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Balkan antantı konseyi 

Kıymetli misafirlerimiz 
bu akşam geliyoriar 

B. Stoyadinoviç, B. Metaksas ve 
B. Comnenin şahsiyetleri 

'>?i€^/^<yr ' i l 

Solda B. Metaksas'm Akşam'a hediye (İttiği resmi, sağda B. Stoyadinoviç 

Dost ve müttefikimiz Yugoslavya 
Ve Yunanistanm Başvekil ve Hari
ciye Nazırlaıı B. Stoyadinoviç ve B. 
I^etaksasla Romanyanm Hariciye müa-
teşan B. Comnen, Ankarada müzake-
î"elerine başlıyacak olan Balkan antantı 
konseyi toplantısmda bulunmak üz©-
i"e' bugün şehriaaiae- geliyorlar. 

Büyük misafirlerimizi aramızda 
görmekten ve selâmlamaktan büjrülc 
bir haz ve zevk duymaktayız. 

Balkan konseyinin bu toplantısı 
l̂er defakinden daha mühim olacak-

tır Son on beş gün zarfmda Avru-
Pada beynelmilel vaziyet çok mühim 
bir takım inkişaf safhalan arzediyor. 
Dört müttefik hükümet recüUeri, 
hem doğrudan doğruya Balkan An
tantını alâkadar eden muhtelif me
seleleri, hem de beynelmilel vaziyeti 
gözden geçirecekler ve Avrüpanm 
"U köşesinde sulh ve müsalemeti idar 
We edecek tedbileri görüşeceklerdir. 

Bu temas ve müzakereler, zaten 
'^rt müttefik devlet arasmda her 
Meselede mevcut olan elbirliğini bir 
daha kuvvetlendirecek ve sulh için 

Romanya Hariciye müsteşarı 
B. Comnen 

çok kuvvetli bir yardım teşkil ede
cektir. 

Bu münasebetle muhterem misa
firlerimizin kıymetli şahsiyetleri hak-
kmda okuyucularımıza kısaca ma
lûmat vermek isteriz. 

(Devamı 7 nci sahifede) 

Vekiller heyeti 29 mesele 
hakkında karar verdi 

Et fiatlerinin ucuzlatılması için kasaplık lıayvan 
başına alınan resimlerde'tenzilât yapıldı 

-Ankara 23 (A.A.) — İcra Vekilleri 
heyeti 22/2/938 tarihinde Başvekil 

• Celâl Bayann reisliği altında Genel 
^urmay Baişkam Mareşal Fevzi Çak-
J^ak'ın da huzurile toplanarak muh-
^W işler hakkında 130 u mütecaviz 

arar yermiş ve bunlar arasında aşa-
Biüakı kararlan da kabul etmiştir. 

- — Yeni yapılacak Büyük Millet 
^«J l̂isi Binasına ait plân, 
ha7- ^^*^^ '̂̂ ahçe mesire mahallinden 
^^zineye ait kısmm 2290 sayılı kanu-
divf̂ "̂ ^ parasız olarak İstanbul Bele-
<̂ ıyesme terki 
de^^i^ ^^^° ^^y^ '̂ kanunun 7 nci mad-

Ca^Srtm/'' ""̂ ^ ̂ ^̂ "̂̂ ^̂ • haliî ^^"^^ "^ pazarlıklarda ma-
iki J^Tl^^^"^ ^^§ka ilân yapılacak 
diğeHn " ''̂ '"^"*" Ulus olması ve 
^amna. ,? İ^ 'tabına-göre hükümet 
• r ^ T t direlerce seçilmesi, 

le Veriler , " ^̂ '̂ «"-Va muahedesiy-
P«2isvonL -"^"^^"^*^'^^" "328 a., 

»«»-enjan verilmesi. 

5 — Ankara ile Etimesud radyo 
istasyonu arasmda yapılacak 145,000 
lira keşifli elektrik şebekesinin pazar
lıkla Ankara elektrik şirketine yaptı
rılması, 
'6 — Muhtelif vilâyetlerm 937 sene

si hususî idare bütçelerinde münaka
le yapılmasına ve munzam tahsisat 
verilmesine müteallik bütçe tedkik 
komisyonu kararlarının tasdiki, 

7 — «1368» numaralı askeri ve 
mülkî tekaüd kanununun 3 üncü 
maddesine «2936» numaralı kanunla 
eklenen «F» fıkrası mucibince mülkî 
memuriann sicilleri üzerine tekaüt
lüklerinin sureti icrası ve tezkiye va-
rakalanmn tarzı tanzimi hakkındaki 
nizâmnâme, 

8 — En niyet muamelât memurlan 
nizamnamesi, 

9 — Emniyet teşkilâtı memur ve 
müstahdemlerinin kıyafet ve teçhiza
tı hakkındaki nizamname, 

(Devamı 4 üncü satıifede) 

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

mnaTİn defterler 
200, 300, 400 sabifeU: 140, 175 ve 250 kvnif 

Akşam matbaası — Telefon: 24240 

PERŞEMBE 24 Şubat 1938 I t ie fon: 24240 (İdare) — 24349 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kllfe) 

Ingilterede heyecan artıyor 
B. Eden yarın akşam müntehîplerine 

mühim bir nutuk soyliyecek 
Milletler Cemiyeti müzaheret birliği Italyanm hüsnüniyetine aid 

delâil elde edilmeden müzakereye girişilmemesini istiyor 
Londra 23 (A.A.) — Diplomasi ma-

hafil, millî hükümet tarafından elde 
edilmiş olan ekseriyetin pek naçiz ol-
olduğunu beyan etmektedir. Bu ek
seriyet, millî hükümetin büjrük me
selelerde bermutad elde etmekte ol
duğu reylerden yüz rey noksandır. 

Muhafazakârlardan Vivyan Adams, 
aleyhte rey vermiş ve yirmi kadar 
mıihafazakâr müstenkif kalmıştır. 

Celse sonunda Ziraat Nazın B. W. S. 
Morrisson, istizah takriri sahiplerine 
hükümet namına cevap verirken bi
raz intizamsızlık olmuştur. 

B. W. S. Morrisson'un sözleri mü-
teaddid defalar inkıtaa uğratılmış
tır. Birçok mebuslar, mumaileyhin 
meseleyi biraz hafifmeşrebane bir su
rette mevzuubahis etmiş olduğu mü
talâasında bulunmakta ve bu hare
ketin kendisinin Hariciye Nazın ol
mak ihtimallerini arttırmakta oldu-
ğımu beyan etmektedirler. 

Ziraat Nazın, hükümetin İtalya ile 
müzakerelere girişmeğe halihaann 
müsaid bulunduğu ve bu müsaid anın 
kaçınlmaması lâzım gelmekte oldu
ğu mütalâasında bulunmuş olduğu 
suretinde izahat vermiştir. 

Nazır, kabinenin B. Eden'den ya-
kasım kurtarmak istemiş olduğu su
retindeki iddiayı katiyetle tekzib et
miştir. Mumaileyh, kabinenin bilâkis 
B. Eden'in mevkiinde kalması için 
son derece gayret sarfetmiş olduğu
nu söylemiştir. 

Nazır, Hariciye Nazınnın istifasının 
ecnebi memleketlerde hasıl edeceği 
akisleri takdir hususımda yanılmış 
olduğunu beyan ve fakat İngiltere 
dost milletlere karşı siyasetinin ev
velce nasıl ise yine öyle olduğunu tas
rih etmiştir. Nihayet nazır, «içtina
bı gayri kabU harp» nazariyesi aley
hinde bulunmuştur. Mumaileyh, hü
kümetin uzlaşma lehindeki mesainin 
akamete uğraması takdirinde muh
temel her hangi bir mütecavize kar
şı koymak kasdile sUâhlanmağa de
vam etmekte olduğunu izah etmiştir. 

Daha evvelce amele fırkasmdan B. 
Herbert, fırkasıno hükümet aley
hindeki hücumlanm tecdid etmiştir. 
Bu zat, İngilterenin bir infirad siya
setine doğru gitmekte olduğunu be
yan ve B. Chamberlain'i bir Dörtler 
misakı akdine çahşmakla itham ey
lemiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

ftkl<:a«l< 
Soğukta kalanlar 

Gece saat yirmi iki... Rüzgâr esi
yor, yerleri don tutmuş... Sirkeciyle 
Eminönü arasında şu üç tablo: 

1 — Paltosuz bir adam, yırtık ce
ketine kundakta bir çocuğu sarmış, 
bir dükkân kapısına sığınmış, yatı
yor. 

2 — Tramvay bekleme yerinde, ya
lın ayak ve mintanlı bir yavrucağız, 
tltriyerek sigara içiyor sanki bu ateş
le ısınmak istiyor. 

3 — Bir kşede iki çocuk yatmış, 
ayaklarını bir tenekeyle ^yorgan 
makamında* örtmüşler. 

««« 
Evkafa aid bu kadar boş bîjıa var. 

İlk ve en basit tedbir olarak soba ku
rulsa da sokakta kalmış sefiller - he
le çocuklar - banndırûsa... 

Bari radyosu arapça 
neşriyatı durdurmuyor 

İtalyan mahafili, başlıyacak müzakerenin neticesi 
hakkında kal! bir lıiiküm verilemiyecefiini süyliyor 

B. Musolini italyan gazetelerinin ingiltere aleyhindeki 
neşriyatının duracağına dâir teminat vermemiş 

R(ma 23 (A.A.) — Siyasî ît^Jyaa 
naahafili, İtalya Ue İngiltere arasmdar 
ki müşkülleri izale ederek müzakere
lere girişmek hususunda Chamber-
lain'in sarfettiği gajrretleri takdir ey
lemektedir. Bvmunla beraber, vaziyet 
henüz pek naziktir ve katî bir hüküm 
vermeğe imkân yoktur. Vaziyetin in
kişafı sükûnetle bekleniyor ve biraz 
da ihtiyat gösteriliyor. 

Gazeteler tlihassa Avrupa sulhu
nun dört büyük devletin teşriki me
saisine bağlı bulunduğuna dair Cham-
beriain'in sözlerini tebarüz ettiriyor
lar. 

Müzakere başlıyor 
Londra 22 (A.A.) — Öğremldiğine 

göre, İngiliz - İtalyan müzakereleri 
önümüzdeki hafta nihayetinde Ro-
mada: B. Ciano üe İngiliz sefiri B. 
Perth arasmda başlıyacaktır. B. 
Perth'in yarm Londraya gelmesi bek
lenmektedir. Kendisi Başvekilden ta
limat almak ve Hariciye NezaSreti er-
kânile görüşmelerde bulunmak için 
birkaç gün Londrada kalacaktır. 

Diplomasi mahafil, B. Mussolininin 
B. Perth'e şimdiye kadar İtalya ga
zeteleri tarafmdan İngUtere aleyhine 
yapılmakta olan propagandaya ni
hayet verileceği hususunda yeniden 
taminat vermiş olduğunu teyid et
mektedir. Maamafih ayni mahafil, 
pazartesi günü «radyo mevceleri mu
harebesi» inde bir fasüa görülmüş ol
duğuna işaret etmektedir. Fakat bu
na İngiltere aleyhindeki propagan
daya katî surette nihayet verilmiş ol
duğu na'zarile bakılamaz. 

Kont Ciano Lord Perth 

Roma 23 (A.A.) —Hariciye Nazın 
kont Ciano ile İngiltere büyük elçisi 
lord Perth arasmdaki konuşma, iki 
saat sürmüştür. Bu mülakata büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. 

İtalyan Bari radyosu arapça neşri
yatına devam edecek ve bu neşriyat 
îngüiz - İtalyan müzakereleri işüe 
alâkadar olmıyacaktır. 

Lord Perth Londraya hareket 
etti 

Roma 23 (A.A.) — İngüiz sefiri lord 
Perth, bu sabah Londraya hareket et
miştir. 

Londra 23 (A.A.) — Kabine, bugün 
haftalık içtimamı akdetmiştir. Nazır
ların İngüiz - İtalyan müzakeratmm 
çahşmasma müteallik olarak lord 
Perth'e verilecek talimat haiıkmda 
görüşmüş olduklan tahmin edilmek-
tecür. 

NMiiMiıtmMmHnnıııınHimmiHHanMitMmHmını 

Türkiyenin nüfusa ihtiyacı vardtan^ı j Kof| 
! ANKARA 

— Babam içerde, temizleniyorl. 
— Yoldan nu geldi?., 

hamamdanl» 



Salîife 2 A K Ş A M 24 Şubat İSy» 

Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler | 
Barselon şehri 2 defa 
bombardıman edildi 

Teruel tamamen harap oldu. 
Frankocular 2600 esir aldılar 

Barselon 24 — Frankonun hava ve 
denhs kuvvetleri Barselonu iki defa 
bombardıman ettiler. Mühim hasar 
•ardır. Ölenler ve yaralananlar çok
tur. 

Hükümet tayyareleri Frankonun 
gemilerine bomba atmışlardır. Almi-
rante Çen-era kruvazörüne bir bomba 
İsabet etmiştir. 

Teruel harab oldu 
Saragoza 23 (A.A.) — Havas ajansı 

Inuhabiılnden: Fraiıkist kıtaJan, Te
mele dün sabah saat 8 de girmişler
dir. Şehirde şiddetli sokak muharebe
leri olmuştur. Bu muharebeler ancak 
bir saat devam etmiştir. Saat ona doğ
ru şehirde intizam teessüs etmiş bulu
nuyordu. Şehirde 2600 hükümet milisi 
«Bir edilmiştir. Milislerin saklanmış 
dup olmadıkları anlaşılmak üzere bü
tün mahzenler ihtimamla aranılmak
tadır. 

Şehir, tahrib edilmşitir. General Va-
lera, şehire saat 13 de girmiştir. Düş
man, Cuenca istikametinde kaçmak
ta ve frankistlerin tayyareleri tara-
fmdaJı taciz edilmektedir. 

SaZamanca 23 (A.A.) — Frankist 
kuvvetler, 3,000 esir almış olduklan 
Temelin zaptmdan sonra şimdi bu şeh
rin beş kilometre cenubunda bulun
makta ve Valaneia yolunu tehdid et
mektedirler. 

Almanya da gönüllüleri 
çekmeğe razı oluyor 

Londra 23 (A.A.) — Öğrenildiğine 
göre Alnuuı mas laha tgüzar ı B. Woer-
m a n , İspanyadaki gönüllülerin çekil
mesi h a k k m d a İngil terenin yaptığı tek
lifleri A lmanyamn kabul e tmiş oldu
ğ u n u Hariciye nezaret ine bildirmiş
tir. Bu teklifleri, İ ta lyanın kabul et t i 
ğini B. Grandi evvelki gün bildirmiş
ti. 

Iş bankasının 
Londra şubesi 
Şubenin açılma tarihi 
yakında belli olacak 

Ankara 23 (Telefonla) — Londrada 
açılacak olan İş bankası şubesinin 
açılma tarihi mart ayında toplanacak 
heyeti umumiye içtimamdan sonra 
belli olacaktır. 

Diğer taraftan Londra şubesinin 
kadroları hazırlanmaktadır. Söylen
diğine göre, bu şubenin birinci mü
dürlüğüne Osmanlı bankası müdürle
rinden B. Rich, ikinci müdürlüğüne 
de Merkez bankasından B. Cabir ta
yin edileceklerdir. 
Ankarada bir adam dostunu 

yarahyarak öldürdü 
Ankara 23 (Telefonla) — Bugün 

buracia Bendderesinde umumhanede 
bir cinayet işlendi. Kuyumcu Gazi 
admda bir adam dostu Mihribanı bı
çakla muhtelif yerlerinden yarahya
rak öldürdü. Gazi de, Mihribanla mü
cadele ederken muhtelif yerlerinden 
ağır surette yai'alandığı için hastan-
ye kaldmlmıştır. Tahkikat yapılıyor. 

Hapishane boşaltılıyor 
Bu sabah 25 mahpus 

Bursaya gönderildi 
Hapishanenin boşaltılmasına bu

gün başlanmıştır. Bu sabah mahkûm
lardan ilk parti olarak 25 kişi Bursa 
hapishanesine gönderilmiştir. Diğer 
mahpuslar da başka hapishanelere 
gönderilecekler ve bir kaç güne kadar 
hapishane tamamen boşaltılacaktır. 

Bundan sonra eski binanın yıktırıl
masına başlanacaktır. 

Atatürkle Litvanya Reisicum
huru arasında telgraflar 
Ankara 23 — Litvanyanm millî bay-

ranu münasebetile, Reisicumhur 
K. Atatürk ile Litvanya Reisicumhuru 
B. Smetona arasmda samimî telgraf
lar teati olunmuştur. 

Maliye Vekili dün Başvekil 
ile yeni sene bütçesini görüştü 

Ankara 23 (Telefonla) — Maliye 
Vekili B. Fuad Agralı bugün öğleden 
sonra Başvekil B. Celâl Bayan ziyaret 
etmiştir. Bu arada yeni sene bütçesi
nin görüşüldüğü tahmin ediliyor. 

B. Grandi Romaya gidiyor 
Londra 24 (A.A.) — Londradaki 

İtalyan mahafilinden bildirildiğine 
göre, B. Grandi, büyük faşizm konse-
Jrt içtimşmda hazır bulunmak üzere 
hafta sonunda Romaya gidecek ve 
Jçtlmalaıın nihayete ermesi üzerine 
hemen Londrava dönecektir. 

Pancar ziraatini 
teşvik için 

Şeker şirketi pancarı 40 
paradan satın alacak 

Ankara 23 (Telefonla) — Pancar 
ziraatı ile meşgul olanlaıın bu ziraate 
verdikleri ehemmiyetin son zamanlar
da azaldığı görülmüş ve yapüan ted-
kikat neticesinde pancarın Şeker şir
keti tarafmdan 25 paraya aimmasınm 
buna sebebiyet verdiği anlaşılmıştır, 

öğrendiğime göre, zürraı pancar 
ekmeğe teşvik maksadile fiatin 25 pa-
radain 40 paraya çıkarılacaktır. 

i s p a n y a b i zden b iz im İspan
y a d a n i s t e d i ğ i m i z para 

m e s e l e s i 
Ankara 23 (Telefonla) — Tüccar

larımızın İspanyadaki alacaklarının 
tasfiyesi için teşkil edilen komisyon 
önümüzdeki hafta içinde tekrar top
lanacaktır. İspanyanın bizdeki bloke 
parası 400 bin liraja bulmaktadır. Bu
na mukabil tüccarlarımızın da İs
panyadan istedikleri 150 bin lirayı 
geçmektedir. 

B. Goering 
Alman nazın Varşovaya 

vasıl oldu 
Varşova 23 (A.A.) — B. Goering, 

bu sabah saat 9,10 da Varşova'ya 
vasü olmuştur. Kendisine Polonya-
Berlin sefiri B. Lipski ile iki Alman 
müsteşai-ı refakat etmekte idi. 

B. Goering, Başvekil B. Stladkouski 
ile Hariciye nazın B. Beck'i ziyaret 
etmiş ve Alman sefarethanesinde şe
refine verilmiş olan ziyafette hazır 
bulunmuştur. 

B. Goering, öğleden sonra, mareşal 
Ridz Smigly'yi ziyaret etmiştir. 

B. Goering, bu akşam Hai'iciye na
zın B. Beck tarafından şerefine veri
lecek olan ziyafette hazır bulunacak
tır. • 

Alman nazırı, bu akşam saat 22 de 
trenle Bialowieza'ya gidecek orada 
Reisicuümhur B. Moscicki tarafın
dan tarafından kabul olunacak ve 
iki gün devam edecek olan av parti
lerine iştirak edecektir. 

Dün akşamki yangın 
Dün akşam saat 21 de Yemişte Zin-

dankapıda Cambazhane caddesinde 
41 numaralı dukanda yangın çıkmış
tır. Çuvalcı Bayrama aid olan bu dük
kânda çuval doludur. Kapalı bulu
nan bu dükkânın kepenk aralıkların
dan duman çıktığı polisler tarafmdan 
görülmüş ve derhal itfaiyeye haber 
verilmiştir. İtfaiye, yangının genişle
mesine meydan vermemiş ve ateşi 
yalnız çuvallarm yanmasile bastırmış
tır. Yagmın sebebi henüz anlaşılama
mıştır. Tahkikat yapılıyor. 

GÜNÜN HADISELERI 

Siyasî dîn beraberliği 
ve gürat asrı 

insanları birleştiren birgok âmiller var: 
Madd! menfaat, ırk, milliyet, hars, dil, 

»nane beraberlikleri... 
Bazan tarihin sinesinden bir din zuhur 

ediyor; bu beraberliklerden hiçbirile bağ
lanmamış olan iki camiayı kucak ku
cağa atıyor. Ve artık camialar o dinin üm
meti oluyorlar. Ne milliyet, ne ırk, ne dil 
farkları mevzuubahis ediliyor. 

Fakat sonra, yavaş yavaş, maddi men
faat, anane ve saire tezadları birer birer 
baş gösteriyor. tJ^mmet arasında nifak çı
kıyor. Halitada bir ayrılma, durulma hu
lule geliyor; su altta, zeytinyağı üstte ka
lıyor. 

Şimdi de hesap edilmekte ve denilmek
tedir ki: 

— Almanya ile İtalya kaynaştılar, an
laştılar. Fakat bu haşir neşir oluşa sebep 
«rf siyasi din beraberliğidir: Totaliter dev
let olduklan için biribirlerini sempatik 
görüp faaliyetlerinde karşılıklı destek olu
yorlar. Haddi zatında ise, bu devletlerin 
hiçbir maddi menfaat, ırk, milliyet, hars, 
dil, anane bağları yoktur. Bilâkis, iyice 
düşünülürse, bunlar biribirlerine zıd kuv
vetlerdir. Birinin büyümesi ötekine zarar
dır. Aralanndaki tezadlar, siyasî itikad 
beraberliğine rağmen er geç patlak vere-
cetir. Bilhassa Almanya'nın, Avusturya'yı 
benimsiyerek, Akdeniz'e yaklaşışından en 
mutazarrır olacak İtalya'nın müstakbel 
menafiidir. 

Böyle diyorlar; fakat iddia doğru mu
dur? 

Tarihte bazı dinler, camialar arasmda 
tezadlan uzun asırlar örtülü tutmak mu
cizesini göstermiştir. Acaba ayni hal şim
di de vaki olacak mı? İtalya üe Almanya 
Biyaset yolunda uzun zaman elele yürüye
bilecekler mi? Yoksa, asnmızm sürat asrı 
oluşu yüzihıden bu muvazene çabucak bo
zulacak mı? 

İşte mühim bir sual. F. Tanur 

Yeni Meclis binasında 
dört salon bulunacait 

Bina için 350 metre murab-
balık yer ayrıldı 

Ankara 23 (Telefonla) — Büyük Mil
let Meclisi binasmın plânı için açüan 
müsabakanm neticesini bildirmiştün. 
Cümhurreisimiz, hükümetin verdiği 
karan tasvib etmiştir. 

Devlet mahallesinin ai'ka tarafında
ki tepede yeni Meclis binası için 350 
bin metre murabbalık yer ayrılmıştır. 
Binada dört toplantı salonu buluna-
cakve bu salonlardan birisinde âza 
için 600, dinleyiciler için 1000 kişüik 
yer bulunacaktır. Bu salonda sefirler 
ve yüksek memurlarla gazeteciler için 
de yüzer kişilik localarla üç kısımdauî 
mürekep bir de şeref locası buluna
caktır. 

İkinci salon 300 âza, 300 dinleyici 
alacaktır. Üçüncü ve dördüncü salon-
lann beheri 200 kişilik olacaktır. Bun
larda loca bulunımyacaktu". 

istanbul - izmir 
yolu kısalıyor 

Bandırma tarikile 14 
saatte gidilebilecek 

izmir (Akşam) — Deniz Bank ta
rafmdan Almanyada inşa ettirilmek
te olan Trak vapuru mart aymda tes
lim alınacak, İstanbul - Bandırma 
seferlerine başlıyacaktır. Buraya ge
len haberlere göre Trak vapuru sefer
lere başlayınca İzmir - Bandırma eks
presinin saatleri değiştirilecek ve İz
mir - İstanbul seferleri 14 saate indi
rilecektir. 

Bunım için Devlet Demiryolları ve 
Deniz Bank müşterek bir program 
hazirhyacaklardır. O vakit Bandırma 
ekspresi İzmirden saat sekizde kal
kacak, akşam 17 de Bandırmaya va
racak ve Trak vapuru posta üe yolcu-
lan alarak beş saatte îstanbula götü
recektir. 

Kar yağıyor 
Karadenizde fırtına 

hükünn sürüyor 
Dün lodos esen hava gece karayele 

çevirmiş .ve gece yarısından sonra kar 
yağmağa başlamıştır. Bu sabah her 
taraf kalın bir kar tabakasile örtülü 
idi. Hava soğumuş, termometre sıfır
dan aşağı 3 dereceye kadar inmiştir. 
Karadenizde fırtına hüküm sürmek-
tedh'. 

Dün geceki fırtınadan bazı yerler
de teller kopmuştur. Sarıyer jandar-

, masının telefon teli de kopmuştur. 

Edenin istifası etra-
fında münalcaşalar 

Bir In^liz sfazetesi ''Başvekil alçakçasma 
Mussoliniye teslim oldu,, diyor 

Londra 23 (A.A.) — B. Edenin İsti
fası hakkında mütalâalar serdeden 
Labour Press Service, bilhassa şöyle 
demektedir: 

Başvekil, büyük Britanyayı büyük 
bir zillete duçar etmiştir: Alçakçasma 
Mussoliniye teslim olmak. Başvekilin 
hareketi, İngiltere hükümetinin hari
cî siyasetine karşı amele fırkası tara
fmdan yapılmış olan ithamlan muhik 
göstermektedir. 

Eden, kendisine karşı küfür üzeri
ne küfür savuı-an, İngiliz gemileri ba
tırtmış olan ve yakın şarkta ingiltere 
aleyhinde musirrane bir propaganda 
mücadelesine girişmiş bulunan faşist 
diktatörün talebi üzerine feda edilmiş
tir. 

Frankonun gazeteleri 
memnun 

SaintSebastien 23 (A.A.) — Fran-
kistlerin gazeteleri, B. Edenin istifası 
dolajTSüe memnuniyet izhar etmekte 
ve İtalya ile derhal müzakerata giriş
mek kai'armı vermiş olduğundan d o 
layı B. Chamberlain'i tebrik etmek
tedir. 

Vos de Espana, şöyle yazıyor: «İtal
ya, muzaaf bir muvaffakiyet kazan
mıştır: Şarkî Afrikadaki fütuhatı ta-
nmacak ve İngiliz - İtalyan dostluğu 
yeniden teessüs edecektir. Fazla ola
rak İtalyanın muvaffakiyeti, bizim 
muhariplik haklaıımızm pek yakmda 
kabul, edileceği manasını tazammun 
eder, bu da bizim Barselona'ya karşı 
kazanmamız mulıakkak olan zaferin 
gününü yaklaştıracaktır. 

Alman gazetelerinin 
mütalâaları 

Berlin 23 (A.A.) — Alman gazetele

ri Eden'in istifasile meşgul olmağa de
vam ediyor. Deutsche AUgemeine Zei-
tung diyor ki: 

«Bu istifa üzerinden henüz daha bir 
gün geçmemiş idi ki, bu hâdisenin lü-
zımılu olduğu ve Avrupa siyasetinde
ki gerginliği hemen azalttığı anlaşıl
dı. Berlin Eden'in istifasından hiç de 
müteessir değildir. 

