiyanm en güzel 
6Ü1 yç karanfU yetişen yeri de HoUy-
^ooddur. Zatgı Hollywood iki şey ye
tiştirir, sinema artisti ve çiçek... 

Sokağa çıktığınız zaman portakal, 
Mandalina, gül ve karanfil kokula-
^nm birbirine kanşmasmdan orta
ya çıkan acayip, mis gibi bir koku 
her tarafı sarmıştır. Hollywoodda 
oturan bütün büyük yıldızlar, bü-
yük sinema kumpanyaları sokakla-
^ süslenmesi için Hollywood bele
diyesine mühimce birer para verir-
^̂ r. Belediye de bu parayı gayet ho
vardaca sarfeder. Geceleri büyük 
'haddelerin üzerindeki portakal ağaç
larının her dalında otuz, kırk renkli 
^ p u l ışıldar... Odanızm penceresin
den baktığınız zaman dallannda 
'̂̂ nkli ampuller yanan ağaçlardaki 

^ portakallan uzaktan farkedersi-
Hİ2. 

Hollywood festivalinde geceleri 
'haddeler bin bir renkte ışıklarile âde-
t* rüyada görülen sokaklan, ma-
f^Harda anlatılan efsanevî şehirleri 
hatırlatır. 

festival, HoUywoodun meşhur Pa-
^dena caddesinde yapılan, akıllara 
"^^rgunluk verecek derecede büyük 
^ bayramı, yahut «gül resmi geçi-
~* üe başlar. Bu gül resmi geçidin-
e bütün sinema artistleri hazır 

"Ulunur. Fakat gül geçid resmine 
r^erikanm bir çok yerlerinden, Alas-
^^an, Kanadadan, Meksikadan, Ce-

JĴ bi Amerikadan 3mz binlerce kişi 
Sildiği jçjjj bunların arasında birer 
J^'^r sinema yıldızlarını farkede-
Mezsiniz. 
J^u seneki gül resmi geçidinin şim-
ye kadar yer yüzünde görülmemiş 

^ a r güzel olduğımu söylüyorlar. 
^ tabiî öteki gül bayramlannı gör-

, '̂Üği için kendi kendime bir mu-
^yese yapamıyorum. 
Gül 

J^bahı. 
bindik. 

resmi geçidinde bulunmak için 
m saat altısında otomobUlere 

Hollywoodun meşhur Colorar 
rüsünün yanına geldik. Bu 

^^^Prünün halk arasındaki ismi «İn
tihar köprüsü» düı-. 

Köprü gayet derin bir uçurumun 
üzMİndedir. Hollywooda gelip iş bu-
lamıjran yüzlerce genç kız, delikanlı, 
figüranlar bu köprüden kendileri
ni uçuruma fırlatırlamuş... Şimdi 
Hollywood belediyesi Colorado köp
rüsünün etrafma dikenli teller çek
miş... 

Geçid resmi başlıyor 
Dört saat bir milyon kişiden fazla 

bir kalabalık içüıde bekledikten son
ra nihayet yüksek atların üzerinde 
dapdaracık kırmızı İpek pantalonla-
n, geniş şapkalan Ue, esmer, sansın, 
kumral bir takım genç kadınlar be
lirdi. Bunlar hem şaha kalkan atla
rım koşturuyorlar, hem de bağın-
yorlerdı: 

— Alay başUyor... Gül resmi geçi
di ba^yor... 

Bunlann arkasından ellerindeki 
borularla mayolu genç kızlar üerli-
yordu. Onlann arkasmda da gene 
güllerden, karanfUlerden mayolarilo 
dansözler... Fakat ne dansı... Sine
mada, New Yorkun gece klüplerinde 
bUe böylesine rasgelemezsiniz. Genç 
kızlar bütün Pasadena caddesini 
dans ederek, yerde takla atarak ge
çiyorlar. Fakat dikkat ettim. Tabur 
halinde geçen genç kızlann hepsi 
17 - 18, en büyüğü 20 yaşında... Bel
ki 300 genç kız... 

Merakla yammdaki adama sor
dum: 

— Bunlar hangi kumpanyamn ar
tistleri... Ne kadar güzel dans edi
yorlar... 

Adam ecnebi olduğumu anlayınca 
izahat verdi: 

— Bunlar artist değil... Hollywood 
High School talebeleri... Burada her 
mektepte dans mecburi takip edüe-
cek dersler arasındadır. Ve her me
rasimde, her büyük müsamerede, her 
bayram gününde böyle her mektep 
on beş, yirmi takım balet, dansöz, 
cazbant heyeti çıkanr... 

Hollywood High School talebesinin 
harikulade dansına ha3n*an oldum. 
Hollywood High School talebeleri tam 
bizim bulunduğumuz tribünün önü
ne gelince hep birden ellerini hava
ya kaldırdılar: 

— Yaşasın mektebimizin güzel, 
meşhur mezunlan... diye bağırdı
lar. Etrafta bir alkıştır koptu. Bir de 
başımı çevirdim ki arkamda Carole 
Lombard, Mima Loy, Loretta Yoımg... 

Burüann üçü de Hollywood High 
School'ünden mezunmuşlar... Onlar 
da gözleri eski talebelik hatıralari-
le yaşanmş çılguıcasına kendi mek
teplerinin talebelerini alkışlıyorlardı. 

Geçid resmine alt birkaç enstantane 

Sonradan öğrendim ki Carole Lom
bard on üç sene evvel gene böyle bir 
çiçek bayranunda, tıpkı şimdi önü
müzden geçenler gibi tamamile meç-
hıü bir genç kız olarak kısa mayo-
sile dans ederek geçmiş... 

Hollywood High School talebesi geç
tikten sonra gene 300 - 400 genç kız 
ve delikanh, başka renkte mayolar, 
elbiseler, giymişler dans ederek önü
müzden geçtUer. Ben gene sordum: 

— Bımlar hangi kumpanyamn ar
tistleri?.. Ne güzel dans ediyorlar... 

Cevap verdiler: 

— Pasadena High School talebesi... 
Önümüzden belki 20 mektep geç

ti. 7 - 8 yaşmdakl ilkmektep talebe
leri bUe insanı hayretlere düşüre
cek derecede güzel dans ediyordu. 

İtfaiye memurları dans 
mütehassısı! 

Bir aralık atlarım dans ettirerek 
bir takım süvariler geçti. Bunlann 
arasında step denilen meşhur Ame
rikan dansım gayet mahirane oym-
yan erkekler vardı. Artık bımlar her 
halde artist olacaktı. Sordum: 

— Bımlar kim?. 
— Hollywood itfaiye memurlan... 
îtfaiye memurlanmn Istanbulda 

bando üe konser verdiklerini gör
müştüm amma böyle güzel dans et
tiklerini burada gördüm. 

İtfaiyeler geçtUer. Gene dans ede
rek bir takım genç va y a ^ erkekler 
önümüzde geçid resmi yaptılar. Ar
tık bunlann artist olmamalanna im
kân yoktu. Sordum. 

— Hollywood posta memurlan... 
dediler. 

Bundan sonra polislerin geçişi hep
sinden baskın oldu. Nihayet muhte
lif meslek ve sanat erbabı, başta si
nema artistleri çiçekten yapılmış 
türlü türlü muazzam şekiller İçinde 
geçmeğe başladılar. Her meslek için 
bir güzellik kraliçesi seçilmişti. Sine
ma artistleri çiçekten muazzam bir 
şato yapmışlardı. Her penceresinden 
meşhur bir artist bakıyor. Birisin
de Dolores del Rio, yanmdaki pence
rede Claudette Colbert, ortadaki pen
cerede Garry Cooper, öteki pencere
lerde Marion Davis, komik Eddy 
Cantor... 

Kraliçeler geliyor 
Sinema artistlerinin arkasından 

borular çaldı. Kaim sesli bir adam 
avaz avaz bağınyordu: 

— Kraliçe geliyor... Haşmetlû 
yumurtacılar güzellik kraliçesi... 

Yumurtacı kızlar danslar ederek, 
perendeler atarak önümüzden geçti
ler. Sonra yumurtacılar güzellik kra
liçesi çiçekten yapılmış bir tahtın 
üzerinde vücudunun bazı yerlerinde 
bir kaç yaprak olduğu halde gö
ründü. 

Bundan sonra bakkallann kraliçe
sini, meyvacılann, çiçekçilerin, satıcı 
kızlann kraliçelerini gördük. Kra
liçelerin maiyetleri bakkal kızlar, 
meyvacı kızlar, çiçekçi kızlar, satıcı
lar o kadar harikulade güzel dans 
ediyorlardı ki... Bunlann hepsi dün-
yamn her tarafından artist olmak 
için gelmiş, fakat burada yumurtacı, 
bakkal, meyvacı, çiçekçi, satıcı ol
muş genç kızlar... 

Bu gül resmi geçidinde bir çok 
rejisörler bulunduğu için kendilerini 
göstermek istiyorlar. Zaten Hoüy-
woodda sanki herkesin asıl işi ar
tistliktir. Meselâ yaşlı bir sebzf-cl 
kadın görürsünüz. Boş zamanıiıda 
önüne bir tijratro kitabı açar, beğen
diği rollerden birini ezberler... San
ki herkesm bakktıllığı, kasaphğı, zeı--
zevatçılığı geçici bir iştir; bir gün 
gelecek bu kasapların, bakkallann, 
zerzevatçıların hepsi artist olacak-
tar... Bunun için de bu bir türlü 
gelmek bilmiyen parlak günler için 
herkes hazırlamr... 

Havaili kızlar 
Fakat bu seneki gül bayramına 

Havai adalanndan, Honolulu'dan. 
Havalen kızlar, delikanlılar pek par
lak bir şekilde iştirak etmişlerdi. Çi)> 
lak Havalen delikanhları ve güzri 
vücutlu Honolulu kızları bellerini k,-
vıra kıvıra çiçekler arasında dans 
ediyoı-du. 

Amerikanın her şehrinden, her 
kasabasından, hattâ Serra Madı^ 
dağlannm İdiylerinden, Meksikadaa 
güzellik kraliçeleri gelmişti. Krali
çelerin çoğu yapraklarla ortümnüş-
lerdi. Bir kısmı da mayolar giymiş
lerdi. 

Dünyanın bir çok köşesinden ge
len seçme güzellerin yan çıplak, gül
ler içinde geçişi, bilhassa Alaskalı 
kürk tüccarlanmn, Kanadalı milyo
nerlerin ağızlanm saatlerce sulan
dırdı. En arkada filim çevirmek için 
Hollywooda dolan yüzlerce cüce, 
yüzlerce şişman adam geçti... 

Burada cüceler ve şişmanlar cemi
yeti var. Bunlar o iki cemiyet na
mına resmi geçide iştirak ediyorlar... 

Nihayet Kutublardan gelen Eski-
molarla Eskimo kraliçesi göründü... 
En çok alkışlanan onlar oldu. Kali
fomiyanm kızgın güneşine bir tür
lü alışamıyan bu zavallı Kutub in
sanları buram buram terliyorlardı... 

En arkada güller kraliçesi çırılçıp
lak gülden bir divanın üzerinde ge
liyordu. Çıplak vücudunun yal-.ıır 
bir kaç noktasına birer kınıuzı ka-
ranfil serpişıtirilmişti. Bütün güzel
lik heykellerini gölgede bırakacal' 
derecede fevkalâde bir vücudu var 
di. Dev gibi çıplak iki zenci delikan 
lısı geniş yelpazeleri salladıkça kn. 
liçenin çıplak vücudunun üzerinde 
ki kırmızı karanfiller uçuşuyordu.. 
Gene iriyan bir zenci, kı*alir •"• 
önünde kalın sesile etrafı inletip 

— Yol verin... HoUjnsrood kraliç* 
si geliyor... Yol verin haşmetlû Hc-
lywood kraliçesi geliyor... 

Hikmet Feridun L̂^ 

Rffl' 
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Sonyapılan Fener - Beşiktaş maçlarından Mrlnden Mr enxtantan« 

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı 
ne netice verebilir? 

iki takınan da kuvvetli ve zagif taraf lan vardır 
lûz&dnr. Bugüne k»lar Fener sol açı
ğı İyileşmiş ve oynayabilecek bir hale 
gdmiş değildir. Pazara kadar iyileşip 
lyüeşemiyeceğl çok şüphelidir. Eğer 
Fikret oynıyamazsa, Fener takınu için 
bu, mühim bir kayıp olacaktu:. 

Beşiktaşın vaziyeti 
Fenerbahçenin kuvvetli rakibi İzmir 

takımlarım kendi sahalarmda yenmiş, 
Galatasaraya karşı talihli bir oyunla 
ve Hakkımn bizzat tatbik ederek neti
celendirdiği bir tabiye sayesinde galib 
gelmiş ve en çetin rakibi Güneşle be
raber ilk üç haftadan sonra mili! kü
me tasnifinin basma geçmiştir. 

Beşiktaşm, Hakkı tarafından tatbik 
olunan bir tabiye ile Galatasaraya ga
lib geldiğine yukarıda işaret etmiştik. 
Bu tabiye şudur: 

Oyunun sonlarma doğtu, netice ala
bilmek için Beşiktaş müdafaası arka
da hasım forverdleri ile çetin bir mü
cadeleye girişmiş bulunduğu bir sıra^ 
da Hakkı, Uerl çıkmış olan iki hasım 
müdafiinin arasmda topu beklemeğe 
başhyor. Uzun bir pas ve Hakkmm 
mücadele kabiliyetinin fazlahğı saye
sinde golle neticeleniyor. Bunu, Hak
kı, takımmm esaslı bir kozu olarak 
maçm muhtelif zamanhınnda fakat 
bilhassa sonlarda kullanmağa çalışıyor 
VB bzen de muvaffak oluyor. 

Futbol, hiç şüphesiz yumuşak bir 
oyun değildir. Fakat muhakkak olan 
blışey varsa Enverin oymyabileceği bir 
oytm da hiç değildir. Beşiktaş müda-
faasmda Faruğtm ve kûzmamak şarti-
le Hüsnü, Nuri, Hakkı ve Feyzinin 
acar oyunlan makbuldür, fakat dedi
ğimiz gibi kızmamaları şart... 

Beşiktaşm kızmadan tatlı, kızdık
tan sonra acı sert müdafaası önünde 
ince ve seri oynayan bir forverd hattı 
vardır. Bilhassa Şeref müsaid şartlar 
içinde oynanan bir maçta arkadaşla
rım sürükleyen mükemmel bir eleman
dır. 

Eşref Şefik, Şeref için (Nadir yu
murtası beklenen cins tavuğa benzi
yor) demişti. Eğer bu nadir yumurta 
bir buçuk saatte çıkamazsa, Hakkı ja-
karıda söylediğimiz taktikle bunvm ça
resini bulmuştur. 

Hülâsa Beşüctaş, bazen tatlı, bazen 
acı sert müdafaasile ince ve güzel 
oymyan forverd hattile vaziyetin ica
bına göre değişiveren takımile tecrü
beli ve yenilmesi müşkül bir takım
dır. 

