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GERGİNLİK ARTIYOR 
Almanya Çekoslovakyaya 
bir ültimatom verecekmiş 

Almanlar için muhtariyet ve Sovyet -
Çekoslovak paktmm feshi istenecekmiş 
Çek parlâmentosunda bir Alman mebus müca
deleye daha şiddetle devam edileceğini söyledi 

- • — _:^ V 

italya daima 
Almanya ile bera

ber yürüyecek 
B. Musolini dûn akşam 
söylediği nutukta bunu 

açıkça anlattı 
(B. Mussolininln natkono lUncI 
sahifemizde okuyunuz.) 

Avusturyaya giren Ahnan kıtalan •« halk Alman askerlerini gelâmlıyoT 

Paris 16 (A.A.) — Epok gazetesi ya
kıyor: «B. Hitler harp mi istiyor? Eğer 
*?tiyorsa Çekoslovakyaya karşı da ^ -
yanaya yaptığı gibi yapsın. 

Alman gazetelerinin ağzından an

ladığımıza göre, Çekoslovakyaya bir 
ültimatom verecek, Südet mmtakası-
nm muhtariyetini ve Rus-Çekoslovak 
yardun paktuun feshini istiyecektir. 

(Baş tarafı 7 inci sahibemizde) 

Eden Başvekil mi 
oluyor ? 

Bir millî birlik kabinesi 
kuracağından bahsediliyor 

Londra 16 (A.A.) — Çemberlaynm 
Alman hükûmetUe başladığı müza
kerelerin daha bidayetinde akamete 
uğraması üzerine bazı mebuslar 
Edenin bütün partileri ihtiva ed«ı 
bir millî birlik hükümeti kurmasınm 
imkân dahilinde olduğunu saraha
ten beyan etmektedirler. 

Ayni mahfillere göre, Roma ile ya-
puan müzakereler de muvaffakıyet-
sizlikle neticelendiği takdirde bu ih
timal bir hakikat olacaktır. Burada 
h&Mm olan kanaate göre, şimdiki 
hükümetin teşekkül tarza seri karar
lar Ittihazma mani olmaktadır. Bu
rada herkes, şimdi Rlviera'da bulu
nan Boldvin ve Eden ile sıkı temasta 
olduğu söylenen Çurçü'in nutkunun 
tesiri altında bulnmaktadır. 

DUnkü meras im 

16 mart şehitleri 
hürmetle anıldılar 

Dûn Eyûpteki şehidlikte büyük 
merasim yapıldı, nutuklar söylendi 

Merasimden sonra havaya ateş edilirken 
(köşede B. Cemale ddin Fazıl nutuk söylüyor) 

Dün mütareke senelerinde İstan-
bulun işgalinin ve Şelızadebaşı faciar 
sınm yıldönümüydü. Her sene 16 
İfartta olduğu gibi bu hazin hatıra 
dün de anılmış ve Eyûpteki şehidlik
te büyük merasim yapılmıştır. As
kerî kıtalar, mektepler ve binlerce 
halkın iştirak ettiği merasime saat 15 

de başlanmıştır. İptida umumi mec
lis namına B. Cemaleddin Fazıl bir 
nutuk söylemiştir. Hatip demiştir U: 

—» Türkün, Türklüğün hayat ve 
istUdâl İcaynağı aziz ölüler; tertemiz 
ve yülcsek ruhlanmza şehir hallamn 
minnetle dolu saygüanm sunmağa 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Buhran ve muvazene vergilerinde 
yapılacal( tenzilât [ıai(l(indal(i i(anun 

Maliye Vekili beyanatta bulunarak lâyihanın 
yakında Meclise verileceğini söyledi 
Subaylar terfi kanununun birinci 

nnaddesi değiştirilcdi 

İspanyada vaziyet 
çok vahlmleşti 

Fransa Ingilterenin nazan dikkatini celbetti 
Ingilterenin katı vaziyet alması istendi 

Fransa ve İngiltere İspanyada mütareke için 
tavassut edecekler - Franko kuvvetleri yeniden 

bazı mevkileri ele geçirdiler 
l^ndra 16 ^ İspanya meselesi ve 

^^a Avrupa vaziyeti İngilterede bü-
1 ^ endişeler uyandumaktadır. Ka-

*̂ e bu sabah toplanarak uzun mü-
a,kerede bulımmuştur. İspanyada, 
'-̂ 'lyanm faaliyetinin arttığı haber 

••tınmaktadır. Bazı mahafil bunu Al-
Avusturyayı ilhak etmesi-

^ mukabil taviz sayıyor. İspanyada 
^iyet çok vahimdir. Fransa bu hu-
^sta Ingilterenin nazan dikkatini 

'̂ ^Ibetmiştir. 
/ranko hükümeti bütün İspanyaya 
^ îm olmak üzeredir. Bu suretle 

Fransa ve İngilterenin muvasala yol
lan tehlikeye giriyor. 

İngilterenin bu münasebetle katî 
vaziyet alması istneiliyor. Amele fır
kası Barselon hükümetine yardım 
edümesi için bir takılr vermiştir. 

Orta Avrupa meselesine gelince: 
Çekoslovakya taarruza uğrar ve Fran
sa jrardımma koşarsa İngilterenin de 
Fransa ile birlikte hareket edeceği
nin ilânı isteniyor. Liberal fırkası bu 
hususta bir takrir hazırlıyor. 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Korkutmıyan "böhl„ 
Genç devletlerin her yeni hamlet 

üzerine, eski devletler köhne usulle
rini tatbik ediyorlar: Bir nota • ve 
hayli uzun düşünüp karar verdikten 
sonra - sert bir ultimatum... 

Halk ta, Londra ve Vaşington cad
delerinde nümayişler yapıyor. 

Ötekiler bunlara kulak asmak şöy
le dursun, notaln istiskal bile edi
yorlar. 

Korkunç hikâyeler yazan meşhur 
Edgor Po hakkında Tolstoy şöyle de
miş: 

— tiBöh* diyor; fakat korkutarm-
yor! 

Eski devletler de onun gibi: Korku
tamıyorlar... 

Ankara 16 — Büyük Mület Meclisi 
bugün Refet Ca:mtez'in başkanlığm-
da toplanarak general Naci Eldenlzin 
arzuhal encümeninin karau: cetvelin
deki Fatma Safiye Gelgül'e ait kara-
nn Millet Meclisi heyeti umumiyesin-
de müzakeresini istiyen talcriri ve bu
na; ait encümen mazbatası okunmuş
tur. 

General Naci Eldeniz, kürsüye ge
lerek 1919 da İzir'in işgali esnasında 
şehit düşen erkânıharp miralayı Sü-
le3rman Fehmi'nin hatırasm yaüede-
mumaileyhin şehadetini müteakip 

zevcesi Lûtfiyeye bağlanmış olan 40 
lira maaşın Lûtfiyenin vefatı dolayı-
sile miralay Fehminin bir memurdan, 
dul İcalan hemşiresi Safiye Gelgül'e 
bağlanmasını istemiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

TUZAK 
Aşk ve macera romanı 
Nakleden: (Vâ - Nû) 

Yakmda neşrine başlıyoruz 

Bugün 
16 
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Bayan evinde... Havan sokakta?. 
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D u n Creceki v e B u SaıbaKki H a b e r l e r 
S o n dakika, 

Blum kabinesine karşı 
hücumlar şiddetlendi 

Millî bir temerküz kabinesi teşkili isteniyor. 
Blum istita takrirlerinin tehirini istiyecek 

Paris 17 — Blvım kabinesine karşı 
hücumlar şiddetlenmiştir. Bugünkü 
vahim beynelmilel vaziyet karşısmda 
mim bir temerküz kabinesinin teşkili 
fikri günden güne kuvvetleniyor. 
Ayan meclisüıin, B. Blumdan biran 
evvel kurtulmak istediği söyleniyor. 

Paris 17 — B. Blum haricî siyaset 
hakkmda verilmiş olan istizah takrir
lerinin tehiri için mebusan meclisin
de itimad meselesini ortaya sürecek
tir. Blum kabinesinin mecliste 225 
reye karşı 350 reyle itimad reyi kaza
nacağı tahmin ediliyor. 

ispanya hükümeti Fransız 
ordusundan yardım istedi 

Cumhurreisl Azana, tayyare ile Tulüz şehrine 
iltica etti, sol cenah rüesası kaçıyorlar 

CÜNÜS HADİSELERİ 

Paris 17 — İspanya cumhuriyet 
hükümeti, Fransız komünistlerinin 
de yardımile Fransız ordusımun aci
len müdahalesini taleb etmiştir. Fran
sa hükümeti bu talebi reddetmiştir. 
Blum kabinesi, iki muharib arasında 
bir mütareke akdi İçin büyük devlet
lerin tavassutta bulunmalarına daha 
«iyade meylediyor. 

Paris 17 — İspanyadaki cumhuri
yetçi rical, Fransaya iltica ediyorlar. 
Cumhurreisi B. Azana ile nazırlardan 
Prieto tayyare ile Tulüz şehrine iltica 
etmiştir. 

Cumhuriyetçi İspanya başvekili 
Negrinin de gelmesi bekleniyor. Kata-
lonyada marksist şeflerin kaçışı umu
mileşmiştir. 

**Benim köyüme gelmediler 
yâ...,, zihniyeti ve avakibS..* 

tstUftya uğrıyan memleketlerde, halk ata-
smds, bazan şöyle bir söz dolaşır: 

— Adam segde! Benim köyüme gelme
diler ki... Filânca vilâyet İçin ne demeğe 
flupıgacagım! Oralılar, kendileri dtUftttı-
ıfin... 

Fakat istilâ dalgası, yavaç yava? ilerler. 
İlerlemesi için de bu tarz düşünüş kâfi
dir. 

Milliyet ttkri, milliyet bütünlüğü tesis 
etmemiş memleketlerin zafıl 

Şimdi de, küçük - büyük devletler, »«a-
ğı yrıkaın ayni zihniyeti gösteriyor: 

— Adam sende! Elin Habeşinden, Çinin
den, Avusturya ve İspanyasmdan bana 
ne! 

Hattâ, siyasî şuurun en f»zla İlerlemiş 
bulunduğu sanılan tngilterenln ortasında 
bile şu tarzda itirazlar: 

— Avrupanın ta öte tarafındaki Çekos-
lovaklar İçin mi döğüşccegiz?... Ey İngi
lizler! Bu İdeal (?!) uğruna silâha sarılır 
mısınız? 

Ve bu fikir, bir çoklarına ne kadar ma
kul, ne kadar müskit görünüyor: öyle 
ya... Nesine gerek İngilizlerin Çekoslovak
ya... 

Müşterek emniyet ve umumî sulh ideal
leri etrafında, Milletler cemiyeti İçinds 
birleşen milletlerin aralanndaki bağlar, 
İşte böyle, siyasî şuurları gevşek millet
lerin avatanperverliğine» benziyor: 

— Benim köyüme gelmediler ya... Adam 
sende... 

Milletler cemiyeti, âzasmm böyle bir 
zihniyet sahibi olduğunu herkese hkset-
tirdiği İçin, prensipleri aleyhine hareket, 
edenlerin ve âzasmı birer birer kapıp JTI-
tanlann teşebbüslerine mani olam-.yor; 
kendini saydırtamıyor. 

Milletler arasında bu yüksek siyasî şuur 
teesüs etmedikçe ve avakibl göze aimıp 
da müşterek emniyetin korku salıcı otori
tesi nihayet kurulmadıkça, bu çorap sö
küğü böylece devam edecektir. 

F. Tanur 

Avusturya vatanperverler seti, 
karısı ve oğlu intilıar etti 

Eski ve mühim şahsiyetlerden Reitlinger, 
Profesör Bayer ve kızı da intihar ettiler 

yelâ kızım, sonra da kendisini zehlr-
lemlştir. 
Şuşnig'in evlendiği teeyyüd 

etmiyor 
Viyana 16 (A.A.) — Resmi mahfil
ler, Şuşnigin kontes Vera Fugger ile 
evlendiğine dair dolaşan haberler 
hakkmda ademi malûmat beyan et
mektedirler. Bu izdivacın gayrı mel-
hvız olmasına rağmen bu haber ne 
teyid, ne de tekzib edilmektedir. 
\ Banker Lui Roçîld 
^ Londra 17 — Viyanadaki Deyli Tel
graf muhabirine göre banker Lüi Ro-
çild tevkif edilmiştir. 

Ü ç meşhur profesör 
tevkif edildi 

Paris 16 — Paris - Suar gazetesinin 
yiyanadaki muhabirinin işaratma gö
re beynelmilel şöhrete malik profesör
lerden Psikanaliz mucidi profesör 
Fröyd, farmakoloji profesörü ve No-
bel ilim mükâfatını kazanan profesör 
Leovi, geçen sene B. Hitleri tedaviden 
İmtina etmiş olan profesör Noymanın 
tevkif edildikleri söyleniyor. 

Viyana 16 (A. 
A.) — Heimvehrin 
müessis ve şefi 
binbaşı Emil fey, 
refikası ve oğlu 
llû beraber İntihar 
etmi§tir. Fey aile
sinin ne şerait 
tahtında İntihar 
ettiği henüz ma
lûm değildir. Bili
nen bir şey varsa 
o da üçünün de 
revolver kıu*§un-
larile ölmüş ola
rak bulunmuş ol
duklarıdır. 

Polisçe daha bu bapta bir şey neş-
redihnemiştir ve haber henüz umu
miyetle şayi olmuş değüdlr. 
- Liberal partinin eski ve mühim şah-
slytlerinden biri, Tirol endüstri teş
kilâtı reisi Fredlrih Reitlinger'in de 
intihar ettiği söylenmektedü.-. 

însbruk üniversitesi profesörlerin
den 60 yaşmda Gustav Bayer de ev-

Avusturya vatanpcr-
Tcrler şefi binbaşı Fey 

Çek - Sovyet ve Fransız 
erkânı harbiyeleri 
lenıasa başladılar 

Sovyet Rusyanm Çekos-
lovakyaya yardım 

vaadi katidir 
Londra 17 —- Moskovadaki Deyli 

Telgraf muhabirine göre Sovyet Rus
ya, Çekoslovakyayı bir tecavüze karşı 
müdafaa etmek için Fransa ile birlik
te hareket edecektir. Rusyanm Çekos-
lovakyaya bu yardım vaadi kati ve 
resmî bir şekil almıştır. Bu hususta 
Sovyet, Çek ve Fransız erkânıharbiye-
leri arasmda müzakereler cereyan 
ediyor. 

Fransız hariciye nazın Pol Bonkur 
ile Sovyet elçisi B. Suriç arasında vu
ku bulan son mülakat bu mesele üze
rinde cereyan etmiştir. 

Çekoslovakyada 
Alman mebusları 
Çek kabinesindeki Alman 
nazırı bugün istifa edecek 

Prag 17 — Alman çifçi mebusları, 
hükümet koalisyonundan ayrılmış
lardır. Kabineye memur olan Spina 
ağlebi ihtimal bugün kabineden çeki
lecektir. Çifçi Atman mebusları lide
ri, Çekoslovakya hükümetinden sü-
det Almanlanna hak ve imtiyazlarını 
vermesini istemiştir. 
Bükreşte bir Rumen - TürV 

Ticaret odası kuruldu 
Bükreş 16 (A.A.) — Anadolu ajan-

smm hususî muhabiri bildiriyor: 
Ticaret ataşemizin teşebbüsü ile 

Bükreşte bir Rumen - Türk ticaret 
odası kurulmuştur. Odanın gayesi,, 
iki memleket arasındaki ekonomik 
ve kültürel münasebetlerin inkişafı
na hizmettir. 

B. Mussolininin nutku 

^İtalya daima Almanya 
île birlikte yürüyecek,, 

İtalyan Başvekili: "Berlin - Roma mihveri 
harici politikamızın temel taşıdır,, diyor 

Subay ve askerî 
memurlar 

Sicillen tekaüd edilenler 
hakkındaki hükümler 

değiştirildi 
Ankara 16 (Telefonla) — Askerî 

ve mülkî Tekaüd kanununun subay 
ve asker memurlar hakkındaki fıkra-
lanmn tadiline dair olan kanun pro
jesi Büyük Millet Meclisi ruznamesi-
ne alınmıştır. Bu projeye göre, ilmî 
kifayetsizlik, disiplinsizlik ve ahlâkî 
sebepler dolayısüe sicillen tekaüd edi
len subay ve askerî memurlar hak-
kmdaki hükümler değiştirilmekte, 
ilmî kifayetsizlik ve disiplinsizlikten 
dolayı sicillen tekaüd edUenlerin dev
let müesseselerinin diğer kısımlann-
da çahşmalan kabul edilmektedir. 

Amerika ve Avusturya 
Vaşington 16 (A.A.) — Reisicum

hur Ruzvelt, Çekoslovakya; ile akdedi
len ticaret muahedesini ilân ederken 
87 memleketin istifade edeceği tenzi- ^ 
lâtlı gümrük tarifesinden Ahnanya-
nın hariç bırakıldığını tasrih eylemiş
tir. 

Reisicümhurvm beyanatı bugün 
yani Avusturyanm Almanya ile bir
leştiğinin resmen tebliğinden sonra 
yapılmış olmaSma rağmen Avus
turyanm listede tenzUâttan istifade 
edecek devletler arasında gözükmesi 
Amerikanın Avusturyayı Almanya-
dan ayn olarak telâkki etmekte de
vam edeceği ve yeni vaziyeti resmen 
tanımıyacağı suretinde tefsir edilmek
tedir. 

•IH ııııııııııııııııııııııuıııınliHiııııııııiilii'itıııııııı ıııiHiiMnmn 

Acıklı bir ölüm 
Memleketimi

zin tanınmış İş 
a d a m l a r ı n 
dan Türkiye tmar] 
bankası meclisi 
İdare Reisi ve 
Hathas inşaat 
şirketi müessisl 
müteahhid HA-
LÎD TAHtR AB
DA müptelâ ol
duğu rahatsızlı
ğından kurtula-
mıyarak dün sa
bah vefat etmiştir. Cenazesi bug^n 
saat onda Kadıköy Mühürdar Rızaiyc 
sokak No. (21) deki evinden kaldırı
larak Üsküdar araba vapurUe Kaba-
taşa geçilecek ve Ayaspaşa tarikile 
Nişantaşuıdaki Teşvikiye camisinde 
namazı kıhndıktan sonra Zincirliku-
yudaki asri mezarhğa defnedilecektir. 

Roma 16 — B. Mussolini bu akşam 
saat beşte Avusturya hâdisesine dair 
mühim bir nutuk söylemiştir. Çok al
kışlanan bu nutukta demiştir ki: 

«Son günlerde mühim bir hâdise 
Avrupa haritasım değiştirdi. Avustur
ya artık müstakil bir devlet olmak
tan çıkmış, Almanyamn bir parçası 
hahne gelmiştir. Avusturya dramı 
dün başlamış değildir. 1848 de başla
dı, umumî harbden sonra da 
jrlrmi sene devam etti. Avus
turya nihayet tabiatin kanım-
larma mukavemet edemedi. Yakmda 
Avusturya halkı rey verecektir. Bun
dan sonra Avusturyanm Almanyamn 
bir parçası olduğu teeyyüd edecektir. 

Umumî harbden sonra evvelâ Ver-
say, sonra Senjermen muahedeleri 
zorla Avusturyayı müstakil yapmıştır. 
Bu istiklâli korumak için Milletler 
Cemiyeti uğraşmıştır. Milletler Cemi-, 
yeti konseyinin bir milletin istiklâli
ni tekeffül etmesi kadar saçma şey ola 
maz. 

934 deki hâdiseler üzerine Brenncr 
geçidine 3 fırka gönderdik. O zaman 
içtinap edilmesi gayri kabUi hâdiseler 
dolayısile buna lüzum vardı. Fakat 
hiç bir Avusturyalı bundan dolan bi
ze teşekkür bile etmedi. , 

934 de Avusturya ile bir siyasî pro
tokol imza ettik. Fakat o tarihten be 
ri Avrupanm umumi şeraiti çok değiş
ti. İtalyamn garb devletlerile müş
terek hareketi zecri tedbirler ve ttal-
yayi bağma teşebbüsü yüzünden 
sarsıldı. 

Teşrinievvel 936 da Roma Berlin 
mihveri teşekkül etti. Ben şahsen Avus

turyalılara Almanyaya yaklaşmağ'ı 
tavsiye ediyordum. «Bu mület Alman 
aleyhdarı olamaz» diyordum. Böyle 
bir şey ahlâkî ve siyasî bir hatâ olm-
du. Benim bu tavsiyem üzerine tem
muz 937 de Venedikte Hitlerle yaptı
ğım mülakat «Avusturyanm isliklâli 
her şeyden evvel Avusturyalıları alâ
kadar eder. Berlin - Roma mihveri ha
rici politikamızın temel taşıdır» de
dim. 

Martın yedisinde Şuşnig mahrem

lerinden biri vasıtasile reyiâm yapa
cağından bahisle fUcrimi sordu. Hu
nim bir hatâ olduğunu, neticenin iyi 
çıkmıyacağını söyledim. Bu sözlerle 
kendimi medhetmek istemiyorum, hâ^ 
diseyi gördüğümü anlatıyorum. 

Şimdi bu hâdise karşısında dünya 
matbuatı faydasız bir çok sözler sar-
fediyorlar ve İtalyanlara «niçin Avus
turyanm isltikiâlini kurtarmak için 
yardım etmediniz» diyorlar. Biz Avus
turyalılara ne tahriri ne de şifahi böy* 
le bir taahhüdde bulunmuş değiliz. 
Zaten hariçten kuvvet yardımma lü
zum gösteren istiklâl, istiklâl olamaa. 
hakikî millî bir kıyam vardır. Biz İtal
yanlar bımu çok iyi anlanz. 

İtalyanlar, unutmıyalım ki, İtalya
mn ilk ittifakı 1866 da Prusya devle-
tUe olmuştur. Bir çok sathi düşünüş-
lü cahiller diyorlar ki: «Faşist İtal
yamn hududunda milyonlarla Alman 
bulunması İtalya için tehlikelidir.»: 
Bunlara cevab vereyim ki İtalyanlar 
kolayca korkmazlar. Afrika harbinde 
52 devlet bize bir şey yapamadı. İtal
yanlar çetin ruhlu ve doğru yürüyen 
insanlardır. 

Biz, faşistler için bütün hududlar 
mukaddestir. Bu hususta münakaşa 
yapılmaz, hududlar müdafaa edilir. 

Avusturya dramımn beşinci safhası
na gelince, dünyadaki faşist düşman
ları Almanya ile İtalyamn arasına ni
fak sokmak, aradaki muhadeneti kır
mak, hülâsa yeni bir umumî harbe 
vesile hazırlamak istediler. Bu, demok
rat devletlerin hatah düşüncesi idi. 
Böyle bir hareket bizim siyasî zekâ
mıza aykırıydı. Avusturya üe Alman
yamn birleşmesi daha ziyade gecike-
mezdi. İtalyanm bugünkü vaziyetin
den Almanlar anladılar ki Roma •• 
Berlin mihveri yalnız normal vakit
lerde diplomatik hâdiseler için değil
dir. Böyle müstesna ve tarihî zaman
larda ne kadar sağlam olduğunu is-
bat etmiştir. Bu iki büyük millet sul
hu korumak ve diğer milletlerin sulh 
ve selâmet içinde beraberce çalışma^ 
larını temin etmek için her zaman be
raber yürüyecektir.» 

Danzige mukabil Memel 
Bir Fransız gazetesine göre Almanya 

Lehistana bunu teklif ediyormuş 
Paris 16 (A.A.) — Jurnal: Damig 

koridoru meselesini halUetmek iQm 
Almanya, Polonyaya denizde bir 
mahreç bulmak hususunda Litvan-
yaya aid Memel'den istifadede her 
halde kusur etmiyecektir. Göriilüyor 
ki dünyayı ateşe vermek için elde 
birçok kundak vardır. 
Lehistan - Litvanya ihtilâfı 

y e n i d e n ş i d d e t l e n d i 
Paris 16 — Varşovadan Pari - Suar 

gazetesine bildirildiğine göre, Lehis
tan - Litvanya ihtilâfı yeniden şid
detlenmiştir. Lehistan Litvanyaya ül
timatom şeklinde bir nota verecektir. 
Notada evvelce Lehistan taı*afmdan 
ilhak edilmiş olan Vilno şehrinin il-
hakmm Litvanya tarafındaıı tamn-
ması ve iki hükümet arasında yeni
den siyasî münasebat tesisi istene
cektir. 

Diğer taraftan Litvanya son hu-
dud hâdisesinde öldürülen Leh aske
rinin Litvanya toprağına girerken 
ateş edildiği ve Litvanya toprağında 
öldürüldüğü bildiriliyor. İki hükümet 
münasebatı çok gergindir. Litvanya-
Ua Lehistanm, Avrupanm bugünkü 
vaziyetinden istifade etmek istediği 
söyleniyor. 

Bir karar sureti 
Varşova 16 (A.A.) — Mülî birlik 

partisinin parlâmento gı-upu bugün 

kabul ettiği bir karar suretinde, mil
letin bugün her zamankinden dab» 
ziyade birleşik olması lâzım geldiğin» 
bUdinnekte ve: «Her ihtimali karşla-
mağa hazrnz» denilmektedir. 

Bu karar sureti bu sabah, ordı* 
başkumandanı olan mareşal Smigly 
Rydz'e verilmiştir. 

Riga 16 (A.A.) — Röyter muhabi
ri bildiriyor: Litvanya'dan gelen ha
berlere, Vilnoda da iki Polonya fırkft-
sı tahşid edihniştir. Yann için cidöl 
inkişaflardan korkulmaktadır. } 

B. Hitlerin avdeti Litvanya 
ihtilâfile alâkadar 

Berlin 17 — B. Hitlerin Viyanadaî* 
alelacele Berline dönmesi Leh - ^ "* 
vanya arasındaki gerginlikten ileri %^ 
Uyor. Bu ihtilâf Memeldeki Almanlar»^ 
alâkadar ediyor. 

Yeni bir müsademe 
Paris 17 — Leh - Litvanya h u d u ^ * 

da Sakay civannda yeni bir müsadf 
me olmuş, bir Lehii nefer, Litvany&J^ 
bir askeri öldürmüştür. B. Bek Varşo^ 
vaya dönmüştür. Leh notası bu sat 
Litvanyaya verilecektir. 

abarf 

Dün gece zelzele oldu 
Dün gece sabaha karşı dörde be? 

kala şehrimizde şiddetlice bir zelze 
olmuştur. Haşarat yoktur. 
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AKŞAMDANAKŞAMA 

Yaşadığımız devir 
Tarihin hiç bir safhası bu 
kadar romantik değildir I 

Avustuıyadan garip garip haberier 
geliyor Kimi tebessüm ettirici, kimi 
feci. 

Birinci tip haber: 
— Şu§nig evlendi. 
- - 1 . . . 
— Evet, kaçması yahud tevkif edi

lip sorguya çeldlmesi bekleniyordu. 
Halbuki evlendL.. Avusturya'mn in-
lülâlinin hemen ferası günü!.. 

—ccVatan ailelnden terekküp eder. 
Vatamn nüvesi ailedir!» derler.. De
mek İd, Avusturya istUdâlinin lideri 
olan ve azmile, mütemadi gayretile 
şöhret kazanan Şuşnig, böyle hareket 
ederek şu neticeye varmak İstiyor: 
«Vatan gitti! Ülküm yıküdıî Fakat yıU 
mıyacağun! Yeni bir aile kurdum. 
İdealime tekrar varmak için bu ilk nü> 
veden tekrar başhyorum!..» 

İşte, metüı ve idealist adamların 
azmi böyledir!.. 

Bu münasebetle aklıma bir tiyatro 
piyesi geldi: Monte Kristo'nun mace
rası malûm. İhtiyar mahkûm, tf ada
sındaki zindanda tam kırk sene çalış
mış; saç sakal ağarmış, ve bu müddet 
zarfmda da firarım hazırlamış: Du
varda bir gedik açarak, dışan çıkabil
meği umuyor. Halbuki yayhş hesapla
mış da, deliği başka bir mahkûmun 
höceresine açmamış mı?.. Bu eseri ope
ra komik haline aokan bir müellU, 
doksanlık mahkûma şöyle bir tirad 
yaptırır: 

— Zarar yok! Yılmam... Kırk sene 
daha çalışır, bir delik de öteki istika
mete açanm... tşte o zaman (farkı ile 
söyliyerek:) 

Hürriyet! Ey mukaddes hür-ri-yet!.. 
Şuşnig'in ki de o hes«p.. 
Yeniden başhyor.. Bu yolla Avustur-

yayı kurtaracak... Evet, bir ideal için 
Ölmek kolayauş, yaşamak güç... O da 
yeni bir hayata başhyor. Haydi hayır-
hsı!. 

» « • 
Fakat bugünkü nüshamızda, ajan

sın haberieri arasındaki ailevî intihar
ları da okumuşsunuzdur: Avusturya 
istiklâlinin taraftar ve bayraktarları, 
çoluklarile, çocuklarile hayatlanna 
hatime çekmişler! 

Derler ki: 
— Romantik asır bittL.. Şimdi mad-

diyetçi devirde yaşıjvruz! 
Ne hata... Avusturya'dan Rusya'ya, 

İspanya'dan İtalya'ya, Çin'den Japon
ya'ya kadar gözlerinizi bütün dünya
da gezdirin... Romantik bir eser yaz
mak için. Misel Zavako'nun ilham al
ması için bugünkünden daha ftlâ bir 
devir bulunur muydu?^ 

Borjiyalar nedir ki?.. Fransız inla-
lâbı nedir ki?.. Bonapart devri nedir 
ki?.. 

Hepsi de, bu muazzam mabaidli ro
manın yanında birer minik hikâye
cik... 

İçinde bulunuyoruz da azametini 
kavnyanuyoruz yoksa.. Dâhi Mr mü
ellifin çdap da yaşadığımız günleri 
yazamamasma sel>ep de şudur: 

Hakikat ortadayken ve aktörler biz
lerken kim masal dinliyecek?.. İstik
balin sakin devirlerinde, evlâdlanmız, 
dehşet içinde, tüyleri diken diken ka-
bararak, geceleri uykuları kaçarak, 
Umacı masah dinlemiş asabi çocukla-
nn heyecanım geçirer^ bizim bugün
lerimizi anacaklardır... 

Ve sonra, ilerini sıkmtı kaphyarak: 
'— Aman, bunaldım... Tarihin başka 

Divanyolu - Beyazıd 
Kar amustafapaşa 

medresesi 
kaldırılacak mı ? 

Şehircilik mütehassısı B. Prot 
Divanyolu ile Beyazıd arasmdald 
caddeyi genişletmeğe lüzvun görmüş 
bu münasebetle Çarşıkapıda Kara-
mustafapaşa medresesinin kaldınl-
ması lâzım gelmiştir. Fakat müzeler 
idaresi, Karamustapaşamn tarihî 
şahsiyeti ve medresenin mimari va
ziyeti batomından binada kalmak 
suretile yolun sağdan ve soldan ge
çirilmesini teklif etmiştir. 

Belediye müzenin bu teklifine he
nüz cevap vermemiştir. Şehir plâm 
hazırlanmağa başlandıktan sonra 
cadde ve sokaklarda açılacak yeni 
istikametlerin tayini mütehassısa ait 
olduğundan teklif B. Prost tarafın
dan tedMk edilecek ve bundan sonra 
bir karaj verilecektir. 

Maarif Vekili 
Ankaraga gitti 

Dün muhtelif yerde 
tedkiklerde bulundu 

Birkaç gündenberi şehrimizde bu
lunan Maarif Vekili B. Saffet Ankan 
dûn de tedkiklerine devam etmiş ve 
akşam Ankaraya gitmiştir. Vekil be
raberinde Maarif Müdürü B. Tevfik 
olduğu halde dün sabah yüksek mu
allim mektebine giderek mektep teş-
kilâtııu tevsi maksadile orada yapıl
masına başlanmış olan ilâve inşaatı 
gözden geçirmiştir. Y ü k s ^ muallim 
mektebi tevsi edilmekle beraber ta
lebenin bütün ihtiyaçlarım kaşılıya-
cak şekUde asri bir hale sokulacak
tır. Bu suretle, her sene biraz daha 
fazlalaşan tald» kadrosu da yeni
den çogalabilecektir. 

Maarif Veküi öğleden sonra şehri
miz orta mektep ihtiyacı üzerinde 
meşgul olmuştur. Şehrimizde yeni
den ilci orta mektep açılması şimdi
den kararlaştırılmıştır. Bu mektep
lerden biri Karagümrükte diğeri 
CağaloğlUnda açılacaktır. Kaıtar 
gümrük orta mektebi her türlü asrit 
teçhizatı havi bultmacak şekUde ye
niden inşa edilecektir. Maarif Veküi 
dün bu mektebin yapılacağı arsa3ri 
gezmiş, sonra Çağaloğlvına gelerek 
kız orta mektebinde meşgul olmuş
tur. 