Berliner Lokal Anzeiger şöyle yazı
yor: fcBu İngiliz Hariciye nazırını bir 
türlü anhyamadık. Takib ettiği harici 
siyaset gerginlikleri izale etmek şöy
le dursım bilâkis dünya siyasetinin 
müşküllerini bir kat daha arttırdı. 
Eden Sovyetler birliğine yaptığı seya
hatten sonra bolşevik siyasetini daha 
müsait bir şekilde görmeğte başladı.ı> 

Germania da şöyle diyor: «İki sene
lik hâdiseler İngUiz milletine hükü
met tarafından takib edilen siyasetin 
fena olduğunu isbat etti. İngüiz mil
letinin bugün mutavassıt tarzı halleri 
ijn karşılıyacağma şüphemiz yoktur. 
Böyle bir anlaşmamn husulü için hiç 
de koUektif harekete lüzum yoktur. 
Chamberlain en makul yolu tuttu.» 

Bir Yugoslav gazetesinin 
makalesi 

Belgrad 23 (A.A.) — Eden'in isti-
fasmdaiı ve İngüiz Parlâmento mü
zakerelerinden bahseden Samuprava 
gazetesi diyor ki: 

Eden'le beraber bütün bir sistem 
istifa etmiştir. Vakıa İngiUz siyaseti
nin uğradığı muvalfakiyetsizliklerin 
hepsinden Eden mesul tutulamaz. 
Ancak Eden İngilterenin girmiş oldu
ğu çıkmaza hiç bir yol bulamamıştır. 

İngiliz dominyonlarından 
protesto telgrafları 

Amele fırkası halkı büyük bir 
nümayişe davet etti 

Londra 24 (Akşam) — Siyası ma-
hafil, B. Çemberlaynin mecliste elde 
ettiği ekseriyetten sonra İtalya ile 
müzakereyi daha çabuk bitirmeğe 
çalışacağım, maamafüı müzakerede 
ihtiyat göstereceğini söylüyor. 

İngiliz politikasmdaki değişkhği 
protesto için dominyonlardan yüzler
ce telgraf gelmektedir. Bunlarda bü-
hassa MUletler cemiyetine sıkı bağlı
lık politikasırun terki protesto edil
mektedir. Amele fırkası B. Edenin is

tifası münasebetile bir beyanname 
neşretmiştir. Beyannamede halk bü
yük bir nümayişe davet edUiyor. 

B. Edenin istifası üzerine hariciy* 
nezareti işlerini vekâleten idare eden 
Lord Halifaks hariciye nazırlığın» 
katî surette kabul etmiştir. Bazı riva
yetlere göre hariciye nezaretindeki 
matbuat bürosu kalduılacaktır. BU 
büro B. Eden için neşir bürosu telâk
ki edilmektedir. 

Romaya gidecek 
hükümdarlar 

Belçika, Yunanistan ve 
Hollanda tekzib ediyor 
Roma 23 (A.A.) — Dolaşan bir şa

yiaya göre B. Hitlerden başka Belçi
ka ve Siyam kralları üe Hollanda kıa-
liçesi, Arnavutluk ve Yunan kralları 
da İtalyaya gideceklerdir. 

Brüksel 23 (A.A.) — Kral Leo-
pold'ün Romayaı ziyaret edeceğine 
dair olan şayialar tekzib edilmekte* 
db-. 

Atina 23 (A.A.) — Salâhiycttar ma-
hafil, kral Georges'un İtalyaya gide
ceği hakkmdaki şayialann asılsız ol
duğunu beyan etmektedir. 

Amsierdam 23 (A.A.) — Kraliçe 
Wilhdmine'in Romaya gideceği sure
tindeki şayialar asıl ve esastan âri-
dir. 

S o v y e t f i losu takv iye 
e d i l e c e k 

Moskova 23 (A.A.) — Harp donan
ması halk komiseri, neşretmiş olduğu 
bir tebliğde Sovyet filosunun takviye 
edileceğini ve dünyanın en mükem
mel gemileri olacak hai'p gemileri 
inşa edileceğini bildiımektedir. 

Çekoslovak politikası 
değişmiyor 

Çekoslovakya dahilî 
işlerine müdahale 
kabul etmiyecek 

Berlin 23 (A.A.) — Angriff gazete-
sine göre, Prag hükümeti, Çekoslovak!* 
yadaki Alman ekalliyetleri hakkın
daki itilâfnameyi daha «realist» bir 
esasa istinaden tedkik etmek tasav
vurunda bulunmaktadır, 

Prag 23 — Çekoslovak siyasetinde 
bir değişiklik olacağı hakkmda An
griff Alman gazetesinin verdiği ha^ 
ber hakkmda deniliyor M: «Almanya 
Çekoslovakyayı da Avusturya gibi f̂  
dakârlığa razı etmek için korkutmaK 
İstiyor. Fakat Çekoslovakya tanı hü
kümranlığını muhafaza etmeğe a*" 
metmiştir, Çekoslovak gazeteleri keı> 
di dahUî işlerine her hangi bir devle
tin müdahalesine müsaade edilnüy©*, 
ceğini yazıyor.» ^ 

Filistinde askeri harekat 
Kudüs 24 — Filistinde çetelere kar* 

§1 hakiki askerî harekât yapıhyor. Bü
tün yollar kesUmiştir, Tayyareler UÇ* 
makta, zırhlı otomobiller dolaşma»-
tadır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Kısa telgraflar 

Gazetelere bazan şöyle bir tel|nı^ 
felir: 

«Dahiliyeci 7,10 ladı Adliyeci Ma
liyeci EtimesutladJU» 

Bunu mütehassiidar şöylece yeni
den kaleme alırlar: 

«Anltara hususi muhabirimizden: ' 
Dahiliye Vekili ve Parti genel sekre
teri B. Şükrü Kaya, dün akşam yedi
yi on geçe trenile Ankaraya avdet 
etmiş ve Adliye VekiU B. Şükrü Sa
raçoğlu ile Maliye Vekili B. Fuad 
Ağrah tarafmdan Eitimesut istasyo
nunda karşlanmışlardır.» 

BeUd tüccarlar, kısa telgraf husu
sunda gazetecileri de geçmişlerdir. 
Çünkü malûm ya, muhtelif kodlar 
var. Bunlarla bir taraf, ötekine «Ll-
vertexex 500» sözünü çAti mi şu m»-
*»aya gelir: 

«Liverpul limanında 500 balya men
sucatı adresinize ihraç ettik.» 

Çünkü «Liverpub, «textile» v« 
«exporter» kelimelerinin ilk hece
l i d e n bir ticarî kelime yaratılmış-
ttt. 

Bunlara dair konuşurken, dostla-
•"ttndan biri şu fıkrayı anlattı: 

* • * 
Kısaltıbnış telgraf rekoru bir Mu

sevî talebededir: 
İstanbuldan Parise ticaret tahsili 

|çin gitmiş. Annesi pek merakh oldu
ğundan: 

—• Aman, varınca, sıhhat haberini 
mutlaka telgrafla bildir! - demiş. 

O da: 
— Peki! - diye söz vermiş. 
Vermiş amma, Paris'e varınca al-

*"Ş bü- düşünce: 
•— Babamın bir telgraf adresi var. 

Dû kelirneyle onu yazacağım, âlâ, kı
sa... Fakat, «Parise sıhhat ve âfiyet-
^ vasıl oldum— Aleber» diye telgraf 
çekmek bir hayli pahalı. Şunu nasıl 
^saltayım? Evvelâ «sıhhat ve» yi at-
*»aU. Fakat yine uzun... öyleyse ne 
yapmah? Sıra, «afiyetle» ye geldL 
Onu da atanm. Çünkü afiyetle var-
•"asam, başıma bir kaza gelse, tel-
S^afı elbette başka türlü çekerdim, 
yahut hiç çekemezdim... Hem tel
grafa «Paris'e» diye yazmanın ne lü-
*"nvu var? Zaten mahreç gösterilir, 
telgrafın Paristen çeküdiğini bizzat 
**%rafçılar en tepeye kaydederler. 
Ne kaldı? «Vasü oldum. — Alber» 
Bunlara da ne hacet? Vasıl olmasam 
|*Jgraf çekebUir miyim? İmzajra da 
ihtiyaç yok. Zira, bend<9i başka Pa-
^s'ten onlara telgrafı kim ç^ecek? 

^unun üzerine sade adresi yanp 
8*?eye uzatmış. 

Hikâyenin bir benzerini de İngl-
*^er anlatır: 

_Oene böyle muktesid Musevlnin 
•tti Londradan telgraf çekecekmiş. 
•imzadan para alınmaz» demeleri 
üzerine: 

«Salamon Geliyor» diye, kendine 
•İİÜ.̂ '̂y adı ilâve etmiş. (Vâ - Nû) 

***»ar h a r i t a v e p l â n l a r ı i ç i n 
h a l k t a n a y r ı c a p a r a 

a h n m ı y a c a k 
Bazı şehir ve belediyelerin imar 

«jaksadile yaptırdıklan harita ve 
plânların masraflarını halktan alma
sa' kalkıştıklan haber alınmıştır. 
JJahiiiye Vekâleti, bu gibi masraflar 
S^ belediye bütçelerUe temin edilece
ği ve bu masraflann halktan tahsü 
^Oılmemesi tebliğ edilmiştir. 

^ a m e k t e p l i i i r a l l i m l e r i 
Ort***"' İz in a l a c a k l a r ? 

JJrta mektep muaUimleri, izin alar 
airi?^ Ç̂in hastalıklarını hariçten 
lari 'raporlarla Isbat edebiliyor-
^cü. Maarif İdaresi bu usulü kaldır-
^?ttr. Muallimler, sM bu maksadla 
veno ^"^^^ '^^ bürosunda muar 
c„ f ^üecekler ve mazeretleri büro-
ne iT^ ^ * ^ » takdirde kendUeri-
«e izin verilec^tir. 

*'*^;^e g i r ı n i n i i ^ b i s e s a t a n -
Emî *^* c e z a k e s i l i y o r 

^e^^T"" '^^^*^^' ^ ^ çarşı için-

^ kontrol etmiştir, 
s a t ı ^ ^ ^ ' ^ a m l m ı ş elbiseleri alıp 
^^^t J T ^P^^rhaneye gön-
^aldebir î . "^y^"^^ bulunduğu 
»»üş ve 24R ° ^ ^ yaî)madığı görül-

b e d i i m i ; ,v?^ ^ ^ "^^'"an tan-
' ^ ^ ^ ^ ^ ^ e r S m S r ^ ^ - ^ P ^ * ^ -

Yalde hanı 
Evkaf idaresi 

180 bin lira 
istiyor 

Eminönü meydanımn açılması için 
yapılan hazırlıklar devam etmektedir. 
İstimlâk edUecek olan binalann gayri 
safi iradlanna göre istimlâk bedelleri 
tesbit edilmektedir. Belediye, şimdiden 
bina sahiplerile temasa başlamıştır. 
İstimlâk salıasmdaki binalardan bir 
kısmı, evkafa aid olduğu için evkaf 
müdürlüğile de temaslar yapılmıştır. 

Yapılan temas neticesinde evkaf 
Valde ham için 180 bin lira istemiştir. 
Ancak tramvay şirketinden alınan bir 
milyon yedi jrüz bin liramn Eminönü 
meydamnm açılmasına tahsisi hak
kında kanun mucibince evkafa aid bi
nalann istimlâk bedelleri hususi bir 
takım şartlara tâbi olduğvmdan Val
de ham için 180 bin lira istenmesine 
rağmen belediye ile evkaf arasmda bir 
tesviye sureti bulunacaktır. Bu hu
susta her iki daire arasında müzakere 
başlamıştır. 

Balkan antantı şimen-
difer kongresi 

Delegeler bu akşam 
Ankaraya hareket ediyorlar 

Şehrimizde toplanan Balkan antan
tı şimendifer kongresi mesaisini mu
vakkaten tatil etmiştir. Fırsat bulduk
ça şehrimizin görülmeye değer yerle
rini gezen kongre murahhaslan dün 
akşam eksprese bağlanan hususî va-

. gonla Ankaraya gitmişlerdiı*. 
Bugün misafirler şerefine Ankarada 

bir ziyafet verilecektir. Murahhaslar 
Ankarayı da gezip gördükten sonra 
bu akşam Ankaradan hareket edecek 
ve yarın sabah şehrimize gelecekler
dir. Bu suretle iki günlük bir tatilden 
sonra kongre tekrar toplanacaktır. 

Kongrenin mesaisi, bundan evvel 
Yugoslavyada yapüan toplantıda har 
zırlanan müşterek şimendifer nizam
namesine esas şeklini vermek üzerin
de toplanmıştır. Bu maksadla şimdi
ye kadar nizamnamenin yansı gözden 
geçirilmiştir. Diğer yarısmm da ted-
kiki uzun zamana mütevakkıf oldu
ğundan bundan sarfı nazar edilmiş ve 
ikinci bir kongre yapılması tekarrür 
etmiştir. Murahhaslar Ankaradan dön
dükten sonra son bir toplantı yapar 
caklar ve bu suretle kongre dağılacak
tır. Gelecek defaki kongrenin Bükreş-
te toplanması muhtemel görülüyor. 

Burgaz cinayeti muhakemesi 
bitti 

Burgaz adasmda beraber yaşadığı 
makbule admdaki kadınm kendisin
den aynlmasmdan hiddetlenerek so
kakta Makbuleyi çakı ile üç yerin
den yaraladıktan sonra eve gidip 
Makbulenin anası Fatmayı da iki ye
rinden yaralıyaiı Avninin muhake
mesi dün ağır ceza mahkemesinde bi
tirilmiştir. Avninin bu iki yaralama 
suçundan bir sene üç ay 29 gün hap
sine ve Makbuleye 50, Fatmaya 20 li
ra' olmak üzere 70 lira da manevî taz
minat ödemesine karar verilmiştir. 
M e k t e p m ü d ü r ü n ü d ö g m ü } 

Senjorj mektebi talebesinden ve 
Bulgar tebeasından Argiri'nin mektep 
idare heyetince görülen lüzum üzeri
ne mekteple alâkası kesilmiştir. Bu ka
rara muğber olan Argiri dün bir ara
lık mektebe gelmiş ve müdür B. Istefa-
nm odasına girerek üzerine hücum et
miş ve dövdükten sonra kapıyı çekip 
savuşup gitmiştir. B. İstefan bu vazi
yette zabıtaya müracaat etmiş ve mu
ayene altına alınmıştır. Polis, Argiri-
yi yakalamış, hakkında lâzım gelen 
taiıkikat evrakı tanzim ederek kanu
nî takibata girişmiştir. 

Kocası tarafından ma§a ile 
yaralanmış! 

Tophanede oturan Bayan Elmas, 
polise mürax:aat ederek, kocası tara
fmdan maşa ile yaarlandığmı iddia 
etmiştir. Polis, Elması muayeneye 
göndermiş, kocasmı yakalıyarak hak
kında takibata girişmiştir. 

Haklı şikâyetler 
Avrupalı seyyahları 

memnun etmek için.^ 
GctzeteHerde okudum: 
Bu sene Avrupadan fada mUc-

darda seyyah gelecekmiş. 
Misafirlerimizi memnun etmek 

lûzımdtr ki, ayaretlerin arkası 
kesilmesin, bilâkis mîkdarlan art
sın. 

Binaenaleyh, kendilerinden öte
den beri işittiğim şikâyetleri bu^ 
roda sıralıyorum: 

1 — Meşhur camilerin ve dlfter mtt-
him âbidelerimizin civannda otura
cak, istirahat edilecek veya bir İki 
kartpostal yazılacak bir yer olmadığı. 

2 — Kartpostal satan bir köşk (ya
ni dülck&n) bulunmadığı. 

3 — Ne bir posta kutusu, ve ne de 
bir pul mevcud olduğu. 

4 — Bir fotoğrafçınm lüzumu. Zira 
herkesin fotoğraf makinesi yoktur. Ve 
ekseriyet oralarda resim çektirmek is
ter. 

5 — Camilerin civarmın temiz tu
tulmadığı. Meselâ Eyüp avlusu teaffün 
içindedir. 

6 — Çamlıca ve emsali gibi jrerlerde 
temiz bir lokanta olmadığı. 

» « • 
Bunları temin edersek, sanırım, 

festivallerden bUe daha fazla 
makbule geçer. Zira, Avrupalılar 
bilhassa tarihî âbidelerimizi gör
meğe geliyorlar ve bunlardan 
zevk duyuyorlar. 

Semih Mümtaz S. 

Et f iatleri 
Karara riayet etmiyenlere 

ağır cezalar verilecek 
Et komisyonu dün gene toplanmış

tır. Komisyonun kararlaştıracağı, et 
fiatleri 28 şubatta ilân edileceğine gö
re komisyon şimdiden icap eden ted
birleri almak üzere belediye reisliğin
den belediye şubelerine bir tamim gön
dermiştir. Tamimde et fiatlerinin u-
cuzlama kararı tatbik edildikten son
ra kasap dükkânlannm çok sıkı bir 
kontrola tâbi olacakları, et fiatlerinin 
halkm görebileceği bir şekUde bÜ3rük 
levhalara yazılması lâzım geleceği, ko
misyonun verdiği kararlara riayet et
miyenlere ilk defa için 25 lira para ce
zası verilmesini, bu suç tekerrür etti
ği takdirde cezamn ağırlaştınlacağı 
ve nihayet dükkâmn muvakkat bir za-
jnan için kapatılacağı bildirilmiştir. 

İki şüpheli örom 
ölenlerden bîrinin cesedi 

morga kaldınldı 
Üsküdar müddeiumumîliği ve zabı

tası iki ölüm tahkikatma el koymuş
tur. Ölenlerden birinin cesedi morga 
kaldırılmıştır. 

Kadıköyde demircilik eden Koço, 
dün birdenbire hastalanmış ve vücu-
dünde bazı şüpheli araz göstermiştir. 
Koçonun vaziyetinden haberdar olan 
diğer esnaf zabıtayı haberdar etmişler
dir. Hasta, zabıta marifetUe derhal nü-
mıme hastanesine yatınlmıştır. Ko-
çoyu muayene eden doktorlar, sıhhî 
vaziyetini şüpheli gördükleri için müd
deiumumîliği haberdar etmişler, diğer 
taraftan yapılan tedavilere rağmen 
Koço ölmüştür. 

Müddeiumumîlik, adliye doktoruna 
cesedi muayene ettirmiş, o da ölümü 
şüpheli gördüğü cihetle cesedin mor
ga kaldınlmasma lüzum göstermlç-
tir. Cesed üzerinde yapılacak otopd, 
ölümün hakikî mahiyetirü meydana 
çıkaracaktır. 

Diğer ölüm vakası Kızıltoprakta ol
muştur. Bağdad caddesindeki bosta-
mnda bir kulübede yatıp kalkmakta 
olan Hıristo, dün sabah ölü olarak bu
lunmuştur. Tahkikata Bostancı komi
serliği el koymuş. Üsküdar adliyesi ha
berdar edilmiş olup ölüm sebepleri 
araştırılmaktadır. 

B ı ç a k l a ş a k a ! 
Üsküdarda oturan NiyaSd ile. Atlar 

mataşmda oturan ekmekçi Zeki bı
çakla şakalaşırlarken Zekinin din
deki bıçakla Niyazi yaralanmıştır. 

Polis Niyaziyi tedavi Altına aldır
mış, Zeki3d de yakalamıştır. 

Borsa acenteleri 
Birlik merkezinin 
Ankaraya nakline 

karar verildi 
İstanbul borsasınm muvakkaten ka^ 

panarak Ankarada yeni bir borsa açıl
ması kararı üzerine Ankaraya nakle
decek olan İstanbul borsası acenteleri, 
hazurhkölanm tamamlamak ve bazı di
lekler tesbit etmek üzere toplantıları
na devam ediyorlar. 

Acenteler birliği umumî heyeti 8<m 
defa jraptığı toplantıda birlik merkezi
nin Ankaraya nakline karar vermiştir. 
1 nisandan itibaren acenteler birliği 
Ankarada faaliyete geçecektir. 

Bımdan başka borsa işlerile meşgul 
olanlann istikbali meselesi üzerinde 
ehemmiyetle durulmuş ve bu hususta 
bazı tedbirler tesbit edilmiştir. Bunla-
nn en mühimi borsacüar arasında bir 
tasarruf sandığı yapmaktır. Acenteler 
birliği bu hususta tedkikler yapmak
tadır. 

Eski bir cinayet 
faili yakalandı 

Muhakeme neticesinde 11 
buçuk seneye mahkûm oldu 

930 senesi mayıs ayımn beşinci gü
nü arkadaşı Rıza ile Amavudköyünde 
validei Hidivlnin kâhyası Alinin evine 
girerek Alinin hizmetçisi Zeynebi bağ-
la3ap birçok mücevher ve eşya aşır
dıktan sonra yakalanan Ömer Bakır
köy emrazı akliye hastanesine kaldı
rılmış, arkadaşı Riza üç sene, hapse 
mahkûm olmuştu. 

Ömer hastanede tedavi altında bu
lunduğu sırada bir kolaymı bularak 
oradan kaçmış, İzmire gitmiş, orada 
bir hırsızlık yaptıktan sonra Bigaya 
geçmiş, orada da bir ev soymuş ve tek
rar İstanbula gelmiştir. Suçlu bu su
retle izini kaybettikten sonra Fatih ci-
varmda seyyar dondurmacılık yapar
ken Alinin kansı üe diğer bir kadm 
tarafmdan tanınmış ve kadmlarm fer-
yadlan üzerine halk kendisini yakala
mak üzere peşine düşmüşler, Ömer 
tabançasmı çekmiş, halka ateş ederek 
Aksaraya doğru kaçmıştır. Kaçarken 
Ömerin attığı on dört kurşundan biri 
Yusufpaşa civannda balıkçı Mahmu-
dım kamma saplanarak onu öldür
müş, diğer bir kurşunla da Rüstem 
adında birini yaralamıştır. Kurşuıüa-
n biten Ömer nihayet bir polis tara
fmdan yakalanarak adliyeye teslim 
edilmiştir. 

Dün ağır ceıa mahkemesinde Ömer-ı 
le kendisine yardım etmekten suçlu 
Meryem admdaki kadının muhake
meleri bitirilmiştir. Muhakeme neti
cesinde Ömerin soygunculuk suçun
dan üç sene, balıkçı Mahmudu öldür
mekten 18 sene ağır hapsine karar ve
rilmiş, fakat kendisi af kanunundan is
tifade ettiğinden cezalan indirilerek 
netice İtibarile on bir buçuk sene ağır 
hapsine karar verilmiştir. Suç ortağı 
Meryemin bu suçta alâkası sabit gö
rülmediğinden beraetine karar veril
miştir. 

Ömerin İzmir ve Bigada işlediği hır
sızlıklardan dolayı hakkmda takibat 
yapılmakta ve buradaki muhakemesi
nin hitamı beklenmekte olduğundan 
Ömer hakkmda verilen karar İzmir ve 
Biga mahkemelerine de bUdirilecektir. 

Hava vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji merkezinden 

aldığımız malûmata nazaran dün, 
yurdun doğu Trakya, Kocaeli ve Ege 
nuntakalarUe orta Anadolunun dört 
kısımlarında hava bulutlu, diğer mın-
takalarmda kapah ve yağı^ geçmiş 
tir. 

Rü2gârlar doğuda cenubî, diğer yer
lerde umumiyetle şimal istikametten 
orta kuvvette esmiştir. 

İstanbulda hava kısmen bulutlu 
geçmiş, rüzgâr cenubigarbîden saıüye-
de 2 ilâ 4 metre hızla esmiştir. Saat 
14 de hava tazyiki 759,7 milimetre, sü
hunet en fazla 6,6 en düşük sıfır al
tında 2 santigrad olarak kaydedilmiş
tir. 

İSTANBUL HAYATI 

Köpeğe dikkat ediniz I 
Bütün seneyi Erenköyündeki kSf> 

künde geçiren eski bir baba dostıum 
ziyarete gitmişfim. Her tarafı pa% 
küf içinde kalmış bahçe kapısmın 
çıngırak ipini çektim. Uzun müddel 
bi ledim, ses çıkmadı. Sağda solda 
başka bir zil araştırırkm kapuun ki
litli olmadığını farkettim, itip açtım. 
Kurumuş oUar, ağaçlar arasmdaf 
çam yaprağı dökttntülerile örtülfi yol 
bvnla kıvrda uzanıyor, ta Oted« 
köşkün bacasından tüten dumanlaf 
görünüyordu. 

Geniş bahçenin ortasma doğm İler
lerken yolun kenanndaki ağaca çakıl-
nuş bir levha gözüme ilişti. «Lûtfoı 
köpeğe dikkat ediniz.» Levhayı okıı^ 
yunca bahçe kapışım kilitlemeğe IIU 
zum görmemelerinin sebebini anla* 
dun. Demek ki, bahçeyi köpek bekli* 
yor. 

Bir kaç adım ileride ayni levfaanm 
ikincisUe karşılaştım. Ne yalan söy^ 
liyeyim, bu defa beni korku aldı. Sık 
sık levhaların ihtarlarına nazaran, 
köpek pek tehlikeli bir şey ve, hoiıal-
de yolun yakmlannda bağh olacak, 
ya, bağh değilse?... Her adımda, tüy^ 
leri dikenlenmiş şimşek gözlü bir k8-
peğin sivri dişlerini sırıtarak üzerime 
saldırışım düşünerek mütereddid 
adımlarla Uerlerken üçüncü levhanın 
dnünde durakladım. Bu ihtar, tehli» 
kenin pek yakm olduğunu gösteriyor» 
du. «Aman, köpeğe çok dikkat ediniz.^ 

Bu vaziyette Uerilemek, bile bile 
tehlikeye atılmaktı. Fakat ne yapabi
lirdim? Geriye dönüp gene bahçe ka
pısının zilini çekmeyi düşündüm. Lft-
kin, kapıdan çok uzaklaşmıştım. Ya 
bu defa köpekle karşılaşırsam?.. 

Eve daha yakm bulunuyordum. 
Âni bir karar verdim. Koşa koşa eve 
yaklaşmak ve bağırarak ev sahihleri
ni haberdar etmektm başka çare 
yoktu. Nefesimi topladım. Bacakları
mı, kollannu gerdim. Bütün kuvve
timle sıçradım... 

Ne kadar gittiğimi bilmiyorum. Bir 
aralık yüzü kojrun kapaklandım. Ku
lağımın dibinde acı bir çığhk koptu. 
Mutlaka köpek üzerime atılmıştı. 
Keskin dişlerinin bacaklarıma, kollan
ma geçtiğini hissediyordum. Gözlerimi 
kapadım. Her tarafım sızhyordu. Fa
kat köpeği büsbütün kızdırmak kor^ 
kusile yerimde kımıldanmıyor, ancak 
avazım çıktığı kadar haykınyordum. 

Bir aralık etrafımda sesler duydum. 
Artık köpeğin dişleri altmda parçala-
mp ölmekten kurtulduğumu anladım. 
Korku içinde gözlerimi açtım. Ev sa
hihleri etrafıma toplanmışlar, kahka
halarla gülüşüyorlardı. Onlarm yar-* 
dunlarile kalktım. Evin önünde, taş-
hğın kıyısmda düşmüştüm. Taşlara 
çarpan dizlerim, kollarım kanlar için
de kalmıştı. Fakat etrafta köpek gö
rünmüyordu. Evin küçük çocuğu bir
denbire haykırdı. 