Netice ne ollabilir? 
Netice hakkmda birşey söyliyebil-

mek için iki takımı bilmek lâzımdır. 
Beşiktaşı, aşaği, yukan biliyoruz. Fa
kat Fenerbahçe takımının ne şeküde 
teşkU edilecek henüz malûm değil
dir. Eğer (Yaşar - Fazıl) hattı takıma 
iltihak eder, forverd hattı da Ali Hiza 
derecesinde ağır 03runculardan teşkil 
edilmezse maçm müsavi şartlar al-
tmda cereyan edeceğini söylemek en 
doğru bir tahmin olur kanaatindeyiz. 

Bu maçm hakemine düşen mühim 
Wr vazife vardır: O da sert ojmna ani 
ve kati kararlarla mâni olmakl. 

Fenerbahçe - Beşiktaş maçı önümü»-
deki pazar günü Taksim stadında oy-
namyor. Sarı lâciverdlilerln bu haro-
keti, (Fenerbahçe, takımı zayıf oldu
ğu için millî kümeden çekiliyor) dedi
kodusuna, tam mânasile bir son ver
miş oluyor. Eğer Fenerbahçe Üçok ma
çından, takımı zayıf olduğu için çe
kilmiş olsaydı, bu hafta İzmir takmo-
m kendi sahasında yenmiş olan daha 
çok kuvvetli Beşiktaşm karşısma çık
mazdı. Bu dedikodunun ilk ortaya atıV 
dığı zaman vermiş olduğumuz müs-
bet malûmatın müteakip hâdiselere 
uymuş olması karşısmda büyük bir 
memnuniyet duyuyoruz. 

Bu seneki millî küme maçlarına Fe
nerbahçe takımı talihsiz bir şeküde 
başlamıştır. İlk maçı, tam formünde 
bulunan ve netice alma kabUiyeti yük
sek ve bilhassa o maçta fevkalâde bir 
oyun çıkaran Güneş takımma karşı 
oynamıştır. İkinci karşılaşmasını, çok 
enerjik bir oyun çıkaran Muhafızgü-
cUe yapmış ve devamlı hâkimiyetine 
rağmen gol atamadan berabere kal
mıştır. Bundan başka takınun kapta
nı ve en iyi oyuncusu olan Fikret ikin
ci devrenin başında sakatlanmıştır. 
Üçok maçı münasebetUe çıkan ihtilâf 
da malûmdur. 

Fenerbahçe müdafaası zayıf mı? 
Güneşten beş gol yiyen Fener mü-

(.' "lasıiçin (zayıftır) damgasmı vur-
rr; k isteyenler var. Vakıa, Fenerbah
çe „on müdafaa hattı eski (Yaşar-Fa-
zü) hattı gibi mükemmel değildir. Far 
kat (bu müdafaa zayıftır.) diye su
reti katiyede bir hüküm vermek de pek 
kabil değildir. Çünkü iki müdafiin tec
rübesizliğini telâfi edebilecek derecede 
kuvvetli bir haf hattı ve tecrübeli bir 
kalecileri vardır. Vakıa bu müdafaa 
Güneş takımından fazla gol yemiştir. 
Amma, yukanda da söylediğimiz gibi 
bu fazla gol adedini. Fener müdafaa-
smdan ziyade, Güneş muhacim hattı
nın netice alan ve iyi şüt çeken oyun
culardan mürekkep olmasmda ve bil
hassa o maçta çok iyi oynamalarmda 
aramak lâzımdu-. Bundan başka, Mu-
hafızgücü forverd hattı kuvvetli Gü
neş müdafaasma bir, Galatasaray 
müdafaasına iki gol attığı halde Fener
bahçe müdafaasma gol atamamıştır. 

Fenerbahçe müdafaası (Yaşar - Fa
zıl) zamamndaki gibi kuvvetli değil
dir. Fakat katiyyen zayıf bir müdafaa 
da değildir. Vaziyet böyle olmakla be
raber, Güneş maçımn üzerlerinde şüp
he uyandırmış olduğu bu müdafaa 
hattını, Fenerbahçe idarecilerinin es
ki vaziyetine getirmek istediklerini de 
görüyor ve işitiyoruz. 

Fenerbahçe, takviye işine kalecism-
den başlamış ve emektar Hüsameddine 
ağlannı yeniden tevdi etmiştir. Sağ 
bekede Yaşarı getirmek için uğraşı-
• -rlar. 

Yaşar ve Fazıl oynıyacaklar mı? 
Fenerbahçe müdafaasmm esaslı bir 

: knü olan Yaşar mühendis mekte-
;. ü bitirdikten sonra Ankarada va-
zi e almış ve Ankara takımlarında da 
kioa bir zaman oynamıştır. Merkezi 
umumî Fenerbahçenin, millî küme 

maçlarına lisansı almak için Yaşar 
hakkında yapmış olduğu müracaata 
menfi cevap vermektedir. 

Kanaatimize nazaran Üçok maçı 
etrafmdaki merkezi umumi Ue olan ibr 
tUâfmda Fenerbahçe ne kadar haklı 
ise, Yaşarm lisansı etrafmdaki anlaşa-
mamazlığmda da o derece haklıdır. 

Çünkü... Yaşara lisans vermemek 
için merkezi umum! iki sebep ileri sü
rebilir, birincisi: 

— Ankara takunlarmda millî küm» 
seçmeleri için oynamıştır. Onun için 
lisansı veremeyiz. 

Fenerbahçenin bu cevaba karşı gös
tereceği misale merkezi umumîce mu
kabele imkâm yoktur: 

Fenerbahçe takımından millî küme 
seçmeleri için oymyan Namıka îzml-
rin Üçok takımmdan lisans veriyorsu
nuz da, ayni vaziyette olan Yaşara ne
ye lisans vermiyorsunuz?. 

İkinci seb^: 
— Yaşar halen Ankarada bulun

maktadır. Ancak Ankara takımlannda 
oymyabilir. 

Bunun d cevabı kısa ve ikna edici
dir: 

— Geçen hafta, Galatasaraya karşı 
oynayan Harbiye takınundaki Muh
terem İstanbulda Maltepe askerî lise
sinde talebedir. Ona nasıl lisans veri
yorsunuz?. 

Eğer merkezi umumî israrmdaki 
beyhudeliği görür de Yaşara lisans ve
rirse, Fenerbahçe müdafaası (zayıf) 
damgasını üzerinden atmış olacaktır. 

Yaşann yamnda bilhassa futbolu 
tam bırakmak üzere iken çok güzel 
maçlar çıkarmış olan Fazıl da uzun 
müddettenberi hazırlanmıştır ve ağle-
bi ihtimal bu maçta sahaya çıkacak
tır. Eski müdafi Ziyanm da hazırlan
makta olduğunu duyduk. Bu üç oyun
cu da henüz futbol oynıyacak derecede 
genç elemanlardır. En iyi randıman ve-
rebUecekleri bir yaşta İken, tahsü ve
ya vazife dolayısile takımdan uzaklaş
mış olan Yaşar, Fazıl ve Ziyadan isti-
fadejri düşünmek çok yerinde bir ka
rardır. 

Görülüyor ki, bir mağlûbiyet ve bir 
berabere, Fenerbahçe takımı üzerinde 
-ilân edilm«k istendiği gibi- bir inki
sar değU, bilâkis hayırlı bir aksülamel 
yapmıştır. 

Fenerbahçe forverd hattı 
Fener haf hattı için söyliyeceğimiz 

birşey yoktur. Bu hat Esad - Aytan ve 
Mehmed Reşad şeklinde takımın istl-
nad ettiği noktadır. Buna mukabil 
forverd hattını tenkid etmeden geçe-
miyeceğiz. Bilhassa Muhafızgücûne 
karşı, Fikret müstesna diğer dört oyım-
cu topu ayaklannda fazla beklettiler, 

lüzumundan fazla diripling yaptüar. Ve 
hiç şut çekmediler. Ortada Ali Riza-
mn hareketleri de çok ağardı. Bu 
hattm karşıkl kaleye muvazi paslan 
ve topu ayakta tutarak vakit kaybet
meği bırakıp hasım müdafaasını de
len seri bir oyun tatbik edecek şeküde 
teşkili lâzımdır. 

Muhafızgücü maçında Fenerbahçe
nin en ele avuca sığmaz ve en iyi oyun
cusu olan Fikretin sakatlandı^ ma-

izmirde sürprizli bir 
kupa maçı 

Alsancak, Doğansporu JO'O gendi 
Maçtan evvel DoSansporun galibiyeti bekleniycn-du 

Doğanspora on gol yapan 
İzmir (Akşam) — Pazar günü Al

sancak sahasmda Alsancak - Doğan-
spor takımlan arasmda tertib edil
miş olan kupa maçı çok enteresan ol
du. Rakibini antraımansiz bulan Al-
sancaklılar 1 0 - 0 kazandılar. 

Havamn çok soglık olmasma rağ
men sahada hatın sayılır derecede 
kalabalık vardı. Oyunu Üçoklu B. 
Mustafa idare etti. Takımlar sahada 
dizUdiklerl zaman aşağıdaki kadro
ları muhafaza ediyorlardı: 

Alsancak: Hilmi - Fethi, Cemil - Ra-
sim, Enver, Necmi - Hakkı, Basrl, 
Sabri, tlyas, Saim. 

Doğanspor: Necmi - İrfan, Fethi -
Selim, Hakkı, Said - Refik, Sabri, Fu-
ad, Mehmed, Niyazi. 

Alsancak Zehir Aliden, Doğanspor 
da Abbastan mahrumdular. 

Oyun, Alsancağm tehlikeli akmla-
rUe başladı, Doğanspor müdafaası 
03runu açmağa gayret ediyor, fakat 
Alsancağm kuvvetli müdafaa hatlan 
bıma mâni oluyor. Ve bu suretle Al
sancağm daha ilk dakikalarda tesis 
ettiği tazjdkten Doğanspor bir ttirtü 
kurtulamıyordu. Devrenin 10 uncu 
dakikasmda ve Alsancağm haf hat
tında kesüen Dogansponm bir iki hü
cumundan sonra İlyas ayağına topu 
aldı ve karşıdaki müdafii atlattıktan 
sonra Doğanspor kalecisini de atlat
tı, fakat acele etmesi yüzünden boş 
kaleye topu atamadı. Bir dakika geç
meden Doğanspor ayni şekilde bir 
fırsat yakaladı, fakat Sabri topu oya-
ladığmdan fırsattan istifade edeme
di. Bu dakikadan sonra 03nın müteva-
zin bir şekU aldı. 

33 üncü dakikada Alsancak, 
sol taraftan bir hücum yaptı, solaçık 
Hakkı topu Basriye verdi, Basrinin 
vole sütü Alsancağa ilk golü kazan
dırdı. 

Top ortaya geldi, hücumu kesen 
Enver sağaçık Saime derin bir pas 
verdi. Saim güzel bir vücud hareketi-
le hafi atlattı ve llyasa pas verdi, Al
sancak 2 nci sayışım llyasm ayağm-
dan kazandı. Bu sayıyı 37 nci dakika-

NEVROZİN 
Bas, ^9» nezle, grip romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Grip, Baş, ve Diş ağrıları 
Nevralji, Artrit lzm, Romat i zma 

Alsancak talonu 
da Sabrinin 3 üncü golü takib etti, 
5 dakika zarfmda Alsancak takımı üç 
gol kazanmıştı ve bu sa3alarm verdiği 
neşe ile oynamağa başlamıştı. 

40 nci dakikada solaçık Hakkı derin 
bir pas aldı, müdafiden evvel topa ye
tişti, ve topla beraber kaleci ile kar
şı karşıya kaldı. Çektiği sütü kaleci 
yakaladlse de topu elinden kaçırdı ve 
ayni oyuncu yetişerek ağlara taktı. 
44 üncü dakikada Doğanspor kazan
dığı kornerden istifade edemedi. Dev
re biraz sonra 4 - 0 Alsancak lehine 
bitti. 

İ k i n c i d e v r e 
İkinci devre, Dogansponm semere

siz kalan akınile başladı. Alsancak 
mukabil hücumunda Doğanspor kale
sine dayandı. Hakkının sütü avut ol
du. 5 inci dakikada tacdan gelen top 
Saimin ayağma düştü; Saim önünde
ki müdafii kolayca atlaftı ve âni bir 
vuruşla Alsancağm 5 inci golünü 
yaptı. 

10 uncu dakikada Doğanspor lehi
ne korner oldu. Solaçık Sabri topu or-
tahyamadı, 12 nci dakikada İlyas, 
kalecile karşı karşıya kaldı, İlyasm 
sütünü Doğanspor kalecisi topu kor
nere atmakla kurtardı. Ve Alsancak 
neticesiz geçen biribiri üzerine iki 
korner kazandı. 15 inci dakikada Al
sancak kalecisi mahirane bir plojon-
la Fuadin bir vole sütünü tuttu ve 
muhakkak bir gol kurtardı. Doğan
spor şeref sayışım çıkarmağa uğraştı
ğı bir sırada Gemilin uzun bir Degaj
manım yakalıyan Alsancak orta mu
hacimi Sabri, topu Doğanspor kalesi
ne kadar getirdiği halde boş kaleye 
atamadı. 

25 inci dakikada Doğanspor tekrar 
bir korner kazandı. Fakat bundan da 
istifade edemediği gibi Alsancağm 
mukabU akınım kornerle kurtardis« 
de Basrinin tam kale önüne düşürdü
ğü topa Alsancak orta muhacimi ye
rinde bir kafa vurdu ve 6 nci defa ola
rak top Doğanspor kalesini ziysu-ei 
etti, topu ortadan yakaüyan Alsan-
caklılar sağaçık Saimle hücuma geç
tiler ve Basrinin ayağından 7 nci gol
lerini kazandüar. 7 nci golü 36 nci 
dakikada Sabrinin ve 2 dakika sonra 
Basrinin ve 40 nci dakikada Saimin 
golleri takib etti. Ve oyun da bira» 
sonra 10-0 gibi büyük bir farkla Al
sancak lehine bitti. 

Bu müsabakadan evvel B takımları 
arasında yapılan maç her iki takımio 
attığı dörder golle berabere bitti. 

Oyun için mütalea yürütmek lâzu» 
gelirse îzmirin son zamanda en kuv
vetli takımı sayılan Doğansporun, Al
sancağa karşı 1 0 - 0 golle yenilmesi 
büyük bir ha3rrşt uyandırmıştır. Çün
kü Doğanspor takımının mühim biT 
farkla galibiyeti bekleniyordu. Halbu
ki Antrenmansız olan Doğanspo? 
oyuncuları beklenilen güzel ve hâr 
kim oyunlarını gösteremedUer, Alsan
cak takımı muhacimleri hemen h c 
men bütün akmlarmdan istifade etti
ler ve gol attılar. 
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e k n i ç i n k a ç m ı ş ? 
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T\ eniz ne kadar türlü türlü man-
*^ zaralar arzeder, değil mi? Bar 
Kn peri şehzadeleriıün düğününe lâ
yık rengârenk somaki mermer bir av-
Juya benzer. Bulımduğunuz sahilde: 

«— Yürüsem, gurubun saraymdaki 
f^brayine gitsem...» diye şairane şai-
''toe düşünürsünüz. 

Bazen korkunç bir fırtma ortalığa 
dehşet salar. 

Bazen de, kıyılara çöpler, süprün-
tüler birikir, iğrenç bir manzara hasıl 
olur. 

Bir çok şairler, aşkı denize ben-
«etmekte doğrusu haklıdır. Bu teşWhl 
yerinde bulurum. Sevmenin ve scril-
öıenln de böyle türlü türlü ve blribiri-
ûe zıd şekilleri var. 