Çağaloğlu orta mektebinin İstan
bul kız orta mektebi binası yanmda 
açılması münasib görülmüştür. Bu 
maksadla kız orta mektebi binası tar 
dü edilecek ve bu binamn yamna üâ-
ve inşaat 3rapılmak suretile ildnci 
orta mektep meydana getirilecektir. 
Dünkü tedkikler neticesinde mevcud 
bina ve yanmdaki büyük bahçenin 
bu tadü ve inşaata elverişli olduğu 
anlaşılmaktadır. 
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devrine, bir ferah devrine dair eserler 
okuyayım!... -diyecelder; ve ellerine, 
artık Neron'a mı aid olur, Enkizisyon'a 
mı, bir eser geçirip: — Oh... Hiç değU-
se bir şehri keyif için yakmış! Hiç de-
ğUse bir memleketin yalnız bir zihnre-
sine eza edilmiş! - diyecekler... 

(Vâ-Nû 

Haklı şikâyetler 
Temizlik de inşaat 
meselesi değil ya.^ 

Taksim meydanında, bir çok sene
ler evvel, halâlar inşa olımurken o 
vakit şehremini olan zat halkı temiz
liğe alıştırmak için burajra ve Svitan-
ahmeddekl tahtelarz hal&ya birer 
memur yaya müstecir oturtmuş ve 
halâlarm temiz tutulmasmı şiddeti* 
tenbih etmişti. 

Avrupada, bilhassa Londrada (tu
valetlerin) memur veya müstecirlerl 
yani temizliğe memur adamları; bu 
adamlarm havluları, sabunleın, sü
pürgeleri vardır. Her gelen gittikten 
sonra ortalığı temizlerler. 

Taksimdeki halâlar bugün taham
mülü çok güç olan fana kokular için
de ve fevkalâde pistir. Müsteclri ola
cak adam (ki ds^a kapıdan girme
den para istiyor) bu işi yalnız bir ti
caret gibi İfa ettikçe, yani, halâlan 
temizlemedikçe, oraya sabunlar, hav
lular, kâgıdlar koymadikça bu yer bir 
pislik ve belki hastalık membaı olmak
tan kurtulmaz. Sonra da: Unutma
malı ki Taksim meydanı ecnebilerin 
en çok gelip geçtikleri bir yerdir. Ora
daki bu halâlar kaldınhncaya kadar 
içindeki kirli vaziyetin yok edilmesi 
de bir inşaat Işl degll a! I 

S. M. S. 

Eminönü meydanı 
Yıktırılacak yerlerin 

arkasında binalar tamir 
edilecek 

Eminönü meydanmda İlk ikice 
yıktırılması kararlaştırüan Vali(ieha-
m halckmda Belediye üe Evl^f ara-
smda imzalanan itilâf namenin bu
günlerde tasdik edilip gönderilmesi 
bekleniyor. Fakat belediye, Valideha-
m istimlâk edilerek derhal yılcıldığı 
takdirde hamn arlcasmdaki bir ta
kım barakalaım meydana çok çirkin 
bir manzara vereceğini gözönüne al
mıştır. Bunun için Uk önce bu gibi 
harap binalar tamir ve tanzim edi
lecek, ondan sonra Valideham yıktı-
nlac aktır. 

Bu tedl»r, yalnız Validelıam arka-
smdaki binalara inhisar etmiyecek-
tir. İstimlâk haritasma göre kaldm-
lacak olan binalann arkasma tesa
düf eden ve müstakl)el meydamn et
rafım teşkü edecek olan binalann 
da bu bakımdan tedkikine lüzum gö
rülmüştür. Şayed bu binalar da ha
rap, perişan iseler bunların tamir 
ettirilmesine teşebbüs edüecek ve bu 
suretle Yenicami etrafı açüdıktan 
sonra yeni meydan çiridn bir lıalde 
kalmasına imkân verilmiyecektir. 

B e l e d i y e h a z i r a n d a n i t i b a r e n 
c e n a z e d e f n i i ç i n t e d b i r 

a l ı y o r 
Cenazelerin belediye vasıtasile gö

mülmesi kaî'an haziranda tatbik edi
lecektir. 

Belediye, memurları için bir serria 
otomibili tedarik edecektir. Mevcud 
üç cenaze otomobiU ile bir araba ih
tiyacı İcarşılamadığmdan bir cenaa 
otomobili daha alma;caktır. 

Ölülerin yıkanıp kefenlenmesi için 
de malzeme ve tedbirler almmıştır. 
Cenazelerin belediye tarafmdan def
ni şimdilik ihtiyaridir. Bu tedbir rağ
bet g&ürse teşkilâtta genişletUec^-
tir. 

Surp Agop 
Ay sonunda 

mezarlar 
kaldırılacak 

Belediye ile Patrikhane ve Enntsû 
mütevellüeri arasmda yapüan anla^ 
ma üzerine Surp Agop mezarlğımn 
ifrazı Tapu idaresince yapılmıştı. 

Belediye, kendisine l ^ a n losımlaitm 
küçük parçalara tefriki Ue satılığa 
çıkanlması için şehir mütehassısı B. 
Prost'a bir proje hazırlatmağa karar 
vermişti. Mütehassıs, nisanda şehrlr 
mize geldiği zaman meşgul olacağı iş
ler sırasmda Surp Agop mezarlığı sa
hası da vardır. 

Mezarlıkta bulunan mezarlarm bo
zulup ölülerin nakli muvafık görül
müş ve aile kabirlerinin İcaldınlması 
için bir mühlet verilmişti. İlân edilen 
mühlete rağmen şimdiye kadar hiç 
idmse çıkarak Ölüsünü kaldıramamış-
tır. Blediye, bu ay sonunda sahadaki 
ölüleri kendi vasıtasile kaldırarak Er
meni mezarlığına nakledecek, pera
kende kemikleri de toplıyarak gömdü-
recektir. Bu iş bittikten sonra müte-
hassısm haSırlıyacağı plâna göre sa
ha tanzim edüecektir. 

Aşıkile birlikte kocasını 
öldiiran kadın 

Erkek 6 sene, kadın ve 
annesi altışar sene sekizer 

aya mabkûm oldu 
Receb admda bir delilsanlıya âşık 

olarak, bu yüzden kocası Nureddini 
öldürmek için elbirliği yapıp kocası
nı. Recebe öldürtmekten suçlu İrfan
la annesi İfakat ve icatU âşığı Rece
bin muhakemeleri dün ağır ceza mah
kemesinde bitirilmiştir. 
Recebin Nureddini teammüden öldür

düğü ve İrfanla İfakatm da bu cina
yete iştirak ettikleri sabit olmuştur Te
ammüden Nureddini öldürmek suçun
dan dolayı Recebin idamı lâzım gdi-
yorsa da Nureddinin, ırzma gözdilone-
si Receb hakkmda hafifletici sebep 
görüldüğünden cezası yirmi dört sene 
ağır hapse indirilmiştir. Diğer taraf
tan Recebin cinayeti işlediği zaman 
on sekiz yaşmı ikmal etmemiş oldu
ğundan bu cezasınm da dörtte üçü 
indirilerek altı sene ağır hapsine ka
rar verUmiştir. 

Bu cinayette Recebe iştirak et
mekten suçlu İrfan Ue annesi İfaka
tm onar sene hapislerine ve fakat, 
Nureddinin, kansı İrfanı ihmal et
mesi kendileri hakkmda hafifletici se
bep olarak kabul edüdiğinden cezalan 
indirilerek altışar sene sekizer ay har 
pislerine karar verilmiştir. 

T u t u ş a n b a c a y a s u d ö k e r k e n 
d ü ş e r e k k o l u n d a n y a r a l a n d ı 

Şişlide Âbidd Hürriyet caddesinde 
bayan Klarkm evinin bacası tutuş
muştur. 

Yangm önlenmiş ise de, bateaya su 
dökmek istiyen komşunım hizmetçisi 
Arusjrak, ayağı kayarak damdaki car 
ımn üzerine düşmüş, kolundan yara
lanmıştır. Arusyak Çocuk hastanesi
ne kaldırılmıştır. 

İSTANBUL HAYATI 

Bu da evlâd şefkati! 
Bir ahbabm çocuğunu hastaneyi 

kaldırdılar, oldukça mühim Ur ope< 
rasyon yapddı. Ertesi gün hastayı 
ziyarete gittik. Doktorun tdUnHa 
yavrucak sessiı sadasu yatıyor, ara» 
sıra hafif iniltilerle pembe yanakl»-
nnm gerilmesinden, dişlerini nkarak 
yaranın iztırabına ffijt^ germcğf 
çalıştığı iHilaşıhyordu. 

Biz kapıdan İçeri girer girmes gO-
lümsiyeFek babasına döndü: 

— Babacığım. Ağlamazsam, ye
rimde kımıldamazsam çabuk iyi olup 
hastaneden çıkacağım değil mlT 

Derhal ikfaniz bb-den tasdik ettik. 
Babası yanağını okşıyarak, hastane^ 
den çıkar çıkmaz alacağı oyuncak» 
lardan bahsediyor, masaldan misal
lerle küçüğün maneviyatım laiTre#* 
lendinneğe çafaşıyoriu. 

Bir aralık dışarıdan bir güriStfl 
duyuldu. Koridorda ayak patırddan 
yaklaştıkça kadm sesi daha iyi faıv 
kediliyordu: 

— Vah yavrum vah. Bu ilâç koko^ 
larının içinde nasıl yatıyor? 

Odanm kapısı açıldı. Çocuğun bft» 
yük annesi adımuu atar atmas çığ-
hğı bastı: 

—Ah evlâdmıum. Seni bu haller
de mi görecektim? Sararmış sohnuf 
ta hayalifener olmuş çocuğum. 

Kadın, önüne geçmemize m^dan 
bırakmadan haykıra baylara yatağın 
üzerine kapandı. Gözlerini uğuşturaı-
rak boğula boğula bağırıyordu: 

— Evlâdcağmmm şu haline bakf-
mz hele. O gül yanaklar ne olmuşT 
Pembe dudaklan nasıl da saramif 
yarabüi? 

Büyük anne alabildiğine haykum-
rak sözüm ona ağhyordu. Fakat dik* 
kat ettim, göderinde bir damla ynş 
bUe görünmüyordu. Hıçkıra hıçkım 
bir müddet daha çocuğun yüzüne 
baktıktan sonra tekrar yatağın üstü
ne kapandı: 

—> Ah yavnm, seni bıçaklar altma 
yatırdılar öyle mi? O eU kınlasıcap 
iar senüt pamuk gibi etlerini nasıl 
kıydılar da kestUer? Söyle eıdâdun, 
söyle. Yaraların çok acıyor değU mi7 

Çocuğun babası kalktı. Kaynana-
smın omuzundan yakahyarak geriye 
çekmek istedL Fakat ne mümkün? 

Bu acı çığlıklar karşısmda evvdâ 
şaşahyan yavrucak ta nihayet mİnl 
mini dudaklarmı büktü. Can acısın
dan etrafı mosmor halkalanan gö»* 
leri süzüldü. Damla damla yaşlar 
yanaklanndan yuvariandı. tnUtOer 
yavaş yavaş 3rükseIdL Nihayet o da 
büyük annesüe ağız eğıza veropA; 

— Çok acıyoooor. 
Diye çığhğı bastı. O zamana kadar 

yatağın başucunda, ağlamıya baha
ne anyan annesUe ablası da mendil
leri gözlerine kapadılar. Hepsi bir* 
den hıçkınk müsabakasına çıkmış 
gibi yaygara kopanyorlardı. Bereket 
versin doktor yetişti, h^s i odadan 
çıkarıldılar. Fakat, büyük annesinin 
didişmesi esnasmda yavrucuğun yar 
rasından bir dikiş sökülmüş. Tekras 
ameliyat masasına götürdüln-. 

Bu da güya evlâd şefkati... 
Cemal Refik 

« • • • • — — • « • — • « • • • • » « • « • • — • • • • • • • » « • » « » « » * 

Balo 
Küzüay Icurumu Bakırköy şubesi 

Cumartesi gecesi Cumhuriyet Hal* 
partisi salonunda bir balo verecektir. 
Bu husustaki lıazırlıklar ilonal edil
miştir. 

Bay Amcaya göre.., 

U^i 

— Bazı esnafm vitrin müsabalca-
*^da mükâfat aldıklarım gazetede 
Kördüm de aklıma gehli bay Amca... 

... Bu çeşit müsabakalfuı Um icad 
ettiyse çok iyi etti, esnaf mükâfat ka-
«anacağım diye... 

... İnceden inceye düşünüp yitrln 
sOslemesini... 

Malini gOstermeslnl öğrendil. B A — Ne mutlul.. Bari bir de (müf̂  
teriye hoş muamele «tine) müsabaka* 
m İcad edllM... 
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16 mart şehidleri hürmetle anıldılar 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

geldik. Vatan ve millet uğrunda fe
da ettiğiniz asil kanlarınızın ıslattığı 
topraklar üzerinde gürbüzleşen genç
lik, yarattığınız matem havasım sus
turacak kadar aşkla, heyecanla, ne
şe ile durmadan dinlenmeden çalışı
yor. Ruhlara verdiğiniz hızla gençlik, 
elindeki sönmez meşalesile koşuyor, 
koşuyor ve sizlere «Ey aziz ölüler, 
ruhlanmzı ne biz, ne de bizden sonra 
gelecek nesiller asla incitmiyecektlr.» 
diye haykırıyor. 

B. Cemaiçddin Fazıldan sonra 
Halkevi namına Eyüp Halkevi baş
kanı doktor B. Hilmi Kot bir nutuk 
söylemiştir. Doktor bu söylevinde 
Eyüplülerin şehidlere karşı duyduk-
lan derin alâkadan bahsederek bil
hassa demiştir ki: 

— 16 Martm yıldönümü ihtifaline 
memur edilen Halkevlmiz ve çevre
miz namma cümlenizi saygı ile se-
lâmlanm. Şurada yatan aziz ölüler 
1920 on altı martında şehid edildik
ten sonra Eyüplü kadirşinas bir Türk 
tarafmdan şu karşıda gördüğünüz 
hastanede al kefene sanlarak şu 
hurda ağacm altma gömülmüşler, 
kıymetli kardeşler onlann kıymetini 
takdir ederek orasmı işartlemişlerdi. 

İşte o günden İtibaren Eyüp bu ema
net şühedayı asla ihmal etmedi. 
Eyüplüler hergün bu şehidler evinin 
bekçiliğini yapmakla manevî bir zevk 
duymaktadırlar.» 

Gençlik namına Üniversite talebe
sinden B. Bahadır Alkım da çok ateş
li bir söylev vermiştir. Üniversiteli 
genç ezcümle şunlan söylemiştir: 

<—' îşgalin acılarım hepimiz ha-
tırlanz. 18 yıl evvel bugün Şehzade-
başı karakolumuzun sabahleyin as
kerlerimiz uyurken basılması, sonra 
müsademe ve kahir bir ekseriyete 
karşı az bir kuvvetin mücadelesi... 
Nihayet bizden şfthid ve mecruhlar... 
Fakat İşgalciler bilmiyordu ki, Türk 
şehri, Türk hürriyeti, Tüık istiklâli 
Türkten almmaz.» 

Nutuklardan sonra askeri bando 
matem havası çalmış ve kolordu, be
lediye, parti namına şehldliklere çe
lenk konmuştur. Bando sustuktan 
sonra bir subay kumandasında bir 
manga asker havaya üç el ateş et
miştir. Bımu müteakib duruş sırasile 
kıta]a:r ve mektepler geçid resmi yap
mışlar ve Eyüp iskelesinden dağü-
nuşlardır. 

16 Mart ihtifali münasebetile dün 
Halkevlerinde de merasim yapılmış, 
konferanslar verilmiştir. 

Buhran ve muvazene vergilerinde 
yapılacak tenzilât 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Reis, Refet Canıtez, general Naci 

Eldeniz tarafmdan yapılan kanun! 
teklifin ait olduğu encümenlere tevdi 
edileceğini buna nazaran da müzake
re mevzuu kalmadığmı söyliyerek 
ruznainenin diğer maddelerine geçil
diğini bildirmiştir. 

Subaylar ın terfii 
Bunım üzerine subaylar heyetine 

mahsus terfi kanununun birinci mad
desini değiştiren kanunun müzake
resine geçilmiştir. 

Birinci müzakeresi yapılarak kabul 
edilen bu kanuna göre: 

«Hiç bir subay mensup olduğu sı
nıfı kıtasında; rütbesine ait asgarî 
müddetin üçte biri kadar bilfiil hiz
met etmedikçe terfi edemez. Bu müd
detler Ijurmay subayları için harpte 
hasıl olacak ihtiyaca göre başbuğluk-
ça lüzumu kadar azaltüabilir. 

Asteğmen ve teğmen rütbesinde 
olan havacı subaylann terfileri için 
rütbelerine mahsus asgarî müddetin 
hesabında kara ve hava' sınıflan kı-
talannda yapacakları hizmet müd
detlerinin mecmuu bilfiil kıta hizmet
lerinden sayılır. 

Sınıfından kadro mucibince rütbe
sinin mukabili kıtaat bulunmıyan su
baylann terfileri mafevklerinden 
alacakları siciller üzerine yapılır. 

Harp akademisi ve yüksek levazım 
mektebi tahsilinde bulunan subay-
^^^^ kurmay stajiyerleri ve kürniay 
süVaylarmm akademiye ve yüksek 
levazım mektebine gireceklerin de bu 
mektebe güınezden evvl tahsil esna-
smda V tahsUden sonra memur edile
cekleri muhtelif muharip kıta ko-
mutanhklarmda ve levazım smıfı 
İçin kıta sayılan yerierdeki hizmetleri 
dahi esas smıflan kıta hizmetlerin
den sayılır. 

Alelûmum muavin smıflar mensup-
lanndan harp akademisini muvaffa
kiyetle itmam edenler, piyade sınıfı
na nakledilirler. İşbu nakilden evvel 
muavin kıtalarda geçen hizmetleri, 
kıta hizmetinden sayılır. Ancak terfi 
için piyade sımfmdan sicil müddeti 
olan bir sene «jandanna stajiyer su-
baylan ile mühendis subayları altı 
ay» bulunup muvafık sicil almak meş
ruttur. 

Mütehassıs tabib ve baytar ve kim
yagerlerin hastahanelerde bakteriyo-
lojihane ve serolojihanelerdeki ihtisas 
hizmetleri kıta hizmeti olarak kabul 
edüir. 

Sanayii harbiye smıflarına mensup 
subaylar smıflanna ait kadro dahilin
de mafevklerinden .alacakları sicil 
üzerine terfi ederler. Ancak birinci 
fıkrada mezkûr kıta subaylatmdan 
gayri mezkûr fıkradaki emsali nasıb-
lılardan evvel terfi edemezler 

V e r g i tenzi lât ı 
Müzakerenin sonunda kürsüye ge

len Maliye Vekili Fuad Ağralı, büyük 
Şefin nutkunda: işaret buyurduğu ve 
hükümetin de programmda temas 
eylediği vergi tenzilâtmdan hayvan
lar vergisi kısmma ait lâjrihanın 
Büyük Millet Meclisine takdim edil
diğini söyliyerek demiştir ki: 

— Buhran ve muvazene vergilerine 
ait kısım da bir kaç gün içerisinde 
takdime edilecektir. Yüksek heyetin 
malûmudur M, hayvan vergisi kaydı 
Mart nihayetinde başlar ve nisandan 
itibaren de mükellefler beyanname 
verirler. Onun için kanunun biran 
evvel memurlanmızai tebliğ edilmesi 
için Ziraat Maliye ve bütçe encümen
lerine havale edilen bu kanunun ace
le olarak çıkmasını temin yolunda bu 
üç encümenin müşterek bir encü
men halinde çalışmasmı rica edece
ğim. 

Maliye Vekilinin bu teklifi heyeti u-
mumyiece kabul edilmiş ve cuma gü
nü toplanmak üzere müzakereye ni
hayet verilmiştir. 

Türkiye - Polonya 

Ticar î m ü b a d e l e y i art ırmak 
için tedkikler yapı l ıyor 

İzmir 16 (Telefonla) —. Türkiye -
Polonya klering anlaşması dahilinde 
iki memleket arasındaki ticarî mü
badeleyi artırmak için alınması lâzım 
gelen tedbirler hakkında tedkflder 
yapmak ve İzmir üıı-acatçılarüe te
masta bulunmak üzere, Tüi'kiye - Po
lonya klering enstitüsü Türkiye mü
messili Ankaradan buraya gelmiştir. 
Yarın (bugün) Türkofiste İzmir ih-
racatçılan ile görüşecektir. 

Polonya bu sene İzmir 
fuarına iştirak edecek 

tzmir 16 (Tlefonla) — Polonya bu 
sene İzmir fuanna iştirak edecektir. 
Kullanılmış sefaret otomo

billeri memleketimizde 
satılabilecek 

Ankara 16 (Telefonla) — Gümrük 
ve înhisariar Vekâleti, kullanıldık
tan sonra iade edilen sefaret oto
mobillerinin memleketimizde satıl
mak istenildiği takdirde gümrük res
mi alınmadan satılması hakkında ye
ni bir kanun lâyihası hazırlatmıştır. 

Dün geceki konser 
Mesud Cemil ve arkadaş

ları yüksek bir sanat 
eseri gösterdiler 

Dün gece Saray sineması binasın
da Mesud Cemil ve arkadaşlanmn 
Türk musikisi koro konseri verilmiş
tir. Şehrimizin en güzide münevver
lerinden mürekkep bir zümre de ara-
lannda bulunmak üzere kibar bir 
halk salonu hıncahınç doldurmakta 
idi. Yer bulamayıp dönenler olmuş
tur. 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi, kon
ser 17 nci ve 18 inci asır Türk beste-
kârlannın eserlerinden teşekkül edi
yordu. Musikimizin ileriki hamleleri
ne istinadgâh olacak bir hazırlık ma
hiyetinde idi. Hepsi amatörlerden mü
rekkep olan sanatkârlanmız muvaf
fak olmuşlar ve pek çok alkışlanmış
lardır. Şarkılar birkaç kere tekrarlat-
tınlmıstır. 

Şarap mıntakası 
İzmir t icaret odas ı z iraat 

kongres ine m ü h i m bir rapor 
gönder iyor 

tzmir 16 (Telefonla) — İzmir Tica
ret odası Ankarada toplanacak Ziraat 
kongresine gönderilmek üzere hazır
ladığı raporda Ege mıntakasının bir 
şarap mıntakası haline getirilmesi, 
şarap inhisar resminin kaldınlması, 
şarap imalât ve satışlarının serbes ol
ması teklifinde bulunmaktadır. 

Raporda, Ege mmtakasında iyi 
meyva ve bilhassa iyi şaraplık üzüm 
istihsali için ne gibi tedbirler alın
ması lâzım geldiği hakkında tafsilât 
vardır. Raporda bundan başka sofra
lık ve şaraplık iyi üzüm yetiştirmek 
için numune fidanlıkları tesisi, bağ
cılık ve şarapçılık enstitüsü kurul
ması, Ege meyvalannm standardize 
edilmesi gibi mühim mütalâalar da 
vai'dır. 

T o k a t l i y a n otel i 
17 Mart perşembe akşamı mevsi

min SON GALA ve VEDA GECESİ. 
Bu kış mevsiminde bütün İstanbul 
halkının başlıca eğlencelerini temin 
eden millî ve beynelmilel yıldızmıız 
Greogr bir kaç ay için hariç memle
ketlere seyahate çıkacağından Paris, 
Londra, Berlin'in büyük ve kibar 
lokallerinde olduğu gibi memleketi
mizde de çok büyük canlı hareketle-
rile şöhret bulan Gregor ve şen ar
kadaşları bu hafta son veda müsa-
merelerini vereceklerdir. 

Bu perşembe akşamı için Gregor 
şimdiye kadar yaptığı bütün galala-
n n fevkinde büyük dekorlar arasın
da hazu'ladığı müstesna gece ile İs
tanbul halkına unutulanuyaoak ha
tıralar bırakacaktır. 

L UM 

H a y d a r p a ş a l isesini bitiren
ler cemiyet in in kongres i 
Haydarpaşa lisesini bitirenler ce

miyeti idal-e heyetinden: 25/2/1938 
cumartesi günü Eminönü Halkevin-
de yapılan fevkalâde kongrede ekse
riyet olmadığından kongre 19/3/1938 
cumartesi günü saat 14 de Eminönü 
Halkevinde yapılacağını bUdirir, ce
miyetin bütün üyelerini çağırırız. 

Müşir Abdi - paşa - toruna ve Husrev 
- paşa - kızı xe merhum Korgeneral Şakir 
- paşa - haremi ve Sokoni Vakom Oyl 
kumpanyası memurlanndan Ati Erte-
nan'm annesi BAYAN RVKİYE ŞAKİR 
ERTENAN dün öğleden sonra vefat et
miştir. Cenazesi bugün öğle vakti Şehre-
mininde Millet caddesinde 316 numaralı 
evinden kaldırılarak namazı Şehremini ca
miinde edaden sonra Merkezef. deki aile 
kabristanma defnedilecektir.. Allah rah
met eylesin. 

Türk K a d ı n hekimleri 
birl iğinin toplantıs ı 

Türk kadın hekimleri birliği ikinci top
lantısını memleketin güzide Jinekologları 
ile Türk tıb cemiyeti salonunda Prof. 
Ali Esad Birol'un başkanlığı altında yap
mıştır. 

Prof. Lipmann drainage ve epiplon'uı 
serbest transplantation'undan, Prof. Tev 
fik Remzi Kazancıgil Gravidite in tersti-
tielle, Prof. Ali Esad Birol maligne gra-
nulosa uru münasebetile Gülhane kadın 
kliniğinden tesbit edilen ve ameliyatla 
çıkardığı 7 yumurtalık kanserinder 
(Granulosa vakası). 

Şerif Çanga birinci toplantıdan tehir 
edilen meme kanserinin Erlangen usulü 
Röntgen tedavisi ve alman neticelerden 
bahsetmişlerdir. 

Münakaşalara: Prof. Lipmann. Prof. Al* 
Esad Birol, Prof. Tevfik Remzi, doçent 
Naşid, doçent Kâmil, doçent İbrahim, Ze
ki Tektaş, Şerif Çanga, Şükrü, Aziz Fik
ret, Dündar Hikmet Nafi, Vefik, Burhan 
iştirak etmişlerdir. Diğer üç mevzu vak
tin müsaadesizliğinden 28/3/938 de yapı
lacak celseye tehir edilmiştir. 

Şehir Tiyatrosu Dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

F İ D A N A K t 
dram 3 perde 

Yazan: Pandeli Hom 
Türkçesi: Fahri Kolin 

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

III 

ŞEHZADEBAŞl TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşid ve arka
daşları. Hakkı Ruşen, 
Eyüb Sabrı, Rıfkı birFıkt* 
Matmazel Miçe - Miçef 
varyetesinin iştirakâile 

KAPLICA D Ö N C Ş Ü 
Komedi 3 perde 

«% 

G A R DE N 
güzel Tanınmış parodisi DUO GABOR ile ispanyol şantöz ve dansözü 

LUCİA LA BELLA'nm numerolarma başlamalan şerefine 

Cumartesi akşamı vereceği FEVKALÂDE SUVARE'ye sizi davet eder. 

Miss B Y R O N idaresindeki B E f ^ N Y P E Y T O N ZENCİ CAZI ile bü

tün Eğlence trupu'nım parlak muvaffakiyetleri devam ediyor. 

Pazar günleri saat 17 1/2 da yeni numerolarla fevkalâde matineler 

K A 
Filminde. Pek yakmda 

I BENJAMİNO GİGLİ 
L B i N S E S İ 

SAKARYA sinemasında 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Pazartesi (Kadıköy -
Süreyya) da. Çarşamba 
(Üsküdar) da büyük su
are: (Aktör Kili) 5 per
de. Salı (Bakırköy) de 

(SEVDA MACUNU) 
Vodvil 3 perde 

W 

Bugün: Y I L D I Z Sinemasında 
BÎR SAADET GECESİ 

CHARLES BOYER - JEAN ARTHUR 
Tarafından 

Hakikî bir aşkm en çetin engelleri nasıl devirdiğini gösteren 
heyecan, zevk doldurarak yaratılmış sahneler. 

Bu akşam: i P E K s i n e m a s ı n d a senenin en muazzam 
AŞK — HEYECAN — KAHRAMANLIK ve MACERA ŞAHESERİ 

Zenda Mahkûmları 
(Fransızca sözlü 

Baş roUerde: RONALD KOLMAN — MADELEİNE KAROL — DOUGLAS 

FAİRBANKS Jr. 

DİKKAT: Bu geceki müsamere için biletlerinizi erkenden aldumız. Tel. 44289 

Bu akşam SARAY sineması 
ANNABELLA'nın ilk defa 

olarak CONRAD VEiDT ile beraber 
çevirdiği 

K I Z I L R A H İ P 
Fransızca sözlü ve CARDİNAL de RİCHELİEU'nün büyük aşkım tasvir eden emsalsiz filmini takdim ediyor. 

Aşkm.. İhtiraslı dranüarm.. ve tarihin bir safhası.. 

~T Û R K S İN E M ASIN D A^Z'^Z.^. 
VICTOR FRANCEN Bayanlar! Baylar! Sevenler 

sevilenler! Herkes! Ve 
SUZY PRIM 

RENEE DEVİLLERS 

AŞK İÇİN YAŞİYOR 
Paris Üniversitesinde..^ öOyük bir aşk t omam — Genç bür kız asistamn ve büyüi bir doktonm heyecanh hayatı... Terkedilen sevgili — Kıskançhk — 

Gençlik — Merakh — Neşeli — !<eris birFransızca şaheser. 



SİYASI İCMAL: 

Avusturyanm komşuları 
Avusturyanın Almanya ile birleş

mesi, artık bugün değişmesine imkân 
olmıyan bir emri vaki bulunuyor. 
Avusturyanın yambaşındaki büyük 
ve küçük devletler, bu komşu devletin 
ortadan kalkıp Orta Avrupanın kalb-
gâhına ve Tuna havzasının mühim 
bir kısmına Almanyanın yerleşmiş 
olmasını tevekkül ile karşıladılar. 

Almanyanın Şarktaki büyük kom
şusu Lehistan, Alman milletinin mu
hik ihtiyaç ve dileklerine muhalefet 
etmemeği kendi politikasına esas tut
muş olduğundan, iki Alman memle
ketinin birleşmesini memnuniyetle 
karşılamıştır. Lehistamn bu realist 
politikasına karşı Almanya da daima. 
Lehlerin haklı ihtiyaç ze. dileklerini 
tasvib etmektedir. 

Bunun için B. Hitler son beyanatın
da, otuz üç müifon nüfusu bulunan 
Lehistamn, d£nizden tecriĞ edilmiş 
bir halde ya^amasma imkân olmadi' 
ğmdan, Leh TniUetiniri denize mahre
ci, Alman arazisinden geçmekte ol-

mıiMiıiHuıııııııiHiııııııııııııııııımHiııııııııııııııııııııınııııııııııınıııııı 

masına rağmen, bir meşru ihtiyaç te
lâkki eylediğini söylemiştir. 

Yugoslavya, Hırvatistan ve Sloven-
ya gibi, eskiden Habsburg saltanatı
na tabi olan yeni yerlerinin emniyeti, 
Avusturyanın Almanyaya iltihakı üe 
bir kat daha sağlamlanmış olduğuna 
kani bulunduğundan, Almanya hu
dudunun Yugoslavyanın şimaline ka
dar inmesine ve Almanyanın komşu 
olmasına sevinmiştir. 

Avusturyan.il iltihakı üe Almanya
nın yetmiş dört milyon nüfuslu bü
yük bir devlet olmasından en ziyade 
sıkılan Çekoslovakya, yeni vaziyete 
karşı takib edüecek siyaseti tayin için 
Küçük İtilâf konferansının derhal 
toplanmasına lüzum görmüştü. Lâ
kin Yugoslavya, böyle bir konferansın 
toplanmasını manasız ve hattâ Al
manya üe münasebatı bulandırması 
ihtimaline binaen, tehlikeli gö*-dü-
ğünden, bu toplantıdan müttefikle
rini vazgeçirmiştir. 

FeyzuUah Kazan 
iiııııııııııııııınıınıııııırıııınııııııımıınııııınıiHiııınıiHnıiHiıımiMitMM 

Golf oyunu dünya sulhunu kurtarırmış! 
Pariste çıkan bir akşam gaz'^tesi 

devlet adamlanmn asabı bozuk oldu
ğu için dünyanın altı üstüne geldi
ğini iddia ediyor. Hele Fransada da
hili işlerin karışması, Fransız dev-
et ricalinin rahat ve huzur görme-
ien mütemadiyen çaüşmalarından, 

.'gecelerini klüblerde siyasî münakaşa
larla geçirmelerinden ileri geliyor
muş. 