— Bay baba, köpek yaralanmış. 
Döndüm. Biraz ötede yumruk ka

dar bir köpek yavrusu inleyip durtti 
yordu. 

O zaman iş anlamdı. Meğer levha> 
1ar, bu yavrucuğun ezilmemesini ih« 
tar ediyormuş. Ben de, korku i ^ d a 
düşünce hayvancağızı ezmemiş mi
yim?!... Cemal Refik 

•HiHumaıımıııııııııuHtHHHHiııııumnmııııııııııııııııııunıuMiauiMI 

Bal hırsızı 
Arılar hücum edince 

feryadı kopardı! 
Bostancıda Hasan isminde biri o df 

varda B. Şabamn bahçesindeki büyük 
an kovanmdan bir petek bal aşırmak 
istemiş, bu sırada kovanda bulunan 
bütün anların hücumuna uğramış» 
tır. 

Anlar, Hasam muhtdlf yerlorindea 
s(Aarak yüzünü gözünü şişirmişler. 
Hasan ıztırabmdan feryada başlamış 
tu:. Hâdiseyi duyan Şaban, kovan civtf 
rina koşmuş, kaçmakta olan Hasama 
peşine düşerek az sonra yakalamıştır. 
Şaban, Hasam zabıtaya teslim etmif* 
tir. Bal hırsızı Üsküdar adliyesine va> 
rilmiştir. 

Liselerde felsefe derslerin
den ne istiyoruz? 

Her hafta perşembe Künkri saat 17,St 
da Eminönü Halkevi Merkez salonunda 
verilmekte olan halk konferansianna de
vam edilmektedir. Bu akşam t̂ niverslte 
Felsefe doçenti Dr. Ziyaettin Fahri tara
fmdan (Liselerde felseJ» derslerinden ne 
istiyoru?:̂ ) mevzvılu bir konferans veril»* 
çektir. 
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Mercan cinayeti faili 
suçunu itiraf ediyor 

iki kavgacıyı agırmak isterken 
maktul kendisini yaralamak istemiş 

Mercan cadde
si üzerinde iki ss^ 
bıkalı arasında 
hiç yüzünden iç
lenen cinayeti 
dün yazmıktık. 
Katil Arif on ye
di yaşındadu-. 
Öldürülen Hasan 
da ajmi yaştadır. 
Arif, vakayı mü
teakip kaçmış ve 
Gaaltaya geçmiş
tir. Burada bir 
arkadaşma işlediği 
latmış, o da gidip polise teslim olması-
m tavsiye etmiştir. Bu arada esasen 
polisler, kendisini araştırmakta bulun
duklarından yakayı sıyıramıyacağını 
anlıyan katü, Galata polis merkezine 
gidip teslim olmuştur. 

Galata merkezi mahalli vaka iti-
barile katili Beyazıd komiserliğine 
göndermiş, orası da icap eden tahkikat 
evrakım tanzim eyledikten sonra ad
liyeye sevketmiştir. 

Katfl Arif 

cinayeti an-

Arif dün adliyeye teslim edilmiştir. 
Nüfus tezkeresinde kendisinin 1340 
doğumlu olduğu yazılı bulunduğundan 
fariki mümeyyiz olup olmadığının tes-
biti için adliye doktoruna muayene et
tirilmiştir. Muayene neticesinde ken
disinin fanki mümeyyiz olduğu anla
tılmıştır. 

Arif dün müddeiumumîlikte suçunu 
itiraf etmiştir. Kendisi şunları anlatı
yor: 

— Hasan arkadaşı Salâhaddinin pal
tosunu çalıp satmış. Dün gece bu yüz
den Mercandaki kahvede Salâhaddin-
le kavga ediyorlardı. Ben de aralarına 
girdim, ayırmak istedim. Hasan hid
detlenerek bıçağım çekip bana sapla
mak istedi. Geriye çekilmek suretile 
kendimi zorlukla kurtardım. Bu ha
reketi beni fena halde kızdırmıştı. Kah
veden çıktım, elime geçirdiğim bir 
tabanca ile tekrar dönerek üzerine ateş 
ettim. 

Arif Sıütanahmed birinci sulh ce
za mahkemesine teslim edilmiştir. Ya
şı küçük olduğundan sorgusu gizli ya
pılmış ve neticede kendisi tevkif edUe-
rek tevkifhaneye gönderilmiştir. 

Ingilterede heyecan artıyor 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Lloyd George - Chamberlain hadi
sesi, ekseriyet üzerinde büyük bir te
sir hasıl etmemiştir. B. Lloyd George 
B. Chamberlain'in s?-mimiyetinden 
şüphelendiğini beyan ettiği zaman 
ekseriyet bu yolda kendisini takip te
mayülünü göstermemiştir. Muma
ileyhin ve B. ChurchUl'in nutuklan 
bilhassa muhalifler tarafından alkış
lanmıştır. 

B. Eden bir nutuk söyliyecek 
Londra 23 (A.A.) — ÖğrenUdiğine 

B. Eden, cuma akşanu müntehipleri 
huzurunda; bir nutuk söyliyecek ve 
kendisini istifaya sevkeden esbab ve 
avamili izah ve teşrih edecektir. B. 
Eden, sıhhî sebeplerden dolayı istifa 
etmiş olmadığım ve istifasının şimdiki 
siyasette talî derecede ehemmiyeti ha
iz bir mesele addolunabileceğim be
yan edecektir. 

Hariciye Nazırı kim olacak? 
Londra 23 (A.A.) — tyl malûmat 

alan mahafil, B. Chamberlain'in 
Lord Halifax'ın Hariciye Nezareti 
vekâletini terketmeği muvafık görme
si ânmda B. Eden'in halefini tayin et
meden evvel bir müddet düşüneceği 
mütalâasmda bulunmaktadır. 

B. W. S. Morrisson ile B. Malcolm 
Mac Donald'm isimleri ileri sürül
mektedir. 

Lord Halifax'ın Hariciye 
Nazırlığı kısa sürecekmiş 
Londra 23 (A.A.) — Evening Stan

dard gazetesinin diplomatik muhar
riri, Lord Halifaxm Hariciye Nezareti
ni katı olarak kabul ettiğini bildir
mektedir. Maamafih Lord Halifaxm 
Hariciye Nezaretinde az bir müddet 
kalması da kararlaştınlımştır. 

İngüiz - İtalyan müzakerelerinin 
nihayetlenmesi üzerine Lord Halifax 
Hariciyeden çekilecektir. 

Lordlar kamarasında 
müzakere 

Londra 23 (A.A.) — Dün öğleden 
sonra Lordlar kamarasında B. Edenin 
istifası hakkmda cereyan eden müza
kereler sıraSmda lord Snell amele fır-
kasma mensup arkadaşlarmm tees
sürlerine tercüman olmuştur. 

Liberallerden Crewe, B. Eden'in 
Delcasse gibi tekrar iktidar mevkiine 
geleceğine kani bulunduğunu beyan 
ve İngiliz Hariciye Nazırınm, Fransız 
nazırmm iktidar mevkiine rücuunda-
ki şeraitten daha müsaid şerait altın
da mevkiine avdet edeceği ümidini iz
har etmiştir. 

Hükümet namına cevap veren lord 
Halifax, B. Eden'in istifası dolayısile 
arkadaşlarının izhar etmiş oldukları 
teessürlere kendi teessürlerini ilâve 
etmiş ve son zamanlardaki diploma
tik hâdiseleri kısaca hatırlattıktan 
sonra İtalya üe itüâfm tahakkuk et
miş olduğunu söylemiştir. 

Milletler cemiyetine müzahe-
ret birliğinin teşebbüsü 

Londra 23 (A.A.) — B. Chamber
lain'in Milletler Cemiyeti icraat ve fa
aliyetinin hududlanna müteallik olan 
beyanatı Cemiyete bağlı olan İngüiz 
mahafüinde bir nebze heyecan uyan
dırmıştır. 

Milletler Cemiyetine Müzahere Bir
liği İngiliz şubesi, on milyondan iba
ret olan mensuplannı B. Eden'in isti
fasını intaç etmiş olan ahvale karşı 
protestoda bulımmağa ve İtalyanm 
hüsnü niyetine aid delâil elde edilme
den onunla müzakerata girişilmeme-
sini istemeğe davet etmeğe karar ver
miştir. 

Amele fırkaSmm Londra şubesi, pa
zartesi günü için büyük bir içtima ter-
tib etmiştir. Bu içtimada hükümetin 
B. Eden'in istifası ile meydana çıkan 
haricî siyasetteki tehlikeli temayülle
ri protesto edilecektir. 

Amele fırkasmm başlıca liderleri, 
bu münasebetle nutuklar irad edecek
lerdir. 

Çin tasryareleri Formoz 
adasının merkezine 

bombalar attı 
Tokyo 23 (A.A.) — Çin tayyareleri 

bugün Formoz adasınm merkezi olan 
Taihoku üzerinde bir cevelân yapa
rak altı bomba atmışlardır. Ancak cid
dî hasar yoktur. 

Orta Avrupa devletleri birliği 
Prag 23 (A.A.) — «Der Montag» ga

zetesi, B. Von Papen'in Amerikan ga
zetecilerine yaptığı beyanatı neşret
mektedir. Mumaileyh bu beyanatmda 
Almanya - Avusturya itilâfımn Al-
manyanm idaresi altmda Merkezî Av
rupa devletleri birliği vücude getirü-
mesine doğru atılmış ilk adım oldu
ğunu beyan etmiştir. 

Şehir Tiyatrosu dram kısmı 
Bu akşam saat 20^0 da 

(BİR ADAM YARATMAK) 
Dram 3 perde. 

Yazan: Necip Fazıl Kısakürek 
Komedi kısmı: Bu gece saat 2030 da 
(SÖZtÎN KISASI) 4 perde komedi. Yazan: 

Von Schön tahan, türkçesl: S. Moray. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr NAŞİD ve ar
kadaşları Hakkı Raşen, 
Rıfkı, Eyüp Sabri birlik

te Alman ve Macar 
VARYETESİ 

Ç A M S A K I Z I 
Komedi 3 perde 

25 Şubat cuma akşa
mı 21 de, 26 şubat cu
martesi gündüz Şehza-
debaşı Turan Tiyatro-
sımda, 28 pazartesi ak
şamı Beşiktaş Suat Park 
tiyatrosunda, 1 mart salı 
akşamı Pangaltı Kurtu

luş tiyatrosunda ENAİLER Büyük operet 
Orekstra. bale. 

HâıSAN FEHMİ 
Terzihanesi halefi 

FİKRİ ÜSTÜNDAL 
Dün akşamki 

Semplon Expre-
sUe Londraya ha
reket etmiştir. 

Dönüşünde ye
ni mevsimlik ku
maş ve modeller 
getireceğini şim
diden saym müş
terilerine bildirir. 

GARDENde 
Bu akşam: Büyük 

JAPON SUVARESi 
YENİ NUMEROLAR 

3 Mart perşembe akşamı 

MİS BÜRON 
idaresindeki 

BENNY P E Y T O N 
ZENCİ CAZI 

Tab ldo t 150 ku ruş 

SARAY sineması 
MİSCHA ELMAN ve THİBAUD 

dan sonra 3 üncü ve mükellef 
musiki hâdisesini 

BOROVSKI'nin 
Yegâne Piyano Resitalini 

2 Mart Çarşamba; akşamı içüı 
Uân eder. BUetler bugünden 

satüıyor. Telefon: 41656 

1 MART SAU 

MÜNİR NUREDDiN 
K O N S E R İ 

Fransız Tiyatrosunda 
Biletlet Beyoğlu Agacami FHİLİPS 
RADYO mağazasında satılmaktadır. 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Pa^rtesi : (Kadıköy -
^••H^P Süreyya). Salı: (Bakır-
^^MwUF köy). Çarşamba: (Üskü-

^ H ^ ^ F dar) sinemalarında: 
W ^ S E F İ L L E R 
V d r 8 perde. 

• Tâzan: Viktor Hugo 

Vekiller hay eti 29 mesele 
hakkında karar verdi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
10 — Cami hademesi nizamnamesi

nin 21 inci maddesini değiştiren ni
zamname. 

11 — Hayvan sağlık zabıtası nizam
namesinin 1 inci maddesinin değişti-
lilimesine ve 2 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair olan nizamname, 

12 — Belgrad üniversitesindeki iki 
Türk talebeye mukabil İstanbul üni
versitesinde tahsil etmek üzere gelen 
iki Yugoslav talebeye ayda 75 er lira 
yardım yapılması, 

13 — Devlet demiryolları Sivas atöl
yesi için getirilecek montaj aletlerinin 
muvakkat kabul usulü ile memlekete 
sokulmasına izin verilmesi, 

14 — İstanbul kitapsaraylannın 
tasnifi işlerinde çalıştırılacak memur
lara ait kadronun tasdiki, 

15 — Elâziğda yapılacak 96,923 li
ra 64 kuruş keşifli cüzzam pavyonu 
inşaatı için 938 yılma geçici taahhüt 
selâhiyeti verümesi. 

16 — Türkiye - İsveç ticaret ve Kle-
ring anlaşmalannda bazı tashihler 
yapılması, 

17 — Istanbulda et fiatlerinin ucuz^ 
latılması için belediye ve mahalli ida
reler ellerinde bulunan iskelelerden 
geçen küçük hayvan yavrularından 
alman 0,50 ve küçük hayvanlardan 
alman 1 kuruşun 0,25 kuruşa ve bü
yük baş hayvan yavrularından ahnan 
5 ve büyük baş hayvanlardan alman 
5 ve büyük baş hayvanlardan alman 
10 kuruşun da 2,50 kuruşa indirilme
si, 

18 — 55820 lira keşifli Bergama ka
sabası elektrik tesisatının yenilenmesi 
işinin emaneten yaptırılması, 

19 — aşı ve serom fiatları için ye
niden hazırlanan listenin mer'iyete 
konulması, 

20 — Kütahyanm Emet kazasmm 
Kızılbük köyündeki liğnit madeni im-
tiyazmm Etibank uhdesine ihalesi, 

21 — Güven Türk Anonim sigorta 
şirketi esas mukavelenamesinin 1, 2, 
35, 78 ve 80 inci maddelerinin kaldırıl

ması ve diğer maddelerinin madde 
numaralarının değiştirilmesi, 

22 — İçel vilâyetinin merkez kaza
sına bağlı Yeniköyde Bahrettin ve Mu-
hiddin Yunus kardeşler tarafından 
çıkarılan krom madeni imtiyazının 
adı geçenler uhdesine ihalesi, 

23 — Çankaya cadesinden ayrıhp 
Küçükayrancıya giden yol üzerindeki 
1300 - 1466, 1467 sayıh imar adaları
nın müstakbel imar vaziyetlerini gös
teren 4501 sayılı plânın tasdiki, 

24 — Kireçlik kömür madenleri T. 
A. Ş. esas mukavelenamesinin 7, 83 
ve 100 üncü maddelerinin değiştiril
mesi, 

25 — Türkiye İmar bankası esas 
mukavelesinin 5, 33, 35, 39, 47, 79, 
80, 84, 87 ve 109 uncu maddelerinin 
değiştirilmesi, 

26 — 1081 şahsın Türk vatandaş
lığına alınması, 

27 — Bazı sanayi ham maddeleri
nin 937 malî yılı iptidaî maddeler 
muafiyet cetveline ithal edilmesi, 

28 — Türkiye - Letonya ticaret mu
kavelesinin tasdiki hakkındaki kanun 
lâyihasının yüksek meclise arzı. 

29 — Türkiye Letonya ticaret ve 
klering anlaşmalariyle merbutlarının 
tasdiki ve buna müteallik kanun lâyi
hasının yüksek meclise arzı. 

Bu sene görebileceğiniz en son 
FAKAT EN GÜZEL FİLMLERİ 

L O R E L — H A R D t 

FAKA BASMAZ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı İstanbul 
Satın alma komisyonundan: 

1 — Gümrük muhafaza eratı için 34Ö9 takım yazlık elbisenin 7/3/938 
pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 — Tasmlanan tutarı 18749 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 1407 liradır. 
3 — Şartn7.me evsaf komisyondadır görülebilir. 
4 — İsteklilerin o gün eksiltme saatinden 1 saat evveline kadar 2490 sayı-

h kanunun 32 nci maddesi hükmüne göre hazırlıyacaklan teklif mektublanm 
Galata eski ithalât gümrüğü binasındaki komisyona vermeleri. «785» 

Bu akşam i P E K sinemasında 
İRENE DUNNE DOROTY LAMOUR 

RANDOLF SKOT 

KARA ALTHİ 
Reji: Rouben Mamoullan 

10 binlerce figüran — Muhtelif sahneler. 
AŞK — HEYECAN — SERGÜZEŞT ve MACERA şaheseri. 

F o k s Jurna l 'de : A m e r i k a d a s o n yap ı lan 
CİM LONDOS - m \ \ SULLiVAN güreş maçı 

B u akşann T Ü R K s inennasında 
MACERA ADAMI 

ALFRED KAPUS'ün (Aventurier) roraanmdan 

V İ C T O R F R A N C E N ve 
Komedi Fransez'iu meşhur artisti B L A N C H E M O N T E L 

Aşk, macera, güzellik, zevkle ve merakla görülecek şaheser 

Bu akşam: S A R A Y Sinemasında 
Sinemanın pek büyük bir temsil heyeti arasmda modem bir roman şaheseri 

MALAKALI KADIN 
Büyük filminin ilk iraesi şerefine GALA MÜSAMERESİ 

FRANCtS DE CROİSSET'nin meşhur ve muhteşem romamndan iktibas edilen bu fümin baş rollerini: 
EDWİGE FEUİLLERE ve PİERRE RİCHARD WİLM Oynuyorlar. İlâvetin: FOKS JURNAL dünya havadisleri ve 

O İ M l a O N D O S - J O H N S U L I ı İ V A N '>n son güreş maçı. 
Kalabahğa manız kalmamak için lütfen yerlerin evvelden aldırılması rica olunur, 



SlYASf ÎCMALs 

Yeni Rumen kanunu esasîsi 
iki buçuk ay evvel Romanya KraU 

İkinci Karolun mutedil faşist partisi 
ve yahudi düşmanı Mülî Hristiyan-
lann lideri Gogayı hükümetin başı
na getirmekle muvakkat bir zaman 
için bir tecrübe yapmak istemediği 
ve yirmi milyona yakın nüfusu olup 
Avrupantn ikinci derecedeki mühim 
olan devletlerinden biri bulunan bu 
memlekette devamlı ve esaslı bir in-
ktlâp yapmağı ve büsbütün yeni bir 
rejim kurmağı tasmim eylemiş bu
lunduğu şimdi iyice anlaşılıyor. 

Çünkü Goga hükümeti nihayet bir 
partiyi temsil eylediğinden ve ayni 
zamanda seri icraatı ile. bir taraftan 
komşu büyük devlet Sovyetler birli
ğini ve diğer taraftan Garbin serma
ye âlemini harekete getirdiğinden 
Kral bunu değiştirdiği zaman koyu 
hıristiyanlığı, faşizm esaslarını ve 
yahudi düşmanlığını daha ziyade 
kuvvetlendirecek yeni esaslar ilân et
mişti. 

Yeni hükümet şimdi bu esasları 
bir yeni kanunu esasi şeklinde tesbit 
etmiş ve reyiâma arzetmiştir. Kralın 
ve hükümetinin otoritesi Almanyada 
ve İtalyada olduğu gibi herşeyin fev
kinde ve mutlaktır. Memleketin ha
yatına âid işleri istişare etmek üzere 
kurulacak meclis faşist İtalyada ol
duğu gibi meslekî cemiyetlerin mü
messillerinden teşkil edilecektir. Her 
işin başında Almanyada olduğu gibi 
yalnız hâkim ırk Rumenler buluTia-
cak ve yahudilere mevki verilmiye-
cektir. Hattâ yahudiler ile Rumenler 
arasında izdivaç da menedilecektir. 

Bugün bu esaslar reyiâma konulu
yor. Herkes rey vermeğe icbar edile
cektir. Başında Patrik olan hükü
mete ve Krala karşı hangi Rumen 
rey verebilir? Ağlebi ihtimal yeni ka
nunu esasi kabul edilecek ve Roman
ya demokrasi, parlmantarizm ve par
ti hayatına veda edecektir. 

Feyzullah Kazan 

Yemekler in psikolojisi 
Pariste yalnız nebatî yemekleri pi

şirmekle şöhret kazanmış olan bir lo
kanta, yemeklerin psikolojisine isti-
nad eden gayet garip bir yemek rek
lamı yapmaktadır. Lokantadan içeri
ye girer girmez gayet büyük bir ye-
»nek listesi reklamı dikati celbetmek-
tedir. Bu listede hadsiz, hesapsız seb-
*e yemekleri yazılıdır. Listenin solun
ca yemeklerin isimleri görülüyor. 
Ortasında hususi bir sütun içinde ye
nilen yemeklerin vücud üzerinde ha
sıl ettiği tesirler tarif olunmaktadır. 
Sonunda ise yemek fiatleri bulun
maktadır. Teferruatla dolu olan bu 
yemek listesine bakılacak olursa, Is-

K e n d i k a n ı n d a n e s e r k a l m a d ı 
Bugünlerde Nevyork doktorları es

babını bir türlü halledemedikleri gar 
'"ib hastalıkla meşgul olmaktadırlar. 
Bu hastalığa tutulan kadın bugün 
51 yaşındadır. İsmi bayan Ester Feuer 
dir. Bayan Ester Feuer'in tutulduğu 
hastalık neticesinde kadının vücu-
/iünde kendi kanından bir damlası 
"ile kalmamıştır. Bayan Feuer uzun 
zamandan beri başkalarından alıp 
Kendisine şmnga edilen kan sayesin
de yaşamaktadır. Geçen gün bu su
retle Bayan Feuer'e kırkmcı defa ola:-
ı̂ ak kan aşısı yapılmıştır. Kadın her 
aşıdan sonra canlanmakta, iştihası 
açılmakta, yiyip içmekte, hattâ çalı
şabilmekte ve fakat bir zaman sonra 
yine kansız kalıp bitap düşmektedir. 
Tekrar kuvvetlenmesile bitap düş-
öıesi arasında takriben üç hafta; 
geçmektedir. Üç hafta sonra yeniden 
yabancı kan şmngası icab etmekte-
^r. Her kan transfuziyon, 45 - 50 

raya mal olduğu için Bayan Feuer 
Şimdiye kadar iki bin liraya yakın bir 
para sarfetmeğe mecbur ohnuştur. 

'ngiliz sinemaları 

panak yiyenin azim ve iradesi art
maktadır, havuç ymekleri sert mizaç
lı ve safralı kimselere tovsiye olun
maktadır. Kuru beyaz fasulyenin 
gündüz rüyalarına karşı en iyi bir de
va olduğu anlaşılmaktadır ve yeşil 
taze fasulyenin yorgun dimağları 
dinlendirici bir hassaya malik oldu
ğu zikredilmektedir. İşvebazhğa mey
yal kadınlar bezelye yemeli imiş. 
Çünkü bezelye hafifmeşrepliği gide-
rirmiş. Patatese geince, bu da sakin 
ve sağlam düşünceyi, ruhî muvazene
yi temin eder ve fazla hassasiyeti gi
derilmiş. 

j ^« êar günleri İngilterede sinema-
ôr ve tiyatrolar kapalıdır, lokanta-

^rda açık değildir. İngilizler isterler 
J herkes pazar günü ibadetle meş-
^J^l-olsun ve evinde istirahat etsin, 
^ ^ ı sinemaların pazar günleri açık 

'•^ndurulması için İngilterede bir 
7ü^T ^'"^- ^^''^9a başladı. Geçen 

• ^ ou iş hakkında Londrada Avam 
2^Tasmda uzun uzadıya münaka-
^ ^ cereyan etti. Lord Kümaine si-
T^^f"^ hiç olmazsa kış ayların-

açık bulundurulmasına müsaade 
nah"!' ''^'^'' °"̂ «̂ « ^nıfının fe-
l l r ' ' ' ' «e yapacağını şaşır-
öidece/^"^"^"""' ^""Ç kızlarında 

saa^^^ yer bulamadıklarını, halbuki 

' ^ « P r ü b a ş ı n d a k i k u l ü b e l e r 
j ^ y ık t ı r ı l ı yo r 
köprünün iki başındaki kulübele-

: " yıktırılma 
% r t y ı f '^^"y« «^l^Şti. Bele-
verı^iSİ^'t'^'"^ yıkılmasına emir 
^.^muştır. Kulübelerin yıkılmasına bu-

yıkılmasına emir 

F o r d k u r u f a s u l y e y e t i ş t i r i y o r 
Otomobil Kralı Ford otomobil 

imalâtile hiç alâkası olmıyan mesele
lerle meşgul oluyor. Çünkü Detroit 
civarmda: Red Plant'ta tesis ettiği 
nebatî fiziyolojik bir laboratuarda 
muhtelif fasulye cinslerini tahlil 
•ettirmektedir. Ford'un en ziyade 
alâkadar olduğu fasulye cinsi Asyada 
yetişen beyaz yuvarlak bir fasulyedir. 
Bu fasulye bir çok işlere yaramakta
dır. Sıküdığı zaman çıkan yağıyle 
otomobiller cilâlanmakta, elyaflarile 
de tahtaya benziyen bir madde imal 
olunmaktadır. Ford şimdiye kadar 
bu fasulye işine bir çok milyon dolar 
sarfetmiştir. Tecrübeler devam ettik
çe daha bir kaç milyon sarfı icab 
eyliyecektir. Ford'u bu tecrübelere 
sevkeden sebebler şunlardır Ameri-
kamn petrol menbalan elli sene son
ra tükenecektir. Kömür madenleri 
ise yüz sene kadar kifayet edebile
cektir. Onun için yüksek sanayi sa
hibi olan bu adam kurduğu işin yüz 
sene sonra da devam etmesini temin 
eyliyecek esasları hazırlamağa mec
burdur. Yüz sene sonraki sanayie de 
çalışma imkânları temin etmek lâ
zımdır. 

ve pazar günü 
sinemanın ucuz ve terbiye dairesinde 
bir iki saat eğlenceye vesile olduğu
nu söyledi. Sinemaya gitmekle pazar 
istirahatinin bozulacağını iddia eden
lerin ayni şeyi konserlere gitmek, 
otomobille dolaşmak, futbol ve saire 
gibi spor eğlencelerinde hazır bulun
mak meselelerinde de iddia etmeleri 
lâzım geleceğini anlattı. Sonunda ta
biî pazar günlerine mahsus sinema 
programlarının seyircilerin dini his
lerini rencide etmiyecek surette tan
zim edilmesi icab edeceğini de ilâve 
etti. bu pazar sineması şimdi Lon
drada günün meselesini teşkü etmek
tedir. Parlamentoda teşkü edilen bir 
komisyon münhasıran bu işi hallet
mekle meşgul olmaktadır. 

İki kaza 
Süleymaniyede oturan İsmail ismin

de biri, Hasırcılar caddesinden geçer
ken yük arabasımn sadmesine uğra
mış, yaralanmıştır. 

Mustafa isminde biri. Taksimde 
tramvay arabasının çarpmasile muhte
lif yerlerinden yaralanmıştır. 