Sanırım, ben, hepsini birer blr«r 
t*ttım. İyisini de, fenasını da... 

Evvelâ en kötüsünden başlıyayım: 
•Şkın çeşidleri İçinde en berbadı ne-
*r, bUir misiniz?. 

Sevilip de sevmemek... Sevmek şöy
le dursun, sizi sevenden nefret et» 
"ı«k... 

Ah, sormayın, 
•«»nnaym. Böyle 
^ hal, izdivacım-
***» evvel, benim de 
Ja««na gehnişti. 
Üniversitemizde bir 
*anbur Melâhat 
*«rdı: gayet İyi 
^, hoş kız, nar 
"»uskâr, iyilik se-
Jer, altm gibi kalb-
° faz... Fakat ismi 
Jjtünde: Kanbur 
relâhat... üç kanş 

Bedbaht başmı önüne eğdi: 
I— İzzeti nefis her şeyden, hattâ açk-

tan da akdem... Ben de senin yerin
de olsam, böyle düşünürüm, Muradl -
dedi. 

A radan zaman geçti. Hepimiz dip
lomalarımızı aldık. Ben bir ban

kada mütevazı bir memur oldum. Far 
kat Melâhat hâlâ benimle alâkayı kes
miyordu. Bense onu atlatıp duruyor
dum. Allahm büdiğini kuldan ne sak-
lamah? Evimdeki hizmetçiye de, İsim
d i hademeye de tenbih etmiştim. 
Başkalan varken o gelince benim için 
«yokl» diyorlardı. 

Birkaç sefer, üstüste gelip beni ara
mı;. Görüşmeğe muvaffak olamaym-
ca bir pusula yazarak bıraktı: 

«Pek mühim bir iş için... Aman der
hal bir randevu vermelisin!» sözleri
nin altım iki hatla çizmişti. 

«Nedir?» diye merak ettim. Bu se
fer kendisini ben arattım. Soluk so
luğa gddl. Halinde büyük bir heye
can görünüyordu. Bariz bir perisan-
bUAİ ; 

•^y, çah süpürge-
" gibi saçlar, çü-
" * dişler... Hülâ-
•* mükemmel bir 
J*»ıevî mazrufun 
^hammülfersa de-
'•«edeberbad Wr 
•*fı... Ye tasavvur 
5?û ki, bu ucube 
•^ASîk... 

Q«rçi kendi ö*. 
'«iû, kendi de bU-
**y<tt değüdl. Bu-
l^ İçin, nefsine 
J*faöı olmugtu. Bir 
J * sefer bile «se-
^^^*ttoı!» sözünü 
J^etmemlştl. LA-
'̂'̂  ben nereye glt-

^> o da orada... 
Ceketlerime dik-
***eder. hoşuma 

«#^ 

j ^ gidiyor, hepsine nişan koyup birer 
^ r sürpriz halinde hazırlar. Tabia-
J ^ her yaptığı cemile de büsbütün 
^ ^ sinirime dokımur! En büyük 
^ ^ ı . gölge etmemesinde olacak.» 
fiyatımın yolu üzerinden çekilse 
/î|?ka lütuf istemiyordum! diye 
ç^üyordum. . . Fakat kalbi o dere-
j ^ y i ki, sevmekten başka bir gü-
**^ olmayan bu kızcağızı terslen:!-
J^^»n... «Aşk, herkesin halckı değU 
ĵ̂ ?^? - diye düşünüyorum. - Bana 

^^^dan doğruya açık bir tecavüzde 
C^^adıktan sonra...» 
^ a t bir gün: 

^ÇJP ^6 olur, ne olmaz, her hangi bir 
^y'^^^tirafimn önüne geçmeliyim:* 

e «aı-ar vererek aramıza şu mânia-
^ Wdum: 
^"7 Kardeşim Melâhat! 
^eclâ^ ^ " m ı tevdi edeceğim! 

* lîeşid'i seviyorum. 
^, *Şi gözlerinden sağını yüzüme dik-

tt^ç^^^lâ Reşid'i mi? - dedi. - hayret 
tj . 5 ' - "üniversitemizin en güzel kı-
^ed ^^^^ ^^^^ ^^^^' ^^^ '̂ ^^^ ' ^^ u en ve zengin... Bin talebe içinde 
Vçfgĵ '̂ ŝi ona âşık değil acaba?.. Üııi-
tüsu J^^^^ci^tlekiler '^^ acaba... DcJ-
*evPM̂  ®̂ §ayed erkek olsam onu 

^ '^"n- fakat.... 
ı>ı̂ ^^^!^yorum, biüyorum, devam et-
W di ^°^^ ağzından aldım. - Fa-
Oöiü^^.^^^"' ^" ^^^ beyhudedir. 
^Çüyo^^ ^^"^351 P€k yükseklerûe 
»neijaı ' ^^^^ Reşid'i istesem behc-
^*öüs^^'^^°^^"^'^"^-- Gülünç mev-
•*iem,.ı""?^^^ '̂̂ ^ hissimi belli bile et-

Bahçede Nedâ'mn yanma oturdum: 
«Seni seviyorum, bana vanr nusm?» dedim 

dedim. - Sa-
Ben, 

— Sana müjdem var... - dedi. 
— Neye dair?. 
— İzdivaca! 
Eyvah... Baklayı ağzından çıkarı

yor mıydı?.. Korkarım ki: «Seninle ev
lenmeğe razı olacağım!:^ diyecek. 

Fakat umduğum gibi olmad:. Melâ
hat, kesik kesik: 

— Derhal... -dedi. - Hemen bugün... 
Necla'yı iste... 

— Çüdırdın mı? 
— Vallahi doğru söylüyorum... 

Onü sevmiyor musun?.. Bana' söyle
miştin... İste... reddetmij'ecektir... 

— Melâhat! Gülünç mevkie düş
mek endişemi ötedenberi bilirsin... 
Bana bu ojnınu oynama... Ben, mü-
tevazi bir ailenin fakir bir oğlu... 
Banka memuru... Yegâne meziyetim, 
üniversiteden çıkmış olmak... 

— Ve namuskârhk, bedenî kusursuZ' 
luk... Bunlar kâfi... Neclâ'j'J iste... 
Amma, vakit kaybetmeden...-

Ellimi tuttu; dostça sıktı. İlk defa 
bu hitabı kullanarak: 

— Kardeşim! - dedi. - Sana yanlış 
bir adım attırır mıyım?.,. Sen ki be
nim için bir ideal... arkadaşsın... En 
büyük zevkim bu yolda bir iyiliğimi 
görmen olacaktır... İste... 

Halinde bir fevkalâdelik vaıdı. Bir 
sırra vakıf olduğunu bana anlatıyor
du. Kurcaladım: 

— Damdan düşer gibi mi? Zemin, 
zaman aramadan mı? 

— Zemini, zamanı şimdidir... Bi
liyorsun, Erenköyünde büyük köşk
leri var... Hemen bugün oraya gider
sin... Necla, evindedir. Tabiî, mektep 

arkadaşı olduğunuz için görüşmeniz
de bir mahzur yok... Belki bu bekle
nilmedik ziyaretinden hayrete düşe
cektir. Fakat ehemmiyet verme: Ken
disini beğendiğini, onunla evlenmek 
İstediğini söyle... Eğer muvaffak ola-
mazsan, yüzüme bakma ve beni dün-
yanm en ahlâksız insanı bil... 

Doğrusu, tesir altmda kaldun. Ken
di kendime kurmağa da başladun: 

ibraz İçin imtiyazı hüsnü 
Çirkinle güzel telıabûl etmiş 
Beytindeki tablo gibi, üniversite

de, Necla ile Melâhat görüşürlerdi. 
Yoksa, bu ahbablıklan esnasmda, 
Necla, Melâhat'e beni beğendiğini mi 
İhsas etmişti? Fakat böyle bir mu
tavassıta niçin ihtiyaç duysun? Sa-
km bu kanbur kız, bana karşı kendi 
nahoş vaziyetine bu sefer, Neclâya 
karşı beni düşürerek garip bir inti
kam almağa kalkmasm?... Fakat o 
derece can ve yürekten söylüyor, be
ni sevkediyordu ki, âdeta manyatlz-
ma etti. Erenköy'üne gitmeğe hazu'-
landun. Bir kaç kere: 

— Peki, anlatı Sebebi nedir? Be
nimle niçin evlenecek? Şimdiye kadar 
yüzlerce parlak namzedi reddetmiş 
olan Necla bana âşık değil ya... - de
dim. 

— Aşık değü... Fakat evlenecekl 
İçte, görürsün... 

Kanbur Melâhat'den fazla izahat 
alamadım. 

Tavsiyesi üzere, Erenköy'üne he
men o gün gittim. Köşk te köşk... îlk 
defa olarak görüyorum: Civarm di
ğer evleri ekseriyetle harabîye yüz 
tutmuşken, bu, bilâkis, yeni tamir 
görmüştü. Limonluklar, koruluk, çi
çek bahçesi, meyva bahçesi, hep ayn 
ayn... Çifter çifter bahçıvanlar çalı
şıyor... 

İyi giyinmiş bir uşak, beni bir sa
lona aldı. Çok geçmeden Necla, nazik 
tavrile içeri girdi. Evvelce de tahmin 
ettiğim gibi, beni burada görmekle, 
hayretini gizliyemedi. Zira asla hu
susiyetimiz olmamıştı. 

Dereden tepeden konuşmağa baş
ladık: Üniversite hayatımızdan, ar-
kadaşlarmuzdan ve her birinin yeni 
tuttuğu mesleklerden... Hani insanm 
cerbezeli, hoş günleri olur. Ben de 
öyle dilli, neşeli bir haldeydim. Böki 
uzım müddet baiıkada kapalı kaldık
tan sonra, bahar ortasmda Eren
köy'ün bu yeşil tabiati, ve o tabiatin 
ortasmda da Neclâ'nm güzelliği, ni
hayet, bu güzelliğin ebediyen bana 
aid ohnak haj^al ve ümidi... Bütün 
bunlar bir araya gelince bana böyle 
can, kan vermişti. 

Fakat, konuştuğtım sırada, dikkat 
ediyorum: Neclâ'nm deminki neşesi 
yalancı bir neşe imiş meğer... Arada 
sırada dalıyor, başka bir âleme gidi
yordu. Hattâ, bir sefer k«ıdine gelip 
benim bir tuhafhğıma kahkahayla 
güldükten sonra, ansızm, koca salon 
dar gelmiş gibi: 

— Çıkalım... Azıcık bahçede dola
şalım... - dedi. 

Koruluğun kenarmda, çiçek tarh-
larmm karşısında oturduk. Neclft, 
deminki hüznünün en derin bir 
gayyasına dalmıştı İd, birdenbire^ 
mukadder cümlejri söyliyiverdim: 

— Ziyaretimin hakikî maksadmı 
bildireyim, Necla... Ya beni bir daha 
görmiyeceksin, yahud yanmdan asla 
ayrılımyacağım... Seni seviyorum... 
Mektepten beri seviyorum... Bu his
simi ve nihaî gayemi ancjak şimdi söy
lüyorum... Bana vanr mısm 

Yahya Kemalin bir mısraı vardır? 
Karşımda uyanmış gibi bir baktı, 

sararcU! 
Hayretle yüzüme baktı. Hayretle 

ve alâkayla... Sanki ük defa olarak 
beni görüyordu... Sanki babası, aiı-
nesi tarafından görücüye çıkarılmış 
ve namzedi] e birinci sefer karşılaştı
rılmış bir kızdı da, mukadderatın ona 
münasip gördüğü erkeği, görmek, an
lamak İstiyordu. 

Mânasmı bir tüılü kavnyamadı-
ğım bir ahenkle: 

— Sahi mi söylüyorsunuz? - dedi. 
— Yalan yahud şaka olmasına na

sıl ihtimal verirsin, Necla? 
— öyleyse... Reddedemem... 

Y a z a n : 

(Vâ - Nû) 
Ve bir manyatizmamn tesiri altm

da gibi: 
— Sen namuskâr, bedeni kusursuz 

ve üniversite mezunu bir küfvüm-
sün... îyi çocuksun... Reddedemem 
sesıi... • dedi. 

Kulaklarıma İnanamadım... 
Necla!... Bütün erkeklerin hayali, 

rü'yası olan Necla... Benimle evleni
yor mıydı?... Bu ne mucizeydi böy
le?... 

^ 3 — 

M ütevazı bir düğün yaptık... Ev
lendikten sonra hiç bir şeyden 

pişman olmadım... Necla, hariçten 
göründüğü derecede mükemmel... 
Bir tuk mahzuru da şuydu: Dalgm-
lıtının, hüsnünün zaman zaman 
baıtnmesı... B^ıim mevcudiyetimi 
bile unutarak, hayalen başka âlem
lere gitmesi... 

GizlİBİ, yalam olmıyan pırlanta gi
bi saf bir tablati vardı, herşeylni doğ
rudan doğruya anlattı: 

— MaHen hastayım... Fakat sen 
beni tedavi ediyorsun, Murad! Büyük 
bir sarsmtı geçirdim: Genç kııOık te
lâkkilerime göre ideal bir erkek say
dığım mühendis Ruhi İsminde Avru-
padan yeni gelmiş bir gençle karşı
laşmıştım. O da beni kendi ölçülerile 
izdivaca lâylk görmüş. Gayet rabıta
lı bir tarzda İstedi. Şahsî serveti, tah
sili, h e r ş ^ uygundu. Aramızdaki 
mtinasebet, resmi şeklini asla aşma
makla beraber, uzaktan uzağa onu 
eplyce benimsemiştim doğrusu... Tam 
nişan merasimimiz yapüdı, arkasm-
dan da nikâhımız olacaktı... O ak
şam, gene güzel güzel konuştuk. Hat
tâ mühendis Ruhi, nişan ilânlarmı 
gazetelere dercettireceğlni söyliyerek 
yanına aldL Gitti, bir daha dönmedi. 
Aramızda hiç bir fena söz, çirkin 
hacrdcet olmamıştı. Benim yüz kara-
u Ur ayıbım yoktu U, onu öğrenmiş 
de kaçmış diyelim... Fakat bırakıp 
gitÜ Ifte... Bir daha dSnmemeceelne... 
Hem de tahkikatımızla memldcetten 
bUe uzaklaştığı meydana çıktı... Aca
ba kendinin büşka Ur alâkası vardı 
da Ur akandaldan mı korktu?... Tar 

Nişanlandıkları akşam, başbaşa kalmışlar Mühendis 
Ruhi: 

«Babanızm resmini bana hiç göstermediniz!» demiş 
kat öyle insana da benzemiyordu... -
İşte hâlâ bu hâdisenin sarsmtısı için-
des^im... Namuskârlığmı ve ketum
luğunu bUdiğim Meîâhatciğe bir 
gün: «Manevî ktifvüm olan biri beni 
isteyince İnce eleyip sık dokumadan 
ona varacağım...^ demiş bulundum. 
Melâhat bana bir muziplik yapmış... 

Gülerek ve beni gücen dirmiyecek 
tarzda sesinin perdesini tatlılaştıra
rak: 

— Öyle bir muziplik ki, ketumlu
ğum muhafaza etmekle beraber, bi
zi evlendirdi işte... Ağzımdan çıkan 
bir vaidden istifade ederek seni, bana 
yolladı. 