Fransız gazetesi bunu söyledikten 
sonra İngiliz devlet adamlarını mi
sal getiriyor, onların hafta sonlarına 
riayet ettiklerini, boş vakitlerini golf 
oynamakla geçirdiklerini, bir İngiliz 

devlet adamımn bir karar vereceği 
zaman evvelâ gidip golf oynadığım 
ileri sürüyor. Diyor ki: «Golf oyunu 
dimağı dinlediren yegâne oyundur. 
Bütün devlet adamları bu oyunu 
ihmal etmemelidirler. Nezaretten klü-
be, klübden fırkaya, fırkadan par
lâmentoya mütemadiyen koşacakla
rı, sigara dumanma boğularak ha
raretli münakaşalar yapacakları yer
de bütün devlet adamları kendile
rini mutlaka golf oyunu oynamağa 
mecbur etseydiler, bütün mevcud 
olan beynelmilel müşkülâtm önüne 
geçilmiş olurdu.» 

S i n e k l e r e k a r ş ı k ı r m ı z ı z i y a 
Danimarka ziraat odasının yaptığı 

bir tamimde sinek belâsmdan kur
tulmak için köylülere kırmızı ziya tav
siye edilmektedir. Birçok çifçiler kır
mızı ziyanın sinekleri kaçırdığını mü
şahede etmişlerdir. Onun için bütün 
hayvan ahırlarım çifllk binalarını kır
mızı ziya ile tenvire başlamışlardır. 
Bu mesele nihayet ilmî bir surette de 

ştedkik edilmiş ve kırmızı ziyanın si-
'tiekleri kaçırdığı anlaşılmıştır. Bu ted-
kikat birkaç senedenberi deva:m et
mekte idi. Sinekler kırmızı ziyayı gö-
tünce gevşemekte, yerlerinden kımü-
dayamıyacak bir hale gelmekte, uzun 
bir uykuya dalmaktadır. Sinekler ay
ni zamanda mavi ziyaya; da tahammül 
etmemektedir. Fakat kırmızı ziyarun 
tesiri daha kuvvetlidir. Danimarka zi
raat odasının bu tamimi üzerine bü
tün Dan-imarka çifliklerinin kırmızı 
^iya ile tenviri tekarrür etmiştir. Si-
.hek belâsı zail olur, sığırlar ve at-
' 1ar da onların iz'açlanndan kurtulur-
sa bunun çifliklerden çok hayvan ye
tiştirilmesi üzerinde tesiri olacağı zan
nedilmektedir. 

S u i k a s d c i k a d ı n t a z m i n a t 
i s t iyor 

Fransanm Roma sefiri bay Şam-
bron'a suikasd yaptığı için geçen yaz 
hapse mahkûm edilen ve fakat mah
kûmiyeti tecil olunan bayan Fontonj 
gene kendisinden bahsettirmeğe baş
ladı. Bu kadm bir aralık Amerikaya 
gitmek istedi. Fakat Amerikan zabı
tası onu memlekete bırakmadı. İlk 
kalkan vapura bindirerek Fransaya 
iade etti. Bayan Fontanj bundan bir 
kaç gün evvel Fransa Adliye nazınna 
bir istida vererek 5 milyon frank taz
minat istedi. Kadm istidasmda müte
madiyen polis hafiyeleri tarafmdan 
takip edilmekte olduğunu, bir otele 
inse otelde oturmasına müsaade olun
madığını, bu suretle hürriyetinin tah-
did edildiğini ileri sürerek istediği taz
minatı muhik göstermeğe çalışmakta
dır, Fa:kat şimdiye kadar hangi avu
kata müracaat ettiyse hiç birisi adli
ye nezaretine karşı dava açmayı kabul 
etmemiştir. Paris barosu dahi her ne 
kadar bayan Fontanj için bir avukat 
tayin etmişse de böyle bir mânâsız da
va ile baronun şerefini lekelemiyeceği-
ni ilâve etmiştir. 

Cihanın münakale kabiliyeti 
Dünyada İsviçre posta işlerinde bU 

^nce derecede gelmektedir. Her İsviç
reli senede vasati olarak 173 mektup 
yazmaktadır. Posta münakalesi en az 
olan memleket Romanyadır. Çünkü 
her Romanyalıya senede vasati ola-
^O'k 14 mektup isabet etmektedir. En 
Çofc telefon muhaberesi olan memle
ketin Amerika ve yahud İngütere 61-
'^uğunu zannetmeyiniz. Telefonda en 

.^yade konuşan mület Danimarkalı-
^rdtr. Danimarkada herkes senede 

J^O telefon muhaberesi yapmaktadır. 

Telefona en ziyade düşman olanlar 
Yunanlılardır. Çünkü her Yunanlıya 
vasati senede iki telefon muhaberesi 
isabet etmektedir. Radyo işinde Ame
rika en başta gelmektedir. Orada her 
bin Amerikalıya 178 radyo âleti isabet 
ediyor. Otomobil hususunda da Ame
rika ön safta geliyor. Her bin Ame-
nkaltnın 206 otomobili vardır. Her ai
lenin bir otomobili olduğu düşünülür
se o zaman bu adedin büyüklüğü an
laşılır. En az otomobil olan memle
ket Bülgaristandır. 

Bir k a m y o n y o l d a b i r in i 
y a r a l a d ı 

Evvelki gün Beşiktaştan yüklü ola-
* ^ Tophaneye giden şoför Muzaf
ferin idaresindeki kamyon, elli dokuz 
y^ında bir kadına çarparak başm-
flan ve gözünden ağır surette yarala-
»niştır. 

Yaralı Beyoğlu hastanesine kaldı-
*^»ıış, şoför yakalanarak tahkikata 
•taşlanmıştır. 

O t o m o b i l l e r i n m u a y e n e s i d e 
v a m e d i y o r 

Otomibillerin muayenesine devam 
edilmektedir. Şimdiye kadar yapüan 
muayene neticesinde dağılmaz (trip-
leks) cam takamıyacak derecede bo
zuk ve ıskarta otomobile tesadüf edil
memiştir. 

Henüz cam takmamış otomobillere 
hazirana' kadar mühlet verilmiştir. 
Haziranda yapüacak senelik muaye
nelerinde tripleks camı takmıyan o-
tomobillerin plâkaları Istirdad edile
cektir. 

Avrapada Avusturyadan 
başka daha nerelerde 
ve ne kadar Alman var? 

Avusturyanın 
Almanya tarafın
dan ilhakı bilhas
sa Fransada bü
yük bir endişe 
uyandırmıştır. 

Fransız gazete
leri, Avusturya
dan sonra Alman
larla meskûn olan 
diğer yerlere sı
ra geleceğinden 
bahsediyorlar. 

Paris Soir gaze
tesi bu' münase
betle diyor ki: 

<B. Hitler meş
hur kitabında nas
yonal sosyaliz
min bütün hedef
lerini anlatmıştır. 
B. Hitler Alman-
yanm, etrafında 
Almanlann bu
lunduğu bütün 
yerleri hududlan 
içine alması lâ-
zımgeldiğirü söy
lemiştir. 

Bu yerler şun
lardır: Çekoslo-
vakyamn mühim 
bir kısmı, Yugos-
lavyada Almanla
nn bulunduklan 
yer, İtalyada Ce
nubi Tiıx>l, İsviç-
rede Almanlann oturduklan yerler, 
Alsas Loren, Lüksemburg büyük duka
lığı, haı-bden sonra Belçikaya geçen 
Eupen ve Malmedi havalisi, Danimar
kada,§lezvig vilâyetinin bir kısmı, 
şarkta Lehistanda Silezya, Danzig ko
ridoru, Litvanyada Memel erazisi» 

Almanyaya ilhak edilen Avustur
yanın nüfusu, 1934 tahririne göre 
6,700,000 dir. Bugün yedi milyon ka^ 
dar tahmin ediliyor. Bunun yüzde 
97,5 kısmı Alman, 1,9 u Çek, 1,9 u 
Sloven ve Hırvattır. 6,100,000 kato-
lik, 300 bin protestan, 200 bin yahu-
di bulunmaktadır. Avusturyanın nü-
fusunım yarısı Viyanadadır. Vlyana-
nın nüfusu 3,350,000 dir. Bundan 
sonra Graç 150 bin, Linz 100 bin, 
İnsbruk 55 bin nüfusa maliktir. 
Memleketin mesahai sathiyesi 83,868 
kilometre murabbaıdır. 

Almanyanm nüfusu 67 milyon ka
dardı. Avustuıyanın ilhakile Alman
yanm nüfusu 74 milyonu geçmiştir. 
Almanlarla meskûn olan ve yukan-
daki haritada noktalarla işaret edi
len yerlerde de on buçuk milyon Al
man vardır. Bu suretle Almanya, 
bütün Almanlan içine alırsa nüfusu 
85 milyona yakın olacak demektir. 

Almanyanın Avusturya ile birleştikten sonra haritası re Almanlarla 
meskûn yerler (nokta ile gösterilmiştir) 

Avusturya ile birleştikten sonra Almanyanın nüfusu 
75 milyonu bulmuştur. Fakat Almanyanm etrafında 
daha on buçuk milyon Alman vardır. Almanyanm 

bir gün bunları da Alman devleti hududlan 
içinde görmek istediği şüphesizdir 

Pariste çıkan Liberte gazetesi Avus
turyanm ilhkakı münasebetlle mü-
lıim bir makale neşretmiştlr. Makar 
leyi yazan tanmmış gazetecilerden, 
Fransanm eski Roma sefiri de Jou-
venel'in oğlu Bertrand de Jouvenel-
dir. Bu zat diyor ki: 

«936 senesinde Komaya gitmiştim. 
Bütün gazetecUer gibi B. Mussolini 
ile bir mülakat yapmak istiyordum. 
O zaman Londra sefirimiz Kont de 
Şambron idi. Mülakat için teşebbüs
te bulvmdu. B. Mussolini babamı çok 
iyi tanırdı. Kendisini Fransız - İtal
yan yakınlaşmamı ve dörtler mlsakı 
taraftan olarak bUIyordu. Bu sebeb-
le mülakatı memnuniyetle kabul et
ti. Ve beni 1 haziran 936 da kabul 
etU. 

B. Mussolini biraz neşesiz görünü
yordu. Çünkü o gün B. Blum halk 
cephesi hükümetini teşkü ediyordu. 
Jialk cephesinin progranunm başın
da faşizmle mücadele vardı. Sol ce
nah üe münasebetlerime istinaden 
B. Mussoliniye, sosyalistler bir kere 
iş başına gelince eski fikirlerini de
ğiştireceklerini ve Fransız - İtalyan 
aıüaşmasımn lüzumunu takdir ede
ceklerini söyledim. Böyle bir anlaş

ma imkâm baş» 
gösterirse red ce
vabı verip verml-
yeceğini sordum: 
«Hayır» dedi. Son
ra ajmen şu söz
leri söyledi: 

— B. Bluma söy
leyin, Fransa üe 
dahili rejimine ka
rışmadan görü^ 
mek istiyorum. 

B. Mussolini, Al
manyanm Avru
pa haritasında 
değişiklik yapmak 
temayülü göster
diğinden bahsetU. 
Renin Almanlar 
tarafmdan işgali 
yüzünden Fran
sanm Orta Avm-
pada bir müda
halede bulunar 
mi3racağmı söylo* 
dlm. B. Mussolini 
bana dedi ki: 

«— Orta Avru-
pada müdahale 
için yalnız bir ^ 
re vardır, onu d» 
ben temin edl> 
yorum: ttalyanm 
Piyemonte yfll^ 
yetinden geçanC 
İtalyan orduM»-

nun yardımile Çekoslovakyayı mfU 
dafaaya koşabilirsiniz. Ben sdılnlt 
birlikte Çekoslovakyayı müdafaa ad0* 
rim, siz de benimle Urilkte Avuftac-
yayı müdafaa edersiniz. Almanyaaoi 
Orta Avrupayı zaptetmesine mAnl 01̂  
mak için ba^ca çare yoktur. BLustt 
söyleyin, İsterse yann hemen t a 
muahede imzalanm.» 

Fransız muharrir Paıise döndüğü 
zaman bu sözleri bildirmek Içtn 
Blumla görüşmek üzere bir çok C»« 
şebbüslerde bulunduğımu, falcat mn* 
vaffak olamadığım, bunun üzeılna 
hariciye siyasi işler müdürü B. VM^ 
sifliyi zijraret ettiğini söylüyor ve)di> 
yor ki: «B. MasIgU, Mussolininin f bu 
sözlerini haber aldıklarını, fakal 
müntehiplereedüen vaadler dolayı-
sUe böyle bir anlaşma yapüaımyacar 
ğmı söyledi.» 

Bu anlaşma yapılamayınca İtalya, 
Almnya ile anlaşmış ve Orta Avra
pada Alman emellerini kabul etmifh 
tir. Fransız gazeteleri buna muka
bil İtalyaya tavizler vadedlldiğlni 
söylüyor ve: «Bu tavizler her halde 
mühim olmahdır. Bu nokta da vazi
yetin velıametini arttınyor» diyor. 

70 sene hapis 
Ceza müddeti 3 0 

seneye indirildi 
ibrahim adında biri muhtelif hu--

sızhk suçlarından dolayı asliye üçün-
cüceza mahkemesinde otuz sene hap
se ve üç soygunculuk suçundan da 
ağırceza mahkemesinde on dört sene 
hapse mahkûm olarak Üsküdar ha
pishanesinde bulunduğu su-ada bir 
alacak meselesinden kavga ettiği Ka
ra Ahmed admda bö* mahkûmu man
gal bacağmdan yapılmış bıçakla öl
dürmüştü. 

Dün ağırceza mahkemesinde yapı
lan muhakeme neticesinde bu suçu 
sabit olduğundan ve tahfif sebepleri 
de gözönünde tutularak tbrahlmln 
yedi buçuk sene hapsine karar veril
miştir. İbrahimln diğer mahkemeler
den de kırk dört sene mahkûmiyeti 
olduğundan cürümlerin içtimaî se-
beble bu son cefası arttınlarak yirmi 
bir buçuk seneya çüsanlmıştır. 

Fakat ağır hapis cezalan kanunen 
30 seneyi tecavüz edemiyeçeğinden 
otuz sene hapsine karar verilmiştir. 

tKTtSADt MESELELER 

Avusturya ile ticaretimiz 
Avusturya meselesi, piyasada da bü

yük akisler uyandırmıştır. Avustur
ya Ue iş yapan tacirler bu meselenin 
siyasi taraflanndan ziyade, kendile
rini alâkada:r kısımlarım, yani ticaret 
münasebetlerini düşünmektedirler. 
Avusturya ile ticaretimiz nasü ola
cak? Birkaç gündenberi bu sual, 
Avusturya ile ticaret yapan tacirleri 
alâkadar etmektedir. Türkiye - Avus-
tuıya arasmda geçen senenin hazirar 
nmda yapümış muvakkat bir ticaret 
anlaşması mevcuttur, bu anlaşma her 
altı ayda bir tecdid ediliyordu. Son 
haftalar İçinde Avusturya Ue yeni bir 
ticaret anlaşması müzakerelerine bUe 
başlanmıştL Ankaradan gelen haber
lere göre son hâdiseler üzerine, an
laşma müzakeresi kesilmiştir. 

Bu haber piyasada büyük bir alâka 
uyandırmıştır. Demek oluyor ki, Tür
kiye - Avusturya münasebetleri için 
ayrıca bir anlaşmaya ihtiyaç yoktur. 
Ticaret münasebetleri Türkiye - Al
manya klering muahedesi şartlanna 
tâbi olacaktır. Fakat bu da kati bir 
hale gelmemiştir. Bu, daha ziyade 

işin ileride alacağı şekle göredir. 
Bugün için Türkiye - Avusturya: ti

caret münasebetleri durgun bir dev
reye girmiştir. Maamafih Avusturya, 
dış ticaretimizde pek de ehemmiyetli 
bir mevki tutan bir memleket değUdL 
Her iki memleket arasmdaki ithalât 
ve ihracat rakamlan, milyona bU« 
varmıyordu. Fakat Avusturya ile ti
caretin en faal mev£mi de bu mev
simdi. Avusturya rejisi, her sene bu 
mevsimde tütün alırdı. Şimdi bu f aar 
liyet durmuştur. Bu durgunluk dalul 
ziyade tütüncüleri alâkadar etmek
tedir. 

Son zamanlarda Avusturyadan hu
bubat maddeleri de isteniyordu. Bil
hassa: Vlyanadan taleb edUen çavdar 
nümvmeleri pek beğenilmişti. Bundan 
başka kuru mejrvalanmız ötedenb«i 
Avusturya İçin, iyi bir pazardı. Bütün 
bu münasebetler şimdilik durgun bir 
devre geçirmektedir. Her halde mal-
lanmızm iyi bir müşterisi olan Avuo-
turj'a üe, ne şekUde olursa olsun, tek
rar iyi işlerin başlıyacağma eminiz. 

H.A. 

î '• 
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Amerika diktatörlerle anlaşmıyacak, 
fakat aleyhte lıarekete tie geçmiyecek 

Amerika Avusturyayı henüz 
müstakil bir hükümet tanıyor 

Vaşington 16 (A.A.) — Siyasî mah
filler Hariciye na im Hul'ün Avrupa 
hâdiseleri hakkmda nasyonal pres 
kulüb'de yapacağı beyanatı büyük bir 
alâka ile beklemektedirler. 

öğrenildiğin* göre, Hariciye neza
reti iki gündenberi radyo ile de neş
redilecek olan bu nutkun metnini ha
zırlamakla meşguldür. Nutuk, Avru
pa vaziyetinin inkişafına göre tadil e-

^dilmektedir. 
• • Salâhiyettar mahfillerde hasıl olan 

.Jamaate göre, Hul, diktatörlüklerle 
anlaşmak istiyenlerle Eitlerin son ha
reketine karşı enerjik bir tarzı hare
ket ittihaz edilmesini ve diplomatik 
teşebbijslerde bulunulmasmı arzu 
eidenTer ârasmda muvazene temin et
meğe çalışacaktır. 

A v u « t u r y a n ı n i l h a k ı v e 
A m e r i k a 

Vaşington 18 (A.A.) — Hul, dün Al-
ftianya sefiri Dikhof tarafından ken
disine Avusturyanm yeni kanunu esa
sisi hakkındaki kararnamenin bir su
retinin tevdi edildiğini teyid etmiş, 
fakat bu mesele hakkmda fazla malû
mat vermek istememiştir. 

Gazetecilerin bir sualine cevat) ve
ren Ruzvelt, Avusturyanm müstakil 
bir devlet olmaktan çıktığına dair 
kendisine resmen malûmat verilmedi
ğini ve dün Çekoslovakya İle akde
dilen ticaret muahedesinin tatbikine 
dair imzalaüığı kararnamede Avus
turyanm müstakil bir devlet olarak 
nazari itibara almmış olduğunu ilâv« 
eylemiştir. 

Alman sefirinin Hul'e müracaatm-
dan sonra yapılan bu beyanat ile Al-

manyanm Avusturyada yaptığı cebri 
hareketin Amerika hükümetince ta
nınmadığı işrab edilmek istendiği zan
nedilmektedir. 

B i r m e b u s u n s ö z l e r i 
Vaşington 16 (A.A.) — Deniz si

lâhlanma programının müdaifaası İçin 
parlâmentoda bir nutuk söyliyen Nev-
york devletinin demokrat mebusla-
nndan Aldsvort demiştir ki: 

— Krleşik devletler Amerika kıta-
sım müdafaaya hazırlanmahdırlar. 
Çünkü diktatörlükler yaklaşıyor. 
Amerikanın kimsenin yarârnıma 
muhtaç olmadan Amerika kıtasını 
müdafaa edebilmesi lâzımdır. Torun-
lanmu şüphesiz Brerilya sahilleri 
civarmda Amerikanın mütecavizlere 
karşı yapacağı deniz muharebesine 
iştirak edeceklerdir. 

B o l u v e Ç o r u h m e c l i s l e r i 
t o p l a n t ı l a r ı m b i t i r d i l e r 

Bolu 16 (A.A.) — VUâyet umumî 
meclüa mesaisini bitirerek bugün da
ğıldı. Bütçe 653,066 lira olarak kar 
bul edilmiştir. 

Artvin 16 (A>A.) — Çoruh vüâyeti 
umumi meclisi vüâyetin kalkınması
na matuf olan maarif, bilhassa yol, 
ziraat ve baytarlık işleri için geçen 
^neden fazla tahsisat konulmak su-
retile 938 bütçesini 302,611 Ura ola
rak tesbit ve tevzin etmiş ve toplan-
tısuıiâ son vermiştir. 

T o p r a k b a y r a m ı 2 1 m a r t t a 
k u t l a n a c a k 

Toprak bayramı bu sene martın 
21 inci pazartesi günü Yeşilköy de 251-
raat mektebinde, civar köylülerin ijh 
tirakile, kutlanacaktır. 

Şirketi Hayriyenin yeni vapuru 

Şirketi Hayriyenin Haliçteki tezgâhlarında yafilmakta olan yeni vapuru dün 
merasimle denize indirilmiştir. Yukarıda vapur dmfase indirilirken görülüyor. 

[ Yazan: 
Guj de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika N«. 72 

Tercüme edm: 
Selâmi Sedes 

Jorjun elini tutmuş sıkıyor, tırnak
larını etlerine batınyordu. 

Adam soğuk kanh cevap verdi: 
— Anlaşıldı. Artık bundan bahset

meğe lüzum yok. Görüyorsunuz ki 
mektubunuzu alır almaz kalkıp gel
dim. 

İki k m ve l^fadölenle önden giden 
Valter onlan meşhur tablonun önün
de bekliyordu. Tabk> «sularda yürü
yen İysa» mn resmiydi. 

Valter gülerek: 
— Dün karımı bu resmin önünde 

diz ç<*müş buldum, dedi. Dua ediyor
du. Öyle güldüm ki... 

Bayan Valter hkidetle: 
— Ruhumu o kurtaracak dedi. Ne 

zaman baksam bana metanet, cesa
ret veriyor. 

Tablonun önünde durdu, söylendi: 
— Ne güzel adam! Başına, gözleri

ne bakınız hem fevkalbeşer hem de 
tabiî bir çehre... 

Süzan: 
— Size benziyor Güzelim, dedi. val

lahi size benziyor. Sizin favoriniz veya 
o sakalsız olsaydı biribirinizden ayırd 
edilemezdiniz... 

Genç kız, Jorjun taplonun yamnda 
ayakta durmasını istedi. Herkes çok 

benzediklerini itiraf etti. 
Şaştılar. Valter bunu pek tuhaf 

buldu. Madölen tysada daha fazla er
keklik var dedi. 

Bayan Valter kımıldamadan, göz 
kırpmadan îysa ile dostuna bakıyor
du; yüzü saçlan kadar bembeyazdı. 

— 8 — 
Bütün loş Dü Roylar sık sık Valterlere 
gitti; hat tâ Jorj sık sık yemeğe gidi
yordu. Madölen yorgunum diyip evde 
kahyordu. 

Cuma Jorjun kabul günü oldu, o 
gün patronun kansı başka kimseyi 
davet etmiyordu, o gün yalnız ve yal
nız Güzelimlndi. Yemekten sonra is
kambil oynuyorlar, kırmızı balıklara 
yem veriyorlar, aile arasında gülüp 
eğleniyorlardı. 

Birkaç kere, bayan Vplter, bir kapı 
arkasmda, kaş bahçesinde taflanların 
arkasında, karanlık bir köşede Jorju 
kollarımn arasına almış kulağına fıs-
lamıştı: 

— Seni seviyorum, seviyorum... öle
siye seviyorum. 

Her seferinde JorJ soğukkanlılıkla 
kadım kendisinden uzakla§tımu§tı: 

— Gene başlarsanıa; bir daha gel
mem 

Bursada su 
meselesi 

Belediye ciddî 
tedbirler alıyor 

Bursa (Akşam) — Bursa gibi bir su 
şehrinde yazın nöbetle su verilmesinin 
önüne geçmek ve şimdiden alınacak 
tedbirlerle sulan arttırmak üzere be
lediyece teşebbüsler yapılmaktadır. 
^ Bu işle meşgul olmak üzere teşkil 
edilen su komisyonu, belediye daimî 
encümeni ile birlikte çalışmaktadır, 
öğrendiğime göre üç sene evvel fabri
kalarla resmî ve büyük müesseselere 
konulan su saatlerinden, hiç bir müs-
bet netice alınamamıştır. Saatler, fen
nî bir filtrasyona tâbi olmayan sula-
rm getirdiği pisliklerle çarçabuk bo
zulmakta ve işlememektedir. Bu jrüz-
den belediye, su sarfiyat bedelinden 
zarar görmektedir. Komisyon, bir işe 
yaramıyan su saatlerinin kaldınlma-
smı muvafık bulmaktadır. 

Saatler kalktığı takdirde su israfı 
baş göstereceğinden, bu israf İse su 
sıkmtısmı arttıracağıridanj kadroyu 
genişleterek sıkı bir kontrol tesisi ter
cih edümektedir. 

Diğer taraftan dağın şehre pek ya-
km kısmalarında eskiden mevcudken 
sonradan yollan bozularak kaybolan 
sularm meydana çıkarılması için ted-
kikata başlanmıştır. Bu dağınık sular, 
ana kanala alındığı ve diğer tedbirler 
de buna inzimam ettiği takdirde, bu 
yaz su sıkmtısı çekilmiyeceği kuvvet
le tahmin edümektedir. 

Gürsu hükümet kona^ 

Bursa (Akşam) — Bursanm Gürsu 
nahiye merkezinde yeni yapılan hükü
met konağuun merasimle açıldığını 
töefonla bildirmiştim. Bugün mera:-
sime ald resimleri gönderiyoııım. 

Henüz nahiye merkezi olmasmdan 
bir yü bile geçmeden Gürsu köyünün 
çalışkan halkı tarafmdan meydana 
getirilen bu sekiz bin liralık konak, 
köydeki çalışma birliğinin ve yapıcılık 
kabiliyetinin örnek bir eseri telâkid 
edilmektedir. 

[Haftarlık piya.saj 
Piyasada sükûnet var-

ihracat maddelerinin vaziyeti 
Piyasada gene bir sükûnet hissedU-

mektedir. Alâkadarlann söylediğine gö
re bu vaziyet her sene görülen mutad 
bir vaziyettir. Çünkü ihracat mevsi
minin en hararetli devresi geçmiştir. 
Belli başU ihraç maddelerinin toptan 
satışlaı-ma da pek tesadüf edilemi
yor, şimdi daha; ziyade ithalât mevsi
mine girij'-oruz. İthalât tacirleri, yaz
lık mallar üzerine siparişlere başla
mışlardır. Bu itibarla, piyasanm itha
lât kısmında bir canlılık baş göster
mektedir. 

Yerli fabrikalarda da faaliyet baş
lamıştır. Bilhassa kumaş fabrikaları 
da yazlık mallar için yeni bir çalışma 
devresine ginnişlerdir. Fakat Anado-
ludan yazlık mallar üzerine siparişler 
başlamamıştır. 
Y e r l i f a b r i k a l a r ı n v a z i y e t i 

Genel ithalât rejimi yüzünden, dı-
şandan piyasaya bol miktarda mal gel
mektedir. Bu kadar fazla ithalâtm se
bebi şudur: Nisandan itibai'en doku
ma maddelerin üzerine gümrük tari
feleri artacaktır. Bunu gören ithalât 
tacirleri, fazla miktarda piyasaya mal 
getirmektedir. Bundan yerli fabrikala-
n n müteessir olduğunu itiraf etmek 
lâzımdır. Yünlü dokuma işi yapan, bir 
fabrika, piyasaya dışandan fazla çeşid 
mal geldiği için istihsalâtını tahdid 
etmiştir. Son günlerde diğer dokuma 
fabrikaları iş saatlerini tahdid ettik
lerine dair iş bürosuna malûmat ver
mişlerdir. Bu yüzden yalnız bir doku
ma fabrikasından 150 amele açıkta 
kalmıştır. 

Fabrikatörlerden bazüaıı piyasaya 
faizla miktarda yapılan ithalâtı vesi
le ittihaz ederek zarara uğradıklarmı, 
sanayi birliğine anlatmışlardır. 

İ h r a c a t m a d d e l e r i n i n 
v a z i y e t i 

Tütün — İki hafta evvel Marmara 
havza;sında, tütün piyasası açümıştı. 
Fakat bu havzanın vaziyeti hakkm
da umumî olarak birşey söylemek 
mümkün değildir. Marmara havzasın
dan Bursa mmtakasında satışlar pek 
İyi gitmektedir. Hendek, I>üzce taraf-
larmda henüz bir faaliyet yoktur. Bu
ralarda piyasa açılmıştır. F'akat hiç bir 
İş olmamıştır. Trakya tütünleri üze
rine henüz iş yoktur. Trakya tütüncü
leri bu vaziyetten şikâyet etmektedir
ler. Maamafih son güıüerde inhisarlar 
idaresinin eksperleri, Trakyanm muh
telif şehirlerine hai'eket etmiştir. Artık 
bundan sonra, bu şikâyetlere sebep 
kalmıyacaktır. 

Buğday — Son hafta içinde Aiman-
yadan sert buğday talebleri artmak
tadır. İhracat daha ziyade İstanbul li
manı vasıtasile yapümaktadır. Mersin 
limanmdan da sert buğday üzerine 
Almanyaya sevkiyat devam etmelrte-

dir. Yunanistan da, arasıra ufak par
tiler halinde sert buğday istemek
tedir. Dışarıdan sert buğdaylar üze
rine taleplerin artması, fiatlere pek 
hafif bir surette tesir etmiştir. 

Diğer hububat maddelerine gelin
ce, çavdar talebi devam etmektedir. 
Fakat ihracatçılar, piyasadan güçlük
le çavdar bulmaktadırlar. Çünkü pi
yasada stok azalmaktadır. 

Yulaf için geçen hafta içinde ufak 
talebler olmuştu. Arpa için İtalya-
dan istekler devam etmektedir. 

Netice itibarile, ihracat mevsiminin 
hararetli devresi geçtiği halde, hubu
bat maddeleri için talebler pek azal
mış değildir. Yukarıda da yazdığımız 
gibi, bilhassa buğday üzerine talebler 
eski hararetini muhafaza etmekte
dir. 

Dokuma ham maddeleri — Tiftil 
için, Sovyetlerin yeni teklifleri var
dır. Yapağı üzerine Almanyadan fiat 
teklifleri gelmektedir. Maamafih Al-
manyadaki fiatleri kontrol dairesi, 
Türkiye yapağılarını hâlâ pahalı bul
maktadır. Alman kontrol dairesinde, 
bu kanaat devam ettiği halde, piyasa
da stok miktarı da azalmaktadır. Çün
kü yapağı için endişe edilecek hiç bir 
şey kalmamıştır. Stoklar pek azal
mıştır. 

Tiftik için de ayni vaziyet vardır. 
Y a ş v e k u r u m e y v a l a " 

Yaş meyva piyasası mevsim itibari
le durgun bir devreye girmektedir. 
Hattâ portakal ve elma için böyle bir 
devre geçmiş addolunabilir. Cenup vilâ
yetlerinden pek az denecek derecede 
portakal gelmektedir. Fiatler de gittik--
çe pahalılaşmaktadır. 

Elmaya gelince, piyasada iyi elma
lar pek palıalıdır. Bazı manavlar, 
Amasya elmasına 60 kuruş bile iste
mektedirler. Ucuz elmalar bu mevsi
me kadar dayanamadığı için piyasada 
pek az bulunmaktadır. — H. A. 

t s t a n b u l d a a r a z i t a h r i r i h a z i 
r a n a k a d a r b i t e c e k 

İstanbulda arazi tahriri önümüz
deki hazirana kadar behemehal bite
cektir. Bu itibarla önümüzdeld iki ay
lık zamanda tahrir komisyonları iş
lerini bitirmek üzere faaliyette bulun
maktadırlar. 

Maliye Vekâleti arazi tahriri neti
cesini bir an evvel anlamak için tali
mat vermiştir. Tahrir işi bittikten 
sonra arazi vergisi, yeni tahrir esas-
iarma göre almacaktır. 

Şehrimizdeki arsalardan bir kısmı, 
semte göre pek yüksek fiatle satıldı
ğı halde, bazı semtlerdeki arsalar da 
pek düşüktür. Yerü tahrirden alına
cak neticelerden sonra arsa fiatleri 
de değişecektir. 

Martm sonlanna doğru iki kız kar
deşin evlenecekleri söylendi. Roz, Kont 
Latura, Süzan Marki Gazola varacak 
diyorlardı. Bu İki zat evin samimî ah-
baplan olmuştu. 

Süzan da Jorjla sıkı fıkı olmuştu, 
saatlerce başbaşa kalıp konuşuyorlar, 
âlemle alay ediyorlardı. 

Aralarında izdivaca dair tek kelime 
geçmemişti. 

Bir gün patron Jorju <^le yemeğine 
çağırmıştı. Yemekten sonra bayan Val
ter bir iş için dışarı çıkmca Jorj Sü-
zana: 

— Haydi gidip ku'mızı bahldara ek
mek verelim, dedi. 

Ellerine kocaman bir parça ekmek 
İçi alıp kış bahçesine gittiler. 

