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Hesap defterleri 
En iyi kâğıda basılmış, hakiki İngiliz prese 
kartonu Ue cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz 
Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler -

muavin defterler 
200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 kuru? 
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ispanyada hükümet son bir 
gayret sarfına hazırlanıyor 
Askerler ve Katalonya halkı şiddetli 

mukavemete davet edildi 
Franko kuvvetleri ileri harekâtına devam 

ediyor. Bir çok mevkileri ele geçirdi 
Barselon 29 (A.A.) — Jenerallta 

hükümeti toplanarak bir beyaımame 
neşretmiştir. Bu beyannamede şöyle 
denilmektedir: 

«Düşmanm Katalonya topraklaanm 
istilâ etmek için bütün gayretlerini 
sarfettiği şu saatlerde yarma inanan 
ve memleketin faziletinden tamamile 
emin olan Jeneralite, bütün Katalon-
yalüan, memleketin dokunulmaz hüı 
riyetlerini müdafaa ve cumhuriyeti 
muhafaza etmeğe, bu vazifeleri yapa-
caklanndan emin olarak davet eder.» 

Jeneralite hükümeti, Katalonya 
arazisinin, tarihî ve fikrî kıymetleri
nin müdafaası için ırülltein bilûmum 
anasınnm ve bütün enerjisinin sefer
ber edilmesi maksadile bütün Kata-
lonyalüara hitab etmektedir. 

Radyo muharebesi 
Barselon 29 — Başvekil B. Negrin 

dün gece Barselon radyosunda bir 
nutuk söylemiştir. Başvekil Almanya 
ve İtalyanm general Frankoya yar-
dmılarmdan bahsettikten sonra «Bu 
iki devlet çabuk hareket mecburiye-

Hükûmet kuvvetleri kumandam general Miaja hükümet erkânüe bir arada 

tindedir. Bunun için mukavemet on-
larm mağlûbiyetini temin edecektir. 
Herkesin hedefi mukavemet olmalı
dır» demiştir. 
. Salamanje 29 — B. Negrlnln nut

kundan sonra Fra:nkonun Nasyonal 

radyosu bir beyanname tebliğ etmiş
tir. Bunda B. Negrinin son günlerin
de bile yalan söylediği, kaçması İçin 
mukavemet istediği bildirilmekte v» 

(Devamı 8 inci sıdıifede) 

Binici zabitlerimiz 2 
nisanda yola çıkıyorlar 

Ekipimiz Albay Cevdetin reisliği 
altında 8 zabitten mürekkeptir 

AvTupaya gidecek blnidlerimizdeıı bir grup 
Avrupanm muhtelif şehirlerinde 

yapılacak atlı müsabakalara iştirak 
edecek ekipimiz, pazar günü Harbiye-
de, Sipahiocağmda yapılan müsaba
kalardan sonra seçilmiştir. Kafilenin 
başında, BincUik mektebi müdürü Al
bay Cevdet Bilgiç bulunacaktır. Nis, 
Roma, Varşova ve Londradaki müsa
bakalara iştirak edecek olan zabitler 
şunlardır: Yüzbaşı Cevad Kula, Cevad 

Gürkan, Eyüb Öncü, teğmen Salm, 
Hamdi, Avıü, İhsan ve Hamdi. 

Takım bu gibi seyahatleri şimdiye 
kadeu: dört zabit ve sekiz atla yapıyor
du. Bu defa bu seyahatin sekiz zabit 
ve on altı atla yapılması muvafık gö
rülmüştür. 

Süvarilerimiz nisanm ikinci günü 
akşamı Sirkeciden hareket edecekler
dir. Zabitlerimize muvaffakiyetler di
leriz. 

Hollivud'da güneşin doğuşu her sabah 
merasimle karşılanır 

Klara Bov*un barında tanınmış artistlerle 
bir gece - HoUivud nasıl uyanır ? 

r^ '̂Vmet Feridun Es'in mektubunu yarınki nüshamızda okuyımuz] 

Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe); 

Maliye Vekâleti istanbul belediyesine 
550000 liralık yardımda bulunacak 

Muvazenei umumiyeye dahil bazı daireler 
bütçelerine 18 milyon lira tahsisat konacak 

Ankara 29 (Telefonla) — Karşılık
ları vandat fazlalarından temin edil
mek üzere 1937 malî yılı muvazenei 
umumiyesine dahil bazı daire bütçe
lerine 14 milyon 554 bin lira mun
zam ve 3,689,000 lira fevkalâde tah
sisat konulması hakkmda bir kanun 
lâyihası hazırlanmış ve Büyük Millet 
Meclisine verilmiştir. 

Munzam tahsisatın 300 bin lirası 
Başvekâlete, 1,880,000 lirası Maliye 
Vekâletine, 1,166,000 lirası düyunu 
umumiyeye, 425,000 lirası emniyet iş
leri umum müdürlüğüne, 142,246 li
rası jandarma umımı kumandanlığı
na, 368,000 lirası hariciye, 2,456,770 

lirası Sıhhiye ve içtimai muavenet, 
20,000 Urası adliye, 90,284 İriası ma
arif, 2,200,000 lirası nafia, 2,089,000 
lirası iktisad, 40,000 lirası ziraat, 
3,816,000 lirası da Millî Müdafaa Ve
kâletlerine tahsis olunmaktadır. 
Munzam tahsisatın taksimi 

Munzam tahsisattan Maliye Vekâ
letine aynlan paranın 1,400,000 lirası 
Devlet reisi için satm ahnan yatm 
bu malî yü içinde tesellüm bedeU 
olarak a3rnlmıştır. Yine Maliye Ve
kâletine tahsis (dunan paradan 30 
bin lirası Türk dili tedkik heyetine, 
60 bin lirası Türk Maarif cemiyetine 
yardımdır. (Devamı 8 inci sahifede) 

Parti meclis orupu 
dün toplandı 

Hariciye Vekili Hatay mese
lesi ve orta Avrupa siyaseti 

hakkında beyanatta bulundu 
Ankara 29 (A.A.) — Cumhuriyet 

Halk partisi meclis grupu bugün 
«29 mart 1938» Antalya mebusu dok
tor Cemal Tvmca'nm reisliğinde top
landı. 

Söz alan Maliye Vekili Fuat Ağralı 
yeni sene için hazırlamp Kamutaya 
tevdi edUen bütçenin umumî hatları 
üzerinde izahat verdi. 

Bundan sonra kürsüye gelen Hari
ciye Vekili doktor Araş, Cenevre'de 
Hatay hakkındaki noktai nazanmızı 
müdafaa ve kabul ettiren heyetimi
zin mesaisine dair izahat verdikten 
sonra, bugün orta Avrupada cereyan 
eden siyasetin umumî durumu üze
rinde de Parti grupunu tenvir ettL 

ingiliz - İtalyan müazakeresi 
Roma 29 (A.A.) — Kont Ciano ve 

Lord Pört bugün öğleden sonra yeni 
bir mülakatta bulımmuşlardır. 

amuuımunııııııııınııiKMiıiHiıniHiiiHiıııuiHiiHHimHHiııııııııuaiB 

25 Ura İle ecnebi 
memlekete /... 

Cenup hudutlanmızda rnüyonlar-
ca döviz kaçıran muazzam bir şebeke 
yakalanmış... 

Seyahat işlerinin kolaylaşacağına 
ve makul bir şekle sokulacağına dair 
aylarca evvel gazetelerde birçok ümid 
verici yazılar yazılmıştı. 

Fakat hâlâ, seyahate çıkan bir ada
ma, ecnebi memleketlerde böl bol (!) 
sarf etsin diye ancak yirmi beş lira ve-
rUmektedir. 

Bunun faydası sadece kaçakçılara 
dokunuyor ve bu tedbir namuslu in
sanları da para kaçırmağa sevkediyor. 

Biran evvel seyahat işlerini 
tüd şekle soksak... Ne bekUyi 

Tunusta istiklâl cereyanı 
kuvvetleniyor 

Tunus milliyetperverleri: ^^Fransa 
Tunuslulara ikinci derecede bir 

millet gibi bakmakta devam ederse 
sıkı bir zamanında bizi yanında 

goremiyecektir,, diyorlar 

Tunus sokaklarmda bir nümayiş 
Paris 29 (AA.) — Lö Tan gazetesi 

Tunusta Düsturu Cedid partisinin fa
aliyetinin ve propagandasınm gittikçe 
artmakta olduğundan endişe göster
mektedir. 

Gazete son günlerde Tunusta Fran
sız boyunduruğunu kırmak üzere bu
günkü enternasyonal vaziyetten istifa

de ederek Anı lan isyana teşvik eden 
beyannameler dağıtılmış bulımduğu-
nu haber vermekte ve aynca Düsturu 
Cedid partisi millî konsejrinin, parti 
şefleri ve mensuplan arasmda yapılan 
tevkifler münasebetile, bütün Tunus 
milletinin vatanperverUğine hitap 

(Devamı 8 inci sahif ede) 
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I— Harikulade kadm monşerl.. 
î T ö f û ^ ^ ^ ^ mi?.. 

ANKASST^ ' ' ^ ' ^^ ^^^^ yazıda beş tanecik imlâ yanlışı var.. 
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Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberleı:' 
GÜNÜN HADISELERI 

ispanyol harbinin 
sonuna doğru.« 

F rankocular pjcrtiyi kazanıyor... 
Tekmil mü^ahidler gibi, bıında 

bütün İngiliz gazeteleri de Müttefik... 
Yalnız sağ cenah: «Franko iyi kuman
dan da onun için galip geldi!» demek
tedir. Sol matbuat ise İtalyan ve Al-
manlarm son zamanda Frankoculara 
pek çok yardmada bulunduğıma dair 
Barselon'un tebliğini tebarüz etiriyor. 

İnsaf ehli pek çok kimseyi üzen şu
dur: 

— Ma;drid ve Barselon sukut ettik
leri zaman baştan başa masum kanı
na boyanmasmlar. Çünkü İspanyolla-
nn ekserisi esasen bu arbededen me
sul değUlerdir. 

Diğer taraftan madde zayiatı kay-
gusu var. Deyli Ekspres bu düşüncej^ 
şöyle tebarüz ettiriyor: 

— Güzel bir bahçe olabilecek İspan
ya'yı çöle çevirmek reva mıdır? 

O ülkenin şimdiden bUe çöl haline 
gelmediği iddia edilemez. Bundan son
rası için Cennet hayatı yaşatacak bir 
rejimin kurulduğunu farzetsek dahi, 
bir daha elde edümesi imkânsız tari
hî eserler o derece imha edilmiştir ki, 
bu İspanyol neslini ahfad asla aifet-
nüyecektir. En kahramanca döğüş-
tüğü sanılan insanlar, yann tonmla-
n tarafmdaiı «Vandal» diye tavsif edi
lecekler ve hacaletle kızaracaklardır. 

Diğer bir nokta da: Acaba bundan 
sonraki harp daha feci olmıyafcak mı? 
Çünkü Katalonyalılar, yalnız sol fi
kirler uğnma değU, ayni zamanda İs
panyol tahakkümünden kurtulmak 
İçin çarpışmaktadırlar. Zira kendile
rini boyunduruk altında bir ımllet sa
yıyorlar. Acaba uzun süren dahilî 
harp onlara; kesel verdi mi? «Ne olur-

J 
Son dakika. 

İngiliz - İtalyan itilâfı on yedi 
nisandan evvel imzalanacak 

Lord Halifaks, müzakere iyi bir safhadadır diyor, 
İngiltere Italyaya yeni tekliflerde bulundu 

Londra 30 (Akşam) — Hariciye na
zın Lord Halifaks dün Avam kamara-
smda İngiliz - İtalyan müzakerelerin
den bahsederken demiştir ki: 

— «İtalya üe müzakereler çok iyi 
bir safhadadır. İngütere dostlukları
nın çerçevesini genişletmek istiyor. 
Bu sayede sulhe hizmet edeceğine 
kanidir.» 

Roma 30 (Akşam) — İtalya harici
ye nazın Kont Çiano dün İngiliz sefi
ri ile yirmi dakikalık bir mülakat yap
mıştır. Bu mülakat programa dahil 
değildir. İngiliz sefiri bu mülakatı es
nasında Kont Çianoya yeni İngiliz 
tekliflerini tebliğ etmiştir. Kont Çia
no, bu teklifleri prensip itibarile ka
bul etmiş, fakat katî cevabım B. Mu-

solini ile yapacağı mülakata talik et
miştir. 

Roma malıafilinin kanaatine göre, 
İngiliz - İtalyan müzakereleri 17 nisa
na raslıyan paskalye yortulanndan 
evvel neticelenecektir. 

Paris 30 (Akşam) — İngiltere bah
rî teslihat hakkında îtalyaya bazı tek
lifler yapmıştır. 

Alman mebusları Çek meclisinde 
şiddetli bir beyanname ol(udular 

Şiddetli bir lisanla muhtariyet istediler, Berlin mahafili 
"Macar ve Leh ekalliyetlerine hakları verilmeli^ diyor 

Berlin 30 (Akşam) — Çekoslovak-
3ra Başvekili B. Hodzanm, Alman 
ekaUiyetinin hukukunu tanıyacağı
na dair olan nutku burada itimad-
sızlıkla karşüanmakta, Çekoslovak-
yanm şimdiye kadar bu hususta bir 
çok vaadlerde bulunduğu halde bun-
lan tutmadığı hatırlatümaktadır. 

Berlin siyasî mahafüinin fikri şu
dur: Çekoslovakyanm hüsnüniyetini 

sa olsun!» diye teslimiyet gösterecek- I anlamak için ekalliyetler hakkmdaki 
1 la -.r-, _,_ r---, , ^ ^ j plâmm ' " - -̂  ' .^-—^-1er mi? Yoksa, canla başla mukave
met mi edecekler? Böylelikle, son mu
kavemetleri katliâm halinde müthiş 
bir facia mı olacak? Franko'nun Bar
selon üzerine attığı beheri birer ton
luk müthiş bombalar, binaları yık
maktan ziyade ahvali ruhiyeyi tahrip 
içindir. 

Ne olursa olsun, Franko galip geli
yor; İspanya faşistleşiyor. Bundan İn-
gUtere'nin çok mutaâamr olacağı 
tahmin ediliyordu. Fakat İngütere 
daha şimdiden İtalya ile İspanyol me
selesinde ve diğer meselelerde muta
bık kalmak üzeredir. 

İspanyol davasmm bu suretle hal
linden sonra. Uzak Şark muharebesi 
dünyanın belUbaşlı aşikâr ihtüâf mev
zuu halinde kahyor... İşarı ahîre de
ğin... 

. . • • Yeni bir vatan: 
Y^lıudUer, dört sene zarfmda Al-

* manya'yı ve Avusturya'yı terke 
mecburdur... Nereye gidecekler?... 
Kimse kendilerini almıyor... 
Gerçi Filistin var; fakat orada da tah
didat mevcud... Sonra, daimî Arap 
tehlikesi... Huzur yok!... Sovyetler, 
Birabican isimli bir Yahudi memleke
ti tesis etmişlerdi amma. Beni İsraü'in 
buraya rağbet edeceği de şüpheU... 
Esasen milliyeti ne olursa olsun, bü
tün ecnebüer, Rusya'da artık sempati 
ile telâkki edilmiyor! 

Nereye gidecekler? 
Amerika, Peru hükümetine Alman

ya ve Avusturya'dan ütica edecekler 
için yer vermesini teklif etmiş... Peru 
da muvafakat cevabı vermiş. 

Fakat bu yeni vatan, taiaiî yalnız 
Yahudi'lere mahsus değil. Bütün fa
şist aleyhtarlarına... 

Eğer MusoUni'nin söylediği tahak
kuk ederse, bütün dünya faşist bir ha
ya içine girerse, Peru'daki o araSi bir 
nevi meşum yer, bir nevi cüzamhane 
halini alacak demektir. 

F. Tanur 
İMMMiııııııııınıııııııııınuiMiıımııtıııııımıııııııııııııııııınıııımııniHuı 

Albay Havz vefat etti 
Nevyork 29 (A.A.) — Vilsonun eski 

jnüşaviri albay Edvar Havz, 79 yaşm-
da vefat etmiştir. Müteveffa, 29/son-
te§rinl917 tarihinde Par iste müttefik
ler arasında akdedilmiş olan konfe
ransa iştirak etmişti. 

ilân etmesi lâzımdır. 
Südet Almanlaıı meselesi Leh ve 
Macar ekalliyetleri meselesinden ay
rı halledüemez. 

Prag 30 (Akşam) — Mebus Kımdt 
Alman Südet mebusları namına Çek 
meclisinde şiddetli bir lisanla yazılmış 
bir beyanname okumuş ve Südetlerin 
muhtariyetini istemiştir. Bu beyan
namede demliyor ki: 

«Alman ekalliyetine karşı şimdiye 
kadar takib ettiğiniz siyaset iflâs et
miştir. Yapacağınız şey bunu terket-

mektir. Südetlerin emniyet ve itima
dım kazanmak için bunu yapmanız 
lâzımdır. Bu memlekette Almanlık 
meselesini halletmek için yeni intiha
bat yaptırmalısımz.» 

Bu beyarınamenin okunması mec
liste Çek mebuslanmn şiddetli protes
tolarını mucib olmuştur. Bu beyan
name Çek ayan meclisinde de okun
muştur. Bir çok ayanlar, protesto ma
kamında salonu terketmişlerdir. 

Çekoslovak mebusan meclisinde 
muhtariyetçi Slovaklar namma Bun-
day da bir beyanname okumuş ve de
miştir ki: 

— Çekler ile Slovaklar ayni devlet
te yaşamalıdırlar. Fakat Slovaklar 
muhtariyetten istifade etmelidirler. 
Bundan başka Slovak lisanı da lisanı 
resmî olarak tamnmaüdır. 

Leh mebuslan mümessili, muhtari
yetçi Lehliler partisinin, Macar mebu
su Azolo da Macar ekalliyet grupunun 
teşekkülünü haber vermiştir. 

Lonl Halifaksın nutku 
İspanyaya silâh göndermek 

harbi intaç edebilir 
Londra 29 — İngiliz hariciye nazı

rı Lord Halifaks, İngilterenin harici 
siyaseti hakkında bugün Lordlar ka
marasında yaptığı beyanatta, B Çem-
berlâynin son nutku her tarafta iyi ' 
karşüandığmı söyledikten sonra İn
gilterenin Mületler cemiyetine ve ta-
ahhüdlerine bağhlığım teyid etmiştir. 
Müteakiben Lord Halifaks, cumhuri
yetçi İspanyaya silâh gönderilmesini 
ve Mületler cemiyetinin lâzım gelen 
karartan vermek için toplantıya çâğı-
nlmasım istiyen amele partisi mebus
larına cevap vererek İspanyaya süâh 
göndermenin mUletleri harbe sürük-
lemelcten başka bir şey olmadığını 
kaydetmiştir. 

Milletler cemiyetini içtimaa davete 
gelince, bu. Milletler cemiyetini küçük 
düşürmekten başka bir netice vermi-
yecektir. 

Cinde harp 
Japonlar takviye kıtaatı 
alarak taarruza geçtiler 
Şanghay 29 — Japonlar takviye kı-

tjtatı almışlardır. Şimdi Tiyençin -
Hankov demiryolunun şimal mmta-
kasmda kaybedilmiş olan araziyi istir
dada çalışıyorlar. 

ÇinlUer, son günlerde kazandıklan 
mevzüeri muhalaza etmekte olduk-
lannı ve bugün iki noktadan büyük 
kanalı geçtilderini iddia etmektedir
ler. Muharebe devam etmektedi" 

Ordu zabitan heyetinin 
terfileri 

K a n u n u n ü ç ü n c ü m a d d e s i n e 
e k o l a r a k y e n i b i r l â y i h a 

h a z ı r l a n d ı 
Ankara 29 (Telefonla) — Ordu za

bitan heyetinin terfılerihe aid kanu
nun üçüncü maddesine ek Olarak ye
ni bir kanun lâyihası hazırlanmış ve 
Büyük Millet Meclisine verilmiştir. Lâ
yihanın metnini aynen bildiriyorum: 

Madde 1 — Her üç zümre seçi
lenlere birer sene tahsil kıdemi veri
lir. Birinci ve ildnci zümreye seçilen
ler kıta ve erkânıhaıbiye stajına ta
bi tutulurlar. Bunlann iki sene içinde 
kıtada ve erkâmharbiye vazifelerinde 
ehliyet göstererek liyakatleri tasdik 
olımanîara iki sene daha kıdem zammı 
verilir. Bu zammm bir senesi üe bir 
evvelki rütbesinde dahi terfi derece
sine girenlerin bu kıdemleri yeni ve es
ki rütbelerinde birer sene olarak yü
rütülür. Bu İM senelik kıdemi alacak
lardan verüecek tea muvaffakiyetle 
yazan ve liyakatleri üst taraf âmirleri 
tarafından sırasile tasdik olunanlara 
tez talimatı şartlarına uygnn olarak 
kıdem zammı verUir. 

Erkânıharbiyede yardımcı vazifele
re seçilmiş olanlara bir seneden başka 
kıdem zammı verilmediği gibi, bunlar 
erkâmharbiye stajına da tabi tutul
mazlar. 

Madde 2 — Bu tadüâttan tevellüd 
edecek vaziyetin netayicinden hasıl 
olacak geçmiş zamana aid nasıp tas
hihinden ötürü hiçbir suretle muhas-
sa&at verilmez. 

Madde S — Bu kanun 8/6/939 ta
rihinden itibaren muteberdir. 

İngiltere, Franko-
nun zaferine kani 
Asilerin ileri yürüyüşü 

eski hızını kaybetti 
Londra 30 (Akşam) — Ademi mü

dahale komitesi yann toplanacaktır. 
Komite İspanyadan ecnebi gönüllü
lerin geri çekümesi meselesini müza
kere edecektir. 

İngiltere, general Frankonun kani 
bulunduğu katî zaferinden evvel 
ecnebi gönüllülerini geri çektirmeğe 
çahşıyor. 

Saragos 30 — General Frankonun 
tebliğine göre general Yagoa kuv
vetleri Lerida varoşlarına varmışlar 
ve Aragon cephesindeki kuvvetlerle 
irtibat peyda etmişlerdir. 

Tebliğe göre cumhuriyetçiler köp-
rüleıi havaya uçurduklanndan üeri 
yürüyüş eski hızını kaybetmiş, ya
vaşlamıştır. 

K a r a d e n i z d e f ı r t ı na 
Sinop 29 (Hususî) — Bir haitadan-

beri yazı andıran güzel hava bireden-
bire kışa döndü. Bugün Karadeniz, 
senenin en şiddetli fırtmalarile çalka
nıyor. Dün gece başlıyan sert rüzgâr 
bugün yağmur ve kar tipisi ile şiddet
li fırtma; halini aldı. Birçok gemüer 
limana sığmdüar. 

Göbeisin nutku 
** 10 nisan plebisiti dün
yanın yüzüne indirilmiş 

bir darbe olacak^ diyor 
Viyana 30 — Propaganda nazın B. 

Göbels buraya gelmiş, reyiâm hakkın
da irad ettiği nutukta ezcümle demiş
tir ki: 

— 10 Nisan plebisiti üe dünyanın 
yüzüne hiç bir zaman unutmıyacağı 
bir darbe indireceğiz. Avusturyayı 
rakamlann kasvet ve belâğatUe ala
cağız. Dünya, metodlarımızı tenkid 
ediyor, fakat asıl olan bizim muvaf-
fakıyetimizdir. 

İktidar mevkiine geldiğimiz gün-
denberi katettiğimiz yol, bu muvaffa
kiyetlere bir miyar teşkü eder. 

Mısır intilıabatı 
Halkla polis arasında tekrar 

çarpışmalar oldu 
Kahire 29 (A.A.) — ILalüre içinde

ki seçim mmatakasmda Vefd nam
zetlerinin bir toplantısı münasebetile 
halk ile polis arasında çarpışmalar 
olmuştur. Kırk İtişi tevkif edümiştir. 

Hükümet neşrettiği tebliğde, Vefdci 
gazetelerin scnm dolayısile fikirleri 
karıştırmak içüı neşrettikleri İstifa 
haberlerinin aslı olmadığım ve bu 
gibi haberler neşreden gazeteler hak
kında takibat yapılacak bUdirilnüştir. 

M a d r i d e l ç i m i z I s tanbula 
geldi 

Madrid elçimiz B. Tevfik Kâmil, me-
zunen İstanbula gelmiştir. Perşembe 
günü akşamı Ankaraya hareket ede
cektir. 

Lord Corc 
Loyd Adanada 

Yarın Ankaraya hareket 
edecek 

Adana 29 (Akşam) —ı îngUterenin 
eski Mısır âlî komiseri Lord Corc 
Loyd tayyare üe Kıbnsta Lefkoşa-
dan Adanaya geldi, buradan Anka
raya gidecektir. Tayyaresi çamurlu 
tarlaya saplandığından perşembe gü
nü trenle hareket edecektir^ 

Lord Loyd'ın yamnda bir kaç zat 
vardır. 