B.Hitlerin ^^Savaşım,, eserin^ 
göre Almanyanın düşmanı ve 

dostu hangi devletlerdir ? 
B. Hitlerin Al-

manyadan sonra 
ikinci müstakil bir 
Alman devleti bu
lunan Avusturya-
yı yirmi dört saat 
içinde (Nazi)leş-
tiımiş yani kendi
sinin partisi millî sosyalistleri bu mem
lekete hâkim, kılmış olması ve bu mu
vaffakiyetin akabinde söylediği nu
tuk bütün dünyaya, yeni Alman dün
yasının siyası incili sayılan B. Hitle
rin «Savaşım» eserini hatırlatmıştır. 

Vaktile tahakkuku gayri mümkün 
hayallerle dolu zannolunan bu eser
deki projelerin birer birer fiiliyat sa
hasına çıkmakta olduğunu son hâdi
seler isbat etmiştir. Almanyanm düş
manı olan hariçteki partiler ve gaze
teler bile bunu itiraf etmektedir. Al
manyada sosyalist partisinin ilgasın
dan dolayı B. Hitlere son derecede dü^ 
man olan İngiliz sosyalist partisinin 
gazetesi Daily Herald bile bu hakika
ti tebarüz ettirmiştir. 

Daily Herald B. Hitlerin «Savaşım» 
eserinin esaslarını, bugünkü ahvali 
göz önünde bulunduratak, aşağıdaki 
şekilde hülâsa etmektedir. 

«Mukadderatın, doğacığım yer İçin 
İnn nehri sahilinde Braunau kasaba
sını seçmiş olması bugün benim çok 
işime yaradı. Çünkü burası iki Alman 
devleti, Almanya Ue Avusturyalun 
arasındadır. Biz genç nesli bu iki Al
man yurdunun birleşmesi için çalış
mağı her türlü gayret ve fedakârlık 
göstermeğe lâyık bir vazife sayıyoruz. 

Eski Avusturya imparatorluğunun 
Alman olan kısmı büyük Alman ana 
vatanı ile birleşmelidir. Lâkin yalnıa 
iktisadî sebeplerden dolajn değil. Halk 
lan ayni kandan olan iki memleket bu 
ırk birliği dolayıisile birleşmelidir. Al
man milleti kendi evlâdını müşterek 
bir devletin bayrağı altmda toplamaz
dan evvel müstemlekât almak hevesi
ne düşmek hakkını haiz değüdir. 

Almanya devleti bütün Almanları 
sinesinde toplayıp da bunlan iaşeden 
âciz olduğunu itiraf ederse o zatoan 
ecnebi topraklara tasarruf etmeğe ma-

Son hâdiseler yeni Alman dünyasının siyasî incili 
olan B. Hitlerin "Savaşım,, eserini hatırlatmıştır. Bu 
eserde Almanyanm emelleri açıkça gösterilmektedir. 

"Savaşım,, eserinin bir hülasasını neşrediyoruz 

nevî hak kazanmış olur. O zaman sa
ban yerini kılıca biralar ve harbin dök
türdüğü göz yaşları müstakbel dün-
yanm hasadmı hazırlar. 

«Ben çocukluktanberi eski Avustur-
yanm ortadan kalkmasını Alman ırkı-
nm emniyeti için lüzumlu bir şart ad
dediyordum. Zaten milliyet duygusu 
bir hanedana sadakat suretile göste
rilen vatanperverlik ile asla bir değildir 
Habsburg saltanatı da Alman ırkmm 
zaran için kurulmuştur. Avusturya-
nm mukadderatı Alman milletinin 
heyeti umumiyesinin bü3rümesl ile sı
kı bağlıdır. Alman tarihi ve Avustur
ya tarihi diye Alman milletinin tari
hini ikiye ayırmağı havsala alamaz. 

«Alman milletinin şiddetli düşmanı 
Fransadır. Her zaman böyle kalacak
tır. Eğer Alman milleti, Avrupadaki 
mevcudiyetini bile tehlikede bırakan 
ahvalin bir daha tekerrür etmemesini 
isterse umumî harpten evvel yaptığı 
hataya bir daha düşmemeli ve bütün 
dünyayı kendisine düşman yapma
malıdır. Binaenaleyh Fransanm ken
disi için en tehlikeli düşmanı kim ol
duğunu keşfederek bunun ile birlik
te hakkmdan gelmelidir. 

Bize karşı en şiddetli nefret ve gayıa 
besliyen Pransaya karşı nihai netice
yi elde etmek için takip olunacak yo
lun müşkülâtına ve yapılacak fedakâr
lığın bü3rüklüğüne bakmamalıdır. En 
büyük düşmandan kurtulduktan sonra 
harbin açacağı yaralar zamanla kapa
nır. 

««« 
«BÜ3rük bir millet, arazisini genişlet

mediği takdirde mahv ve harap ola
cağı muhakkak ise o zaman yeni top
rak bulup işletmesi bir vazife halini 
alır. Bahusus bugünkü medeniyetin 
maderi Almanya gibi bir memleketin 

halkı böyle bir ih
tiyaç karşısında 
kalırsa... 

Almanya ya bir 
cihan devleti ola
cak yahud sıfır va 
yok olacaktır. Bir 
cihan devleti ola

bilmek için kendisine lâzım gelen 
ehemmiyeti bahşedecek ve tebaasına 
yaşamak vesaiti temin eyliyecek de
recede büyük araziye malik olması ik
tiza eder. 

Almanya için Avrupada yeni arazi
den bahsederken herşeyden evvel Rus-
yayı kasdediyorum. Rusyaya bağlı 
memleketler de böyledir. Umumî harp
ten evvelki ticaret ve müstemlekât po-
litikasım terketmeğe icbar edildik. Bu 
suretle Avrupada yeni arazi bulmak 
politikasmı takip etmek icap etmiştir. 
Adetâ mukadderat bize takip edece
ğimiz istikameti tayin etmiştir. 

Kader ve talih Rusyayı bolşevizme 
bıraktığmdan Rus halkı bu devleti ya
ratan ve mevcudiyetini temin eden 
tahsilli smıftan mahrum kalmıştır. 
Bu büyük imparatorluk bir gün çöke
cektir. 

*** 
«İngiltere Almanyanm bir cihan 

devleti olmasım istemiyordu. Fransa 
ise Almanyanm bir devlet bile olma-
smı istememiştir. Aradaki fark bü
yüktür. Şimdilik biz vatanımızın mev
cudiyeti millî birliğimiz ve çocuk
larımızın günlük ekmeği için müca
dele ediyoruz. Bu noktadan Almanya 
için ancak iki dost devlet vardır. Biri 
İngiltere diğeri İtalyadır. Ahnanyanın 
haricî polltlkasmın esası, Avrupaıun 
karasmda Almanya ile boy ölçüşecek 
İM bü3rük devletin bulunmasmâ mey
dan bırakmamaktır. Bu esas Alman 
milletinin gelecek politikası için bir 
vasiyetname teşkü eder. 

Almanyanm hududunda iki büyük 
askeri devletin meydana gelmesine te
şebbüs etmek bize karşı hücuma ha
zırlanmak demek olacaktır. Böyle bir 
vaziyetin meydana gelmesine mâni ol
mak her Almanm hem hakkı hem de 
vazifesidir. Lüzumu halinde buna en
gel olmak İçin silâha bUe sanlmalı-
dır.» — F. 

Ağahanın oğlu 
Dün refikasîle geldi 

akşam Avrupaya gitti 
Ağahanın oğ -

lu prens Ali han 
refikasîle birlik
te şehrimize gel
miş ve dün ak
şam Avrupaya 
gitmiştir. Prens 
Ali han Şamdan 
Ankaraya ve o-
radan da şeh
rimize gelmiştir. 
Perapalas oteli
ne misafir olan 
prens seyahati 
hakkında dün Prens Ali han 
kendisile görüşen bir muharririmize 
şımları söylemiştir: 

— Memleketinize gezmek maksadi-
le geldim. Ankara ve İstanbulu ilk de
fa görmüyorum. Bu defa da refikama 
göstermek istedim. Türkiyeye bu de-
faki gelişimde birçok değişiklikler gör
düm. Ankarada bir gün kaldım. Bu 
akşam Avrupaya hareket edeceğimize 
göre îstanbulda da fazla kalamıyoruz. 
Güzel şehirlerinizi gezmeğe bu kadar 
zaman çok az. Bununla beraber fırsat 
buldukça gelmek isterim.» 

General Pershing hasta 
Tucson (Arizona) 23 (A.A.) — Ge

neral Pershing'in sıhhî vaziyeti en
dişeler uyandırmaktadır. General, ro
matizmadan ve kalbinin zayıflama-
smdan muztarip olduğundan geçen 
hafta yatağa girmeğe mecbur olmuş
tur. Sıhhî vaziyeti dün birdenbire 
ağırlaşmıştır. 

tKTİSADt MESELELER 

Ankara ziraat kongresi 
niçin toplanıyor? 

Yağ fabrikaları açılmasını teklif ediyoruz 
Ankarada toplanacak olan Ziraat 

kongresi için, resmî ve yan resmî te
şekküller hazırlıklar yapmaktadırlar. 
Sorulan suallerden biri şudur: Bu
günkü endüstrinin muhtaç olduğu 
ham maddeyi nasıl yetiştirmeli? En
düstri şartlarına göre, ham madde 
politikası... Ankara Ziraat kongresi
nin dayandığı en mühim meseleler
den biri budur. Şimdiye kadar ziraat 
işlerini, ham madde politikasım, ih
racat bakımmdan tetkik ediyorduk. 
Şimdi gene böyle olmakla beraber, 
endüstrinin teessüs ve İnkişafı üze
rine, ziraat sahasında ikinci bir mese
leyle daha karşılaşıyoruz. O da, sana
yiin ihtiyacına göre, ham madde te
darikidir. Vakıa beş senelik endüstri 
plânlarmın tatbikine başlandığı gün-
denberi bu ihtiyaç hissedilmiş. Ziraat 
Vekâleti kendi hissesine düşen işlere 
teşebbüs etmişti. Meselâ: Merinos ko-
jrunu yetiştirmek, pamuk cinslerini 
ıslah etmek gibi. Fakat ziraat prog-
ramlarımn endüstri plânlanna mu
vazi bir surette tatbik edilmesi İçin, 
daha umumî görüşlerden ve fikirler
den istifade etmek üzere, bir kongre
ye ihtiyaç vardı. 

Şimdi bu kongrede yünlü dokuma 
fabrikatörü, nasıl yün istiyor? Pa
muklu fabrikaları için ne cins pamu

ğa ihtiyaç vardır? Suallerine daha 
etrafh cevablar bulacağız. Çünkü 
günlerdenberi fabrikatörler, ham 
madde hakkında fikirlerini, birer ra
por halinde, alâkadar oldukları te
şekküllere bildirmektedirler. Bütün 
bu raporlarda fikirler bir araya gel
dikten sonra Türkiyede, endüstri İçin 
nasıl bir ziraat plâmna ihtiyaç oldu
ğu daha bariz bir surette meydana 
çıkacîüctır. 

Fakat bu mevzu münasebetUe ha-
tmmıza gelen şu fikri de jrazmağı fay
dalı görüyoruz: Ziraat kongresi topla
nırken, Türkiyede yağ endüstrisi kur
mak ta hatıra gelmelidir. Hayat pa-
halılığmdan muhtelif vesilelerle bah
settiğimiz gibi, şehrimizde yağ 100 
kuruşa satılmaktadır. Kars yaylala
rına malik olan bir memlekette bu fl-
ate yağ satılmasma hayret edenler 
çoktur. Ziraat kongresi toplandığı ZBU-
man, bu mesele3ri de ruznameye koy
ması çok faydah olacaktır. Demir ve 
çelik, kâğıd, cam ve kim3ra endüstrisi 
gibi muazzam işlerin başarıldığı bir 
sırada, halka ucuz yağ yedirmek mak-
sadlle bir yağ fabrikası kurmak pek 
te güç bir iş değildir. Bunu yaptığı
mız takdirde, hayat pahahUğımn da 
önüne geçmiş oluruz. — H. A, 

• 
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HalbuM burada ona metelik veren 
Wle olmamıştı.. Herkes onu kasaba 
idadisinin bir muallimi diye tanımış-
il. Çarşıdaki esnaf bile onunla maa
rife dair konuşuyordu. Buraya geleli 
altı ay olmuş, daha iki kişi ile şöyle 
karşı karşıya oturup ne Loyd Çorca 
dair İM lâf edebilmiş, ne de Venize-
los hakkında atıp tutabilmişti!.. 

Eh, pek tabii olarak, İçinde sıkışıp 
kalan bu ihtiyaçlar, iMde bir, olur 
olmaz bahanelerle, pathyan bir da
mardan kan fışkmr gibi, fışkıracak-
tıl.. 

Şu halde mektepte çıkan hâdiseden 
kendisi neden mesul olsun?.. Bu, âde
ta onun bir hakkı!.. 

«A« bile oldu!..» diyordu. 

Aradan iki ay ya geçti, ya geçmedi, 
îlhmed Cengizin kulağına bir haber 
çalmdı: Düşman mahna boykot!.. 

Ona «Taymis gazetesine başmu
harrir oldun!» deseler, bu kadar se-
vinmezdi!.. 

O gün bütün derslerde çocuklara 
hep boykotajdan bahsetti: 

— Düşmanlar, diye kükrüyordu, 
8tilük gibi bağrımıza yapışıp kanımı-
n emen alçaklarrrr!.. Bize sattıkları 
mallann paralarile kurşun yapıp 
gene bize atan hainler.... 

Ve hazır sırası gelmişken çocuklu
ğunda köyde duyduğu zulüm hikâye
lerini anlatıyor, anlattıkça coşuyor, 
coştukça da sadedden aynhyordu.. 
Nihayet baklayı ağzından çıkanverdi: 

— Ne duruyoruz... Ne duruyoruz,.. 
Aklımızı başımıza alahm!.. önümüze 
sürülen cicili bicili Avrupa mallarım 
yerlere çalalım!.. & n p atalım!.. 

Böylece devam eden her ders «kah-
»olsunl» seslerile bitiyor, heyecanla 

sıkılan yumruk
lar düşman ka
fası ezer gibi sı
raların üstünde 
gümlüyordu!.. 

Ahmed Cengi-
lan talebeye boy
kotajı müjdele
diği günün akşa-

y "~" mı bütün çocuk
lar fitilleri tutuştıurulmuş birer bom
ba halinde mektepten sokağa uğradı
lar... Hepsi de çatacak bir düşman, 
kmp yıkacak düşman malı anyordu... 

Bir solukta yukan çarşıyı tutan 
İlk talebe kafilesi büyük camekânlı 
bir mağiazamn önünde durdu., burası 
Avrupa mallan satan yegâne bon-
marşe idi... Raflardakli rengârenk 
oyvmcaklar, çeşid çeşid kutular hep 
ecnebi markalarla süslü idi. Hiç şüp
he yoktu ki burası çocuklarm smıfta 
kırmak için aradıkları düşman kafa
larım besliyen bir yerdi... 

— Hüryaaaa.... 
<~ Atsana be, ne duruyorsun.... 

Dükkân sahibi neye uğradığını bi
lemedi. Dışanya çıkıncıya kadar ko
ca camlar şangır şungur yerlere indi, 
tuzla buz oldu!.. 

Fakat meydanda kimseler yoktu. 
Yalmz üç mağaza ileride küçük bir 
çocuk bir ayağı-
m yerde sürüye
rek hem kaçıyor, 
hem dönüp dö
nüp ardına bakı
yordu.. Mj^aza-
mn sahibi İçin 
bu mükemmel bir 
İpucu İdi, iki sıç
rayışta çocuğu 
enseledi. 

Zavallı çocuk içini dolduran heye
canla ayağmm topal olduğunu unut
muş, tek kürekle mehtaba çıkmak ka
bilinden, boykotajcılar alayına kanş-
mıştı!.. 

Yakasmı tüccara kaptırmca aklı 
başına geldi. Ama ne çare, iş işten 
geçmişti.. Bazirgâmn pençesmde ka
rakola doğru sürüklenirken kendini 
tutamadı, ağlamıya başladı: 

— Bırak beni beeee!.. Beni nide-
cen?,. Ben mi kırdım senin camekân-
larım?.. diye bağırıyordu!.. 

Oğlan, komiser muavininin huzu
runda büsbütün gevşedi. Bir yandan 
kolunun yenile gözlerini, burnunu si
liyor, bir yandan işin başını, sonunu 
anlatıyordu: 

— Bizim gabahetimiz yok gumser 
dayı, bize' Cengiz hoca öğretti hep 
bunlan.... 

Mahkeme günü salon hmcahmç 
doldu. 

Bütün kasaba halkı Ahmed Çengi
sin giyeceği hükmü merak ediyordu.. 
Mahkeme tam üç saat sürdü. Mekteb 
çocuklarım, çarşı esnafmı dinlemek, 

keşif raporunu 
okumak kolay 
olmadı. 

Neticede Ah
med Cengizin; 
maamasirifi mu-

^ hakeme sekiz yüz 
elli lira tazminat 

ûtm m''^\M% itasma ve bir ay 
mmmm ''Wm hapsine karar ve
rildi!.. 

Ahmed Cengiz ertesi günü talebesi
ne «Allaha ısmarladık;) derken lâkır
dı politikaya dökülür gibi oldu.. 

Fakat birden sustu! 
Diplomat hoca, yarım kalan heye-

canUe, sanki Cengiz hocanın boğazı-
m süunıştı!.. 

— Haydiiü... 

Dördüncü hikâye: 

M A K I N I STİ 

Urfa hu sene içme 
suyuna kavuşuyor 
3 senede belediye varidatı 

üç misli artü 
Vrja (Akşam); 

— Urfa, gitgide 
bu havalinin en 
şirin ve mamur 
bir şehri haline 
gelmektedir. Esar 
sen maruf olan 
güzelliği bu su
retle bir kat da
ha artmakta ve 
her ziyaretçi 
üzerinde büyük 
tesir ve intibalar 
bırakmaktadır. 

Urfanm maz- • 
har olduğu bu terakkide, belediyeye 
düşen hisse hakikaten büyüktür. 934 
denberi belediye reisliğini muhafaza 
etmekte olan değerli genç B. Ömer 
Alay, ismi var cismi yok kabilinden 
olan bu müesseseyi emsaline örnek 
olabilir vaziyete getirmiş ve Urfa, be
lediyesinin bu tekâmülünden sonra
dır ki, modem ve medenî bir çehre ik
tisap eylemiştim. 

Belediyenin muvaffakiyetini an
latabilmek için 934 le 937 bütçe fark-
larmı vermek kâfidir. 934 de 45 bin 
lira olan bütçe 937 de 130 bin lirayı 
geçmiştir. Gene 934 de bütçe nisbe-
tlnde borç varken bugün varidatm 
tahminleri geçtiği ve tahsilatın her 
yıl biraz daha arttığı görülmektedir. 

Bütün caddeleri açan, bulvarı as
falt döşeyen, asrî mezarlık, şehitler 
âbidesi, aile parklan, mükemmel ve 
konforlu bir otel, sinema, belediye 
dairesi, mezbaha, kasap çalrşısı yapan 
belediye eski çarşüarı yıkarak birçok 
yerlerde yenilerini kurmuş, Türkiye-
nin en güzel mesirelerinden olan Ay-
nizeUha]^. bakımsızlıktan kurtarmış, 
temizlik için araba ve ara'zözler getir
miş, plân ve haritayı yaptırmış, mev-
cud tesisatla şehri baştan başa ten
vir etmiş, bando tesis olunmuş ve su 
tesisatı için lüzumlu para Belediye
ler bankasmdan istiki'az edilmiştir. 
Urfa, bu yü içinde en büyük ihtiyacı 
olan suya da kavuşacaktır. 

Bir kadın yanarak öldü 
izmir (Akşam) — Baymdu' kaza-

smda Hacı İbrahim mahallesinde 
oturan 70 yaşında Fatma Alküser 
admda ihtiyar bir kadın ısımrken 
ocaktan üzerine sıçrıyan ateşten ya
narak ölmüştür. Evde başka kimse 
yoktu ve zavallı kadının feryadım 
komşulaıı da. işitmemişlerdir. 

A k ş e h i r i s t a s y o n u n d a 
e l e k t r i k t e s i s a t ı 

Akşehir (Akşam) — 12 senedir şe
hirde elektrik tenvirat ve tesisatı ol
duğu halde istasyonda yoktu. Şimdi 
kasabaya 2,5 kilometre mesafede olan 
İstasyonda da elektrik tesisatı yapıl
mağa başlanmıştır. 
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Ha>fta>lık p i y a , « a ] 

İhracat maddelerimizin vaziyeti -
Peynir ve yağ fiatleri yül(seliyor 

Piyasada geçen haftaya göre dik
kate değer bir şey yoktm\ Yalmz son 
hafta içinde Türkiye - Romanya ara-
amdaki ticaret münasebetleri daha zi
yade bir genişleme hissedilmektedir. 
Bu, bilhassa' Romanyaya pamuk İh
racı meselesinde anlaşılmıştır. Yapılan 
mukaveleye göre hükümetimiz Ro
manyaya yapüacak pamuk ihracatı-
m kontrol edecektir. 

Son Almanya - Avusturya mesele
leri Türkiye ihracat piyasasmı da 
alâkadar etmiştir. Avusturyada Tür
kiye mallan üzerine İş yapan mües
seseler ai'asmda bir çok MusevUer de 
vardır. Son hadiselerden sonra bun
ların vaziyeti ne olacaktır? Bundan 
başka Avusturya ve Almanya arasın
da ileride ya'püacak anlaşmalarda, 
Avusturya pazarı Alman şartlarına 
tabi tutulacaktır. Bütün bunlar Avus
turya ile iş yapan tacirlerimizi düşün
dürmektedir. 

Türkiye - İngiltere ticaret müna-
sebetlerindeki inkişaf artmaktadır. 
Merkez bankası tarafmdan neşredi
len klcring hesaplarında İngiltere bi
rinci plânda gelmektedir. 

Çekoslovakya ile de münasebetle
rimiz genişlemektedir. Kuru meyva, 
yapağı, barsak gibi maddeler daha 
ziyade Çekoslovakyaya göndeıiliyor. 
Bu mallann alıcılan Çekoslovakya 
elemanlandır. Ve aldıklan mallan da 
kısmen Almaiıyaya satmaktadırlar. 
Bımdan da anlaşılıyor ki Çekoslovak
ya elemanlan Türkiye - Almanya 
arasında mutavassıt bir rol oynamak
tadırlar. 

Türkiye - Almanya ticaret müna
sebetlerinde değişiklik yoktur. Tal-
mz tütün üzerine işler yapılmaklar 
dır. 

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

Hububat — Buğday ihracatı dur
muş gibidir. Alman haberlere göre 
ara sıra Mersin ve Antalyadan, biraz 
da İstanbul limamndan ufak parti
ler halinde ihracat yapılmaktadu-. 

Piyasada çavdar ihracatı pek az
dır. Bmıun sebebi de stokların bitmiş 
ve yenecek kadar az olmasıdır. Son 
zamanlarda Viyanadan İstenilen nu
munelere bUe kâfi mikdarda mal gön-
derilememiştir. Yulaf için İtalya ve 
Ihgiltereden pek az talepler vardır. 
Arpa ihracatı durmuş değüdir. En 
riyade İtalya' Çekîslovakyadan İste
nilmektedir. 

Kwra sebzeler içi» talepler azal
mıştır. Esasen mevcudu yoktur. Bak

la bu sene en ziyade Fransaya ihraç 
edümiştir. Soya fasulyesi için Yuna-
nlstandan talep vardır. Fakat bu ta
lepleri kai'şılıyacak kadar eide mal 
yoktur. Çünkü zürra bu fasulyeden 
pek az mikdarda yetiştirmektedir. 

Ankarada toplanacak ol^ı umumi 
ziraat kongresinde görüşülecek me
selelerden biri de bu fasulye ziraat! 
meselesidir. Nitekim Ziraat Vekâleti 
muhtelif yerlere gönderdiği anlaş
mada ihracata müsaid ziraî madde
lerin ne mikdarda yetişebileceğini 
bilhassa Soya fasulyesini arttırmak 
çarelerini sormaktadır. 

Tütün •— Marmara! mmtakasmdar 
ki piyasa henüz açümamıştır. Sam
sun mıntakasmda iyi mallar tamar 
mile satılmıştır. Tütün tacirleri, İs» 
tanbulda olduğu gibi, müsaid satış
lar yapılacağını ümid etmekte
dirler. Bir tütün taciri, Ege mmtaka-
smdaki tütün vaziyetini şu suretle 
İzah ediyor: 

— Ege mmtakasmdaki tütün sa
tışları hakkında gazetelerde birbirini 
tutmıyan neşriyata tesadüf edilmiş
tir. Vakıa Turgutlu, Manisa; gibi yer
lerden çok şikâyet edenler oldu. Fa
kat hiç şikâyet etmiyenler de var
dır. Ege mmtakasmı üç kısma ajnra-
biliriz: 

1 — Malını iyi bir kârla satanla* 
2 — Malmı ziyan etmiyerek satanlar 
S — Ziyan edenler. 

Ticaıî hayatta böyle bir tasnif ol
ması da pek tabüdir. Ticaret şubesin
de, her tüccann aynı nisbette ve ay
nı zamanda kazanmasına imkân yok
tur. 

Y i y e c e k m a d d e l e r i 
Hayat pahalılığile mücadeleye dair 

her gün gazetelerde bir çok yazılara 
tesadüf ettiğimiz halde gene bir kı
sım eşyanın fiatleri yükselmektedir. 
Son hafta içinde beyaz peynir tek
rar fırlamıştır. Yağ fiatleri toptan 
95 kuruşa kadar yükselmiştir. Bazi 
toptancılar, yeni ambalajlar sayesin
de Trabzon yağı 115 kuruşa kadar 
satmaktadırlar. Ortada yag pahalı-
hğı vardır. Alâkadarlarm fikrine go 
re, Trabzondan haftada 30 - 40 te
neke mal gelmektedir. Soğukhava 
depolarındaki mal mevcudu da azal
maktadır. Bu şerait altmda pahahr 
İlk tabii görülmektedir. Bu mantıki 
İzahattan sonra ihtikâr demeğe dili
miz vai'mıyor. Fakat ziraat memle
ketinde yağ pahalılığına ne isim ver
meli?.. H. A 

Ul. 
Yazan: 

Guy de Maapassant Aile Dostu 
Tefrika No. 52 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

Yemek uzım sürdü... Duroy ana 
konuşmuyordu, hâlâ sert ve mah-
«undu; kalbinde uyanan kinle gelmi-
nl gözlüyordu, içmde kabaran kin, 
Çahşarak ihtiyarhyan, ağır işlerle 
parmaklan nasur tutmuş, vücudu 
yamnlaşımş üıtiyar bir köylü kmiydi; 
günah işlemek için, melanet ve şey
tanet için yaratümış bu kadına bak
tıkça büyüyordu. Yemek ve içmek ge
tirip götürmek için boyuna masadan 
kalkıyordu. 

Madeleüı, dudaklannda her zaman
ki tebessümü; kadere nza gösteren 
hazin bir tebessüm, oturuyor, yeml-
jor, konuşmuyordu. İnkisan hayale 
uğramıştı, meyustu. Neden? Buraya 
gelmek istemişti. Basit köylülere gel
diğini biliyordu. Hiç hayal kurmadı
ğı halde onları nasıl nasavvur etmiş
ti? 

Yemek bir türlü bitmiyordu. Ye
mek yemeğte gelenler baba Duroyun 
elini sıkıyorlar, oğlunu görünce nida
lar çıkanyorlar, genç kadına yan göz
le bakıp cin gibi göz kırpıyorlar, san
ki: «Georges Duroyun kansı güneş 
yüzü görmemiş!.. Yamanın kahbesif^ 
demek istiyorlardı. 