Havuzun etrafına rahat diz çekül
sün diye yastıklar konmuştu. Jorjla 
Süzan yanyana diz çöktüler, havuza 
ekmek ufalamağa başladılar. Suda 
akislerini görüyorlardı. 

Birdenbire Jörj fısladı: 
— Benden saklaman doğru değil Su

san. 
— Neyi Güzelim? 
— Müsamere gecesi burada bana 

vadettiğlniz şeyi unuttun mu! 
— Ne vadetmlştim? 
— Seni isteyen olunca bana sora

caktın ya. 
— Peki?. 
— İstediler. 

— Kim? 
— Pekâlâ büiyorsun. 
— Yemin edeılm bilmiyorum. 
— Biliyorsun. O budala Marki dö 

Gazol. 
— Bir kere budala değU. 
— Olabilir. Amma sersem; sefahat

ten bitgin, kumar yüzünden müflis, 
senin gibi güzel, zarif, zeki bir kız 
için mükemmel koca olamaz. 

Genç kız gülerek sordu: 
— Ondan ne istiyorsım? 
— Ben mi? Hiç. 
— Bir düşmaıüığm var. Hakkında 

söylediklerin doğru değil. 
— Doğru. Hem budala hem de dala

vereci. 
Genç kız biraz döndü gözlerini su

dan ayırdı: 
— Nen var? 

Kalbinden bir su" koparmışlar gibi de
di ki: 

— Onu... Kıskanıyorum. 
Birazcık şaştı: 
— Sen mi?. 
— Evet ben! 
— Ya... Neden acaba? 
— Çünkü seni seviyorum, sen de 

bunu pekâlâ billyorstm.. 
Bunun üzerine genç kız çatıldı: 
— Sen çıldırdın mı Güzelim!.. 
— Çıldırdım. Benim glM evli bir 

ftdam, bunu bir genç loza itiraf edar 
mi? Deli değil, mücrimim, sefilim. 

Çıkar bir ümidim yok, bunu düşün
dükçe deli oluyorum. Evleneceğini söy* 
ledikleri zaman birini öldürmek arzu-
süe deli oluyorum. Affet Süzan. 

Sustu. Genç kız yarı meyus, yari 
şen: 

— Yazık ki, evlisin, dedi. Ne yapa-
hm? Elimizden birşey gelmez. Olan ol
muş. 

Jorj bir hamlede yaklaştı, yüzü geflÇ 
kızm yüzünde sordu: 

— Bekâr olsaydım bana varır nıiy* 
dm? 

Açık konuştu: 
— Evet Güzelim, varırdım, çünkü 

hepsinden çok sen hoşuma gidiyor
sun. 

Mırıldanarak kalktı: 
— Teşekkür ederim... Teşekkür ede

rim... Ve rica ederim kimseye müsbe» 
cevap verme... Büaz daha bek
le. Beklersin değil mi? 

Genç kız Jorjun ne demek istediğin* 
p>ek kavrayamadan: 

— Beklerim dedi. 
Dü Roy elindeki ekmek parçasuU 

havuza attı ve allaha ısmarladık o ^ 
meden, deli gibi gitti. 

Suzan şaşalanuştı, içine kurt düş
müştü. Doğruldu, yavaş yavaş "^^ 
nağa girdi. 

Gazeteci gitmişti. 
Jorj eve sakin geldi. Karısı mektup 

yazıyordu. Sordu: (Arka' «1 var) 
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İspanyada vaziyet 
çok vahimleşti 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

B. Ç e m b e r l a y n i n b e y a n a t ı 
Londra 16 — İspanya meselesi hakr 

landa bugün Avam kamarasmra be
yanatta bulunan B. Çemberlayn, İs
panyada her iki tarafta da yabana 
kuvvetlerin harbettiğini söyliyerek ez
cümle demiştir ki: 

~- Benim fikrimce, neticeleri her 
Be olursa olsun, Franko kuvvetleri
min son ileri hareketinin yalmz, bir
çok zamandanberi kendi emrinde bu
lunan kuvvetlerin yardımı ile vukua 
gelmiş olduğunu gösteren inanılır bir 
delil yoktur. 

Muhalefet, Franko kuvvetlerinin 
Bauvafakıyetinin, İspanyanın faşist 
devletlere ilhakı demek olduğunu 
zannediyor. İngiliz hükümeti, buna 
evvelce inanmamıştır, bugün de inan* 
ulamaktadır. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, şimdi de 
eminim ki, İspanya haricinde kalmak 
Ve ademi müdahale politikamıza de
vam etmek suretUe İngiliz menfaat
lerine, sulha ve hürriyete daha iyi hiz
met etmiş olacağız.» 

M ü t a r e k e tavassutu 
. Londra 16 (A.A.) — İyi haber alan 
parlâmento mahfillerinde söylendi
ğine göre, Fransız ve İngiliz hükü
metleri Salamanka ve Barselon ara-
Bmda bir mütareke akdedilmesi im
kânlarım araştırmak üzere istişare
lerde bulunmaktadırlar. 

İspanyamu Londra elçisi Azcarate 
dün müstacelen Barselona çağırıl
mıştır. 
Fransa , İ spanya hududunu 

kapadı 
Perpinyan 16 (A.A.) — Hudud, İ5- ı 
panya cihetinden tamaımle kapatıl
mıştır. 
i s p a n y a cümhurreis i Fransa-

y a g idiyor 
Tulüz 16 (A.A.) — İspanya Cüm

hurreisi Azana ile Harbiye Nazın Pri-
*to'nun bugün buraya gelecelderi ha
va karargâhına bUdirilmiştir. 
Barse lon hükümet inin tebl iğ i 

Barselon 16 (AA.) -^ Millî Müda
faa Nezareti tebliğ ediyor: 

Şark cephesi: Düşman Montalban 
mıntahasında şiddetli taarruzlarda 
bulunmuşlarsa da ilerliyememlştir. 
Öüşmanın ileri yürüjrüşünü keza An-
doraru - Alceritza yolu üzerinde dur
durduk. 

Krivüen mmtakasmda asiler Mu-
ela Alta'yı işgal etmişlerdir. Hava 
kuvvetlerüniz düşmam mütemadiyen 
izaç etmektedir. I>üşmamn 4 tayare-
sini düşürdük. Biz de bir tayyare kay-
bettüc. 

Endülüs cephesi: Pazartesi günü 
düşnıpjı yedi bölük Faslı askerden 
mürekkep bir kuvvetle hatlanmızın 
Şarkındaki 490 rakımlı mevkie hücum 
ederek bu tepeyi ele geçirmiştir. Fa-
luıt derhal bir mukabil taarruzla te
peyi geri aldık. 

Diğer cephelerde bir şey yoktur. 
Almanyanın general Fran-

koya yardımı 
Barselon 16 (A.A) — Millî müdafaa 

bezareti bir nota neşrederde Almaoı-
ya tarafmdan son zamanlarda asUera 
Verüen malzemeyi tesbit etmektedir, 
l'otaya göre bu malzeme altmışı mü

tecaviz tayyare ve tayyare topımdan 
ibarettir. 

Notada bu malzemenin bir Almalı 
bölüğü tarafmdan kullanıldığı tasrih 
edilmektedir. 

Hava kuvvetlerinin şefi general Ve-
id isminde bir Almandır. Bu zatm mu
avinleri Nendorter ve Eterman isim
lerinde iki Alman binbaşısıdır. 
A l m a n y a İ s p a n y a y a y e n i d e n 

asker g ö n d e r m i ş 
Londra 16 (A.A.) — Ispaîıya sefa

retinden bildirildiğine göre, İspanya 
Hariciye nezaretine Almanyamn İs
panyaya yeniden müdahale etmeğe 
hazırlandığı hakkmda pek sarih ma
lûmat gelmiştir. 

Bu malûmata göre, 30,000 Alman as
keri dün Alman vapurile İspanyaya 
sevkedilmlştir. 

Saragos 16 (A.A.) — Dün saat 18 
de Kaspe'ye girenler lejyonerlerdir. 15 
bin kişiye baliğ olan sivil ahali şehir
den çıkarılmıştır. 

Berlin 16 (A.A.) — İspanyaya Al
man kıtaları yollanacağı hakkmda 
yabancı memleketlerde dolaşan şa
yialar burada katî surette yalanlan
maktadır. 

Franko kuvvet ler i i lerl iyor 
Barselona 16 (A.A.) — Üç günden-

beri Katalonya hükümet merkezi 
asi taarruzunun inkişafmı derin bir 
heyecanla takib etmektedir. 

Düşman Katalonya köylerine 30 ki
lometre yaklaşımştır. Bu halk ara-
smda telâş uyandırmakta ise de so-
kalarda teım bir sükûnet vardır. Her 
tarafta asayiş yerindedir. Siyasî 
gruplar ve sendikacüar sokaklarda, 
üzerinde halkı soğukkanlılığa ve mü
cadeleye davet e(Jen bandrollar sa
nlı kamyonlar dolaştınyorlar. Katar 
lonyayı tehlike3ri karşıhyabüecek su
rette hazırlamak hususunda her şey 
yapılmaktadır. 

A l m a n y a n ı n tekzibi 
Londra 16 (A.A.) — Alman sefaret

hanesi, bir tebliğ neşrederek Alman
yamn Estonyaya Alman hücum kıta
atından 30 bin kişi üe bir takım mü
tehassıslar göndermiş olduğuna dair 
olan haberleri tekzib etmiştir. 

Et istihlâki artmakta 
devam ediyor 

îstanbulda: et istihlârkl artmakta de
vam ediyor. Pazartesi günü mezbaha
da 2964 koyun ve kuzu 157 baş ta-
sığır ve sair hayvan kesUmlştlr. Zep-
hedüen hajrvanlarm mecmuu 3121 
dlr. Geçen sene mart aymda kesilen 
hayvan miktan 2500 ü tecavüz etme
mişti. 

Türkiye - Ç e k o s l o v a k y a ticarî 
münasebat ı gen i ş l e t i l ecek 

tzmir 16 (Telefonla) — Türkiye -
Çekoslovakya tic»*et anlaşması akdi 
etrafmda Ankarada müzakereye baş
landığı bugünlerde, İktisad Vekâleti 
İzmirdeki ihracatçılann Çekoslovak
ya ile ticaretimizi genişletmek nok
tasından neler düşündüklerini öğren
meyi faydaü bulmuştur. 

İktisad Vekâletinin tebliği üzerine 
İani r ihracatçılan bugün Türkoffiste 
toplanmış ve dileklerini bildirmiştir. 
Türkofis ihracatçılann dileklerini bir 
raporla Vekâlete bildirecektir. 

Şanghay 
fransız mıntakası 
Japonya burasını zaptede-

ceğini tekzip ediyor 
Şanghay 16 (A.A.) — Japon sefareti 
namma söz söylemeğe salahiyettar 
bir zat matbuata beyanatta buluna
rak, Japonlann kuvvet istimal ede
rek Fransız imtiyaz nuntakasım zap
tetmeğe karar verdikleri hakkmda 
Şanghayda dolaşan şaylalan katiyet
le tekzib etmiş ve şunlan üâve etmiş
tir: 

— Hattâ Japonlann bu hâdisenin 
vukuuna intizaren imtiyaz nuntaka
sım tahliye etmelerini kendi tebaa-
smdan olanlara tavsiye ettikleri de 
İddia edilmektedir. Bu saçma haber
leri katiyetle tekzib ederiz. Fransız 
makamlan ile idame ettiğimiz mü
nasebetler mükemmeldir. 

Tazan: Sermed Muhtar AIus Tefrika No. 6 

N A N E M O L L A 

Adliye vekili B. Şükrü Saraçoğlu Ankara hapishanesini gezmiş ye yeni te-
^^ edilen matbaanm açılış resminde bulunmuştu. Yakanda Adliye vekili ha-
v^lıanede tedkikte bulunurken görünüyor. 

Sovyet Rusya ve 
Çekoslovakya 
Ç e k o s l o v a k y a taarruza 

uğrarsa R u s y a y a r d ı m a 
k o ş a c a k 

Paris 16 (AA.) — Hariciye Nazın 
Pol Bonkur, bu sabah Sovyet sefiri 
Suriç'i kabul etmiştir. Sovyet sefiri
nin hükümeti tarafmdan Prag hü
kümetine verilmiş olan teminatı tek
rar etmiş olduğu muhtemel görül
mektedir. Çekoslovakyaya karşı bir 
taarruz vukuunda Sovyet Rusya bu 
memleketin imdadma koşacaktır. 

Berginlik artıyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Bunu yaparsa, Berlin bilmelidir 
ki, Fransa böyle tehlike karşısında 
tek bir adam gibi ayağa kalkacaktır. 
Mam ve Verdün'de Fransız askeri
nin ruhu ölmemiştir. 

Mücadele şiddetlenecek? 
Prag 16 (A.A.) — Alman Südet 

partisi âzasından Frank» dün parlâ
mentoda beyanatta bulunarak ez
cümle demiştir ki: 

— Çekoslovakyadakl Alman ekalli
yeti namma 18/2/937 tarihli Itüâf-
tan memnım olmadığımızı resmen 
beyan ederim. Bundan sonra kültü
rel hüiTiyetlerimiz üe iktisadi ve iç
timaî teminatımız için dsıha büyük 
bir şiddetle mücadele etmekliğimiz 
lâzım gelecektir. 

A l m a n gaze te l er in in 
maka le l er i 

Berlin 16 (A.A.) — Doyçe Alge-
mayne Zeitung yazıyor: «Çekoslo
vakya, Avusturya hâdiselerinin meş
ruiyetini ilk önce tamyan memle
ketlerden biridir. Bununla beraber 
Çek dlplomatlannm ancak Bohemya 
Almanyamn sağlam kıskacı araşma 
girdikten sonra mantık ve basiret 
dalreshıde hareket ettiklerini gör
mekle müteessiriz.» 

Bu gazete şunlan ilâve ediyor: 
«Prag'm merkezî Avrupada Cermen-
liğl demir bir çember İçine almağa te
şebbüs eden Litvinof'ım siyaseti ve 
Baitu'nun Alman düşmanlığmm 
mahsulü olan muahedelerin küflen
miş, bakiyesini teşkil etmesine iyi bir 
nazarla bakamayız.» 

«îngril terenin emniyeti 
Çekoslovakyamn emniyeti 

demektir» 
Londra 16 (A.A.) — Bugün «Sivik 

müsavat» cemiyetinbı yıllık toplan-
tısmda söz alan Avam kamarası müs
takil mebuslanndan bayan Tatbtm, 
diktatörlük memleketlerinin hareket
leri önünde İngüterenin acele muay
yen bir politika üân etmesi lâzım ol
duğunu söyledikten sonra demiştür ki: 

< Farzediniz ki, bir taarruza kur
ban olan Çekoslovakyamn yardımı
na koşan Fransa mağlûb olmuştur. 
O zaman bizim vaziyetimiz ne olacak? 
Fransamn hezimeti, İngüterenin de 
hezimeti demek olacaktır. Buna bi
naen, eroniyetirıiz, Çekoslovakyamn 
emniyetine bağlıdır.» 

İçtimada kabul edilen karar sure
ti, hükümetten, tahrik edilmeden bir 
taarruza kurban olan Çekoslovakjra-
nm Fransa İmdadına koştuğu tak
dirde, Fransaya müzaheret deceğlnl 
deriıal ilân ve İspanya hükümetine 
sUâh ve mühimmat gönderilmesioA 
müsaade etmesini istemektedir. 

Güllü Agob öyle hinoğlu hinlerden 
ki nablza göre şerbet vermenin kur
du; mizaca göre muamelede me-
nendi yok. Sadrâzamdan, vekU vü
kelâsından tut ta aşağı tabakalara 
kadar herkesle ahbab. 

Ekâbire ve burnuna sinek konsa 
kış demiyecek kurumllere, yerlere 
eğülp kandım temennahlar. Karşüa-
rmda elpençe divan, bükük kamet, 
kıt lâf. Kibirsizlere, deryadillere ga
yet samimî. Alay ve latifeden hoşla
nanlara şen, şakacı. Külhanhğa me-
rakhlara ve sa3nh fırtmalara da tam 
omuzdaşça mukabele... 

Çeneyi işletiyordu: 
— Keyif nasıl iki gözümün elifi?.. 

Şükür Allahıma görorum ki gene 
tam okka dört yüz dirhem yerindedir... 

«Yağıza:» Bir de seninkini soralım 
efendi ağabey!... 

Hamza, sakalına yapıştı: 
— Bak şu süpürgene, «bıyığım bu

rarak:» Bak şu sümbüllere. Göz var, 
iz'an var; görenler Allah için solde
sin, kim kimin ağabeysi?... 

Şakalaşmayı devam ettiriyorlardı: 
— Onlann nesi sümbül, iki koçan 

pırasa... Kaynatam da bıyıklıdır, 
gelgelelim Ceneviz vaktinden kal
madır. Sakalımda tek ak bul, ondan 
sonram yaş yansına kalk! ... 

— Bir çanak rastığa buladıktan 
sonra kaynanamın hırtlamba anası 
da civan olup çıkar... 

Güllo Agob yanını gişeye vermiş, 
beşibiraradanın kasaya indiğini öğ-
rendürten sonra, ağzı kulaklannda, 
hikmetler savunıyordu. Mabesdncl 
beye de gelsin koltuk: 

— Ben, mezmumu medih ve mem-
duhu kadeh eylemem; yani ya inci
ye boncuk, boncuğa inci demem ve 
bu yoldaki fikri de asla ve kafa ka
bul etmem... Sen, Eşref beyciğim, 
velinimeti bîminnet efendimiz haz
retlerinin kurenalan içinde en nadi
de bir cevhersin. Lâf gelişatmda ben 
Güllü Agob isem cenabm da kat
merli bir güldür... Neden dolayı bir
birimize bu kadar ısınık ve cazibe-
danz derlerse onun da sebebi mey
danda: Botanikten iki familya bir
birini çekoor, gül güle meyU edoor... 

Dalan, dalan, dalan!;... Hemen he
men, kilise çanlarına yaklaşacak 
kampana sesleri... 

Pembeten Eşref bey, Salisbori pal
tosunun göğsünü kavuşturdu. 

.— Perde açılıyor!... dedi ve Güllü 
Agoba: 

— Şimdüik adİ3«>!.. Hamzaya da: 
— Yetişelim Yağız!... diyerek mer

divenlerden yukanya vurdu. 
Locası malûm. Holde, alt katta, 

sahneye b i t i ; ^ olan 1 numara.. . 
Girdiler; kadife koltuklara yayü-

dılar. 
Biletlerini önden tedarik etmiş, 

komedyanm, monoloğlann, duetto ve 
kuvarttolann sıralanm savmak için 
gazinoya kapağı atmış olan takım 
da yerlerine yerleşmişti. 

Şu aralık ortahğa kuşbakışı bir 
bakalım: 

Çatı katındaki kubbenin ortasın
da, 100 - 150 mumluk, muhteşem bir 
avize... Mumlar dayanmadığı için 
cami kandilleri konmuş. Oyun başla
madan evvel, bocurgatla aşağı indi
riliyor; kandilleri yakılıp gayet ya
vaş yukan çekiliyor. 

Fırdolayı üç kat loca... (Benyu-
ar) (•) denüen alt kattaki birinci sı
nıflarda, güvez kadife perdeler ve 
koltuklar... 

İkinci katta, sahnenin tam karşı
sındaki gepgeniş locanın al kadife 
perdeleri kapalı; cephesi armai Os-
manlli; yaldızlı kartonpiyerler için
de... 

Sağmda sadrâzam paşanm, solun
da valde sultamn baş ağasımn lo-
calan. Blüşlğindekiler vükelâyl fah-
hamm ve vüzerayı zîşanm. 

Partere gelelim: 
Sahnenin önünde orkestra ma

halli. Ensesinde çeyrek liralık husu
sî koltuklar. Ardmda bUeti bir beyaz 
mecidiyeye birinci mevki sandalyeler. 
Onun da arkasmda 10 kunışluk ikinci 
mevki... Çeyreğe olan paradi çatı ka
tında... 

Sahne at koşturacak genişlikte. 
Rivayete nazaran Paristeki (Şatle) 
tlyatrosununkinden bir Ikl metre ek
siği varmış... Dış perdenin üstünde, 
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Günü Agob 

Fransadaki (Fontenblo) sarayıma 
resmi. 

Her taraf lebalep dolu... Vükelâ
lar, vüzeralar, mabeyincUer, hünkâr 
yaverleri, mirasyedi beyler baş loca
larda ahkâmühüküm... Seyfiyeden 
hassa ordusu erkâm, bahriyeden rü-
kûbu şahaneye mahsus sefain kap-
tanlan, divaniyeden mümeyylzan 
ve rical liralık localarda... Süvari ka
zak ve dragon alaylan ümerası, ka-
lemiyeden müdiran ve ser mümeyyl
zan hususî koltuklarda... Zabitan, 
küttab, kuyumcular, çarşı esnaflan 
birinci mevkide... 

Sahamn yansmdan fazlasını işgal 
eden ikinci mevki bir gelincik tar
lası. Al fesli, kukuletelerinln içi kır
mızı angudi çuhalı Tıbbiyeliler, Har-
biyeliler, Mühendishaneüler... 

Tıbbiyelilerin hepsi bir örnek. Ku
lağa dolanacak bıyıklar; omuzlara 
kadat sıra sıra şeridli kollar; yaşlan 
30, 35 lUc kişiler... 

En üst kattaki çeyreklik paradi de 
tıklım tıklım; 72 buçuk mUlet de ora
da... 

Şaka değil, Küçük Karakaşyamn 
menfaati bu. İstanbıüun yarısı ona 
meftun, tutkun.. . 

Kalkık yakaU, saz benizli cılıa 
genç, gene köşeleme kapmm önünde 
peyda oldu. Kampana seslerini duy
muş, dramm başlıyacağım anla
mıştı... 

Gözleri ilân lâvhalarmda, derinle
re daldı. 

Elleri paltosunun ceplerindeydl. 
Sağ avucunda bir mecidiye üe bozuk 
para vardı. Hususî koltuk bedeli 
olan 27 kuruş. 

Meydanlığa girdi. Mermer direkli 
taş merdivene doğru 3rürüdü, üç dört 
basamak çıktı; durdu. Bir düşünce: 

Boş Icoltuk kalmış mıdır acaba? 
Zihnine şu da girdi: 
Küçük Karakaşyamn menfaatine 

mahsus btr gece, bin bir a3rağın ara
sında, belki de en berbad bir taraf
ta, şiftik şiftik mi oturacak?... O ki, 
bundan on beş gün evveline kadar, 
jranmda dalkavuklar, mütemadiyen 
tiyatroya devam etmiş; sahnenin yar 
mndaki birinci sımf localardan gay
risine adımım atmamış; Karakaşyan 
hurisinin tebessümlerine, iltlfatlan-
na naü olarak herkese parmak ısırt
mış, diş gıcırdatmış... 

Şimdi elâleme karşı attan inin eşe
ğe mi binecek? Bu, o huriye İcarşı 
yerin dibine geçmek olmaz mı?... He
le, cebidelikliğini, züğürtlüğünü su
ratına haykıran Eşref alçağınm "ek
meğine yağ sürmek değil midir? 

Ölümü tercih eder, buna taham
mül edemez... 

Düşünüyor, kafa kurcali3rordu. No 
yapmalı yarabbl, ne yapmah?... Bü
tün bu azab üç liramn başmın al
tında. Üç lira onu bu gece müthiş 
bir işkenceden kurtaı-acak. 

Onu nasıl, nereden, kimden bul-
mah?.. . Birinden ödünç almak müm
kün değü mi?.. 

Zihninde bir şimşek çakü. 
Niçin mümkün olmasın? Yüzde 

seksen mümkün... 
(Arkatıvar) 

m 

(*) Bn keilm«den galat olarak, halk 
ansında bunlara (benlvar) denirmiş; v» 
(benivar) da oturmak kalantorluk aUımett. 
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Acemi 
Parkta dolaşıyordu. Bir çocuk dadı

sının küçük çocuğu dövdüğünü gö
rünce müdahale etti: 

— Deli misin sen kızım, hiç çocuk 
böyle dövülür mü?.. 

Kadın başım kaldırdı: 
— Kusura bakmaymız dedi, ben da

dılığa yeni başladım, acemiyim... Na
sıl dövülür öğretir misiniz?.. 

Sebebi 
Salamon anlatıyor: 
— Bir aydır muvafık bir apartıman 

arıyorum bulamıyorum, hepsi pahalı, 
kırk lira, otuz lira... Verilir para değil. 
Nihayet on sekiz liraya bir yer bul
dum. Kalorifer yok ama kapıcı: Soba 
bacaları çok iyi çeker, sobamz güldür 
güldür yanar dedi... Bunu duyunca 
orasını da tutmadım... Odun mu da
yanır!.. 

— Şimdi sözü, büyük eşya piyango
sunda tıraş sabunu, tıraş fırçası, tıraş 
niakinesi kazanan talihliye bırakıyo-
ı^ım... 

Pansiyonda 
Bir pansiyonda öğle yemeği. 
Hizmetçi etle turup getirdi. Bir Al

man bütün turuplan kendi tabağ'ma 
îildı. 

Biri dedi ki: 
— Biz de turup severiz. 
Alman cevap verdi: 
— Benim kadar sevemezsiniz!.. 

Bedava 
— Midemde bir tümör olduğu mu

hakkak. Kanserden şüphe ediyorum... 
Ameliyat yaptıracağım, yaptıracağım. 
ama acaba operatöre kaç para ver-
Diem lâzıtn gelecek.. 

— On para bile vermezsiniz. 
— Nasıl olur? 
— Basbayağı olur, varisleriniz ve

riri.. 
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— Hitler yalnız Avusturyayı değil, 
fizik kaidelerini de altüst etti. Oğlum 
Avusturyadaydı, yerinden kımıldama
dan Almanyaya gitmiş oldu... 

— Doğrusunu söyliyeyim bayan, yalnız iki çift çorabınızı aldım... 
— Madem ki doğruyu söyledin affediyorum, senin olsun. 
— Öyleyse bir çift daha veriniz, iki çift değil, yalnız bir çift almıştım!.. 

Nankörlük 
Boğazda küçük bir yah satın aldı. 

Bütün eğlencesi bahçe kıyısında olta 
ile balık tutmaktı. 

Bir gün bir ahbabı geldi: 
— Balık tutmak çok nankör bir eğ

lence dedi, biçare mahlûkların gırtla
ğına iğne batırıp yakaüyorsunuz.. 

— Hakkın var azizim, çok nankör, 
düşün sabahtanberi bir tek balık tu
tamadım!.. 

Vkuç İŞ 
Salon kalabalıktı. Bir köşede bir 

bayanla bir bay oturmuşlar konuşu
yorlardı. Bay anlatıyordu: 

— Büyük babam aziz padişahm 
kâhyalanndandır; günü gününe ha
tıralarım defterine kaydetmiş. Bu ha-
tıralan neşredeceğim. 

Bayan: 
— Güç iş. dedi. 
Bay başını salladı: 
— Evet, baştan başa yeniden kopye 

etmek lâzım!.. 

Sıla hastalığı 
Tanırsınız, tahsilini Pariste yap

mış, ömrünü Pariste geçirmiş... Son 
zamanlarda îstanbula geldi. 

Geçen gün hava güzeldi, ortahk gü
neş altında pınldıyordu. Ona rasla-
dım, üstünde muşamba, elinde şemsi
ye: 

— Bu ne hal dedim... Bu güzel ha
vada... 

İçini çekti: 
— Gazetelerde okumadın mı? Pa

riste yağmur yağiyormuş!.. 

Anlatıldı 
istasyonun lokantasına girdi. Sand

viç istedi. Getirdiler. Bayatlamış, 
kaskatı kesilmişti. Garsona: 

— Patronu çağır dedi. 
— Patron yok efendim, senede iki 

kere burada bulunmaz. 
— Anlaşıldı, muhakkak taze sand

viç almağa gider... 

Sayıklama 
Doktor asistana sordu: 
— 4 numarah hasta nasıl?.. 
— Durup dinlenmeden karışım isti

yor... 
— Desene hâlâ sayıklıyor!,. 

Çekinmiş 
— Vay, doktora selâm sabah yok 

mu?. 
— Vallahi doktor, altı aydanberi 

hasta olmadım da, belki danlmışsımz-
dır diye çekindim!.. 

^^HH -̂

Rejisör — Dik^t et, biz «düş» em
rini vermeden di%eyim deme!.. 

— Bıldırcm, keklik avlamak istiyorsamz şu tarafa gidiniz. 
^ Hacet yok, burada piliçle iktifa edebilirim!.. 

Konferansçı 
Andre Morua bir konferans vermek 

üzere Amerikaya;davet edilmişti. Geç 
vakit Nevyofka ©ktı, kendini karşıh-
yan kimse yokt% Bir taksiye bindi, 
konferans vereceği yere gitti. 

Kapıda kontrol memuru çevirdi: 
— Biletiniz. 
Morua: > 
— Ben konferşns vereceğim dedi. 
— Sîz mi?.. Ya|ma yok. Bu üçüncü 

oluyor. İki kişi bel konferans verece
ğim diyip bedala geçti, üçüncüyü 
bırakmamağa yeflain ettim!.. 

rcîh 
Kızınızla ^lenmek istediğimi 

söylemeğe geldim^ 
— îyi ama kafimi gördünüz mü?.. 
— Gördüm... Fakat kızımzı tercih 

ediyorum, çok güzel kız!.. 

Kansı — Senin bir gün gelip bu 
kadar ihtiyarlıyacağını bilseydim sa
na varmazdım!.. 

Tezat 
iki bayan... Biri henüz yirmisinde 

yok, üç yirmisinde. Adım minimini 
buns^k koymuşlar... Genç kız tuvalet-
lerile geziyor. 

Öteki kırkım aşkın, düpedüz giyi
niyor. Sebebini sorduk: 

— Aklı başmda bir kadın kırkından 
sonra giyinmez, örtünür dedi. 

Tek göz 
Meşhurlardan bir zat bir akşam si

nemaya gitmek istedi. Gişeye yaklaş
tı ve tarifeye baktı: Gala müsamere-
sl idi. Fiatlere zam yapılmıştı. Yetmiş 
beş kuruşluk yerler yüz elli olmuştu. 

Gişede oturan kıza: 
— SİZ gene bana yüz elli kuruşluk 

yeri yetmiş beş kuruşa veriniz dedi, 
gözümün birini kapar öyle seyrede
rim... 

Perşembe musahabeleri 
Meyva kürü 

Yazan: Selim Sim 
Beşeriyet denebilir ki durmadan 

boyıma bir imtihan devresi geçiriyor! 
Her hasta oldukça yeni bir ilâca baş 
vuruyor. Şöyle bir gün bir eczahane-
ye uğanp da camekânlaTma göz at
sanız, bilmediğiniz, görmediğiniz, is
mini duymadığınız binlerce haplara, 
tozlara, şuruplara tesadüf edersiniz. 
İnsanlaı- yıllar yılı acı tatlı çeşid, çe-
şid sun'î devaları tecrübe ettikten 
sonra tabiata dönmeğe mecbur ol
muşlar, güneşten, havadan, sudan, 
hareketten, yemişten yani doğrudan 
doğruya tabiî gıdalardan istifade ça
relerini düşünmüş ve çok da fayda 
görmüşlerdir. 

Bu fuhtelif tedavi vasıtalarının her 
birinin sonuna bir (therapie) ilâve 
etmişler. Meselâ elektrik tedavisine 
(Electrotherapie) hava tedavisine 
(Aerotherapie) su tedavisme <Hydro-
therapie) ziya tedavisine (Kinesithe
rapie) renk tedavisine (Chronothera-
pie) vesaire gibi isimlier vermişler 
ondan başka muhtelif yemişlerle ya
pılan tedaviye de meselâ portakal 
kürü, üzüm kürü çilek kürü veya 
meyva kürü gibi adlar vermişler. 

Geçen sene (Vie et Sante) mecmua -̂
smda doktor (Albert Deniş) in (Cure 
de fraise) çilek kürü diye bir yazısını 
okumuştum. Orada doktor günde 
yarım kilo çilek yenmesini tavsiye 
ediyordu. Yalnız bazı bünyelerde (ur-
ticaire) yaptığı için onlara bu yemişi 
kaynatıp yemelerini tavsiye ediyordu. 

Gene bir ^_(Hor*icultüre) mecmua:-
sında doktor (A. Chapius) nün bana 
biraz garib gelen bir yazısına tesa
düf ettim. Bu zat şöyle diyor: «Sof
rada birçok hazmı ağır yemeklerle 
mideyi tıka basa doldurduktan son
ra ağızı lezzetlendirmek için üstelik 
yemiş yerler. Bilâkis yemeklere mey
va ile başlamalı, meyvaların mide 
üzerine münebbih bir tesiri vardır ki 
bijuıu sıcak yemekler temin edemez. 
Meyvalarm usaresi tıpkı bir maden 
suyu tesiri yapar. Sofrada yemiş lüks 
kabilinden değil, belli başlı hir gıda' 
olarak bulunmalı ve en çok üzüm, 
elma, armud, portaksJ, mandalina 
yemeli diyor. 