Hukuk talebesi 
Muavenete muhtaç olanlar 
Adliye vekâleti tarafından 

iaşe edilecekler 
Ankara 29 (Telefonla) — Ankara 

hukuk fakültesinde olduğu gibi İstan
bul hukuk fakültesinde de muavene
te muhtaç talebelerin iaşeleri, önü
müzdeki ders yıhndan itibaren. Adli
ye vekâleti tarafından temin edilecek
tir. Bunun için vekâletin 1938 yüı büt
çesine beş bin liralık tahsisat konul
muştur. 

İaşe edUecek talebeler iaşe edildik
leri müddet kadar vekâlete hizmet 
etmekle mükellef olacaklardır. 

50 liralıklar 
Yeni paralar cuma günün

den itibaren tedavüle 
çıkarılacak 

Tedavüle çıkarılmış olan yeni yüz 
ve beş lirahklardan sonra 50 lüalıkla-
rm da önümüzdeki cuma gününden 
itibaren tedavüle çıkanlması kararlaş
tırılmıştır. Çıkarılan yeni paralar mik
tarında eski 50 liralıklar tedavülden 
kaldırılacaktır. 

Eski 50 liralıklar beş sene müddetle 
tedavülde kalacak bu müddet zarfın
da yeni paralar tedai'ik edemiyenler 
Cümhmiyet merkez bankasına müra
caat ederek eski-paraları değiştirecek
lerdir. Bu muamele için tesbit edilen 
mürur zaman müddeti de gene beş se
nedir. Bu suretle 1 nisan 938 den iti
baren on sene sonra eski 50 liralıklar 
da tamamen tedavülden çıkanimış olaı 
çaktır. 

Yeni 50 liralıklarm ön yüzü eflâtun,, 
ortası açık filizi renktedir. Paranın 
tam ortasında da pembe, çikolata ve 
yeşU renklerden mürekkep bir rozet, 
iki tarafında Atatürkün resimleri var
dır. 

Wk - Amerikan ticareti 
genişiBtileaek 

Ankaradaki heyet reisi mu
habirimize beyanatta bulundıl 

Ankara 29 (Telefonla) — Amerikan 
ticaret heyeti temas ve tedkiklerine 
devam etmektedir. Heyet reisi Ame
rikan sefareti maslahatgüzarı, An-
karada akdedilecek anlaşma hakkın
da bana dedi ki: 

— Bir kaç güne kadar hükümeti
nizle resmen müzakereye başhyaca-
ğız. Yapılacak analşma en ziyade 
müsaadeye mazhar mület esasına da
yanacaktır. Şimdiye kadar bu şeicil-
de Amerika üe 16 memleket arasında 
ticaret mukaveleleri imzalanmıştır. 
Heyet buraya gelirken Çekoslovakya'
dan geçmiş ve ayni esaslara dayanan 
bir mukavele imzalamıştır. İngüterd 
üe de pek yakında bir ticaret muka-
velsi akdi için resmî müzakerelere 
girişUecektir. Ankarada yapılacak a«» 
laşma ile iki memleketin birbirlerine 
olan ihracatlannm azamî bir hadde 
varmasının teminine çahşılacaktır. 

Türkiye - Amerika ticaret müna* 
sebetlerinin çok genişliyeceğine ka-
nüm. ^ 

V i y a n a d a s e r b e s b ı rak ı lan la*! 
yiyana 29 (A.A.) — Polis direktör

lüğünden büdirüdiğine göre ihtiyat 
mevkuflardan son üç gün içinde yeûi" 
den 686 kişi serbes bırakılmıştır. 
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Tehlikeli bir nisbel! 
Talebenin mikdarı °/o 239 

öğretmenlerin % 144 arttı 

U lus gazetesinde Naşid Uluğ'un 
kültür kadromuza dair bir ted-

İdik makalesi çıkmıştur ki, ifade ettiği 
rakamlar pek enteresan... Bunları, bir 
kere de ben, kendi göstermek istediğim 
ciheti aydmlatmak maksadile tasnif 
ediy(wum. 

ORTAMEKTEPLER: 
1932-33 ders 1937-38 ders 

senesi senesi 
Okul adedi 83 124 
Dersane adedi 718 1394 
Kız talebe adedi 7968 18450 
Erkek talebe »22888 52571 

LİSELERDE: 
1932-33 ders 1937-38 ders 

senesi senesi 
Dersane adedi 165 355 
Kız talebe adedi 1156 2972 
Erkek talebe » 4199 14305 

Öğretmenler ise, daha az bir tempo 
ile artmaktadır: Ortaokul, lise ve öğ
retmen okullarında mecmu talebenin 
ve öğretmenlerin artış adedi ve nisbe-
tini de şu cedvelde görüyoruz: 

1932-33 1937-38 Artış 
ders sene- ders sene- nisbe-

sinde sinde ti 
Talebe adedi 38270 91702 % 239 
öğretmen » 1863 2585 % 144 

Yani, beher öğretmene beş sene ev
veline kıyasla pek fazla talebe isabet 
ediyor; kâfi derecede çocuklarla meş
gul olanuyorlar... Maarifimiz, okuttu
ğu talebenin adedi artması, öğretmen
lerin de bir dereceye kadar artması ci
hetinden kemml noktadan ilerliyor; 
fakat keyfiyet, seviye, bu tenasüpsüz-
lük yüzünden tehlikeye düşüyor. 

Yukanki rakamlardan, zannederim, 
herkes benim gibi netice çıkaracaktır 
ve esasen her gün karşılaştığımız ha
kikat da bunu tekzip etmiyecektir. 

Cumhuriyet rejimi, maarif nokta
sından pek büyük bir hamle gösterdi. 
Gittikçe artan bir miktarda çocuğu si
nesine alan bir kültür cihazından kim 
memnun olmaz? Fakat şimdiden son
ra bu sahada yapılacak işin talebeden 
fazla öğretmen adedini çoğaltmak, 
muallimlik şeraitini yükselterek bu 
mesleğe en kıymetli münevverlerimizi 
oluk oluk celbetmek olduğu anlaşıh-
yor. Tabu, önümüzdeki senelerin ma
arif bütçesini de bu hedefi göz önün
de tutarak yapmah. 

«Az öğrenen çok talebe» sistemi mu
hakkak ki hayırlı neticeler verecek bir 
usul değildir. Tehlikenin tam zama-
nmda önüne geçmeli!. 

IS 
Şehir içinde ucuz nakliyat 
D evamh okuyucularımız hatırhya-

caklar: 
— Hayatı ucuzlatmak için, şehir da

hili nakliyatmda bir ehvenleşme ol-
mah! - diye muhteUf seferler yazmış
tık. 

Kısıkh'da oturup hergün İstanbu-
la inmek mecburiyetinde olan fakir fu-
karanm nb müşkül mevkide kaldığım 
«Hakh şikâyetler» sütunumuzda tafsi-
lâtUe anlatmıştık. 

Şündi, Şü-keti Hayriye'nin diğer ten-
«ilât meyanmda, Üsküdar tramvay 
şirketi ile anlaşarak, mevcud mahzur
ları ortadan kaldırdığım öğreniyoruz: 
Müşterek biletlerle pek ucuza seyahat 
edilecek. 

Fakat bu işi daha şamil bir şekle sok
malı. Evvelce ileri sürdüğümüz bir fik-

f J 
Plâka resmi 
Şişe başına 
7,5 kuruş 
alınacak 

Şoförler cemiyeti idare heyeti isti
fa etmişti. Üç gündenberi yapılan idar 
re heyeti seçimi bugün bitecek ve bu
gün saat 16 da reyler tasnif edilecek
tir. 

Şoförlerin plâka ücretinden dolayı 
yaptıklan şikâyetlere katî bir netice 
vermek üzere Belediye plâka resmi ye
rine benzinden şişe baışma; 7,5 kuruş 
bir resim almmasım muvafık görmüş 
ve karar almak üzere hükümete mü
racaat etmişti. Şoförler, bu karan 
prensip itibarile kabul etmişlerdir. 
Ankara'ya giden Şoförler cemiyeti 
umumî kâtibi B. Aziz Nami, bu kara-
rm bir an evvel tasdikini ve Beledi
yenin şişe başına almak istediği 7,5 
kuruşun biraz dalıa tenzilini temin et
mek üzere teşebbüslerde bulunmakta
dır. Şoförler, plâka ücreti meselesinin 
bu suretle halledilmesinden çok mem-
nımdurlar. 

Maslak faciası 
B . O s m a n K e m a l m e s u l i y e t i 
t e s b i t e d i l e c e k l e r d e n t a z m i 

n a t i s t i y o r 

Maslak otomobil faciası tahkikatma 
dün de devam edilmiştir. Elektrik şir
keti müşteriler dairesi müdürü B. Os-
msm Kemal dün dördüncü sorgu hâ
kimliğine giderek hâdise hakkmda iza
hat vermiştir. 

B. Osman Kemal ayrıca adliyeye 
müracaat ederek bu kazada kendisinin 
de yaralandığım ve otomobilinin ha
sara uğradığım ileri sürmüş ve kaza
da mesuliyeti tesbit edilecek kimseler
den davacı olduğunu ve maddî tazmi
nat istediğini bildirmiştir. B. Osman 
Kemalin bu müracaatı tedkik ediliyor. 

Kaza yerinde keşif yapan belediye 
mühendislerinden müteşekkil ehli vu
kuf heyetinin mufassal raporu dün de 
adliyeye verilmemiştir. 

B i l e t s i z b i r y o l c u k o n d ü k t ö r ü 
döğdü 

Dün Büyükçekemeceden gelen ban
liyö treninde bir hâdise olmuştur. İz
zet isminde biri, trene biletsiz olarak 
binmiş, kondüktör Mustafa biletleri 
kontrol ettiği esnada İzzet hakkmda 
icab eden muameleyi tatbik etmek is
temiştir. 

Bıma hiddetlenen İzzet, Mustafa 
ile münakaşaya tutuşmuş, nihayet iş 
büjrüyerek yolcu, kondüktörü ada-
makülı doğmuştur. Kondüktörün za
bıtaya müracaatı üzerine İzzet yakar 
lanmış, mahkemeye verilmiştir. 

HiııiHiııııııııınıınııınııııııııııııııııııııınııııııııııııınıııııııııınmMiıyııış 

ri, bu münasebetle bir kere daha ha
tırlatalım: Şehir nakUyatı için her 
vasıtada muteber bir paso tipi ihdas et
melidir. Bunlardan alanlar, istisnasız 
bütün vapur, tren ve tramvaylara bi-
nebilmelidir. Hattâ niçin yirmi beş 
kuruşluk bir biletle bir gün zarfmda 
her istenen istikamete, her vasıta ile 
seyahat edilmesin? 

Bu tarz, şehir dahilinde büyük bir 
canlılık uyandıracaktır. (Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
İŞ saatlerindekİ tram-

avy servisleri 
Tramvay ücretleri ucuzladı diye 

herkes sevindi. Hâlâ da sevinenler 
var!.. Fakat biraz dikkat edilince se
vinmeğe pek te mahal olmadığı gö
rülüyor. Bakm nasü: 

Sabahları erken sokağa çıkanlarm 
da gördükleri üzere şirket tarafm-
dan servise çıkarılan tramvaylarm 
üçte ikisini kırmızı arabalar, yani bi
rinci mevkiler teşkil ediyor. Bu suretle 
fakir, zengin, işine yetişmek istiyen 
herkes ister istemez birinci mevkie 
biniyor. Bu bir!.. 

ikincisi de tam hat servisleri - ge
ne üçte iki nisbetinde - azalıyor, bit 
tramvay meselâ Kurtuluştan Beyazı-
da gidiyorsa iki tramvay Kurtuluş
tan Eminönüne kadar gidiyor, oradan 
geri dönüyor. Eminönünden daha 
öteye gitmek mecburiyetinde olanlar 
tabiî başka bir tramvaya binip ikin
ci bir bilet almak zaruretinde kalı
yorlar. 

Gerçi öğleye doğru tam seferler ve 
ikinci mevki arabalar boUaşıyoE 
amma iki biletle ve birinci mevkide 
seyahat faslı bittikten sonra!.. 

Artık böyle bir vaziyet karşısmda 
tstanbulda tramvay ücretleri ucuzla
dı diye halk sevinsin mi, yerinsin mi 
bUmem?.. 

Galata, S. S. 

Halicin temizlenmesi 
B u i ş i n D e n i z B a n k a h a v a l e 

e d i l m e s i m u h t e m e l 
Hükümetçe satın alınarak Liman 

işletme idaresine devredüen eski nh-
tım şirketinin, mukavelesine göre yap-
mıya mecbur olduğu işleri liman işlet
me idaresi yapmağa devam ediyor. Rıh
tımların tamir ve tevsii bu meyanda-
dır. 

Ancak, Halicin temizlenmesi mese
lesi henüz katî bir karara bağlanma
mıştır. Rıhtım şirketi, imtiyaz muka
velesinde gösterilen işlerden başka in
şaat için mektup veya gene mukavele 
suretile taahhüd altına girmişti. Li
man işletme idaresinin bu mektup ve
ya mukavelelerde zikredilmiş olan iş
lerle alâkası olmadığı anlaşılmaktadır. 
Liman idaresi yalmz şirketin esas im
tiyaz mukavelesinde gösterilen işlerle; 
tedkikat neticesinde yapılmasına lü
zum görülen diğer inşaatı üzerine al
mıştır. 

Bu vaziyete göre Halicin temizlen
mesi işi İktisad vekâletine kalmakta
dır. Vekâletin bu işi alâkası dola3nsile 
Deniz Banka havalesi kuvvetli bir ih
timal dahüinde görülmektedir. 

İ k i y a n g ı n b a ş l a n g ı c ı 
Küçükpazarda Kantaa-cılarda Ke

resteci Saimin üç katlı ahşap evinin 
bodrum katmdaki elektriğin kontakt 
yapmasile yangm çıkmış, bir miktar 
tahta yandıktan sonra, ateş itfaiye ta-
rafmdan söndürülmüştür. 

Kalyoncukulluğımda Simitçi soka-
ğmda Karabete aid dört kath ahşap 
bir binamn üst katmdaki yatak oda-
smda ysüulan bir mangaldan sıçnyan 
kıvücım yatağa isabet etmiş ve yan
gm başlamıştır. İtfaiye haberdar edil
mişse de, gelinciye kadar ateş söndü
rülmüştür. 

O t o m o b i l k a z a s ı 
Şoför Yakubun idaresindeki otomo-

bU Eminönünde Namık isminde biri
ne çarparak yaralamış, yaralı Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Bay Amcaya göre... 

Sanatoryom 
700 yataklık 
yeni pavyon 

mayısta bitecek 
Heybeliada sanatoryomımda, 160 

yataklı pavyona ilâve edilmek üzere 
100 yataklık bir pavyon yapılıyor. Bu 
pavyonun inşası mayıs sonunda bite»-
cektir. Yerü bina, şimdiki pavyonım 
yanmdadır. İçinde bir de sinema salo
nu vardır. Pavyon bittikten sonra Sıh
hiye Vekâleti tarafmdan döşenecek ve 
açılma merasimi de haziranda; yapıla
caktır. 

Sıhhiye müdürü B. Ali Riza, Sıhhi
ye müdürlüğüne tayin edildiği zaman 
müessese, otuz beş yataktan ibaretti. 
Sanatoryomım, veremle yapılacak 
mücadeledeki ehemmiyetini göz önü
ne alan B. Ali Riza, yatak adedlerini 
artırmak üzere mütemadi teşebbüste 
bulunmuş ve Sıhhiye Vekâletinden 
aynlan tahsisat ile müessese her sene 
biraa daha genişletümiştir. 

Sanatoryomun iki yüz altmış yata
ğa çıkarılması da ihtiyacı tamamile 
karşılamıyacaktır. Bu itibarla; gele
cek sene yeni bir pavyon daha inşa 
edilecektir. 

Çuvalı sırtlamış! 
Mahkemede «Sarhoştum, ne 
yaptığımı bilmiyorum» diyor 

Aziz admda biri dün gece Saraçha-
nebaşında bakkal Halimin ardiyesine 
girerek kırk kiloluk bir patates çuva-
h aşırmış, kaçarken yakalanmıştır. 
Dün asliye dördüncü ceza mahkeme
sinde muhakeme edüen Aziz suçu ta
mamile inkâr edememiş ve: 

— Ben çok sarhoştum. Ne yaptığı
mı bilmiyordum., demiştir. 

Reis sordu: 
— Sarhoş bir adam kırk kUoluk pa

tates çuvalmı sırtlayıp kaçar da bu 
işin nasü farkına varmaz? 

Aziz gene eski iddiasında İsrar etti. 
Şahidlerin ifadeleri ve tahkikat evra-
kile suçu sabit olduğundan Azizin dört 
ay hapsine karar verildi. 

K a r a a ğ a ç i l e Ş i ş l i a r a s ı n d a 
o t o b ü s s e r v i s i 

Karaağaç ile Şişli arasmda üç oto
büs işletmek için Belediyeye müraca^ 
atle müsaade istenmiştir. Belediye re
isliği bu müracaatı tedkik etmektedir. 
Henüz bir karar verilmemiştir. 

S i n i r v e r u h h e k i m l e r i n i n 
a y l ı k i l m î t o p l a n t ı s ı 

Türk Nöro-Psihiatri cemiyetinin ni
san toplantısı aym birinci cuma gü
nü öğleden evvel Bakırköy akliye ve 
asabiye hastanesinde yapüacak, siıür 
ve akü hastahklannı alâkadar eden 
fennî mesail görüşülecektir. Mart 
içtimamda bel kemiğine ait oldukça 
az tesadüf edilen bir bozukluktan Üe-
ri gelme bir nuha basısı piyesi göste
rilmiş, temaruz süsü veren bir isterik 
hasta ve hezeyanlarmm şekU itibarile 
münakaşayı mucip bir vak'a mevzuu-
bahis edilmiştir. 

İSTANBUL HAYATI 
Garip macera 

Gece saat on biri geçmişti Bozuk 
kaldınnun çamur gölcükleri arasın
da aUaya zıplaya Uerliyordum. Yan 
tarafta bir tıkırtı duyuldu. Demit 
bir kapı hafifçe gıcırdıyarak aralandı. 
Boğuk, telâşh bir kadın sesi: 

— tyi ki biraz erken geldin, dedL 
Telâş içinde bekliyordum. Biraz da^ 
ha gecikseydin ikimiz de mahvolacak
tık. Babam duymuş. Bu gece bizi 
gözetliyecek. Şunu al da çabuk git. 
Bundan sonra nasıl görüşeceğimizi 
kâğıda yazdım. 

Kapı biraz daha açıldL Dağınık 
saçh bir baş, beyaz bir kol uzandı. 
Minimini parmaklan arasmdaki kâ-
ğıd parçasını telâşla elime sıkıştırır
ken kalbinin çarpmtılan duyuluyor
du. Bir yanhşlık olduğunu anladım. 
Zorla avucıuna koyduğu kâğıdı 
iade etmek istedim. Vakit kalmadı. 
Demir kapı gene hafifçe gıcırdıyarak 
kapandı. 

Bu garib gece macerasını düşüne
rek ağır ağır yürüyordum. Caddeye 
çıkan köşebaşına yaklaşırken arka
dan bir ayak pıtırtısı, hafif bir ök
sürme duydum, döndüm. Duvar di
bine gizlenmeğe çahşan bir gölge, 
demir kapıya doğru yaklaşıyordu. Be
yaz kollu, dağuuk saçlı sevgilinin te
lâşla beklediği âşık bu olduğu anla-
şıhyordu. Biraz gecikmesi yüzünden 
sevgilisini büyük bir hataya düşür* 
müştü. 

Vaziyeti anlatmak, genç kızm söy
lediği tehlikeyi bildhmek üzere ben 
de ona doğru yürümeğe başladım. 
Fakat, maatteessüf buna vakit kal
madı. Demir kapı Urdenbbre şiddetle 
açddL Bir gürültü koptu: 

— Seni utanmaz rezil seni Hftlâ 
buralarda dolaşmağa cesaret ediyor
sun öylemi? 

Diye bağıra çağıra kapıdan fırtı-
yan bir adam, dindeki bastonu kar-
şısmdakinin kafasına indirdL Aşd^ 
delikanh ağzım bile açmadı. Omu-
zunda şakhyan ikinci bastonun al-
tmda biraz sendeledi ve birdenbiri 
tabanları kaldırıp olanca hıdle kaç* 
mağa başladı. Başı açık, ceketslı 
adam bir müddet daha kapı önünde! 
bağırıp çağırdıktan sonra içeriye glr« 
d i Elimde olmiyarak sd>ebiyet ver
diğim faciaya fena halde canım sı-
kıImıştL Hiç olmazsa, delikanlıym 
mektubunu verebilmek için ben de 
arkasından koşmağa başladım. De
mir kapıh evin önünden geç«rken aoı 
çığlıklar duyuluyordu. 

berideki köşeyi dönünce, hâlâ ko
şarak kaçan delikanhyı gördüm. Ar-
kasmdan seslenerek gücüm yettiği 
kadar koşuyordum. Fakat o, ayak 
seslerimi duydukça büsbütün hızla-
myordu. Yetişmek kabil değildi Sağ
dan soldan bek^ düdükleri de vızla
mağa başladı. Mecburen geri dön
düm. Mektub bendedir. Sahibi ister
se gelip alabUir. 

Cemal Refik 

İk i s a r h o ş y a k a l a n d ı 
Çemberlitaşta oturan Nuri ve Zey-» 

nel isimlerinde iki kişi, evvelki gece 
sarhoş olarak nara attıklanndan ve 
umumî istirahatı selbettiklerindaı 
yakalanmışlar, mahkemeye verilmiş 
lerdir. 

E t f i a t l e r i i p k a e d i l d i 
Her hafta et fiatleriıü tedkik edeö 

et komisyonu dün Halk partisinde 
toplanmış ve et fiatlerini ipka etme
ğe kairar evrmiştir. 

— Jübile ne demek bay Amca?.. B. A. — Kendi kendini tekaütlüğe 
sevketmek demek galibal.. 

— Altmış beş yaşımı doldurduğu
ma göre gelecek sene benim de Jübi
lem yapılacak desene 1, 

B. A. — Fakat memur jübilesiyle 
sanatkâr Jübilesi arsısmda fark var
dır I.. 

— Nasıl fark, o da para ahyor, o 
da?.. 

B. A. — öyle ama memur yaşamak 
için jübUeden sonra isterse çalışır, 
sanatkâr ister istemez çalışır!.. 
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B O R S A 
29/3/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM T« TAHVİLAT 

Türkiye Cûm-
hoılyet MerkN 
Bankası 
Anadolu Hlfl. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad Ve&t 
menleri 
Şark Degir-
menltrt 

İistikrazı 
dahlU 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 

» n 
» UI 

Mümessil I 
» II 
» m 

İ9 Bankası 
» Hamiline 
» müessla 

94 

99.75 
19.35 
19,35 
19,35 
40,10 
41.46 

10,60 
10.95 

88 

96 

23.75 
8.50 

1 
12,70 
12,60 

1,07 

Para (Çek fUtleH) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

25,97,50 
628 

0,78,85 
15.03.50 
87,02.22 

4,6831 
1,42,83 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63.69,42 
22,64 

1.97,13 
12.73,88 
34,63,37 
4.18.94 
8,98,10 
106,21 

»3,8930 

tSTAMBlTL 
TÎCARFT T» ZAHÎRB 

29/3/938 
BORSASI 

F t A T L A B 
CİNSÎ 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa çuvallı 
Çavdar 
Mısır beyaz 
Mısır s a n 
Kendir tohumu 
tç fmdık 
Yapak Anadol 
Peynir beyaz taze 
Peynir kaşar taze 
Sansar derisi : 

Afaftı Tokan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

9 28 B SU 
5 
4 
4 

10 
17 
32i 

4 25 
4 35 B — 

13 
33 
52 
29 
45 

2000 

G B L B N 
Buğday 
Çavdar 
Un 
Z. Yağ 
Kuşyemi 
Susam 
Mısır 
Fasulye 
İç badem 
Nohut 

O İ O B N 
Arpa 
iç fmdık 
Kendir tohumu 
Kuşyemi 
Susam 

^ ^ • ^ . _ 

— 34 20 
— 69 — 
15 32 87 

— 2600 — 

119 Ton 
16 » 

İSO > 
S03/4» 
65 » 
32 > 
45 > 
11 > 
111/4 > 
10 » 

40 Ton 
81 /2> 
S1 /4» 

10 » 
111/4 > 

D l f r t A T L A B 

Buğday: Llverpul 
> : Şikago 
» : Vhıipek 

Arpa : Anvers 
Mısır : Londra 
Keten T. : » 
Fındık o . : Hamburg 
Fındık L. : > 

4,60 K. 
4,02 > 
5,54 > 
3,96 » 
3.98 > 
7.49 > 

39 » 
38 > 

29/3/938 Sata Gfinü 
laUnbul Hâlinde toptan satılan yaı scbıa 

ve mcyra (iatleri: 

Cinsi 

Bakla 
Pırasa 
İspanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Pancar 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Elma Amasya 
Elma İnebolu 
Armud Ankara 
Kestane 
Muz 
Yerli limon 
Ecnebi limon 
Turunç 
Portakal: 

En 
Kmsall aşağı 

fUtı 
Kr. S. 