Pek samimî olmıyanlar tahta ma

salara oturup sesleniyorlardı: 
— Bir litrel 
— Bir bardak! 
— İM konyak! 
Sonra beyazlı karalı taşlan vurarak 

domino oynuyorlardı. 
Duroy ana artık durmadan gidip 

geliyor, iş görüyor, para alıyor, mavi 
önlüğünün ucUe masaları siliyordu. 

Sigara ve pipo dumanı odayı kap
lıyordu, Madeleine öksürmeğe başladı 
ve sordu: 

— Çıkamaz mıyız'} Artık dayana-
zmyacağım. 

Yemek hâlâ bitmemişti, İhtiyar 
Duroyun canı sıkıldı, Kadm kalktı, 
kapımn önünde bir iskemleye oturup, 
kocajsile kaymbabasımn kahvelerile 
konyaklarım bitirmelerini bekledi. 

Biraz sonra Georges geldi: 
— Seine nehrine kadar uzanalım 

mı? 
— Hay hay, aman gidelim. 
Tepeyi indiler, Croisset'de bk kayık 

kiraladılar, bütün günü bir ada Tajı-
smda, söğüdler altında, uyukhyarak 
geçirdiler. 

Geceye doğru döndüler. 
Bir mum ışığmda yenen akşam ye

meği, Madeleine'e öğle yemeğinden d&> 

ha acı geldi. Yan sarhoş olan baba 
Duroy artık konuşmuyordu. Kaymval-
de hâlâ tersti. 

Yemek yenir yenmez Madeleine ko-
casmı dışarı çıkardı. Duroy sordu: 

— Çabuk sıkıldm. 

Hayır demek İstedi, kocası sözünü 
kesti: 

— İnkâr etme, farkmdayım. İster
sen yann sabah gidelim. Karısı mınl-
dandı: 

— Gidelim. 
Yavaş yavaş yürüyorlardı. Madelei

ne sordu: 
.— Neredeyiz? 

— Ormanda. 
— Büyük müdür? 
— Çok büyüktür, Fransanm büjrtik 

ormanlarından biridir. 
— Korkuyorum. Geri dönelim. 

• — Dönelim. 
— Yarın da Parise gidelim. 
— Gidelim. 
— Yann sabah. 
— Yann sabah olsun. 
Eve döndüler. İhtiyarlar yatmışlar

dı. Madeleina rahat uyuyamadı; bay
kuşlar ötüyor, ahıra kapatılmış bir do
muz homurdamyordu, 

Şefakla beraber kalktı, hazulandı. 
Georges gideceklerini haber verince 

anasile babası dona kaldüar, sonra bu 
İsteğin nereden geldiğini kavradılar. 

Babası sadece sordu: 
— Seni yakında tekrar görür mü

yüz? 
— Tabiî. Yaz ortasmda gelirim. 
— İyi. 
Kaymvalde hommdandı: 
— Yaptığına pişmanlık getirmeme

ği dilerim. 
Hoşnutsuzluklarını gidermek için 

anasile babasma iki yüz frank bıraktL 
Saat onda arabaları geldi. Yeni evlUer 
ihtiyarlarla öpüştü. Yola çıktılar. 

Yamacı inerken Duroy gülmeğe baş
ladı: 

— İşte böyle dedi, amma sana söy
lemiştim. Sfcna bay ve baj-an du Roy 

de Cantel'leri tamtmamahydım. 
Kadm da gülmeğte başladı: 
— Amma memnunum; iyi insan

lar, onları seveceğim. Paristen onlara 
hediyeler göndereceğim. 

Sonra mırıldandı: 
— Du Roy de Cantel... Görürsün ki, 

davetiyeleri alanlar hiç şaşmıyacaklaı* 
Bir hafta armenle babamn malikâne
sinde kaldığumzı söyliyeceğiz. 

Kocasına sokuldu, bıyığımn ucunu 
öptü: 

— Bonjur Geo!. 
Kansımn beline kolunu attı: 
— Bonjur Mad!. 

__2 — 
Duroylar iki gündür ParisteydüeTf 

Georges, tamamile Forestier'den kalan 
İşleri üzerine almağl bekliyerek es
ki işlerine devam ediyordu. 

O akşam, biran evvel karısına ka
vuşup onu sıkı sıkı öpmek arzusüe evi
nin merdivenlerini tırmandı. Bir de
met de kırmızı gül yaptırmıştı. 

Cebinde anahtar olduğımu unuttu, 
kapıyı çaldı. Eski hizmetçi açtı. 

Duroy sordu: 
— Bayan geldi mi? 
— Geldi efendim. 
Yemek odasının önünden geçerken 

gözüne sofmda üç kişilik yer üişti ve 
pek şaştı; açık duran salon kapısından» 
Madeleine'in vazolara kendi güllerine 
benziyen bir renk güller yerleştirdiğini 
gördü. (Jlrkası var). 
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Kıymetli misafirlerimiz 
bu akşam geliyorlar 

Et değil, sanki 
lâstik top ! 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
- B. Stoyadinoviç, evvelâ Yugoslav-

yanın malî ve iktisadî işlerini ıslah et
mekle işe başlamış, sonra bir zar 
planlar fırka mücadeleleri içinde kıv-
t̂ anımş olan Yugoslavyayı, dahilî 
huzur ve sükûna kavuşturmuş, hâd 
bir safhaya girmiş olan sdyasî ihti-
faslan yatıştırmış, dahil ve hariçte 
pıemleketin itibarım yükseltmiştir. 
! B. Stoyadinoviç, sulh ve müsale-
metin ve Balkan devletleri arasmda 
teşriki mesaînin samimî taraftandır. 
Yugoslavya ile İtalya ve Bulgaristan 
ftrasmdaki son anloşmamn da âmili 
kendisidir. 
I Memleketine bu kadar büyük hlz-
înetler etmiş olan B. StoyadindKçin 
iîfugoslavyada büyük bir nüfuzu ve 
Vugoslav milletinin kendisine derin 
^e sarsılmaz bir itimadı vardır. 

Belediye intihabatından sonra B. 
ptoyadinovlçin son ayan intihabatın-
Öa kazandığı ezici ekseriyet, bu millî 
itimadm bir nişanesldlr. 

B. Stoyadinoviç Ünyon Radikal Yu
goslav partisinin şefidir. Bu parti 
Yugoşlavyada siyasî hayat ve faaliye
tin nâzımıdır. 

Saym misafirimiz, Türkiyenln s»-
tcârcSi bir dostudur. Bunu, her vesi
lede söalerile ve efalile isbat et
miştir. 

Yunan Başvekili ve Hariciye Nazı-
Ĵ  B. Metaksas ta Türkiyenin ve Bal
kan Antantınm samimî ve hararetli 
bir dostudur. 

İki sene evvel iktidar mevkiine gel-
•iiği zaman komşu memleket, anar-
Şl içinde yüzüyordu. Siyasî ihtiras
lar, en hâd devreye girmiştL İki kıs-
^ a ayrılmış olan Yımanlılann bir
ikirinin boğazına sanlmalan bekleni
yordu. Memleketin hazinesi tamta-
^ r bir halde bulunuyordu. 

Bu vaziyet M. Metaksası yıldırmadı, 
î^eınleketi sürüklendiği uçurum ke-
^anndan çekip kurtarmak için dört 
l̂le i§e sarıldı. 
Evvelâ fırkacüığı ortadan kaldırdı 

^s mazide hangi fırkaya mensup 
olurlarsa olsunlar bütün Yunanlı-
lara müsavi muamele yapmağı ken
disine sarsılmaz ve değişmez bir 
prensip ittihaz ettL 

Komünizme karşı şiddetli bir mü
cadele açtı ve bunda da muvaffak ol-
^'^- Memlekette dahilî huzur ve sü
kûnu temin ettikten sonra dahilî ve 
İktisadî vaziyetin ıslahma başladı. 
^Masraflarda şiddetli bir tasarruf 
Prensipi takip ederken, memleketin 
^aridatmı arttıracak esaslı bir ta-
^̂ m membalar buldu. 

Yunan bütçesi. Yunan devleti ku-
î"uialı beri, hiç tıir" zaman açıksız ka
panmamıştı. Yunanistanda ilk de-
*a olarak bütçeyi açıksız kapatmak 
P' Metaksasa nasip oldu. 

Yunanistan, bugünkü sakin ve fe-
^ah manzarasını saym misafirimiz 
^- Metaksasa borçludur. 

Balkan Antantının diğer mühim 
^knü Romanyanm Hariciye nazın 
B- Tataresko, bugün memleketinde 

.̂  kanımu esasiyi halkm ârâyı umu-
yesine arzeyUyeceği cihetle, Balkan 
J^ntantmın bu defaki toplantısma 
?tırâk edemiyor, kendistai hariciye 

«ı^steşan B. Komnen temsü ediyor. 
B. Comnenin parlak bir siyasî h«-

yatı vardır. Kendisi 1881 senesinde 
^muş tu r . Paris hukuk fakültesin-
j j , ' f o r a s ı n ı vermiş sırasUe hâklm-

< hazine avukatlığı yapmış, Bükreş 
^ 0 inzibat meclisi âzalığma: seçü-
^ Ş, 1919 -1922 senelerinde Dobruca 
^ ousluğunu yapmış, hariçte birçok 
192? ^^^^^^^ ainaış 1922 senesinden 
vicm^^^^"^^ kadar Romanyanm İ»-
nİm ^^^^^^^^ ve Milletler cemiyeti 
silâh daimî delegeliğini ifa etmiş 
İÜ a t ^ süâh sevkiyaü kontro-
m^rîı f̂  konferanslannda vesairedo 

S tini temsU eylemiştir, 
vin r^ '^ ' î^i^de Berlin elçUiğine ta-
dilmİ m,^ ^̂ *̂ ^̂  ^^"^^^ " ^ ^ 
tavin Ĵ  senesinde tekrar Berline 
ü̂Si iS7''^- -̂ °̂"̂ ^̂  ^ kac JHU ^ ' vukufu hasebile, bir 

av inS^ ^^^^ ^^<^iye NezaieU mu-

^ ^ k - e r İ r v l d ^ " ^ '' ^'^'^ ' ^ 

^ ' ^ a n t a n u toplantısma işti-

rak edecek olan Yunan Başvekili ge
neral Metaksas ile Yugoslavya Başve
kili ve Hariciye Nazın B. Stoyadino
viç ve Rumen Hariciye Nezareti si
yasî müsteşan Petresko Comnen bu
gün öğleden evel Pityona vasıl olar 
caklardır. 

Türk - Hududunda misafirleri kar-
şılıyacak olan protokoldan B. Rıfkı 
ile B. Seyfullah dün gece saat 23 te 
Sirkeciden hareket eden hususî tren
le Pityona gitmişlerdir. 

Yunan sefiri B. Refael, Yugoslav 
elçisi B. Acemoviç ve Rumen sefiri B. 
Telemod da dost memleketler Başve-
kiUerile siyasî müsteşarını kafŞılar 
mak üzere dün akşam ayni trenle Pit
yona hareket etmişlerdir. Hususî tren 
bu sabh saat 8 de Türk - Yunan hu
duduna vasıl olacaktır. 

Misafirlerin treni öğleden evvel Pit
yona gelecek ve misafirlerin vagonlan 
buradan giden hususî trene bağlana
caktır. Tren Pityondan hareketle bu 
akşam saat 20 de Sirkeci ganna va
sıl olacaktır. Misafirler istasyonda as
kerî merasimle karşılanacaklardır. 
Dün gelen Yugoslav heyeti 

istanbul 23 (AJL) — Balkan Anr 
tantı daimi konseyinin AnkaradaU 
toplantısı münasebetile bu sabah 
Belgraddan şehrimize gelen Belgrad 
elçimiz B. Ali Haydar ile birlikte, 
Yugoslavya Hariciye Nezareti siyasî 
daire umum müdürü B. Smiliâniç, 
ayni nezaret Balkan şubesi şefi B. 
Ristiç, hariciye şube şeflerinden B. 
Gavriloviç, Avala ajansı umum mü
dürü B. Yovanoviç, Vreme gazetesi 
muharriri B. Svitovski de şehrimize 
gelmişler ve Perapalas oteline inml^ 
lerdir. 

Y u n a n B a ş v e k i l i S e l â n i k t e 
Atina 23 (Akşam) — Yunan Ba4h 

vekili dün gece saat yirmi ikide hu
susî trenle ve maiyeti erkânile An-
karaya gitmek için buradan hareket 
etmiş ve bu sabah Selâniğe varmış
tır. Başveldl B. Metaksas, Selânikte 
büyük tezahüratla karşılanmıştır. Bu 
akşam birinci trenle Selânlkten İs-
tanbula hareket edecektir. 

B. Metaksas, Atinadan hareket 
ederken şu beyanatta bulunmuştur: 

— İlk seyahatimde pek mesud ve 
iyi intibalarla ayrılmış olduğum An-
karayı tekrar ' ziyaret edeceğimden 
dolayı çok mesud ve bahtiyarım. 

Yunan Başvekiline bu seyahatin
de iki hariciye şube müdürü, kalemi 
mahsus müdürü ve yaverinden baş
ka şu Yunan gazetecileri de refakat 
ediyorlar: 

Elefteron Vima ve Atinaika Nea 
gazeteleri namma B. Zafiris, Etnikl 
namına B. Politis, Proia namına B. 
Drasos, Etnos namma B. Daskalakls, 
Akropolis namma B. Yeranls refakat 
ediyorlar. 

B. Stoyadinoviç Selanik'te 
Selanik 23 (Telefon) — Yunan Baş

vekili B. Metaksas refakatlerinde Tür
kiyenin Atina elçisi B. Ruşen Eşref ol-
dıığHı halde bu sabah Selânik'e gelr 
mistir. 

Yugoslavya Başvekil ve Hariciye Nar 

ESRARENGİZ KERVAN 

Yukanda resmini gördüğünüz ka-
dm, İngiliz dansözü Miss Veronicadir. 
Vücudunu ve uzuvlarım bir lâstik gibi 
istediği vaziyetlere sokmaktadır. Ba
şım btr topuğımım hızasma indirmek, 
öteki ayağım da başm vaziyetine ge
tirmek için dimdik yukanya kaldır
mak gibi harikulade bir rekor yapmış 
ve bu oyunu iM buçuk saatte beş bin 
defa tekrarlamıştır. Bu güzel, dansö
zün lâstik bacaklan elli bin Türk lira
sına sigorta edilmiştir. 
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zın B. stoyadinoviç de akşam üzeri 
saat 18,30 da geldi. 

Misafir gazeteciler bugün 
Ankaraya gidiyor 

Balkan antantı toplantısı için şeh
rimize gelen Rumen ve Yugoslav ga
zetecileri bu sabah Ankaraya gidecek 
ve bu akşam şehrimize gelerek Anka
raya hareket edecek olan Yunan ve 
Yugoslav Başvekilile Rumen siyasî 
müsteşarım Ankarada karşılayacak
lardır. 

Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 93 
Oç sahte kılavuzun hüviyetleri meydana 

çıkfa, yeni tedbîr alındı 

Kervan Oerllyor 

Avrupada bir seyahat yapan ve Berline u^nyan Ankara fraknli fakOIt»-
si talebesine bir çay ziyafeti verildiğini yaznufük. Takandaki redm ba ılya-
fette büyük dçimizle di£er bazı davetUlerhı i^gal ettiklol UK ISUUMI gtbrünU-
yor. 

Hasan İjey Hotanderyadan ayrılır
ken kervan İçin üç gün yetişecek ka
dar su aldı. Yürüyüş fevkalâde me
şakkatli olduğu halde Hasan bey bü
tün kervam mütemadi bir nezaret al-
tmda bulundurmak için hiç durma
dan her. tarafı dolaşıyordu. 

Bu dolaşmalarmdan birinde sahte 
klavıızlardan birisinin Isir su kırba-
sile meşgul olduğımu gördü. Evvelâ, 
klavuzun hissesine isabet eden mik
tardan fazla su çalmalrta olduğımu 
zannetti. Fakat, dikkatli lıakmca Ida-
vuzun kırbayı deldiğinl ve sulann ak
mağa başladığım anladı. 

Bunun üzerine yavaşça o klavuza 
yaklaştı. Klavuz kamasmı çıkararak 
İkinci bir kırbayı delmeğe teşebbüs 
ederken Hasan bey onu ensesinden 
yalcalaymca yere 3nıvarladı ve kervan
cılara sımsıla bağlattiı. Sonra, önden 
giden diğer iki Idavuzu da yakalamak 
üzere hemen atma sıçrıyarak ileriye 
doğru atüdı. 

Klavuzlar Hasan beyi görünce dur
dular. Hasan bey onlarla konuşmağa 
başladı. Gidilecek yolun uzunluğımu 
SOTdu. Bu muhavere esnasmda deve
ler birer birer önlerinden geçiyordu. 
Bu aralık yakalanan klavuz da Hasan 
be3^ önünden geçiriliyordu. Elleri 
kollan bağh olan klavuz Hasan be3dn 
diğer klavuzlarla konuşmakta oldu
ğımu görünce: 

— Kaçınız arkadaşlar, ben yaka
landım! diye bağiidı. 

Bımu işiten iki klavuz derhal taba
na kuvvet kaçmağa başladılar. Karan-
hktan istifade ederek kurtulmak 
ümidine düştüler. Bu ümidle muhtelif 
istikamette koşmağa koyuldular. 

Hasan bey kervan için kurulmuş 
olan tuzağı biranda kavradı. Her şey
den evvel klavuzlarm 3rakalanması lâ
zım geleceğini anladı. Onlar kurtula
cak olurlarsa şüphesiz gidip düşman
lara derhal haber vereceklerdi. Bu ise 
kervam yeni tehlikelere maruz bıra
kacaktı. 

Bu düşünceler bir kaç saniye zar-
fmda Hasan beyin aklından şimşek 
süratile gelip geçti. Onun için İcaçan 
klavuzlan derhal takibe koyuldu. 
Rovelverini çekerek evvelâ birisini 
yere serdi. Ondan sonra diğerini ko
valamağa başladı. İkinci İdavuz zig-
zak koşma sayesinde Hasan beyin ro-
velverine hedef olmaktan kurtulma
ğa çalışıyordu. Fakat Hasan bey atı
nı ona yaklaştırmağa ve bir tdone 
atarak klavuzu yere yuvarlamağa 
muvaffak oldu. Klavuz darbenin şid
detinden biran için baygm bir halde 
yere serildi. Tam kalkıp yeniden İcaç-
mağa teşebbüs ettiği esnada Hasan 
bey atmı durdurdu, hemen yere sıç
radı, rovelverini klavuza tevcih etti 
ve onu kervamn bulunduğu tarafa 
doğru yürümeğe mecbur etti. İkinci 
klavuz da bağlandı. 

Bu yeni hâdise üzerine Hasan bey 
kervam durdurdu. Çünkü bulımduk-
lan mevkiin tesbiti ve yapılan suiicasd 
üzerine geri kalan su miktannm an
laşılması lâzım geliyordu. Kervancı-
lan endişeye düşürmemek için sui-
kaadln mahiyetini gizlemeğe karar 
verdi. Suyun eksUdiğiıü kimsenin bU-
memesl daha muvafıktı. 

Sa kırt)alannm muayenesi netice
sinde kervanm bir günlük suyu bu
lunduğu anlaşıIdL Kervan için çöl 

ortasında hazırlanan mezann pek 
uzakta olmaması lâzım geleceği bu 
hâdise üe sabit oluyordu. Klavuzlarm 
firara teşebbüs etmeleri yardımcılan-
mn da yakm bir yerde beldemekte ol
duklarına delâlet ediyordu. 

Hasan bey kervam durdurduktan 
sonra sahte klavuzlan sorguya çek
meğe karar verdi. Fakat, yaptığı teh-
didlere rağmen onlardan bir şey öğ
renmeği muvaffak olamadı. Klavuz
lar kimler tarafmdan gönderildikleri
ni, gönderenlerin nerede bekledikleri
ni ve ne yapmak niyetinde olduklan-
m söylemediler. 

Nihayet Hasan bey klavuzlarm iki-
stni de idama karar verdi. Yüzlerce 
Insam ve ha3rvam çöl ortasmda susuz 
bırakarak ölüme mahkûm etmek, 
idamla cezalandırılması icab eden bir 
cinayetti. Bu maksadla Hasan bey 
hemen o gece en ziyade itimad ettiği 
adamlarmdan ikismi yanına alarak 
klavuzlarla beraber kervandan epey
ce uzaklaştı. 

Klavuzlar öldürüleceklerini anla-
ymca yalvarmağa başladılar. Biri her 
şeyi İtiraf etti. Tuzağın ne maksadla 
laırulduğunu anlattı. Düşmanlarm 
Hotanderyanm bir noktasında ken
dilerinden haber beklediğini söyledL 

Fakat, bu itiraf Hasan be3a yumu
şatmadı. Bir tesadüf eseri olarak mey
dana çıkardığı cinayet, gene cinayet
ti. Bundan başka klavuzlann tekrar 
kaçmalan ihtimali de vardı. Kervam 
yeniden tehlikeye düşürmemek için 
Hasan bey onlan birer kurşunla öl
dürdü. Cesedlerini yamndaki adam
lara gömdürdü. İlk vurduğu klavu
zun ölüsü de gömüldü. Kervancılara, 
bu klavuzlarm yanhş bir tesadüfe 
kurban gittiği ve diğer ikisinin ise 
ayni alabete uğramaktan korkarak 
kervam terkettiği söylenerek mesele 
kapatıldı. 

Hasan bey sahte klavuzlann vücu
dunu ortadan kaldırdıktan sonra 
kronometresi ve cebinde taşıdığı kü
çük bir rasad âleti sayesinde kerva
mn bulunduğu mevkii mümkün mer
tebe doğru olarak tesbit ettL Ondan 
sonra haritaya baktı. Karakaş nehri
nin aşağı taraflarından altmış kilo
metre İmdar uzakta olduğunu aıüadı. 

Sabah olımca hayvanların jrükleri-
ni indirtti, hayvanlara ıslatılmış yem 
verdirdi. Sudan tasarruf etmek için 
bu çareye başvurmağa mecbur oldu. 
Akşam üstü atlara ve katırlara biras 
su verdirdikten sonra kervan tekrar 
yola koyuldu. Develere hiç su veril
medi 

Kervan ilk geceyi hâdisesiz geçir
di. Hasan bey, yol kazanmak İstedi
ğinden kervam güneş doğımcıya ka
dar yürüttü. Bu sayede yolun yansım 
katetmiş olacağım ümid ediyordu. O 
sabah yalmz atlara ıslatılmış yem ve
rildi. Develer gene susuz kaldı ve ku
ru yem yemeğe mecbur oldu. 

Akşam olunca mütebaki su bütün 
hayvanlara taksim edildi. O zamana 
kadar su kırbahamı ta^jran develere 
zayıf düşen atlann yükleri yüklendL 

İkinci sabah Hasan bey kervandan 
aynldı, civarda su aramağa çıktı. Fa
kat saatlerce gittiği halde suya delâ» 
let edecek hiç bir şeye tesadüf ede
medi. Suyun mevcudiyetini haber ve
ren çalılıklardan büe eser yoktu. 

(Arkası var) 

I 
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Çabuk 
Kardeşinin oğlu 

yüksek tahsilini, 
askerliğini bitirdi, 
memur oldu. 

Amcası bir gün 
sordu: 

— Evlâd, kaç se
ne sonra tam mor 
aşla tekaüd ola-
çaksın?. 

— Otuz sene son
ra amca. 

Amca biraz dü
şündü: 

— Öyleyse dedi 
gayret et de biran 
evvel tekaüd ol!.. — Yeni komşular ecnebi... Söylediklerinin tek kelimesini anhyanuyonu!. 

Saat 
Doktor her gün 

bir saat otomobü 
üe gezinti tavsiye 
etmişti. 

Zatı şerif bir 
otomobile atladı:, 

— Büyükdere -
ye! dedi. 

Otomobü seksen 
küometre üeyolal-
vmğa başlayınca 
zatı şerif şoföre 
seslendi: 

— Yavaş, bu ka
dar hızlı giderseniz 
bir saat çabucak 
geçer!.. 

— Herif İstanbula on parasız geldi, 
bir hafta sonra en büyük kuyumcu 
dükkânım açtı. 

— Şimdi nerede? 
— Hapislıanede!. 

Dua 
Bir adam iki elini açmış canügö-

nülden dua ediyordu. 
Biri dedi ki: 
— Hiç merak etme arkadaş, öyle 

bir dua ettin ki, isteğin her ne ise Al
lah verir. 

— İnşallah... Çoluğumu çocuğumu 
beslemek için iş istiyor, çok iş istiyo
rum. 

— Sen ne iş görürsün? 
— Mezar kazıcıyım!.. 

— Yeni teşkil ettiğimiz şirketin 1 
mUyon 5 yüz bin lirası var. 

— Beyannameniz nerede? 
— Matbaa peşin para istediği için 

bastıramadık!.. 

T a n ı m ı y o r 
Yazıhaneye girdi, hademeye: 
— Ahmed gelip beni sordu mu? de

di. 
Hademe biraz düşündü: 
— Bilmem efendim, ben bay Ah-

medi görsem tanırım ama, adile tam-
mam!.. 

— Bir Amerikalı bu eserime 20.000 
dolar verdi, fakat ben millî şaheserleri
mizin harice gitmesini istemedim, ver
medim, siz beş lira verip ahnız!.. 

İnmek 
— Parise çıkınca ne yaptın? 
— Bir otele indim. 
— Kaçıncı kat? 
— Altmcı. 
— Amma da inmişsin ha!.. 

Sahte 
Bir on kuruşluk yutarım diye bah

se girdi. Parayı ağzına attı, boğulur 
gibi oldu, çıkardı: 

— Sahte olacak, dedi, geçiremedim!, 

— Benim hakkımda yalan şeyler 
yazmışsınız. 

— Ya doğruyu yazsaydım ne yapar
dın?. 

A » 
Adam, oğlu ile trende .üçüncü mev

ki vagonda yolculuk ediyordu. 
Bir arahk oğlu tren biletlerile oy

namağa başlayınca babası kızdı: 
— A... A... A... Kiâleme üçüncü mev-

kile seyahat ettiğimizi göstermekte 
mâna var mı ya?.. Koy biletleri cebi
ne!.. 

— Bir porsiyon sardalye, bir et kı
zartması, salçalı makama istiyorum. 

— Listeye bakmadan yemekleri ner-
den biliyorsunuz?. 

— Sofra örtüsüne bakıyorum ya.. 

Çalda 
ÇalU İbrahim geçen sene bir arka-

daşile doğduğu Çal kazasına gitti. 
Çallılar kendisine büyük tezahürat 
yaptılar. 

İşin farkında olmıyan arkadaşı bi
rine sordu: 

— Neden bu sevinciniz? 
— Bay İbrahim bu şehrin çocuğu

dur. 
— Amma yaptınız ha, ne çocuğu 

adam ellisine merdiven dayadı!.. 

— öyle korkunç bir vaka ki, söyle-
sem başmda saçların diken diken olur. 

— Aman anlat öyleyse... 

Otelde 
Uzım akıllılardan biri otelde uyan

dı. Oda oda dolaşıp kapılan vurarak 
yolcuları uyandıran garsonun ayak 
seslerini duydu, söylendi: 

— Bu hayvan herif beni geç uyan
dıracak, treni kaçıracağım!.. 

— Merak etmeyin, öbür bacağınızı 
da keseyim, bir ay sonra ayağa kal
karsınız. 