Bilhassa yaz mevsiminde üzüm kü
rü için Avrupada müesseseler vücu-
de getirmişler. Böyle bir kür yapmak 
istiyenler oraya gidiyor ve doktorla-
rm tavsiyesile bağlardan kendi elle-
rile kestikleri üzümleri yiyorlar. 

Geçen gün kütüphanemde mec-
mualan kanştırnken (Votre Beaute) 
koUeksionunun 1937 nisan nüshasın
da şişmanlar içm (Cure de fruit) mey
va kürü serlâvhalı bir yazı gözüme 
ilişti. İşte aynen kopye ediyorum: 

Sabah kahvaltısı: İki portakal. 
Saat onda: Yazm iki yüz elli gram 

kiraz (kışın üç elma). 
Öğle yemeği: Yazın iki dilim ka-' 

yun, biraz kayısı veya şeftali (kışüı 
iki muz). 

Saat dörtte: Yazın iki yüz elli gram 
çilek (kışın bir mikdar kuru incir). 

Akşam: Yazın yarım kilo üzüm 
(kışın iki armud iki elma). 

Dört beş gün, hattâ bir halta bu 
rejime devam etmelidir. Sulu olan 
bu meyvalardan iştlhanız varsa daha 
fazla yiyebilirsiniz. Yalmz bunları 
şekerle yemeyiniz. Bunlar sizin açlı
ğınızı gidermezse günde aynca üç de
fa birer bardak süd içebilirsiniz veya 
iki övünde birer kâse yoğurd yiyebi
lirsiniz. 

Bu rejim sayesinde fazla yağları
nızdan dört beş gün zarfmda iki ki
losunu muhakkak atarsmız. Fakat 
her halde uzviyetinizi, midenizi, ka
raciğerinizi, barsaklanmzı mükem-
melen temizlemiş olursunuz. Böyle
ce kanınız tasfiye edilerek sıhhatiniz 
düzelir, teninizin rengi penbeleşir, 
kendinizi daha diri, daha dinç, hat
tâ daha genç hissedersiniz. Vahşet ve 
bedeviyette yaşıyan insanlar sebze de
ğil meyva yerlerdi. Ve bizim kadar 
da hasta olmazlardı. 

Meyvalarm başlıca vasfı aylarca 
güneşe maruz olduklanndan şuaatı-
nı bel'etmlş olmalandır. O sebeple 
güneşin bütün hayatî hassalarım içi
ne almış olan meyvalan yerken âde
ta güneşten bir parça yemiş olursu
nuz. Taze yemişlerin temessül ettik

leri ziya vitaminden başka bir şey 
değildir. 

Vitamini en mebzul olan meyva 
portakaldır. Onda güneş âdeta teka
süf etmiş bir halde bulunur. Meyva-
lara şeker katmamanızı yukarıda 
tavsiye etmiştim. Buna mukabil bi
raz bal yiyebilirsiniz. Bal da porta
kal kadar bir ziya, bir vitamin gıda
sıdır. Arılar balı sabahtan akşama 
kadar güneşlenen çiçeklerden alır
lar. Her ne kadar vaktile yalnız mey
va ile yaşamış insanlar varsa da bun
lar gene bazı av etleri veya' balıklar 
yerlerdi. Bu itibarla meyva kürünü 
daimî bir rejim haline koymak doğru 
değildir. Muvakkat olan bu kür vü
cudunuzun ötesinde berisinde biri
ken ve sizi zehirliyen (Toxine) leri 
defeder. 

Birçok kimseler daima kabız çek
tiklerinden ara sıra müshUaluiar. Hal
buki bağırsakların yumuşaklığın? ve 
işlekliğini meyva ile elde etmek biti 
kat iyidir. ' '̂  - ' '^'' 

Bazı kerfe bu kürü- meyva suyu;'*^* 
de yapmak mümkündür. Fakat bu
nu yapmak için beş altı günü. *flm 
bir istirahate tahsis etmek lâzımdır. 
Ve böyle bir rejim yatakta kalarak 
yapılırsa daha faydalı olur. 

Üzüm mevsimi gelince artık hiç 
vakit kaybetmeden üzüm kürüne baş
lamak lâzımdır. 

Bazı kimseler meyva küi'ünü itî-
yad haline koyarak hemen he^en 
meyva ile yaşamak isterler. Bîlmek 
lâzımdır ki meyvalar uzviyete muh
taç olduğu azotu temin edemez. Onpn 
içindir ki meyva kürü yapanlara ikji 
üç bardak süd içmeyi de tavsiye edi
yoruz. 

Bu son otuz kırk senedenber^ 
Avrupalılar azotlu gıdaları almakta 
fazla ileri gittüer. Bu azotlu gıdüların 
vücudde fazla tortu bırakmakta>̂ ^ vf 
vücudu tahrib etmekte olduğu > «O' 
laşılmca meyva rejimine lüzum gö
rülmüştür. • 

Meyvalai'm tabiî olgun olması şart
tır. Bazı mideler için her meyva uy-
gım gelmiyebilir. Meselâ çilek bazı 
bünyelerde (urticaiıe) kurdeşen y»" 
pıyor. Bazı midelerde de bazı yefatşi^' 
gaz yapai'. Bunlar bir tabibin rejini 
almadan kür yapmamalıdırlar.» ' ' 

(Votre beaute) mecmuası bu fjsyh 
mi yağlan eritmek suretile güzelleş
mek kaygusunda bulunan bayanlara 
tavsiye ediyor. Böyle bir rejim saye
sinde şişmanların fazla yağlarını eri-

1 teceklerinde şüphemiz yoktur. Fakat 
bizim kanaatimize göre vücudun gü
zelleşmesi mutlak bir surette hir 
program dahilinde yapüacak ekzefr 
sizlere muhtaçtır. Mafsallardaki iŞ' 
leklik adale grupları arajsmdaki a h ^ ^ 
ve elastikiyet temin edilmedikçe vür 
cud güzelleşemez. Böyle bir gaye an^ 
cak hareketle temin edilir. Çünkü 
hayat harekettir, 

Selim Sırn 

Şarkışlada yeni okul binası 
Sivas (Akşam) — Şarkışlada yap^" 

lacak yeni okul binasının yerini tes-
bit için Şarkışlaya giden maariaf v̂  
nafia müdürlerile umumî meclis âza-' 
smdan B. Şakir istasyon caddesini 
münasib görmüşlerdir. İnşaata ba
harda başlanacaktır. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şİ.Şİİ: Kurtuluş caddesinde Necdet 

Ekrem, Taksim: Nizameddin, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişehirde Baronakyan. 
Bostanbaşmda İtimad, Galata: İs
met, Kasımpaşa: Müeyyed, HasKöy: 
Aseo, Eminönü: Beşir Kemal, Fatih: 
İsmail Hakkı, Karagümrük: Mehmed 
Puad, Bakırköy: Hilâl, Sarıyer: Asaf, 
Aksaray: Yenikapıda Sanm, Beşik
taş: Hâlid, Fener: BalatU Hüsamed-
din, Kumkapı: Cemil, Küçükpazar: 
Hasan Hulusi. Samatya: Yedikulede 
Teofilos, Alemdar: ÇemberUtaşta Sw-
n Rasım, Şehremini: Ahmed Hamdi. 
Kadıköy: Sadık, Yeldcgirmeninde 
tJçler, Üsküdar: Çarşıboyunda Ömei' 
Kenan, Heybeliada: Tomas, Büyuka-
da: Halk. 

Her ttct açık eceaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emlrgân, Rumelihisarı. Ot-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz. 
Paşrbahce ve Anadoluhisanndaki ec
zaneler her gece açıktır. 



Anna May Wong "Erkekler 
demire benzerler II diyor 

*̂ Olgunlaşmaları için kırk sene geçmesi lâzımdır. 
Kadına gelince, her yaşta güzeldirler,, 

Üstûste 20 defa nasıl mı ağlarım?.. Çinin cayır cayır yandığını 
düşününce derhal gözlerimden yaşlar boşanır...,, 

Şanghayda, mehtablı bir gecede, 
büyük bir bahçedeyiz... Uzaktan ya
nık yanık söylenilen bir Çin şarkısı 
işitiliyor. Arasıra bu Çin şarkısı mit-
ralyöz gürültüleri, bomba ve top ses
leri arasında kayboluyor... Sonra iki 
üç dakikalık bir sessizlik ve tekrar 
başlıyan yanık Çin şarkısı... 

Bunları okuyunca beni Şanghayda 
Jsannetmeyiniz. Bu «Şanghaydaki meh
tablı bahçe» Hollivudda Paramunt 
stüdyolarını!»^ ,en büyüğünde kurul
muş... Çevrilen filmin rejisörü yanın
daki iskemleyi göstererek: 

— Oturunuz... dedi, şimdi filim çev
rilmeğe başlıyacak... Anna May Wong 
çu kapıdan çıkacak ve şu karşımızda
ki ağacın altında oynıyacak... İki 
«ahne arasında bol bol görüşürsünüz.. 

Anna May Wong İsmi beni 12 sene 
evvelki bîr hatıraya döndürdü. 12 se
ne evvtriîn'ün bir filmini görmüştüm. 
O kadai''fet)§unıa gitmişti ki odama 
bu genç Çinli kızın bir resmini asmış
tım. Girer çıkar duvardan bana çekik 
gözlerile bakan Çin güzeline şöyle bir 
göz atardım; Şimdi on iki yıl evvel be
ni kendisine meftun eden genç Çin 
güzelini cahil olarak karşımda göre
cektim.- • •• -̂ ' • " '̂ ~ 

Bifdenbire tıfejîsörün müthiş suret
te bağırması üzerine stüdyoda ses, ök
sürük, aksırık kesildi. Duvardaki kır
mızı ışıklar yandı. Stüdyonun kapıla
rı,, filim çevrilirken dışarıdan kimse
nin içeri geçmemesi için, otomatik bir 
surette kenöi kendine kapandı. 

. Anna r May Wong rejisörün demin 
• bana göşte.çdiği kapıdan çıktı. Sırtına 
tasavvur edeceğiniz kadar dar siyah, 
kadife bir elbise giymişti. Bu elbise 
artistin güzelliği ile meşhur vücudu
nun bütün hatlarını, bütün inceliği-
le meydana çıkanyordu. Filimlerinde 
benüz koparılmış yabani bir dağ çi
çeği kadar güzel ve taptaze seyrettiği
miz Anna May Wong ferah ferah 35 
yaşında görünüyordu. Şayanı hayret 
derecede koyu siyah saçları vardı. 
Şimdiye kadar bu derece siyah ve bu 
derece parlak saç görmemiştim. Uzun 
îsâkülü alnının çok aşağılarma kadar 
İniyordu. - >' ••̂^ 
•'Çinli artisti filimde genç âşık rolii-
fiü oynıyan aktör takib ediyordu. Gel
diler, büyük bir ağacın altında, «Ay» a 
karşı durdular. Erkek: 

— İşte... tiedi. şimdi tamamile yal-
îlızız... 

Şöyle bir etrafıma bakındım. Amma-
öa yalnızız ha... Fakat bütün dünya, 
tütün sinema seyircileri, Şanghayda, 
bu mehtablı gecede, bu bahçede ve 
bu büyük ağacın altında konuşan şu 
İki kişiyi hakikaten yapayalmzmışlar 
gibi seyredecekler... Yanımda rejisör 
bir takım sessiz, sinirli işaretlerle on
lara uzaktan bir şeyler tarif etmeğe 
Çalışıyor... Sanki May Wongla beraber 
o da oynuyor. Anna May Wong işveli, 
•cilveli bir takım hareketler yaparken 
^jisörde oturduğu yerde ayni şeyleri 
'̂ endl kendine yapıyor. Çinli artist 
yamndaki âşıkımn boynuna sarıldığı 
^aman rejisör de nerede ise yanında-
*ini kucakhyacak... 

«Ay» 1 sağa çek!.. 
Ağacın altında erkek devam edi

yor: 
— Şanghayda bu uçsuz bucaksız 

^ ç e n i n içinde bir ben, bir sen ve bir 
''e gökteki «ay»... 

piyince filmin sesli çevrilmesine 
ağmen ve herkesin hızlı nefes alma

ca bile korktuğu şu zamanda rejisör 
^kteki dekordan, ..ay. a şöyle bir 
^kmca bu en gairane sahnede nası-

rma basılmış, vücudunun bir yerine 
çuvaldız batınlmış gibi haykırdı: 

— Şu kör olasıca «cAy» ı biraz sağa 
çekin yahu... Şu «Ay» ı biraz sağa çe
kin... Size kaç kere söylemedim mi? 
Bu «Ay» 1 iki artistin tam ortasma 
doğduracaksmız. Bu «ay» ı sol tarafa 
çekmiyeceksiniz diye size kaç defa 
tembih ettim!... 

Hemen dekorcular «Ay» m iplerini 
çektiler. Onu iki âşıkın tam ortasına 
kadar getirdiler. Bu sahnede Anna 
May Wong birdenbire bir vicdan aza
bı hissedecek ve ağlamağa başhya-
cak... Merak ediyordum. Acaba bu ka
dar kişi içinde Anna May Wong bir
denbire haleti ruhiyesini değiştirerek 
nasıl ağlıyacaktı? Benim böyle bir za
manda, bu kadar kişi içinde ağlıyaca-
ğım bile varsa göz yaşlarım kaçar. 
Filmin bu acıklı yerine gelince Çinli 
artist çekik gözlerini şöyle bir kırptı. 
Bir saniye içinde sanki vücudünde 
bir düğmeye vasılmış gibi, bir ağlama 
makinesi imiş gibi, şıpır şıpır da göz 
yaşlarını akıtmağa başladı. 

Ağla bre ağla! 
Lâkin rejisör müthiş bir adamdı. 

Her '.sahnede bir kusur buluyordu. 
Belki ayni ağlama sahnesini yirmi 
kere tekrarlattırdı. Rejisör: 

— Olmadı!., diye bağınp çevrilen 
filmi bozunca hemen May Wöngun 
iki Çinli kâtibesi birer beyaz mendil 
koşturuyorlardı. Çinli yıldız köz yaş
larım siliyor, makiyajını tazeliyor, 
tekrar makinenin başına dönüyor. 
Tekrar ayni sahnenin ayni yerine ge
lince hayret verici bir kolayhkla şı
pır, şıpır ağlamağa başlıyor. Sahhe 
bozulunca göz yaşlarını silip gülerek 
konuşuyor. Bir dakika sonra haydi g& 
ne şıpır şıpır göz yaşları... Anna May 
Wong belki yirmi kere ağladı. Artık { 
yirmi birinci defasmda her şey mü
kemmel olmuştu. Fakat gene rejisö
rün gözleri semadaki «Ay» a ilişti. Ge
ne kükredi: 

— Bu sefer de gene «Ay» olmadı., 
gene ay olmadı... Meclisin sonunda 
ay yavaş yavaş ağaçların arkasına çe
kilecekti.. Ay batacak, gökte yalnız 
yıldızlar kalacaktı. Çekin şu baş be
lâsı «Ay» 1 ağaçların arkasına... Batı-
rm şu ayı. 

Bu defa da kabahat ayda idi. De
korcuların elinde bir oyuncak olan 
zavalh «sahte kamer» gene bir takım 
ipler vasıtasile ağaçlann arkasma çe
kildi. Şimdi rejisörün istediği gibi 
gökte yalnız yıldızlar kalmıştı. Niha
yet yirmi ikinci bu sahne hele şükür 
bitebildi. Anna May Wong yaşh gözle
rile yanıma yaklaşırken hizmetçileri
ne, kâtibelerine seslendi: 

— Mendil... 
İkisi Çinli, tam beş genç kız ellerin

de birer küçük ipekli mendille ona 
koştular. Zaten yıldız ağlarken bun
lar ellerinde mendiller tetik duruyor
lardı. 

«Türk seyirciler 
beğeniyorlar mı?» 

Anna May Wong için «yıldızlarm en 
sinirlisi» demişlerdi. Hakikaten etra-
fma karşı da öyle... Fakat bana karşı 
pek ahbabca davrandı: 

— Hello... Mister Feridun!., diyerek 
sanki kırk yıllık ahbabmışız gibi elini 
uzattı. 

Zaten kalın sesini biraz daha ka-
hnlaştırarak konuşuyordu. Bu kaim 
sesi, kapkara çekik gözleri, kopkoyu 
siyah saçları kendisine dehşetli «esra
rengiz bir kadın» halini vermişti. Onun 
çok yanma yaklaşmca ya§ım biraz 

Anna May Won(f, Hikmet Ferldunla görüşüyor 

daha fazla tahmin ettim. 
Sanki yanımızda bizi dinliyen yüz

lerce kulak varmış gibi kalın sesini 
yavaşlatarak: 

— Burada bizi rahat bırakmazlar... 
dedi, şimdi öteki sahne için hazırhk-
1ar. başlıyacak... Bitişik salona geçe
lim... 

Yürürken ayaklarımın arasında do
laşan uzun eteğine basıp müthiş bir 
kaza yapmamak için son derece dik
kat ediyordum. 

Öteki salona geçince: • 
— Evvelâ ben size sorayım... dedi, 

Türk seyirciler beni beğeniyorlar mı? 
Hangi filimlerimi gördünüz?.. 

Hangisini sayayım bilmem ki?... 
Anna May Wong on bu kadar sene-

denberi en meşhur artistlerle oynuyor. 
Aklıma Marlene Ditrih ile çevirdiği 
«Şanghay ekspresi» filmi geldi. Onu 
söyledim. 

— Sahi beni orada beğendiniz mi?.. 
Orada yarı çıplak dans etmiştim... 
Fakat siz mi benimle mülakat yapı
yorsunuz, ben mi sizinle?... İstediği
nizi sorunuz bakalım... 

Ben sualime hazırlanırken o bir 
Çinli hizmetçisini çağırdı: 

— Çantamı getir... dedi... 
Büyük, şık bir çanta geldi. Çinli ar

tist: 
— Bakalım talihiniz var mı?., dedi. 

Bundan sonra çantaya elini soktu. 
Ben de merakla ona bakıyordum. Ga
yet uzun manikürlü parmakları ara
sında bir çikolata tutuyordu: 

— Yarı yarıya yeriz... Değil mi?... 
diye gülmnsedi.. 

Nasıl ağlıyor? 
Fındıklı çikolatayı yerken sordum: 
— Dikkat ettim. Yirmi defadan faz

la ağladınız. Filimlerde bu kadar ko
laylıkla nasıl ağlıyabiliyorsunuz?.. 

Yüzüne birdenbire bir hüzün çöktü. 
Her kadına bir şey yaraşımuş... Kimi
ne neşe, kimine düşünceli tavır, kimi
ne hüzün, kimine göz yaşı, kimine 
kahkaha... Anna May Woriga da yal
nız hüzün yaraşıyor... 

— Her artist bir sahnede ağîıyaca-
ğı zaman akhna kendisine ait en acık
lı şeyleri getirirmiş... 

— Siz ağlarken ne düşünürsünüz? 
— Çinin cayır cayır yandığım... 

Ne zaman bunu aklıma getirsem göz
lerimden yaşlar boşamr. 

Bir dakika sustuk. Şimdi gelecek 
sahnede bir Çinli çobanın söyliyeceği 
bir şarkımn öteki salonda son prova
sı yapılıyordu. Bir dakikaUk sükûtta 
Çinli çobanın yanık sesini dinledik: 

«Dağılan sürülerimin,» 
«Yanan evimin.» 
«Arkasından bakar ağlarım» 
Anna May Wong bir kere daha men

dil istemeğe mecbur oldu. Ben sor
dum: 

— Bu Cindeki muharebeler hak
kında ne düşünüyorsunuz? 

— Çin kadınları gönüllü yazılıp 
cepheye gidiyorlar. Ben de Hollivudda 
vatanım için muharebe ediyorum. 

Hayretle sordum: 
— Nasıl? 
— Çinin acılarını canlandırmak, 

temsil etmek suretile... Bu da gönüllü 
olarak cepheye gitmek kadar mühim 
değil mi? 

Fakat bizi hakikaten bir dakika ra
hat bırakmıyorlardı. Çevrilecek sah
ne için hazırhklar fazlalaşmıştı. Za
man zaman rejisör yanımıza geliyor, 
Anna May Wongun yüzüne şöyle bir 
bakıyor, makiyajcıya bir şeyler söy

lüyordu. O zaman makiyajcı geliyor, 
Anna May Wongun yüzüne, yanağı-
mn bir köşesine yakı gibi bir şey ya
pıştırıyordu. Q gidiyor, başka bir ma
kiyajcı geliyor, artistin yüzüne bir 
yakı daha yılıştırıyor, üstünü pudra» 
hyor ve Çinli artist sanki yüzüne ya
pıştırılan, yüzüne sürülen bu şeylerin 
farkında değilmiş gibi benimle konu
şuyordu. 

Aşk yerine çalışmak! 
— Aşk hakkında ne düşünürsünüa 

Mis Wong? 
İngilizce uzun bir: «Aaaaaşk!» dedi. 

Durdu. Sonra gülümsedi: 
— Ne garib kelime!., dedi. Tuhaf 

değil mi? Ben aşk hakkında hiç bir 
şey düşünmüyorum. Zaten düşünme
ğe de vaktim yok... Aşkı düşünece
ğim yerde filim çeviririm... Daha ma
kul bir hareket değil mi? 

— Hiç âşık olmadınız mı?.. 
Uzun uzun güldü: 
— Darılnaa3nn ama siz neye benzi

yorsunuz biliyor musımuz? 
— Neye? 
— Karşısmdakinin günahlarım çı

karan bir papaza... 
— Peki bu sualden vazgeçtim. Ne 

tipte erkekleri güzel bulursunuz? 
— «Erkek» olan erkekleri... Pek çok 

genç olmamak şertile... 
— En güzel yaş hangisidir?.. 

Erkeklev dmnire benzerler 
— Erkek için mi? «Kırkıncı yaş» 

muhakkak,.. Erkekler demire benzer
ler. 

Bu garib teşbih karşısında şaşırdı
ğımı görünce il^ve etti: 

— Evet... ErHekler demire benzer
ler... Ham demire güzel bir şekil ver
mek için kâfi derecede hararet lâzım
dır değil mi?., acak bir ateşte ham 
demir istediğiniz şekle girer... Erkek 
te böyledir. Olgunlaşması için kırk 
senelik bir hayaün harareti içinden 
geçmesi lâzımdır. Eğer bu hararet az 
olursa, cinsi ne kadar iyi olursa olsun 
elinizdeki demir istediğiniz şekle gire
mez... Maamafih otuzuna yaklaştığı 
halde gözleriiıde olgunlaşmış er
kek mânaları taşıyan delikanhlar da 
vardtf. 

*?- Kadm içip «1 güzel yaş? 
— Her yaş...iKadın her yaşta güzel

dir ama onun güzelliğini görecek gö» 
lâzım. 

— Artistlerin hayatı hakkında dün
ya gazeteleri bir sürü garib şeyler ya
zıyorlar. Yiyişleri, içişleri haRkmda... 
Merakları hakkmda... Boş vakitlerini 
nasıl geçirdikleri hakkında... Siz na
sıl yaşıyorsunuz? 

Kaim sesi büsbütün kalınlaştı. Göz
leri sanki filim çeviriyormuş, rol ya
pıyormuş gibi süzüldü. Yüzüne büs
bütün esrarengiz bir mâna verdi: 

En büyük zevki 
— En büyük zevkim evime gidince 

bu elbiseleri çıkarıp Çinli entarimi 
giymek... Bir Çinli minderine otur
mak ve kedimle oynamak... Benim bir 
tek merakım vardır: Kediler., evimde 
6 kedim var... Birinin ismi Şanghay.. 

— Ne yer, i^rsiniz? Güzelliğinizin 
devamı için neler yaparsınız? 

— Güzelliğimin devamı için mi? 
Ben güzel miyim? Amma yaptmız 
ha... Siz Fransızlar kadar komplima
nı seviyorsunuz. Bırakımz canım... 
Ben güzel değilim... Sadece belki bira» 
ekzantrik... 

— Güzel bir kadını nasıl tarif eder-
smiz? 

(Devamı 13 üncü sahifed*) 
Hikmet Feridun Es 
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Millî küme maçları 

Galatasaray - Güneş bu pazar 
Taksim stadında karşılaşıyor 
iki sarı kırmızı takımın yapacağı bu maç puvan 

vaziyetinde mühim bir rol ognıyacak 
Ljçok da Ankaraya gidiyor 

.^ 

Galatasaray kaptanı Necdet, Güneşin 

önümüzdeki pazar Taksim stadın
da iki san kırmızılı klüb, Galatasaray 
ve Güneş millî küme için kal-şüaşı-
yorlar. Şimdiye kadar yaptığı dört 
maçın dördünü de kazanan Güneş, 
ilk maçta talihsiz bir oyımdan sonra 
Beşikta:şa yenilen Gatasaray ile yar 
pacağı bu maçı kazanırsa millî küme 
şampiyonluğuna doğru çok mühim 
bir adım atmış olacaktır. Bu takdirde 
Galatasaraylılar dört puvan kaybet
miş olacaklarmdan şampiyonluktan 
bir hayli uzaklaşmış olacaklardır. 
Galatasaray bu maçı kazandığı tak
dirde Beşiktaş bu sene millî küme 
şampiyonluğunu aralannda payla
şacakları muhakkaJc olan bu üç klüb-
den en iyi vaziyette bulımanı olacak
tır. Maamafih bu takdirde Güneş ile 
Galatasaray Beşiktaştan bir puvaiı 
geri kalacaklarından üç klübün vazi
yeti oldukça müsavi olacaktır. Fakat 
bu adedi müsavata n ^ e n Beüş-
taş deplasman maçlannı bitirmiş ol
duğundan Güneş ve Galatasaraya na
zaran bir hayli avantajlıdır. Eğer Ga
latasaray Ue uğradıklan son 6-0 mağ
lûbiyeti telâfi etmek istiyeceklerinden 
Taksim staüı pazar günü çok çetin 
bir maça sahne olacaktır. 

Şimdi millî kümenin en kuvvetli 
taJnmlanndan olan Galatasaray ile 
Güneş arasında; yapılacak olan bu mü
him maçm ne netice verebileceğin
den bahsetmeden takımlarm kadro-
lanna şöylece bir göz gezdirelim. 

Güneş 
Bu maçm favurisi olması icabeden 

Güneş Fenerbahçe maçından sonra 
oynadığı oyımlarda fazla muvaffak 
olmadı. Fenerbahçen sonra Güneşi 
millî kümede Muhafızgücü, Üçok ve 
Alsancak karşısında gördük. Üzerimiz
de kalan intiba Güneşin bazı oyuncu-
laruun sür antrene vaziyette bulun
duklarıdır. Güneşin en kuvvetli tara
fı Clhad - Faruk, Reşaddan müteşek-

• il olan geri müdafisi de formunun kay
betmeğe yüz tutmuştur. Geçen pazar 
Alsancak karşısmda Cihad ve Faruk 
iki gole sebep oldular. Şüphesiz Gü
neşliler bu pazar takımlannda en 
kuvvetli müdaii olan Cihad - Faruk, 
Reşad hattını muhafaza edeceklerdir. 

Güneşin en zayif tarafı haf hattı
dır. Bilhassa takımın caH daman o-
lan Rızanın enerjisi bugünlerde tek
nik noksanlarını kapamağa kâfi gel
mediğinden Güneşliler bu noktadan 
çok aksamaktadırlar. Güneşin santr-
hafta Rızadan başka oyuncusu olma-
dığmdan Galatasaray karşısında da 
orta haf mevkiinde Rızayı göreceği
miz muhakkaktır. Yan haflara gelni-
ce solda Ömer, sağda; Yusuf en mü
nasipleri görünmektedir. 

Forved hattına gelince sol tarafı 
son maçlarda hiç muvaffak olama
maktadır. Buna sebep Muradın çok 
bozuk oynamasıdır. Son oyunlannda 
Ug maçlarında Fener ve Galatasara
ya karşı oynadığı müessir oyunlan 

en kuvvetli tarah olan geri müdafaası 
kaptam Rebü 

ımutturacak kadar fena oynıyan 
Muradı muhakkak takımdan çıkar
mak lâzımdır. Murad yerine ya ge
çen sene bu mevkide müteaddid de
falar denenmiş ve kısmen muvaffak 
olan İbrahim veyahud sa|:iç Niyaziîd 
oynatmak mümkündür. Niyazi soliç 
olarak oynatıldığı takdirde sağiçte 
Necdet oynatüabilir. Eğer bu şekil de 
münasip görülmezse Ömeri forved 
hattma, İbrahimi hafa! almak sureti-
le başka bir kombinezon da mümkün
dür. Her halde bütün bu şeküler Mu
radın oynamasmdan hayırlıdır. 

Diğer taraftan bu maç için Güne
şin Fransada bulunan millî takım 
merkez muhacimi Rasihi getireceği 
söylenmektedir. Eğer Fransada Renne 
klübüne giren ve mütemadiyen antre-
man yapan Rasih gelirse Güneş for-
vedi bir hayh kuvvetlenecektir. Bu 
takdirde forved: Melih, Selâhaddin, 
Rasih, Niyazi, Rebü şeklini alafcaktır. 

Galatasaray 
Beşiktaşla yaptığı ilk maçım hâ

kim oynadıktan sonra kaybeden Ga
latasaray bu maçtan sonra' Ankara 
deplasmanı yaparak iki maç kazan
mağa muvaffak oldu. Galatasaraylı
lar dördüncü maçlannı bu hafta Gü
neşle yapıyorlar. Geçen pazar Gala
tasaraylılar şildden tasfiyeye uğradı
lar. Bu Güneşle yapacaklan maçtan 
evvd bir ihtardır. 

Beykoz forvedinden kat kat kuv
vetli olan Güneş forvedinin Galatasar 
ray müdafaasmı müteaddid defalar 
mağlûp edememesi için Galatasaray 
haf hattmm bilhassa santrhaf Adna-
nm güzel oynaması lâzımdır. Beşik
taş maçında ve ondan sonra Galata-
saraym yaptığı iki şild maçmda hem 
forvede, hem de müdafaaya yardım 
ederek çok güzel oyunlar çıkaran Ad
nan geçen hafta çok fena oynadı. An
cak bu maça Adnanm hasta olarak 
çıktığı söyleniyordu. Futbolu vücûd-
den ziyade kafasmı kullanarak 03^1-
yan Adnan pazar günü Beşiktaşa; oy
nadığı oyımu bir kere daha tekrarlar
sa hem Galatasaray müdafaasının i-
şi kolaylaşacak, hem de forved hattı 
daha iyi işliyec^tir. 

Galatasarayda Salim hasta olduğu
na göre geri müdafaa Sacid - Reşad, 
Süavi şeklinde çıkacaktır. Son zaman
larda muvaffaldyetli maçlar çıkaran 
bu üç oyuncudan mürekkeb olan Ga
latasaray müdafaasmda Güneş mü
dafaası kadar kuvvetli bir antant 
yoksa geen iyi müdafaalardandır. Haf 
hattında ortada Adnan oynıyacaktır. 
Bu hatta Mustafa ve Celâl yanmda 
yer alacaklardır. 

Hiç şüphesiz ki, Galatasaray idare
cilerini en faizla düşündüren forved 
hattıdır. Bizce bu hattın Necdet, Eş-
fak, Bülend, Haşim, Danyal şeklinde 
çıkması en münasiptir. Her zaman 
Galatasarayda sağiç ojmatılaiı Sü
leyman futbolu anlamış ve görerek 
oymyan bir oyımcu ise de topu aya-

Faruk, Cihad, Reşad ve Güneş 

ğmda çok tuttuğundan oyunun sür
atim durdurmakta; ve arkadaşlannm 
marke edilmesine sebep olmaktadır. 
Sonra şu noktaya da nazan dikkati 
celbederiz ki, Galatasaray for hattı, 
Süleyman girdikten sonra dinamiz-
miıü yavaş yavaş kaybederek. Lenfa
tik bir oytm tarzı tutturmuştur. Bu
na karşı bir forved oyuncusundan zi
yade haf ojmncusu gibi çalışan Sü-
leymanm Necdeti iyi işlettiği ileri 
sürülebiliyorsa Süleymanı hafta oy
natmak mümkündür ve bu tarz iyi bir 
netice verebilir. 

Kim kazanacak? 
Yukanda takımlarm vaziyetinden, 

çıkaracaklan kadrolardan kısaca bah
settik. İki takımı mukayese edersek 
Güneş müdafaası Galatasaraydan 
kuvvetlidir. Haf hatlannda santrhaf-
tan dolayı Galatasaray avantajlıdır. 
Buna mukabil Güneş forved hattı Ga-
latasarayınkinden bir hayli kuvvet
lidir. Ancak Galatasaray forved hat-
tmda Haşim, Bülendin bazen çok gü
zel oynadıklan düşünülürse maçm 
ne netice vereceğini talimin etmek çok 
zorlaşmaktadır. 