— Bana platonik aşkmm büyük 
hediyesini hovardaca verdi! 

•— Bana da samimî arkadaşlığı-
mn... 

— Pişman değilsin ya? - diye göz
lerinin içine bakıyordum. 

— Kendini Uzak Şarka tayin etti
rerek bir nevi üıtiyarî sürgüne giden 
Melâhat'in azabından başka içimde 
bir üzüntü yok. 

— Bir de mühendis Ruhi'nin 
«Sus» diyerek, güzel elüf ağzımı 

kapatıyordu: 
— Onun tesiri artık bende sırf bir 

meraktır... 
— Bende bile... 
— Emin ol başka birşeyi kalmadı 

üzerimde... Sen bütün hayatıma hâ
kim oluyorsun... 

Hikâyemin başlangıcında denizle 
aşkı biribirine benzetmiştim... Haki
katen de teşbih yerindedir... Hava 
duruluyor, deniz güzelleşiyordu... 
Hayatımız halayına benziyordu... 
Renkler, ışıklar içinde günlerim geçi
yordu... Hiç bir derdim yoktu... Nec
lft, hergün, bana başka bir saadet ha-
zırhyordu... Hele haleti ruhiycsl 
üzerine çöken son dalgınlık bulutla-
nnm da artık tamamile dağıldığım 
görünce büsbütün sevmiyordum... 
Akşamları canım, hevesim, iştiyakım 
önde koşuyormuş da ben onlara ye
tişmek istiyormuşum gibi, âdeta ka-
nadlanarak tehalükle eve gelirdim... 
Necla beni kapıdan güler yüzle kar
şılardı. 

Çalışmam fantezi tarzmdaydı. Sırf 
tufeyli bir erkekmişim hissini kendi 
nefidme vermemek için.. Yoksa ser
vetimiz bizi de, çoluk çocuğumuzu da 
ebediyen geçindirmeğe kâfiydi... 

Sık sık seyahatler ediyorduk. Bir 
mevsim Kan'da, Nis'de... öteki Al
manya'da... Üçüncüsü Skandinav 
memleketlerinde... Derken, bu soğuk-
lann acısmı çıkarmak istercesine Mısı
ra gidiyorduk... 

— 4 — 
şte bir sefe
rinde, gene 

Mısırdaydık ki, tans 
Ur lokantada, bi-
ee tahsis edUen 
masaya yerleştik, 
karımm fenala-
şır gibi olduğunu 
gördüm. 
— Gidelim... - de

di. 
— Niçin?... Ne 

Tar?... Hasta mı-
«m?... Beğenme
din mi?... 

Hayretle bu su
alleri kendisine 
sorduğum sıra
da, karşıki ma
saya gözüm iliş'dL 
Orada, gayet gü
zel bir kadının v t-
nmda. genç, mü
tenasip, zekî yüz
lü fakat yüzünün 
bütün ifadeleri â-
deta inhilâl et
miş bir e r k e k 
vardı. Kadm, er
keğin heyecanı
nı teskine çalışı
yordu. Tıbkı be
nim Necla'yı sa
kinleştirmek için, 
uğraştığım gibi... 

Derhal zihnimde bir şimşek çaktı: 
— Mühendis Ruhi mi 
Karım güç işitilir bir sesle: 
— Gidelim... - dedi. - Vallahi ona 

karşı tamamile lâkaydım, fakat gide
lim... Kalbimde fena bir his var... 
Müthiş bir sır öğreneceğim gibi ge
liyor... Heyecanım o sebcble... 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

I 
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SARAY ve BABIÂLİNİH İÇ YÜZO 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNt tRTEM —Tercüme, iktibas haMa mahfuzdıır 

^ Tefrika No. 99 i 

Abdülhamide çekilen telgraf, Manastır ciheti kuman-
danlarile müffettişi umumiye gönderilen mektuplar 

Ellerde kalan vesikalar da bu işe 
hiç kâfi değildir. Heyeti merkeziyele-
rin ve merkezi umuminin pek çok ev-
raki yanmış, yakılmıştır. Lüzumlu ev
rakı saklama|a, ehemmiyet verilme
miş ve mühim yesikalan merkezi 
umumide toplamak kimsenin aklına 
gelmemiştir. Meşrûtiyetin ilâmndan 
sonra bile her şey vilâyet merkez he
yetlerinde bırakılmak fikri galib gel
miştir. Bunun için İttihad ve Terak
kinin bütün tafsilât ve teferruatile 
umumî ve hakikî tarihini yazabilmek 
ümidi boştur. 

Şimdiye kadar yazılan kısımlarma 
da bir çok indî şeyler kanştınlmış-
tır.) 

(Meşrutiyet doğarken) başlığı al
tındaki tefrikamın (2) numarasında 
dahildeki cemiyetin hariçteki Jön 
Türklerle irtibatı hafif olduğundan, 
cemiyetin masonlarla münasebeti ve 
Manastırı en mühim bir merkez itti
haz eylediği hakkında sarayca elde 
edilen malûmattan bahseylemiştim. 

Albay Tuncay bu babda da şu ma
lûmatı veriyor: 

(Dahildeki cemiyetin hariçtekilerle 
irtibatı hafif olduğu doğrudur. Hattâ 
ben Selânikte cemiyetin (2) numarah 
şubesinde iken rumî 1323 kânunları 
içinde merkezi umumî tarafından 
hariçtekilerle Tairleşilip birleşilmemesi 
hakkında merkezlerden ve merkezler
ce de şubelerden rey sorulmuştu. Ek
seriyet birleşmemek kararını vermiş
ti. Hariçle irtibat gazete celbinden 
ibaretti. 

Cemiyetin masonlarla münasebeti 
hakkında mabeyin başkâtibi Tahsin 
paşanın lıatuatında bahsettiği malû
mat İsmail Mahir paşa tahkik heye
tinin Yıldıza verdiği haberler olmalı
dır. 

Selanik merkez kumandanı Nâzım 
bey rumî 30-31 mayıs cuma gecesi 
yaralanmıştı. İsmail Mahir paşa he
yeti de bunun üzerine hemen İstan-
buldan hareket ettirilmiş ve hatınm-
da kaldığına göre rumî 2 haziran 1324 
pazar günü Selâniğe gelmiş, Isplândid 
Palas otelinde bir daireye yerleşmiş
ti. İsmail Mahir paşadan başka Sadık 
ve Yusuf paşaları da ihtiva eden bu 
heyet günler geçtiği halde bir şey ya
pamıyordu. 

Yusuf paşa ile Rahmi bey - eski İz
mir valisi - aralarında karabet vardı. 
Bu münasebetle Rahmi bey Yusuf pa
şa ile temasa girmiş ve mason Ema-
nuel Karasu ile görüştükten sonra bir 
gün Yusuf paşaya mason kulübünü 
göstererek: 

— Her ne varsa burada vardır! 
Sözlerile onu yanlış yola sevkeyle-

miştir. 
(Selânikte mason locası ecnebi hi

mayesinde bulunmak hasebile hükü
met bunlara bir şey yapamazdı.) 

O vakit Rahmi beyin ağzından din
lediğim bu hâdise Yusuf paşa heyeti
ni masonları takibe ve Yıldıza bu ma
lûmatı vermeğe sevkeylemiş olacak
tır. 

Manastırın Selânikten daha mühim 
bir merkez gösterilmesinde merkezi 
umuminin ve hassaten merkezi umu
mî âzasından erkânıharbiye binbaşı
sı Cemal beyin - bahriye nazırı Cemal 
paşa - tesiri olmuştu ve maksad da 
tabiî merkezi umuminin bulımduğu 
şehri gizlemekti, son yani meşrutiyet 
ilân edildiği gece Manyasizade Refik 
beyin evinde Cemal bey: 

(Haşmetpenaha!) 
Diye başlıyan ve Mustafa Asım bey 

- mebusan meclisi başkâtibi - tarafın
dan kaleme alınmış olan bir telgraf 
okumuş ve: 

— Merkezi umumî mührile zatı 
şahaneye göndereceğimiz bu telgrafı 
Manastırdan çektirecektik, ki merke
zi umuminin orada olduğımu zannet
sinler! 

Demişti. Bu telgrafnamenin sureti 
bende yoktur. 

Acaba Asım bey nezdinde mahfuz 
mudur? Böyle mahfuz olmıyan nice 
evrak vardır! 

Erkânıharbiye binbaşısı Ali Fethi 

Mütekaid albay Süleyman Fehmi 

- Londra büyük elçisi - tarafından ka
leme alınmış üç mektup ta maattees
süf bunlar arasındadır. 

Bu mektuplardan biri üçüncü ordu 
kumandanı müşür İbrahim paşaya, 
diğeri Manastır ciheti fevkalâde ku
mandam müşür Tatar Osman paşa
ya, üçüncüsü de müfettişi umumî Hü
seyin Hilmi paşaya hitaben yazılmış
tı. 

İbrahim paşaya ait olan mektup 
Müftüzade İhsan Namık beyin buldu
ğu bir Toyranlı veya Avrathisarlı eli-
le rumî temmuzun birinde yahud iki
sinde teslim edilmiş, Osman paşa-
nmki posta ile Manastıra gönderilmiş, 
Hilmi paşanınki de 10 - 23 temmuz 
günü öğleye yakın erkânıharbiye kay
makamı Faik bey - sonra şehid olan 
Çolak Faik paşa - tarafından veril
miştir. 

Bu mektupların üçü de muhatab-
larının mizaçlarına göre üstadane ka
leme alınmıştı. 

İbrahim paşa aizametll bir zattı; 
mektubu da pek tazimatlı olmuş, ken
disi pek çok methüsena edilmiş, eğer 
teklifleri kabul ederse cemiyetin esra
rı kendisine tevdi olunacağı, bunun 
için 4 temmuz - 17 temmuz cuma na
mazına Yalılarda Hayri paşa camii
ne gelmesi ve minberin kapısı önün
de durması da teklif edilmişti. 

İbrahim paşayı takibe Rasim bey 
- Abdülhamidin muhafızı; Kütahya 
mebusu iken vefat etmiştir - memur 
edilmişti. 

İbrahim paşa tayin olunan günde 
camie gelmiş ve minber önünde otur
duğu Rasim bey tarafından görül
müştü. İbrahim paşa o günden itiba- " 
ren cemiyet tarafına geçmiş gibi idi. 

Bu sebeble (9) numaralı tefrikanız
da gösterdiğiniz veçhile İbrahim pa
şanın mabeyine kanunu esasiyi kabul 
tavsiyesinde bulunmuş olması doğru 
olmalıdır. 

Tatar Osman paşaya ait mektup 
gayet ciddî tabirlerle yazılmıştı. Osman 
paşa Manastırdan kaldırıldığı gece 
bu mektup ta diğer evrakile birlikte 
Eyüp Sabri ve Niyazi beyler tarafın
dan alınmıştır. (1) 

Hilmi paşaya verilen mektup ise 
pek ahrarane yazılmıştı; bunda has
saten HUmi paşanm Namık Kemal ile 
olan münasebetinden bahsolunmuş-
tu.) 

3 ve 4 numaralı tefrikalanmın muh
teviyatından İstanbula gelen (Karasu) 
nun isticvabı. Yıldızın Rumeli ahva
line dair yaptırdığı tahkikat ve Selâ-
nikteki saray casusları, miralay AH 
Rıza ve Hasan Rıza beylerin İstanbu
la celblert noktalan hakkında da al
bay Süleyman Fehmi Tuncay şu iza
hatı veriyor: 

(Arkası var) 

(1) Eyüp Sabri beyin Osman paşa nezdinde 
bulduğu evrakı Manastır merkez heyetine 
teslim ettiğini biliyorum. Manastır merke
zi bunları merkezi umumiye mi gönderdi; 
yolcsa Manastırda mı alüıoydu? Burası 
meçhulümdûr. 

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

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtçllt 
pl&k neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyatro
su: (Moca Serçecik), 19: Radife ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 19,30: Spor musahabeleri: Eş
ref Şefik tarafından, 19,55: Borsa haber
leri, 20: Cemal Kâmil ve arkadaşlan ta-
rafmdan Türk musikisi ve iıalk sarkılan, 
20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza ta
rafından arabca söylev, 20,45: Bimen Şen 
V9 arkadaşlan tarafından Türk musiki
si ve halk sarkılan, (Saat ayan), 20,45: 
Tahsin ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 21,50: Bedriye 
Tüzün, Şan: Orkestra refakatUe, 22,20: 
ORKESTRA: 1 - Fucik: Marche, 2 - Bize t: 
Arlesienne, Süite, 3 - Tschaikawsky: Ele-
gie, 4 - Pesse: Menuetle, 22,45: Ajans 
haberleri, 23: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 23,20: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23,30: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Servet Adnan ve arka
daşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayarı ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Hikmet, Servet, 
M. Kanndaş ve arkadaşları), 20,15 - 20,30: 
Konferans: Selim Sim Tarcan, 20,30 -
21: Plâkla dans musikisi, 21 - 21,15 :Ajans 
haberleri, 21,15: 21,55: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - Side: Delibes Botşaf, 2 -
Hartmann: Die Saca vonıeri, 3-Moskovski: 
Spanische tanze, 4 -Tosti: Şanson diladyo, 
5 - Keller: Am şöhne Rayn, 6 - Adolf: 
Vlist May, 7 - Tosti: Purun Reze, 21,55 -
22: Yarınki program ve istiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Breslav 20,30 da büyük radyo orkes
trası — Frankfurt 20,10 da çeşitli kon
ser — Hamburg 20,10 da «Richard 
Strauss»un eserlerinden konser — Ko
lonya 20,10 da askerî muzlka — Könisg-
berg 20,10 da hafif muzlka — Leipzlg 
20,10 da hafif muzlka — Münih 20,10 da 
filim ve operet havalan — Bükreş 20,15 de 
cazbant — Strasburg 20,30 da hafif mu
zlka — Londra 20,20 de radyo orkestra
sı — Orta İngiltere 20 de askeri muzl
ka — Roma 20,30 da hafif muzlka — 
Varşova 20,35 de salon muzlkası — Prag 
20,40 da operet, filim ve dans havaları — 
Peşte 20 de çigan muzlkası. 

Saat 21 de 
Deutschlandsender 21 de opera hava

lan — Berlin 21 de dans muzlkası — 
Hamburg 21,10 da muzlka, dans, musa
habe — Leipzlg 21 de konser — Nls 21 de 
konser — Radlo Toulouse 21,15 de Mlgnan 
operasından paraçlar — National 21,20 de 

' filim havalan — Florans 21,30 da «La 
Magllettina di Carta» opereti — Bükreş 
21,15 de senfonik konser — Beromünster 
21 de radyo orkestrası. 

Saat 22 de 
Münih 22,20 de salon muzlkası — 

Stuttgart 22,30 da salon muzlkası — 
Brüksel 22 de radyo orkestrası — Lyon 
P. T. T. 22,30 da Lohengrln operası — 
Radlo Paris 22,30 da «Madame Butterfly» 
operası — Strasburg 22,30 da Coci fau 
Tutte operasından parçalar — Toulouse 
P. T. T. 22,30 da çeşitli muzlka — Roma 
22 de La Boheme operası — Lüksem-
burg 22 de konser — Beromünster 22,40 da 
dans muzlkası — Peşte 22,15 de piyano 
konseri. 