Hansfisi 
iki ihtijrar kadm sokakta raslaştı-

lar: 
— Seni gördüğüme çok sevindim... 

ölen «en misin yoksa kardeşin mi?.. 
— ICardeşim öldü, ama asıl ben 

hasta olduml.. 

Ordu müfettişi Orgeneral tzzeddln Çalışlar taraftndan Konyada İmzı 
alaylara sancak verUdiğini yazmıştık. Yukanda general, alay komutanına 
sancağı veriıken ve vali, diğer generallerle birfikte görünüyor. 

Sebebi 
Bulut gibi sarhoş, iki yana yalpa 

vurarak eve girdi. Kansı saate baktı: 
— Dört, dedi, aşk olsun, bu saatte 

mi geliyorsun?.. 
— Ne yapayım be kan bütün mey

haneler, barlar kapandı!.. 

[ Perşembe musahabeleri 
Âfiyetli yaşamak için 

ne yapmalı ? 
Bir hastalığa tutulmamak için Üı-

tiyath davranmak, tutulduktan son
ra tedavi çarelerini aramaktan daha 
kolaydır ve daha masrafsızdır. Yata
ğa düşen birçok kimseler eğer zama
nında hıfzı sıhhat kaidelerini ihmal 
etmeselerdl elbette böyle bir âkibete 
uğramazlardı. 

İçinde ya-şadığımız yirminci asrm 
hıfzı süıhat alemindeki hususiyeti şu 
cümle ile hülâsa edilebilir: Tahiate 
avdet! Peki amma Ük insanJarm ge
çirdiği hayata dönmemize imkân var 
mı? Bu olamaymca medeniyetin 
sun'î bazı zararü zevk ve âdetlerin
den bünyemizi korumağa ve kısmen 
olsım tabiate yaklaşmağa gayret et
meliyiz. O zaman sıhhatimizin dü
zeldiğini hastalıklarm bizden uzak
laştığını memnuniyetle görürüz. Çün
kü çok yaşamak yetişmez, âfiyetli ya
şamak lâzımdır. 

Pariste çıkan bir tıbbî mecmuada) 
İngilterede (New Health Society) 
yeni sıhhat cemiyetin reisi sağlık iş
lerinde emsalsiz mesaîsi ile tanınmış 
olan doktor (Sir WUliam Arbuthnot) 
nasıl yalamak lâzım olduğunu on 
maddede tespit etmiştir. Size bu ya
zımda) onlan bildirmek isterim: 

1 — Mümlcün olduğu kadar az et 
yiyiniz! Elinizden gelirse hiç yemeyi
niz. Bahk onım yerini tutahilir. 

Eğer her gün muntazamen cim-
nastik yapıyorsanız, çok yol yürüyor
sanız yaz ve kış sporlarmı ihmal et
miyorsanız, her gün de muntazainan 
defî tabi ediyorsanız o zaman mut
lak bir surette et yemeyiniz demem. 
Fakat böyle çok faal bir hayat geçi
ren, yediğini tamamile öğüten, bar-
sakları iyi işliyen adamlar pek azdır. 
Bu itibarla' oturucu bir hayat geçi
ren, vücudunu lüzumu kadar işlet
meğe fırsat bulmıyan kimselerde et 
fena neticeler verir. Sütlü gıdalar ve 
balıklar her vakit etin yerini tutabi
lir. 

2 — Her gün yediğiniz şeyler ara-
smda ekmek ve bilhassa çaVdar ek
meği yiyiniz. Haşlanmış sebze, yeşil 
salata, peynir, kaymak, sütlâç ve el
ma, armud, portakal gibi taze mey-
va yiyiniz. Bunlarm hepsinde bol vi
tamin vardır. Hepsi de barsakta 
kolay hazmolur. 

Vitamin yalnız sıhhat için değil 
hayat için lâzımdır. O olmazsa ensi-
cemizin hücreleri inhüâle uğrar ve 
ölür. Bilhassa yazın aldığımız muh
telif gıdalarda dört esaslı vitamin var
dır: A,B,C,D. 

3 — Barsaklarınızm dalma rahat 
ve kolaylıkla işlemesini temine çalı
şınız. Yani aldığmız gıdalarm sizi 
münkahız edecek mahiyette olmama
sına dikkat ediniz. Sıhhati en çok ih
lâl eden kabızdır. Birçok (Auto - in-
toadcation) tesemmümü bizzatlann 
başlıca sebebi pekliktir. 

4 — Günde beş bardak su içiniz: 
Sabah bir, öğle yemeğinde bir, akşam 
yemeğinde bir, bir de yatmadaiı evvel. 

Doğrudan doğruya soğuk suyu mi
desi kavi ve hazmı yolunda olanlara 
tavsiye ederim. Sıcak suyu muvafık 
bulmam, sabah içilecek su hafif çay 
veya süd olabilir. 

5 — Oturduğunuz vo yattığmız oda-
nm havası temiz olmalıdır ve müm
künse kendinizi yaz kış açık pence
reli odada yatmağa' alıştırınız. Yal
nız hava cereyanından sakınmız. 

6 — Muayyen zamanlarda vücu
dunuzun derisini açık havaya' ve gü
neşe göstermek fırsatını kaçırmayı
nız. En büyük ve en tabiî hekimimiz 
güneştir. ̂ Elbiselerimiz bizi bu büyük 
tabibin tabiî devasından mahrum edi
yor. Bazı içtimaî mülâhazalai- dola-
yısile çıplaklar cemiyetine tarafdar 
değilim, fakat evinizin taraçası veya 
bahçesi sizi yabancı gözlerden sakla
mağa müsald İse iyi havalarda vü
cudunuzu güneşe göstermek fu-satmı 
kaçırmayınız ve biliniz ki yaptığmız 
su banyolan kadar, güneş banyosu
nun da vücudünüze şifalı tesiri var
dır. 

7 _ Daima hafif giyininiz, hava 
çok soğuk olmadıkça kaim giyinme
yiniz. Yalmz giydiğiniz şeylerden dal
ma havanm nüfuz etmesine dilcicat 

ediniz. Meselâ muşamma veya dert 
gibi hava geçmiyen şeyleri giymeyi-^ 
niz. 

Bilmek lâzımdır ki uzviyetimiz sıh
hatini muhafaza edebilmek için ci
ğerlerimiz gibi derimizin de tenef
füsüne muhtaçtır. Halbuki çok kim
selerin giydikleri çamaşır ve elbise
ler bu teneffüsü ihlâl eder. Tene sım
sıkı yapışmıyan fanelâ ve gömlekleri 
tercih etmelidir. 

8 — Her gün vücudu sudan geçir
meyi itiyad haline getirmeli ve hara
reti mutedil su ile duş yapmalı. Haf
tada bir bazan iki kere de sıcak su ile 
ve sabunla yıkanmalı. Sıcak su ile 
yıkandıktan sonra mutlaka tabiî de
recede su ile duş yapmalı. Soğuk su 
duşlan için bir tabibin reyirü almalı. 
Hasta olmamak için derinin mükem
mel teneffüs etmesi şarttır. Bunun 
için de her gün vücudun sudan geç
mesi lâzımdır. 

9 — Dişlerinizi sabahlan, akşam
lan ve yemeklerden sonra fırçalajrt* 
nız. Küçük yaşta bıma alışırsam^ 
ömrünüzde diş ağnsı görmezsiniz. 
Dişlerinizin dibinde ve aüralannda 
kalan yemek kınntılan yalnız dişle
rinizin minesini bozmak ve diş etle
rinizi ufunetlendirmekle kalmaz, ba
zı mide ve barsak hastalıkları da 
tevlid eder. Onun için günde dört de
fa dişlerinizi temizliyemezseniz hig 
olmazsa' sabah kalkmca ve gece ya
tarken dişlerinizi ovunuz. 

10 — Sabalı yataktan kalkmca ve 
akşam yatarken temiz havalı bir oda
da on dakika cimnastik yapınız ve 
bilhassa mide, karm ve bel adalele
rinizi işletiniz. Bu hareketler mide va 
barsaklannızm vazifesini kolayla^-
tmr. Her gün sabah ve akşamları 
kollan ve bacaklan ve gövdeyi işlet
mek bel etrafmda döndürmek, arka 
üstü yattığı yerde bacaklarmızı kar
nın üstüne toplayıp doğrultmak 
lâzımdır. Bunlardan başka ayakta 
kollan yandan yukan kaldırmak su-
retile geniş ve mımtazam teneffüs 
hareketleri de yapmalıdır. Bu tenef
füs hareketleri cimnastiğe başlasa da 
ve cimnastik bittikten sonra beş ilâ 
on dakika tekrar edilmelidir. 

Bu aletsiz sabah ve akşain ekzer-
sislerini evin içinde kadm erkek, bü
yük küçük her yaşta herkes yapma
lıdır.» 

Doktor Sir William Arbuthnot bu 
on maddelik programı ile bize hiç ye
ni bir şey öğret-niyor. Yalnız yıllar-
danberi bilinen ve birçok tabipler ve 
terbiyeciler tarafmdaiı tavsiye edilen 
şeyleri tekrarlıyor ve dikkatimizi cel-
betmek istiyor. 

Et ya lüç yimeyiniz veya az yiyinia 
diyor. Sebze, balık, süd, jrumurta, 
tereyağ, kaymak ve taze yemişlerin 
mükemmel bir gıda olduğımu söylü
yor. 

Mideniz yediğinizi iyi öğüjtmeli, 
bağırsaklarmız iyi işlemeli peklikten 
sakınmız, diyor. Günde beş bardak 
su tavsiye ediyor. Temiz havayı, gü
neşi, suyu, hareketi birer tabiî deva 
olarak gösteriyor. 

Bunları hep biliyoruz. Biliyorua 
amma yapıyor mıyız?... İşte o şüp
heli. Bilmek yetişmiyor, yapabilmek 
lâzım. Selim Strrt 

Bu akşam 
N ö b e t ç i e c z a n e l e r 

Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet 
Ekrem, Taksim: Nizameddln, Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenlşehirde Baronak-
yan, Bostanbaşmda ttimad, Galata: 
İsmet, Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: 
Halıcıoglunda Barbut, Eminönü: 
Hüsnü Onar, Fatih: Saraçha
nede İbrahim Halil, Karagüm-
rük: Ali Kemal, Bakırköy: Hi
lâl, Sarıyer: Asaf, Aksaray: Cerrah-
paşada Şeref, Beşiktaş: Halld, Fener: 
Balatta Hüsameddin, Kumkapı: Asa-
doryan, Küçükpazar: Bensason, Sa-
matya: Kocamustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Cagaloglunda Abdüllcadlr, 
Şelıremini: Topkapıda Nâsam, Kadı
köy; Söğütlüçeşmede Hulusi Osman, 
tJsküdar: İmrahor, Heybellada: To-
mas, Büyükada: Halk: 

Her fece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rıunellhlsan, Or-
taköy. Amavutköy, Bebelt, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdalü ec
zaneler her gece açıktır. 
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Hardi şişmanlıktan memnun». 
Muvaffakiyetimin yüzde ellisini buna borçluyum. 

Bu muazzam göbek beni her çılgmlıktan korur!,, 
" Sinema artisti olmazdan evvel hesap muallimi idim. Fakat talebelerim bile benim 

yanlışımı çıkarıyordu. Baktım ki olacak gibi değil, bu işten vaz geçtim!...,, 

Ağlatmak kolaydır, fakat halkı güldürmek güçtür 
— Beni filimlerimde şişman görü

yordunuz amma bu derece şişko ol
duğumu tasavvur etmiyordunuz d»« 
tu mi?.. 

Hakikaten sevimli komiği bu de
rece şişman tasavvur etaniyordum. 
Mister Hardi hiç değilse perdede gö
ründüğümün iki misli şişmanlıkta... 

— K̂aç kilosımuz?.. diye sordum. 
Şen bir kahkaha arasmda: 
— 128... dedi. Amma zennetme-

^nlz ki ben bu küçük bir dağı an
dıran göbeğimden, kocaman vücı> 
dümden şikâyetçiyim... Yooo... Ka
tiyen. Ben göbeğimden de, çimanlı-
Pmdan da son derece memunum. 
Bu göbeğin, bu şişmanlığın ne de
rece faydalarım gördüğümü size bi
rer birer aıüatsam bir hafta geceli 
gündüzlü beni dinlemeniz lâzımge-
Ür. Evvelâ muvaffakiyetimin yüzda 
ellisini şişmanlığıma borçluyum. Bir 
kere halkm karşısına gayet şişman 
vücudünüzle çıktınız mı? hiç bir şey 
yapmasanız gene dudaklarda şöyle 
bir tebessüm belirir. Sonra şişman 
bir adamı halk daima sevimli tasav-
^ r eder. Siz hayatımzda sevimsiz 
bir şişman gördünüz mü?.. Hayır de-
Kü mi?.. Sonra bu muazzam göbek 
beni her türlü çılgınlıklardan ko-
nır. Meselâ bu göbek bende iken ha
yatta benim aşk gibi bir felâkete uğ
ramama imkân yoktur. En şairane 
^ perisinin benim yanıma yaklaş-
J^an ile benim aramda daima bu 
kocaman göbek vardır. Bunun için 
ûŞk perisinin benim yanıma yaklaş
masına imkân yoktur. Ben bu gö
bekle aşk perisinden zerre kadar 
korkmam... 

Hardi arkadaşımn aksine, inadma 
neşeli idi. Dehşetli bir kahkaha at
tıktan sonra: 

— Ya işte böyle... dedi. Bir güzel 
kadınla konuşurken dilimin ucuna 
?°yle şairane bir kaç kelime gelse 
bile derhal gözüm göbeğime ilişir, 
«emen kendime gelirim. Bahsi değiş-
'"•irlm... 

Gene uzun ve içten gelen bir kah
kaha: 

—•Halbuki düşünün... Zarif, ince 
^cutlü bir erkek olsam... Meselâ 
«obert Taylor gibi... Peşimde binler
ce, milyonlarca genç kız... Belki 
1İV ^'^^^^ kaçıracak, başıına ne ffr̂  
jaketler alacaktım... Maamafih size 
tuhaf bir şey söyliyeyim mi?. Bana 
8elen binlerce mektubım yansı aşk 
»mektubu... înamr mısmız?.. Hele 
seçen gün bir mektup aldım: 

«Ah benim kuştüyü yastıklan an-
J " ^ tombul sevgilim..» diye baş-

yor. Siz gelin de şimdi kadm ru-
^ ^ u , kadm zevkini anlaym bakar 

nı... Artık ben de aşk mektubu alır
sam... 
V l!^ ®^ada yanımızda bulunan ar-
«aaaşı Lorei söze karıştı: 
^ Evet... Evet, dedi, Hardi erkek 
^ e m a artistleri aracında en fazla 
•?« mektubu alanlardan biridir... 

E n m e s u d artist 
^ r d i gene kahkaten üe küçük 
" ^ y a j odasmı çmlattı, devam etti: 
da h« sinema artistleri arasm-
deraf^*^^^ mesudu yoktur. Neden 
moÜ bepsinin kontratmda şiş-
^ a m a m a k için kayıt vardır. Hal-
j X kontratımda şöyle ya-
« ^ «Mıster Hardi istediği kadar şiş-

?^lay^bilir. Fakat 120 küodan ^ -
J^ya zayıflayamaz...» Bunun için bü-
den f ; ^ ° o d artistlerinin perhiz
de w İ ! 2 ^ '^ '^^n sinema âlemin-
tek J^^^ ^^^ kamım doyuran bir 

»̂̂  kışı vardır: Ben... Onlar perhiz 

Mefliıır komik Hardi, muharririmiz Hikmet Feridun Es'in dini nlnrken 

ededursunlar ben bahire atıştırırım. 
Bu da az saadet midir?. Bilhassa be
nim gibi midesini seven bir insan 
için... Kontratımda İstediğim gibi 
şişmanlamak hakkına sahip oldu
ğum için ben de elimden geldiği ka
dar gayret ediyorum. Çünkü bu şiş
manlık, bu göbek benim saadetimi, 
muvaffakiyetimi temin ediyor. Ben 
de onu besliyorum, büyütüyorum. 
Hattâ icap ederse göbeğimi araba 
üe taşıjracak derecede büyüteceğim. 

, Sinemada gayet kaim sesle konu
şan şişman sanatkâr hakiki hajra-
tmda son derece ince sesli. O ince
cik sesUe konuşurken ben kendi ken
dime soruyordum: «Bu incecik ses 
acaba bu şişman vûcutten mi çıkı
yor?» 

Futbol merakı 
Bu esnada Hardi'nin gözüne şık 

makiyaj odasınm bir köşesindeki en 
son sistem radyo ilişti. 

— Aman... dedi, bugün futbol 
maçı var... Neticeyi öğrenelim... 

Böyle söyliyerek radyoyu açtı. Ben 
sordum: 

— Futbola merakınız var galiba... 
— Ne diyorsunuz?. Hiç bir maçı 

kaçırmam... Bu kocaman vücudüm-
le futbola meraklı olmam tuhaf bir 
şey amma... Ne yaparsınız? Merak iş
te... Sinema seyretmesini de çok se
verim. Daima dostum Lorel'le be
raber sinemaya gideriz. Siz bizim 
öyle herkesi güldürdüğümüze bak
mayınız. Yoksa çok yufka yürekli 
insanızdır. Ben kendi hesabıma acıklı 
filimlerde kaç kere ağladığımı bili
rim... 

— Hep böyle şişman mı idiniz? 
Yoksa sonradan mı şişmanladmız?.. 

— Oldum olası böyleyimdir. Ken
dimi bUdim bUeli şişmamm... Zavallı 
aımeciğlm üç yaşından sonra be

nim gittikçe şişmanlayıp yosyuvar-
lak bir hale geldiğimi görünce: 

— Eyvahlar olsun... Bu çocuğa 
hazır pantalon bulmak kabU de-
ğUI.. diye üzülür dururmuş... Sonra 
delikanlı oldum. Bu iri göbeğim o 
zaman da aynen böyle idi. Bu göbek 
delikanlüık zamanımda benim için 
en güzel, en mükemmel aşk sigorta
sı oldiL Aşk felâketine uğramadım. 
Yalmz boğazımı düşündüm. Yedim, 
içtim, güldüm. Gamdan, kasavetten 
uzak yaşadım... 
H e s a b mual l iml iğ i y a p m ı ş ! 

— Nasıl sinema artisti oldunuz?... 
Hardi en kuvvetü kahkahasını bu

rada kopardı: 
—• Ben bir çok mesleklere girdim. 

En son işim muallimlikti... Hususî 
bir mektepte hoca idim. Hesap dersi 
veriyordum. Fakat benim bir hesap 
âlimi olduğumu zannetmeyiniz. Ne 
münasebet? Hesabım çok zayıftır. 
Fakat talih beni bir hesap hocası 
yapmıştı. Fakat işimde o derece 
acemi idim ki bazan talebelerim bUe 
benim yanhşımı çıkarıyorlardı. Bak
tım ki olacak gibi değil... Bu işten 
vazgeçtim. Mektepte daha talebe 
iken aktörlüğe hevesim vardı. Bazı 
tiyatrolarda ufak tefek roller alı
yordum. Nihayet bir filimde bana 
küçük bir rol verdiler. Fakat bu ak
si bir adam rolü idi. Hiç te güldü
rücü değUdi. Füimde bir deniz sah
nesi görünecekti. Ben sahUden de
nize girecek bir müddet yüzecektim. 
Gayetle de sıcak bir gün... Güneş 
tepemizde kaymyor. Biz küçük rol-
lü aktörler bir köşede sıramızın gel
mesini bekliyorduk. Son derecede de 
aksi, aceleci bir rejisör filimi idare 
ediyordu. Tepemizdeki güneş o de
rece sıcaktı ki nerede ise bayılacak
tım. Serde şişmanlık ta var. Bereket 

ki deniz kenarında mayo ile oturu
yordum. Güneş geçmesin diye bir 
aralık başıma şapkamı giydim... 

Ben dalmışım... Ha biraz dalgın- < 
cayımdır... Bir ara rejisörün: 

— Ne duruyorsun?.. Haydi denize 
girsene... diye bağırdığım işittim... 
Yerimden fırladım, hemen denize 
atıldım... Çünkü beklijrecek vakit 
yoktu. 

Şapka ile denize girmiş! 
Çevrilen sahne ortasına gelmişti. 

Herkes benim denize dalmamı bekli
yordu... Daha o zamanİM sesli filim 
yoktu... Bunun için rejisörler filim 
çevrilirken istedikleri gibi bağırabili-
yorlardı... Rejisörün sesile beraber 
yerimden fırladım. Derhal denize dal
dım... Fakat etraftan müthiş bir 
kahkaha koptu. Ben neye güldükle
rini anlamamıştım. Rejisör seslendi: 

— Denizden çıkınız... Füimi ber
bat ettiniz... Siz hususî hayatımz
da denize mölön şapka ile mi girersi
niz?., dedi. 

O zaman elimi başıma götürdüm 
ki hakikaten mölon şapluun kafam
da değil mi?.. Süklüm püklüm de
nizden çıktım. Fakat kahkahalar 
hâlâ devam ediyordu. • 

O sert rejisör değildi: 
— Maamafih, dedi, akUma mühim 

bir şey geldi... Bu filimin bundan 
sonraki sahnelerinde gayet komik bir 
rol var... Hâlâ kimin oymyacağmı 
bir türlü kararlaştıramadık. Bilmem 
bu rolü siz yapbilir misiniz? Çünkü 
epice ehemmiyetlidir. 

O günü benim rolümü, yani deni
ze giren aksi adam rolünü başka bir 
adama verdUer. Dört gün sonra da 
yeni rolüme başladım. Filim bittiği 
ve gösterildiği zaman bütün gazete
ler benim ileride Amerikamn en 
meşhur komiklerinden biri olacağı

mı yazıyoriardı. 
Lorel i le nasıl buluştular^ 
— Arkadaşımz Lorel ile r'^'^' • ı-

luştunuz?... 
— Onu eskiden tammazdım. I te 

bu komik rolü aldığımdan biraz son
ra gayet küçük bir sahnede ka:şı-
laşmamız lâzımdı. Bu sahne çevri
lirken çalıştığumz stüdyonun hisse
darlarının en mühimleri gelmişler
di, îdare meclisi reisi hayatında p>ek 
nadir gülen bir adammış... Bizi 
karşılıklı görünce bu zat kahkaha
larla gülmeğe başladı. 

— Aman bu sahneyi uzatınız... 
dedi. 

Bu sahne uzatıldı. Daha büzel ol
du. Daha uzatüdı. Daha beğenildi. 
Nihayet Yalnız karşıüklı filim çevir
meğe başladık. İşte o gündenberi de 
hep beraberiz. 

— Nasıl çok yoruluyor musunuz? 
>— Ehh... Epice yorucu iş... Ben

ce halkı gfüldürmek, ağlatmaktan 
daha zordur. Çünkü ağlatmak ne 
de olsa kolaydır. Dünyada dert mi 
yok?.. Bunlardan birini eline al... 
Hasta, parasız bir âşık... İyi yaşama-
sım istiyen genç bir kız... Sevişiyor
lar, paralan yok. Hasta âşık veı em 
oluyor, falan filân... Mevzu iyi de iş
lenirse sinemada ağlıyanlarm göz 
yaşından yerleri seller basar... Hal
buki güldürmek böyle değildir. Halk 
öyle çabuk çabuk ve her şeye gül
mez. 

G ü l m e k mi , a ğ l a m a k m ı ? 
— Acaba; yer yüzü halkı sinemada, 

tiyatroda gülmek mi istiyor, ağla
mak mı? Yani gülmesini mi dahi 
çok seviyor? Ağlamasını mı?.. 

— Muhakkak ki gülmesini ve eğ
lenmesini... Halk neşeli filime baj'i-
hyor ve sinema kapısından, tiyatı) 
kapısından girerken şöyle düşünü-' 
jror: «Ben buraya şu kadar para ve
riyorum... Bunun için bol bol gü.-
meliyim...» Canım... Siz de gazet'̂ -
cisiniz... Halk gazetelerde ne an-
yor?.. Eğlenceli, kendisini eğlendire
cek, içini açacak şeyler değil mi?.. 

— Hayatmızda en büyük zevkiniz 
nedir?... 

—« İyi yemek... İyi bir aile yuva-
9... Gülmek... Futbol maçı sey
retmek... 

— Hayatta en çok ne zaman gül
dünüz?.. 

— Aman dün akşam bunu anlatı
yordum. Hayatta en çok güldüğüm 
vakayı size anlatayım... 

Fakat meşhur komik kahkaha at
maktan, başmdan geçen komik va-j 
kayı anlatamıyordu ki... Nihayet 
kahkahalannm biraz ardı kesilmeğe 
başladı. 

Bir muziblik , 
— Şişmamm amma bu vijcudüm-» 

le muziplik yapmasına bayılınm...^ 
Bundan 5 - 6 sene evvel gazetelerde 
meşhur bir gangsterin gene meşhur 
sinema yıldızlanndan birini mektup
la tehdit ettiğfîıi, eğer istediği para
yı vermezse kendisini öldüreceğini 
büdirdiğini okumuştum. Derhal ak-
hma bir fUdr gekii: I 

—• Ben de a3mi gangsterin ağzilo 
arkadaşım Loreli tehdit etsem... 

Oturdum. Ayni gangsterin ağzın
dan dostuma bir mektup yazdım. 
Mektupta diyordum ki: I 

«Eğer istediğim parayı evinizin ar
kasındaki büyük hurma ağacmm 
oyuğuna bırakmazsanız yann gece 
yarısı öldürüleceksiniz...» 

(Devamı on üçüncü sahifede) 
Hikmet Feridun Es 

II 



Sahife 10 A K Ş Aüht 24 Şubat 1938 

Beşiktaş Izmîrîn ikinci 
maçını nasıl kazandı? 

Oldukça mlitevazin gecen oyunda Siyah beyazlılar 
her zaman oldujiu gibi fırsatlardan istifade ettiler 

üstünde Begffkta} Abancak ctadmda, tftta Jkfflktaufm Dk nuıçte 
3-0 yendiği Abancak. 

namağa aSışladı. 24 üncü dakikada İzmir (Akşam)" — Pazar günü mi
safir Beşiktaş takımı Üçokla ikinci 
maçını yaptı ve bu maçı 3-1 kazandı. 
Havanm çok soğuk ve rüzgârlı ol-
masma rağmen halk Pazar tatilin
den istifade ederek sahaya aktı ve 
stadyumun her tarafmı doldurdu. 
Oyunu İzmir hakemlerinden Yaman-

larspordan B. Esad irade etti ve cidden 
güzeV İdaresi sayesinde oyuncular 
arasmda en ufak bir sızıltıya bile 
meydan vermedi. 

Sahaya' evvelâ Beşiktaşlılar çıktL 
Halkı selâmladılar ve sürekli alkışlan
dılar. Kale intihabmdan sonra takım
lar şu şekilde dizildiler: 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Faruk, 
Nvri - Rifat, Hakkı, Fuad - Hayati, 
Be ''î, Hüsnü, Şeref, Eşref. 

i çok: Nejad - Necdet, Ziya - Melih, 
Adil, Mustafa - Kemal, Said, Namık, 
Mazhar, Hamdı. 

Oyun misafirlerin haf hattında k©-
süen Üçokun akmUe başladı. Beşik-
taaSşın mukabil akmı favulle durdu
ruldu. 