Galatasaraym kuvvetli rakibi kar
şısmda uzım paslı ve sık sCn cenah de
ğiştiren deplasmanlı bir oyun oyna
ması lâzımdır. Bu takdirde kısa 
paslarla oymyan Güneşin oyımunu 
tozabilirler. Eğer Galatasaraylılar Fe^ 
nerbahçenin son maçmda yaptığı gi
bi oyunlarını Güneşin t«nposuna uy
dururlarsa Fenerbahçenin âkibetine 
uğramak ihtimalleri kuvvetlidir. 

Bütün bu mütaleadan sonra bir be-
rabere netice veyahut Güneşin bir tek 
sajij farkile galibiyetini tahmin edi
yoruz. 

Son olarak netice ne olursa olsun 
j^x)rda gayenin kazanmak veya yenü-
mek olmadığmı hatırlatarak iki takı-
rcan sportmence oynamalarını temen
ni ederiz. 

Üçok Ankanıda 
Millî küme puvan vaziyetinde üçün

cü gelmekte olan Üçok bu hafta An
kara deplasmanını yapacaktır. İstan
bul deplasmanında Fenerbahçenin 
sahaya çıkmamasmdan İstifade ede
rek dört puvan kazanan İzmirlüer 
îzmirin Muhafızgücünû mağlûp etti
ler. Eğer bu seyahatte yapacaklan i-
ki ma;çı kazanırlarsa beşincilikleri mu
hakkak olacak ve dördüncülük için 
de Fenerbahçe için tehlikeli bir rakip 
haline geleceklerdir. Ankara ile İzmir 
arasmda yapüan ilk karşılaşma An
karalım aleyhine oldu. Bu hafta ya-
püacak maçlardan sonra bu iki şehir 
takımlan arasında daha katî muka
yese yapmak mümkün olacaktır. Ge
ne Üçokım Ankarada yapacağı iki 
maçı da kazanacağım tahmin etmi
yoruz. Kendi sahalarmda oymyan 
Ankaralılann hiç olmazsa iki maçtan 
birini kazanması beklenebüir. 

7. Kvyoi 

Fransa Akdeniz 
vaziyetinden endişede 

ispanyada faşist bir devlet yerleşirse şimalî 
Afrika ile muvasala tehlikeye girecek 

Pajis 16 (A.A.) ^ Eko dö Pari gaze
tesi, Avusturya ve İspanya meseleleri 
hakkmda diyor ki: 

Orta Avrupada geçen hâdiseler İs
panyadaki Alman - İtalyan müdahar 
leşinin manasım bütün çıplaklığUe 
ortaya koymaktadır. Bu müdahalenin 
îngUtere ve Fransayı Orta Avrupada 
hazırlanmış olan plâmn tatbikinde 
Akdenizde felce uğratmayı, onlan ha
reketten mahrum bırakmayı istihdaf 
eylediği anlaşılıyor. 

Bir kere Orta Avrupa: Hitlerln ida
resi altma tamamUe girdi mi, Fran
sa ve îngütere deniz aşın İmparator-
luklarmda rahat edebUecekler midir? 
18 aydanberi Almanysmm hazırladığı 
tehlikeli projeleri, iki ucu mütemadi
yen daralan kıskacı kaydedip duruyo
ruz. Bazüan bizi fazla bedbin buldu

lar. Faraziyelerimiz tahakkuk etmek 
üzere bulunuyor. Eğer kendimize gel
mezsek bu faraziyelerimiz yann bir 
hakikat olacaktır.» 

Pöti Pariziyen: «Bir tavassut Katar 
lonyayı ve İspanyanm diğer taraflan-
m harbin fecayiinden kurtarabilir. Bu 
İspanya için bir nimet olur. Sonra 
muhasamatm Pirenelerden ötede dur
durulması, Frankonun kati zaferi ve 
Berlin - Roma mihverine iltlhaklle 
doğabilecek enternasyonal ihtilâtla-
rm da önüne geçebilir.» 

Popüler: «Gitgide daha açık bir ma
hiyet alan İspanyadaki Alman - İtal
yan müdahalesi orada yeni bir totali
ter devlet kurmağa muvaffak olursa 
Akdenizde ve şimalî Afrikada sevkul-
ceyş vaziyet öyle bir hal alacaktır ki, 
silâhlanma gayretlerini bir kat daha 
artırmak zarureti hasıl olacaktır.» 

Amerikada fifiına 
Yeniden 16 kişi öldü, 

zarar büyük 
Nevyork 16 (A.A.) — Yedi devlette 

hüküm süren fırtmalar, şiddetli tahri
bat husule getirmiş ve 16 kişi ölmüş
tür. En çok hasara maruz kalan Bel-
vU'de yedi kişi ölmüş, elli kişi yara
lanmış ve 400 kişi meskensiz kalmış-
tu:. 

Misuri, Arkansas, Alabama, Tenesi, 
Missisipi devletleri fırtmadan pek mü
teessir olmuşlardır. 

A f g a m s t a n m A n k a r a sefiri 
A h m e d H a n Izmirde 

İzmir 16 (Telefonla) — Efganist 
tanın Ankara sefiri Ahmed han refi-
kasile birlikte bugün Ankaradan şeh
rimize gelmiştir. 

Alsancakla şehrimizde 
yapılan maçlar 

izmir futbol ajanlığı 
tahkikata başladı 

izmir 16 (Telefonla) — Geçen haf
ta İstanbulda yapılan Alsancak - Gü
neş ve Fenerbahçe maçlannda hakem
lerin haksızlık ettikleri, Alsancak o-
yımculannın bazılan tarafmdan ha
kemlere karşı gelindiği, seyircüerin 
aşın hareketlerde bulundukları hak
kında burada muhtelif rivayetler var
dır. Alsancak takımı İstanbuldan gel
dikten sonra ortaya çıkan bu rivayet
ler üzerine İzmir futbol ajanhğı tah
kikata başlamıştır. Hazırhyacağl ra-
ponmu umumî merkeze gönderecek-

Eskrim şampiyonası 
Seyircilerden ve müsabık

lardan duhuliye veya 
kaydiye almmıyacaktır 
Beyoğlu Halkevi Spor komitesi başkan

lığından: 
1 — Spos şubemiz federe ve gayri federe 

bütün amatör eskrimcilere açık olmak 
üzere 937 - 938 senesi İçin bir eskrim 
şampiyonası tertib etmektedir. 

2 — Müsabakalar 26 Mart 938 cumartesi 
günü saat 16 da evimizin salonunda bağ
lıyacak üç silâh üzerinden (Kılıç, Epe, 
Flöre) den yapılacaktır. 

3 — Kaydolunmak için spor komitesine 
müracaat edilmesi lâzımdır. Müsabakala
rın kaydı 20 Mart 938 pazar günü saat 
20 de kapanacaktır. 

4 — Müsabakalara ferd itibarile derece 
verilecek, her silâhın şampiyonlarma bi
rer (kupa) ikinci, üçüncü ve dördüncüle
rine de (Madalya) verilecektir. 

Müsabik ve seyircilerden kaydiye veya 
duhuliye olarak hiç bir para almmıya
caktır. 

5 — Eskrimciler mübtedi ve tecrübeli 
olmak üzere, İki sınıfa aynlacaklardır. 

Mübtediler arasmda yapılacak müsaba
kalarda, her üç silâhm grup finalistleri, 
tecrübeliler arasındaki müsabakalara da
hil olmak hakkını kazanacaklardır. 

6 — Müsabakalara Beynelmilel Eskrim 
nizamnamesi tatbik edilecek, müsabaka 
llkstürü 24 Mart 938 perşembe günü tan
zim edilerek alâkadarlara dağıtılacaktır. 

J a y o n y a d a mil l î seferberlik 
Tokyo 16' (A.A.) — Mebusan mec

lisi, milli seferberlik hakkmdaki 
kanun projesini aynen kabul etmiş-
tljr. 

Mitler Beriine 
döndü 

Rayîştag meclisi cuma günü 
toplantıya çağrıldı 

Berlin 16 — Hitler bu akşam saat 
17 de Münihten tayyare ile Beriine 
dönmüştür. Tayyare meydanında B. 
Göring, nazırlar ve kumandanlar 
kendisini karşılamışlardır. 

B. Göring bir nutuk irad ederek 
Berlin şehri ve kabine namına Hitleri 
selâmlamıştır. Başvekâlet dairesine 
giderken yolda toplanan bir milyon 
halk Hitleri selâmlamıştır. 

Berlin 16 (A.A.) — B. Hitler, Baş
vekâlet dairesi balkonundan halka 
hitaben kısa bir nutuk söylemiştir. 
Halkın şiddetli alkışları ve tazhürleri 
ile karşılanan bu kısa nutkunda B. 
Hitler, millî birlik gayesinin vücuda 
getirildiğini bugünlerdeki hissiyata 
tercüman olmuş, bu birliğin bütün 
tehlikelere göğüs gereceğini ve hiç bir 
zaman yıkılmıyacağmı bUdirmiş ve 
sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Almanya, büyük Almanya olmuş
tur ve böyle kalacaktır. Şarktan 
garbe, şimalden cenuba kadar bütün 
memleketteki Almanlar, bunun za-
minidir. 

Berlin 16 (A.A.) — Rajriştag cuma 
günü toplantıya çağınlımştır. 

İzmir val is i i le b e l e d i y e reisi 
A n k a r a d a 

Ankara 16 (Telefonla) — Dün bu
raya gelen İzmir valisi B. Fazlı Gü
leç ve Belediye reisi Dr. Behçet tJa 
vilâyet ve belediyeye aid işler hak
kında muhtelif Vekâletlerle temas et
mişlerdir. 

Vali üe belediye reisi burada bir 
hafta kadar kalacaklardır. 

Eielrtrilt şirlteti 
N a f i a V e k â l e t i i le ş irket 

aras ında m ü z a k e r e l e r e 
baş landı 

Ankara 16 (Telefonla) — İstanbul 
Elektrik şirketi ile Nafia Vekâleti a-
rasında yeniden müzakerelere baş
lanmıştır. Bu müzakerelere İstanbul 
Elektrik şirketi namına B. Barsi ve 
B. Klerin adında iki murahhas işti
rak etmektedir. 

Yapılan ilk görüşmeleri, tesisatın 
ıslahına müteallik işlerin müşterek 
bir teknik komisyonu vasıtasile tes-
biti ve bu komisyonun yapacağı ted-
kike göre sarfı icab eden para mik-
tannın tayini ile bu paralann tesisa
tı iptidaiye hesabına geçmemesi hak
kmdaki Vekâletin noktai nazan teşkil 
etmektedir. 

Mısır kredi fons iye çekibş* 
Kahire 16 (A.A.) — yüzde üç faizÜ 

ve ikramiyen Mısır kredi fonsiye tah-
villeıinin dünkü çekilişinde: 

1903 senesi tahvillerinden 504.953 
numaralı tahvil ile, 1911 senesi taû-
vülerinden 80.040 numaralı tahvil el
lişer bin frank ikramiye kazanmış
lardır. 
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MACERA NUVELI 

l^adıköylü Nezihe'nîn kocaları 
B Ö R S A 

— Nasü? 
— Böyle İçte! 
•>- İmkânı yok!. 
- - Vallahi! 
— Evleniyor demek? 
— Evleniyor. 
— Bir daha söyle: kiminle? 
— Nezihe ile. 
— Nezihe!.. O frenk bozması kul. 

O İsmi kirlenmiş kadın... Mütaı^kede 
adı çamurlarda sürüklenen... Hakkın
da neler söylenmişti neler... Söylen
mesine de hacet yok ya... Bir itilâf 
labitüe evlenmişti...* Casusluk ettiği 
bile İddia olunmuştu... Kadıköylü Ne-
«ihel.. O değil mi? 

— O... 
— Demek evleniyor? 
— Evet, dedik a... 
— Fesubhanallah... Lahavle velâ 

kuvvete illâ bülâh... Olur şey d ^ . . . 
Biran, hatıralarunı topladım. 
— Kuzum, -dedim. - Yanılmıyor-

kaim kocası olan ecnebi zabit, ecnebi 
memleketlerde Nezihe'jri yüz üstü bı
rakmıştı... Kız oralarda sefalet çek
mişti... Sonra, vatan hasretini duya
rak mı, yoksa ekmek parasına muhtaç 
olarak mı, her ne sebeple İse, buraya 
süklüm büklüm dönmüş, galiba akra-
balanıun yanma sığınmak istemişti. 
Fakat onlar da, bütün eski ahbapları 
da kendisinden yüz çevirdikleri için. 
Nezihe İstanbul'da da sürünmüş, ni
hayet, kimbillr nasıl müşkülâtla bir 
If bulmuştu... Son zamanlarda ecne
bilerin yanmda daktiloluk ediyordu.,. 
Eski yaptıklarım unutturmuş gibiy
di... O Nezihe değil mi? 

— O Nezihe! 
— Evleniyor ha? 
•— Kaç kere söyliyecegiz? 
— Muraaia? 
>— Muradla! 
— Bizim Murad... 
• - Yalnıa bizim değü, bütün mille

tin Murad'ıl Neye kendimize İnhisar 
ettiriyorsun? - diye arkadaşım lâtife 
•ttl. 

Ben ciddiyetle: 
— öylel - dedhn. - Bütün milletin... 

Slra camiamız için kaç kere kendi
ni feda ettiğini biliyoruz... Ölüm de
recesinde yaralaftdı... İtilâf kuvvet
leri tarafmdan tutuldu... Agopyan han-
larmda uğramadığı belâ kalmadı... 
Hattâ idam bile edileceği söylenmiş
ti... Peki, ne demeğe şimdi bu Nezi-
he-yle?.. 

— Kimbillr? 
— Başka kadın bulamadı mı? 
— Gönül bu! 
— Haydi sen de!... Sevilecek yeri 

var nu Nezihe'nin!.. Bilhassa Murad 
tarafmdan... Taban tabana zıd karak
terler. .. Hem Murad inadcı bekârlar
dandı, yahu... Kadm beğenmezdi... 
Demek bütün Havva kızları ai-asmda 
seçe seçe bunu seçti... Çıldırdı mı oğ
lan!... Olur şey değil... 

— Dünyada neler olmaz. 
— Fakat bu akla gelmezdi... Züra, 

^Mıu:ad'm mutaassıp denecek derecede 
milliyetçi olduğunu da biliyoruz... 
Şeref, haysiyet, onun nazai-mda birin
ci mevkü işgal eder... Dedelerinden 
biri kahramanlık menkıbelerile yoğ
rulmuş bir ailenin evlâdı... Tahsil 
mükemmel... Avrupa'da tahsilini yap
mış... Şimdi, yüksek mevki sahibi... 
Servet, saman... Nesi yok... 

— Öyle... 
— Demek bu Murad, bu Neziheyi 

»hyor... Kadıköylü Nezihe'yi.. 
Arkadaşım, can sıkmtısüe: 
~- Of! -dedikten sonra yerinden fur-

Uûı. 
Yumruğımu masanm üstüne Indir-

« : 
— Alıyor yahu... Tasası sana mı 

*ûştü.., Vaktile KaSragözün bir oyu-
«^ünu seyretmiştim. Şöyle bir muha-
**» cer^an ederdi: 

<— Kim sûlâdi (söyledi)? 
«— Karagöz sûlâdi. 
<— Kime sûlâdi?. 
«— Hacivad'a sûlâdi. 
«— Ne sûlâdi? 
*— Seni getirmemi sûlâdi. 
<— Kim sûlâdi? 
<— Karagöz sûlâdi. 
«— Kime sûlâdi?. 

Yazan: 

(Vâ - Nû) 
«— Ilh... llh... Bu sualler ve cevap

lar nihayetsiz şekilde devam ederdi... 
Seninkller de ona benziyor, azizim... 
Hâlâ anlamadm mı. yahu?.. Murad, 
Kadıköylü Nezihe'yi alıyor!.. Murad, 
Kadıköylü Nezihe'yi alıyor!.. Murad, 
Kadıköylü Nezihe'yi alıyor!... A... 
aman!.. Patlatma inşam!.. Kırk su
al!!... 
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Düğüne davet edildik. 
Hayır, bıma düğün de denemez

di. En yakın arkadaşlara verilmiş sa
mimî bir ziyafetti bu... Murad'm salon-
lan açılmıştı... Daima itinalı, intizam
lı olan evi ve bahçesi daha ince bir iti
na ve intizam arzediyoMu Zira, bir 
kadın dikkati her teferruat üzerinde 
titremekteydi. Evet, daha şimdiden, 
Kadıköylü Nezihe... Şey... öhhö... Ne
zihe hanun... Nezihe hanımefendi, in
ce zevklerile herşey üzerinde âmil 
olmağa başlamışlardı... 

Şu vazolarda şu çiçekler, ne zarif bir 
el darbesüe dağıtılmış... A... köşedeki 
atajerlerin de yerleri değişmiş ve doğ
rusu bu tarafa pek yakışmışlar... Ara
besk paravanın yeri hakikaten şu loş 

kalmış ve mütareke senelerinde de ay
ni milliyetteki ecnebilerin nüfuzu al
tına girerek malûm ma:cerasını yaşa
mıştı... 

Halbuki nesi züppe bunun?... Nesi 
tatlısu frengi?... Bizim kızımız bu... 
Sesinin ahengi, annelerimizin, kızkar-
deşlerimizin tatlı ihtizazını taşıyor... 
öyle ehemmiyetsiz gibi duran hare
ketler vardır ki... Meselâ sofrada ik
ram ediş tarzı... Kapıda!n geçerken 
bir duraklama, bir bekleyiş... Sonra 
bir «efendim!» diyiş... Hepsi, hepsi 
bizdendi... Hep bizim di... Ne o mek
tep, ne o hayat bozamamış hiçbiri
ni... 

Yemekten sonra, kalıvelerimizi içer
ken, bunları düşünmeğe dalmıştım. 
Birdenbire, Murad'm, yanımızdaki üç 
beş kişilik bir ahbap grupile konuşuşu 
kulağıma çalındı. Derhal hayallerim
den sUkindim ve kulak misafiri ol
dum: * 

— ... Bütün bu delilleri size, karı
mın ne şerefli kadm olduğunu anlat
mak için söylüyoııım... - diyordu. -
Onu siz de, benim tanıdığım gibi tanı-
yuuz bundan sonra... Benim hürmet 
ettiğim gibi hürmet ediniz kendisi
ne... Mazisine de hürmet ediniz... 
Ben, ona hayatımı medyunum... Hem 
de memleketim için en faydalı oldu
ğum zamanda... Hayatımı... 

Nasıl alâkadar olmazdım? 
Hemen, fincanı

mı, yarı içilmiş bir 
halde, masanm 
üstüne bırakıver-
dlm. Yerimden 
davrandım... Mu
rad'm etrafmda-
kiler arasına ben 
de. katıldım. 
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KadıkSylü Nezihe Ue gozgöze geldik 
anladım; ve «mahvoldum!» diye 

köşeydi: Eskiden, öte taraftaki manza
rayı kapatıyordu... Uşaklar da hep üs
lûp peyda etmişler... Yürüyüşleri değiş
miş... Kalfarun haylaz oğlu bir grum 
atikliği gösteriyor. 

Öğrendik ki, Murad'la Nezihe ha-
mmefendinin nikâhları daha evvelden 
kıyılmış ve kendileri buraya hayli za
mandır yerleşmişler zaten... 

Doğrusu... Meğerse... Nasıl tanı
mamışım kendilerini... Nasıl yanlış 
tanımışım... Biz insanlar, bazan tesir 
altmda kalınz... Bümediğimiz insan
lara dair yanlış hükümler veririz... 
Bu sefer de öyle olmuş... 

Zarif bir tebessüm... Sade bir kı
lık. .. Boyasız bir yüz... Zekânın paıia-
dığı bir alm... Ve bilhassa, gönül alı
cı, ruha akıcı bir konuşuş... Cümle 
cambazlığma değil, hakikî bilgiye ve 
samimî fikirlere dayanan bir muha
vere. .. 

<Bu kadma nasü o sözleri söylemiş
ler?» diye hayret ediyordum. 

Acaba üzerimde, yeni vaziyeti mü
essir mi oluyordu? Bu mevkii, bu ser
veti ona bir cila mı vermişti? «Buyu
run kürküm!» hikâyesi mi?.'.. «Ah 
şu insanlar!» diye düşünüyor, kendi
mi de onlar aı-asma katıyordum. 

Zira, hakikat şöyle değil miydi: Bu 
kız, bir ecnebi mektepte yetişmiş, o 
mektebin propagandaları tesinıinde 

eferrüata 
ne hacet?., 

-diyordu. - Hem 
de kendimi fuzu
li yere medhetmiş 
olurum... Esasen 
biliyorsunuz, he
pinizin bana te
veccühünüz var... 
Emniyetiniz var... 

Mühim vazifeler 
almıştım üzerime. 
Avrupa'da tahsi-

' lim, ecnebi bir or
duda vaktile staj 
görmüş olmaklı-
ğun nazaıı itibai-a 
alınmıştı... Ve ba
na bir istihbar va
zifesi verilmişti... 

İstihbar vazifesi! 
«Casus» sözünü, 

düşmanlar hak-
Beni tanıdığını ^^^^ kullanırız ve 

düşündüm. f̂ ^̂  ^^y^.^^ j j ^ 
kikaten de fenadır. Kendimizin ha
kikaten de fenadır... Kendimizin ha
ber alması lâzım gelince, daha müla
yim, daha mutedil bir söz buluruz: 

«— İstihbar vazifesi...» 
Yahut buna yakm bir tabir... 
Anladmız, değil mi?... Bütün vası-

talan kullanıyordum... Yabancı bir 
toprakta... Sahte evrak... Sahte üıü-
forma... Sahte haller... Sahte, sahte... 
Her şey sahte... Hattâ sahte dost
luklar, sahte samimiyet... Yalnız bir 
tek şey doğru, dopdoğru... O da 
memleket aşkım! 

Üst kabuğu dikenli, acı, çirkin, fa
kat içi leziz meyvalar vai'dır. Bunlara 
benziyordum. 

Eğer o lezzetli meyvayı kalbimin en 
gizli yerinde saklamasaydım, kendi 
kendimden iğrenecektim. Çünkü neler 
yapmıyordum... Ben gayeme erdik
ten sonra, arkamda ne acı hatıralar 
bırakacaktım: 

— Casus'a vesikaları vermiş (ya
hut kaptırmış!) töhmeti altında kaç 
kişi, ailelerile birlikte yıkılacaklardı; 
mahvolacaklardı... Ve bunlar bana en 
fazla güvenen insanlardı. Aylardanberi 
birlikte yiyor, içiyor, geziyorduk... Ne 
de olsa, onlarla aramızda kaynaşma
lar olmuş, iyi rabıtalar doğmuştu. Ço-
cuklannı sevmiştim, kanlarile saadet
lerini görmüştüm, ellerini dostça sık

mıştım. Bana şahsî iyilikler etmişler
di. Kendi noktalatından ne yılan ol
duğumu bilmiyerek... 

Ve ben ... 
Hissiyatımı anladınız, değil mi? 

Eğer içimde o iman olmasaydı, kat
iyen devam edemiyecektim... Fakat 
Anadolu'yu düşünüyordum... Anne
mi, babamı, İstanbul'u... 

O gün de artık katı darbeyi vura
caktım... 

Ve işte, böyle bir günde. Neziheyle 
göz göze geldik. Kadıköy'ünden biri-
birimizi tamrdık. Onun macerasını 
ben de hepiniz gibi işitmiştim. Ondan 
ben de hepiniz gibi gıyaben nefret 
ediyordum. 

Kocasile birlikte, diğer ecnebi zabit
lerle, diğer büyük memurlarla oturu
yorlardı. 

Göz göze geldik. Gözbebeklerinin 
hareketinden anladım: Beni tamdı. 
Bir bakış baktı ki... Ve bahsi de açmış 
bulunuyordum: 

Muhavere birkaç cümle daha devam 
edecek olsaydı şayet, yalnız diğerleri 
değil, kocası da maddeten, manen bi
tecekti. 

İki şeyden birini tercih etmek mec-
buriyetindeydi: Aşkını, yahut beni! 
Ben ki, onun için birçok şeyleri temsil 
ediyordum. Acaba o şeylerin onca bir 
ehemmiyeti var miydi?... 

Ayrıldıktan sonra bekledim. Heye
can içindeydim: Tevkif olunacak mıy
dım?... Kurşuna dizilecek miydim?... 
Elde ettiğim kıymetli sırlan benimle 
gömülecek miydi? 

Hayır... Günler geçti... Vazifemi 
nihayete kadar yaptım... Oradan selâ
metle uzaklaştım... 

Bir bomba dumanı gibi... Süzülüp 
gittim... Arkamda bir harabe bıraka
rak... Ve bu harabenin yıkıntısı altın
da Nezihe'nin kocasını da ezerek... 
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Ö tesinin ne olduğunu bilmiyor
dum... 

Nezihe'nin akıbeti ne3'e varmıştı?... 
Meşgul olamadım. Zira biliyorsunuz... 
Seyahatlere gittim, dönüp Ankara'da 
yaşadım... Sonra İstanbul'da yerleş
tim... Gene seyahat... Gene İstan
bul... 

Hem unutmuş, hem de unutmamış
tım... O siyah gözlerin, o mana dolu 
bakışların tesirini kalbimde saklıyor
dum... 

Ve nînayet, bir gün tesadüf et
tim... Gene baktı... Gene tanıdı... Ve 
gene tanımamazlığa geldi... Fakat 
ben artık susamazdım... Susmadım 
da... 

İşte, netice3d bugün burada tesid 
ediyoruz... 

Arkadaşlarım, 
Dostlanm! 
Sizden, Nezihe için, Nezihe'nin ma

zisi için hüı-met bekliyorum. Ve bil
hassa hürmetin şu sebeple fazlalaş
masını dliyorum: Zira hâlâ bilme
mekteyim; onun büyüklüğü sadece 
sükûtunda mıydı, sükûtile aşkını va
tanına feda etmesinde miydi? Yok
sa... Ötesi cidden benim için muam
madır... Yoksa Nezihe de... Benim gi
bi... Bir vazifeyle mi?... 

Aman, rica ederim... 
Susunuz... 
Bahsi değiştirelim... 
İşte geliyor... 
Zira, bu mevzua katiyen temas et

mememi istedi. 
Yalnız, ben, onun şerefini... En ya

km dostlanm arasmda... 
Şey... 
Likör mü getirdin, Nezüıe?... Mer

si... O... sigarlar (yani puro) da... 
Âlâ... Âlâ... Buyurun, dostlanm... 
Şerefine Nezihe... Haydi... Neaihe'-
nin... Benim kanmm şerefine... Yük
sek şerefine... 

(VĞ - Nû) 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM ne9-
rlyatu Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. «AKŞAM* abonelerine hususi 
tenzll&t yapılır. Sahibi Bay Esada 
mttracaat. 

16 3 938 
(AKŞ.IM KAPANIŞ FİATLEKÎ) 

ESHAM TC TAm'tLİT 
istikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 

. II 
» III 

» n 
Mümessil f. 

» II 
> nı 

l9 Bankası 
> müessis 

94 

99,50 
19,20 
19,20 
19,20 
41,10 

"40,25 
41,05 

_ 
10,40 

88 

Türkiye Cum
huriyet Merkea 
Bankası 
Anadolu pis. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad Değir
menleri 
Şark Değir
menleri 

100 

23,80 
8.50 

1 
13 

12,60 

1,08 

rars (Çek fiatleri) 

16 3 938 Çarşamba günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan yaş sebze 

ve meyva fiatleri: 
En En 

Cin.si Emsali a^gı yüksek 
flatı Fiatı 

Kr. S. Kr. S. 
Bakla Kilo 45 — 50 — 
Pırasa » 5 — 6 — 
Ispanak » lo _ 14 
Lahana • 5 — g 
Havuç » 6 — 8 — 
Kereviz kök » 10 — 12 — 
Kereviz yr.prak Demet 5 — 6 ^ 
Pancar .. 3 _ 3 50 
Enginar Aded 6 — 10 — 
Karnabalıar •, 6 — 18 — 
Yeşil salata 100 » 50 — 80 — 
Taze soğan Demet — 75 1 — 
Maydanoz e __ 50 — 75 
Turp ı> _ 50 _ 75 
mma Amasya Kilo 17 — 40 — 
Elma Ferik » 8 — 1 2 — 
Elma İnebolu » 9 — 1 2 — 
Armud Ankara » 16 — 35 — 
Kestane » 7 — 9 — 
Kuru üzüm » 2 0 — 2 2 — 
Kuru incir » 9 — 11 — 
Yerli limon 100 Aded 150 — 360 — 
Portakal: 

» Dörtyol 80 lik sandık 280 — 300 — 
* » 100 lük » 200 — 230 — 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 

Alanya 
> 
,. 

Rize 
» 
» 

Mersin 
» 
» 

64 lük 
80 İlk 

100 lük 
64 lük 
80 lik 

100 lük 
128 Uk 

148 İlk 
160 hk 

ı> 

» 
D 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

350 
300 
200 
140 
110 
80 

1000 
950 

1100 

— 400 — 
— 325 — 
— 275 — 
— 170 — 
— 125 — 
— 100 — 
—1100 — 
—1000 — 
—1200 — 

Konser 
Kadıköy Halkevinden: 19 Mart 938 cu

martesi akşamı saat 21 de Evimiz .salo
nunda orkestra şefi İskender Ardanın iş-
tirâkile (Oda Musikisi konseri). Herkes 
gelebilir. 

Konferans 
Kadıköy Halkevinden: 18 Mart 938 cu

ma akşamı saat 21 de Evimiz salonunda 
bay Reşad Kaynar (Şahsiyet terbiyesi) 
isimli bir konferans verecektir. Konfe
ransa herkes gelebilir. 

tzmitte Şark Pazarı Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları sattf 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri. 
Nauman 41ki« ve yan maldneleri. Ko
dak fotograt makine ve Iev»Tiroı 

•aire bıılnnor. 

il 
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SARAY ve BABI ALININ İÇYÜZÜ 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNl ÎRTEM -

Tefrika 
•Tercüme, iktibas ha3da mahfuzdur 
No. 107 ^ 

Sabahleyin erkenden Ko lombo oteli 
önünde patlıyan silâhlar 

_ KorkmaymızI Burası padişah sa
rayıdır; adalet yeridirl Müsterih olu
nuz! 

Yolunda: tesellilerde bulunmuştu. 
Onlar konuşurken başkâtip Tahsin 

paşa Osman paşanm yanma gelmiş, 
paşama yanmda Hacl Nazmi beyle Ha
cı Mustafa' efendiyi görümce hiddetli 
bir tavır ile ikisini de dışarıya çıkart
mıştı. 

Bir, iki gün sonra Osmacn paşa Ha
lil Recai beyle berabter köprüden ge
çerken Hacı Nazmi beji Ûva kıyafeti-
le ve nişanlan göğsünde görmüşler
di. : ., . ., 

Osman paşa alaydan' hoşlanırdı. 
Hacı Nazmi paşaya: 

— Ben size (korkmaymız! Burası 
padişah sarayıdır) demiştim, tşte liva 
olmuşsunuz! 

Dedikten sonra: 
i -^ Müftü ne oldu? 

Diye de sormuştu., ?Jacı Nazmi pa
şa: »• 

— Ona da bir ruusve»ldi! 
Diyerek gördükleri iş mukabilinde 

padişahın atıfetine raazhar niduklan-
nı bildirmişti. (1) 

İşte bu alay müftüsü ikinci bir de
fa Manastırdan Selanik ^olile Istan-
bula Yıldıza gidecekti. Müftünün bu 
gidişi Manastır heyeti merkeziyesini 
ve muhitini çok telâşa düşürmüştü. 

Manastır heyeti merkeziyesi müf
tünün Manastırda bulunduğu esnada 
cemiyet âzalarmı ve bütün cemiyet iş
lerini öğrenmiş olduğunu, bu sebeble 
Istanb^la varmasına katiyyen meydan 
verilmiyerek Selânikte işi bitirilmek 
icab eylediğini pek ehemmiyetle mer
kezi umumîye yazmıştı. Merkezi umu
mî Selanik heyeti merkeziyesine bu 
yolda tebligat yapmış, heyeti merke
ziye de işi fedayi bölüğüne tevdi eyle
mişti. 

Müftünün izalesini fedayi bölüğün
den Yakub Cemil deruhde eylemişti. 
Fakat Hacı Mustafa efendinin Selâ
nikte nereye indiği bir türlü anlaşı-
lamıyordu. Bu sıralarda müşür İbra
him paşa ordu merkezini Manastır
dan Selâniğe naklettirmlşti. 