Saat 23 de 
Viyana 23,20 de dans havalan — 

Deutschlandsender 23,30 da tembal kon
seri — Diğer Alman Istasyonlan Stutt-
garttan naklen 22,30 da halk ve eğlence 
muzlkası — Lyon P. T. T. 23 de opera 
parçalarma devam — Nls P. T. T. 23 de 
senfonik konser — Poste Parlsien 23,20 de 
Richard Tauber şarkı söyllyecek — Ra
dlo Paris 23 de operaya devam — Stras
burg 23 de operaya devam — National 
23,20 de eğlenceli muzlka — Londra 
23,15 de keman konseri — Orta İngilte
re 23,15 de radyo orkestrası — Roma 
23 de operaya devam — Milano 23,15 de 
keman konseri — Lüksemburg 23,30 da 
senfonik konser — Varşova 23 de salon 
muzlkası — Sottens 23,05 de hafif muzl
ka — Peşte 23,05 de cazbant. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan eğlence ve halk 

muzlkasma devam — Peşteden naklen 
Deutschlandsender 24 de radyo orkes
trası konseri — Brüksel 24 de gece kon
seri — Radlo Paris 24 de operaya de
vam — Radio Toulouse 24,15 de konser, 
l,3â de gece muzikası — Londra 24,25 de 
dans muzikası — Milano 24,15 de dans 
muzlkası — Lüksemburg 1 de cazbant. 

Perşembe musahabeleri 
—Baştar^ı 8 inci sahifede— 

Bu evsafı maneviyenin elde edilmesi 
içindir ki Japonlar bu güreşi bütün 
gençlerin ahlâkî terbiyesinde mües
sir bir deva mahiyetinde görüyorlar 
ve her Japon genci (Jiu - Jitsu) bU-
memeğl kendisi için bir ayıp sayıyor. 

Bu güreşin sıhhî tesirlerine gelin
ce vücud bu ekzersizler sayesinde çe
vik, atik ve canlı oluyor. Bilhassa ba-
tm ve kalça adaleleri kuvvetleniyor. 
Dahilî uzuvlar da vazifelerini iyi gör
meğe alışıyorlar. Fazla yağlar eridiği 
için vücud semen peyda edemiyor. 

îstanbvda gelen bir Japon kruva
zöründe genç bahriyelilerin bu çetin 
savaşını geçen yü seyretmiştim. Ze-
kâlan gibi vücudlan işlek olan bu 
gençlere gıpta ettim. Fikirleri gibi 
vücudlarınm terbiyesine itina eden 
insaıüarm haline imreıülmez mi ? 

Selim Sim 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

^ Tazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 157 i—i 

Donanma Kiros adasını muhasara etmişti. Bir balık
çıdan Filipin üç gün evvel buradan geçtiğini öğrendiler 

miyen bir tek insan var mıdır aca
ba? 

— Daha üç gün evvel adamızın 
önünde göründü. Ben de balıktan 
dönüyordum. Zorla çevirdiler beni-
hem bahklanmı aldılar, hem döğdü-
1er.. hem de bir saat sorguya ç^^' 
tiler. Ah, ne güzel balıklar tutmuş
tum o gece., her zaman böyle balı̂  
düşmez ağıma. 

Hüsrev reis balıkçıyı sarhoş göf' 
meşeydi, sözlerine inanacak va h^ 
yecana kapılacaktı. Fakat, baJıl̂ Ç' 
o kadar sarhoştu ki, gözlerini bü* 
açamıyordu. 

Bütün dünya kaçakçılanna yata '̂ 
İlk eden bu adalıların sözlerine in '̂ 
mhr mı hiç?... 

Hüsrev reis balıkçımn omuzuî * 
elini vurdu: 

— Demek üç gece önce Filip bui'*" 
dan geçti, öyle mi? 

Balıkçı başını sallıyarak mınldan* 
di. 

— Bana inanmazsamz, başka ba* 
hkçılara sorunuz! 

— Onun buraya geldiğini balık?' 
lardan başka Mmse bilmez mi? 

— Hayır. Çünkü FUip adaya ^' 
medi.. açıkta bir müddet durduktaö 
sonrar tekrar - efendisini ziyaret et
mek üzere - buradan uzaklaştı. 

— Pek âlâ. Fakat, ben biraz öncf 

Hüsrev reis bir arahk dayanamadı: 
— Bu gece çok manalı bir rüya 

gördüm. Fırsat düşse de sana an
latsam! 

Dedi. 
Mahmud reis merakından daıha 

fazla bekliyemedi... 
Kadırgamn başını paşa gemisine 

yaklaştırarak, güverteye atladı: 
— Hayırdır inşallah, dedi, söyle

yin bakalım! 
Mahmud reisin dümencisi de 

kaptam gibi becerikli bir denizciydi. 
Hüsrev reis: 
— Kadırgadan niçin atladın? Ki-

rosta konu.şurduk. 
Dediyse de, Mahmud: 
— Ben buraya atlamakla gözüm 

arkada kalmaz. Merak etmeyin! Be
nim dümencim, kaptanlıkta benden 
ustadır. 

Diye güldü. Hüsrev reis gözlerini 
engine dikti: 

— Bu gece hajardır inşaıllah, rü
yamda bizim Sinanı gördüm - dedi -
o bizden önce Arşipel adalanna git
miş., bizi orada karşıladı... 

Mahmud reis rüyaya çok inanırdı. 
— Sinan acaba yaşıyor mu? Hele 

anlatın bakalım! 
Hüsrev reis rüyasına devam etti: 
Sinan, duvarları kalın bir hamam

da yıkanıyordu. O kadar sıcak su 
dokunuyordu ki., kubbeyi saran 
buğular bile inşam tıkıyordu. Yanı
na sokulamadım. 

— Zavallı çok sıkıntı geçiriyor de
mek. Rüyada hamam görmek sıkın
tıya işarettir. 

— Benim de bu aklıma geldi. Aca
ba Sinan sahiden Arşipelde mi der
sin? 

— Çok umuyorum orada olduğu
nu. Filip belki de Sinanı Arşipele gö
türmüştür. 

Hüsrev reis rüyasını anlatırken, 
sancak direğindeki gözcünün sesi 
işitildi: 

— Kiros adasına gelik... 
Hüsrev: 
— Lâfa daldık., adaya gelmişiz... 
Diye mırıldandı. 
Mahmud reis şöyle bir tedbir dü

şünmüştü: 
— Kirosa geldiğimizi öteki adala^ 

ra haber verirlerse... Sinanı elde et
mek güçleşir. Bana kalırsa, Kirosu 
muhasara edelim. Kimseyi yerinden 
kıpırdatmıyalım. 

— Fena bir tedbir değil. Fakat, 
adajn muhasara ettiğimizi kimse sez
mesin. Dağınık bir halde demirliye-
lim. Eğer karşıdan karşıya bir ka
yık geçecek olursa, derhal çeviririrz. 

Ortalık iyice kai'armıştı. 
Türk donanması Kiros adasını dört 

çevresinden sararak demirledi. 
Ortalık karannca fırtına da hafif

lemişti. 

bir başka balıkçıya da sordum. Fili-

Hüsrev reisin ilk işi adalılardan 
Füipi sormak olmuştu. 

Balıkçınm biri: 
— Biz onun yüzünü bir aydır gör

müyoruz... 
Demişti. 
Bir başka balıkçı da: 
— Filipin yüzünü Allah cehennem

de bile göstermesin bana ... 
Diye cevap vermişti. 
Hüsrev reise bu cevabı veren ka

yıkçı biraz sarhoştu. Filip hakkın
da bir şeyler biUyor gibi görünüyor
du. ' 

Hüsrev reis: 
— Cehenneme gideceğini nereden 

biliyorsun ki, Filipi orada bile gör
mek istemiyorsun? diye sordu. 

Balıkçı gülerek: 
— Ben gece gündüz içki içerim, 

dedi, AUaha karşı günahkânm. Ce
hennemde başka - öbür dünyada -
yatacak bir yerim yok., bunu bili
yorum. Filipe gelince, o da dünyanın 
en zalim ve gaddar bir adamıdır. 
Böyle bir canavan da Allah cenne
te sokacak değü ya!... Elbette iki
miz de cehenneme gideceğiz. 

— Onun zulmünü gördün mü 
sen? 

— Akdfenizde onun zulmünü gör-

pin bir aydır buralara gelmediğ"^ 
söyledi. 

— Korkusundan söylemiştir. "̂  
Filipin ne müthiş bir canavar oW 
ğunu bilmezsiniz! 

— Efendisi kimdir onun? 
— Duymadınız mı hiç..? ArşıP 

şövalyesi onun velinimetidir. Şö̂  
ye onu himaye etmese, Filip ^ 
nizde bu kadar serbes dolaşır mı-

— Neden kalmadı burada? 
— Çok telâşlıydı., tüı-kler AK̂ ^ 

nize çıkmışlar, dedi. Yelken aç̂ '̂ '*̂  
enginlere açıldı. 

— Nereye gittiğini bilmiyor ^^ 
sun? Q 

— Hayır. Fakat, gemisi boştu-
bugünlerde Kefalonya panayınn"* 
yüklü olarak dönerdi. Bu yıl ^^ 
gitmemiş oraya bümem... 

Hüsrev reis sarhoş balıkçmın ^ 
lerinde mantıksızlık görmüyordu-
ten balıkçı bir hayli sarhoştu ^^.J 
muvazenesini hattâ muhakeme^ 
kaybetmemişti. . 

Hüsrev reis her gittiği yerde 
ma balıkçı ve kayıkçüarla konuŞ^ 
onlann malûmatım topladıktan s 
ra şehre inerdi. Bu tafsUâtı Bİ°^ 
tan sonra adaya inmeğe bUe lü2^ 
gönnedi. Balıkçınm verdiği ^* „ 
1er çok doğru idi. FUip üç g^® ., 
ce bui'aya uğramış, türklerin Û 
larda dolaşıp dolaşmadığını ^^^ 
istemişti. Kayıkçımn: «Gemisi P^ 
tu.» demesi de bir halakati gos>^ ^ 
yordu. Gerçek, Filip Kefalonya P̂  
nayınnda vurgun yapanuyarak 
dönmüştü. . 

Hüsrev reis o gece donanö| 
istirahat emri verdi. Gözcüler "^^^ 
te, denizciler de istirahate Ç® 
diler. ^ ^ 

Bir kaç günlük deniz yolculU^̂ ĵ , 
bilhassa uykusuzluk Türk deni^^ 
rini bir hayli sersemleştirmiştl. 

• 

«Kılıç Ali paşayı gördüı^^, 
Ertesi sabah. Doğan reis pa$* 

misine geldi. 
Hüsrev reise: ^ 
— Bu gece rüyamda Kıhç ^ ^ 

şayi gördüm, dedi, ben onu o^^ 
man rüyamda görsem, ertesi %̂  
muhakkak kendisile yüzyüze 5̂  ̂ ; 

Hüsrev reis hayretini gizliy^^ ĵ-
— Kaptan paşayı İstanbuld* ĵ j-

ta bıraktık. Eğer bizden sonra JĴ  pj 
misse, belki de bir kaç kadiri ,j. 
bizi aramak üzere Akdenize Ç̂*̂  

O sabah Mahmud reis te ^ 
gemisine gelmişti. jğ 

Mahmud reis donanmanın en f^ 
kaptanlarmdandı. Yüzce de I^ . 
paşaya çok benzerdi. Doğan r̂  .) 

(Arkası ^ 

)>'! 
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KUC 
KÜÇÜK I L A N L A R 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri İntişar eder. 

1 

1 ~ ÎŞ ARIYANLAR 
BİR TÜRK BATAN İŞ ARHfOR — Res

mi mekteplerde muallim vekilliği yapmış 
lise derecesinde tahsili olan daktilo ve 
eski türkçeyi ve yeni türkçeyi bilen bir 
Türk bayan müesseselerde ve buna mü
masil yerlerde iş arıyor. Taşraya da gide
bilir. İsteklilerin aşağıdaki adrese mek
tupla müracaat. Adres: Kumkapı Küçük 
Ayasofya Çardaklı Fınn Aralığı 16 sayıU 
evde Beyhan. — 1 

BİR DİPLOMA MÜHENDİS — Büro 
veya şantiyede iş arıyor. Akşam (Mü
hendis) adresine mektupla müracaat. — 1 

BİR MUHASİP İŞ ARIYOR — Muzaıf 
kayıt usulüne hakkile vakıf bir çok mü
esseselerde çalışmış tecrübeli bir müna
sip öğleden sonra çalışmak üzere iş arı
yor. Akşam gazetesinde (Muhasebeci) rü -
muzuna mektupla müracaat^ — 2 

2 - ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
İZMİRDE — 20 yataklı hususî bir 

hastane olan: SIHHAT EVİ için diplo
malı birinci sınıf bir hemşire aranıyor. 
1 — İdareyi eline alScak hesapları tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettird.ği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere assistens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fennî 
ve idurî bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, TECRÜBELİ BİRİNCİ SINIP BİR 
HEMŞİRE İsteriz. Aylığı: ELLİ liradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
mektublarını, bon servislerini, son çekil
miş fotograflarile beraber İZMİR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 

BAYAN ARANİYOR — Satış, kasiyer-
lik vazifelerini görecek 2 küçük bayana 
ihtiyaç vardır. Akşamda (M G) ye lütfen 
mektupla müracaat. — 1 

MUHASİP ARANIYOR — İnşaatla meş
gul bir yazıhanenin hesabatını tı;tmak 
için bir muhasibe ihtiyaç vardır. Galata 
Bankalar caddesi Danüb Sigorta han 
14/15 numaraya müracaat. — 2 

3 ~ SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Alman M. Ritter 

markalı pek az kullanılmış üç pedallı bir 
piyano içi hep demir telleri çapraz bü
yük formalı acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Balıkpazar Duduodalar sokak 26 
numaralı dükkânda. — 2 

SATILIK EV VE PİYANO — Ev yedi 
oda iki banyo ayrı çamaşırhane denize 
nazır konforlu. Piyano Alman Zimmerman 
markalı çapraz demirden. Adres: Türbe 
Piyerloti caddesi No. 40. — 5 

KELEPİR BİR PİYANO — Ucuz satı
lıktır. Beyoğlu Mektep sokak No. 41, Mme. 
Anna. — 1 

FOTOĞRAF MAKİNESİ — 6 x 9 körüklü 
objektif 1.6.3 veya 4,5 az kullanılmış 
şartile ucuz satm almak istiyorum. Mü
racaat: Hanri Perşembe pazarı Ticaret 
han Galata. Saat: 9 - 1 0 arasmda. — 2 

150 LİRAYA PİYANO — Alman mar
kalı mükemmel bir piyano içi demir for
ması büyük, iskemlesi İle beraber acele 
satılıktır. Beyoğlu, Aynalıçeşme caddesi 
36 numaralı ekmekçi dükkânma müracaat 

— 3 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK EMLÂK ARANIYOR — Şeh

rin her semtinin şerefli yerlerinde peşin 
para ile satılık mağaza, apartıman, han 
ve köşkü olanlarm tafsilâtlı mektup ve 
son fiatlarile Ankara Posta kutusu No. 
471 e müracaatları. — 5 

SENEVİ 600 LİRA GELİRLİ — Beyog-
lunda tramvay yoluna 2 dakika. Mektep 
sokağında 28 No. lı 10 odah kagir ev 4500 
liraya satılıktır. Müracaat: Âbidelhürri-
yet caddesi No. 14. Osmanbey, Şişli. 