Küo 17 — 
> 8 50 
» 6 — 
» 6 — 
» 7 — 
» 9 — 

demet 5 — 
» 3 50 

aded 5 — 
» 6 — 

100 » 60 — 
demet — 75 

100 
100 

» — 50 
» — 75 

KUo 20 — 
» 8 — 
» 15 — 
» 7 — 
. 40 — 

aded 170 — 
> 130 — 
. — 75 

» Dörtyol 64 lük Sandık 300 — 
> » 
» » 
I Alanya 
» » 
> » 
» Fenike 
> Rize 
t > 
» » 
» Mersin 
» > 
> > 
» > 

80 lik 
100 lük 
64 lük 
80 lik 

100 lük 
160 
64 
80 

100 
128 
148 
160 

200 

Uk 
lük 
lik 
lük 
Uk 
Uk 
hk 

lük 

» 250 — 
» 175 — 
» 400 — 
» 300 — 
» 200 — 
. 700 — 
» 150 — 
» 115 — 
» 80 — 
» 1050 — 
» 1000 — 
» 950 — 
> 900 — 

En 
yüksek 
FUt ı 

Kr. S. 
19 — 
6 — 
6 — 
7 — 
8 — 

13 — 
6 — 
4 — 

13 — 
25 — 

100 — 
1 — 

>— 75 
1 — 

60 — 
25 — 
40 — 

9 — 
120 — 
300 — 
160 — 

2 — 

350 — 
300 — 
230 — 
450 — 
400 — 
300 — 
750 — 
175 — 
130 — 
100 — 

1100 — 
1100 — 
1000 — 
950 — 

MİHRACENİN GÖZDESİ 
ndünde meşhur dansöz 

L A J A N A 

YARIN AKŞAM BÜYÜK SİNEMA MÜSAMERESİ OLARAK 

İPEK ve SARAY 
Sinemalarında birden Senenin en Muazzam — En nefis aşk — Heyecan — 
Macera ve harikalar şaheseri. 

İ H R A C E N İ N 
G Ö Z D E S İ 

Hindistanda UDYAPUR mihracesinin himayesinde çevrilen 

/ urkçe sozlu - Türk musikin 
yarm gece için numerolu biletler bugünden sa t ı lmaktadı r . Telefon: 

İpek 44289 — Saray: 41656 
EŞNAPUR MİHRACESİ 

rolünde 
V A N D O N G E N 

Bu akşam 
SÜMER 

Koşacak ve Fransız komiği 

candan ve ağlarcasına gülmek için herkes 

SİNEMASINA 
FERNANDEL in son çevirdiği ve (İGNACE) İle 

(SPOR KRALLARI) filmlerini unutturacak güzellikde 

Zoraki Asker 
Neşeli, eğlenceli ve gülünçlü filmi göreceklerdir. 

BU AKŞAM 

MELEK 
ROBERT TAYLOR 

ve 
JOAN CRAWFORD sinemasında 

tarafmdan temsil edilen AŞK ve güzellik filmi. 

GÖNÜL AVCISI 
Filme ilâve olarak PARAMOUNT DÜNYA haberlerinde GRETA GARBO 
İTALTADA . Numaralı koltukların erkenden aldırılması rica olunur. 

Telefon: 40868 

Fransızca ders 
Şehremini Halkevinden: 
2/4 938den İtibaren parasız Fransızca 

dersleri verilecektir. Üç ay sürecek olan 
bu derslere kayıt için bir resimle Ev 
sekreterliğine müracaat edUmesi. 

Amerika ve Avrupa s inemalar ında 
aylarca gösterilen Eskimo filminin 
meşhur artistleri MALA ve MA-

MO'nun en son çevirdikleri 

YENİ ROBENSON 
K R U Z O 

25 kısım tekmili birden 

fihu 
baştan aşağı 

jrecan, sergüzeşt, 

dehşet ve maceralar dolu romanı 

BUGÜN 
ALKAZAR 

Sinemasmda başlıyor. 

D A R 
SİNEMASINDA; 

LÂDAM 
O KAMELYA 

ş I K Sinemada bugün iki muazzam film 
Sarı Esirler Paul Müni 

Masumiyet ve günahı, aşk ve ıstırabı, açlıkla tokluğu, Cindeki ihtilâl 
sahnelerini gösteren senenin en muazzam filmi 

HIRÇIN KADIN EiisaLandi 
Baştan başa aşk ^e neşe ve kadm ruhımun incelikleri 

Birinci sınıf diğer bir film... İkinci «Sui istimal davası» 

NAM U S L 
l # 

ma 

D 
MARCEL HERBİER'nin büyük ve muhteşem eseri ve VİCTOR FRANCEN — 

SESSUE HAYAKAWA LİSE DELAMARE — LOUİS JOUVET'm 
temsilleri. Bütün ciddî ve kuvveth film merakhlannı 

Bu hafta S A K A R Y A Sinemasına 
Celbediyor. Yeni PARAMOUNT JURNAL de: GRETA GARBO İTALYADA — 

AVUSTURYA HADİSLERİNİN MABADI 

GRETA GARBO 
İkinci filim: 

ROBERT Taylor 

KIVIRCIK BAŞ 
SHİRLEY TEMPLE 

B U G Ü N 

Tabip alınacaktır 
Askerî Fabrikalar umum müdürlüğünden: 

Ankara yakınında Kayaş ve Küçükyozgatta çalıştırılmak üzere Ud tabip 
alınacaktır. 

Kabul şartlarını öğrenmek isteyenlerin istida ile Nisanın yirminci günü 
akşamına kadar Umum Müdürlüğe müracaatları. (1646) 

Deli Petro 
ve \ M \ Katerina 

Ulus gazetesinin tefrika ettiği A. 
TOLSTOY'un meşhur eserinden: Sine
ma tarihinin en muazzam eseri 30 bü
yük yıldız, 500 artist, 20,000 figüran, 
tarihin en meraklı vak'alan, meşhur 
Narva muharebesi, İkinci Katerina'mn 
ilk muaşakaları, 3 senede ve milyon
larca lira sarfile vücuda getirilen Av
rupa ve Amerika sinemalannda aylar
ca gösterilen nefis film. 
İlâveten: Puçkin'in en güzel eseri: 

B A H Ç E SARAY 
Yarm akşam T [ i r k sinemasmda' 

• • • • • • • ^ • B Şehrimizde artistik bir hadise 
Büyük Parisli Tenor, Cihanşümul bhr şöhreti haiz Paris Grand Opera 

ve Skala de Milano vesaire şantörü 

GEORGES THİLL 
ve 5 Nisan saat 21 de FRANSIZ TİYATROSUNDA 2 KONSER verecekthr. 

^ ^ ^ _ _ Yerlerinizi evvelden aldırınız, B ^ — — 

Pangaltı KURTULUŞ sineması 
Yine bÜ3aik bir program hazırladı: 

Türkçe sözlü 

TARZAN KAÇIYOR 
Johnny Weissmuller - O'SuUivan 

ŞİRLEY 

KÜÇÜK PRENSES 
Sihrley Temple 

Mevlûd 
Çok genç yaşında vefat eden Fuad 

Ağralmın yeğeni ve Kâzım Refik'in 
kizı sevgili refikam Şermin'in ruhuna 
ithaf edilmek üzere 2 Nisan 1938 Cu-
martesi günü saat 14,30 da TEŞVİ
KİYE Camiinde Mevlûd okunacağın
dan, tanıyan ve sevenleıln teşrifleri
ni rica' ederim. 

VECİHİ GÜR'ÜN 

ölüm 
Tıbbiye ders nazın merhum ferilc Alı-

med paşa hafidesi Adliye tıukuk müdürü 
merum bay Niyazi kerimesi, Artvin nıu-
hakemat âmiri meriıum bay Süleyman 
Hüsnü zevcesi, Anlcara Temyiz maîı-
kemesi başmüddeiumumi muavini Meh-
med Ali Davranm hemşiresi, orta tedri
sat öğretmenlerinden Gülsüm Niyazinin 
ablası bayan Pakize Davran evvelki gün 
Cevizlikteki hanesinde vei^at etmiştir. 
Cenaze töreninde bir çok zevat ve mek-
teb talebeleri bulunarak aile mezarına 
defnedilmiştir. Kederli ailesine taziyele
rimizi sunarız. 

Emniyet Sandığı Müdür lüğünden: 
Suadiye Taşlı Tarla Cami caddesi No. 41 

bay M. Cemil Zenel 28/1/937 tarihinde san
dığımıza bıraktığı para için verilen 92358 
numaralı cüzdanı kaybettiğini söylemiştir. 
Yenisi verileceğinden eskisinin hükmü ol-
mıyacağı ilân olunur. 

Ressam Elif Nacinin 
konferansı 

Bu gece saat 20,30 da Eminönü Halkevi 
merkez salonunda ressam ve muharrir 
Elif Naci tarafından (Halk ve Resim) 
mevzulu bir. konferans verilecektir. Kon
feransı Halkevinin bir konseri takib ede
cektir. 

Konferans 
Eminönü Halkevinden: 
Evimiz seri konferanslarından (Yurtta 

teknik tedrisata rağbet) mevzulusu 31 3/ 
938 perşembe günü saat 17,30 da Cağaloğ-
lundaki merkez salonumuzda İsatııbul 
sanat okulu direktörü Yusuf Ziya Etiman 
tarafmdan verilecektir. Davetiye yoktur. 
Herkes gelebilir. 

Şehir Tiyatrosu Dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

F İ D A N A K İ 
dram 3 perde 

Yazan: Pandell Hem 
Türkçesi: Fahri Kolin 

Komedi kısmı: Bu akşam saat 2030 da 
B İ R K A V U K D E V R İ L D t 
3 perde komedi. Yazan: MüsahiboğUı 
ERTTĞRÜL SADİ TEK TİYATROSU 

T Bu akşam 
(Üsküdar - Hale) de 
Büyük vodvil 3 perde 
Ç A M S A K I Z I 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşit ve ar
kadaşları Hakkı Ruşen, 
Eyüp Sabri, Rıfkı bir

likte matmazel Miçe -
Pençef varyetesinin 

iştirâkile 
SONRA ANLARSIN 

Komedi 3 perde 
Bu akşam 9 da 

Balurköy Çankaya sine
masmda Büyük operet. 

Bale - orkestra 
31 mart perşembe akşamı 
9 da Kadıköy Süreyya 
sinemasında büyük gala. 

S. Atilla revüsü milli 
danslar, halk türküleri 
ve oyvmları Emir opereti. 

• 

Suare: Şlrley: 8,30, Tarzan 9,30 da başlar. 

Lîray» 
2 Saatte I Hava yela ile 

Otobüs NATTA acentasmdan kalkar 

• I 

ANKARA'ya 

NATTA 
, Acentalan Tel. 44514—44914, 

tznütte Şark Pazarı Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satt? 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nanman diki^ ve yazı makineleri, Ko
dak fotoırat makine ve levazım» 

saire bnlunur. 



StYASlîCMALt 

AlrraanYSi v e PapaDok 
Avusturyamn Almanya üe birleç-

fnesi, miUı sosyalistlerin Almanyada 
iktidar mevkiine geldiMerindenberi 
Alman mületinin ikiye ayrılmasına se
bep olan derin bir ihtilâfın da ortadan 
kalkmasım kolaylaştırmıştır. Alman-
yanm umum nüfusu altmış yedi mil
yondu. Bunun yirmi müyonu katoUk 
idi. Katoliklerin dinî merkep Romada 
ayn bir hükümet olan Papalık maka-
7M olduğundan, bütün dünya kato-
likleri gibi, AlmanyadaM katolikler 
de buraya merbut idiler. 
' Merkeziyetçi ve her cihetten birlik 
prensipini güden mHÜ sosyalist hükü
meti, MoskovadaM üçnücü entemas' 
yonale tabi korrmnistler gün, katolik-
leri de beynelmilelci ve hattâ biribiri 
ile müttefik saymakta idL Amısturya 
ahalisinin kâmüen katolik olup kanur 
nuesasiyi değiştirmek ve DcAfus'u ve 
daha sonra Şuşnig'i diktatör yapmak 
suretHe bu memlekette mHU sosyalist
liğin hâkim olm/ısına mxıni olan kuv
vetin, asırlardanberi Avusturya impa
ratorluğu üzerinde hüküm süren ka-
iolik papas partisinm bulunması, Al
manyada katoliklere karşı Ttimxıdsız-
lığı büsbütün artitnmıştt. 

Bunun için müH sosyalist hükûme-
U, katolıklerin ftustm mektep ve mü-
esseselerHe Alman gençliğinin talim 
ve terbiyesine iştirak eylemesine kar- * 

şı mütemadiyen mübareze ediyordu. 
Katolik papaslan ve peskoposlan da 
bu hükümeti mütemadiyen aforoz et
mekte bulunuyorlardı. 

Avusturyamn birleşmesi He yerd 
Almanyamn katoUk vMfusu yirmi ye
di milyonu bulmuştur. (Nazi) ve pro~ 
testan hâkimiyeti altında kalan kato-
likterin çoğalması iki aradaki zıddi
yeti ve mücadeleyi bir kat da artıra
cağı bekleniyordu. Halbuki Avustur
ya katölik peskoposlan müşterek bir 
beyanname neşrederek bolşeviklik He 
mücadele eden ve aşağı sınıf hakların 
geçinmesini iyileştiren millî sosyalist 
rejimine itaat etmek ve gençliğin ter
biyesini devlete bırakmak her hiristi-
yeaı Almanın vicdanî borcu bulundu
ğunu Hân etmişlerdir. 

Avustvrya meselesimn ortadan 
ka:ncmasile Almanyamn Papalığa kar
şı itimadsızlığı bertaraf olmuştur. Al
manya katoUJderi de Avusturyalûan 
ümek tutacaJdrdzr. Bu ihtilâfın oıtOf 
dan kalkması ile yalnız Almanya da-
hüî büyük bir gaüeden kurtulmuş ol
muyor ve ayni zamanda katoliklerin 
hâmisi olup Papahk makamı ile an
laşmış bulunan müttefiği İtalya Üe 
kendi arasında bir mesele kalmamış 
oluyor. 

JF^yzullah Kazan 
•ummıııııııuıiHiıuHHiımujııııııaııııuıiiiıımıııııııunnıııııııııiinıııııınınını^ 1 ^ 

Bir elmasın romanı 
Cenubi Amrikah FoTİer isminde bir 

amele İngiltere kralına bir arzuhal 
göndermiştir. Münderecatı bir romam 
andıran bu arzuhalında Fovler €3 ya-
gmda işsiz bir amele oidağunu söylüyor 
Ve tercümei halini anlatıyor. Fovler 
bundan 38 sene evvel Tnmsval mu
harebesine iştirak etaniş, orada eiü bir 
Boer zabitinin çantasmda bir nûktar 
para ile cam parçası bulmuş, paralan 
arkadaşlarile taksim ettikten sonra 
cam parçasım IHT beze sararak muska 
gibi boynuna asnuştu*. Fovler mıdan 
sonra gayet macerah bir hayat yaşa
mış, kaptan Skol'un cenup kutbu se
ferine iştirak elmiş, bir müddet fab
rika açarak iyi işler yapmış, parasuu 

kaybederek iflâsa sürüklenmiş, on pa
rasız kalınca sokaklarda çöpçülük ya
parak hayatım kazanmağa başlamış
tır. 

Fovler varmı yoğuna sattıktan ve 
çöpçülüğe pek fazla tahammül edemi-
yecek bir hale gHdikten sonra kendi
sini öldürmeğe, bu boynunda taşMİığı 
cam parçasUe damarlarım kesmeğe 
karar vermiştir. Fakat arkadaşları bu
na mâni olmuşlar, canu görünce onun 
bir ehnas (dduğunu söylemişlerdir. Ku
yumcu da bunu tasdik etmiştir. Şimdi 
Fovler 38 sene yanmda taşıdığı bu el-
masm kime aid olduğunu tayin ^me
şini İngiltere kralından rica etmekte-
dü-. 

35 sene sonra 
Bundan otuz beş sene evvel liver-

pul'da Herbert isminde 18 ya4anda 
bir tüccar oğlu gene 18 yaşında bir 
kızla nişanlanmıştı. Bu nlşaıüılık ha
yatı beş sene devam ettikten sonra 
Heıbert'in Saayatmı tanaan e t m ^ ve 
bir meslek tutmağa muvaffak olama
ması yüzünden tarafeynin nzasile bo
zulmuştu. Bu vaziyetten çok meyiB 
olan Herbertle nişanlısı loz Iıiç bir 
zaman biribirlerini ımutnuyacaklan-
zıa yemin etmişlerdi. Herbert bu acık
lı hâdiseden sonra Kanadaya giderek 
orada bir sebzeci dükkâm açmıştL 

Ingiltenede Korei adında yirmi se
kiz yaşında bir gencin yegâne arzusu 
biran evvel bir otomobUe sahip olmak
la. Onun için senelerce para biriktirdi. 
Nihayet bir Otomobile sahip oldu. Fa
kat bu saadeti uzun sürmedi. Çünkü 
on beş gün sonra bir kaza geçirdi, 
kendisi ağır yaralanmadıysa da oto
mobili bir ağaca çarparak bir daha 
tamir edilenüyecek bir hale geldi. 
Korel bundan dolayı çok meyus d-
du. Yeni bir otomobile sahip olmak 
için boş zamanlannda sokaJdarda 
şarkı söyliyerek para' kazanmağa baş
ladı. Onun güzei sesi gelen geçenlerin 

Dükkânm işleri iyi gitmeğe başlamış
tı. Hattâ HCTbert orada bir kızla evlen
miş ve kansUe beraber memleketim 
ziyarete büe karar vermişti. Fakat ka
rısı hastalıklı olduğundan buna bir 
türlü muvaffak olamamıştı. Nihayet 
geçenlerde Herbert'in kansı öldü ve 
^dam Liverpulu ziyaret etmeğe mu
vaffak oldu. Orada eski lüşanlısınm 
da dul İTftidtgım haber aldı. Hemen 
ona talip oldu. 35 sene evvelki âşıklar 
geçen gün evlendiler. Genç çiftler -şim
di Kanadaya avdet etmdc üzere bulu
nuyor. 

Talihin cilveleri 
dikkaitini cdbetti. Nihayet bir ses pro
fesörü Korel'e meccani şarkı dersi ve
rerek onun sesini terbiye etmeği kabul 
etti. Korel bir taraftan sesini terbiye 
«tmekle meşgul iken, diğer taraftan 
kazaıTdığı ve biriktirdiği paralarla ye
ni bir otomobil de aldı. Korel'in güzel 
sesli bir tenor olduğunu İngiliz radyo 
şirketi haber aldı. Genç tenora Lond
ra radyosunda şarkı söylemeği teklif 
öttl. Korel bu teklifi tabiî derhal ka
bul etti. Şimdi bazı akşamlar Londra 
radyosunda dinlediğimiz Korel bir za
manlar sokaklarda şarkı söyliyen Ko-
leldir. 

Şarkılı hırsızlık 
Hırsızlar gizli iş görürler, denilir. 

Fakat bugünlerde Nevyork zabıtası
nın aramakta olduğu bir hırsız çete
si bu kaideye riayet etmiyen eşkıya
dan mürekkeptir. Jerom adında bir 
memur, âmirinin yazıhanesinde yal-
mz basma çalışmakta iken içeriye 4 
adam girer, tabancalarım Jeroma tev
cih ederler, ya kasayı açarsm, veya
hut beynini patlatmz, derier. 

Zavallı Jerom korkusundan kasayı 
açmak inerse de kilidinin mekaniz
mayım yalnız patonunun bildiğini, 
onvm da dört saat sonra geleceğini 
hırsızlara anlatu:. Hu-sızlar bekleme

ğe karar verirler. Jeroma işine devam 
etmesini tavsiye ederler. Jerom çalı
şırken hırsızlar da vaMt geçirmek için 
şarkı söylemeğe başlarlar. Sesler gü
zel olduğu için Jerom dört saat müte-
madiyeı^ opera parçalan dinliyerek 
vakit geçirir. 

Nihayet yazıhane sahibi gelir, dört 
tabancanm tehdidi altmda kasası-
nm kapağım açmağa mecbur olur. 
Hu-sızlar kasayı boşaltırlar, patronla 
kâtibi birer koltuğa bağlarlar ve on
lara birkaç müntehap şarkı daha oku
duktan sonra sıvışıp giderler. Nevyork 
Bbaıtası bu şarkılı hırsızlan fjimdi hara-; 
retle aramaktadır. 

Bir doktor yemekleri 
bozulmadan uzun müddet 
saklamak yolunu buldu 

Doktor Ronçler isminde Amerikalı 
bir ilim adanaı Blumfild'deki lâbora-
tuarmda gıda maddelerini bozan 
mikroblan ültraviyole şualarile öl
dürmek için sekiz, on senedenberi 
tecrübder yapmakta idi. Tecrübeler 
şimdi müsbet bir neticeye varmıştır. 
Piyasadan 25 mumluk bir elektrik 
ampulü pahasma satm ahnacak bir 
ültravi37i>le lâmbasını buz dolabımız
da yaktığımız zaman, dolabumz as-
^SLA elektrik cereyanı sarfederekt 
içindeki gıda maddelerini uzun zar 
man bozulmaktan kurtaracaktır. 

Doktor Ronçler böyle bir lâmba 
icadma zevcesi tarafmdan teşvik edil
miştir. Yalnız bu işin güç bir tarafı 
vardı: Buz dolabında yanarken faz
la hararet neşretmiyecek bir ampul 
bulmak... 

Bir taraftan buz dolabı içindeki 
havayı soğuturken diğer taraftan 
elektrik lâmbasınm dolabı ısıtması 
doğru olamazdı. Onun İçin ampulle
rin İçini hararet neşretmiyen argon 
ve neon gibi gazlarla doldurmak lâ-
zımgeldi. Bu gazlan muhafaza ede-
büecek hususî bir cam de bulunma
sı icab etti. Nihayet bu da bulımdu. 
Fakat bu işler için beş senelik bir 
emek sarfolımdu. Bu suretle gözle 
görülmiyen ültraviyole şualan neş
reden bir lâmba meydana getirilme
sine muvaffakiyet hasıl oldu. 

Müoroblan öldüren bir lâmba bu
lundu diye buz dolablanm bir tara
fa atmak kabil olamıyor. Fakat buz 
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Amerikalı doktor ve lâmbaları 

Amerikalı doktor ültra
viyole ışık neşreden ve 
sıcaklık vermiyen bir 
lâmba yapmağa muvaf -
fak olmuştur. Bu lâmba 
buz dolaplannda elektrik 
sarfiyatını dörtte bire 

indirmekledir 

dolabıran sarfettiği elektrik cereyam 
bu lâmba sayesinde yüzde yirmi be

şe indlrilebilijror. 
Yeni keşfedüen lâmba sayesinde 

yalnız evlerdeki buz dolablanmn dar 
ha ucuz olarak kullanılması temin 
edilemiyecek, ayni zamanda bütün gı
da maddelerinin de ucuzlaması müm
kün, olacaktır. Çünkü ilk müstahsil
den son ir ı'f tehlike kadar gıda mad
delerinin g©vtlğl yerlerde bu ültrar-
viyole lâmbalardan istifade olundu-
^ VB gıdalar bozulmaktan ve çürü-
mekten kurtanldığı takdirde fiatle-
cte Üle düşec^ine şüphe yoktur, de-
alUirer. Bu hal en ziyade kasablar 
tarafmdan satılan muhtelif et gıda-
ian için vâkidü:. 

Ültraviyole lâmbalarla muvakkat 
Wr zaman için muayyen bir saha
yı, meselâ bir soframn sathım da, 
lâmba bir iki dakika kadar o satha 
tutulmak suretile sterilize etmek 
mümkün olmaktadır. Bu sayede sof
raya konulan yemeklerin, kısa bir 
müddet için bile olsa rengi ve şek
li lx)zulmadan kalması temin edil-
mdctedlr. Amerikada bir çok lokan
talarda bu usul tatbik edilmeğe baş
lanmıştır. 

Resimde doktor Ronçler icad ettiği 
lâmbalan düzeltmekle meşgul görü
nüyor. Gıda maddelerinin muhafa^ 
zasmda mühim bir rol oymyacak 
olan lâmbalar bunlardır. Tüblerin 
içinden irıtişar eden ve gözle görül
miyen şualar havsıda, suda ve gıda 
maddesi içindeki mikroblan öldür
meğe kâfi geliyor. 

Küçük pehlivan! 
6 yaşında olduğu halde 

14,15 yaşındakileri yeniyor 
Adana (Hu

susî muhabiri
mizden) — Gön
derdiğim resim, 
yaşma nisbetle 
fevkalâde kuv
vetli olan ve Ada-
nada «Küçük 
dev» diye am-
lan Ekreme ait
tir. 

Ekrem altı 
yaşmdadır. 18 -
14 ve hattâ 15 
yaşma kadar hig 
bir gürbüz ço
cuk Ekremle gü-
reşememektedir. 
Eiarem çok kuv
vetlidir. Adana-
da birkaç doktor 
kendisini mua
yene etmiş ve ne
ticede, Ekremin, 
fevkalâde bir a-
daleye sahip olduğu neticednde var
mıştır. 