Müftünün Selâniğe geldiğinin erte
si günü gene fedayi bölüğünden top
çu mülâzimevveli Hamdi efendi Ka
mer kahvesi önünde tesadüf ettiği Se
lanik heyeti merkeziyesi âzasından 
süvari yüzbaşı vekili Süleyman Fehmi 
beye bir çok yerler arandığı halde 
müftüyü bulmak kabU olmadığım 
söyledi, ikisi konuşurlarken Süley
man Fehmi bey ordu merkezile birlik
te Manastırdan Selâniğe gelmiş olan 
ordu müezzini Şükrü Hafızın Vardar 
kapısı tarafından gelmekte olduğunu 
gördü; arkadaşı Hatndi efendiye de 
göstererek: 

— Bu hafızı görüyor musun? Bu da 
Manastırdan yeni gelmiştir. Mutlaka 
müftüyü görmeğe gidiyor. Takib ede
lim. O nereye giderse müftü oradadır. 

Dedi. Ordu müezzinini takib ettiler 
Şukru Hafızın Kolombo oteline gü-di-
ğmi gördüler. Hamdi efendi bunu fe
dayi bölüğünden yüzbaşı Abdülkadir 
efendiye haber verdi. O da tahkik ede
rek müftünün bu otelde bulunduğu
nu öğrendi. 

Ertesi sabah müftü istasyona git
mek üzere otelin kapısı önünde ara
baya bineceği sırada otel garsonuna 
para verirken Yakub Gemilin ilk ro-
velver ateşine uğradr; yaralandı. 

Fakat o da Yakub Öemili sağ bile-
ğ'inden yakaladı. Yakub Cemil elin
de Nagant tabancasUe bir daha ateş 
etti; tabanca ateş almadı; ikinci bir 
çekişte gene ayni haİTaki oldu. Üçün
cü çekişte çıkan kurşun Hacı Musta
fa efendinin boğazına isabet etti 
Müftü düştü; Yakub Cemil de bu su
retle iri boylu ve kuvvetli Hacı Musta
fa elinden kolunu kurtardı. 

Yakub Cemil uzaklaşırken arkası
na bir inzibat neferi takıldı. Fedayi 
bu nefere şiddetle: 

— Geri dön! 
Dedi. Nefer geri döndü. 
Tatar Osman paşa otel önünde pat

lıyan bu tabanca seslerile uyandı. 

(1) Albay Süleyman Fehmi Tuncay bu 
tafsilâtı eniştesi olan Halil Recai beyin 
bir kaç defa teyid ettiği ifadesinden 
«apteylemiştlr. 

Müftü efendinin vurulduğımu duydu. 
Ve Halil Recai beye; 

(— Müftü vurulacağım bUlyordiL 
Ben geceleyin bir, iki defa aptest boz
mağa kalktım. Onu salonda nargUe 
içerken gördüm. 

— Niçin uyumuyorsun, müftü efen
di? diye sordum. • 

— İçimde bir sıkıntı var. Uyuyamı
yorum, cevabmı verdi.) 

Sözlerini söyledi. Osman paşanm 
bu sözleri Yıldıza giderek cemiyet 
aleyhinde pek mühim ihbarlarda 
bulunacak olan Hacı Mustafa efendi
nin Selânikte son gecesini hakikaten 
büyük heyecan ve sıkıntı içinde geçir
diğini göstermektedir. 

Hacı Mustafa efendinin vurulduğu 
gün süvari yüzbaşı vekili Süleyman 
Fehmi efendi eniştesi olan Halil Re
cai beyi görmek üzere Kolombo oteli
ne gitmişti. Salonda otururken Ta
tar Osman paşa da oraya geldi ve 
oturdu. 

İhtiyar liva Remzi paşa da o taraf
ta masada oturmuş, mektup yazıyor
du; yazarken ihtiyarlıktan elleri titri
yordu. Bunu görünce alay etmesini 
pek seven Osman paşa Remzi paşaya: 

— Ne o? Ellerin titriyor! Galiba 
korkuyorsun. Korkma! Korkma! On
lar herkesi vurmazlar. Onların elbet
te bir k&ideleri vardır! 

Hitabında bulundu ve zekâsile hay
li şeyler sezdiğini gösterdi. Maiyetin
deki Emin bey cemiyet efradmdandı. 
Halil Recai bey de cemiyetten haber
dardı; fakat daha girmeğe fırsat bu
lamamıştı. 

(Arkası var) 
** 

5 Mart 1938 tarihli ve 155 numaralı' 
tefrikada müfettişi umumi Hüsejrin Hilmi 
paşa yanmda teftiş ve istihbarat işle
rinde kullanıldığı yazılan erkânı harbiye 
binbaşısı İsmail Hakkı beyin sonradan 
damad olan zat olduğu işaret edilmişti. 

General Galib Pasiner gönderdiği bir 
mektubda bunda isim müşabehetinden 
mütevellid bir yanlışlık olduğunu bildiri
yor: 

(Müfettişi umumi refakatinde hizmet 
gören üç erkânı harb zabitinden biri olan 
binbaşı İsmail Hakkı bey sonradan da
mad olan binbaşı İsmail Hakkı bey değil
dir. Mütarekeyi müteakib Bursa valiliğin
de ansızın vefat eden Priştineli İsmail 
Hakkı beydir. Damad olan zat Manastır
lıdır ve müfettişi umumilik refakatinde 
bulunmamıştır.) 

§ 99 numaralı tefrikada erkânı harb 
binbaşısı Ali Fethi bey tarafmdan kaleme 
alınmış üç mektubdan müşir İbrahim pa
şaya aid olanın Müftü zade İhsan Namılc 
beyin bulduğu bir Toryanlı veya Av-
rethisarlı elile rumi temmuzun birinde 
v«ya ikisinde teslim edilmiş olduğunu kay-
deylemiş idim. 

Bay İhsan Nsunık tarafmdan albay 
Tunçaya verilen ve ahiren bana bildirilen 
izahata göre bu teslim keyfiyeti şu su
retle vaki olmuştu: 

Mektubu İbrahim paşaya isal eylemeği 
deruhde eden İhsan Namık bey müracaat 
ettiği başka vasıtalarla mektubım İbra
him paşaya verilmesine İmkân bulama
yınca cemiyet mensublanndan Mitat pa
şa Sanayi mektebi kâtibi Naci efendiye 
bu İşi teklif etmiş, o da kabul etmlştt. 
(Bu zat bir kaç sene evvel İzmit polis 
müdüriyetinde bulunmuştu.) Bunun üze
rine Nişli Fuad beyin arabasmı tedarik 
ederek gerek Naci efendiye, gerek gene 
cemiyet efradından olan arabacı Dervi
şe ne suretle hareket etmeleri lâzımgele-
ceği hakkında talimat vermiştir. Mektub 
verilince bu araba ile acele savuşulacaktı. 
Naci efendi müşiriyet dairesinde araba
dan inerek kapıdan içeriye girince ara
bacı talimat mucibince arabayı geldiği 
yola çevirecek yerde hayvanlarma su ver
mek üzere bir çeşmeye çekti. 

Elinde mektub yukan kata çıkan Naci 
efendi koridorda müşiriyet yaveri yüzba
şı Kâzım Nami beye tesadüf etti. Mektu
bu vererek Avrethisanndan geldiğini, 
zarfm içinde müşir paşaya hitaben bir 
istidanamesi bulunduğunu ve cevabmı al
mak için bekliyeceğini söyledi. 

Kâzım Nami bey mektubu erkânı har
biye kaymakamı Alıdülkerim beye götür-
diİ. Abdülkerim bey gelen evrakın açüıp 
lâzımgelen dairelere havalesine müşir pa
şa tarafından mezun idi. Yalnız mühim
lerini ona gösterirdi. 

O günlerde daha cemiyete girmemiş 
olan Abdülkerim bey zarfı açıp tttihad 
ve Terakki cemiyeti Sel&nik vilâyet heyeti 
merkeziyesi mührünü görünce heyecan 
ve tel&ş içinde kaldı. Mektubu hemen 
paşaya götürüp okumadığmı yeminle te
yid ederek verdi. 

İbrahim paşa sükûnetle: 
— Beis yok! 
Diyerek k&tıdı getirenin aranmasını 

emretti. Mektubu getiren cşahsı meçhul» 
arandı İse de bulunamadı. 

Naci efendi Kâzım Nami bey Abdül
kerim beyin yanma girince hemen merdi
venlerden aşağı inmiş, kapıda arabayı bu
lamayınca savuşup gitmişti I 
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tstanbol — öğle neşriyatı: 12,30: Pl&kla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,00: 
Pl&kla Türk musikisi. 1330: Muhtelit 
plftk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: tnkUftb tarihi 
dersleri: Üniversiteden naklen B. Hlkmel 
Bayur, 18,30: Çocuk tiyatrosu (IX>stlan-
mız), 19,15: Spor musahabeleri Eşref 
Şefik, 19,55: Borsa haberieri, 20: Nihal 
ve arkadaşları tarafmdam Türk musikisi 
ve halk sarkılan, 20,30: Hava rapora, 
20,33: Ömer Rıza tarafmdan arabca söy
lev, 20,45: Blmen Şen ve arkadaşları ta
rafmdan Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, (Saat ayan), 21,19: Kadife ve arka-
dafflan tarafmdan Türk musikisi ve halk 
şarkılan.21,50: ORKESTRA: 1 - Vagner: 
Brandlid dö Lohengren, 2 - Svedsen: 
Zorahayda, 3 - Blon: Çug der gnomen, 
4 - Grieg: O Prentan, 22,49: Ajans ha
berleri, 23: Plâkla sololar, opera ve ojpe-
ret parçalan, 23,20: Son haberler ve er
tesi günün programı, 23,30: SON. 

Ankara — öğle neşriyatı: 12,30: Muh
telif plâk neşriyatı, 12,60: Plâk: Türk 
musikisi ve halk şarltılan, 13,15: DahlU 
harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musiİEisi, 19,15: Türk'musikisi ve halk 
sarkılan (Makbule Çakar ve arkadaşlan), 
20: Saat ayan ve arapça neşriyat, 20,15: 
Pl&kla Çardaş P^rstin opereti, 21: Kon
ferans: Selim Sırn Tarcan, 21,15: Stüdyo 
salon orkestrası: 1 - Scherapow: Pavlova, 
2 - Oscar Fetras: Russische Volksklange, 
3 - Poul Lincke: Ouverture zu einer Ope
rette, 4 - J. Offenbach: Musette, 5 - J. 
Offenbach: Moskwa, 22: Ajans haberle
ri, 22.15: Yannki program. 

Avrupa istasyonlan 
Saat 20 de 

Deutschl. S. 20,10 da muzlka — Berlin 
20,10 da salon muzlkası — Breslav 20,10 da 
büyük radyo orkestrası — Frankfurt 
20,10 da orkestra konseri — Hamburg 
20.10 da radyo orkestrası — Münih 
20.11 da çeşitli muöka — Saarbrücken 
20,10 da operet havalan — Strasburg 
20,3) da hafif orkestra muzlkası — 
Nat;onal 20,40 da ra<^o orkestrası — Ro
ma 20,30 da muzlka — Prag 20,15 de 
operet ve filim havajan — Peşte 20 de 
Çigan muzlkası. 

Saat %\ de 
Viyana 21,35 de operet havalan — 

Deutschl. S. 21 de radyo orkestrası — 
Berlin 21 de dans muzlkası — Rad. Tou-
louse 21,15 de operet havalan — Milano 
21,30 da muzlka -^ Presburg (Prag) 
21,05 de senfonik konser — Bükreş 
21,15 de senfonik konser. 

Saat 22 de 
Viyana, Breslâv, Prankf ve Hamburg 

22 de İrlanda muzlkası — Kolonya 22 de 
dans muzlkası — Stuttgart 22,30 da piya
no konseri — Saarbrücken 22 de çe
şitli konser — Brüksel 22 de filim hava
lan — Lyon P. T. T. 22,30 da akşam kon
seri — Nis P. T. T. 22 de İrlanda muzlka
sı — Rad. Paris 22.15 de «Arzusu Hilâfma 
Doktor» operası — Strasburg 22 de İr
landa muzlkası — Rad. Toulouse 22 de 
konser — Londra 22 de İrlanda muzlka
sı, 22,40 da dans muzlkası — Roma 22 de 
«Karmen» operası — Milano 22 de İrlan
da muzlkası — Varşova 22 de İrlanda 
muzlkası — Sottens 22 de İrlanda muzl
kası — Beromünster 22 de İrlanda muzl-
kaısı — Prag 22 de İrlanda muzlkası — 
Peşte 22 de İrlanda muzlkası. 

Saat 23 de 
Viyana 23 de dans muzlkası — 

Deutschl. S. 23,30 da viyolonsel muzlka
sı — Hamburg 23,30 da senfonik kon
ser — Münih 23,20 de çeşitli muzlka — 
Diğer Alman istasyonlan Sottensten nak
len halk ve eğlence muzlkası — Brüksel 
22,15 de radyo- orkestrası — Rad. Paris 
23 de operaya devam— Strasburg 23,15 de 
viyolonsel konseri — Rad. Toulouse 23,30 da 
Lehar havalan — National 23,20 de ke
man konseri — Roma 23 de operaya de
vam — Lüksemburg 2330 da radyo or
kestrası — Peşte 23,35 de opera orkestrası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 24 de halk ve eğ

lence muzlkasına devam — Brüksel 24 de 
gece muzlkası — Rad. Parts 24 de opera
ya devam — Rad. Toulouse 24,15 de kon
ser, 1,15 de dans muzlkası, 1,35 de ge-
ee muzlkası — Londra 24^5 de dans mu- -
zikası — Milano 24,15 de dans muzlka
sı — Peşte 24 de orkestra konserine devam. 

18 Mart 938 Cuma 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 17: İnkılâb tarihi 
dersi: Üniversiteden naklen Receb Pe-
ker, 1830: Beyoğlu Halkevi gösterit kolu 
tarafmdan bir temsil, 19,15: Çocuk ter
biyesi: Ali Kâmi Akyüz, 19,55: Borsa ha
berieri, 20: Memleket sarkılan Nebll oğ
lu İsmail Hakki, 20,30: Hava raporu, 
2033: Ömer Rıza tarafmdan arabca söy
lev, 20,45: İnci ve arkadaşlan tarafmdan 
Türk musikisi ve halk sarkılan, (Saat 
ayan), 21,15: Mustafa ve arkadaşlan ta
rafmdan Türk musikisi ve halk sarkılan, 
21,60: ORKESTRA: 1 - Şubert: Senfoni 
inaşöve, 2 - Staub: Babel uved, 3 - Çay-
kovski: Marş slav, 4 - Langer: Orosmüt-
terhen, 6 - Drigo: Leko, 22,45: Ajans 
haberleri, 23: Plâkla sololar, opera ve ope
ret parçalan, 23,20: Son haberler ve er
tesi günün programı, 2330: SON. 

Akba müesseseleri 
Ankaroda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA mUesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua nparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilftn kaKul. abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
•atış yeridir. Telefon; 3377. 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Tazan: İskender F. SerteM Tefrika Na 171 

"Senatoya hemen bir mektup yaz, Sinanı bize teslim 
etsinler. Biz de seni Venediğe gönderelim I 

«Doğanın batıya doğru 
gittiğini ı^zciUerimden biri 
görmü?. O lıalde Veneyro-
nun gemisi baU adalarından 
birine gitmiş olmalı...» 

Mahmud reisin düşüncesile Hüs-
revin gönderdiği haber birbirini tut
muyordu. 

Kılıç Ali pa4» eli boş dönen kap
tanlara: 

— Misinaya gideceğiz, bizi takib 
edinizt 

Emrini vermişti." 
Zaten Korkunç Filipin de Mlsinar 

ya sığınmış olması muhtemeldi. Ma
dem ki Veneyro da Misinadan geli
yordu. Elbette orada bir şey vardı. 
Korsanlar Misinada boşuna toplan
mazlardı. 

Kaptan paşa yolda sinyor Veney-
royu tekrar sorguya çekmeğe karar 
vermişti. Gemi kethüdasını çağırdı: 

— Getirin şu melunu bana... 

«Beni asarsanız, bîr şey 
kazanmazsınız! fakat..» 
Üçüncü Murad, Veneyronun Ter

saneye suikasd yaptığı anlaşıldığı 
zaman: 

— Bu herif elime geçseydi asar
dım... 

Demişti. «Belki şehirde saklanmış
tır. Bir başka suikasde daha tasaddl 
eder!» endişesUe hakkında İdam fer
manı da sâdir olmuştu. 

Hâdiseyi o zaman Venedik hükü
metine bildirerek: 

«— Venedikte, bizim bir elçimiat 
bulunsaydı da bu cinayetleri İrti-
kâb etseydi, ne yapardımz?» 

Diye sormuş ve mektubım sonunu 
şöyle bitirmişlerdi: 

«Siz ne yapardınız? bilmiyoruz. Biz, 
idama mahkûm ettik.» 

Şimdi, Kılıç Ali paşanm karşısın
da, böyle vaktile türkler tarafmdan 
ölüm cezasına mahkûm edilen bir 
adam duruyordu. 

Mahmud reis, Veneyroya bu hü
kümleri anlatarak, İstanbuldan kaç
tıktan sonra, türklerin ne heyecanlı 
günler geçirdiğini söyledi: 

Kılıç Ali paşa: 
— İşte, talih nihayet seni tekrar 

bizim elimize düşürdü, dedi, Allah 
seni bizim elimizle cezalandırmayı 
takdir etmeseydi, sen koskacaman 
yelkenliden denize uçmazdml 

Veneyro soğukkanlılığım muhafa
za ediyordu: 

— Beni asarsanız, bir şey kazanmaz
sınız! dedi, fakat beni serbes bırakır 
ve memleketime gönderirseniz, size 
çok şeyler kazandınnm! 

Kılıç Ali paşa, Veneyro ile bu va
dide konuşmayı pek te faydasız bul
muyordu. 

Veneyro belki Slnamn nerede bu-
lunduğımu da söyliyecektl. Mahmud 
reis, kaptan paşamn kulağma fısıl
dadı: 

— Sinanla mübadele edebilir ml-
3dz bu melunu? 

—« Elbette ederiz. Sinana bunun 
gibi on tane şövalye feda olsun... 

Veneyroya döndü: 
—< Neler kazandırabUirsin bize? 

Eğer seni serbes bırakırsak... 
Veneyronun saçlan ok gibi dildl-

mlşti. 
Gözlerinin içi kin ve ihtiras kay

nağına benziyordu. Bütün denizci
ler ondan bir an evvel öc almayı 
bekliyordu. 

Eski Venedik balyozu yavaş yavaş 
konuşuyordu: 

— Elimizde bulunan esirlerden Id-
ml isterseniz, veririz size. 

Kılıç Ali paşa güldü: 
— Bunu sen söylüyorsım amma 

Venedik ve Roma, bizim istediğimiz 
adamı verebilecek mi bize?! 

Veneyro ciddî bir tavırla başım 
salladı: 

— Evet. İstediğiniz adamı her za
man verebilirler. Ben bir mektub 
yazarak vaziyeti bildiririm. Kimi is
tiyorsanız, derhal Arşipele getirip bı-

»f 

rakırlar... Siz de beni Arşlpel şö
valyesine teslim edersiniz. 

— Arşlpelden başka bir yer ola
maz mı? 

— Niçin?... Arşipel şövalyesine iti-
mad etmiyor musunuz? Sinyor Lo-
redano dünyarun en namuslu adamr 
larmdan biridir. 

— Sinyor Loredanoyu çok iyi tam-
nm. Fakat, ben, Korkunç Filipin 
alıp götürdüğü Sinan reisi lstİ3rorum. 
Loredanoya gelince, onun da bu İş
lerde Flilpie elele çaüştığım sezen
lerdenim. Sinam Çanakkaleye getir
sinler. Biz de seni Çanakkaleye bı-
rakınz. O gelir, sen gidersin! İşte o 
kadar... Razı olursan, Venedik Sena
tosuna hemen bir mektub yazar-
sm... 

— Kim götürecek bu mektubu? 
— Ben gönderirim. 
Veneyro bu işin müsbet bir neti

ce vereceğinden emin değilmiş gibi, 
düşünmeğe başlamıştı. 

Kılıç Ali paşa hasmımn kafasın
dan geçenleri anlamak istedi: 

— Sinanı bize teslim edeceklerin
den emin değilsin galiba?... 

—. Hayır. Onu teslim edeceklerin
den değil, onun yaşadığmdan emin 
değilim de... 

Kılıç Ali paşa birdenbire beynin
den okla vurulmuşa döndü: 

— Ne diyorsun, Sinan yaşamıyor 
mu?... 

Diye haykırdı. Veneyro, ölümden 
kurtuluş fırsatım kaybetmemek için 
her şeye katlanmağa, ve türkleri al
datmağa karar vermiş gibi görünü
yordu: 

— Sinanm yerine başka birini is
teseydiniz, bu iş daha çabuk ve daha 
kolay neticelenlrdi. Pek âlâ bUiyor-
sunuz ki, Filiple Sinan eskidenberl 
birbirinin düşmanıdır. Biri diğerini 
ele geçirirse, ele geçenden hayır kal
maz. Ben öyle sanıyorum ki, Sinan 
reis şimdi denizdeki balıkların kar-
mnda ujruyor ve ebediyyen de bu 
uykudan uyanmıyacak. 

Mahmud reisle Kıhç Ali paşa göz-
göze geldiler ve hayretle Veneyronun 
yüzüne bakarak bağırdılar: 

— Alçak... 
Kılıç Ali paşa: 
— Bizi hâlâ aldatmak mı Istlyor-

sım? - diye ilâve etti - Sinam kolay 
kolay teslim etmlyeceklerini bildiği» 
için, onu bize ölmüş göstermekl* 
hürriyetine daha önce kavuşacağını 
samyorsun, değil mi? 

Veneyro ısrarla tekrarladı: 
— Sinan reis emin olunuz ki bu

gün yer yüzünde yaşamıyor. FiUp 
onu yakaladıktan sonra, gemide boğ
muş ve... 

Mahmud reis, korsamn sözünü 
kesti: . 

— Bunları nereden bUlyorsun seni 
— Misinaya uğradığım zamaa 

söyledUer... 
— Filip Misinaya uğraımş mı? 
_ Evet. Sinanı denize attıktan 

sonra Misinaya gitmiş. Orada iki g®* 
ce dostlanna ziyafet vererek: «Nlh»^ 
yet türklerden intikam aldım!» diy* 
bağurmış.. eğlenmiş., fakirlere şarab 
dağıtmış. 

— Sonra nereye gitmiş? 
— «İki güne kadar gene dönüp g®* 

leceğim.» 
Demiş., çıkıp gitmiş. 
— Filipin şimdi Misinada bulun

duğundan emin misin? 
— Çok umuyorum. Eğer ondan Öğ

renmek istediğmiz bir şey '^a^^'JfT 
lip benim de dostumdur. Size I«t^ 
diğiniz malûmatı alınm ondan. 

Kılıç Ali paşa yumruklarım sikti' 
— Ben, Filipin kafasım koparma* 

için yola çıktım. Onu mutlaka el 
geçireceğim. Hele anlat bakayım ba
na.. Filip, Sinam yakaladıktan »o^' 
ra, onunla boğuşmuş mu dedi? 

— Evet amiral! Sinan: «Bu bir K»^ 
beliktir. KoUanmı serbes bırak 
öyle görüşelim seninle!» demiş. FÛ F 
te bUirsinlz ki cesur bir adamdı • 

(Arkası var; 
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AnnaMayVong"Erkekler 
demire benzerler,, diyor 

(Baş tarafı dokuzuncu sahifede) 
— Muntazam bir yüz., muntazam 

bir vücud... Sonsuz bir ifade ve epey
ce de ekzantrik bir kadın. 

Güldükçe yüzüne sürdüğü boyala-
rm bir kısmı gözlerinin etrafmdaki 
çizgilerin arasından dökülüyordu. O 
zaman yaşı bir parmak daha yükseli
yordu. 

— Ne yer içersiniz? 
— Yalmz Çin yemeklerini... Yirmi 

senedenberi bir gün pirinçsiz yemek 
yediğimi bilmem... Oooo... Belki hare
ketlerimi Avrupalı, Amerikah olarak 
görüyorsunuz. Fakat midem tamami-
le Çinlidir... Ha bakmiz Nevyorkta bir 
Ermeni lokantasında bir kaç kere de 
Türk yemeği yedim... «Tatlı pilâv» 
yedim... 

Merakla gözlerimi açtım: 
— Tatlı pilâv mı? 
— Evet... Tath pilâv... Sütle yapılı

yor... 
Tatlı pilâvın ne olduğunu düşünür

ken Anna May Wong «sütle yapılıyor» 
diyince aklıma geldi. Çinli artist Nev
yorkta sütlâç yemişti. Fakat yediği 
şeyin admı yan türkçe, yan ingilizce 
olmak üzere <(tatlı pilâv» koymuştu. 

« H a y a t ı m d a n m e m n u n 
değilim» 

— Hayatınızdan memnun musu
nuz? Size mesud bir kadın denilebi
lir mi? 

Yüzünde kaştan eser yoktu. Bun
ların yerine kalemle çizdiği yalancı 
kaşlarını yukarı kaldırdı: 

— Hiç!., dedi., hayatımdan hiç 
memnun değilim... Ben mi mesud bir 
kadm!.. Ne münasebet? Âlimler saa
det kelimesini boş yere lügatlere koy
muşlar... Emin olımuz hayatınızın 
sonuna kadar arkasmdan koştuğu
nuz saadeti hiç bir zaman yakalıya-
mazsınız. Para, şöhret, muvaffakiyet... 
Bütün bunları elde ettiğiniz zaman 
bile mesud olamamanız için karşınıza 
gene bir çok şeyler çıkar... Meselâ bu
gün fakirsiniz diyelim?.. «Servet ka-
zansam mesud olurum..» dersiniz. 
Servet yaparsımz. Şöhret yaparsmız. 
Muvaffak olursunuz. Fakat hayat si
zi mesud etmemek için gene bir şey 
hazırlar... îşte meselâ ben... Hayatım
daki bütün hülyalarım hakikat olmuş 
gibi... Fakat bugün Çmin hali beni 
saadetten tamamüe uzaklaştırmıştır. 

— Yemek pişirmesini bilir misiniz? 
Mutfağa girer misiniz? 

— Mutfak bir kadirim en iyi oyım-
cağıdır. Fakat ayda bir girmek şarti-
le... Ben yalnız Çin yemekleri pişirme
sini bilirim. Evimde olsaydı size Çin 
yemeği ikram ederdim. 

O bunu söyleyince Nevyorkta Çinli 
lokantasında yediğim pirinçli, soğan
lı, kokulu yemek aklıma geldi. İçim
den: «Allah acımış ta May Wongun 
evine gitmemişim..» dedim. 

May Wong aklına bir şey gelmiş 

gibi tekrar hizmetçilerine seslendi: 
— Hani benim çayım?., dedi. 
Onlar telâş içinde uzaklaşırlarken 

Çinli yıldız: 
— İki sahne arasında çay Içemez-

sem oymyamam... dedi. Bu da benim 
prensibim... Siz de içersiniz değil mi? 
Çayım tâ Cinden gelir. Stüdyoda hu
susî surette Çinli bir uşağım tarafın
dan pişirilir... 

Biraz sonra iki fincan çay getirdi
ler. Hakikaten hayatımda bu derece 
nefis çay içmemiştim... Fakat May 
Wong: 

— Ben, dedi, bu çayı o kadar be
ğenmedim... Size bu çayı kendi elimle 
pişirseydim fincanı yalardınız. Neden 
benim çayım o kadar lezzetli olur bi
lir misiniz? 

— Hayır.. 
— Pişirirken içine parmağımı so

karım da ondan... Parmağımın tadı 
çıkar.. 

Manikürlü tırnaklarına baktım. O 
kahkahalarla güldü: 

— Şaka söylüyorum., şaka söylüyo
rum... dedi... Çayı güzel pişirmenin 
sırrı onu hafif ateşte uzun müddet 
kaynatmamdadır... 

Talih bahsi 
— Talihe inanır mısınız? 
— İnanırım... Annem bir Çin tiyat

rosu seyrederken birdenbire vücudün-
de sancılar hissetmiş. Eve koşmuş.. 
İki saat sonra da ben doğmuşum. 
Ebem: «Bu kız artist olacak, sancısı 
bile tiyatroda tuttu..» demiş... Görü
yorsunuz ki ebemin sözü yerine geldi. 

— Türkiyeye gelmeği hiç aklınız
dan geçiriyor musunuz? 

— Nasıl geçirmem... Türkiye... Mas
mavi gök... Masmavi deniz... Memle
ketinizi görmedim. Fakat hayalimde 
o böyle yaşıyor. 

— Hollivut hakkında ne düşünüyor
sunuz? 

— Çok sıkıntılı yer... Sinema ile 
meşgul olmasam bir dakika burada 
durmam. 

— Sinemaya başlıyacak gençlere 
ne tavsiye edersiniz? 

— Başlamamalarını... Bu dünyanın 
en ağır işidir... Taş taşunak, hamallık 
etmek, yahud bir kilisenin çan kule
sinin tepesinde, bir gradsiyelin da
mında çalışmak bunun yamnda çok 
hafif bir iştir. En sinirsiz, en sakin 
adama iki filim çevirtiniz dünyamn 
en sinirli adamı olur... 

Rejisör telâşla içeri girdi: 
Mis Wong... Mis Wong ikinci sahne

ye başlıyoruz... 
May Wong: 
— Görüyorsunuz ya... İş başına... 
Elindeki krizantemi uzattı: 
— Bakın ne güzel çiçek... Benim 

memleketimi hatırlatıyor. Cinde kri
zantemler çok büyüktür. Almaz mı
sınız? 

Hikmet Feridun Es 

PERTEVNİYAL GECESİ 
İstanbul Pertevniyal Lisesi Mezunları 

Kurumunun tertip ettiği (Pertevniyal 
Gecesi) önümüzdeki Cumartesi günü ak
şamı saat 21 den sabaha Icadar devam 
etmek üzere Ünyon Fransez salonlannda 
yapılacaktır. 

CAFER FAHRlnin 
eserlerinden m 

Kuruş 
YENl HARFLERLE 

Sav%ş ve Polia köpeği 50 
Tavuk hastahklan 25 
Tavukları çok yumurtlatmak 
için ne yedirmeli? 25 
Ne zaman civciv çıkarmalı? 5 
Tavukçulukta muvaffakiyetin 
sırrı ? 25 
Tavukçuluktan nasıt para 
kazanılır? 25 
Naaıl tavukçuluk yapılmalıdır? 25 

ESKİ HARFLERLE 
Mufassal yeni tavukçuluk 100 
Keçi beslemek usulü 25 
Av ve salon köpekleri 25 

Satif yeri: İKBAL kiUbevi 

AK^AM 
lAbone ücretleri! 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 
« ATLIK 
S ATUK 
1 A r U K 

1400 kuruş 2700 kuruş 
750 > ]450 1 
400 > 800 > 
150 > — » 

Posta ittihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senelik 

8000, altı ayUtı 1900. flç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adrea tebdili İçin ylnnl beş 
kuruşluk pul göndermek Iftzundır. 

Muharrem 14 — Ruzukasun 130 
M. Imıak Ctaaı 0|U Ikudl Akfu Talıı 

E. 10,14 11,51 6,0S 9,28 12,00 1,31 
Va. 431 8,08 13,23 15,45 18,18 19,49 

fdarehane: Babı&Ii civan 
Acıroualuk So. 

No. 1? 

^FflflFRIfr 
SiYATiK,ARKA,BEL,DiZ 
KALÇA AĞRILARINA 
1^;/ f i l : Lr 

SÜRÜNCE DERHAL GEÇER 

KÜÇÜK ILANLAR 
AKŞAM okuyuculan arasmda en 

emin, en stiratll re en ucuz il&n vaa-
tasıdır. 

KÜÇÜK İLANLAR Pazar, 8alı re 
Perşembe günleri İntişar eder. 

1 — tŞ ARIYANLAR 
BİR BATAN tŞ ARIYOR — Biraz Al

manca, fransızca, türkçe, ermeniceyi 
fevkal&de bilen, müessesede defter tuta
bilir. Bu işlerde tecrübesi olan ve yahut 
bir aile nezdinde çocuklara ders vermekle 
meşgul olabilir. Yalnız gece kalmamak 
şartile bir iş arıyor. Taşraya gidemez. 
Akşam gazetesinde (Öğretmen) rumuzuna 
mektupla müracaatları. — 2 

BİR BATAN İŞ ARIYOR — Tahsilim 
ortadır. Beyoğlu Akşam Kız Sanat mek
tebinden mezunum, bir müessesede kâtl-
belik, İdare memurluğu, kasiyerlik veya 
bir atelyede makasdarlık İstiyorum. Ak
şam gazetesi vasıtasile B. S. rumuzuna 
mektubla müracaatlan. 