SATILIK EV — Kadıköyde Kuşdili cad-
cîeslnde 23 Nisan sokağında 26 numaralı 
evin 4 oda, bahçe ve her türlü konforu 
Vardır. Sahibi tajşraya gideceğinden 1300 
liraya acele satılıktır. 

ACELE 7500 LİRAYA SATILIK APAR-
TCtf AN — 4 dalreU, elektrik, terkos, ha-
y^gazı, manzarası fevkalâde, iki dairesi 
üçer oda, İki dairesi ikişer odahdır. Mer
canda İsmetiye caddesinde yeni yapılan 
*Partımanda sahibi bay Halile müracaat. 

^ — 4 

MÜHİM FIRSAT — En merkezi ve 
değerli bir semtte tramvay caddesine na-
^r beş daireli senede 1820 L. iradlı her 
"alre meşgul, sırf mülk ve üç sene ver
diden muaf, betonarme bir apartıman sa
flıktır. Müracaat yeri: Saat 3 , 5 - 5 arası 
varşıkapı No. 61 Dlyanbeklr kıraathane-
nesl. 7 

SATILIK BAĞ VE ARSALAR — Topçu-
l^fda Râml kışla ana caddesi üzerinde 
J*Kiz dönüm bir bağ ile Eyüpsultan De-
^aghane caddesinde deniz kenarında es-
f* Debaghane yerlerinde birbirine mut-
v^v Uci parçada (1180) arşın, İçinde bü-
^ üç su kuyusu bulunan arsalar, mü-
•*»t şerait ve fiatlerie satılıktır. Taliple-
"n Topçular Kışla caddesinde 119 numa-
•*" «ve müracaatları. _ a 

DEVREN SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂ
NI — İstiyenler İstanbul BaUkpazar Taş
çılar caddesi Tuzcular sokak 1 numaraya 
müracaat etmeleri. — 4 

AYASPAŞA GÜMÜŞSUYUNDA — Bag-
odalan sokağında denize halisiz nezaretli 
22 metre derinliğin ve 40 metre yüzü ve 
içinde akar suyu taşı bulunan İfraz gör
müş bir arsa toptan veya parça parça sa
tılıktır. İçinde oturan Osman ustaya mü
racaat. — 3 

AYASPAŞA GÜMÜŞSUYUNDA — KÜ-
şadiye sokağında denize kapanmaz man
zaralı merhum Ali beyin bahçeli müced-
det kagir iki katlı altı odalı, elektrik, ter-
kosu ve beher katı ayrı ayrı kiraya verile
bilir ve üzerine İki kat daha çıkmağa 
mütehammil bulunan ve Ikl sokağa yü
zü kapısı bulunan ev satılıktır. Aynca 
önünde 110 metre bahçesi vardır. Osman 
ustaya müracaat. — 3 

SATILIK KÖŞK VEYA EV ARIYO
RUZ — Denizi görmek şartile eski tarz 
inşa, yağlı boyalı, bahçeli bir ev veya 
köşk arıyoruz. İstanbulda Bakırköy ve Ge-
dikpaşa Anadolu sahilinde Erenköyü Fe-
neryolu tercih olunur. Galata posta ku
tusu 1422 ye mektupla müracaat. — 2 

S.^TILIK HANE — Sultanahmedde, İn-
ciliçavuş sokağında 29 No. lı hane ehven 
fiatle satılıktır. Talip olanlann Kadıkö-
yünde Caferağa msüıallesinde Ruşen so-
kağnıda 1 No.lı haneye müracaatları. — 6 

2500 LİRAYA ACELE SATILIK EV — 
6 oda, terkosu, banyosu, muşamba döşeli, 
kullanışlı iki bölüğe elverişli aynca ga
rajı olan bir buçuk dönüm erazi üzerin
de tramvay istasyonuna üç dakika mesafe
de fevkalâde manzaralı müşterek kuyusu 
da vardır. Her gün saat 16,30 dan sonra 
cumartesinden maada günlerde gezilebi
lir. Göztepe Ihlamur Cavld paşa sokak 8 
No. ya müracaat. — 4 

SATILIK DÜKKÂN VE EV — Beyazıd-
da Okçular caddesinde 56 numaralı dük
kân ve üzerindeki 16 numaralı 5 odalı 
kagir ev 2,400 liraya acele satılıktır. İçin
deki bekçi Recebe müracaat. Elektrik, su 
vardır. — 3 

SATILIK VE KİRALIK KÖŞK — Ba-
kırköyünde İncirli yolunda istasyona üç 
dakika mesafede yedi odalı iki bölük bol 
tatlı sulu tulumbası sarnıcı olan ve bir 
dönüm duvarlı bahçe içinde bulunan köşk 
satılıktır. 23 No. lı köşke ve T. 20865 e 
müracaat. — 1 

ANADOLUHİSARINDA — Dolay Bağ
ları mevkiinde Sıraservilerde on dokuz 
bin arşm muhitinde meyvalı ve meyvasız 
beş yüzü mütecaviz ağaçlan ile üç kuyu 
ve İki sarnıç ve bir akarca ve müştemi
lâtı havi altı oda ve bir sandık odası ve 
İki sof alı (1) numarah köşk satılıktır. 
Görmek ve gezmek istiyenler içinde otu
ranlara müracaat eylemeleri. — 1 

MUSTAFA KEMAL PAŞA CADDESİN
DE — Bir apartıman satılıktır. Görüşmek 
istiyenler Veznecilerde Camlıköşe kıraat
hanesinde Emln'e müracaat. - - 2 

5 — MÜTEFERRİK 
İSTANBÜLUN MARUF AİLELERİN

DEN BİR GENÇ — Aile nezdlerinde Piya
no, Fransızca ve İngilizce dersleri ver
mek arzusundadır. H. İbrahim Mardin 
P. K. 600 İstanbul. 

HUSUSÎ DANS DERSLERİ — En İyi 
en çabuk ve akademik metodlar ile asri 
danslan öğreten Prof. M. Hanımyan. Ad
res: Beyoğlu Agacaml Sakızağacı cadde
si 33. — 8 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif li
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci smıftan onuncu sınıfa dahil 
talebelere ders verir ve İhzari sınıflann 
talcDelerini pek az zamanda hazırlar. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 26 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dana öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatliyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 8 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (BahuSus 
ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanlan-
na hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe 
agrenjellğlne malik iyi Fransızca bilen 
ve İstanbulda bir yülısek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü
racaat. — 12 

HUSUSÎ RİYAZİ VE VE FİZİK DERS
LERİ — Yüksek riyaziye tahsilli bir mu
allim orta mektep ve lise talebelerinin 
bulundukları sınıfların programlarını seri 
ve kuvvetli bir şekilde kazırlar. Hariçten 
imtihana girecek olanları da emin me-
todlarla az zamanda hazırlar. Akşamda 
R. T. rumuzuna yazı ile müracaat. — 4 

MÜTEHASSIS TARAFINDAN VERGİ 
İTİRAZLARI, MUHASEBE RHIBERLİ-
Ğİ — Bilanço tanzimi, ticarî muamelâtm 
teşküi, tedviri, şirket teşkili, tasfiyesi. 
- Tacettln - Galata, Bankalar, Şehsûvat 
cad. 47 No. 1. Tel: 42819. — 15 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak gösteımlş olan karilerimizden 
MRT — Radyo — D N — M G 

namlanna gelen mektupları İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

EYVA TUZU 
En hoş ve taze meyvalarm usarelerinden istihsal 

edilmiş tabiî bir meyva tozudur. 
^mM'Xjiic<: 

Emsalsiz bir fen harikası olduğun
dan tamamen taklid edilebilmesi müm
kün değildir. Hazımsızlığı mide yan-
malannı, ekşiliklerini ve muannid in
kıbazları giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. Umumî hayatm intizamsızlıkla-
nnı en emin surette ıslah ve insana ha
yat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

M 

, Yosa 

"SAZMAŞ,, 
Sanayi ve Ziraat makinalan 

Türk Anonim Şirketinden: 
1938 yılı Mart ayının 18 inci cuma günü saat 15 de şirketin Bahçekapı, 

Taş handaki merkezinde âdi surette toplanacak olan Heyeti umumiye içtima-
ma Şirketin hissedarları davet olımurlar. İşbu İçtimaa iştirak etmek için ge
rek esaleten ve gerek vekâleten Şirketin en az on hissesine sahip hissedarların 
mezkûr senedatı veya bımu müsbit vesaiki yevmi içtimadan bir hafta evvel 
Şirket merkezine tevdi ile mukabilinde duhuliye varaltası almalan rica olu
nur. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 — 1937 iş yılı muamelât ve hesabatma ait idare meclisi ve murakıp ra

porlarının okunması ve tasvibi; 
2 — 1937 iş yıü bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okımması; kabul ve tas-

dikile idare meclisinin ve murakıbın ibrası; temettüatm tayini, zaman ve su
reti tevzi; 

3 — 1938 yıh idare meclisi azalarının yeniden intihapları ile hakkı huzur-
lanıun ve 1938 yıh için murakıbm intihabı ile tahsi.satınm tayini. | 

ÎSTANBÜL 
TtCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

2/3/938 
F 1 A T L A B 

CtNSt AıaBı Tulün 
Kr. Pa. Kr. P«. 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Mısır beyaz 
Mısır san 
Pamuk Finike 
Tiftik oğlak 
Tiftik mal 
Yapak Anadol 
Peynir beyaz 

5 30 5 32 
6 15 
4 5 
4 35 
4 38 

40 — 
131 — 140 — 
122 20 125 — 

61 — 55 — 
39 14-40 — 

O K L E N 

Buğday 
Arpa 
Bulgur 
Mısır 
İç fındık 
Un 
Yulaf 
Mercimek 
Kepek 
Tiftik 

Ton 
> 

321 
189 
15 » 
47 » 
47 » 

157 » 
40 » 

5 > 
37 1/2 > 
14 1/4 » 

O t D E N 
Buğday 
Razmol 
İç fındık 
Yapak 
Kuşyeml 
Haşhaş tohumu 

60 Ton 
301 » 

2 > 
38 1/4 > 
15 1/4 p 
Ö 1/2 > 

D I 9 r t A T L A R 

Buğday: Llverpul 5,17 K. 
Buğday: Şikago 4,33 » 
Buğday: Vinipek 5,89 > 
Arpa: Anvers 4,39 » 
Mısır: Londra 3,92 » 
Keten T.: Londra 7,82 û 
Fındık G.: Hamburg 39,— » 
Fındık L.: Hamburg 38,— » 

Esirgeme Derneğinin 
senelik balosu 

Bu martın 12 ncl cumartesi günü 
akşamı, Tokatliyan salonlarında Esir
geme Demeğinin senelik balosu par
lak bir şekilde verilmek üzere bütün 
tertibat şimdiden almmıştır. Bu ba
loya şehrimizin en nezih ve münev
ver tabakası iştirak edecektir. Ko-
tlyyonlar pek güzeldir. 

Varidatın yüzde beşi verenüe mü
cadele cemiyetine ait olacaktır. 

Biletler bir liraya, yemek kartları 
iki liradır. 

• « • • • • • • • • • • • • • • • • i H a a H MÜSAMERE TEHİRİ 
-k Cumhuriyet Halk Partisi Sarıyer ilçe 

yönetim kurulımdan: 
Partimiz salonunda 5/3/938 de verile

cek müsamere İnşaat dolayısile 2 nisan 
1938 cumartesi günü akşamma tehir edil
mek zonmda kalmdığmı bildirerek sayın 
davetlilerimizden özür dileriz. 

Bir Aşk Nuveli 

Erkek niçin kaçmış? 
Baş tarafı 11 inci sahifede) 

İçimden gelen merak hamlesini ye* 
nemedim. Gayri ihtiyarî yerimden 
kalkarak, karşıki masaya yürüdüm. 
Oradaki kadın - erkek, bana tedeh-
hüşle bakıyorlardı. Neclâ'nmsa ancak 
«Gitme» dediğini duydum... Fakal 
artık olan olmuştu. 

Yerinden kalkan mülıendise: 
— Kanmm eski nişanlısısınız, d©« 

ğil mi - diye sordum... 
— Kannızm mı?... Evlendi mi?... 

Evlendi demek... Ah... Ne mesu
dum... 

Çılgmhğma hamlediyordum: Elimi 
tuttu... Sıktı... Lokantadakilere esM 
iki dostun kucaklaşması hissini vere
rek beni öptü, öptü, bağnna bastı: 

— Enişteciğim... Enişieciğim... 
Ve yanındaki kadını prezante etti: 
— Necla'nın yengesi... 
Sonra, ikisi birden: 
— Masalarımızı-birleştirelim... - de-

dilr. 
— 5 — 

B mamak üzere, bundan sonra 
ir daha bu hatırayı tekrarla-

normal surette devam eden aile ha
yatımızda asla mazimizin, bu kısmm-
dan bahsetmemek şartile, işte mü
hendis Ruhi'nin hikâyesinden en 
canlı parça: 

— Nişanlandığımız akşam, Neclâ-
ya: «Niçin babanın resmi bir tarafta 
asıl değil?» diye sordum. «Evimizin 
eski bir itiyadı! - diye cevap verdi. -
Annem, babamın başka . bir kai'isı 
daha olduğunu öğrenince ona darü-
mış. Lâfını bUe ettirmezdi.» Çekme
ceden bir resim çıkarıp gösterdiği va
kit, babamı tanıdım... Tesadüfün 
bizi bir uçurum kenarına kadar ge
tirdiğini anladım... Bin türlü karışık 
hislerin tesirile kaçtım... Hakikati 
'ilân etmektense, arkamdan, bana fe
na sözler söylemelerini tercih ettim... 
Burada, Mısır'da yep yeni bir hayat ' 
kurdum... İşte mesele... Fakat, ri
ca ederim, bunu kısa keselim... 