Adanamn küçük devinin, annesi ba
bası yoktur. Yalnız bir büyük annesi 
var. Ekrem hergün mahalle aralarm-
da çocuklarla güreş yapmakta ve bü
yüklerin takdirini kazanarak verilen 
harçlıklarla büyük annesini beslemek» 
tedir. 

Manisada bir §ehir gazinosu, 
açık hava sineması 

yaptırılıyor 
Manisa ( i ^ a m ) — Manisada imar 

hareketleri devam ediyor. Yetü inşa 
edilmekte olan cumhuriyet halk par
tisi binası yakmda tamamlanacak ve 
törenle açılacaktır. Manisada bir şehir 
gazinosu inşasma karar verilmiş, işe 
başlanmıştır. Şehir gazinosu. Halkevi 
önündeki çamlıkta inşa edUecek, g»-
niş lokantası ve 1000 seyirci alacak bü» 
yüklükte hiı de açık hava sinemacı 
bulunacaktar. Bütün bu işlerin başm-
da vali B. Lütfi Kırdar durmadan ça
lışmakta, yanık Manisayı biran evvel 
mamure faaline getirmek ^in SFCni io* 
şaatm temellerini attırmaktadun, 

Sarhoşluk yüzünden: 
kanlı bir vaka 

Sarhoş bir genç, ev sahibini, 
ev sahibi de sarhoşu yaraladı 

tıklannm doğru olmadığmı, artık oda-

\ 

Araya firen ve ha-
di9«nla kanlı Ur 
şekü almasına aaiBİ 

olan B. Tahsin 

Evvelki gece 
Cağaloğlu, M(d-
lafenari ma
hallesinde 38 
numaralı evde 
sarhoşluk yü
zünden kanh bir 
vaka olmuştur. 
Bu ev, B. Osman 
admda yaşlıca 
bir zatm malı
dır. B. Osman 
evini kısım kı
sım kiraya ver
mekte, bir kıs-
mmda da ken
disi oturmakta
dır. Evde üç ki
racı vardu:. Bun
lardan biri bir mektep muallimi, Inel 
bir an* kız, bir diğeri de Şefik adında 
biri ve karışıdır. 

Şefik son zamanlarda kansile geçi-
nemediğinden, boşanmak için mahke
meye müracaat etmiştir. Fakat kan 
koca, mahkeme boşanma karan ve-
rinciye kadar birlikte oturmj^ı mu
vafık görmüştür. 

Şefik evvelki gece saat yirmi üçe 
kadar içtikten sonra sarhoş bir halde 
eve gelmiştir. 

Şefik, evvelâ ev sahibi Osmam ara
mış, evde bulunmadığı cevabmı almış
tır. Şefik, bundan sonra diğer bir oda
da oturan muallimin yanına gitmiş, 
bir müddet konuşmuş, muallim. Şe
fiğin lakırdıyı uzatacağını anlaymcat 

— Bay Şefik, yann erken kalkacat-
ğım, bana müsaade edin... demek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

^ ınun üzerine Şefik, odadan çık
mış, bu sefer de üst katta oturan ana 
kızm odasına girmiştir. Şefik kendile-
liae sdâm v^dikten sonra kızm dans 
öğrenmesini teklif etmiştir. Kız, bu 
teklif karşısmda şaşırmış, nezaketle 
iûs İM söz söyliyerek reddeylemiştir. 

Şefiğin işi ilerlettiğini gören B. Da
manın kansı jiofaya çıkarak, bu yapı

sına çekUmesini ihtar etmiştir. Şefik 
Bıma kızmıştır. İşte tam bu sırada, B. 
Osman eve gelmiştir. 

B. Osmsm eve girip vaziyeti karmar 
kanşık görünce, şaşırmış, kalmış, olai-
nı biteni soruşturmuştur. 

Şefik, Osmam görünce, cebinden 
büyük bir berber usturası çıkararak 
üzerine atılmış, ilk darbeyi boynunun 
altına yerleştirmiş, müteakiben sır-
tmdan, ve diğer yellerinden vurmağa 
koyulmuştur. 

Bu hal karşısmda evin içindekiler 
müdahaleye cesaret edememişler, yal-
mz «Yangın var!..» nidalarile istimdar 
da başlamışlardır. 

Bu feryadı duyanlardan bitişik ev
de oturan dekorasyon: müteahhidi B. 
Tahsin vaka yerine gitmiş, faKat yan-
gm sahnesüe karşılaşacağını zanne
derken, B. Osmam elinde büyük bir 
demir. Şefiği de kanh bir ustura ile 
görmüştür. B. Osman, Şefikten yedi
ği ilk ustura darbesi üzerine eline ge
çirdiği kaim bir demirle nefsini mü
dafaaya kalkışmış ve bunımla basma 
vurmak suretile Şefiği yaralamıştır. 

B. Tahsin, bir emri vaki şeklinde 
vaka yerine girince, Osmanm üzerine 
yeni bir ustura savleti yapmak üzere 
olan Şefiğin kollanna yapışmış ve us
turayı almağa muvaffak olmuştur. 

Bu sırada B. Tahsin de kanlara bu
lanmıştır. Bu zamana kadar da ge
rek Şefiğin, gerek Osmanm yarala-
nndan kan aktığı için ikisi de birer 
tarafa yıkılmışlardır. 

Hastaneye 
Bu sırada mahalle bekçisi Mustafa 

ve devriye polisleri de vaka yerine gel
mişler, can kurtaran otomobilini ça
ğırtmışlar, her iki yarali3rı da Cerrah
paşa hastnaesine kaldırtmışlardır. 

Talihsiz çocukları güldürmek, 
hasta çocukları kurtarmak isti
yorsanız Çocı^ Esirgeme Kuru-
tnuTia yardım ediniz. 
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Türk parasının kıymetini 
koruma kararnamesi 

B u g ü n d e n v e 1 n i sandan mu
teber o l m a k üzere değişik

l ikler yapı ldı 

Ankara 30 (Telefonla) — Türk pa
rasının kıymetini koruma hakkında
ki kararnamenin ikinci maddesinin 
üçüncü fıkrası kaldırılmış ve yerine 
aşağıdaki fıkra; ilâve edilmiştir. 

«Türkiyedeki bilûmum bankalar her 
gün alıp sattıkları kambiyoları gişele
rinde takas etmeyip, aldıklarını Anka
ra menkul kıymetler ve kainbiyo bor
sasında arza ve sattıklarmı da gene 
buradan almağa mecburdurlar. 

Bir gün zarfında alım ve satımlar
dan mütevellid olan ve 2500 Türk li
rası muadilini geçmiyen küsurat er
tesi güne devrolunabilecektir. 

Bu karar 1 nisandan itibaren meri 
olacaktır.» 

Gene ayni kararnamenin 30 uncu 
maddesinin «D» fıkrasına da şu fıkra 
ilâve edilmiştir: 
, «Türk kanunlarına göre teşekkül 
edip merkezi Türkiyede bulunan si
gorta şirketlerinin ecnebi memleket
lerdeki şubeleri marifetile yapmış ol
dukları hayat sigortalan dolayisile ve
fat, iştira, hululü vade gibi sebepler
le sigortalarına tediye edecekleri me-
baliğ ve hayat branşı haricinde kalan 
yangın, nakliyat ve diğer sigorta 
branşlarında tediye edecekleri hasar
lar için dahi yukarıda gösterildiği 
şekilde serbes döviz verilir.» 

Kararnameye yapılan bu ilâve bu
günden itibaren meriyete girmişitir. 

Şekeri hangi dev le t l erden 
ucuza y iyoruz? 

Ankara 30 (Telefonla) — Türkiye 
şeker fabrikaları şirketi hissedarlain. 
heyeti umumiyesi toplandı. Şirketin 
1937 yılı muamelâtı hakkındaki idare 
meclisi raporu okundu. 

Rapora göre, şeker fiatlerinde ten
zilât yapıldıktan sonra istihlâk her 
türlü tahminleri aşan nisbette artmış
tır. 1934 yüına nisbetle 1937 satışları 
yüzde 85 fazlalaşmış 90,132 tonu bul
muştur. '' 

Rapordan öğrendiğimiz çok dikka
te şayan bir nokta, Türkiyede şeker 
satış fiatlerinin, Almanydan, Çekoslo-
vakyadan, Macaristandan, Hollanda-
dan, İtalyadan, Romanyadan, Bulga-
risatandan ve Yugoslavyadan daha 
ucuz olmasıdır. 

Kur'amn tercüme ve tefsirinin 
bas ı lması bitti 

Ankara 30 (Akşam) — Kur'anm 
tercüme ve tefsirinin tab'ı bitmiştir. 
Evvelce iki cildi tabedilen ehadisi şe
rife tercüme ve izahının sonunda ba
sılması ve islâm dinine ait yeni bazı 
eserler yazdınlması Diyanet işleri ri-
yasetince kararlaştırılmıştır. Bunun 
için mezkûr riyasetin yeni bütçesine 
yedi bin liralık tahsisat konulmuştur. 

Neşeli lıir tenezzilin 
kaniı avdeti 

Turgudluda bir kamyon dev
rildi, 22 yolcu yaralandı 

tzmir 30 (Telefonla) — Bugün bu
raya gelen malûmata göre,pazar ak
şamı Turgudluda feci bir kamyon ka
zası olmuştur. Civar köylere tenez-
ühe çıkan 30 yolcu akşam üzeri ayni 
kamyonla- Turgudluya dönerlerken 
kamyon bir virajı dönerken dereye 
yuvarlanmış ve parçalanmıştır. 18 i 
hafif, 4 ü ağır olmak üzere 22 yolcu 
yaralamıştır. Yaralılardan ekserisi ka
dındır. 

Tahkikat neticesinde kazanın, kam
yonu idare eden Kemalin, ehliyetsiz 
bir şoför muavini olmasından ileri gel
diği anlaşılmıştır. Kemal tevkif edil
miştir. Yaraları ağır olanlai: tedavi 
altındadırlar. Neşeli bir tenezzühün 
kanlı avdeti Turgudlu halkını çok mü
teessir etmiştir. 

Çok çocuklu a i l e lere y a r d ı m 
tahsisatı arttırıldı 

Ankara, ̂ 0 (Telefonla) —Çok ço
cuklu ailelere yardım için Sıhhiye Ve
kâletinin 938 bütçesine konulan tah
sisat 25,000 lira arttırılarak 75,000 li
raya çıkarılmıştır. 

İzabe koku ve Jüt ipl iği 
Ankara 30 (Telefonla) — Gümrük 

tarife komisyonunun (B. 694) pozis
yonuna dahil izabe koku ile. Jüt ipli
ğinin bazı kayıdlarla 1937 senesi ipti
daî maddeler muafiyet cedveline ge
çirilmesi Vekiller Heyetince kararlaş
tırılmıştır. 

Bir çobanın başını taş la ez 
miş ler , vüdünü yakmış lar 
izmir 30 (Telefonla) — Kemalpaşa 

kazasında Ekmeksiz köyü civannda 
genç bir çoban cesedi bulunmuştur. 
15 yaşında; Hayreddin adında birine 
aid olan bu cesedin belden aşağısı ya
kılmıştır. Başı bir taşla ezilmiştir. 

Hayreddinin bir cinayete kurban 
gittiği anlaşılmaktadır. Tahkikata ve 
katülerin aranmasına, devam ediliyor. 

i z m i r e yen i bir H a l k e v i 
binası y a p ı l a c a k 

İzmir 30 (Telefonla) — Cumhuriyet 
meyadanı civanında 200,000 lira sar-
file yeni bir Halkevi binası yapılması
na karar verilmiştir. Plânlar hazır
lanmıştır. İnşaata; yakında başlana
caktır. 

S t a j g ö r m e k için y a b a n c ı 
m e m l e k e t l e r e y e n i d e n 10 

m e m u r gönder i l ecek 
Ankara 30 (Telefonla) — Maliye 

vekâleti hesabına ecnebi memleket
lerde staj görmekte olan on yedi me
murdan beşinin stajı bu malî yıl için
de bitecektir. 

Öğrendiğime göre vekâlet önümüz
deki malî yıh içinde, staj görmek üze
re, yabancı memleketlere yeniden on 
memur gönderecektir. 

İlâçlarda ucuzluk 
I „ 

İspençiyari v e tıbbî müstah
zar lardan ist ihlâk vergis i 

a l ınmıyacak 
Ankara 30 (Telefonla) — Büyük 

Millet Meclisi tarafından kabul edilen 
son bir-kanunla memleket dahilinde 
imâl veya ecnebi memleketlerden it

hal olunan ispençiyari ve tıbbî müstah
zarlardan satış fiati 25 kvırüş kadar 
olanları istihlâk vergisinden muaf tu
tulmuştu. Hükümet hayât pahalılığı 
mücadelesini nazarı dikkate alarak 
yukarıda adı geçen müstahzarlardan 
kıymeti 25 kuruştn fazla olanlarından 
dahi istihlâk vergisi alınmamasını ka
rarlaştırmıştır. 

Buna' dair hazırlanan kanun lâyi
hası Meclise verilmiştir. 

M a l i y e V e k â l e t i tahs i lat 
kadrosunu gen i ş l e tecek 

Ankara 30 (Telefonla) — Maliye 
Vekâleti tahsilat kadrosunu genişlet
meğe karar vermiştir. Bu karar önü
müzdeki malî yıl başında tatbik mev
kiine çıkanlacak ve tahsildarlar kad
rosuna yeniden 200 âtli tahsildar ilâ
ve olunacaktır. ., 

K ö y l e r d e k i k a z a n ç vergis i 
mükel le f l er in in y o k l a m a l a r ı 

var idat memurlar ı taraf ından 
y a p ı l a c a k 

Ankara 30 (Akşam) — Kazanç ver
gisi kanununa göre köylerdeki kazanç 
vergisi mükelleflerinin yoklamaları
nın varidat memurları tarafından ya
pılması icab etmektedir. Teşkilâtın 
darlığı ve tahsisatın azlığı yüzünden 
kanunun bu hükmü şimdiye kadar 
yerine getirilememişti. 

Maliye vekâleti yeni bütçesine bu
nun için tahsisat koyduğundan önü
müzdeki mralî yıldan itibaren köyler
deki kazanç vergisi mükelleflerinin 
yoklamalarının da varidat memurlan 
tarafından yapılması mümkün ola
caktır. 

Türk - Mgan dostluğu 
M u h a d e n e t vef teşriki m e s a i 

m u a h e d e s i on sene m ü d d e t l e 
uzat ı ld ı 

Ankara 30 (Telefonla) — Hüküme
timizle Afganistan arasında 28 mayıs 
1928 tarihinde 10 sene müddetle ak
dedilen muhadenet ve teşriki mesai 
muahedesinin iki hükümet arasmda-
ki dostluk ve kardeşlik bağlannı bir 
kere daha tebarüz ettirmek üzere 10 
sene müddetle daha temdidi zımnın
da yeni bir protokol akid ve imza' edil
miştir. Hükümet bu protokolü tasdik 
etmek üzere Büyük Millet Meclisine 
vermiştir. 

t zmir S o v y e t konso lo su lğu 
faal iyet in i tat i l ed iyor 

izmir 30 (Telefonla) — İki hükü
met arasındaki anlaşmaya göre, İzmir 
Sovyet konsolosluğu 31 marttan iti
baren faaliyetini tatil edecektir. 

Bir ingiliz gazetesinin makalesi 

"Çekoslovakyanın istiklâli ve tamamiyeti 
Avrupa sulhu için elzemdir „ 

"Fakat Südet Almanları meselesini halletmek 
icab eder. Hakikati gizlemek dostluk değildir,, 

Çekoslovakyanm beynelmilel ve 
dahilî vaziyetleri hakkında İngiliz 
muharriri W. N. Ewer, Deyli Herald 
gazetesinde yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

«Şimdi bütün cihanda herkes «Çe-
koslovakyada yaşıyan üç buçuk mil
yon Almanın mukadderatından do
layı yeni bir Avrupa harbi olacak im -
dır?» diye soruyor. Filvaki mazide bu 
gibi meselelerden dolayı bir çok bey
nelmilel haı-bler ve dahilî muhare
beler olmuştu. 

Meselâ Lömbardiyada ve Venesya-
da Avusturya hâkiiniyetl altında 
İtalyahlann yaşamakta olmasından 
bir muharebe çıkmıştı. Makedonya-
daki Osmanlı idaresi altında Rumla
rın, Sırplann ve Btılgarlann yaşa
masından dolayı harb olmuştu. 

Transvalde bazı İngilizler Boerler 
(Felemenkli muhacirler) in idare
sinde yaşadıklarmdan dolayı İngil
tere malûm harbi yapmıştı. Bunun 
emsali harbler pek çoktur. 

Millî duygunun şevki ile herkes, 
kendi ırkdaşlannm ecnebi bir boyun
duruk altında yaşamasını düşün
düğü zaman münfail oluyor. Hattâ 
bu tabiiyet şüpheli olsa ve boyundu
ruk en hafifi bultmsa bUe. 

Fakat zamamımzda bu gibi millî 
infiallerin her hangi bir hükümeti 
modern nükyasta bir harb kumarı
na hesabsız tehlikelerini göze aldıra
rak sevkeylemesi ihtimali yok gibi
dir. Meğer ki tahammülfersa şikâyet
ler bu saiki son derecede arttırmış 
olsmı. 

Avrupadaki ekalliyetler arasında 
ve bahusus Çekoslovakyadaki Alman 
ekalliyeti içinde tehlikeli bir şikâ
yet duygusu var nudır? Eğer varsa 
harbin pek hakikî ve real olan sebeb-
lerin bertaraf etmek için İngiltere 
bir harekette bulunmalıdır. 

Çekoslovakyadaki üç buçuk mil
yon Almanın şikâyet hissi duymak
ta olduklan bir hakikattir. Bunlar 
kendilerine fena muamele edildiği 
kanaatindedirler. Böyle bir his ve 
kanaat gerek Çekoslovakyanm ken
disi, gerek Avrupamn heyeti umumi
yesi için pek tehlikelidir. 

Tarihî bir hakikattir M E. Hitler 
iktidar mevkiine gelmezden ve (nazi) 
propagandası başlamazdan evvel çok 
zamanlardanberi Çekoslovakya cum
huriyetindeki Alman halkı gayri mem
nun olup muhalefet mevkiinde bulun
muştur. * 

Alman partile hükümetle işbiriiğl 
yaparak bu şikâyetleri bertaraf et
mek istemişlerdi. Fakat bu teşebbüs 
inkisarı hayalden başka bir netice 
vemıemişti. 

Her şeyden evvel Südet Almanları 
kendi arzu ve rızaları hilâfına olarak 
Çekoslovakyanm hududu dahilinde 
bırakılmışlardı. 

Diyelim ki böyle bir hududun çi
zilmesi gayri kabili içtinap idi. Al
manlar da buna razı olmuşlardı. Lâ
kin hiç olmazsa Çeklerle müsavi mu
ameleye tâbi tutulmalarım istemiş
lerdi. 

Bu Almanlar, Çekoslovakyanm 
umum nüfusunun yüzde yirmi beşi
ni ve içtimaî, kültür ve sanat nokta
sından en mühîm kısmını teşkil et
mektedirler. Buiüann tâbi bir ekal
liyet yerine bir oj.-tak olamk Çek
lerle beraber hükümette mevkileri 
olmalıydı. 

Almanlann bir şU:âyeti de Alman-
canın resmî dil olarak tanınmamış 
olmasıdır. Hattâ kahir ekseriyeti Al
man olan şehirlerde ve nahiyelerde 
bile tanınmamıştır. 

Alm?,nlar her türlü hükümet me
muriyetlerinden ihraç edilip yerleri
ne Çekler tayin edilmiştir. Meselâ nü
fusu halis Alman olan bir şehirde 
polisler, postacılar ve demiryolu me
murlan Almanca konuşmağı bile bil-
miyen Çeklerdir. 

İaşe, taahhüd işlerinde de Al
manlar ikinci de:-ece hemşeri adde
dilmişlerdir. Bu şikâyetler toplana 
toplana büyük bir yekûn olmuştur. 
1933 te Almanyada naziler iş basma 
geldikleri zaman bunların porapa-
gandalan müsaid bir zemin bulmuş
tur. Geçen şubatın on sekizinde hü
kümet kendi taraftarı Almanla
ra bazı vaadlerde bulunmuştu. 
Fakat bunlan da tatbik etmemiştir. 
Nihayet bunlar da Henlein'in muha
lefet cephesine iltihak etmişlerdir. 

Bugün Hitler, Almanyada iş ba
şında bulunmasaydı bile Çekoslovak
ya Almanlanmn şikâyeti gene tehli
keli bir vaziyet ihdas etmiş olacaktı. 

Çekoslovakyanm tamamiyet ve is
tiklâli Avrupa sulbü için elzemdir-
Fakat Çekoslovakyamn talnamiyetl 
Südet Almanlanmn memnun edilme
lerine bağlıdır. '^ 

Zaman münakaşaya müsaid değil
dir. Çabiık, muhik ve âlicenabane 
hareketlere muhtaçtır. Hakikati set-
retmek dostluk değUdir. — F. 

T 17 Z A K 
Aşk ve macera romanı 

• ^^^^tm — -

Nakleden: (Vâ — Nû) '«'«*""«» ^o. s 

— Eğer evli, yahud nişanlı ise be
nimle görülmesin... Dedikodu olur, 
mesuliyet kabul etmem... Peşin haber 
veriyorum! - dedi. 

Bu cesurane sözler, iki erkeği gül
dürdü. 

Doktor Rahmi sordu: 
— Kuzum söyleyin: Şarkta ne işi

niz var? 
— İsyanı bastıracağım! 
— Şaka etmeyin! 
— Eh öyleyse, fazla üzmiyeylm... 

Nişanlılanmdan müteahhid Receb 
bey mektupla çağırdı... Gidiyorum iş
te... 

— Nişanlılarımdan!.. Hoş tabir... -
diye, doktor Rahmi güldükten sonra, 
Cahid'e döndü: - Atıfet hanımın böy
le deli dolu konuşmasına bakarak, yol 
arkadaşına fena not verme sakın... O 
serbest, ve hayatı neşeli taraftan alan 
bir kadın olmakla beraber, sırasında 
bir erkek kadar fedakâr ve merd bir 
arkadaş olur... 

Böyle, kâh alaycı, kâh ciddî mev-
eulara girerek Haydarpaşaya vardılar, 
istasyon hıncahınç kalabalıktı. İki 

tren ardarda kalkıyordu. 
Genç kadın: 
— Eyvah... Bu kadar halkın orta

sında ben ne yapacağım? - dedi. 
Doktor Rahmi: 
— Cahid bey size kavalyelik eder... 

Vagon restoranda da ayni masada 
oturmuşunuz! 

— Kendisini rahatsız etmekten kor
karım. 

Doktor: 
— Hayır! - dedi. - Bilâkis, bizim ar

kadaş birisine âşık... Derd içinde... 
Sen onu azıcık oyalarsın! 

— Öyleyse pek âlâ... Yüzbaşıya ne
şe aşılamağa çalışırım... 

Cahid, onu süzdü. 
Bu, cidden güzel bir kadındı. Yu

varlak hututlu, yani modası geçmiş 
tabirile tombulca, kıvılcım dolu iri 
siyah gözlü, bembeyaz dişli... Bütün 
benliğinde çarpıcı bir hal vardı... Her 
gören: «Aman ne güzel kadın!» diye-
bUirdi... Fakat asıl güzelliğini takviye 
eden: Neşesi, harareti ve etraf ma si
rayet ettirdiği nikbirüik ve samimî 
havaydı. 

Genç subay, fekUndan geçen ğârib 
bir düşünceyi ortaya attı. Atıfet'e hi
taben: 

— Biliyor musunuz, size baktıkça 
aklıma ne geliyor? 

— Çekinmeden söyleyin! Bana her 
şey söylenir. 

— Fena bir şey söyliyecek değilim... 
Fakat tarzınıza uymuyor... Maama-
fih her nedense sizi, bir askerî hasta
nede hastabakıcı kılığında görüyo
rum... Pek müşfik bir hemşire olaca
ğınıza kaniim. 

Genç kadın güldü: 
— Pek beğendim bu mesleği! Bil

hassa bir kurmay tarafından böyle bir 
iş bana yakıştırılıyor demek... Kadı-
mn en şerefli vazifesi de bu değil mi
dir zaten?.. 

İkinci hatta, vagonlara binmiş as
kerler, bir memleket şarkısı tuttur
muşlardı. Birinci hattm önünde, teş-
yie gelen kadmlar ağlaşıyorlardı. 

Kampanalar çaldı. Rahmi muhab
betle Cahid'e sarıldı. Her pencereden 
mendUler sallamyor, kollar uzanıyor
du. Lokomotifin uzvm uzun düdük 
çalışma kalanların hıçkırıklan aksi 
şada teşkil etti. Rahmi, halecanmı 
belli etmemek için, askerlerin söyle
diği on yıl marşını söylemeğe başladı. 

Tren hareket etmişti. 
Doktor Rahmi, ağır ağır, vapura 

dönerken Mümtaz'a rasladı. 
— Vay! Burada işiniz ne? 
— Asker bir arkadaşım vardı. Onu 

teşyi ettim. Ya siz? 
— Ben de. 
Mümtaz, Rahmi'yi sahte bir tebes

sümle selâmlıyarak, kalabalığın ara
sına karışıp gitti. • 

— 2 — 
Doktor evine dönmüştü. Mümtaz 

vapurdan çıkar çıkmaz Nişantaşmda, 
bahçe ortasında yeni yapılmış bir ev
den içeri girdi. Temiz giyinmiş bir 
hizmetçi, tebessümle onu karşıladı. 