Hakkının 30 metreden çektiği fri
kik direğe çarpaS^ak geri döndü. 
Devrenin 5 inci dakikasına kadar 
süren Beşiktaş akmları neticesiz 
geçtikten sonra oyımu açmağa mu
vaffak olaiı İzmir takımı solaçığı 
Hamdi vasıtasile tehlikeli bir akm 
yaptı, Hamdinin güzel ortalayışile 
Saidin ayağına düşen top Beşiktaş 
kalesinin üst direğini yalıyarak avut 
oldu. Alsancak takımma nisbetle 
daha anlayışlı ve daha tehlikeli akm-
cılara malik olan Üçok takımının hü
cum vaziyetinde gol çıkarmak kabUi-
yetini takdir eden Beşiktaş müdafa
ası dikkatli oynuyor, enerji sarfedi-
yor ve bu suretle Üçok akınlannı se
meresiz bırakıyordu. 

8 inci dakikada ve Beşiktaş kalesini 
Üç(* muhacimlerinin tazyik ettikleri 
bir anda havadan topu kafa ile kar
şılamak istiyen Adil. Nurlnin o sırada 
topa salladığı tekmesile sol gözünün 
üstünden ve alnmdan yaralanarak 
sahayı terketti. 

Üçok en iyi müdafiinden mahrum 
"'arak 10 kişi ile oynamağa mecbur 

İmasma rağmen müdafaa siste-
indeki güzel oyunu sayesinde Beşik-
ş hücumlarını kesiyor ve bu suret-
mukabil hücumda bulunmasa bile 

.>.a'esini koruyordu. 
22 nci dakikada Adil tekrar oyuna 

girdi ve Üçok takımı daha serbes oy-

İzmir takımı Hamdi Ue hücuma gir
di, Hamdi topu tekrar ayağına al
mak üzere geri verdi, önündeki mü
dafii atlatan Hamdi falsolu bir sütle 
topu Beşiktaj; kalesine havale etti, 
fakat top kalenin sol zaviyesinden 
avut oldu. 

Üçok bu şekUde gol kaçırırken Nu-
rinin derin bir pasmı misafirler Şere
fin ayağmdan ük gollerini kazandı
lar. 25 inci dakikada yapılan bu saja 
İzmir takımmı harekete getirdi, şimdi 
Üçoklular oyunda nisbî bir hâkimi
yet tesis ediyorlar ve misafir kalesini 
tazyik çenberi altma alıyorlar. 

Verilen kornerler semeresiz kalı
yor, top en çok havadan oynandığm-
dan daha cüsseli vücudlara' malik 
olan Beşiktaşlılar kafa vuruşlarile 
tehlikeleri kolayca uzaklaştınyoriar 
ve zamaln zaman neticesiz kalan a-
kmlarla Üçok hücumlarına mukabe
le ediyorlardı. 33 üncü dakidadan 
40 mcı dakikaya kadar Beşiktaş Üç
ok nısıf sahasmdan aynlmadığı hal
de başka gol çıkaramadı. Bu dakika
dan devre sonuna kadar, 43 ve 44 ün
cü dakikalarda İzmir takımı biribiri 
üzerine iki fırsat yakaladı. Bunlann 
birinde Namık topu ayağmda fazla 
tuttu, diğerinde Saidin sütü Mehmed 
Alinin elinde eridi. Devrede biraz son
ra 1-0 Beşiktaş lehine bitti. 

İkinci devre daha serî ve daha 
canlı başladı. Bir farkla mağlûb vazi
yette oynıyan İzmir takımı canla baş
la çalışıyor ve Beşiktaşm müdafaası
nı karıştmyor. Fakat verilen frikik
lerden ve kornerlerden istifade ede
miyordu. 

10 uncu dakikadan 23 üncü daki
kaya kadar nisbî bir hâkimiyetle oy
nıyan misafirler gollerini ikileştirme-
ğe muvaffak olamadıkları gibi 26 ncı 
dakikada Üçoktm anî bir hücumunu 
ceza mmtaksı dahilinde favulle kaar-
şılıyan Uuri İzmir lehine bir penaltı 
verilmesine âmil oldu. Ve İzmir ta
kımı mağlûb vaziyetten biran için 
kurtuldu. Top ortaya geldi Hakkı 
merkez muhacim mevkiine gçeti. 
Ve yerden iki üç pasla' İzmir kalesine 
adeta topla beraber girdi. Hakkınm 
bu güzel hareketile tekrar galib vazi
yete giren Beşiktaş, takımı avantajı 
kaybetmemek İçin dikkatli oynamağa 
başladı. 

Top Üçok nısıf sahasmdan ayrılmı
yordu. Zaman zaman her iki takua 

Paris, Peşte muhtelitleri 
berabere lıaldıiar 

Geçen pazar Pariste 30000 seyirci 
önünde yapüan Paris, Peşte maçın
da Parislüer kuvvetli rakipleri Buda
peşte ile berabere kalmağa muvaffak 
olmuşlardır. Fmnsızlarm tanmımş 
hakemi B. Lechre'in idare ettiği ma
ğa takımlar şu şekilde çıkmıştır: 

Budapeşte: Sziklai (Ujpest) — Rio 
(Hungarya), Koranyi I (Ferencvar 
ros) — Dudas (Hungar3ra), Szuc» 
(ÜJpest), Sazar (Ferencvaros) — Tlt-
k08 (Hungarya), Kalmar (Hungar
ya), Kallal (Ujpest), Vince (Ujpest), 
Becky (Phoebus). 

Paris: GonzalĞs (Red Star) — Du-
puls (Red Star), Zabalo (Raclng) — 
Meurls (Red Star), Jordan (Raclng), 
Diagne (Racing) — Moulet (Red 
Star), Simonyi (Red Star), Couard 
(Racing), Velnante (Racing), Math6 
(Racing). 

Oyuna Parislilerin hücumu ile ba^ 
lanmıştır. ParislUer ilk dakikalarda 
nisbl bir hâkimiyet tesis etmişlerse 
de Peşteliler açıhmşlar ve Paris kale
sini sıkıştırmağa başlamışlardır. Ma
carlar bu arada bir korner kazanmış-
larsa da istifade edememişlerdir. 
Pransızlarm tekrar hâkimiyeti kazan-
düdan bir sırada Macarlarm yaptığı 
ânl bir akında sağaçıklan 26 ncı da
kikada bir gol yapmıştır. 

Tekrar hâkimiyeti ele alan Paris
liler Moulet vasıtasüe beraberliği te
min etmişlerdir. İkinci devrede her 
iki taraf ta çok çalışmış, fakat gol 
çıkaramamışlardır. Ayni günde Fran-
sanm diğer şelıirlerinde muhtelif 
muhtelitler Ue ecnebi takımlar karşı
laşmışlardır. Bu maçlarda Alsas muh
teliti, Baden Würtemburg muhteliti
ne 4-3 yenilmiş. Şimali Fransa muh
teliti. Cenubî Lehistam 4-0 yenmiş
tir.' 

Avrupada lig maçları 
İngilterede: 
Caıelsea'yı yenen Arsanl, Wolwer-

hampton ile tasnifin başındadır. Ge
çen hafta Kral kupasında Arsenali 
yaıen Preston, Stoke üe berabere kal
mıştır. Maçlann neticeleri: 

Arsenal - Chelsea: 2-0 
Mirmingham - Leeds U. 3-2 
Blackpool - Manchester C: 2-1 
Bolton - Sunderaland: 1-1 
Derby County - Brentford: 3-2 
Wolwerhampton - Everston: 1-0 
Huddersfield - Leicester: 0-0 
Middelsbrough - Grimsby T.: 1-0 
Portesmouth - Charlton: 2-1 
Stokecity - Preston N. E.: 1-1 
W. B. A. - Liverpool: 5-1 
ttalyada: 
Livomo - Bari: 1-0 
Napoli - Floransa: 3-1 
Lazio - Bologna: 2-0 
Juventus - Lucchese: 1-0 
Roma - Atalanta: 2-1 
Sampierdarena - Genova: 2-0 
MUâno - Ambrosiana: 1-0 
Triestino - Torino: 1-0 
Avusturyada: 
Admira - Sport Club: 1-1 
Rapid - Florisdorf: 3-0 
Wacker - Simmering: 8-3 
Vlenna - Favoritner: 1-1 
Austria - F. C. Wien: 2-2 

t z m i t İ d m a n s rurdu grüreşçi-
leri adapazarmda 

Adapazan Gençay klübünün dave
ti üzerine Adapazarına giden İzmit 
idman yurdu güreşçileri Adapazarm
da gayet iyi bir şekilde karşmlamış-
lardır. Ve İzmitli misafirlerine bir 
çay vermişlerdir. 

Gece müsabakaları Halkevi salo
nunda başlamış ve güreşler çok he
yecanlı olmuştur. Neticede her iki 
takım berabere kalmıştır. 

Vilâyet dahilinde çok ilerlemeye 
başlıyan bu spor yakında memlekete 
iyi güreşçiler yetiştirecektir. Bu gü
reş müsabakalannm revanşı İzmltte 
yapılacaktır. 
tehlikeli oluyor, fakat gol yapamıyor-
laa-dı. 44 üncü dakikada Hayati Be
şiktaşm 3 üncü ve oyunun son golü
nü attı. Maç ta biraz sonra 3-1 Beşi-
taş lehine bitmiş oldu. 

Millî küme maçlarında 
uçuncu hafta 

Uçoi( Istanbülda Güneş ve Fenerbahçe ile 
iıarşıiasıyor, Galatasaray da Aniıaraya gidiyor 

Cumartesi Gfineş, Pazar gttnfl Fenerbahçe ile karşdaşacak olan Üçok takuni 
son Beşiktaş maçmdakl kadrosüe 

Bu hafta yapüacak müsabakalarla 
millî küme maçlan hararetli devre
sine girmiş olmaktadır. Cumartesi ve 
Pazar günü yapüacak maçlardan 
âınra az çok her klübün vaziyeti bel
li olacaktır. Geçen hafta İstanbulda 
Muhafızgücünü seyrettik. Bu hafta 
da Gol Averaj ile İzmir şampiyonu 
olan Üçoku seyredeceğiz. Şimdiye ka
dar yaptığı maçlarda Alsancağı 1-0 
yenen, Bcşiktaşa 3-1 yenilen Üçokun 
İstanbulda karşılaşacağı takımlar Gü
neş ve Fenerbahçedir. Bu sene İstan
bul şampiyonluğunu alan ve millî 
kümede yaptığı Uk iki maçı kazanan 
Güneşlilerin Üçoku yenecekleri mu
hakkak gibidir. Ancak Güneşin maçı 
kolaylıkla kazanması için geçen haf
ta hiç de muvaffakiyetli çalışamıyan 
for hatlarmı değiştirmesi lâzımdır. 

Bugün için formunda olmıyan Melih'in 
yerine Salâhaddin konur ve sağaçığa 
da Ömer alınırsa Güneş for hattı 
daha müessir olabilir. 

Üçokun yapacağı maçlardan en en
teresanı hiç şüphesiz Fenerbahçe ile 
olaicaktır. İlk maçlarmda Güneşe 5-2 
yenilen, geçen hafta da Muhafızgücü 
ile sayısız berabere kalan Fenerbah
çeliler Üçoku yenebüecekler mi? 

Bu hafta yapacaklan maiçm neti
cesi sarılâciverdlüer için çok mühim
dir. Eğer Üçok karşısmda da bir mu-
vaffakiyetsizliğe uğrarlarsa şampi
yonluk yolunda çok geri kalacaklar
dır. Fenerbahçerün bımdan evvelki 
maçlarda muvaffakiyatsizllklerinin 
sdaebini ararsak son müdafaa hattı 
ile forved hattmm çok bozuk oluşu
nu görüyoruz. Fenerbahçenin Güneş 
karşısında çok farklı mağlûbiyetleri
nin büjrük sebebi müdafileri, Muha
fızgücü karşısındaki yarım muvaffa-
Idyetsizliğinin sebebi de forved hattı-
nm fena oluşudur. 

Üçok karşısmda geçen hafta yara
lanan ve biray kadar futbol oynıya-
mıyacağı söylenen Fikretten de mah
rum olan Fenerbahçelilerin bilhassa 
forved hatlarmı muhakkak takviye 
etmeleri lâzımdır. Bunun için elde 
mevcud elemanlara nazaran B. takı-
ımndan Muzafferi ortaya alarak 
Niyazi, Şaban, Muzaffer, Bülen, Nad 
şeklinde bir forved hattı bize en mü
nasibi gibi görünmektedir. Bu forved 
hattmm topu fazla ayaklannda tut
mamak şartile Üçok müdafaası kar
şısmda muvaffak olabileceğini tah
min ediyoruz. Bu maça F«ıerbahç&' 
lUerln mühim bir avantajı varsa o da 

nefes kabihyeti az olan Üçok Ue ikinci 
maçı yapmalarıdır. 

İstanbulda Güneş ve Fenerbahçe 
Üçok Ue karşüaşırken Galatasaray 
da Cumartesi ve Pazar günleri Ankar 
rada oymyacaktu*. Galatasaraylılar 

İlk maçm Muhafızgücü İkinciyi de Har
biye Ue yapacaklardır. İlk maçlarm
da Beşiktaşa şansız bir şekUde yeni
len Galatasaraylılar bugün için kuv-
vetU bir takıma maliktirier. Bilhassa 
Adnan santrhaf mevkiinde Beşiktaşa 
oynadığı kadar muvaffakiyetli bir 
oyun çıkarabiliryorsa Galatasaraym 
Ankarada iki maçı da kazanmak 
şansı kuvvetlidir. Maamafih Ankara 
klüplerinin kendi sahalarında oynı-
yacaklannı, Ankara stadmm çimen 
olduğımu ve Galatasaraym da uzun 
bir müddetten beri çimen sahada oy-
namadıklarmı nazarı itibara almak 
lâzımdır. 

E r b a a d a s p o r 
Erbaa (Akşam) — Bir maç yap

mak üzere kazaya davet edilen Tokat 
bölgesi şampiyonu Tokat spor birliği 
takımlarına; Ankaragücünden Şinasi 
Galatasaraydan Fethiyi almak sure-
tile takviye edilmiş bir halde gelmiş
lerdir. Misafirler kasabaya 25 kilomet
re mesafeden istikbal edilerek Erbaa 
sporculannm alkışlan arasmda Ta
şova spor yurduna inmişlerdir. O gece 
Halkevinde toplanan her iki memleket 
sporcıUarı samimî bir hava içinde geç 
vakte kadar muhtelif eğlencelerle 
hoş vakit geçirmişlerdir. Ertesi günü 
havanm muhalefetine rağmen tam 
saat coı üç buçukta sahaya gidilmiş 
ve 14 gün evvel vefat eden Taşova 
sporcularmdan Ömer Ayasonun ru-
hımu taziz için Ud. dakika sükûttan 
sonra hakem heyeti Çubukçunun 
idaresinde üçbin kişinin huzurunda 
03runa başlanmış ve on dördüncü da
kikada Tokatlüann bir golü üzerine 
oyun hararetini almış ve Taşova spor 
hâkimiyeti tesis ederek Tokat spor 
birliğinin kalesini sıkı bir çenber içi
ne almıştır. Bu hâkimiyetin semeresi 
derhal kendini göstermiş atılan bir 
golle birinci haftaym sona ermiştir. 

İkinci haftaymde oyun gene bütün 
şiddetUe Taşovalılarm daimî hâkimi
yeti altmda cereyan etmiş ve Tokat
lüann bir golüne mukabü Taşovalı
larm daha üç gol atarak oyunu 4-2 
gibi katı ve kahir bir farkla lehlerine 
neticelendirmlşlerdr. 

B a ş , d i } , n e z l e , grrip, r o m a t i z m a , n e v r a l j i , k ı r ı k l ı k v e b ü t ü n 
a ğ r ı l a r ı n ı z ı d e r h a l k e s e r . İ c a b ı n d a i fünde 3 k a ş e a l ı n a b i l i r . 
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A B I T A ısa u V E L I 

Ç ş e r 1 
f 5 ursa o gün heyecan İçindeycU. 
Çeklrge'de, çimdi büyük yüzme ha-

Jnuunun yıkıldığı sahanın üzerinde
ki Mudanya yolunun başlangıcmda, 
btr cesed bulunmuştu. Parmağmda 
Bayet kıymetli bir zümrüd yüzük, ce
binde para dolu bir portföy olan bu 
kır bıyıklı adamı kimin ve niçin tu
tturduğu anlaşılamıyordu. Cinayetin 
İurgızlık maksadile olmadığı apa^i-
kArdı. 

O sıralarda Yılmaz Ali tesadüfen 
Bursa'da bulunuyordu. Mahallî poli-
rile mesaisini birleştirdi. 

Maktul yerli olmadığı için, her ye
re başvuruldu. En maruf hamamh 
otellerden birine hemen o akşam In-
fliji tesbit edUdi. 

Müessesenin kâtibi diyordu ki: 
— Efendim, bu bey, İzmir'den dün 

8«» otomobille geldi. Kendisine bi
rinci katta bahçeye nazır bir oda gös
terdik, beğendi. On dakika kadar kal
dıktan sonra, bavuUannı bıraktı ve 
f*Ç geleceğini söyUyerek çıktı, gitti. 
Akabinde başka bir bey kendisini sor
du. Eşkâlini tarif ederek «Rüştü bey 
burada mı?» dedi. Biraz dışan çıktı-
fcnı söylememiz üzerine fena halde 
|89irdı. «Nasıl olur? Benimle randevu
cu vardı!» diye söylendi. O da bavul-
J*nm bıraktı, sadece bastonunu ahp 
gitti... Bu bey gece geç vakit gelip 
<Jda«ma girdi. Lâkin öbürü görünme
di. 

— Rüştü beyi soran şimdi burada 
mı? 

- - Evet. Buradadır. Odasında ola
cak. 

Yılmaz Ah önde, diğer poüsler ar
kada, gösterilen odamn kapışım ne
zaketle vurdular. İçeriden, bomuzlu 
^* orta yaşü bir zat behrdi; zabıta 
nıemurlanm görünce irkildi: 

— Buyrunuz, ne var, benden ne is
tiyorsunuz? 

— Otelin kâtibine dün gece Rüştü 
"«y isminde birini sormuşsımuz. Bu 
•at kimdir? 

— izmir'de kuyumculuk eder. Zen
gindir. 

— Siz ne meslektensiniz? 
— Ben de kuyumcuyum. İstanbul-

^ mağazam vardır. Adım Zekâl... Bir 
H> İçin buraya geldim. Rüştü beyle 
^devumuz vardı. Fakat henüz ken-
* « ^ göremedim. 

— Dün akşam neredeydiniz? 
— Bursa'ya gelip otelde Rüştü be

j i bulamayınca biraz dolaşayım de
mlin... 

— Ne taraflara doğru?.. 
Kuyumcu biran tereddüd etti: 
— Şehre indim... - dedi. - Bazı ah-

JJblarim vardı, onlan ziyaret ettim... 
i^^ bu sualleri niçin soruyorsunuz? 
Ben maruf bîr tüccarım... Polisle hiç 
**r zaman bir alâkam olmamıştır. 

Yılmaz Ali nezaketle: 
— Efendim, kusura bakmaym, bir 

*™ayet var da, maktulün Rüştü bey 
^ûiasmdan şüpheleniyoruz, bımun 
^ sizi taciz ettik. Teşhisi hususun
da bize yardım edersiniz ve bildikleri-
™« de söylersiniz, değil mi? 

Ç^esedin Rüştü beye ait olduğu 
anlaşıldıktan sonra, îstanbul'lu 

•uyumcu şunları anlattı: 
Ben rahmetli ile arasıra işler 

^ ^ d m ı . Geçenlerde kendisinden 
Zr "mektup aldım: İzmir'de üç arka-
^ 1 müşterek sermaye ile bir tek taş 
^ ^ t a y ı elden düşürmüşler. Bunun 
^ * ^ d e hakikî kıymetini bulamıya-
^ J ^ düşünerek, namusile şöhret 
^ ^ ^ arkadaşım Rüştü'ye Istan-

oa satması için tevdi etmişler. O 
yord^T^,! ^'^'^ ^^"^ görüşmek isti-
Bfleoİsf ^ " Bursa'ya banyolara 
Jĵ -̂ -egım için bu otelde randevu ver-

ö u ^ . ? ^" ' ^'y^^^^i elmas sözünü 
>ar ar!?; ^ ' ^^ ' ^ ^st"n« başım tek-
»ManS"L^i^^*^ ^'y tarafından ki-
• ^ n L ^ ! f : ' maktulün eşyaları 
kat bvlf*v ^^^^'•^yat yaptılar. Fa-

^taymeth taş bulunamadı. 
^ ^ z diyordu ki: 

j ^ B ^ ı z , havlulaı- temiz. Sabun 

y »se, odasında on dakika 
Sore bu müddet zarfında 

ki 1 e 

kaJd »gına 

Nakleden: 

(Vâ - Nû) 
ne yapmış olacak?... Herhalde bir şey
le meşguldü. Ben bu meşguliyetini, 
elması saklamak için yer aramasına 
hamlediyorum... Daha iyi tetkik ede
lim... Belki tek taşı bir yerde bulu
ruz... 

Fakat Ali'nin iddiasına rağmen 
bütün araştırmalar boşa çıktı. 
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l y üstü beyin saat on ikiye doğnl 

İnce uzun bir kamayla arkadan vuru
larak öldürüldüğünü tıbbı adlî tesbit 
etti. Bu hâdiseyi gazetelerin sütun gu
tun yazmaları üzerine, İzmir'deki üç 
şerik, palas pandıras Bursa'ya geldi. 

Üçü de biribirine benzemiyen adam
lar. Abdullah Tostoparlak, ablak yüriü. 
çekik gözlü ağzım kapatan bektaşi 
bıyıkh bir tellâldı. 

Fatin ise, İzmir'in zengin ailelerin
den birinin ticarete yeni başlıyan ço
cuğuydu. Vaktile babası kendisine bir 
sermaye vermiş, o da bımu batırmış. 
Şimdi ikinci sefer aldığı paramn bir 
kısmlle bu elmas ticaretine iştirak et
miş. O parayı da batınrsa ailesinin 
itimadım kaybetmekten korkuyordu. 

Diğer şerik Said, İzmir'de komis
yoncu - simsar. İşi gücü bu gibi alım 
satımlar. Uzun boylu, fırça gibi san 
saçlan var. Ufacık ufacık mavi göz
lü. Baston yutmuş gibi yürür. Katı 
katı mafsallı. Elleri, ayaklan koca
man. Az konuşur. Konuştuğu saman 
da tutuktur, hattâ kekeler. 

Hepsi Yılmaz Ali'nin etrafım sardı. 
— Aman beyim şu pırlanta]^! bize 

bul... Ne demeğe sigortaya koym»> 
mışız!.. Mahvoluyoruz. 

En ziyade üzülen Fatin'di. Çünkü 
sermayenin yansından fazlasını n 
koymuştu. Pohse gizUce dedi U: 

— Ben İstanbul'dan gelen bu ZekAl 
beyden şüpheleniyorum... 

Esasen o sıralarda Çeklrge'de dn»* 
yet yeri etrafında oymyan çocuklar 
(ahlar arasında Ur baston bulmuş
lar. Üzerine binerek 3rolda koştunuz 
larken, baston İkiye ayrılmış. Alt kıs
mı kılıf gibi düşerek baş tarafa mer
but bir şiş kama meydana çıkmış... 

Çocuklardan birinin dayısı penste 
olduğHı İçin bu mesele dikkati celbei-
ti. Zira, Rüştü bey de bu cins bir aU 
lâhla öldürülmüş değil miydi?.. Yür 
maz Ali, İstintak günü otel k&tlblnln 
söylediği bir sözü hatırladı: Zekâl e^ 
yasmı bırakmış, bastonunu ahp çıb-
mıştı. Ve şimdi eşyasımn arasında 
baston yoktu. 

Ali, bu şüpheler üzerine Zekâi'yl 
tekrar ziyaret etti: 

— Siz bir şey kaybettiniz mi? - di» 
ye sordu. 

— Hayu-, katiyyen... • 
— Lâkin bastonunuz varmış?.. 
— Ne münasebet? 
— Otel kâtibi söyledi... Cinayet gü

nü, ellnizdeymiş. 
•— Hatınnda yanlış kalmış olacak... 
ŞişU baston Zekâi'ye gösterildi. Ku

yumcu bunun kendisine ait olmadı
ğında ısrar etti. Maamafih, şişte kan 
izi de yoktu. Bununla beraber Yılmaz, 
Zekâi'nin peşine taharri memurlan 
koydu. Kuyumcunun her hareketini 
haber vereceklerdi. Gitmeğe kalkar
sa da «karakoldan sizi çağırıyorlar!» 
diye nezaketle seyahatine mâni ola
caklardı. 

Ertesi sabah taharrilerden biri, Ze-
kâünin bir otobüste yer tuttuğunu 
ve postaya uğrayıp bir şey bıraktığını 
bildirdi. Yılmaz Ali hemen tertibat 
aldı, ve postada Zekâi'nin İstanbul'
daki adresine gönderilen taahüdlü 
bir kutu zuhur etti. Açıp baktılar. 
İçinde pamuklara sarılmış fevkalâde 
güzel bir tek taş parlıyordu. 

Biraz sonra, taharri memurları 
Zekâi'yi karakola getirdiler. Kuyum
cunun rengi uçmuştu. Elleri sapır sa
pır titriyordu. Komiserle Yılmaz Ali'
nin suallerine, gözlerinden 'yaşlar 
akarak şu izahatı verdi: 

— Artık kararım karar: Polisten 
hiç bir şey gizlemiyeceğim. Zira sakla
mak istediklerim, görüyorum ki, 
alevhime dönecek. Baston hakikaten 

benimdir. O akşam Rüştü beyi otelde 
bulamaymca Çekirge meydanına doğ
ru yürüdüm. Bu civardaki evlerde ta-
mdığım bir bayan vardır, onu gör
mek istiyordum. Otobüslerin durak 
yerinde Rüştü beye rasladım. Selâm-
laştık. Beni beklemediği için mazeret 
beyan etti. Birisile acele randevusu 
varmış. Geceleyin, yemekten sonra 
otelde görüşeceğimizi söyledi. Bunla-
n konuşurken de gideceğim ev istika
metinde beni teşyi etti. Sonra ayrıl
dık. Benim o bayanla görüşmem zev
cemle aramı açacağım düşündüğüm 
İçin, polisten hakikati gizlemiştim. 
O evde metresimle yemek yedim. Çe
neye daldık. Bir kaç saat sonra çıkıp 
ta ay ışığında geri dönerken, bir de 
ne göreyim? Yolun kenannda, yüzü 
koyun bir adam yatıyor... Sarhoş san
dım. Fakat yaklaşınca hareketsizliği 
dikkatimi celbetti. İğilip baktım ve 
Rüştü bey olduğımu hayretle gördüm. 
Sırtmdan kan akmıştı. Hemen yüzü 
koyun çevirdim. Kalbini muayene 
ederek öldüğünü anladım. Fakat mu
ayene ederken eUme bir de kutu iliş
ti. Kuyumcu olduğum İçin bunun el
mas mahfazası olduğımu anlamakta 
güçlük çekmedim. Acaba cinayet bu 
yüzden mi olmuş diye açarak baktım. 
Hayır! mücevher duruyordu. Oayri-
Ihtlyarl aldım. İlk düşüncem, karako
la giderek cinayeti haber vermekti. 
Lâkin sonra korktum. Elimde kamalı 
bir baston var. Ya benden şüphelenir
lerse? Kendimi nasıl temize çıkarı
rım? Bayanın evine gittiğîmi söyle
mek lâzun. Bu takdirde de gazeteler
de earanm fâş olacak, ailem yıküa-
oak... İşi bilmemezlikten gelmeği ter-
d h ettim. Heyecan İçinde, bastonu
mu da oradaki çahlar araşma sakla-
Oon. 