Öyle de yaptık... 
(Vâ-Nû) 

istanbul Türk Emlâk Şirketi 
İdare meclisinden: 

25/1/1938 tarihinde toplanmış olan fevkalâde Umumî heyet tarafından 
ittihaz olunan karar mucibince sermayenin henüz tediye edilmiyen müte
baki yüzde yirmisinin ödenmesi için ilân olunan 30 gün müddet 28/2/938 ta» 
rihinde hitam bulmuş olduğundan bu müddet zarfmda mezkûr % 20 sermeye 
bakiyesi ödenmemiş olan aşağıda numerolan yazılı aksiyonların şirket esas 
lüzamnamesinin on birinci maddesi hükmüne tevfikan başkaca hiç bir güna 
ihtara ve muamelâtı adliyeye mecbur olmamak ve zarar ve ziyanı sahibine 
ait olmak üzere 21/3/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 10 da İstan
bul esham ve tahvilât borsasında müzayede ile ve peşin para jJe satüacağı 
ilân olımur. 
Muvakkat 
senetlerin 
numaralan 
296 
282 
515 
518 
521 
80 
83 
265 
96 
126 
127 
60 
169 
421 
179 
174 
403 
406 
324 
181 
88 
340 
223 
573 
578 
593 
611 
535 
542 
592 
659 
657 
577 
649 
610 
658 
727 
729 

Hisse adedi 

575 
1000 
136 
82 
31 
80 
80 
308 
31 
31 
31 
200 
100 
16 
80 
26 
10 
9 
35 
27 
10 
1 
56 

6216 
3000 
1354 
234 
2000 
1000 
500 
11 
563 
500 
500 
500 
22 

2610 
896 

Muvakkat 
senetlerin 
numaralan 

335 
62 
516 
519 
522 
81 
84 
40 
183 
97 
128 
176 
323 
431 
306 
175 
404 
339 
252 
178 
276 
219 
454 
582 
651 
606 
612 
540 
338 
636 
650 
570 
594 
653 
647 
726 
728 

Hisse 
adedi 

1900 
800 
82 
82 
31 
80 
80 
250 
40 
31 
32 
80 
14 
29 
70 
25 
10 
36 
34 
26 
10 
40 
215 
1000 
580 
77 
289 
1000 
46 
343 
500 
509 
500 
500 
408 
9277 
1233 

Muvakkat 
senetlerin 
numaralan 

122 
76 
517 
520 
39 
82 
171 
100 
125 
99 
229 
455 
401 
190 
333 
523 
405 
409 
180 
440 
303 
221 
569 

İDABEIİ 

Hisse 
adedi 

1250 
200 
82 
20 
500 
80 
320 
250 
31 
31 
32 
105 
41 
80 
70 
49 
10 
35 
27 
24 
4 
40 

1041 

[ECLİ8İ 
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Besni Hükümet Binası Ekslltnnesl 
Malatya Nafıa Direktörlüğünden: 

14/3/1938 pazartesi günü saat 15 de Malatya Nafıa Dairesinde (9849,01) 
lira keşif bedelli Besmi hükümet konaği inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Baymdurlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri 
proje, kejif hulâsası ile buna müteferri diğer evrak her gün Nafıa Müdürlü
ğünde görülebilir. 

Muvakkat teminat (739) liradır. 
İsteklilerin teklif mektupları bu işe girebilecekleri hakkmda Malatya 

Nafıa Mfidfirlüğünden almış oldukları vesika ve Ticaret odası vesikasmı 
lıavi kaiMtt zarflanm 1V3/1938 pazartesi günü saat 14 de kadar M a l a ^ 
Nafıa Müdürlüğıünfr vermeleri. (lOM) 

Zongufdak Kömür havzası sağlık 
komisyonu başkanlığından 

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

2 — İhtiyaç listesi ve şartnamesi tstanbulda 4 ncü Vakıf han 3 ncü kat 
Maden IrUbat Memurluğundan ve Zonguldakta Sağlık teşküâtı baş hekimU-
ğlnden parasız alınır. 

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

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

Ankara Valiliğinden: 
Keşif bedeli 71359 lira 99 kuruştan ibaret olan Ankara • Kızılcahamam 

yolunun 43+00 ile 5îf+00 inci kilometreleri arasmdaki bir aded menfez ile 
12 kilometre tulünde makadam şoae İnşaatı kî^alı zarf usulile eksiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 7 Mart 938 tarihine rastalayan Pazartesi günü saat 15 te Ankar 
ra VUâyeti Daimî Encümeninde yapılacaktır. 

îstekliler, teklif mektuplarım, Ticaret odası vesikası ve 4818 lira muvakkat 
teminat mektubu veya makbuzları ve Nafia Vekâletinden 938 takvim yılma 
mahsus olarak akiıklan müteahhltUk vesikalarile birlikte sözü geçen günde 
saat 14 e kadar Encümen riyasetine venn^eri. 

IstekUIer keşif ve şartnameyi her gttn Nafia Müdürlüğünde görebilirier. 
* «379» «842» 

İstanbul Nafıa müdürlüğünden 
1^3/93» çarşamba gilnü .«saat 15 de İstanbul Nafıa Müdürlüğünde 

(2985.13) Ura keşif bedelli İstanbul Erl^c lisesi asfalt ve kurşun tamiratı açık 
eksiltmeğe konulmuştur. 

Mukavele eksiltme BajrmdırUk İşleri Genel hususî ve fenıü şartnameleri 
proje keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (224) liradır. İsteklilerin en az (1500) liralık bu işe 
benzer iş yaptığma dair idarelerinden almış olduğu vedkalara istinaden İs
tanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden bir hafta evvel almmış ehli
yet ve ticaret odası vesikalarUe gelmeleri. (1046) 

istanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 22959 yirmi iki bin dokuz yüz elU dokuz lira 25 kuruştan iba

ret bulunan Sultanahmette Atm^rdanında k^itı umumî hapishane binasmm 
yıkıhna İşi kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur, tateklilerin ve keşif 
ve şartnamesini görmek istiyenlerin teklif mektuplarile bu işe beaızer en az 
<m beş Un lirabk İş yaptıklarına dair Nafıa Vekâletinden alacakları vesika ile 
Ticaret odası vesikasmı ve 1722 liradan ibaret muvakkat teminatlarını 
14/3/938 pazartesi günü saat on dörde kadar Millî Emlâk Müdürlüğünde 
komisyon başkanlığına tevdUeri ve saat on beşte de zarflar açılırken hazır 
bulunmalan. M. (1023) 

Dal-ıiliye Vekâlet inden: 
Çorum şehrinin hâli hazur haritalanmn tanzimi İşi kapah zarf usuliyle 

jsksiltmeye çıkanlmıştır. Maktu keşif bedeli 8500. ^İradır. EksUtme 21/3/988 
pazartesi günü saat 11 de, Ankarada Dahiliye Vekâleti binaamda, Belediye
ler imar heyetinde yapılacaktır. Muvakkat töninatı 637,50' üıadır. 

Şartnameler bilabedel Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden almald-
Mr. (1143) (551) 

Türkiye Cumhuriyet merkez bankasmdan 
Bankanuzm birinci hesap devresine ait 1 ve 2 nıunaralı temettü kıgıon-

lan 18 Nisan 1938 akşaımndan itibaren müruru zamana uğrayacaktır. Bu 
itibarla mezkûr tarihten sonra birinci hesap devresi temettüü ödenemiyecek-
tir. Hissedarlarımızın mezkûr tarihe kadar Bankamız Merkez veys, şubele 
riyle müesses bulunmadığımız yerlerde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
şubelerine müracaatları lüzumu ilân olunur. (1147) 

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

5. ci Kesid* ll/Mart/938 dedir. 
Büyük İkramiye: jDıOOD liradır... Bundan başjca 
15.000. 12İX)0, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 

• (20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan

goya iştirak ediniz... 
mmmmmmmtm 

•Numunesi ntahfuzl 

1000 adet bakır tükürük hokka^ 
Yaptırılacaktır. 

Alâkadarların nüKiımeyi görmek ve şeraiti anlamak üzere Yenipostane 
civarında (Kmlay Han)ında 

Kızılay deposu direktörlüğüne 
7 Mart 938 tarihine müsadif pazartesi günü akşamına kadar müra-
caatlan. 

.t,^'siı" •rmr. ! ^ JIL.S^M 

Türk Hava K u r u m u Menfaatine 
5 M.«c».„.. ç n j n Yn N j ^ r l V MOSAMERE 
Ambasadör ve Hatay SAZ HEYETLERİLE Garden, Turan ve Londra'nın 

en iyi VARYETE NUMEROLARI ve ZATİ SUNGUR 
Duhuliye serbesttir. Telefon: 4 0 3 3 5 

Kumbör^. biri 

Acele çağırma 
EmiBfefl TerH AtkaıUı Şabariadaı; 
t>t«nbBİd» oldutn »nlmîl«n yedek pl-

yad» asteğOMU 32S doijumltt Tank oğla 
Me&iBMİ Saatpaga (38S82) nln acele ol»-
tak 4pd>eye gBbnesi nftn otunor. 

EH )1U£53İR İLÂCIDIR 
EyOp tcra Memurlutunâan: 
Sabrlnln Enver, LûUl ve Mukaddesi* 

saylan mutasarrıf cdduUan Eyttpte Mün
zevi mahallesinde Vezir Tekke sokağın
da yeni (58, 55) ve eski 81/310) No. lıfld! 
bap ve kayden bir bap (53) NoJı hane
nin hlssedaı; Sabrl satış bedelini günün
de tediye etmediğinden ihalenin teshine 
ve kendisinden evvel en yüksek teklif
te bulunan klçtnin dahi arzetmlç oldujhı 
bedel ile almağa ran olmadığından icra 
ve İflâs kanununun (133) üncü maddesi 
mucibince (15) gün müddetle arttırmaya 
çıkanlmasma karar verilmiştir. Taliple
rin muhammen kıymetin % (7,5) nisbe-
tinde pey akçesi veya milli bir bankanm 
teminat makbuzunu ibraz etmeye mec
burdur. Satış 18/3/938 cuma günü saat 
(14) ten (16) ya kadar Eyüp icra daire
sinde yapılacaktır. Taliplerin mezkûr 
gün ve saatinde memuriyetimize müra
caat etmeleri ve daha ziyade msdûmat al
mak istiyenlerin 637/625 numaralı dosya^ 
sına müracaatları iltüı olunur. M. 15(K 

KyULp Sulh Hukuk Mahkemesinden: 
938/87 
Eyûpte Eakiyenide Balıkçı Bakkal 12 so

kak 12 sayıda mukim Hanlfe: Mahkeme
ye mtlrarâatla verdlftt istida il«: Totonu 
olan Kücfik Tûrkftam anası (Bdüğü rt 
bir senedenberi akıl hastalımı Us hasta
nede yatan babaja Kfcmiltn de vasOflc 
yapamıyacağmdan kendisinin küçük TBr-
kftoa vasi tayinini talep etmesiyle yapı
lan muhakemede: Dinlenen şahitler ve 
hastaneden gelen cevapla küçük Türkft-
nm baban Kâmilin hasta olup vasilik 
yspamıyacaSı ve bOyfllB aımest Hanlfe-
ntn de vesayete ehil ve küçük İçin fajndah 
olduğu anlaşılmış oldugmıdan büyük an
nesi Hanlfentn küçük Türkâna vasi tayi
nine ve usulen ilânat icrasına kabili İti
raz olmak üzere 28/1/938 tarihinde ve
rilen katar 8 gün müddetle ilân olımur. 

19 38 
Matbuat Almanaûi 
Ç I K T I ! 

Kütûpîıanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılmm tarihi, en meşhur 

muhacrrlrleTin makaleleri - Qüa> 
delik, haftalık ayUk gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler . Faydah Ul-
gller. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçüardan arajmuz 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Takaim 

Soğuk al
gınlığı, 
nezle, 
grip ve 
bütün ağrılar için en iyi 

ilâçtır 

İNKIBAZI 
HAZIMSlZL I&t 

^ MİDE 
EKSİLİK V I YANMALARINI MAZON 

.MBYVA Turu; 
- ^ e l e e II I * 

MİPİ'VC. ftARSAKLAm'All^llRMAI. 
İ Ç U H C S İ L İ T İ ^ TeSlRtJ<OLAV 

.Vt ' j^MÛavİMDİBj 
YERİNİ HİÇ »İR HUHA5İL 

. MUMAHZAK JUTAMAZ.f 
MAZON İSİM'vıvHOROS 

M AK KASIMA ' DİKKAT ( 
.MUTIAKA EVİNİZOI r ^ l e 

$l$t BUIUNPURUHUZ 

Yüksek mühendis mektebi 
satınalma komisyonundan: 

Mektebimiz talebesine yaptırılacak olan 113 takım elbise açık eksiltmeya 
konulmuştur. îlk teminatı 187 lira ve beher takunm muhammen bedeli 23 
liradır. Eksiltmesi 17/3/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 14.30 d» 
yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksütmeye gire
ceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Mektep binası dahilinde satmalın» 

î ; 
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Doyçe Levante Linye 
Gt m. b> H. 

HAMBURG 
»MlMht IniMı-LInlt AUıt Li«ınu-ünl« «.-&, 

•rMl*n 

^Mnburj:, Brem, Anvers, İstanbul 
W Karadeniz arasında azimet ve 

evdet muntazam postalar 
Larissa tapum 4 marta doğru. 
Smyma vapuru 5 marta doğru. 
Derlndje vapuru 9 marta doğru. 
Kavala vapuru 9 marta doğru 
Burgaz, Varna, Köstence, Iç'Ji 
llmanımi2dan hareket edecek 

vapurlar 
Akka vapuru 2 marta doğru 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam Umanları için 
hareket edeck vapurlar 

Bmyma vapuru 5 marta doğru. 
Androa vapuru 10 marta doğru. 

^ « l a tafsüât için Galata'da Ora-
™ ^ hanında DOIÇE LEVANTE 
*'*''^ vapur acentalığına müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

KatHyyen 

Itıtiyariamıyan 
Kadının Sırrı 

Betonarme Köprü İnşaatı: 
Nafıa Vekâlet inden: 

1 — Sivas vilayeti dahilinde Sivas - Koyulhisar - Reşadiye j^olunda ve 
Kelkit ırmağı üzerindeki Yukarı kale ve Aşağı kale köprülerinin betonarme 
olarak inşaatı kapalı zarf usuliyle münakaşaya çıkarılmıştır. Bu iki köprü
nün yeni keşif bedplı 85500 iü-adır. 

2 — Eksiltme 10, 3, 938 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da Nafıa 
Vekâletinde şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 428 kuruş mu
kabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 5525 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekâletimizden alınmış müte
ahhitlik vesikasiyle Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair tescili hüviyet 
varaka.«ı ibraz etmeleri lâzımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat 
evveline kadar komisj'on reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi-
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «440» «948» 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

S«^ ''• .kııra, güz^iSfa c« %bnKİ şartıdır. 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır. 

Devlet Demiryolları ve Linfianian İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

* yaşında olduğu halde yüzünde 
*• bir çizgi, hiç bir buruşuk y(*tur. 
^ ^ d l açık, yumuşak re bir genç 
!r***^ gibi kusui'suzdur. Âdeta bir 
r**^! Pakat bunun da fenni bir iza-
** vardu-: o da; Viyana Üniversitesi 
W>fesörü doktor Stejskal'in sayam 
j ^ * t keşö olan «Biocel» nam cev-
Z**^ sihrftmiz tesiridir. «Biocel», yu-
/ " ' ^ Ve buruşuksuz bir cild için 
^ ^ elzem gençliğin tabiî ye kıy-

^ bir unsurudur. Bu cevher, şim-
^P«ûıbe rengindeki Tokalon kremi 
Oırt ^ ^ * mevcuddur. Siz uyıurken 

<ünİ2i besler ve gençleştirir. Bu su-
^ her sabah daha genç olarak uya-

6 yüzünüzdeki çizgi ve buruşukluk-
f. ^ybolduğunu görürüsünüz. 

«uz için beyaz rengindeki (yağ-
Tokalon kremi kullanmız. Bü-
^lyah benleıiniz erimiş ve cildi-
"ayazlatıp yumuşatmış ve on yaş 

.S^eşmiş olursunuz. 
^vlrkin tenden kurtulmak, daha 
. '' Sorunmek, taze ve nermin bir 
<U2e »y, ,. 
^ 'iıaiık olmak için mutlaka ha
len .̂ ^̂ * ^^nsuru olan Tokalon krem-

^ a l a n ı n ı z . 