— Hanımefendi evde mi, kızım? 
— Sizi bekliyor efendim. 
Garib bir güzelliği olan bir kadm, 

ipek ve yaldızlar içinde divana uzan
mış, kitab okuyordu. Delikanlıyı gö
rünce, neşeli bir sesle: 

— Vay geldin mi, casus bey! - dedi. 
Mümtaz, isyan etti: 
— Casus mu?... Neden casus ola

yım?.. Bu tabir hiç hoşuma gitmez! 
— Pek âlâ, o halde elçi... Bakalım, 

ne havadis getiriyorsun? 
— Âşık bey Şarka doğru hareket 

etti. Yanında da bir kadın var. 
— Vay! Şimdiden mi başladı? Doğ

rusu mükemmel... Bu ahlâkta olması 
işimize gelir. İstasyonda kim vardı? 

— Doktor Rahmi. 
— Ondan korkmam. Biraz kırıttım 

mıydı, istediğim yola girer. Daha baş
ka kim vardı? 

— İki genç kızı da görür gibi ol
dum. 

— Hayriye ile Feriha'yı mı? 
— Evet. Fakat kendilerini o kadat 

sakhyorlardı ki, iyi seçip seçemediği' 
me jrüzde yüz emin değilim. 

— Herhalde onlardır... Ehemmiyeti 
yok... Mesele herifin gitmesiydi. Simdi 
ortalık tertemiz... Yakında damadıı» 
olursun, merak etme... 

— A... Damadm mı? 
— Elbette... Ne sandın?.. Umduğun

dan daha evvel, ben Vahid'le evlene
ceğim... Ve üvey kızımın seninle iz<ii' 
vacını muvafık bulacağım... Her ney
se, sen Feriha'yı alır almaz, annesin
den kalıp ta kızm hissesine düşen bü
yük servete konacaksm... Bu suretle 
vaktUe bana yedirdiğin parayı san* 
iade ediyorum... 

— Artık sade parayı düşünmüyo* 
rum Atiye... Buna emin ol! 

— Ya ne?.. Âşık mı oldun? 
— Evet, bu sevgi rolünü oymya oy-

nıya, Feriha'yı hakikaten sevmeğe 
başladım. 

— Orası senin bileceğin iş.. 
— Bu kız benim olsun diye dünya* 

da yapmıyacağım iş yoktur, anlıyo* 
musun? Yapmıyacağım iş yoktur! 

(Arkası var) 
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Napolyonun işlediği cinayet 

Angen Dukası 

1792 de, Ren kıyılarında Konde or
dusunu kuran Konde prensinin ordu
sunda genç bir zabit var; sevimli ve 
çalımlı bir asker: Angen dukası. Daha 
o zaman prenses Şarlot dö Roan - Rö-
zöfora göz koyan dükamn bir gözü de 
Fransada, Napolyondaydı. Arzusu ya
bancılardan mürekkeb bir orduda ça
lışmak değil, Fransız ordusunun başı
na geçmek, Napolyonu devirmekti. 
Konde ordusu terhis edildikten sonra 
İngiltere ordusunda vazife aldı ve ni
hayet 29 eylûI 1801 de Ştrazburg civa
rında, Ettenhaym köyünde Şarlotun 
yanına gitti, orada yerleşti. 

Konde prensi ile Burbon dukası İn-
giltereye hicret ettiler ve İngilizlerin 
yardımile Napolyona suikasd hazırla
mak üzere çalışmağa başladılar. 

Angen dukası Kara ormanda avla
narak, sevgilisi Şarlotla başbaşa me-
sud günler geçirerek, gezip eğlenerek 
sakin bir hayat sürüyordu ama, bu 
esnada Fransaya hücum edeceği, Na-
polyonla açıktan açığa çarpışacağı za
manı da bekliyordu. Ümidi kırılma
mıştı. Nasıl olsa o gün gelecek ve Na-
pblyon devrilecek, Burbonlar Fransa 
tahtına oturacaktı. 

Şubat 1803 de Napolyon 18 inci 
Luiye Fransa krallığından resmen 
vazgeçmesini teklif etti. Buna muka
bil kendisini Polonya kralı nasbede-
cek, maddî zarar olarak da büyük bir 
servet hediye edecekti. 

18 inci Lüi bu teklifi şiddetle red
detti ve bu teklifi protesto eden Ar-
tua kontunun, Angulem, Bery, An
gen dükalanmn da protestolarını Na
polyona gönderdi. 

Bundan sonra Napolyon Angen du
kasını göz hapsine aldırdı. 

Angen dukası sabırsızlıkla Napolyo-
nun ölümünü bekliyordu. Napolyon 
ölür ölmez Alsasa girecekti!.. O devir-, 
de böyle bir şeyi akla getirmek bile 
hiyaneti vataniye sayıhrdı. 

Pariste de sık sık, Napolyona suikasd 
yapılıyordu. Birinci Konsülün rahatı 
huzuru kaçmıştı. Nihayet İngiltere ile 
harbe girişip te Angen dukası İngiliz 
ordusunda hizmet kabul edince Na
polyon TüiUöri sarayında bir encü
men topladı. Bu encümende Taleyran, 
Puşe de vardı. Karar verdiler: Duka
yı kaçıracaklar, Fransaya getirip mu
hakeme edeceklerdi. 

Martın on beşinci günü Ettenhaym 
köyü bin askerle sanldı. Dukayı Ştraz
burg kalesine hapsettiler. Üç gün son
ra Paristen gelen bir emirle duka yo
la çıkarıldı, 20 martta Vensan şatosu
na geldi. 

Yol müddetince kendisine yiyecek 
ve içecek vermemişlerdi. Açlıktan, so
ğuktan, uykusuzluktan bitkindi. 

Şatoya girer girmez yemek istedi, 
verdiler. Kammı doyurdu, yatıp uyu
mak istedi, yatırdılar. Tam uyuyacağı 
sırada silâh, davul ve araba gürültü-
lerile uyandı. Bir kumandamn riyase
tinde divamharb teşkil edilmişti. An
gen dukası saat 12 de bu divamhar-
bin huzuruna çıkarıldı. 

Reis sordu: 
— Adımz, babanızın adı, kaç yaşın-

ûasınız?.. 
Duka cevap verdi: 

' — Lui - Antuani - Hanri dö Burbon. 
1772 de doğdum. Konde prensi Lui -
Hanri - Jozefin oğluyum. İngiltereden 
aylık ahyorum. Suikastlerle hiç bir 
alâkam yoktur. Sizlere söyliyeceklerim 
öe bundan ibarettir. Sorrruva rekile-

ceksem bizzat Napolyon çeksin. An
cak onunla konuşabilirim. Adımın, 
mevkiimin, şerefimin hatırını sayarak 
bu ricamı reddetmez samyorum. 

Reis kızdı: 
— Bize boyuna babanızdan, büyük 

babamzdan, büyük babamzm babasın
dan bahsetmeğe kalkışmayınız. Sor
duklarımıza cevap veriniz. 

Duka haykırdı: 
— Söyliyecek sözüm yoktur. Ben 

suikasdci değilim. Ben açıktan açığa 
Napolyonla harb edecektim!.. 

Divamharb müzakere etti ve kara
rım verdi: îydam!.. 

Sabaha karşı... Hafif hafif yağmur 
çiseliyor... Önde Angen dukası, arka
da kendisini kurşuna dizecek olan 
jandarma müfrezesi, ağır ağır bir du-
vann dibine geldiler... Dukanın gömü
leceği çukur kazılmış. Angen dukası 
bu çukurun önünde durdu... Jandar
malar tüfeklerin tetiklerini açtılar... 
Bür ses duyuldu. Subaylardan biri biz
zat Napolyonun yazdırdığı iydam ka-
rannı bir fener ışığında okudu... An
gen dukası dinledi. Kararın okunma
sı bitince sordular: 

— Son bir diyeceğiniz var mı? 
— Var. Dediklerimi kim yapacak? 
Genç bir subay sıradan çıktı: «Ben» 

dedi. Angen dukası subaya bir tutam 
saçmı, altm yüzüğünü ve bir de zarf 
uzattı: «Bunları Şarlot dö Roana ve
riniz» dedi. Sonra tekrar rica etti: 

— Bir kere Napolyonla konuşamı-
yacak mıyım? 

— Hayır. 
İşaret verildi. Silâhlar atıldı. An

gen dukası çukura yuvarlandı. 
21 martta Konde hanedanımn 

son evlâdı ortadan kaldırüdı. 

Bütün cihan müverrihleri bu ida
mı Napolyonun cinayeti diye anlatı
yorlar. Bu haksızlık değil midir?. Di
yorlar ki: Angen dukasının Napolyo-

Angen Dukasının iydanu 

na yapılan suikasdlerle alâkadar ol
madığı meydaı̂ ıa çıkmıştı, Napolyon 
da dükamn suikasd ve suikasdcilerle 
ilgisizliğini biliyordu. Buna rağmen 
dukayı öldürttnesi cinayettir. 

Napolyon muazzam bir ihtilâlden 
sonra bir inkılâb yaptı. Ciham altüst 
eden, Avrupaya yeni bir nizam ve
ren bu adamın karşısında en bü
yük düşmanı İngiltere idi. Angen 
dukası da Fransa ile, yani memleke
ti ile harbe tutuşan, vatanına hücum 
eden bir orduda vazife almıştı. Napol
yonla açıktan a^ığa harb edeceğini 
divanıharbde itiraf etmişti. İsveç kralı 
ile Rusya çan dukayı müdafaa edi
yordu. Rusya dükanm yasını resmen 
tuttu. Petersburgda millî matem ilân 
edildi. 

Şimdi her şeyi bir tarafa bıraka
lım, vatanına karşı silâh kullanan bir 
adarmn iydammı cinayet telâkki etme
nin mânasını k o l ^ kolay kavramak 
kabil değildir. S. İ. S. 

Bakkal Hüseyin aklından hasta 
olduğunda ısrar ediyor 

Ağır ceza mahkemesi şahitlerin 
dinlenmesine karar verdi 

Kuruçeşmede bakkallık yapan Hü
seyin adında biri Fatma Aliye adında 
bir kadmı tehdid cürmünden gayri 
mevkuf olarak muhakeme edilirken 
kadını tabanca ile yaralamak suçun
dan dolayı tevkif edilmişti. Ağır ceza 
mahkemesinde Hüseyin kendisinin akıl 
hastalığına müptelâ olduğvmu ileri 
sürdüğünden mahkeme kararile Tıb
bı adlide müşahede altına alınmıştı. 
Dün Hüseyinin muhakemesine devam 
edildi. Tıbbı adliden gelen müşahede 
raporu okundu. Raporda, Hüseyin her 
ne kadar devamlı hezeyan süsü_̂  veri
yorsa da sözlerine ve haline nazaran, 
iddia ettiği bastahğın temarüzden iba
ret olduğu, suç işlemesinde marazî 
bir hali bulunmadığı ve cezaî ehliyete 
sahip bulunduğu büdiriliyordu. Maz
nun Hüseyin, reisin suallerine karşı: 

— Benim kafam hastadır. İyi mua
yene etmemişler. Ben ne yaptığımı 
bilmiyorum. Hiç bir şey hatırlamıyo
rum, hastayım. 

Diyordu. Hazırlık tahkikatmdaki ifa
desi okundu. Burada da: 

— Fatma Allyeye tabanca çektiğimi 
hatırlamıyorum. Sersem gibi geziyo
rum. Aklım başımda değildir. O günkü 
vakayı hiç hatırlamıyorum. Yalnız, 
kazaen denize düştüğümü biliyorum. 

Demişti. Bundan sonra, zabıtada 
verdiği ifade okundu. Hüseyin bu ifa
desini daha açık vermiş ve:-

— Fatma Aliyeyi tamnm. Benim 
bakkal dükkânımdan veresiye alış ve
riş yapardı. Bu yüzden bana üçyüz li
ra borçlanmıştı. Benden yirmi beş li
ra isetdi. Vermedim, kızdı bir gün ge
ne Fatma Aliyenin evine gittim. Ka
pıdan iki erkek çıktı. Buna sinirlen
dim, kavga ettik. Tabancamı çekmişim 
Fakat ne yaptığımı bümyiorum. Son
ra Kuruçeşme antreposunun önüne 
geldim. Orada kazaen denize düştüm. 
Kurtardılar. Evde elbiselerimi değiş
tirdikten sonra Kuruçeşmenin üze
rindeki ormanlığa girdim. Akşama ka

dar orada uyuyup kalmışım. Akşam 
eve gelince poüsler yakaladılar. Prens 
Sabahaddinin evine gittiğimi bilmiyo
rum, demişti. 

Hüseyin, bu ifadelerine karşı da: 
— Hiç birşey bilmiyorum. Böyle ifa

de verdiğimi de hatırlamıyorum. 
Cevabını verdi. İddia makamı, Hü

seyinin ilk yaralama suçundan açüan 
davası ile bu davamn birleştirilmesi
ni istedi. Mahkeme, evvelâ şahidleı-in 
dinlenmesine ve birleştirme meselesi
nin bilâhare düşünülmesine karar ve
rerek muhakemeyi başka güne bırak
tı. 
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N A N E M O L L A 

Kadının güzünü 
parçaladı 

K a s ı m p a ş a d i a k a n l ı b i r v a k a 

Kasımpaşada Hüseyin adında; biri, 
Naime admda bir kadmı ustura ile 
yaralamıştır. Hüseyin ve Naime bir 
müddettenberi beraber yaşıyorlardı. 
Son zamanlarda aralan açıldığmdan, 
Naime ayrılmak istediğini söylemiş
tir. 

Evvelki akşam Hüseyin eve gelmiş, 
Nalmeyi kaşlan çatılmış görünce, se
bebini sormuştur. Kadın cevap verme
yince, buna muğber olarak, yananda 
taşıdığı bir ustura ile üzerine atıl
mış ve: 

— Yüzünü, gözünü parçahyayun da 
bari kimseye hayrm olmasın! 

Diyerek ka'dmm yüzüne birkaç us
tura darbesi sallamıştır. Evde bulu
nan diğer bir kiracı hâdiseyi öğrenin
ce zabıtayı haberdar etmiştir. 
Polisler, yaralı kadım Beyoğlu has

tanesine kaldırmışlar, Hüseyinl de 
3ra3uılıyarak hakJonda kaı;ıuı| taki
bata girişmişlerdir. 

Kara kitab ortaya konmuş, sakallı
lar, aralannda müzakere, müşavere, 
saatlerce kafa kırdıktan sonra şu sa-
tırlan, çızıktırmışlardı: 

«Zevcei menkûhasile cariyesinin 
firaşından hasıl bir veledi zükûru olan 
ve veledi mezburu filhal sinni rüşde 
gayrivasıl bulunan müteveffa zeydin, 
sinni adidedenberi marazı şeyhuhati 
malûm ve eyyamı ahirette atehi meş-
hud ve işbu keyfiyat ledelhace beyyi-
nei tevatürle kabili ispat ve işbu iki 
nefer kimesneden başka varisi namev-
cud ise, zeydi merkumun metrukâtı-
na bir vasii mansub nasbi caiz midir?» 

Kavuklular bu kâğıdı Hasibenin eli
ne verip: 

— Al, muska gibi sakla; paşaya 
emri hak vaki olur olmaz getir bize!, 
demişlerdi. 

Paşanın son demlerinde Hasibe'nin 
konaktan aynlmadığmı, kız kardeşine 
akıl hocaliği ettiğini, beraber kumpas
lar kurduklarını İrfan sezmemiş de
ğildi. 

Muhakkak dolaplar dönüyor, gidi
şat ta bunu icab ettiriyor. Zira babası 
bugünlük, yarmlık. 

Bu tarafa da bir akıl hocası lâzım. 
Kim olabilir bu adam? 

Sefömlığa gelenler arasmda rütbeli, 
mevkili, aklı, dirayeti, dostluğu şüp
hesiz zatlar çoktu; /akat bunlar kim
lerdir, isimleri nedir, İrfan ne bilsin. 
Haremden çıktığı var mı ki? 

Kimseye duyurmadan, işi yalnız 
dadısına ve lalasına çıtlatmış, uzun 
boylu düşünüp taşınmışlar, bula bula 
şu iki kişiyi bulmuşlardı. 

Çocukluk arkadaşı Fahrinin baba-
sile Galibin dedesini.. 

Fahrinin babası Gıyas efendi Babı
âli tuğrakeşlerinden. Galibin dedesi 
Hilmi efendi de Feshanei âmire ruz-
namçecisi idi. 

İkisi de paşanın nân ve nimetUe 
perverdelerden, hak hukuk tamr, iti
mada lâyık adamlar... Vakıa, Gıyas 
efendi, beşer hali bu, her akşam tep
siyi önüne koyup bir kaç kadeh rakı 
içer, Hilmi efendi de tavla ve iskam
bilden hoşlanır ama her ikisi de AUah-
tan korkar, tuz, ekmek hakkı gözetir 
kimseler... 

Lala ağa İrfandan haberi salınca 
hemen koşmuşlar, yukarıda dolaplar 
döndürüldüğünü duyunca: 

— Gözünü aç, paşazadem! demiş
lerdi. Rabbim geçinden versin, baba
cığına bir hal oldu mu, Etyemezlilerin 
soy sop başına çorab öreceklerinin 
resmidir. Dakika fevt etme ve kimse
ye bir şey sızdırma; işimize bakahm! 

Teklifleri şu yolda: 
Dercengi evvel o gece yahud ertesi 

gece, herkes uykuya vardıktan sonra, 
selâmlık misafir salonundaki mineli 
iki saatin birini, gümüş dört şamda
nın ikisini, sedefli sehpalann keza 
ikisini, miderlerin önündeki Buhara 
seccadelerinin bir kaçını, bitişik oda
daki tomar perdelerin tek kanadlarile 
Lâhur şalı masa örtüsünü gizlice dı-
şan uğratıvermek... 

Durup durup atılıyorlardı: 
— Senin nenö -lâzım, cft-alarını bize 

bırak a beycîğim! Hem efendim, ki
min ne demeğe salâhiyeti var. İki 
günlük dörtlüğün esamisi mi okuıiur? 
Velinimetin yegâne evlâdısın, hep
sinin sahibi sensin. Oraya da varma, 
bunca senelik bir vezir oğlunun eşya-
yi zatisi, nefsine ait öteberisi olmaz 
mı?.. Kim karışır senin mahna? 

Lala ağa: 
— Ağzınızı öpeyim beyler, tövbe ol

sun dedikleriniz doğru!., diye tasdik 
etmiş, kapı dışındaki dadı kalfa: 

— Okumuş, yazmış kimselersiniz. 
Sizler elbette bizlerden âlâ bilirsiniz! 
diyip el uğuşturmuş, İrfan ise avucu 
alrunda, bir türlü (olur) diyememişti. 

Efendiler, nefes tüketmedeler: 
— Bizi dinle beycağızım, dediğunizl 

yapalım, hüdayiâlim kimsenin ruhu 
duymaz. Bir tecrübesini et, daha 
da devam edeceksin; bizlere de (eksik 
olmaym, hakikî baba dostu sizlermiş-
siniz) diyeceksin!.. 

Gıyas efendi, yaşça daha genç oldu-
ğ̂ ı için şeytaneti fazla ve tertibatı da 
başka. 

— İrfan bey, demişti, bunlar konak
tan nasıl mı çıkar merakmdasın? On
dan kolay ne var? Geç vakit, Fatihten 
bir deve kömür almm. Deveyi bahçe
ye çektirip çuvalları kömürlüğe bo
şalttırırım. Deveciye: (Bir iki pıh pır

tı götüreceksin) diyip, on kuruşu da 
toka edip, ayırdıklarımızı bir iki ha
sıra sardım mı, gece karanlığında de
veye yükledim mi, oldu bitti... 

İrfanın gene avucu kafasmda. (Pe
ki) demesinin imkânı yok. 

Akıbet, kendini meydana vermiş, 
Abdülmennan paşa kuş gibi pırradak 
cennetine uçmuştu. 

Hasibe Şeyhislâm kapısında soluğu 
aUp muskayı koynundan çıkaranıştı: 

— Buyrun!.. 
Kâğıd, haydi Fetvahaneye. Ertesi 

günü geri gelince, satırların altında 
şu iki kelime: 

«Elcevap, caizdir!» 
Bu işlerde en fazla yardımı doku

nan, en çok yorulan. Mahreç mevali-" 
lerinden. Havası Refia bab naibi Edir-
nevi'Mehmed Kasım efendi ismnıdeki 
yobazdı. 

Hasibeye deli divanelerden. Böylesi 
uğruna değil bir miktar yorulmak, 
(mal mülk, samur kürk feda) diyen
lerden. Sakahnı dört renk ettiği halde 
hâlâ aynagöz bir papuldak. 

Maamafih, pir aşkına, yalnız Hasi
benin kara gözleri için didinip uğraş
tığına pek te inanmaym. 

— Bu dünyada sulbünden geldiğin 
babana, liebeveyn karındaşına dahi 
emniyet etme. Arada taze bir dulla 
boynu bükük bir yetim mevcud. Hak
ları heder olursa arşıâlâ titrer. Vasi 
olacak kimesnenin ahlâkı hamide sahi
bi, adil ve ihsan ile muttasıf, ezheri 
cihet sayam itimad olması meşrut
tur!., diye telkinleri verip dururken 
salkımı yutmuş, ne yapıp ne ederek 
vasi diye de kendisini tayin ettirmişti. 

Paşanın cenazesi kapıdan çıktığl-
mn üçüncü günü, Kasım efendi, ya-
mnda Kassamlıktan iki kâtib ve imam, 
muhtar, bekçi, konağa damlamıştı: 

— Destur, esselâmü aleyküm!.. Biz
ler ehli şeriatteniz; kıbeli şer'den ge
liyoruz. Bir nebze gezip dolaşalım et
raf ve eknafı!.. 

Ağalara, kalfalara: 
— Ehlen ve sehlen ya mümin ve 

müminat!. diyerek içeri dalmış, (fani 
dünya hoştur ama akıbet mevt olma
sa) , (bakı kalan bu kubbede bir hoş 
şada imiş), (bugüh ona, yarın bize; 
güvercinliktir bu felek) sözlerile ah 
of ede ede her tarafı gezdikten sonra, 
(şeriatin kestiği parmak acımaz) di
yip bütün kapılan mühürlemiş, yalnıa 
dört oda açık bırakmıştı. 

Haremde menkühamn odası, yeti
min odası, cariyelerin odası; selâm-
hkta da ağaların kahve ocağı. 

İçlerine fare düşse başı yarılacak. 
Hepsi tamtakır, velâ bakır. Menküha
mn ve yetimin odasında birer yastık, 
birer yorgan, birer şilte; ötekilerde bir 
kaç ot minder. 

İrfan beyin tepesine topuz inmiş, 
fena sersemledikten sonra aklı başı
na gelmişti. 

İki baba dostu meğerse keramet «a-
hibi imişler. Dedikleri oldu, hem de 
harfi harfine. • 

Lala ağa tarafından hâdiseyi du
yan Gıyas ve HUmi efendiler, kanter 
içinde konağa gelip çırpınmışlardık 

— Gördün mü paşacığım, söylediği
miz çıkmadı ıftı?.. Sakalımız belâğan 
mabelâğ mevcudken sözümüzü dinle
medin. Bizim, velinimet zademize 
garez ve ivazımız olabilir mi? Sırf se
nin menfaatini gözetiyorduk. Hayf, 
hayf, sadhe»ar hayf!.. 

Kuru tahtada yatak üstüne bağdaş 
kurmuş olan gMiç, o kadar içler acı
sı bir halde ki yürekler hun olmamak 
kabil değil. 

Bihyoruz a, tuğrakeş efendi erbab-
lardan ve beceriklilerden. Bıyıklarını 
göstererek yemin yemin: 

— Vallah billah, yalanım varsa şun
ları kazıtact^ım. Bu baba benden 
Tuğrakeş Gıyas, senin bütün müş
küllerine çaresaz olacak! 

Şehadet parmağını şakağına koyup 
biraz düşündükten sonra, top ağzın
dan çıkan bir gülle gibi kapı dışarı 
uğramış, alt katı ve bahçeyi bulmuş
tu. 

Nesibe daha konakta... Aldığı sıkı 
sıkı öğüt mucibince, tereke işleri bi-
tinciye ve üç ay on gün iddet pıüdde-
ti tamamlanıncıya kadar, tamtakır 
odadan çıkmıyacak. Abla.sı Hasibe 
gündüzleri kapı baca dolaşıyor, gece
leri kız kardeşini bırakmıyor, pide gi
bi şiltede koynunda yatıyorlar. 