2 — ÎŞÇt ARIY ANLAR 
EBE ARANIYOR — Talip olanlar tercû-

mei hal, vesikalarını fotogranarile bera
ber mektupla O. Antep Dr. Salt özet 
Doğum - Evine müracaatları. — 14 

MÜREBBİYE İSTENİYOR — 4 ve 8 
yaşında iki erkek çocuk için Fransızca bi
len tecrübe görmüş bir matmazele ihtiyaç 
vardır. İsteklilerin bonservislerlle her gün 
10 ile 12 arasmda Ayaspaşada Gayret 
apart. 3 No. ya müracaatlan. — 2 

AMELE ÇAVUŞU ARANIYOR — Krom 
ocaklannda çalışmış üç amele çavuş\ma 
ihtiyaç vardır. Ellerindeki bonservisleri İle 
Bahçekapı, 1 inci Vakıf han kapısı kar-
şısmda Rıdvan han No. 11 e müracaat. 
Telefon: 23949. — 2 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK OTOMOBİL — Dört kapıh 

Fiat markalı 1937 - 1938 modeli yeni va
ziyette bir otomobil satılıktır. Öğleden 
sonra saat 2 den 8 ya kadar 41657 tele
fon numarasına müracaat. 

KELEPİR! — Bir iyi piyano acele sa
tılıktır. Tepebaşı caddesi 53/1 No. Tepe-
başı Pasajı 4 No. ve yahut İstiklâl cad. 
212 No. Aznavur Pasajı 4 No. 

SATILIK PİYANO — Alman markah 
az kullanılmış çok güzel bir piyano içi de
mir ucuz satılıktır. Beyoğlu, Aynalıçeşme 
Emin Cami caddesi Emin Cami apartı-
manmda No. 63/3. Saat birden akşama 
kadar müracaat. ı 

SATILIK AMERİKAN PULLUĞU — 
Çok ucuz fiatle Amerikan pullultlan satıl
maktadır. İstanbul Balıkpazar Hava han 
10 numara. 

AZ KULLANILMIŞ — Ve İçi demir ola
rak şık bir Alman piyanosu satılıktır. 
Beyoğlu Tarlabaşı caddesi 81/1 No. lı ter
zi dükkânına müracaat. 2 

SATILIK PİYANO — Meşhur Alman 
markalı üç pedallı pek az kullanılmış bir 
piyano İçi hep demir telleri çapraz büyük 
formalı acele satılıktır. Müracaat: Beyoğ
lu Balıkpazar Duduodalar sokak 26 nu
maralı dükkânda. , 2 

KULUÇKA VE ANA MAKİNESİ — Son 
sistem Macar marka bir kuluçka ve ana 
makinesi satılıktır. Büyük postahane ar
kası Alyanak han 3 numaraya müra
caat. — 2 

ÇİFTÇİLERE — Bakırköyünde Veliefen-
di çayırında satılmakta olan âlâtı zlrâl-
yeden kalanlar şunlardır: İstifade ediniz. 
Drlng ve Fordson traktörleri, Ollver mar
kalı ikili, üçlü Disk ve tek, çift kulaklı 
pulluklar, kültüvatör. Disk Haro, mısır 
ekmeğe ve çaplama makinesi. Mezkûr 
mahalde Fikret Athya müracaat. _ 5 

4 — KİRALIK - SATILIK 

SATILIK ARSA — Beşiktaşta Serence-
bey Hasırcıbaşı sokak No. 6 da ev bah
çesinden aynlmış zeminden denizi görür 
ağaçlı büyük havuzlu arsa satıhktır. Gör
mek için ayni arsadaki eve cumartesi, 
pazar günleri müracaat. 3 

SATILIK EV ARANIYOR _ Şifa, Mo
da. Kalamış ve Suadiye'ye kadar olan 
kısımda üç veya dört odalı deniz kıyısm-
da satüık bir ev aranıyor. Satmak Isti-
yenlerin Ankara Yenişehir Posta kutusu 
1018 - ze müracaatlan. 3 

KİRALIK — Boğaziçi, Yenlköy üstün
de, içinde bir çok yemiş ağaçları ve 16 
İnek alacak beton ahin ve suyu olan 25 
dönümlük bir bahçe için ortaklaşa çalı
şacak bir bahçıvan aranıldığı gibi kiraya 
dahi verilecektir. Babıâli (Ankara) cad
desinde. Tefeyyüz kitaphanesine müra
caat. 1 

MÜHİM FIRSAT — En merkezi ve 
değerli bir semtte tramvay caddesine na
zır beş daireli senede 1820 L. Iradlı her 
daire meşgul, sırf mülk ve üç sene ver
giden muaf, betonarme bir apartıman sa-
tılıkUr. Müracaat yeri: Saat 3,5 - 5 arası 
Çarşıkapı No 61 D!yar!b»k;r kımathane-
nes! j 

KİRALIK ODA ARIYORUM — Mozbut, 
muntazam, nezareti olması ve Beyoğlu 
semtinde bulunması şarttır. Mobilyalı ve
ya boş olabilir. Akşam gazetesinde mu-
harrir Cemaleddine bildirilmesi. — 2 

KADIKÖYDE SATILIK HANELER — 
Kadıköy, Yoğurtçu çayır, Osmanağa ma
hallesinde parka nazır 92, 94, 96 numa
ralı haneler satılıktır. 94 No. lı haneye 
müracaat. — 3 

ZİRAAT BANKASINA MÜCAVİR OLAN 
KÖŞEDE — Ve Galata rıhtımı üzerinde, 
şerefli bir mevkide üç tarafı cadde olan 
Gemlik kahvesi adile maruf iki katlı kah
vehane, fist katmdakl odalarla birlikte 
kiralıktır. Gazino, pasta ve mahallebici 
salonu, acentehane ve üst kısımları ya
zıhane ittihazına elverişlidir. Taliplerin 
Birinci Vakıf hanmda 21/22 numaraya 
müracaatları. — 2 

KELEPİR KAGİR YENİ EV — Taksim
de Ferldiye caddesinde 130 numaralı ka
gir 5 oda her türlü konforlu bahçesi bu
lunan gayet kullanışlı yeni bir ev ucuz 
fiatle satılıktır. Gezmek İçin her gün saat 
14 den 16 ya kadar eve pazarlık için Ga
lata Ada han 10 numaraya müracaat. Te
lefon: 43837. 

UCUZ SATILIK ARSA — Göztepede 
tramvaya yakın 20 metre yüzü kagir dı-
var olan bir buçuk dönüm meyva ağaç
ları bulunan güzel bir arsa çok ucuz sa
tılıktır. Galatada Ada han 10 numaraya 
müracaat. Telefon: 43837. 

SATILIK ARSA — Erenköyünde tele
fon santrali karşısında Cemal paşa tar
lası demekle tanınmış tarlanm tamamı 
veya ifraz edilerek parça parça satılıktır. 
İsteklilerin Karaköyde Halil paşa soka
ğında İntibah hanında avukat Mehmed 
Asaf Uuyanık'a müracaatlan. Telefon: 
41781/41268. 

KİRALIK APARTIMAN — Beyazıd, Çar
şıkapı tramvay durağı, 97 (PEKİT) apar-
tımanının ikinci katı, beş oda, bir kiler, 
mutfak, hela, banyo kiralıktır. Su, elek
trik, havagazı ve kaloriferi vardır. Kapı
cıya müracaat. — 1 

SATILIK APARTLMAN — Lâlelide Me
sih Paşa caddesinde (78) numaralı elek
trik, havagazı, terkos teslsatlan ve Mar-
maraya nezareti ve senevi 1080 lira İradı 
bulunan yeni yapılan apartıman satılık
tır. 

GÜZEL BİR FIRSAT — Göztepede ne
zaretli mevkide kirizma edilmiş arsa met
resi yirmi kuruşa satılıktır. Kuyu, terkos, 
elektrik mevcuttur. Göztepede kahveci 
Tahire müracaat. 

ACELE SATILIK EV — 6 oda, elektrik, 
kuyusu, bahçesi mevkii güzel bir yerinde 
bir ev satılıktır. Aksaray Horhor Ragıp-
bey sokak 14 No. ya müracaat. 

ACELE SATILIK KÖŞK — Göztepede 
Tanzimat caddesinde 33/39 numaralı iki 
dönüm bir evlek erazi üzerinde on odalı 
iki bölük mutfak hamam suyu elektrik 
bahçe bağ ve meyvalık ve çiçekliktir. 
Ahşap bir köşk ehven fiatle acele satılık
tır. Görmek istiyenler içindekilerine ve 
görüşmek istiyenler Kadıköyünde Altıyol-
da Behariye caddesinde 11 No. da mer
hum Lûtfi paşa kızı bayan Pakizeye mü
racaatları. — 8 

SATILIK YALI — Çengelköyünde is
kele yakmmda on odayı mütecaviz İki 
ayn bölüğe müsait terkos, elektrik ve ay-
nca İradı bulunan yalı satılıktır. Görmek 
ve almak arzu edenlerin Kayık İskelesin
de fotoğrafçı bay Baıicefe müracaatları. 

— 1 

TEŞİLKÖTÜNM: — Şevketlye mahal
lesinin İrfan bey ve Hareket Ordusu so-
kaklannda köşe başı yekdiğerine muttasıl 
onar odalı iki köşkler, her İkisi de ban
yolu ve 1100 zlrâ bahçeli tam tayyare 
karargâhının karşısında ve istasyona pek 
yakm olan köşkler satılıktır, talip olanlar 
her gün görebilirler, pazarhk ve daha 
fazla tafsilât İçin Galatada Büyük Millet 
hanmda 23 No. U KİRYAKO YETİK'e 
müracaat etmeleri İlân olunur. — 1-

SATILIK ARSA — Çarşıkapıda yanan 
Feyziâtide plânı yapılarak dört kat üze
rine müsaadesi aîmmış 123 metre mu-
rabbaı köşe arsa ucuz flatle. Müracaat: 
Telefon 22941. — 6 

SATILIK HANE — Sultanahmedde, tn-
ciliçavuş sokağında 29 No.lı hane ehven 
flatle satılıktır. Talip olanlann Kadıkö
yünde Caferağa mahallesinde Ruşen so
kağında 1 No.h haney« müracaatlan. 

5 — MÜTEFERRİK 
PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif li

selerin sabık fransıaca ve riyaziye mual
limi, birinci sınıftan onuncu smıfa dahil 
talebelere ders verir ve İhzar! sınıflann 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
aiJartımanı No. 7 Beyoğlu. — 20 

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

DANS BİLMİTENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda İyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatllyan arkası Topçe-
kenler sokak Ho. Sİ, 1 et kat. — 2 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus 
ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanlan-
rıa hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxfor4 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe 
agrenj eliğine malik iyi Fransızca bilen 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı VB en seri yeni usullerle ted
ris eder. Flatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü
racaat. ~~ C 

MÜTEHASSIS TARAFINDAN VmCt 
JTteAZLARI, MUHASEBE REHBERLİ
Ğİ — Bilanço tanzimi, ticari muametâtın 
teşkili, tedviri, şirket teşkili, tasfiyesi. 
- Tacettin - Galata, Bankalar, Şehsüval 
cad. 47 No. 1. Tel: 42819. — » 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINU 
Gazetemiz idarehanetlnl adrea ola

rak gösteımlş olan irarilerlmlzden 
S A — A D. Öğretmen - . B B 

namlarına gelen mektupları idareha
nemizden aldırmalan nercudur. 
DİKKAT 
İdareyi adres gösteren kariler 

bir ay zarfında m^tup la rmı al
dırmadıkları taktirde mektupları 

imha edilir. 
^ 

Donanma Cemiyeti İkrami-
yeli Tahvilâtı piyangosunun 
15 Mart 1938 günü yapılan 
66 ncı keşidesinde ikramiye 
ve amorti isabet eden tahvil 

numaralarını gösterir 
cedveldir. 

Keşidede itfa olunan tertip 
numaraları: 

374 990 2258 2532 4500 4«S9 
6529 7011 7121 8552 8997 

İkramiye isabet eden numa-
ralar: 
İkramiye TL. Tertip No. Sıra No. 

1000 374 2 
150 990 22 
100 7121 55 
10 7121 20 
10 8552 99 
10 4685 97 
10 2258 41 
10 7011 35 

5 «529 73 
5 8997 71 
5 8997 14 
5 990 97 
5 2532 73 

Balâdaki tertiplerin hizalannd» 
gösterilen sıra numaralarından müte
baki ayni tertiplerin diğer sıra numa
ralarına ve 4500 No. lu tertibe kamilen 
amorti isabet etmiştir. 

İkramiye ve amorti bedelleri 22 Mart 
1938 tarihinden itibaren tediye edile
cektir. Amorti bedeli beher tahvil için 
Bir Türk Lirası ve Yirmi Kuruştur. 

• S İ P İ N 
KENAN 

Hakikî tabletleri soğuğa 
karşı ve bütün ağrılardan 

•izi korur. 

İstanbul lUaei tera Memnriutnndaıı: 
BİT borçtan dolayı haczi kadar ye pa

raya çevrilmesine karar verilen muhtelil 
renkte ve genişlikte 7 aded karyolanın 
24/3/938 perşembe gûntt saat 12 - l« v» , 
kıymeti muhamminesinl buhnadıgı tak
dirde 28/3/938 Pazartesi saat 12 den 16 
ya kadar İstanbul Sandal bedesteninde 
satılacağından İsteklilerin mahallinde ha
zır bulunacak Memura müracaatlan ilfta 
olunur. (5981> 

Buhar kazanı ve lokomobili 
Az kullanılmış bir istim kazanı v« 

lokomobili almacaktır. Erzurum han 
iki numaraya müracaat. 
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TÜRKİYE İS B A N K A S ! ^ ^ * * ^ * 
R . O I U H J O A » ' . -

Nafıa Vekâletinden: 
Eksiltmeye konulan I5: 
1 — Tokatta Xazovamn sulanması için yapılan Gömenek Regülâtörü ile 

Sulama Kanalı inşaat ve sınaî imalâtı, keşif bedeli (1,225,000) liradır. 
2 — Eksiltme 18/4/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Na

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

3 — İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, baymdırlık işleri ge
nel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri (50) lira mukabilinde Sular Umum 
Müdürlüğünden alabüii'ler. 

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

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi ilânları -

Talebe ve muallimlere mühim tenzilât 
Talebelere her zaman ve muallimlere Mayıs başından bürinciteşrin sonuna 

kadar Umumî tarifeden yapılmakta olan % 50 tenzilât 30 Mart 938 tarihinden 
itibaren Umuma mahsus tenzilll tarifeler üzerinden dahi yapılacaktır. Yeni 
ücretler, seyahat mmtakasmda meri tarifelerin tenzilât, nlsbetlerine tebaan 
mütehavvil olmak üzere mühim nisbetlerde tenziUidir. Talebe ve muallimlerin, 
umumî tedrisat dereceleri dahilinde bulunan resmî ve maarifçe musaddak hUr-
susî bir mektep veya üniversiteye mensup olduklarma dair kendi mektep ve 
üniversitelerinden veya Maarif vekâletinden veyahut maarif müdürlüklerinden 
tasdikli ve fotoğrafU bir hüviyet varakasını hamil olmalan ve bunları taleb vu
kuunda göstermeleri lâzundır. Aym şartlarla ecnebi memleketlerdeki mektep 
ve üniversite talebe ve muallimlerinin hamil olacakları hüviyet varakalarının, 
Türk konsolosluklarmdan veya Türkiyede Maarif idaresinden de tasdikli olma
sı icabeder. Biletlerin, trenlere binmeden evvel almmaaı lâzımdır. 

Fazla tafsilât için istasyonlara müracaat edilmelidir. (719) (1462) 

• Annelere müjde m^ 
S. M. A. geldi 

Fazla istek karşısmda piyasada 
mevcudu kalnuyan büyük kutu 
net - net 450 Gr. 

S. M. A 
Amerikadan geldi. 

Sayın çocuk doktor
larımız ana südünün 
eşi olan ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi bulıman 
S. M. A. yi annelere ehemmiyetle 

tavsiye etmektedirler. 
Her eczanede bulunur. 

TafsU&t için: 
Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

AOCnİİKTİDAR.OElinAN 
SIZUK.VÜCUT\fDİI1AG 

YORGUNLUKLARI 

DENIZBANK 
İstanbul Liman işletmesi Müdürlüğünden: 

1 — Cins, ölçü ve miktarları şartnamesinde yazıh ker^teler açık pazarlık
la mubayaa edilecektir, 

2 — Taliplerin 2000 liradan ibaret muvakkat teminatlariyle 29/3/938 sah 
günü saat 10 da Şefler Encümenine gelmeleri. 

3 Şartname ve izahat için her gün Levazım Servisine müracaatlan. (1463-

S E K S U U N 
SİZE YAŞAMAK ZEVKİNİ 
TEKRAR MATTA FA2LASİLE 
İADE EDER.KUTUSU 2oo KURUŞ 
BESİR KEMAL -MAHMUT CEVAT 
ECTANE3İ . İSTANBUL SİRKECİ 

Münakaşa ilânı 
istanbul Sular İdaresinden : 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan âdi döküm parçalarının satm alınması 
tanzim edilen şartnamesine göre kapaü zarfla eksUtmeye konmugtur. 

I Şartnameler levazım servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 — EksUtme 13/Ni«an/938 çarşamba günü saat 15 de Taksimdeki İdare

de müteşekkil komisyonda yanüacaktur. 
3 — Talipler şartnameye göre hazırlıyacaklan zarflan jrukanda yanlı 

. j t j - ' i — m x » — 

SENELİK 
JECRÖBENİH^ 

ÜETİCES) 

ROMATİZMA. 
lÜMABAGO 
TslYAJm 

Bayan Leylâ yazıyor: 

HER SABAH 
Daha genç görünüyorum!.. 

aüyanır uyanmaz, hemen el aynamı 
alıyor.. Ve küçük buruşukluklanmın 

tamamen zail olanci]ra ka
dar günden güne eriyip 
kaybolduğunu kemali hay

retle görüyordum!..» 

Bayan Leylâmn hakiki 
fotoğrafı 

«Ancak bir hafta süren bir te- -
dCaviden sonra bu derece g^el-
leştinne şaşıyorum. Bütün arka-
daşlanm böyle daha genç ve daha 
güzel görünmem için nel^ yap-
tığınu soruyorlar ve şayanı hay
ret Ur şekU alan tenim İçin ilti
fat ediyorlar.» 

Yalnız bir hafta zarfında bin
lerce kadm, cazip bir tene kavuş
muş, bir kaç yaş gençleşmiş ve 
bütün buruşuklukları kaybolmuş 
tur. Alimler, buruşuklukların: 
İhtiyarladığımızda cildin besleyi
ci ve ihya edici bazı unsurlarım 
kaybetmeden ileri geldiğini ke^ 
fetmişlerdir. 

Bu kıymetli unsurları cüde ia
de ediniz. Yeniden gençleşecek ve 
tazeleşecektir. İşte; Viyana Üni
versitesi profesörü Dr. Stejskalln 
keşfl bu derece ehemmiyetli ve 
taziptir. Genç hayvanlardan is-

Bayan Leylânm yalnız 
bir haftalık tedaviden 
sonra alınmış ve retOş 

görmemiş hakikî fotoğrafı 

tihsale muvaffak olduğu v» 
«Bioceb tabir ettiği bu canU hü-
ceyreler hulâsası, şimdi pembe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuttur. Akşamlan yat
mazdan evvel tatbik ediniz. 

Siz uyurken, cildinizi besliyo-
cek ve gençleştirecektir. Bir haf
ta zarfında bütün buruşuklukla
rınız kaybolacak ve 10 yaş daha 
genç görüneceksiniz. Gündüz için. 
( Yağsız ) beyaz rengindeki 
«Tokalon» kremini kullanıma. 
Bir kaç gün zarfında siyah ben
leri eritir, açık mesameleri sıfr 
laştınr ye en çirkin ve en esmer 
bir cüdi yumuşatıp beyazlatır. 

Bayanlann nazarı dikkatine: 
Satm aldığınız Tokalon kremi vazolarımn büyük bir kıymeti 

vardır. Onlan bayünize iade ettiğinizde beheri için 5 kuruş ala
cak, ayni zamanda kıymettar mükâfatlan bulunan Tolcalon mü
sabakasına iştirak hakkını veren bir büet takdim edecektir. Ge
lecek nüshalarmuzda ilân edeceğimiz Tokalon piyangosu İkra
miyelerini okuyunuz. 

BAŞKURT 
Çatal, bıçak, kasık fabrikası 

Balkanların birincisi ve Avrupanm 2 ncisidir-
ÇATAL, KAŞK ve BIÇAK aldığmızda muhakkak 
BAŞKURT marlcasmı arayınız. Paslanmaz, saraf" 
maz ve kırılmaz. Avrupa mallarmdan daha yflk' 
sek ve daha ucuzdılr. 

Toptan satış yeri; Tahtakale caddesi No. 51 

Sümer Bank Umum 
Nazilli Basma Fabrikamızın hususî kurslannda mensucat ve elektrik ti*-

tabaşm yetiştirilmek üzere aşağıdaki şartlarla 30 San'at Mektebi mezunu ^' 
nacaktır. 

IstekUlerin «ı son 31/Mart/938 tarihine kadar talep edüen vesaUde btf»' 
ber mektupla Fabrika Müdürlüğüne müracaat etmeleri ilân olımur. 

Ş A R T LAR: 
1 — Ankara — İstanbul — İzmir — Bursa San'at Mekteplerinden birislo-

den mezun bulunmak. 
2 — Mektep şehadetnamesi, evvelce çalıştıkları yerlerden alacaklan B<^' 

servis suretleriyle hüsnühal mazbatası, Sıhhat raporu ve iki fotoğraf gönderil»* 
çektir. j ^ 

3 — Seçimde muvaffak olanlara işe başladıkları tarihden kurs ve staj B»^ 
detinl hitamma kadar 2 lira yevmiye verilecek ve bir seneden aşağı olnawn»* 
şartiyle gösterecekleri liyakat ve ehliyete göre, Fabrika dahili talimatı da^** 
sinde tedricen yevmiyeleri arttınlacakür. 

4 — Kabul edilenlere Fabrikaca ayda bir lira mukabilinde yatacak y " 
maliyet fiatı üzerinden Fabrika kantininden yemek temin edilmiştir. 

3 — Askerliğini yapmış olanlar tercih edilir. ^ 
e — Fabrlkanm hususî kurslarından yetiştirilecek talipler iki sene müddc 

îklerlne dair teahhtit senedi vereceklerdir. (1464-_ 
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Doyçe Levante Linye 
G. m. b> H. 

HAMBURG 
mmMr%. 4.-0-. H U « W I 

*tiM L«<ıııto-Llııl« l.-a.. 
Irıatıı 

Hamburg, Brem, Anyers, istanbul 
Te Karadeniz arasında azimet ve 

evdet muntazam postalar 
Galllea vapuru 21 marta doğru 
Sparta vapuru 25 Marta doğru 
Delos vapuru 26 Marta doğru 
Thessalla vapuru 20 Marta doğru 

Burgaz, Varna, Köstence İçin 
limanımızdan hareket edectk 

vapurlar 
Delos vapuru 26 Marta doğru 
Thessalia vapuru 1 Nisana doğru 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanlan için 
hareket edeck vapurlar 

Akka vapuru 18 Marta doğru 
Galllea vapuru 21 Marta doğru 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

Umjan hanında DOYÇE LEVANTE 
LtNYE vapnr acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

İNKIBAZ» 
HAZIMSIZLIĞI 

MİDE 
EKŞİLİK'VE YANMALARINI 

MAZON 
JMEVVA^TUZÜ/ 

JIbi;i«̂ TARSAKLAR(̂ UŞTıpMA3t» 
lîçtiMfşf UTfFnreiiRJİhoiAT 

Saç balamı, güzelliğin en birinci şartıdır. 

!5iU*TA)(lA 
mZOKrİH 

aJ-ilTAJMAlİ^ 
I vgjiOROS 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir ilâçtır, 

5500 ADET YÜZ HAVLUSU 
110 TAKIM SİLECEK 
175 ADET PEŞTEMAL 

Evsafı yukarda yazılı üç kalem eşya, ayn ayn veya l)irlikte satın alı
nacaktır. Alâkadarların numuneleri görmek ve şeraiti ahlamak üzere Ye-
nipostane civarında (Kızılay Han)ında 

Kızılay deposu direktörlüğüne 
18 Mart 938 tarihine müsadif cuma günü akşamına kadar müracaatları. 

Münakaşa ilânı 
istanbul Sular İdaresinden : 

İdaremizin bir yıllık ihtiyacı olan Bronz musluk ve teferruatının satın 
alınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

1 — Şartnameler levazmı servisinden parasız olarak almabilir. 
2 — Eksiltme İl/Nisan,'938 pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare 

merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 — Talipler şartnameye göre hazırlıyacakları zarfları yukarıda yazılı 

saatten evvel Müdürlüğe vermiş olmalıdırlar. «1430» 

PASTİL ANTİSEPTİK 

Tıf>\ 
Yf. 't: 

:m 
't 

Soğuk algınlığı, Nezle ve teneffüs yollarile geçen 
hastalıklardan korur grip ve boğaz rahatsız

lıklarında, ses kısıklığında pek faydahdır. 
İNGtLtZ KANZUK ECZANESİ 

Beyoğlu, İstanbul 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şemsipaşa işleme evi ve apartımanmm Pencereleriıün boyanması 

şartname ve keşfi mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
n — Keşif bedeli 1718 lira 78 kuruş ve muvakkat teminatı 12.89 liradır. 
m — Pazarlık 22/III/938 tarihine rastlayan sah günü saat 14 de Kaba-

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv — Şartnameler para.sız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
V — İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1204), 

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

II — Pazarhk 18/111/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 14 de Kaba-
taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralariyle birlikte 3rukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1203X 

I — Şartnamesi mucibince İzmir ve Tekirdağ Şarap fabrikalan için 9000 
adet boş küfe pazarlıkla satın alınacaktır. 

II 7- Eksiltme 29/111/1938 tarihine rastlayan salı günü saat 14 de Kaba-
taşda levazım ve müba3raat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralariyle jrukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1351) 

I — Şartnamesi mucibince 3 adet elektrik süpürgesi pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

n — Eksiltme, 28/111/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

i n — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — Flataız teklif ve kataloklar tetkik edilmek üzere Eksiltme gününden 

bir hafta evvel İnhisarlar Tütün Fabrikalar şubesine verilmiş olmahdır. 
V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvermıe par* 

ralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân oltmur. (1352) 

I — İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasmda şartname ve projesi mu
cibince yaptmlacak Kantar ve İtfaiye binalan inşaatı açık eksiltmeye konmuş
tur. 

n — Keşif bedeli 4991 lira 69 kuruş ve muvakkat teminatı 374.38 liradir. 
m — Eksiltme l/IV/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kaba

taşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar levazım 

ve mübayaat şubesinden almabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etm.ek İsteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi

sarlar İnşaat şubesine ibraz rderek aynca vesika almalan lâzımdır. 
VI — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile V nci madde

de yazılı eksiltmeye iştirak vesikası ve ^ 7,1 güvenme paralariyle birlikte yu
kanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (1460) 

İstanbul Telefon müdürlüğünden: 
Istanbulda Şişlide yaptırılacak 66558.60 lira keşif bedelli Telefon santral 

binası inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 2/4/938 tarihî
ne müsadif cumartesi günü saat 11,30 da İstanbul, Tahtakaledekl Merkez bi
namızda toplanacak alım, satım komisyonu huzurunda yapılacktır. 

Bu işe ald eksiltme, hususî ve fenni şartnameleri, projeleri, keşif hülâsasi-
le buna müteferri dlg!er evrak 335 kuruş mukabUi her gün Levazım Daire
mizden alınabilir. Muvakkat teminat 4578 liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplan, en az 50000 liralık bu işe benzer iş yaptık
larına dair Nafıa vekâletinden aJımmş 933 takvim senesine aid müteahhidllk 
ve Ticaret odası vesikalarile diplomalı mühendis veya mimar olduklarını ve
ya bunlardan birinin inşaat ve teslsatm iemd mesuliyetini deruhte tttiğini ve 
mukaveleye bu şartla imza k03racağmı havi bir taahhOdnameyl İhtiva eden 
kapah zarflarım mezkûr tanhde saat 10,30 a kadar satın alma komisyonuna 
vermeleri lâzımdır. (1380) 

I 
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Çil 

Leke 

Ergenlik 

Sivilce 

Buruşukluk 

Pörsüklük 

jggga 17 Mart 1938 

İzale eder 

Beyaz bir çehre 

Lâtif bir cild 

Parlak bir ten 

Gergin bir 
viicud 

Cazibeli 
gençlll( 

Güzel bir y'ılz 

Paluze gerdan 

temin eder 
HASAN yağlı ve yağsıı acı badem, yağsız kar ve yanın yağh gece ve gündüz kremleri çilleri ve sivilceleri ve lekeleri 
kat'iyyen izale eder. İhtiyarlan gençleştirir, gençleri güzelleştirir. HASAN ismine ve markasına dikkat. Hasan Deposu. 

^hkatl İÇİMİZDE CASUS VAR! 
Fransît'da: Surete nasıl çalışır? 

tngilterede: Secret Service nasıl çalışır? Bütün dün
yadaki İngiliz casusları 

Amerika'da: Gizli istihbarat teşkilâtı ve bütün dün
yadaki Amerikalı casuslar. 

Umumî harpten bugrüne kadar bütün 
dünyayı birbirine katan en meşhur ca
susluklar. 
Her memlekette bunlara karşı çalışan 
gizli istihbarat teşkilâtı. 

M. M. K. K. nasıl çalışır? Tuna memleketlerindeki gizü istihbarat büroları — Almanya'da: Gizli istihbarat teşkilâ-
|tı casuslarla nasıl mücadele ediyor? — Rusyada: Çeka, İno ve Komintem — Sırblstanda: Gizli istihbarat — 
kAvustuı^a ve Macaristanda: Gizli istihbarat büroları nasıl çahşıyor? Bugünküler nasıl? Cephe gerisindeki ca-' 
Jsusluklar, siyasî ticarî ve sınaî casusluklar — Umumî harpteki: Verdun, Galiçya ve İzonzo'da yapılan en meşhur] 
i casusluklar — Umumî harpten sonraki muhtelif memleketlerde yapılan casusluklar ve propagandalar.. 

Bütün bu kıymetli vesaiki 22 Mart tarihli Modern TOrkiye Mecmuası 
neşre başlıyor. O günü sabırsızlıkla bekleyiniz. 

I \ı\: killi \< 
EYVA TUZU 

En hoş ve taze meyvaların usarelerinden istihsal 
edilmiş tabiî bir meyva tozudur. 

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

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU -^ İSTANBUL 

, 7 9 3 01 

tıiM rniflu, 

r~ :... '-̂ f̂l 

Yorgun ve bitkin asab ile 
vücud nasıl çahşır? 

Ferahlık verip asabı dinlendiren 
hafakan ve heyecan defeden 

IKARDOL 
isminde ilâç var. 

IVİünakasa ilânı 
istanbul Sular idaresinden : 

idaremizin bir yıllık ihtiyacı olan külçe kurşunu ve kurşun boruların 
satın alınması tanzim edilen şartnamesine göre kapalı zarfla münakaşaya 
konmuştur. 

1 Şartnameler levazmı servisinden parasız olarak alınabilir. 
2 Eksütme 11/Nisan/938 pazartesi günü saat 15 de Taksimde İdare 

merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
3 Talipler şartnameye göre hazırlıyacakları zarfları yukarıda yazılı 

saatten evvel müdürlüğte vermiş olmalıdırlar. «1431» 

İINİfiTH 
Bütün Avrupa ve Amerikada 
en fazla aranan Z e n i t h 
radyolarından üçüncü parti 
B A K E R 
M A Ğ A Z A L A R I N A 
gelmiştir. Tttiienmeden evvel 

radyonuzu intUıab ediniz. 

Hakiki dostun tavsiyesi budun 
Sabaiı ve ^%m lıer yemelrten sonra 

RADYOLİN 

Yurdda M A lıaline 
niçin ve nasıl 

Çüıjrii RADYOLİN'in terkibi 
yüksek bir kimya şaheseridir. 

Çünkü bütün RADYOLİN kulla
nanların dişleri temiz, sağlam ve gü
zeldir. 

Çünkü RADYOLİN emsalsiz rağ
beti dolayısUe hiç stok yapmadığı 

gelen bu itanaati tesise 
muvaffak oldu? 

için mütemadiyen taze taze piyasay» 
çıkar. 

Çünkü RADYOLİN diğer macun
lara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan sonra RAD
YOLİN kullanan on binlerce kişinin 
ne kadar hâkh olduğunu anlamak 
kolaylaşır. 

Sabah ve akşam her yemekten sonra 

FOSFARSOL 
K A N K U V V E T 

ve İŞTAH ŞURUBU 

Vücuda dinç
lik, cilde pen-
beiik, saçlara 
ve gözlere 
parlaklık veren 
bu kuvvet ilâ
cını afiyetle 
kullanınız. 

Her eczanede 
bulunur 

|P*«î»-. 

ş 

I 
N İ S A N S A Y I S I 

Y A R I N Ç İ K İ Y O R 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

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

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

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

liralık ikramiyeler vardır. 
Biletlerinizi ayın yedinci gününe kadar bayilerinizden almanı 

kendi menfaatiniz iktizasıdır. 
: ;tk.rf«ftMriM». t ^ ^ ; ^ 