Bayanların 
'̂ ẑan dikkatine: 
j j ^ ^ t m a l d ı ğ ı n ı z T o k a l o n 
I **»» v a z o l a r ı n ı n b ü y ü k b i r 
^ ^ e t i v a r d ı r . O n l a r ı bay i i -
»îin r*^* e t t i ğ i n i z d e b e h e r i 
iij^ «u ruş a l a c a k , a y n i z a -
n b ] ^ » y m e t t a r m ü k â f a l l a -
•Uh !*'***^ T o k a l o n p i y a n g o -
•iilei ^^^^ H«ıkkmı v«Ten b i r 
<:et ^ ^ « » e d e c e k t i r . G e l e -
ce | i*^^*^*îarımızda i l â n e d e -
iîf̂  .̂* • **^^on p i y a n g o s u 

^ | 2 [ l ^ e r i n i o k u y u n u z . 

:ım Pekin 

I — Şartnamesi mucibince Paşabahçe Müskirat fabrikasında yapılacak 
üç demir çatı ve diğer tamirat işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

n — Keşif bedeli 20919 lira 37 kuruş ve muvakkat teminatı 1569 liradır. 
III — Eksiltme 14/3/938 tarilıine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de 

Kabataşda levazmı ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. Kapalı zarflar aj'ni günde nihaj^t saat 14 de kadar verilmelidir. 

IV — Şartnameler 53 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım ve mü
bayaat şubesiyle Ankaıa başmüdürlüğünden alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, kanunî vesaik ile 5 inci maddede yazüı 
öailtmeye iştirak vesikasını ve muvakkat teminat parasmı veya mektubunu 
İhtiva edecek olan kapalı zarfların j-ukarıda yazıldığı veçhile eksiltme günü 
en geç saat 14 de kadar alım komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde 
rerilmlş olması lâzımdır. (d 090» 

1 — Şartname ve nümune&i mucibince 5000 kilo baş ipi ffâzarhkla satm 
alınacaktır. i 

n Pazarlık 4/III/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat #15 de Kabataş-
ta levaamı ve m.übayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

n i Şartnameler parasız olarak her gün söcü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte '/" 7.5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komis3^ana gelmeleri ilân olunur. (864) 
•k 

I Şartnamesi mucibince (lO.ÜöO)) kilo göztaşı pazarlıkla satın alınacak
tır. 

I I Pazarlık 4/11I./938 talihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kaba-
taşta levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (865) 

istanbul Sucular ve Kûulsuz meşrubatçılar cemiyetinden 
Sucular cemiyetinin umumî heyetinin 16/2/938 çarşamba günkü toplantısında ek-

solyet hasıl olmadığmdan 4 Mart 933 cuma günü saat 10 da tekrar toplanmasına ka
rar verildi. 

Cemiyet mensuplarının mezkûr gün ve saatte Cagaloğlunda Eminönü Halkevi sa
lonunda hazır bulunmaları İlân olunur. M. 1493 

Muhammen bedeli 8250 lira olan 25 ton tasfiye edUmiş pamuk yağı 
16/3/938 çarşamba günü .saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada idare bina
sında satın ahnacaktu. 

Bu işe girmek isteyenlerin 618,75 liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikalan, ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpaşa-
da Tesellüm ve Sevk şefliğinden îzmirde Alsancak mağazasından, Adanada 
6. 01 İşletme Müdürlüğünden dağıtılmaktadır. ' (1061) 

i s t a n b u l D e f t e r d a r l ı ğ ı n d a n : 
Muhammen bedeli 

Lira Kuruş Cins ve bulunduğu mevki 
İstanbul Defterdarlığı deposunda sakh alât ve eczayi tıbbiye, 
losyon, tırnak cilâsı, krem vesaire gibi yetmiş kalem muhtelif 
cins eşya: 440 22 
Üsküdarda Paşakapısmda kısmen yanmış olan Adliye binası 
ankazı (parası sırf nakit ve peşin rerilecektir): • 1920 
İstanbul Deniz Komutanlığında mevcut Selim motörü: 10 
Silâhdarağada Alibeyköy deresi kenarında durmakta bulunan 
hurda traktör: go 

Yukarıda cins ve saklı bulunduğu mevkileri yazılı eşya hizalaı-mdaki 
bedeller üzerinden açık arttırma usulile ayn ayrı satılacaktır. İsteklilerin ve 
tediye şeraitini öğrenmek istiyenlerin 10/'3/938 perşembe günü saat on dörtte 
% 7,5 pey akçelerile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gelme
leri. (M.- (984-

M a l a t y a M e y v a c ı l ı k i s t a s y o n u b m a l a r ı e k s i l t e m e s i 

Malatya Meyvecilik Istasyouu Direktörlüğünden: 
40712 lira 65 kuruş keşif bedelini havi olup Malatyada yapılacak Meyveci

lik İstasyonu 8/2/938 tarihinden itibaren bir ay zaı-fmda pazarük suretile 
eksilemeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme Baymdırhk işleri genel hususî 
ve fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak her 
gün Malatya Meyvecilik İstasyonu müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat te
minat 3054 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek için bu işe benzer 25000 liralık iş yaptığına dair Na
fia Vekâletinden müteahhitlik vesikası ve Ticaret odası vesikalarım hamilen 
Malatya Meyvecilik İstasyonu müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilân olunur. 

(838) 

İstanbul Erkek öğretmen Okulu 
Satın Alma komisyonundan: 

Okul talebesi için alınacak olan elbiselik kumaş hakkındaki ilân bu günkü 
KURUN gazetesi ile neşredilmiştir. (887) 

^^hrevi '* ''»stanesi sabık cUdiye 
» '* sef. JJ* "Mütehassısı Beyotlu tn-
»e 

tramvay durak 

**"ıî r ^ ^" '̂«cmeddin Sadak 
^»•»yat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

Türk Kömür 
MADENLER ANONİM ŞİRKETİ 

Şirketimiz hissedarlarının 22 Mart 1038 
Balı günü saat on birde Galatada Kara-
mustafa sokağında 149 ntımaralı Ovakim-
yan Hanında 4 üncü katta Şirketin idare 
merkezinde âdi surette vuku bulacak umu-
mtSL ites^t IçUmamâa hazır bıduanUact 
rica olunur. 

RÜZNAME 
1 — İdare meclisi raporunun okunması, 
2 — Müraklp raporunun okunması, 
3 — Birinci Kânun 1937 tarihine aid bl-

I&ngo ve kftruzarar hesabının okunması 
Te bu bapta mûzakerat icrası ile mezkûr 
bilanço Te kftruzarar hesabmm tasdiki ve 
İdare meclisi ftzalarmm ibrası, 

4 — Yeniden mürakip intihabı ve ücret
lerinin tayini, 

I — Şirket idlerini tedvir için sureti 
mahsusada memur edileceklere verilecek 
flcreti tesblt zımnında İdare meclisine sa
lâhiyet verilmesi, 

fl — Ticaret kanununun 323 üncü mad
desi mucibince İdare meclisi âzalarının 
fferek kendi Te gerekse üçüncü lahıslal 
namlanna bizzat veya bUvasıta şirketle 
muamele yapması için kendilerine izin 
verilmesi, 

Gerek asaleten ve gerekse vekâleten 
Umnmi heyete Igtirak için hissedarların 
en az yirmi hisseye malik olmaları ve his-
le senetlerinin 15 mart 1938 Salı günün* 
kadar şirketin İdafe merkezine tevdi et-> 
neleri lâzımdır. İDARE MECLİSİ 

iPB Dr. A. Asim Onur ̂ m 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yerinde, geniş 

bir park içinde, konforu mükemmel, 
bakımı iyi, kadın ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

DoSum ve kadm ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye-
lex için çok ucuz hususi fiatler. Orta-
kfiy. tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

m - IIS. Telefon: 42221. 
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N E O L D U ? 
O AL YANAKLAR, PEMBE DUDAKLAR!.. 

Sayın Bayanlar; 
İdeal melekler gibi göz nurunuzla yetiştirdiğiniz icız evlâdı* 

nızm öpmeye kıyamadığınız gül yanakları, pembe dudakları, 
cildinin billur rengi on dört yaşından sonra daha güzelleşe-
ceği yerde yavaş yavaş solmaya başlar, iştehası kesilir, du
dakları uçuklar, gözlerindeki parlaklık gider, vücudunda sivilce-
l̂ er, lekeler çıkar, saçları parlaklığını kaybeder, her şeye karşı 
bir tiksinlik gelir, kilosu düşer, ufak bir sözünüzden kırılır, hiç 
yoktan ağlar... 

Siz bu beklemediğiniz vaziyet karşısında çıldırır, hayatınız 
cehennem olur, derhal tedavisine koşar, çalışır uğraşırsınız, 
fakat netice: hiç ve daima sukut-. 

Yavrunuz bu iztiraplarla yirmisine basar, vücudunun, cildi
nin buruşukluğunu muhitine sezdirmemek ve güzel görünmek 
ister. Bu defa da kremler, pudralar, rujlar, allıklar meydan 
alır. Fakat netice yine hiç. Zaten hasta olan cildinin mesa
matını bir alay meçhul ilâçlarla örterek büsbütün sıhhatinin 
inkırazına amil olur. Bu sonsuz felâketler nereden geliyor?... 
İşte şu medeniyet asrının ilmî, fennî her hakikat gibi bunun 
da sebebini meydana koydu, korunma çaresini öğretti ve te
kerrüründen de anaları mesul tuttu. Dikkatinizi rica ederim; 
yavru!arıniz ekseriyetle on dört yaşında âdet görmeğe başlar 
değil mi ? İşte o zaman iptidaî şekil olan bezler, pamuk 
tamponlardan çekininiz, korkunuz!... 

Bu tehlikeli usuller dakikada milyonlarca mikrop yetiştiren 
felâket fabrikalarıdır. Bu mikroplar tenasulî azanızda tekessür 
ederek kan damlalarınıza geçer ve mütemadiyen zehirlerini 
akıtarak arzettiğim müdhiş musibetlere sebep olur. Cildinizi 
taravetinizi soldurur, gençliğinizi öldürür. 

Sevgili Bayanlar; Bu evler söndürücü, aileler yıkıcı afetler
den korunmak ve sağlığınızı, yuvanızın saadetini ebediyen si
gorta etmek istersiniz değil mi? Daima âdet zamanlarınızda 
(FEMİL) ve BAĞLARINI emniyetle kullanınız ve ciğerpare 
evlâtlarınızı da kullanmaya alıştırınız. Büyük ticarethanelerde 
hizmetinize her zaman hazır bulunan FEMİL ve BAĞLARIM 
unutmamanızı sağlığınızın, yurdumuzun yükselmesi namına tek
rar rica eder ve sonsuz hürmetlerimi sunarım. 

Hürmetkarınız Eczacı Kâzım Can 

Avrupanın bayat, kurtlu çocuk gıdalarından 
sakınınız! Yavrularınızın midesini abur 

cuburla doldurmayınız! Tabiî, saf, lezzetli 

na çocuklar bayıhyor. Çok intihali ve severek büyürler. Bu saf özlü unlar 
vitamini bol. gıdası çok ve kalorisi yüksektir. Bütün çocuk doktorları buna 
şehadet eder. Avrupada daima diplomalarla musaddak birinciliği kazannuf' 
tır. Bu kadar yüksek evsafa malik tabii gıda ancak H A S A N Ö Z L i ı 
U N L A R I D I R . 

irinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, irnıik, Patates. 
Mısır, TOriil, Bezelye, Badem. Çavdar Ozi] 

unlarını çocuklarınıza yediriniz 

PASTİL ANTİSEPTİK 

i :#ıi: Ku 'A 
iiy'", 

'/: '/;>:. 
I/I 

" / / 
/ / JBİ 

Soğuk algınhğı, Nezle ve teneffüs yollarile geçen 
hastalıklardan korur grip ve boğaz rahatsız
lıklarında, ses kısıklığmda pek faydahdu-. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, İstanbul 

SAPAN 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Şirketimizin hissedarlar heyeti umumi-
yesi 21 mart 938 tarihine tesadüf eden pa
zartesi günü saat 14 te Taksimde Cumhu
riyet meydanında İteş hanmm 9 numara-
smdaki merkezinde âdî surette içtima ede
cektir. 

Lâakal on hisseyi haiz hissedarların iç
tima gününe takaddüm eden yedi gün 
zarfmda hisse senetlerini makbuz muka
bilinde Şirkete tevdi eylemeleri rica olu
nur. 

RrZNAMEİ MÜZAKERAT: 
1 — İdare meclisinin raporunun kıraati, 
2 — Mürakip raporunun kıraati, 
3 — Bilanço kâr ve zarar hesaplarının 

tasdiki, 
4 — İdare meclisinin ibrası, 
5 — Sene içinde istifa eden âzanm yeri

ne seçilenin tasdiki, 
6 — İdare meclisinden çıkacak sülüs 

âzanm yeniden intihabı, 
7—Mürakip intihabı ve ücretinin tesbitl. 

NEVROZİN 
Bütün Ağrıların Panzehiridir 

Beyhude ıstırap çekmeyiniz! 
B İ R T E K K A Ş E 

NEVROZİN 
Bu muannid baş ve diş ağnlarıO* 
süratle izaleye kâfidir. Romat»** 
ma evcaı, sinir, mafsal ve adal* 

ıstu-ablan NEVROZİN'le 
tedavi edilir. 

Nezle, grip ve bronşite 
karşı en müessir ilâç 

NEVROZİN'dir. 

NEVROZİN tercih ediniz. 
icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

P R O F İ L A K S I N H 
" Belsoğukluğu ve Frengiden korur. ^ ^ 

Venüs Venüs I Venüs 
Kremi 

' Terldbindeki hususî mad
deyi haystiye dolayısile cildi 
besler, teravetini arttınr. 
Yeni Inr teıı yaratır. Venüs 
Kremi asrî kadm güzelliği
nin bir tılsımıdır. 

Pudrası 
Terkibi altın kremll 

24 saat havalandırılmış 
fevkalâde ince ve hafif Ve
nüs pudrasile tuvalet gören 
bir cilt dünyanın en tara
vetli güzelliğini ifade eder. 

Alildi 
Her cildin rengine göre 

çeşitleri mevcuttur. Yüze 
sürüldüğünde cilde fevkalâ
de tabiî bir renk verir; teni 
bozmaz; güzelleştirir. 

Venüs 
Ruju 

Son moda ve gayet cazip 
renklerile kullananları hay
rete düşürür. Dudaklarda 
24 saat sabit kalır. Şık ve 
kibar familyaların kuUan-
diKİarı yegâne rujdur. 

Venüs 
SOrnesi 
Asla yayılmaz ve gözlere 

za:rar vermez. Venüs sürme-
sile tuvalet gören kirpikler 
büyür ve küzelleşerek kalp
lere ok gibi saplanır. 

Venüs 
Kolonyası 

Çam ve limon 
lonyalan hususî bir tiP 
o kadar İd; en büyük * ^. 
ehlini ve müşkülpesent ̂ ĵi 
makla tanmnuş kin^^ 
bile hayrette bırakır 

YAVRUNUN gürbüz, tombul , sağlam, neşeli olmasını istersen FOSFOTiN NECATI yedir. Bahçekapı SALiH NECft̂  