(Arkası var) 
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Güneşin Izmirdeki maçlan 
Oçok hâkim oynamasına rağmen gol 
yapamadı. Antrenör İzmîrlîlerî beğendi 

izmir (Akşam) — Güneş talami, 
İzmirin Alsancâk ve Üçok takmüaıi* 
le yaptığı müsabakalarda 2-1 ve 2-0 
gibi neticeler aldıktan sonra İstanbu-
la dönmüş bulunuyor. Müsabakalan 
heyeti umumiyesile gözönünde tuta
rak bir karar vermek icab ederse, Gü
neş takımımn galibiyetini haklı v« yo> 
rinde bulmak lâzımdır. Futbol, öyle 
bir spordur ki, onda iyi oynamaktan 
ziyade gol atmak ve galip gelmek mO" 
seledir. Güneş, bunu yapmıştır. Amma 
denilecek ki Alsancâk ve Üçok takmı-
latı hâkim oynadılar, şansları yoktu, 
gol atamadılar. Gene itiraf etmek lâ
zımdır ki Güneş takımmda görülen 
anlaşma, paslaşma ve sürat, tzmir tal
kımlarında yoktur ve gene ilâve ede
lim ki G:.neşliler, çok favullü oynuyoıv 
lar. Bu onların oyun tana imiş. Yal
nız Üçok müsabakasında Güneşlile
rin yaptıklan 32 favule mukabil 
Üçoklular 6 favul yapmışlardır. 

Son müsabakalar bir de hakem me
selesi doğurmuştur. Güneş idarecile
ri, nedense İzmirli hakemlere itimad 
edemiyerek genel merkezin müsaade-
sile Ankara ikinci antrenörü B. Hor-
jesi bu müsabakalar için hakem getirt
mişlerdir. İzmir mmtaka heyeti, ve 
futbol ajanı, buna haklı olarak itiraz
da bulnmuş, federasyon reisi B. Sedad 
Rizanm müdahalesUe ilk maçı İzmir
li hakem Esad, ikinci maçı da antre
nör B. Horjes idare etmişlerdir. Her 
iki hakem de kararlarmda isabetli ha
reket eylemiş, oyunun favullü oynan
masına mani olmuşlardır. 

İlk müsabakayı bütün taisilâtila 
bildirmiştim. Şimdi ikinci müsabaka
nın tafsilâtım yakıyorum: 

Pazar günü Güneş takımı ikinci te
masını Üçokla yaptı ve favullerle do
lu bir oyımdan sonra maçı 2-0 kazan
dı. Oyunun ne kadar favullü cereyan 
ettiğine misal olarak maç esnasmda 
not ettiğimiz rakamlan şöyle göstere
biliriz: Birinci devrede 18 favul ve 
gayri nizamî hareketler oldu. Bunla
rın dördünü Üçok, 14 ünü de Güneş 
yaptı. İkinci devrede 21 defa takımlar 
cezalandırıldı. Cezaların 18 i İzmir ta
kımı lehine verildi. 3 cezadan misafir 
takım istifade etti 

Hakem, Ankaradan gelen ikinci 
antrenör B. Horjes... 

Hava çok rüzgârü ve yağmurlu idL 
Bununla beraber oyunu seyretmek 
için sahaya gelenler pek çoktu. 

Saat 16,10 da evvelâ misafirler ve 
sonra Üçok takımı sahada göründü. 
Ve seyirciler tarafmdan alkışlandı. 
İki takun arasında buketler teati edil
di. Kale intihabmda İzmir takımı ka
zandı ve şiddetli esen rüzgân lehine 
aldı. 

Oyuna Güneş başladı. Misafirle
rin akmı İzmir haî hattmda kesildL 
Üçokım mukabü hücumu topu taca 
atmakla kurtanldı. Tacdan gelen 
topu kapan misafirler Üçok kalesine 
kadar sokuldular. Fakat topu avuta 
attılar. O sıralarda tufanı andıran 
yağmur dolayısUe hakem oyunu Mü 
•m. 

Güneşliler Alsancâk stadında 

Yağmur hızını beş dakikada aldı 
ve oyun tekrar Üçok kalecisinin de-
gajmanüe başladı. 

Hücuma geçen Üçoklular, Güneş 
kalesini tazyik çemberi içnie aldılar. 
Fakat Saidln sakat olması, Namığın 
topu ayağmda fazla ezmesi yüzün
den bribiri üzerine yakaladıklan iki 
fırsa,ttan istifade edemediler. Hava-
mn muhalefetine rağmen oyun çok 
seri oynamyor. Her iki taraf müsa
vatı bozmak için âzami gayret sar-
fediyordu. İzmir takımı İnsicamlı 
03nmUe Güneş kalesine kadar daya
nıyor. Misafirlerin muhacimleri İse 
hücumlarında favullü oynadıklarm-
dan muvaffak olamıyorlardı. 

Oyunun ilk korner Üçok lehine ol
du. 11 inci dakikada Üçok lehine in
kişaf eden bu ceza vuruşu semere
siz geçti. Korneri bir früdk takib 
etti. Hamdinin sütünü Güneşliler 
topu kornere atmakla kurtardırlar. 

Üçoklular bu kornerden de istifa
de edemedüer. 16 ncı dakikada Gü
neş lehine korner oldu. Bu da seme
resiz geçti. 

18 inci dakikada Üçok kalecisi fe-
dakârane bir blönjonla muhakkak 
bir sayı kurtardı. Üçok mukabU hü-
cumlanna devam ediyor. Müteaddid 
fırsatlar ele geçiyor, fakat misafir ka
lecisinin yerinde müdahalesi Üçok 
muhacimlerinin şuursuz ojoınlan gol 
çıkanlmasma mâni oluyordu. 

22 nci dakikada ^ekrar oyunu açan 
misafirler Rebii İle akma geçtiler. 
RebU müsaid vaziyette topu İzmir 
kalesine havale etti. Kaleci hatalı 
bir hareketle topu bloke edemedi, Ra-
sih yetişti ve Güneşin ilk golünü attı. 
Bu Bscyı hâkim oymyan İzmir takı
mım harekete getirdi. Fakat misa
fir müdafileri oyunu durduruyor
lardı. 

26 ncı dakikada Üçok bir triMk 
kazandı. Favulu Mazhar çekti. Ve to
pu Güneş kaleâ fintine düşürdü, Adil 
yetişti ve kafa ile topu karşıladı. Top 
İstanbul kalesinin üst direğini ya-
hyarak avtzt oldu. 

Bu dakikadan devrenin sonuna 

Alsancâk Güneş maçmdau |>ir enstantane 

kadar tek kale aymyan İzmir takımı 
3 korner ve iki frikik cezası daha ka
zandı. Fakat hiç birisinden istifade 
edemedi. Devre 1 - 0 Güneş lehine 
bitti 

İkinci devre 4 üncü dakikaya ka
dar tevali eden ve fakat semeresiz 
geçen Üçokun hücumlarîle başladı. 
5 inci dakikada Güneş tekrar Rebiile 
aktı. Rasihin sütü avut oldu. İzmir 
takımı rüzgâr aleyhine oynadığı hal
de canla başla çaüüışyor. 12 nci daki
kada İzmirUler bir kornerden daha 
istifade edemediler. 15 ve 18 inci da
kikalarda birbiri üzerine Güneş ka
lesi hizasmda Üçok iki frikik, yani 
İki fırsat daha yakaladı, bunlar da 
neticesiz geçti. Misafirler hakemin 
Ihtaratma rağmen sert oyunlanna 
devam ettüer ve oyımun asabî bir 
hava içinde oynanmasında ânül ol
dular. 25 inci dakikada Güneş iyi bir 
fıraat yakladı. fakat Rebü topu geç 
verdiğinden bu da kaçtı. 

28 ve 30 uncu dakikalarda İzmir ta
kımı biribiri üzerine üç korner kazan
dı. Güneş kalesi önüne düşürülen top
lardan İzmir istifade edemedi. 32 nci 
dakikaya kadar tamamile oyuna hâ
kim olan İzmir takımı müteaddid fır
satlar ele geçirdiği halde, istifade ede
mediği gibi, 33 üncü dakikada birden
bire inkişaf eden Güneşin bir kamı
nı kesemedi ve misafirler Niyazinin 
ayağmdan 2 nci ve son gallerini ka
zandılar. 

Üçok takmamı tekrar hücumda gö
rüyoruz. Güneş kalesi tehlikeden teh
likeye düşüyor, fakat İzmirlüer isti
fade edemiyorlar. 40 mcı dakikada Gü
neş lehine korner oldu, Salâhaddin 
topu ortaladı. Fakat İzmir kalesi ko
layca tehlikeyi atlattı. Bariz bir suret
te hâkim oymyan Üçoklular ele ge
çirdikleri müteaddid fırsatlardan isti
fade edemedikleri gibi, 43 üncü daki
kada kazandıkları penaltıyı gole çe
viremediler. Bu suretle oyım nihayete 
erdiği zaman 2-0 mağlûb olarak sa
hadan ayrüdılar. 

Son oyunun hakemi B. Horjes, İz
mirli takımların oyunlarını çok tak
dir ettiğini, for hatlannm çok güzel 
anlaşarak bütün oyımcularm enerjik 
oynadıklanm, fakat gol çıkariamadık-
larmı, maamafih daha iyi çalıştınl-
dıklan takdirde İzmir takımlarmdan 
çok şeyler beklemek lâzım geldiğini 
söylemiştir. 
Ankara Şehir tiyatrosu artist

leri bugün Adanadan 
Bağdada gidiyorlar 

'Adana 29 (A.A.) — Ankara Şehir 
tiyatrosu artistleri bu akşam üçüncü 
temsüini de verdi. Yann Bağdada ha
reket edecektir. Heyetin verdiği tem
sille fevkalâde sükse yapmıştır. Şeh
rin en büyük sinemasmda verilen tan-
siller için yerler bir gün evvelden tar 
mamile tutulmuş bulunuyordu. Bu-
flflm de Halkevi tarafmdan heyet şere
fine vali ve belediye reisi ve kalabalık 
münevver bir kütlenin hazır bulundu
ğu bir çay ziyafeti verilmiştir. 

İspanyada hükümet son 
bir gayrete hazırlanıyor 

(Baş tarafı 1 İnci sahifede) 
kızü mUlsler sUâhlanm bıraknu^a' da
vet edilmektedir. 
Franko hükümetinin tebliği 

Salamanka 29 (A.A.) — Umımaî ka-
rargâhm tebliği: 

Aragon cephesindeki sağ coıah kuv
vetlerimiz, düşmanm mukavemetini 
kırmış ve birçok köy ve mürtefi nok
talar işgal etmiştir. Lejyoner kuvvet
leri düşmanm bazı mukabU taarruz-
larmı kırdıktan sonra, birçok sevkul-
ceyş noktalarım, köyleri ve tsesa da-
gmı ve Kruz de Masatrigos dağlık ara-
Bisini zapteylemişlerdir. 

Fraga mmtakasmdaki kuvvetleri
miz, Mekinenza'yı elde etmişler ve Çin-
ka nen üzerindeki köprüleri geniş
letmişlerdir. 

Daha şimalde hareket eden kuvvetle
rimiz de, Çinka kıyüanna varmış ve 
Pomar, Estike, Santalecina, Alkolea, 
Antinea ve Lasena'ya girmişlerdir. 

Sol cenahata da üeri harekete de
vam olunmuş ve Alkazar, Salinaz de 
Hoz, Salaş Bajas yoluna hâkim te
peler, Babastro, Fonillo, Termizan, 
Monezma ve Lastorretas zaptolun-
muştur. 

Kallego ırmağı mmtakasmda da 
kuvvetlerimiz, İpies, Jabarella, Lasis-
ko, Layes, Lanave, Sanvincente ve Ser» 
ne'ye girmişlerdir. 

Kuvvetlerimiz, birçok esir almış ve 
mühim miktarda harp malzemesi ele 
geçirmiştir. 

Jean cephesinde, Alkala Larela'de, 
Allozo tepesi ile Kornibaka yaylası 
zaptedilerek üeri hatlarımız bir hiza
ya getirilmiştir. 

İtalya ve Almanyanın yırdımı 
BarseUm 29 (A.A.) — Dün gece 

neşredüen resmî bir tebliğde ezcümle 
büdirildiğine göre, mart ayı zarfmda 
nasyonalist araziye beş bin kişi kuv
vetinde İtalyan kıtallan gelmiştir. Ge
ne bu ay zarfmda Franko kuvvetleri
ne 162 Alman ve 250 İtalyan tayyare
cisi üe 71 İtalyan teknisiyen ve ayn-
ca 18 askerî tayyare ve 15 hücum ara
bası iltihak etmiştir. Her zaman ol
duğu gibi, Emden kruvazörünün hi
mayesi altmda Alman harp malzeme
si getiren Alman gemileri BUbao'jra 
vasü olmuştur. 

Saatte 55 mU sürate malik bulunan 
ve iki torpil kovanım haiz bulunan 
20 İtalyan kanootomobUi ve Amlan 
mürettebath iki denizaltı fUotUlasi 
Kadiks'te görülmüştür. 
Fransada Barselon hüküme

t i n e y a r d ı m e t m i ş 
Londra 29 (AA.) — Evening Stan

dard gazetesinin yazdığma göre, ge
neral Franko, Salamanka hükümeti
nin Londradaki ajanı Dük d'Albaya 
verdiği talimatta, Barselon hüküme
tine hariçten yapüan yardımlarm mu
fassal bir lisetsini tevdie memur et
miştir. Bu listeye göre, Salamanka hü
kümetine Pransadan bUhassa 174 tay
yare ve birçok ağır toplar gönderil
miştir. 
H ü k ü m e t k u v v e t l e r i taarru, 

hazırlanıyormuş 
Madrid 29 — Hükümet kuvvetleri 

başkumandam general Miaja, Aragon 
cephesindeki tazyiki hafifletmek için 
acele bir hareket icrasma hazırlam-
yor. 

Maliye Vekâletinin İstan
bul belediyesine yardımı 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Nafia Vekâletine ayrılan 2,200 bin 

lira Sivas - Erzurum demiryolu poli
çelerinin ödenmesine. Sıhhat ve iç
timaî muavenet Vekâletine aynlan 
2,456,770 lira muhacir iskân işlerine 
tahsis olunacaktır. Mülî Müdafaa 
Vekâletine aynlan tahsisatm 2 mü-
yon 200 bin lirası kara, 1 mUyon lira 
hava, 616,000 lirası da deniz kısmına 
tahsis olunacaktır. 
Fevkalâde tahsisatın taksimi 

Fevkalâde tahsisatm 990,000 lirası 
Maliye Vekâletine, 32,000 lirası Hari
ciyeye, 2,667,000 lirası Ziraat Vekâle
tine a5mlmıştır. 

MJaliye Vekâletine verilen fevkalâde 
tahsisatm 280,000 lirası Ankara be
lediyesine, 550,000 hrası İstanbul be
lediyesine, 100,000 lirası İzmir en
ternasyonal fuanna, 60,000 lirası da 
çocuk hastanesi için İzmir belediye
sine yardım olarak verilecektir. 

Ziraat Vekletine verüen paranm 
2,617,000 hrası sermayesine mahsu
ben Devlet ziraat işletmeleri kuru
muna verilecektir. 10,000 lirası da 
ziraat kongresi umumî masraflarına 
karşılıktır. 
Maliye Vekâletinin muhtelif 

müesseselere yardımı 
Ankara 29 (A.A.) —, Maliye Vekâ

letinin 938 bütçesine muhtelif mües
seselere yardım için konulan parala
rın miktarmı büdiriyorum: 15,000 
Ura Darüşşafakaya, 18,000 lira Ço
cuk esirgeme kurumıma, 15,000 lira 
Kızılaya, 239,568 lira Türk spor ku
rumıma, 111,600 lira Gençlik teşküâ-
tına, 479,880 hra Halkevlerine, 10,000 
lira Millî iktisad ve tasarruf cemiye
tine, 97,000 lira Evkafa, 100,200 lira 
Dil kurumuna, 450,000 lira Hava yol
lan işletme idaresinin bütçesme, 
1,143,096 Orman bütçesine, 30,000 
lira Türk Maarif cemiyetine, 20,920 
lira da fevkalâde masraflar karşıUğı 
olarak Ankara borsasına. 

Sıhhiye vekâletine bağlı sıhhî 
müesseselerde çalışan 
memurların maaşlarına 

zam yapılacak 
Ankara 29 — (Telefonla) — Sıhhi

ye vekâleti, vekâlete bağU hastaneler
le sıhhî müesseselerde çalışan memur
ların maaşlarına birer miktar zam yar 
pılraasmı kararlaştırmıştır. Bunun 
için vekâletin yeni yıl bütçesine tah
sisat konulmuştur. 

Tunusta istiklâl cereyan^ 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

ederek neşrettiği beyannamenin met
nini de bildirmektedir. 

Lö Tan gazetesine göre Arap nasyo
nalistlerinin organı olan Aksiyon Tu-
nizien gazetesi şu mealde bir makale 
neşretmiştir: (JEğer Fransa, Tunus 
milletini ikinci derecede bir millet gi
bi telâkki etmekte devam ederse, sıkı 
zamanlarında Tunuslulan kendi ya
nında göremediği zaman taaccüp etme
melidir. Bütün tedhiş ve tedip hare
ketleri, bu vaziyeti katİ5ryen değiştir-
miyecektir. Akdenizde Fransız filosu
nun bir tek muvaffakıyetsizliğl üzeri
ne, şimalî Afrikada cebir ve şiddet 
üzerine müesses olan Fransız müstem
leke imparatorluğu Araplarm kini al
tında yıkılacaktır.» 

Lö Tan gazetesi, makalesini şöyle bi
tirmektedir: 

«Fransa, vaziyetten haberdar edilmil 
bulunmaktadır. Her halde Düsturu Ce-
did şeflerine, niyetlerini Fransız hü
kümetinden gizlemiş bulunduklan su
çu isnat olunamaz.» 

tDüistur Tunusta mühim bir siyasî te
şekküldür. Bu teşekkül fellaWara kadar 
kök salmıştır. Düstur'cular iktisadi ıslâ
hat, Fransızlarla müsavi hukuk istiyor
lardı. Son zamanlarda tam muhtariyet 
istiyenler çoğalmıştır. Şimdi bu cereyan 
hâkim bir vaziyet almıştır. Fransa Dûstuf 
reislerinden bir çoğımu tevkif etmiştir-
Bu tevkiflere rağmen Düstur'un faaliyeti 
artmaktadır.] 

Lituanya elçisi Varşovaya 
vâsıl oldu 

Varşova 29 (A.A.) — Lituanyani» 
yeni elçisi albay Skirpa, bugün Varşo
vaya gelmiştir. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad
desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu: Ga
latasaray, Posta sokağmda Garib, 
Galata: Topçular caddesinde Hida
yet, Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Ha-
hcıoğlımda Barbut, Eminönü: Salih 
Necatı, Fatih: Hamdi, Karagûmrûk: 
Ahmed Suad, Bakırköy: Merkez, Sa
rıyer: Osman, Aksaray: Etem Pertev. 
Beşiktaş: Vidin, Fener: VitaU, Kum-
kapı: Belkis, Küçükpazar: Yorgi. 
Samatya: Kocamustafapaşada Rıd
van, Alemdar: Divanyoluada Esad. 
Şehremini: Topkapıda Nazım, Kadı
köy: Pazaryolunda Rlfat Muhtar, 
Modada Alâeddin, Üsküdar: Çarşıbo-
yunda İttihad, Heybeüada: Halk, BÛ-
yükada: Şinasi Riza. 

Her jece açık eczaneler: Tarabya-
Yenlköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek. Beykoz. 
Paşpbıübçe ve Anadoluhlscuındaki ec-
zaneler her gece açıttır. _ _ ^ 
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Gülünç bir vaziyet 3 
Gazetelerde şöyle bir havadis oku

muştum: 
«Dün mezbahaya götürülen öküz

lerden biri yolda kaçmış, önüne ge
lene saldırmağa başlamıştır. Azgın 
hayvan bu esnada civardan geçen 
bay Lûtfl Tekyüdız'm üstüne atıla
rak kendisini yaralamıştır. Bay Lûtfl 
hastaneye kaldırılmıştır.» 

Bunu okujTinca merak ettim. Lûtfl 
sevdiğim arkadaşlarım araSmdadır. 
Kalktun hastaneye gittim. Arkadaşım, 
başı sargılar içinde yatıyordu. 

Beni görünce gülümsedi. Bereket 
yaraları pek o kîCdar ağır değildi. 
Doktorlar konuşmasma müsaade edi
yorlardı. Anlatmağa başladı: 

— Hayvanlarla benim aramda da
ima garip bir şakalaşma vardır. On
ların bana ne ojrunlar oynadıklannı 
sana bir alılatsam şaşar kalırsm. Bi
liyorsun ya, üç ay evvel evlenmeğe 
karar vermiştim. Uzak akrabamdan 
Neriman admda çok güzel bir kız var
dır. Neriman pek hoşuma; gidiyordu. 
Sonra oldukça zengin bir kızdı da. 
Babasile beraber İstanbula yakın 
büyük çifliklerinde yazı geçiriyorlar-
dı. İstanbula indiği bir zamanda ba
bası beni çifliğe davet etti: 

— Gel... Dört beş gün çiflikte kal... 
Çifliğin sükûnetli havası içinde ne 
kadar dinleneceğini tasavvur edemez
sin... diyordu. 

Ben de kalktım, gittim. Nerimanı 
epi zamandanberi görmemiştim. Ben 
görmiyeli Neriman büsbütün geliş
miş, büsbütün güzelleşmişti. Fakat 
benim biraz çekingen ve mahcup bir 
adam olduğumu tabiî bilirsin. Bunun 
için Neriman'a bir türlü açılamıyor
dum. 

Nihayet bir gece çiflikteki odama 
çekildiğim zaman kendi kendime ka
rar verdim. Ertesi günü mutlaka Ne
riman'a açılacaktım. Ona söyliyece-
ğim sözleri zihnimden şöyle bir ge
çirdim. Güzel, parlak cümleler bul
dum. Bunlan kendi kendime tekrar
ladım. O gece âdeta heyecan içinde 
yattım. Sabahleyin erkenden odamm 
kapısı vuruldu. Neriman'ın sesi dı
şardan: 

— Bu ne uyku?... Haydi kalkm da 
taze süt içelim... Şimdi sağıldı. Bü
yük çmann karşısmdaki çardakta 
bekliyorum... diyordu. 

Derhal cevap verdim: 
— Beş dakikaya kadar çardakta-

yun... 
Heyecan içinde hemen yatağımdan 

fırladım. Neriman'a söyliyeceğim par
lak cümleleri bir kere daha zihnim
den geçirirken çabucak tıraş oldum. 
Aşağıya indim. Neriman bugün gözü
me büsbütün güzel görünüyordu. 
Saçları kesik değildi. İki uzun örgü 
halinde, iki taıafma salıvermişti. Yü
zünde boyadan eser yoktu. Ne kadar 
tabiî bir güzelliği vardı. Ben de haya
tımı birleştireceğim kadının bu cins
ten güzel olmasını çok istiyordum. 
Neriman: 

— Biraz evvel sağıldı... diyerek 
Önüme bir bardak taze süt koydu, 
folluktan yeni alman yumurtalan 
kırdı. Fakat ben biraz sonra söyliye
ceğim sözleri süşünerek heyecan için
deydim. Bu heyecandan kahvaltımı 
bile iştiha ile jnyemiyordum. 

Hattâ benim halimdeki acaiplik 
Neriman'm bile dikkatine çarptı: 

— Bugün sizde tuhaf bir hal var! 
dedi. 

Onun bu sözünden istifade ederek 
içimi açmağı düşündüm. Tam sırası 
idi... Biraz daha Neriman'ın yanma 
sokuldum: 

— Beni dinle Neriman, dedim... 
Amma bütün kalbinle dinle... Şimdi 
işiteceğin şeyler çok mühimdir... Can 
kuJağıyle dinle... 

Neriman: 
— Peki, dedi, can kulağıyle dinli

yorum... 
Söyliyeceğim cümleleri hazırladım. 

Tam başlıyacağım esnada arkamız-
öan müdhiş bir anırma oldu. Çiflik
teki pek bol eşeklerden biri avaz avaz 
bağınyordu. 

Neriman güldü, ben kıpkırmızı ke
sildim. Adeta bu yüksek sesle anıran 
îiayvan benimle alay ediyor gibi idi. 
*Şi şakaya vurmak için: 

— Ne garip bir tesadüf... dedim. 
Neriman İlâve etti: 
— Ben de can kulağıyım dmıemege 

^hazırlanmıştım. 

Bir müddet öylece hayvanın sus-
masmı bekledik. Fakat ne mümkün? 
O susacağı yerde büsbütün sesini luz-
landınyordu. Adeta onım bağırma-
smdan biribirimizi işitemiyorduk. Ni
hayet muzip hayvan sustu. 

Ben gene Neriman'm yanma sokul
dum. 

— Dinle Neriman... dedim, can ku
lağıyle dinle... 

O gülüsiyerek: 
— Can kulağıyle dinliyorum... 
Ağzımı açtım: 
— Ben... 
Diye söze başlamıştım. Fakat 

sen misin başlıyan?... Arkamızda ge
ne müdhiş bir anırma... Ah bu 
çiflikteki eşelder... Hayvan sanki be
nim Neriman'a ilânı aşk etmemem 
için tedbir almış gibi idi. Neriman bu 
sefer kahkahalai^la gülmeğe başladı. 
Ben adam akıllı bozulmuştum. 

Gene hayvanm susmasını bekledik. 
O susunca ben hemen başlamak is
tedim biraz vakit geçmesini münasip 
gördüm. Üçüncü sefar tam ilânı aş
ka, içimdeki hisleri söylemeğe kalkı-
şmca hayvan tekrar anırmağa başla
maz mı?.. İşte o zaman sinirden deli 
olacağım geldi. Yerimden kalktım. 
Neriman şaşırmıştı: 

— Nereye gidiyorsunuz?... diye 
sordu. 

Bir yalan kıvırdım: 
— Odama kapanıp yazılarımı ya

zacağım.. . O kadar çok yazım var ki... 
Neriman bendeki değişmenin se

bebini anlıyamadı. Sordu: 
— Hani bana mühim birşey söyli-

yecektiniz? 
Gülümsedim: 
— Yarın söylerim... dedim. 
O gün içimden anırması ile be

nim sözümü ağzımda bırakan hmzır 
eşeğe ne kadar küfrettim. Düşün 
amma ne komik şey değil mi?... Aş
kım sevgilisine söyliyecek bir âşığm 
tam ağzını açacağı sırada eşeğin 
avaz avaz anırması... O akşam hep 
beraber sofrada çene çalıyorduk. Na
sıl oldu bilmiyorum. Eşeklerin anır
masından söz açıldı. Neriman'm ba
bası: 

— Siz Nasreddin hoca ile eşeğinin 
hikâyesini biliyor musunuz?... dedi. 
Hoca turşu satmağa karar vermiş... 
Eşeğine ild küçük fıçı turşu yükle
miş. Sokak sokak dolaşmağa başla
mış. Fakat tam hoca: 

— Lahana... Büber turşusu... di
ye bağıracağı sırada hayvan bütün 
kuvvetile bağırarak anırmağa başlar-
mış... 

Hoca bir sabretmiş, iki sabretmiş, 
üç asbretmiş... Bakmış ki olacak gi
bi değil... Kendi tam ağzını açıp 
«Turşu., iyi turşu!» diye bağıra
cağı zaman eşek anırıyor... 

Nihayet dayanamamış, eşeğe: 
— Yahu... demiş şu turşuyu ya sen 

sat, ya ben satayım... 
Hepimiz kahkahalarla gülmeğe 

başladık. Neriman'ın babası: 
— Amma gözünüzün önüne getirin 

bir kere... dedi. Bir insanın tam ağ-
zmı açıp birşey söyliyeceği zaman 
eşeğin anırarak onun sözünü kesme
si... Ne gülünç bir vaziyet değü mi?... 

Neriman'ın babası bunu söylerken 
ben âdeta bir kabahat yapmış gibi 
utandım. Önüme baktım. Kendimi 
âdeta gülünç vaziyete düşmüş bir in
san gibi görüyordum. 

Ertesi günü, sabahleyin süt içmek 
için gene Neriman'la bahçeye inmiş
tik. Taze sağılmış sütlerimizi İçerken 
ben: 

— Beni dinle Neriman... dedim. 
Ve başladım: 
— Seni... 
Daha bu söz ağzımdan çıkar 

çıkmaz çiflikteki o münasebetsiz 
eşekler anırmağa başlamazlar mı 
birader?... Ne dersin? Aklıma hoca
nın sözleri geldi. Ayağa kalkıp eşeğe 
uzaktan bağıracaktım: 

— Yahu... Ya sen ilânı aşk et, ya 
ben edeyim... 

Bu esnada Neriman da kahkaha
larla gülüyordu. Sordum: 

— Ne gülüyorsun? 
Cevap verdi: 
— Babamın hikâyesi aklıma gel

di... Hocanın komik vaziyeti... 
Bu söz üzerine gel de ilânı aşk et... 

Velhasıl bu hayvan benim Neriman'a 
hislerimi söylememe mani oldu. İs
tanbula indim. Bir daha da İki üç ay 
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İstanbul — öğle neşriyatı: Saat 1230: 
Plâkla Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13.09: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Alc^am neşriyatı: 17: İnkılâb tarihi 
dersi: tJnlversiteden naklen Yusuf Kemal 
Tengirşenk, 18,30: Fatih Halkevi gös-
terit kolu tarafmdan bir temsil, 19,15: 
Konferans: Doktor Fahreddin Kerim: 
Durgun tipler, 19,55: Borsa haberleri, 
20: Nezihe ve arkadaşları taraf mdan Tüık 
musikisi ve halk sarkılan, 20,45: Hav.a 
raporu, 20,48: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev, 21: Klâsik Türk musikisi: 
Nuri Halil ve arkadaşları taraf mdan, 21,45: 
ORKESTRA: 1 - Stark: Titanen marş, 
2 - Moussorgsky: Dans de persan, 3 -
Kalman: Sirküs prensesin, 4 - Borodin: 
Kör de p«3r2an, S - Aylenberg: Bal o Jar-
den, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâkla 
sololar, opera ve operet parçalan, 22,50: 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23: SON. 

Anlıara — Öğle neşriyatı: 12,30: Kan-
«ık plâk neşriyatı, 12,50: Plâk: Türk 
musikisi ve halk şarkıları, 13,15: Dahili ve 
haricî haberler, 17,30: İnkılâb dersi: Hal
kevinden naklen (Hikmet Bayur). 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19,15: Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Servet Adnan ve arkadaşlan), 
20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Plâkla sololar ve opera, operet parçaları, 
21: Konferans: Cemal Antman,, 21,15: 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Demeraseman: 
Ein Fest in Aranjuez, 2 - Schubert: Mo
ment musical, 3 - Tschaikovsky: Elegie, 
4 - Moszkowski: Spanische Tanze, 22 : 
Ajans haberleri, 22,15: Yannki program. 

Avrupa istasyonları 
Saat 20 de 

Berlin 20,10 da orkestra konseri — 
Frankf. 20,10 da muzika — Hamburg 
20,10 da orkestra konseri (plâk) — Kö-
nigsberg 20,10 da Toska operası — Leipzig 
20,10 da konser — Münih 20,10 da or
kestra konseri — Toulouse P. T. T. 20 de 
orkestra konseri — Rad. Toulouse 20,15 de 
konser — Londra 20,40 da «Kongre Eğ
leniyor» filimi — Florans 20,20 de salon 
muzikası — Bükreş 20,10 da orkestra kon
seri — Peşte 20,30 da «Don Juan» operası. 

Saat 21 de 
Berlin 21,30 da büyük radyo orkestra

sı — Hamburg 21,10 da «Leh Kanı» ope
reti — Kolonya 21 de askerî müzika — 
Leipzig 21 de muzika — Saarbr. 21 de 
küçük orkestra konseri — Viyana 21 de 
eğlence ve dans — Brüksel 21,45 de sen
fonik konser — Strasburg 21,30 da or
kestra konseri — Toulouse P. T. T. 21,15 de 
«Rigoletto» operası — Florans 21,30 da 
«Derin Sular.) opereti — Bükreş 21,30 da 
salon muzikası — Beromünster 21,25 de 
«Köy Panayırı» opera komik — Bruno 
21,45 de «Rusalta» operası — Peşte 21 de 
operaya devam. 

Saat 22 de 
Deutschl. S. 22,05 de askerî muzika — 

Frankf. 22 de askeri muzika — Hambg. 
22 de operete devam — Münih 22,10 da 
çeşitli konser — Kolonya ve Viyana 22 de 
askeri muzikaya devam — Rad. Paris 
22 de çeşitli bahar muzikası — Strasbg. 
22,10 da halk muzikası — Toulouse P.T.T. 
22 de operaya devam — Roma 22 de 
senlon. konser — Milano 22 de «Valküre» 
operası — Florans 22 de operete devam — 
Varşova 22 de piyano konseri — Bükreş 
22,45 de Rumen orkestrası — Prag 22 de 
orkestra konseri — Peşte 22 de operaya 
devam. 

Saat 23 de 
Breslavdan nalen Berlin, Hambg., 

Leipzig 23,30 da dans havaları — Frank-
furttan naklen Kolonya. Deutschl. S., 
Königsberg, Münih ve Saarbr. 2330 da 
eğlence ve dans — Viyana 23,30 da dans 
muzikası — Brüksel 23,25 de cazband — 
Toulouse P. T. T. 23 de operaya devam — 
Rad. Toulouse 23,15 de İngiliz muzika
sı — National 23 de salon muzikası — 
Londra 23.25 de dans muzikası — Roma 
23 de konsere devam — Milano 23 de 
operaya devam — Florans 23 de operete 
devam — Lüksemburg 23,05 de orkestra 
konseri — Varşova 23 de hafif muzika — 
Sottens 23 de dans muzikası — Peşte 
23 de operaya devam. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları saat 1 e kadar eğ

lence ve dansa devam — Stuttgart ve 
Frankf. 1 den 3 e kadar gece muzika
sı — Rad. Toulouse 24,35 de gece muzi
kası — National 24 de dans muzikası — 
Londra 24,30 da Kazals'm viyolonsel 
plâkları — Peşte 24,10 da orkestra konseri. 

31 Mart 938 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyatro
su (Firuz dönüyor), 19,15: Spor musa
habeleri: Eşref Şefik, 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Muzaffer tlkar ve arkadaş
lan tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,45: Hava raporu, 20,48: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev, 21: Radife 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk sarkılan, (Saat ayan), 21,45: 
ORKESTRA: 1 - Anber: Domino nuvar, 
2 - Guno: Faus, 3 - Padonk: Fantezi 
honguvaz, 4 - Translatör: An gran Tren, 
22,15: Ajans haberleri, 22,30: Plâkla so
lolar, opera ve operet parçaları, 22,50: 
Son haberler ve ertesi günün programı, 
23: SON. 

Neriman'ı görmedim. Ona düşünce
lerimi bir mektupla yazacaktım. «Ha 
bugün yazayım, ha yarın..» derken 
bir gün bir davetiye aldım. Neri
man'ın babasından... Nerimîin'ın 
evlenmesi dolayısile beni çifliğe davet 
ediyordu. Görüyor musun bu eşeğin 
bana oynadığı oyunu?...» 

(Bir yıldız) 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

^ Yazan: İskender F. Sertclli Tefrika No. 184 —— 

Serez beyi Venedik yolunda levendlerden birile gizlice 
konuşuyordu : " Şu altınları al ve bıçağını hazırla! 

— Ben zaten bunu düşündüm. De-
nizcüeri burada başıboş bırakmak 
doğru olmaz. Doğamn kadırgasını da 
birlikte götüreceğim. 

• 
Ali reis ertesi gün tekrar şehre in

di. Doğamn yattığı eve gitti. Rum 
tabibi hâlâ ümidini kesmemişti. Rei
se ayni kelimeleri tekrarladı: 

—. lyüeşek ve yaşıyacak... 
Ve her zamankinden fazla bir tek 

söz daha ilâve etti: 
— Biraz geç... 
Ali reisin beklemeğe vakti yoktu. 

Tabibe hediyeler vadederek gemiye 
döndü. Şehir muhafızile vedalaştı. 
Ve Doğanın kadırgasını hazırlatarak 
yola çıktı. 

• * 

Doğanın kadırgasındaki denizciler 
MidÜliden zorla dönüyorlardı. 

Denizciler arasmda akla sığmıyan 
dedikodular geçiyordu. Herkesin ağ
zına kilid vurulmaz ya. İşte iki le-
vend Doğanın kadırgasında başbaşa 
vermiş konuşuyor: 

— Ali reis, Doğanın kanına gire
cek... Bizi Midilliden ayırdığı için. 

—I Zavallının bir şeyden haberi 
yok. Rum tabibinin ne şeytan ve 
hilekâr bir adam olduğunu bilmez 
ki... 

— Nereden bilsin. Bunu biz bile 
Midilli muhafızına anlatamadık. He
rif her gün Doğan reisin kamm 
emiyor. Yann bir deri, bir kemik 
kalacak. Ve kalıbmı soğutacak... 

— Keski bunu Ali reise anlatsay-
dık. Belki bize inanır da bir çaresi
ne bakardı. 

— Elinden ne gelir ki?... Doğanı 
bir kere o yezidin eline vermişler. 

— Kurd ağzma kemik etılır da, 
o kemikten hayır kalır mı hiç?.. 

— Doğru. Doğan reis gözümüzün 
önünde ölüp gidecek. Yazık... 

• 
Doğanın kadırgasındaki denizciler 

arasında, mühim sırlar keşfetmiş gi
bi gizli gizli konuşanlar Ali reisin 
arkasmdan atıp tutuyorlardı. 

Ali reisin bir şeyden haberi yoktu. 
Rum tabibinin, Doğanı tedricen 

öldürmek istediğini Ali reis nereden 
bilecekti? 

Buna keramet isterdi. Al reis Ça-
nakkaleyc giderken. Doğanı düşü
nüyor: 

— Zavallı aslan! diyordu. Kısa za
man içinde ne kadar saranp sol
muş... 

Fakat o, hazık bir Rum tabibinin 
sözlerine ve vaadlerine - herkes gi
bi - inanmıştı. 

Kendi kendine: 
— Bu adam ümine güvenmese, bi

ze bu kadar katî vaadlerde bulun
mazdı. 

Diyerek teselli buluyordu. 

V e n e d i k y o l u n d a . . 
Ali reis Çanakkaleye döner dön

mez Serez beyi Mustafa beyle karşı
laştı. Sekiz parçadan ibaret bir do
nanma filosu, Ali reisten bir gün 
önce Çanakkaleye gelmişti. 

Ali reis, Mustafa beye: 
— Doğan Midillide ölüm döşeğin

de yatıyordu. Onu yoklamağa gittik. 
Dediktj^n sonra, Mustafa beyin ni

çin geldiğini öğrendi. 
Kılıç Ali paşa, Ali reisle birlikte 

Venediğe gitmeleri için Serez beyine 
talimat vermişti. 

Ali reisin bu işe bir hayli canı sı-
küdı. Fakat, ağzını açmadı. 

Kılıç Ali paşa, Mustafa beyi neden 
göndermişti?. 

Ali reis bu işi beceremez miydi? 
Nasıl İd, VenediklUerle ilk konuş

mayı yapan da Ali reisti. 
Mustafa bey hemen Venediğe gi • 

dilip Rozitanm kardinaJlara teslimi
ni ve Sinanın da Venedikte teslim 
alınmasını bildiriyordu. 

Çanakkale muhafızı Hurşid bey Ali 
reisi el altından kışkırtıyordu: 

— Bu adam, cahilin biridir. Bir 
kaç kelime İtalyanca bilmekten ve 
kavgalarda körükörüne atılmaktan 

başka bir meziyeti yoktur. 
Diyordu. Gerçi deniz kumandası 

gene Ali reisin elinde idi. Fakat, ne 
de olsa Mustafa bey de, kaptan pa
şa tarafından «Rozita ile Binam tes
lim ve tesellüme» memur edilmişti. 
Venedikte senatörlerle o temasa ge
lecekti. 

Küıç Ali paşa acaba Ali reise iti-
mad mı etmiyordu? Yoksa siyaseten 
mi donanmada böyle birinin bulun
ması gerekti? 

Ali reis henüz bunu kestireme-
mişti. 

Venedik yolıma düzülmüşlerdi. 
Doğanın kadırgasına da Akdeniz 

kaptanlanndan Halil reis verUmişti. 
Halil reis. Doğanın kadırgasına ge-

çmce. Doğanın adamlan heyecana 
düştüler: 

«— Doğan reis öldü mü?» 
«— Biz onu Midillide bekliyece-

ğiz..» 
«— Bizi Midilliye götürünüz... Do

ğan reis öldüyse, onun cenazesini 
gönnek isteri2!» 

Diyorlardı. 
Ali reis, Doğamn iyileşeceğini ve 

onu tekrar görmek için, Venedik dö
nüşünde Midilliye uğnyacağını söy-
liyerek denizcileri yatıştırdı. 

Oysaki, Ali reisin filosu Venedik-
ten dönünce, hiç bir yere uğramadan 
Avlonyaya gidecekti. Kılıç Ali paşa 
böyle emretmişti. Serez beyi, Ali 
reise bu emri Venedik yolunda bildir
miş ve dönüşte Midilliye uğramanın 
imkânsız olduğunu söylemişti. 

Ali reis: 
— Dönüşte Midilliye uğramazsak, 

donanmada isyan çıkar. Ben mesu
liyet kabul etmem. 

Cevabını verince, Mustafa bey de 
kendi başını kurtannak için: 

—. Ben emir kuluyum, dedi, kap
tan paşEinin emirlerini aynen söyle
dim. Ondan ötesine kanşmam. Dü
men senin elinde... Nereye kırarsak, 
oraya gideriz. 

* 
Bu kısa atışma, bu kadarla kal

mamıştı. Venedik yolunda birbirini 
takib eden çok heyecanlı sahneler 
geçiyordu. 

İşte bir sahne daha... 
Serez beyi, amiral gemisinin gü

vertesinde bir denizci ile yavaş ya
vaş konuşuyor: 

— Az zamanda zengin olmak ister 
misin? 

—. Aman beyim, kim istemez az 
zamanda zengin olmayı?... 

— O halde dediklerimi yapacak
sın! 

— Emredin.,! Adam öldürmek, 
boğmak, denize yuvarlamak., ne is
terseniz yapanm! 

— Sen nerelisin? » 
— Avlonyahyım.,. Çok eskiden 

gelmiştim İstanbula. Tersaneye gir
dim sonra. Beş yıldır da Ali reisle be
raber sefer ederim. 

— Şu keseyi al bakayım.. 
Denizcinin gözleri ışıldadı. 
Kesenin İçini açtı: 
— Altın dolu... 
—. Ne sandın ya? Ben sana çabuk 

zengin olacağını söylemedim mi? 
Denizcinin sevinçten elleri titri

yordu. Altm kesesini koynuna sok
tu : 

— Ne isterseniz yapanm şimdi... 
Mustafa bey, gemicinin gulağma 

eğildi: 
— Vazifen Venedikte başlıyacak. 

O güne kadar bıçağını kınında tut. 
Hazır ol! 

— Kuzum beyim, kısaca söyle ba
na., kimin kanmı akıtacağım? 

— Şimdi söyliyemem. Venediğe 
varmca anlarsın! Hem bu iş o ka
dar kolay olacak ki... Kimse sezmi-
yecek bile. Sen de şaşacaksın! 

— Pek âlâ. Venediğe varıncaya 
kadar susacağım ve bekliyeceğim. 
Demek, benim işim Venedikte başlı
yacak? ... 

— Evet, 
Serez beyi gözlerini açarak, etrafı 

şöyle bir kolaçan ettikten sonra, 
tekrar fısıldadı: Vrkası var) 
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inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve numuneleri mucibince 3000 tabaka 70x100 ebadmda 

lüks kâğıdı ile 12000 tabaka kırmızı hareli alüminyum kâğıdı pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

II — Pazarhk 15/IV/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kaba-
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler her gün parasız olarak sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «1682» 

2 adet 2000 kiloluk Baskül 150 X 200 cm. Plâtform eb'adında: Tuz Fen şubesi 
1 » 250—300 kiloluk Baskül: Tütün Fabrikalar şubesi 

I — Yukarda tartma kabiliyetleri yazıh 3 adet baskül şartnameleri muci
bince pazarlıkla satın ahnacaktır. 

II — Pazarlık, 12/IV/938 tarihine rastlıyan sah günü saat 14 de Kabataş-
ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız tekliflerini ve buna aid 

resimleri münakaşa gününden bir hafta evveline kadar yukarda hizalarında 
gösterilen Fen şubelerine vermeleri lâzımdır. 

V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1592) 

* 
I — Cibali Depolar gurubuna bağh Bahariye Bakım ve İşleme evinin ahçıh-

ğı şartnamesi mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II — Pazarlık 1/IV/P38 tarihine rastlayan cuma günü saat 16 da Kabataş-

ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikdî yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1497) 
• 

I — İdaremizin Çamaltı Tuzlası için şartnamesi mucibince 250 ton Söml-
kok pazarlıkla satm alınacaktır. 

II — Pazarlık 12/IV/938 tarihine rasthyan sah günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklUerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1613) 
• 

I — Numuneleri mucibince 2000 adet büyük ve 300 adet küçük süpürge 
pazarlıkla satın ahnacaktır. 

II — Pazarhk 8/IV/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 14 de Kabataş
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komsiyonunda yapılacaktır. 

m — Numuneler her gün sözü geçen şubeden görülebilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1614) 
• 

I — Şemsipaşa Tütün depolan arasında şartname ve projesi mucibince yap
tırılacak beton yol inşaatı pazarhk usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 3043 Ura 76 kuruş ve muvakkat teminatı 229 liradır. 
III — Eksiltme, 15/IV/1938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kar 

bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnameler 16 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Levazım ve mü

bayaat şubesinden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikinin İnhi

sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca vesika almalan lâzımdır. 
VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1706) 
İktisat Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci Teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede çalış

masına izin verilen ecnebi şirketlerinden (Fiat) Anonim şirketi bu defa mü
racaatla Şirketin İstanbul şubesinin muamelâtım 31/12/937 tarihinden itiba
ren tatil ettiğini bildirmiş ve tasfiye memurluğuna İstanbul şubesi mümessili 
Leon Şönman'ı tayin etmiştir. 

Bu şirketle alâkası olanların İstanbulda Beyoğlunda Taksim'de, Köstebek 
sokağında 8 numarada rnukim Leon Şönman'a ve icabında İktisat Vekâletine 
müracaat etmeleri Uân olunur. 

Dahiliye Vekâletinden: 
Muğla içme suyu inşaat ve tesisat eksiltmesi 
Muğlaya 4,5 kilometre mesafedeki Şemsettin menba'ınm şehre isalesi su 

deposu inşası ve şehir tesisatile müteferri işlerin yapılması kapaü zarfla eksüt-
meye çıkanlmıştır. 

1 — İşin muhammen bedeli 98582 lira 47 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 493 kuruş mukabi-

llllde Dahiliye Vekâleti Belediyeler İmar heyeti fen şefhğinden alabUirler. 
3 — Eksiltme 30/Nisan/938 tarihine rasthyan cumartesi günü saat on 

birde Ankara'da Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak Belediyeler imar he
yetince yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazıh teminat ve vesa
iki ayni gün saat ona kadar komisyon reisUğine teslim etmiş olmalan lâzım
dır. 

A — 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 6179 lira 12 ku
ruşluk muvakkat teminat, 

B — Kanunim tayin ettiği vesikalar, 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bhr mâni 

bulunmadığına dair imzah bir mektup, 
D — Belediyeler İmar Heyeti Fen şefUğüıden münakaşaya girme için ala

cakları vesika. 
5 — Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde 

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek tekUf mektuplamun iadesi taahhütlü olması ve ni

hayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkmda fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar Heyeti Fen 

şefliğine müracaat etmeleri. (700) (1420) 

AİLE SAHİPLERİNE 
İ Ş T E G Ü N Ü N E K O N O M İ S İ : 

Isıtmak ve mutfak işleri için her boyda Mazut istimal eder 

HEİDENİA OCAKLARİ 
Dünyanın en ekonomik ve en pratik ocaklandır. 

SARFİYAT MASRAFI SAATTE 1 KURUŞTUR. 
Harareti kuvvetli, mavi alevli, kokusuz, dumansız, sessiz, tazyıksız ve tehlikesiz olan 

HEİDENİA ocaklarmdan mutlaka istimal ,ptmenizl menfaatiniz icabı tavsiye ederiz. 
Mühim şehirlerde acentalıklar aranmaktadır. 
Merkez: İzmir Gazi Bulvarı No. 13 Tel. 3737. Posta kutusu 275. 
Şube: İstanbul, Karamustafa Kemankeş sokak No. 211, Tel. 43828, 

Posta kutusu 1543, Galata. 

Ziraat Vekâleti 
Satın alma komisyonundan: 

1 — Kapalı zarf usuliyle 40 ton Göztaşı satm ahnacaktır. 
2 — Muhammen bedel 8000 lira, ilk temhıat 600 Uradır. 
3 — Eksiltme 11/4/1938 de saat 15 de Zhaat vekâleti bUiasmda yapıla

caktır. 
4 — Şartnameler Ankarada Zhraat Vekâleti Satm Alma Komsiyonunda, 

İstanbulda Ziraat müdürlüğünden parasız olarak verilir. 
5 — İsteklilerin teklif mektuplarmı teminatlariyle bürlikte muayyen gün-

ûe 2490 sayıh kanımun iküıci ve üçüncü maddelerinde zikredilen vesikalarla 
hiriikde eksütme saatinden bir saat önceye kadar komisyona vermeleri. 

İ73İİ iimı 
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TENİ NEŞRİYAT 
" ^ " ^ ^ M ^ I ^ A Z L A R I 

ve 
Bunlara Karşı Konmma 

General Mazlum Boysan ile gaz müte
hassısı Dr. kimyager Nuri Refet'in yaz
dığı ve bir senedenberi mevcudu tüken
diği için hiç bir yerde bulunamıytm (Harp 
Gazlan ve Bunlara Karşı Korunma) adlı 
eseri İstanbul, İnkılâb Kitabevi tarafm-
dan yeniden bastırılmıştır. 

Modem Teknik 
tnküâb Kitabevinin San'at kitablar se

lisinin beşinci kitabım teşkil eden, Hü
seyin Ataymanm Modem Teknik adlı ese
rini Tekniker ve işçiler için faydalı bi9 
kltabdır. Fiati 50 kuruştur. 

938 nisan celbine davet 
Askerliğe çağırma 

Beyoğlu yabancı askerlik şubesin
den: 

1 — 938 Nisan celbine piyade smıfm-
dan, yolüama kaçağı olarak şubemizde 
muayene edilen 316 il& 329 (dahil) ve 
jandarma ve deniz sınıflarmdan: 216 İİ& 
332 (dahil) doğumlular ikmal edilemezse 
833 doğıunlularla temin edilecek ve harp 
sanayi smıfı için: 316 ilâ 330 ve gümrük 
sınıfı için: 316 il& 332 ve gayri isl&m erat 
316 lift 330 (dahU) sU&h altma çağınla-
caktır. 2 — Yoklama kaçağı suretile şu
bemizde muayene edilen ve deniz sımfı-
na aynlanlair, bedel için müracaat eden-
lev O Nisan 938 akşamına kadar bedelle
ri kabul edilecektir. 3 — Diğer smıflar 
için 20 Nisan 938 akşamma kadas bedel
leri kabul edilecektir. 4 — Şubemizde mu-
ajrene edilmeyip te transit suretile şu
belerince muayene edilen 316 IIA 33S 
doğumlıüar şubelerinden mahalli mûret-
tep istenilmek üzere bugünden itibaren 
şubemize müracaatlan ilân olunur. • 

Üsküdar askerUk şubesi başkanlı
ğından: 

1 — 938 Nisan celbinde aşağıda smıf ve 
Doğ. yazılı olanlann askere çağırılacağı 
cihetle şimdiden hazırlanmalarmı v« 
tafsilât almak Istlyenlerln şubeye müra
caatları. 

2 — Davete icabet etmiyenlerln mükel
lefiyeti askeriye kanunımun ceza madde
lerine çarpılacağı ilân olunur. Piyade: 
816 - 329 doğumlular dahil. Jandarma, 
deniz: 316 - 332 doğumlular dahil ve lü
zumu halinde 333 doğumlulara da mû-
tacaat olunacak. Harp sanayii sınıfmdan 
olanlar: 316 - S33 dahiL Oümıük suufıa-
ğgjg^ gUnlaı; S16 - 832 dahil. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları J 
Metresi Cmsi Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 
24118 80 3014,85 Arsa 

1 — Depo, dükkân, garaj, han, çarşı vesaire yapmağa elverişli ve içinde 
dört masura suyu ile beraber Galatada Yenicami mahallesindeki vakıf arsaiuD 
tamamı satılmak üzere 24/3/938 tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve ka
palı zarf usulUe müzayedeye konulmuştur. 

2 — İhalei kafiyesi 12/Nisan/938 sah saat 16 da Beyoğlu Vakıflar Mü
dürlüğünde ihale komisyonu huzurile yapılacaktır. 

3 — îsteklüer muhammen kıymeti üzerinden % 7,5 nisbetinde teminat 
makbuzlannı veya banka mektuplarım 2490 No. lu kanunun tarifatı dairesin
de hazırhyacaklan teklif mektuplarUe beraber üıale saatinden bir saat evveli
ne kadar Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü ihale komisyonuna vermeleri lâzımdır-

4 — Harita ve şartnamesini görmek ve fazla malûmat almak istiyenlerio 
her gün' Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü akarat ve mahlûlât şubesine müracaat
lan. (1590) 

istanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonu İlânları: 

1 51289 lira 16 kuraş keşifli Gurebada yapüacak ikinci Dahiliye 
inşası vahidi fiat üzerinden kapaü zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe aid evrak ve şartnameler şunlardır. 
A — Eksiltme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Bayındurlık işleri genel şartnamesi 
D — Özel şartname 
E — Keşif cetveli 
F — Proje. J 
İsteyenler bu şartnameyi ve evrakı 257 kıu^ş bedel ile Rektörlükten »^ 

bilirler. ^^^ 
3 — Eksiltme 18/4/938 pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğü»*^ 

de yapılacaktır. ^ 
4 — EksUtmeye girebihnek için isteklilerin 3814 lira 46 kuruş muvak*» 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikaları getirmesi lâzımdır. 
1 — 1937 senesine aid 50,000 liralık Bayındırlık Bakanlığından aü»»^ 
inşaat müteahhitlik vesUcası ibraz edecektir. 

5 — Teklif mektuplan 3 üncü maddede yazıh saatten bir saat evvel » 
misyon Başkanhğma makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderüec 
mektuplann en geç 3 üncü maddede yazıh saate kadar gehniş olması ve 
zarfuun mühür mumu üe iyice kapatümış ohnası şarttu:. Postada gecikme ^ 
kabul edilmez. * 
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Scandinavian Near 
East Agency 

GaUtada Tabir han S onca kat 
Tel: 44991 • S - S 

Svenska Orlent Linien Gothcnbnrg 
OothenbuTg, Stokıholm, Oslo. Dantzlg, 

Odynl» Copenkag Abo Reval ve bütün 
Baltık ItaHHdan lark ve Karadeniz başlı
ca limanİBn anamda 15 günde bir azimet 
Te avdet tein muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Ootbecburg ye Oalo-
*an beklenen vapurlar. 

Birkaland vapuru 14 Nisana doğru. 
Vikingland vapuru 28 Nisana doğru. 
Vatanda Istanbuldan Hamburg Roter-

*Am - Kopenhag, Odynla Gothenberfc 
I>antzlg - stokholm, ve Oslog limanlan 
'çln hareket edecek vapurlar. 

Birkaland vapuru 14 Nisana doğru. 
Vikingland vapuru 28 Nisana doğlu. 
Fazla Ufsliat için Oalata'da Tabir han 

I üncü katta ki to acentalıgına müracaat 
_ Tfl- 44991 - 2 - S 

İstanbul Dördüncü İcra memurluğun
dan : 

Ehli vukuf tarafından tamamuıa 3300 
ÜÇ bin üç yüz lira kıymet takdir olunan 
Tophanede Hacı Mimi mahallesinin Hen
dek caddesinde eski 15, 17, 19 yeni 15, 
15/1 No. h aatı Nurdahay dükkânı, solu 
Lüleciler sokağı, arkası dahi Lüleciler 
«okağı ve önü Hendek caddesi ile mahdut, 
kayden dükkân ve bordum ve mahallen 
bodrum katı bir ahırdan ibaret olup ze
min katında bir oda, bir sofa ve bir de 
hela ve birinci katta bir sofa üzerinde bir 
oda, bir hela bulunan ve ikinci ve üçün
cü kat ta birinci katm ayni olan heyeti 
tunum iyesi 33 metre mesahai sathiyesln-
de bulunan bodrum katı ile birlikte beş 
kattan ibaret kagir binanın tamamı dai
remizce 2004 No. İl kanunla açık arttır-
nıaya vazedilmiş ve şartnamesi ilân tari
hinden itibaren divanhaneye asılmış ol
duğundan 2/5/938 tarihine müsadif pa
zartesi saat 14 - 16 ya kadar dairede bi
rinci arttırmaii icra edilecektir. Arttırma 
îîed'îll kıymeti muhammenenin yüzde yet
miş b<^tnl bulduğu takdirde müşterisi 
üzerende bırakılacaktır. Aksi takdirde en 
son arttiranın taahhüdü bakı kalmak 
ü^ere 15 gün müddetle temdit edilerek 
17>5/938 tarihine müsadif salı günü saat 
1* - 16 ya kadar keza dairemizde yapıla
cak ikinci arttnmada gayri menkul en 
Çok arttıranm üzerinde bırakılacaktır. Sa-
tig peşindir. Arttırmaya iştirak etmek 
Istiyenlerin kıymeti muhamminenin yüz
de 7,5 yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi 
'«ya milli bir bankanın teminat mektu-
l^unu hamli bulunmaları lâzımdır. Hak
lan tapu sicimle sabit olmıyan ipotekli 
Hacakhlarla diğer alacaklılann ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklannı ve husu-
• 0 * fala ve masarife dair olan İddialan-
ai evrakı müsbite üe birlikte ilân tarihin
den İtibaren nihayet 20 gün zarfmda bir-
Ukte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Ak-
W takdirde haklan tapu sicilli ile sabit 
olmıyanlkr satış bedelinin paylaşmasın
dan hariç kahrlar. Müterakim vergi, ten
virat, tanziftyeden mütevellit belediye 
rüsumu ve vakıf icaresi borçluya ve 20 
«enelik taviz bedeli müşteriye aittir. Del
ikliye satış bedelinden çıkanlacaktır. Da
lı? fazla malûmat almak istiyenler, ilân 
tarihinden itibaren herkesin görebilmesi 
İçin dairemizde açık bulundurulacak art
tırma şartnamesile 34/3513 No. lı mev
cut dosyaya müracaatla mezkûr dosyada 
Oievcut vesaiki görebilecekleri ilân olunur. 

M. 1561 

Zayi bisiklet numaralan: 
43, 1187, 1240, 1241, 1242, 1243, 1248, 

1254 numaraü bisiklet numaralarmı kay
bettim. Yenilerini alacağımdan eskilerinin 
hükümleri kalmadığı ilân olunur. 

Kasımpaşa Bahriye caddesi 123 No. da 
bisikletçi Zeki Tekin 

Üsküdar Hukuk Hâkimliğinden: 
937/2054 
Mustafa tarafmdan kansı Kastamonu-

da Kuru Çay Çelebi mahallesi 12 No. da 
sakin Şekemaz Akarsu aleyhine açılan 
boşanma davası üzerine müddealeyhanm 
İkametgâhmm meçhuliyeti hasebile ilâ
ven tebligat icrasına karar verilmiş ve 
tahkikat 10/5/938 sah saat 14 e bırakü-
öiış ve bu baptaki dava arzuhali suretile 
davetiye varakası mahkeme divanlıanesi-
ûe asılmış olmakla talik olunan günde 
Diahkemeye gelmesi ve dava arzuhaline 
^ r ş ı da tarihi ilândan itibaren 20 gün 
^rfmda cevab vermesi hususu aynca ga
zete ile de ilân olunur. 

Sultanahmed 1 inci Sulh Hukuk Mah
kemesinden : 

938/22 
Müteveffa Aleksandr Haçaturyan tere

kesine aid olup müteveffa namına Ga
lata Selanik bankasma tevdi kılman 
111891, 118594, 118595, 118596, 118597, 
133181, 134760, 134761 135410, 135411, 
137393, 140603, 140604, 140605, 140606, 
numaralı 15 sayı Anadolu Demir yolu şir
keti 3 üncü tertib tahvilleri Adliye yangı
lımda yanmak suretile ziyaa uğramış ol-
duklanndan mirasçılar şirketi mümessili 
avukat Hrant Çopur tarafmdan vaki 
taleb üzerine mezkûr 15 sayı Anadolu 
tahvili ve kuponlarmdan dolayı tedlyat-
tan memnuniyetine ve keyfiyetin gazete
lerle de llânma mukaddema karar verile
cek karan mezkûr Anadolu Demir yolları 
•Irketine tebliğ edilmekle beraber 11/5/934 
ve 21/6/934 tarihlerinde gazetelerle ilân 
«ahi edilmiş ve işbu ilânat üzrine bir 
«üstahik zuhur etmediğinden Ticaret 
kanununun 437 inci maddesi ahkânuna 
J«vfikan mirasçıya sıhhat eiddiası yamin 
Ue tevsik edilmiş olduğundan keyfiyetin 
niezkûr 437 inci madde mucibince tekrar 
Hanına ve karar Urihine kadar olan ku-
Pon bedellerinin tesviyesine 23/3/938 ta-
"hinde karar verildi. M. 1560 

Dr, Hazım Pekin 
Cerrahpaşa hastanesi sabık cildiye 

ve zühreviye mütehassısı Beyoğlu İn-
tılız sefareti karşısı, tramvay durak 
veri No. 26. 

Çünkü ASPİRİN .seneler* 
denberî herltürlü3oğukal-^ 

gınlıklannaTve'ağrıJara ^kar§ı 
fesîrî^saşmaz bîr ^ılâc'öîduğunu 

' — .-« îsbatj etmişiır. 
A S P ' I R i N î n «esirinden 

emin olmak jçînklütfenı&AÎ«^;mar-
kasınaldikkav .ediniz. 

»ÜStsi^sitı^^ 
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Karaciğer, böbrek, taş ve kumlann-
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikâyetlerinizi 
U R i N A L ile geçiriniz. 

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

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

,>. ^ H«CL 
ıCtcatetnaTieşine oîdetfet.oc dünı/adot 
I Tneşâal ^o6an j£okum 
1 ve çeketâemeBetini caUdat 

Bir doktorun şayanı hayret keşfi 
Solmuş ve buruşmuş bir cilde 
Gençliği iade ediyor 

% 

Cildinizin tahriş edilmemesini 
isterseniz? 

Dünyanın her tarafmda seve seve 
kullanılan ve cildi traştan sonra 

pamuk gibi yumuşatan 

P O K E R 
Tıraş bıçaklarını kullanifliz 

Viyana Tip mecmuası, bütflu 
dünyayı hayrette bırakacak fen< 
nln en son zaferini ilfln ediyor: 

Burufukluklann yalmz sebebi 
zuhurunu değil, onlan izale et
mek çaresini de bulmuşlardır. 
Bu sayede aımeler, hattâ büyük 
anneler bile gençliklerinin taze 
ve açık tenlerine naü olabilirler. 
50 ve 60 ya^armdakl kadınlar, 
gençliklerinin buruşuksuz ve yu
muşak ciltlerine kavuşabilirler. 
Buruşukluklar, ihtiyarladığımız
da' teşekkül eder. 

İhtiyarlıkta cilt, besleyici ve 
ihya edici bazı unsurlaı* kaybe
der. Bu unsurlar; şimdi kemali 
itina ile seçilmiş genç hayvan
lardan istihsale muvaffak olmuş-
laardır. Cilt, bunlarla beslenince 
yeniden gençleşir ve tazeleşir. 
îşte. Profesör Doktor Stejskal 
iadresinde Viyana Üniversitesin
de yapılan tetkikat ve taharri-
yatm sayam hayret semereleri... 
Profesörün keşfi hakkmdaM bü

tün hukuk, münhasıran Tokalon 
müessesesi tarafmdan fevkalâde 
mail fedakârlıklarla temin edU-
mlftir. «Biocel» tabir edilen bu 
canlı höceyreler bülftsaûi, yalmz 
pembe rengindeki Tokalon kre
mi terkibinde bulunur, hastane
lerde 60 ve 70 yaşlanndaSl ka
dınlar üzerinde bu hülâsalarla 
yapüan tecrübeler neticesinde, 
altı hafta zarfmda turuşukluk-
lann kaybolduğu görülmüştür. 

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

Buruşukluklannızı tamamen 
giderir. Bir kaç hafta zarfmda 
bir kaç yaş gençle.şmiş olursu
nuz. 

Gündüz için (Yağsız) beyaz 
rengindeki Tokalbn kreımni kul-
laıumz. Siyah noktalan eritir, 
açık mesamatı sıkİ£LşU.vır ve en 
çirkin ve en esmer bir cildi yu
muşatıp beyazlatır.. 

BAYANLARIN NAZARİ DİKKATİNE: 
Satm aklığımz Tokalon kremi vazolanmn büyük bir kıy

meti vardır. Onlan bayünise iade ettiğinizde beheri için 5 
kuruş alacak, ayni samanda kıymettar mükâfatlan bulunan 
Tokalon müsabakasına iştirak hakkmı veren bir bilet takdim 

e d e c e k t i r ''̂ ^^^-^ '̂-~ -n_ı«!"ı_»ıı_ IIIII_IIIİİ~ILI~ 
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Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Aşağıda muhammen bedelleri ve muvakkat teminatları yazılı muhtelif tez
gâhlar ayn ayn ihale edilmek şartile 26/4/938 salı günü saat 15 den itibaren sı
ra İle ve kapalı zarf usulUe Ankara'da idare binasmda şatm alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenler sağıda gösterilen mikdarda muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tahmini bedeli 5000 liı-adaıı yüksek olan 
eksiltmeler için Nafıa müteahhitlik vesikalannı ve tekliflerini aym gün saat 
14 de kadar konüsyon reisliğine vermeleri lâzımdır. (1641) 

Şartnameler parasız olarak Arıkarada Malzeme dairesinde ve Haydarpa-
şada Tesellüm ve Sevk şefliğinde dağıtıl maktadır.» 

raNo. 

1 
2 
3 
4 
5 

Tezgâhm ismi 

Dirsekli perçin makinesi 
Boru bükme presi 
Kollu testere 
Perçin ocağı 
Çentrolama tezgâhı 

Miktarı 

2 
1 
6 
7 
2 

Muhammen Muvakkat 
bedeli L. teminat L. 
17.000 1276 
1.550 116,25 

11.300 847,5 
7.700 577,5 
2.400 180 

Nafia Vekâletinden: 
1 — Eksütmeye konulan iş: Malatyada Derme Regülâtör inşaatı ile kana-

hn Regülâtöründen itibaren 5,5 kilometrelik kısmın tevsif, keşif bedeli 361.000 
liradır. 

2 — Eksiltme 14/4/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Na
fıa vekâleti Sular Umum Müdürlüğü su eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usuliyle yapılacaktır. 

b — İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındurlık işleri ge
nel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri 18 lira 5 beş kuruş mu
kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. Eksiltmeye girebil
mek için İsteklilerin 18190 liralık muvakkat teminat vermesi, 100,000 ürahk 
Nafıa su işlerini taahhüt edip muvaffakiyetle bitirdiği ve bu kabil Nafıa işleri
ni başarmakta kabiliyeti olduğuna dair Nafıa vekâletinden alınmış müteahhit
lik vesikası ibraz etmesi, İsteklilerin teklif mektuplarım ikmci maddede yazılı 
saatlen b:r saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabUin-
de vermeıer. lâzımdır. Postada olan gecUcmeler kabul edilmez. (1367) 

Muhtelif istasyonlarda inşa edilecek zahire hangarları için montaja hazıı 
bir halde takriben 210 ton demir malzeme mubayaası yeniden kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konmuştur. 

1 » - Bu malzemenin muhammen bedeli 50,000 Aradır. 
2 — Malzemenin teslim müddeti ihale tarihinden itibaren 200 güne çıka. 

nlmıstır. 
3 — İsteklUer bu işe aid şartname ve sair evrakı Devlet Demiryollarmm 

Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci veznelerinden 2.50 lira ıpukabüinde alabiUrler. 
4 EksUtme 11/4/938 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

Devlet demiryollan yol dairesinde toplanacak Merkez birinci komisyonca ya
pılacaktır. 

5 — Eksütmeye girebilmek için İstelüilerin teküf mektubu Ue birlikte aşa
ğıda yazıh teminat ve vesaiki aynı gün saat 14 de kadar komisyona tevdi et
miş olmalan lâzımdır. 

A — 3750 Uralık muvakkat teminat 
B 2490 sayüı kanununun tayin ettiği ve şartnamade yazüı vesikalar. 

(1626) 

Maliye Vekâletinder»: 
Adet 

20200 Muhtelif eb'adda ciltli defter 
45000 » » Kâğıt kapakh defter ve cilt 

460000 » » Cetvel 
Malzemesi Vekâletten verüerek basturüacak olan yukarıda yazüı matbu ev

rak kapah zarfla eksiltmeye konıümuştur. Tahmin bedeli on bm dört yüz elli 
üç Ura yirmi altı kmuş ve ilk teminatı yedlyüz seksen dört liradır. 

Eksiltme 14/4/938 perşembe günü saat on beşde Vekâlet levaam müdürlü
ğünde toplanan eksiltme komlsyonımda yapüacaktır. 

Şartname Ankarada Levazım müdürlüğünde ve îstanbulda Dolmabahçe-
de Vekâlet Evrakı Matbua anban memurluğundan alınalMİir. 

îsteklüer 2490 sayıU kanunim 2 nci ve 3 ncü maddelerinde yasaü belgeler 
ve ük teminat makbuzu veya banka kefalet mektuplariyle birlikte kanunun ta-
rifatma ve şartnamedeki şeraitine tamamen uygun ve noksansız olarak yaza
cakları tekUf mektuplannı havi kapalı zarflanm eksiltme saatinden bir saat 
evvel komisyon riyasetine vermeleri. (1701) 
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ANTLyİRÜS'TLE^TEDAVÎsİ 

REKTA 
P A T I 

U.ÇyElDfŞ^ BASURlMtMELERİm 
^ASUff'M£M£L£R//İ/N'H£IİJÛQLÛ^ 
\jjLrJHAPLAIilNI, CERAHAJLANm$\ 
IFİSTÛLLERİ Al ZAMANDA £Yİ EOİlV 

ıBf 
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Baş, diş, adale ağnlarile diğer ağnian en kısa zamanda ve en kat'î şekilde 
dindirir, nezleye, soğuk algınlığına, gripe ve emsali hastahklara 

karşı bilhassa müessirdir. 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarının satış yeri. 

İ ^ l MEYVA TUZU \ ^ 
İl l*au.Mwn ii IAKUTURIHI IEDDEOINİZ 
m I SIMHATIN MUHAFIZIOIK I . 

* I MİOt VE BAHSAKLARI AIISTIRMA7 ' | | 
İNKIBAZI HAZIMSIZLIĞI 

MİDE /o, 
I ^ \ EKŞIUK VE VAHMAIARINI İK.i 
V « ^ \ o ERİR / O * / 

\ y A AİUOAKİ TATSIÎIIK Vf MKUYÜ / ^ ^ i 
\ ^ — \ OEfEDin /jL^ 
S y ^ O v M A Z O N I y ^ J 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Bado 

Akşam Matbaası 

Atmeler meşguldür 
Kız evlâdlarmızı tam bahar çağmda sağhklanm zehirleyici bir çok hastalıklarla uğraşması hep o ayhk temizlik

lerinde kullandırdığınız mikroplu bez ve pamuk tamponlarm seyiatıdır. 

SİZLERDEN SAMİMANE RİCAMIZ: Yavrularınızı, uzdyetleri tekâmül devresine 
gererken daima FEMİL ve BAĞLARINA alıştırmız. Ve bu sıhhî gayet kullanışlı idealle 
sağlıklarını ve yuvanızın saadetini sigorta ediniz. 

rAk mJÂU 
Fare 

'Fat^ Fare Utin izraiiidtif 
Hastalık, ölüm ve pislik getiren fareleri 

FAR Hasan ile öldürünüz 
Macun ve buğday şeklinde olup büyük ve küçük her nevi 

fareleri, sıçanları derhal öldürür. Tesiri kat*îdir. Fareler 
kokmaz. 

Buğday nevilerini serpmelid ir. Macun olanlarım yağlı bıf 
ekmeğe ve herhangi bir gıdaya sürerek farelerin bulundugıl 
yerlere koymalıdır. ' 

Kutusu 10, dört misli 25 '^»t 30 i(uruştur. 

"DAİMA 
TİRYAKİ 
İÇİYORUM., 

• Her Tiryaki bunu 
^oyluyor.Acaba neden? 

Çünkî: 
• Tiryaki sigarası on
ların uzun zamandan-
berî bekledikleri siga
radır. 
• Tiryakinin harmanı 
her zaman aynı olduğu 
gibi içimi ve nefaseti 
de hiç değişmez. 

Her zaman 

AYNI HARMANI 
AYNI İ Ç İ M İ 
AYNI NEFASETİ 

TİRYAKİDE 
BULABİLİRSİNİZ! 

s N.URAU» 

^\j>' 

Eveready pil ve cep fenerleri 
dünyanın en eski bir fabrilcası 
olan „ National Carbon Com* 
pany İne" müessesesinin ma* 
mûlatıdır. ' 
Bu fabrilta uzun senelerden* 
beri cep fenerleri l<uru pil v^^ 
radyo bataryaları imal e d e ^ 

Ameriltada C l e v e l a n d şehrinde 
Icâin fabrikanın muazzam labora> 
tuvarlarında Eveready mamûlatı-
nın tekemmülü için tter gOn büyült 
bir faaliyetle çalışılmaktadır 

19te b u f a a l i y e t n e t u 
cesindecSir k i b u g ü n 
E v e r e a d y m a m O l a t i 
b ü t ü n d ü n y a d a taK» 
d i r e d i l m i ş t i r . 
B i r ceİ3 f e n e r i a l a c a 
ğ ı n ı z v a K i t e m i n b i r 
m a r k a o l a n E v e r e a d y 
i s t e y i n i z . 

BOURLA BİRADERLER 
İ S T A N B U L A N kC A R A Z. M i R 

^ ^ • i ^ ^ - _ Gözlük reçetelerinizi yalnız K»^^^ 
[^^•^^ .̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m^^r^-^,.^A-^A^ '»on4.^.«.,> ironimle eÖZİÛ» 

k ^ 

Gözlük reçetelerinizi yalnız 
eczanesinde yaptırınız. Kanznk gö' 
servisi zengin ve mutena çeşitler" 
profesörlerimizin mazhan takdiri o -
muştur. Gayri fennî gözlüklerden sa-
kınuuz. 

İNGİLtZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

1*̂  
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