«... Babasmm verdiği sermayeyi Ur 
kere batırmıştı. İkinci defa ayni aki-

bete uğramaktan korkuyordu...» 

Yılmaz Ah, sanki hiç bir şeyden har* 
berdar değUmlş gibi: 

— Hmas nerede? - diye sordu. 
Adam, bütün samimiyetile: 
— Evvelâ bir duvar koguna sokup 

gizledim. îstanbula giderkaı götüre
cektim. Lâkin sorura şüphelerin ben
de toplandığını hissedince, ne olur ne 
olmaz üstümde taşımıyayım fikrile 
postaya vererek kendi adresime yöUfr 
dım. 

— Demek elması kendinize mal edi
yordunuz?. 

— Hayır, asla... Onu bankadaki 
kasama koyacaktım. Cinayetin faili 
meydana çıktıktan sonra elması poli
se teslim edecektim. 

Komiser çekmeyi çekti. Postadan 
alman kutuyu çıkararak: 

— İtirafınız pek lehinizde bir hare-
ket oldu. Zira biz sizi takip ettiriyor
duk. Mücevheri de ele geçirdik... -
dedi. - Bu değil mi?. 

— Ta kendisi... 
Kutuyu açtüar. İki poüs, hayran

lıkla, kocaman taşı seyredlyorlaı;dı. 
Sonra Zekâi'ye uzattılar. 

— Acaba ne eder? 
Kuyumcu: 
— Ben de gündüz gözile ralıat ra-

1 m a s 
hat tedkik için vakit bulmamıştım... 
- dedi; cebinden saatçilere ve mücev-
hercUere mahsus bir pertavsız çıkara
rak gözüne iliştirdi. 

Ve hayretle bağırdı: 
— Sahte! 
— Sahte mi?.. 
— Evet... Pu-lanta değil... Taklid... 
Üç erkek, afal afal biribirine bak

tı. 

Mesele şeriklere anlatıldığı vakit 
şu hakikat meydana çıktı: 

Mücevherin asıl sahibi, mütareke
de Îstanbula gelen bir Rus kadmı imiş. 
Hakiki elması üzerinde gezdirmekten 
korktuğu için Paris'te bir de kopyasını 
yaptırmış. Bu zaten Avrupa'daki ekser 
büjrük elmas sahiplerinin âdetidir. 
Mücevher elden ele geçerken kopya
sı da birlikte satılmış. Gene de öyle 
olacakmış. Rüştü bey asıl ve sahte pır
lantaların ikisini birden j'anmda ta-
şıyormuş. 

öyleyse şimdi mesele salıici elması 
bulmaktaydı. Ali, ilk şüpheleri üzerin
de İsrar ediyordu: Pırlanta odada sak
lanmış olacaktı; on dakikalık zaman 
bunu gösteriyordu. 

Onun için yalnız başına oteli ziya
ret ederek bir araştınna daha yaptı. 
Bu sefer, her çivi, her ı>ervaz, her yas
tık ayrı ayn alâkasmı celbetti ve meş
hur polis hafiyesi için birer tedkik 
mevzuu oldu. Gene de bulamadı. «Of!» 
diye, masallardaki laladan imdad is
tercesine, ellıü demir karyolaya vur
muştu ki, topuzlardan birinin sallan-
d^ğînı f arketti. Hemen bı*onz tokmağı 
çıkardı. Boşlukta minimini bir mü
cevher kutusu gördü. 

Sevinçle, kendi kendine: 
— Buldum!... - dedi. - Şimdiye ka

dar bımu akıl etmediğime şaşıyorum... 
Halbuki en muvafık yer burası değil 
mi?. 

Kutuyu açtığı zaman, gözlerinin 
bir ıçütı ile kai'şılaşacağını zannedi
yordu. Hazzımn artması için pencere
ye yaklaştı. Fakat malıfaza boştu!. 

Biran şaşaladı. Sonra düşündü: 
— Demek benden evvel bu odaya bi

li girmiş. Elmasın burada gizli oldu
ğunu bilen biri... 
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F atin, Yılmaz Aliye: 
— Zekâinin itiraflarına inan

mıyorum. Polisi adatmak için böyle 
bir oyun ya'ptı. Asıl elmas mutlak on-
dadırl - diyordu. 

Yılmaz Ali sordu: 
— Pırlantanm Rüştü beyle beraber 

Bursa'ya gddiğini kimler biliyordu? 
Abdullah lâfa karıştı: 
— Yalnız biz üç şerik. 
Rüştü bey, bizzat başkasına ağzın

dan ka]çırmış olmasm? 
Said, ağır ağır: 
— Hayır... Söylememiştir... O, İh, 

İh, Ihtiyatkftr bir adamdı. 
Fatin, hdecanla: 
— Gördünüz 3ra, Ali bey... Bizden 

başka bu İşi bilen yok... Sade Zekâi .. 
Ali düşünüyordu ki, zevahir Zekâi]^! 

itham ediyor. Lâkin o, katil ve dalave
reci insanlan isticvap ede ede haleti 
ruhlyeleri o kadar iyi öğrenmişti ki, 
keskin nazaıianndan en ufak bir ha
reket kaçmazdı. Aldandığı asla vaki 
değildi. Bu sefer de işte, hissiyatı İs
tanbullu kuyumcunun masum CAÛM-
ğu merkezindeydi. 

Şdıir içinde ince bir tedkikata gi
rişti. Kimbüir belki şoförlerden bhl 

ona bir ipucu verebilirdi. Bütün hat
larda işleyen şoför ve biletçilerln ya
nma taharri memurlarmı katarak, 
hepsine Çekirgede birer gezinti yap
tırttı ve sezdimıeden bu adamlara üç 
şeriği gösterdi: 

— Tanıyor musunuz buıüan?... 
Kendilerini hiç taşıdınız mı? 

Bir genç şoför, Sald'i görünce teşhis 
etti: 

-^ Taşıdım ya bu lâf çalmazı... Ke
kemenin biridir! İzmiı-den getirmiş
tim... dedi. 
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Ali üç şeriği ve Zekâi'yi topladı.^ 
— KatU sizin aranızdadır ve 

ben onu keşfettim! - dedi. 
Fatin, müstehzi bir tebessümle Ze-

kft'iye bakıyoı-du. Abdullah fok biçi
mi bıyıkları arasmdan soluyordu. Ze
kâi'nin benzi uçmuştu. Said küçük 
mavi gözlerini polis hafiyesine dikmiş
ti. Ali, parma:ğını ona uzatıp: 

— Sen? - dedi. - Cinayet günü îz-
mirde olduğunu söylüyordun. Fakat 
7201 numaralı otomobille buraya gel
mişsin. (xxx) otelinde kalmışsın... Se
bebini biliyorum. Rüştü beyin karşısı
na çıktm: Merak ettik. Seni muhafa
za için geldim! Amto elmas nerede? 
Üstünde taşıma!» dedin. Sana itimad 
eden Rüştü, mücevheri kaı^olanın tok
mağında sakladığını anlattı. Sen onu 
o gece yemeğe davet ettin. Bir gezin
tiye çıktınız... Ve mehtapta, tenha bir 
yolda... 

Birdenbire kesti: 
— Söyle! - dedi. - Neyle öldürdün?. 
Said elinde daima gezdirdiği şemsi

yeyi büyük bir asabiyetle: 
— İftira!... - diye havaya kaldırdı.-

Senin cezanı vereceğim, yalancı he
rif... 

Fakat vidası bozulan şemsiye bir ya
na fırladı. Yalnız sap Said'in elinde 
kaldı. Ve kan lekeleri hâlâ üzerinde 
olan keskin bir şiş meydana çıktı. 

« « « > 
Tevkif edilen Said'in mücevheri sak

ladığı yeri haber vermesi mesele teş
kil etmedi. Tamamile Yılmaz Ali'nin 
tahminlerine uygun şekilde itirafta 
bulundu. Dostlukla Rüştü'nün ağzın
dan her şeyi imrendikten sonra, onu 
kamaladığmı, odasına da bahçeye na
zır pencereden sabaha karşı girerek 
bu işi yaptığmı ve İzmir'e dönüp hiç 
birşey olmamış gibi tabiî hayatma de
vam ettiğini bülbül gibi anlattı. 
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Tahlif heyeti reisinin nutku, 
yennin e tme resnni 

Tahlif heyeti âzasımn üstlerinde 
kırmızı kumaştan örtüler bulunurdu. 

Evvelâ reis tarafmdan şu nutuk 
irad edilirdi. 

[Vatandaş! 
Otuz bir senedir mukaddes bünyei 

milleti hain bir kurd gibi kemiren 
idarei haziranın alçak vç alçak oldu
ğu için elbette korkak olması lâzım 
gelen bir sürü taraftarları önünde 
millet âciz bir kadın gibi cebîn ve mü-
tereddid kaldı. Otuz bir senedir fazi
let ve hürriyet yerde süründü. Zulüm 
ve hiyanet bir iklili mefharet gibi 
ümmetin başında taşındı. Çünkü, 
evet, çünkü biz o hiyanetin silâhı gad-
nnı kendi ellerimizle biledik; sükû
tumuzla, kabulümüzle, meskenetimiz
le bugüne kadar behayı hürriyeti bi
len milletlerde kadınların bile kabul 
çdemiyeceği, tenezzül edemiyeceği bir 
aciz ve zilletle biz bu istibdadı besle
dik ve büyüttük. İşte bugün namusu
muzu ayaklar altında, şam tarihi ec
dadımızı bir paçavra gibi dünyanın 
enzarı tezyif ve tahkiri önünde hakir 
ve zelil bırakan o zulmün tesiri, o cel
lâdın hiyanetidir. Binaenaleyh bu ka
dar zamandanberidir hukuku insani-
yemizin sinei masumiyeti üzerine bir 
kâbusu hiyanet gibi çöken bu heyu
layı muzlimin ihatai melûnesine, fi
kirlerimizin mukaddes cevelâm hür
riyetine esdadı ahenin çeken amelei 
hiyanetin yırtıcı tırnaklarına, kulak
larımızı yırtan zincir seslerine, vic
danlarımızı tazyiki hunini altına alan 
katil pençelerine, evet, bütün bunla
ra artık ebediyyen hitam verilecek 
zaman geldi. Öyle ise, bir kere düşü
nelim: 

Dün ne idik? Bugün ne olduk? 
Namusu tarihimize her gün yeni 

bir karha! felâket açan bu meşum 
tarzı idare ile pek yakın bir zaman 
zarfında bilsek ne elîm neticelerle, ne 
acı günlerle karşı karşıya bulunaca
ğız! 

Bir zamanlar o parlak ve namüte
nahi kudret ve satveti Viyana kapı
larında, Hind denizlerfnde ispat ve 
ilâ eden atalarımızın evlâdı olduğu
muzu bir parça düşünsek, bir parça 
bilsek, ki bir zamanlar koca bir Bi
zans imparatorluğunu kökünden ko
parıp atan, Avrupamn her köşesin
den kabarıp gelen milyonlarca salibiy-
yunun tufam taarruzu önünde aslan
lar gibi çarpışan, ancak bir fikri adil 
ve celâdetle kınından çıkan kılıcı 
önünde dünyanın bütün menfaatleri
ni, bütün ittifaklarını parça, parça 
jnrtan muhterem ecdadımızın kanın
dan vücude geldiğimizi bir kere, ah! 
bir kere insaf ile mülâhaza etsek! 
bugün geçirdiğimiz bu melun ve 
karanlık saatler içinde ne kadar şaş
kın, ne kadar âciz ve alil, ne kadar 
müdafaasız, ne kadar ittihadsız, hat
tâ ne kadar yetim ve kimsesiz kaldı
ğımızı bir kere bilmek istesek, bir ke
re görmüş olsak, ki anaları dul, evlâd-
ları öksüz, memleketleri fakir bıra
kan, zekâyı medahin, kuvveti cellâd 
ve hain, askerleri âleti zulüm ve şer, 
ahaliyi dilenci, memurini hırsız ve ga-
sıb menzilesine indiren, aileleri ma
tem ve sefalete, erbahı namusu zin
danlara, maşukai hürriyeti zincirlere 
bağlıyan, ecdadımızın kanlan bahası
na kazandıkları ve bugün bize mukad
des bir mirası namus ve celâdet ola
rak bıraktıkları memleketlerimizi, 
eyaletlerimizi 'en küçük bir heyecam 
millîye bile meydan vermeksizin hır-
sızcasına, alçaklıkla çalıp ecanibe tes
lim eden hükümeti haziranın denae-
tini eğer hâlâ takdir edemedikse! 
eğer şu otuz milyondan ziyade olan 
milleti Osmaniyenin hukuku mevru-
sei milliyesini böyle en denî vasıtalar
la kahr ve imha eden şu bir kaç 
edebsizi, "hükümeti haziranın bu sütu
nu levs ve melanetini bir hamlei ha
miyetle devirip kırmak bizce müm
kün değilse o zaman katiyyen bilme
li ve hemen itiraf etmeliyiz ki insan 
namı mübecceüne lâyık adamlar de-
ğilizl 

Eğer çoban sürüsünün, kuş yuvaa-
mn, insan vatanının hâmisi ise, aca
ba biz buna lâyık olmak için şimdiye 
kadar ne yaptık? Elbette bilirsiniz ki 
vatamn geçirdiği bu kara günler bü
tün milletin namuskâr olan efradı 
mazlûmesi için de yüz karasıdır. 

Eğer vatanı biz düşünmez, yarala
rını biz bağlamaz, onun istikbalini biz 
hazırlamaz isek bilmeliyiz ki bunlan 
düşünecek hiç bir devletli yoktur; o 
devletlUer, ki yaldızlı kâşaneler için
de bütün milletin derin bir zulüm ve 
kahır altında boğulan feryadı mazlû-
miyetine çarecuyane koşmağa bedel 
huzuzatı hayvaniyetinin mülevves 
çirkâbı sefaheti içinde köpekler gibi 
yalnız kendilerini düşünmekle imra-
n hayat ediyorlar; bilmiyorlar ve da
ha doğrusu bilmek istemiyorlar ki 
âlemde selâmeti umumiyeye vakfı 
hayat etmekten büyük bir vazifei in
saniye yoktur! 

Vatandaş! 
Bir zamanlar murikei mehabeti ec-

dad olan o Eflâk ve Buğdanlan, o Tu
na ve Balkanlan, o Sırbistanlan, o 
Bosna Hersekleri, Tesalyalan, Kaf-
kasyalan, Mısırlan, Tunuslan, Kıb-
rısları, Giridleri, vatamn bütün bu 
eczayi mukaddesesini düşmanlarımı
za teslime badi olan ve bugün Anado-
luyu Alamanlığm, Makedonyayı Bul-
garlığm müstemlekesi haline koymak, 
velhasıl memleketin her tarafım düş
man pençelerine teslim etmek istiyen 
esbabın en birincisi vahdeti kudsiye-
ye inanan bu milleti rahmeti ittihad-
dan a3nran ahlâkı hodbini olmuştur. 

Fakat artık yetişir! 
Artık bu acılar, bu hakaretler, bu 

ayaklar altında ezilmeler yetişir! Va
tan yarah bir aslan gibi yerlerde çır-
pmırken bütün vatandaşlarımızı, an
cak onun ekmeğUe, onun ruhUe, onun 
sıyanetile, onun namusile yaşıyan 
kardeşlerimizi en derin uyku içinde 
görmeğe bedel, hepsini beraber gör
mek ve milletin galebei ittihadı önün
de zulüm zincirlerinin kırıldığım işit
mek istiyelim. Bunun için çalışalım 
ve hattâ icab ederse bunun için seve, 
seve ölelim. 

Muhterem arkadaş! 
Bugün bu esası üstüvar üzerinde 

kale gibi teşekkül eden Osmanlı Te
rakki ve İttihad cemiyeti sizi namu
suna edilen kefaleti katiye3ri lâyete-
gayyer bir metanetle ikmal ve isbat 
edecek kadar metin ve muhterem bir 
âza olarak selâmlamakla mübahi olu
yor. 

Artık bugün millet hukuk ve hür
riyetini hayatınm da fevkinde bir 
kuvvetle telâkkiye hazır olduğu için 
zulmün tesirine, zalimin evhamına 
ehemmiyet verilecek zamanlar bütün, 
bütün geçmiştir. Binaenaleyh kema
li cesaretle bağırabiliriz ki: 

Yaşasm millet! Yaşasın vatan! Ya
şasın istikbal!] 

O günlerdeki ihtilâl edebiyatı üslû-
bile ve müstebid idareye karşı kin ve 
nefretle yazılmış olan ve ancak mü
nevverler tarafından anlaşılabilen bu 
nutuk vatanperverane heyecanile 
Ömer Naci tarafından kaleme alm-
mıştı. 

Selânikte maarif müdürlüğünde 
bulunmuş olan Reşid bey - sonra Se-
rez mutasarrıfı ve Edime valisi ol
muştur - cemiyete dahil olurken göz
leri kapalı, iyi dinlemek için bir eli 
kulağlnm arkasında, nutkun hemen 
her cümlesinin sonunda bir tasdik 
sözü sarfetmişti. 

Sonra ayandan olan Besarya efendi 
de nutkun mealini kavramak için de
rin bir dikkat sarmeylemişti. 

Bu uzun nutuk okunduktan sonra 
yeni azaya yemin etmesi lâzım geldi
ği tebliğ edilirdi. 

— Söyliyeceklerimi harfiyen ve kai
men tekrar ediniz! denilirdi. 

Yeni âza bir eli mütedeyyin olduğu 
dinin mukaddes kitabı, diğer eli bir 
hançerle tabanca üzerinde yemin 
ederdL 

(Arkası var) 

'imiffMci^^m:^ 
24 Şubat 938 Perşembe 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyatro
su: Serçecik Umacının evinde, 19: Nihal 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk sarkılan, 19,30: Spor musahabe
leri: Eşref Sefil, 19,55: Borsa haberleri, 
20: Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafın
dan Türk musikisi ve halk sarkılan, 
20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 20,45: Bimen 
Şen ve arkadaşlan tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, (Saat ayan), 21,15: 
Tahsin ve arkadaşlan tarafmdan Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 21,50: Bedriye 
Tüzün Şan: Orkestra refakatile, 22,20: 
ORKESTRA: 1 - Auber: La Muette de Por-
tici, ouverture, 2 - Luigini: Ballet eğyip-
tien, 3 - Holmes: Tokasal, 4 - Lulotta: 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Kanşık 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarlcılan (Makbule Çakar ve ar
kadaşları), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Nezihe ve arka
daşları), 20,15 - 20,30: Havacılık: Ş. Ha
zım: Ergökmen, 20,30 - 21: Plâkla dans 
musikisi, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 
21,15 - 21,55: Stüdyo orkestrası: 1 - P. 
Tosti: Serenade, 2 - Mascagni: İris, 3 -
Weber: İnvitation â la Valse, 4 - Rubins-
tein: Danse des Fiancees de Kaschmir, 
21,55 - 22: Yannki program ve İstiklâl 
marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Deutschlandsender 20,10 da salon mu-
zikası — Berlin 20,10 da çeşitli konser — 
Frankfurt 20,10 da radyo orkestrası — 
Hamburg 20,10 da askerî mukiza — 
Kolonya 20,10 da eğlenceli konser — 
Brüksel 20,15 de radyo orkestrası — 
Strasburg 20,30 da çeşitli konser — Lon
dra 20 de salon orkestrası — Orta İn
giltere 20 de radyo orkestrası — Roma 
2030 da eğlenceli muzika — Florans 
20,20 de mandolin konseri. 

Saat 21 de 
. Viyana 21,25 de radyo salonımda kar
naval eğlenceleri — Deutschlandsender 
21 de radyo orkestrası — Berlin 21 de 
dans havalan — Hamburg 21 de cCasa-
nova» operası — Leipzig 21 de çeşitli 
konser — Stuttgart 21 de güzel bir ak
şam muzikası — Saarbrücken 21,55 de 
eğlenceli akşam konseri — Brüksel 21,30 da 
«Tristan ve İsolde» operası — Nls P.T T 
21 de konser — Radlo Toulouse 21,15 de 
eğlenceli muzika — Lpndra 21,30 da or
kestra konseri — Varşova 21,05 de Es-
tonya muzikaa — Bükreş 21,15 de sen
fonik konser. 

Saat 22 de 
Deutschlandsender 22,15 de salon mu

zikası — Königsberg 22 de orkestra mu
zikası — Münih 22,15 de piyano konse
ri — Brüksel 22 de operaya devam — 
Lyon P.T.T. 22,30 da «Oh, papa» opereti — 
Radio Paris 22,30 da senfonik konser — 
Strasburg 22,30 da Mozart eserierinden 
konser — Radlo Toulouse 22,45 de Viya
na muzikası — Milano 22 de «Caracciola* 
operası — Varşova 22 de karnaval eğ
lenceleri — Beromünster 22,25 de salon 
muzikası — Prag 22 de radyo orkestra
sı — Peşte 22,15 de piyano konseri. 

' Saat 23 de 
Alman istasyonlan, Stuttgart'tan nak

len 23,30 da halk. ve dans havalan — 
Brüksel 23 de operaya devam — Lyon 
P T T operete devam — Orta İngiltere 
23,15 de piyano konseri — Roma 23 de 
piyano konseri — Milano 23 de operaya 
devam — Florans 23 de eğlenceli kon
ser — Lüksemburg 23,30 da senfonik 
konser — Sottens 23 de radyo orkestra
sı — Peşte 23,05 de cazbant. 

Saat 24 den İtibaren 
Brüksel 24 de operaya devam — Radio 

Toulouse 24,15 de konser, 1,15 de gece 
muzikası — Londra 24,25 de dans mu
zikası — Roma 24,15 de dans muzikası — 
Peşte 24 de orkestra konseri — Stuttgart 
ve Frankfurt 1 den 3 e kadar gece 
konseri. 

25 Şubat 938 Cuma 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Konferans: Ali Kâmi Ak-
yüz (Çocuk terbiyesi), 19,30: Beyoğlu 
Halkevi gösterit kolu tarafmdan bir tem
sil, 19,55: Borsa haberleri, 20: Vedia Rıza 
ve arkadaşlan tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 
20,33: Ömer Rıza tarafmdan arabca söy
lev, 20,45: Muzaffer Güler ve arkadaş
lan tarafmdan Türk musikisi vehalk sar
kılan, (Saat ayarı), 21,15: Mustafa ve 
arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk sarkılan, 21,50: ORKESTRA: 1 -
Tshalkowsy: La belle au bols dormant, 
2 - Liszt: Rhapsodi No. 2, 3 - Waldtenfel: 
Estudiantina valse, 4 - Stolz: Marchen 
den İnğend, 22,45: Ajans haberleri, 23: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçaları, 
23,20: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23,30: SON. 

•A- Beyoğlu Halkevinden: 26/2/938 cu
martesi akşamı saat 21 de Beyoğlunda 
Nurziya sokağında Parti kurağmdaki 
Evimizin temsil salonunda bir toplantı 
yapılacaktır. 

\ — (Abbasîler devrinde türkler) mev-
znvnda muharrir bay Ömer Rıza Doğnıl 
tarafından konferans. 

2 — Evimizin Ar şubesi tarafından 
konser. 

3 — Gelmek Istiyenlerin Evimizden da
vetiye almalarmı rica ederiz. 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

— Tazan: iskender F. Sertelll Tefrika No. 151 

Sinan reis, küçük bir yelkenliyle limana dönmüştü. 
Korkunç Filip kendisini yakalarsa ses çıkarmıyacaktı 

Amiral gemisine gelen heyetin ar
kasından Doğan reis dört yüz deniz
ci üe - bunlann hepsi de seçme yi
ğitlerdi - şehre çıktı. Donanma iki 
saat kadar limanda kaldıktan sonra, 
tekrar yelkenlerini şişirip açıklara 
doğru dümen kırdı. 

Hüsrev reis Kefalonyalılara, ne-
feye gideceğini belli etmemek için en
ginlere doğru açılmıştı. 

Bir müddet yollarına devam etti
ler. Sonra yavaş yavaş küçük ada-
jra doğru dümen kırmağa bağladılar. 
Zaten denizi esmer gölgeler sarmış, 
güneş çoktan batmıştı. Türk donan-
masımn nereye gittiğini kimse bilmi
yordu. • 

• 

Şehre küme küme yayılan denizci
ler, yerlUeri memnun etmek için çok 
ağır başlı görünüyorlar ve dolaştık-
lan yerlerde kavga, gürültü çıkarma
dan eğleniyorlardı. 

Panayır yerinde bir çok meşaleler 
yanıyordu. Gpce eğlenceleri başla
mıştı. Genç kızlarla dul kadınlar 
talihlerinin açüması için, rumca ma
niler söyliyerk, ateş üstünden atlı
yorlardı. 

Doğan reisin etrafım saran genç
ler: 

— Bu yıl ne kadar seviniyoruz bil
seniz... 

Diyerk, Türk denizcüerine şarap 
ve taze meyva ikram ediyorlardı. 

Yerli gençler (Filip) aleyhinde 
mütemadiyen atıp tutuyorlar ve bez
ginliklerini fırsat düştükçe anlat
maktan çekinmiyorlardı. 

Bımlardan biri Doğan reisin yanı
na sokuldu: 

— Nişanhlanmızla eğlenemiyorduk, 
dedi, (Filip) derhal güzel kızlan ba
sma toplar, nişanlılanmızı zorla eli
mizden alır ve bumdan gidinceye 
kadar onlarla eğlenirdi. Sizi görün
ce çok sevindik! 

Uzun boylu bir Kefalonyalı da 
başım sallıyark anlattı: 

— Ben bunlann içinde en talihsiz 
bir erkeğim. Geçen yıl (Korkunç Fi
lip) benim nişanlımı da yamna ça
ğırmıştı. Ötekiler gibi onu da ertesi 
gün serbes bırakacak sanıyordum. 
Birdenbire gemisi kalktı, alçak cana
var, nişanhmı da; birlikte götürdü. 
Ah onu bir elime geçirsem... 

Doğan reis te iyice anlamış ve 
inanmıştı ki, (Korkunç Filip) o yıl 
panayıra gelmemişti ve yerlUer on
dan memnun değillerdi. 

Panayır yerinde küçük kulübecik-
1er içinde kurulan meyhaneler sık 
sık dolup boşalıyor., yerliler şarap 
içtikten sonra, ateş oyunlanna, güreş
lere koşuyorlardı. 

Doğan reis sahile çıkar çıkmsız, 
denizcilere: 

— Arkadaşlar! dedi - buradaki ka
dınlara kendinizi kaptınp sarhoş ol
mayın ve vazifenizi unutmayın! Ola
bilir ki, (Korkunç Filip) bize bir pu
su kurmuştur. Yerlilerin ondan ne 
kadar korktuğunu görüyorsunuz! 
Bunlann sözlerine inanmak olmaz. So
kaklarda toplu olarak dolaşınız. Man
galara ayrılarak, onar onar geziniz! 
Bana gelince, şuradaki yeşÜ kapıU 
meyhanenin önünde oturacağım. 
Yanımda yirmi levent kalsın. Beni 
ararsamz, daima oradayım., haydi, 
göreyim sizi, bir sızıltıya meydan ver
meyin! 

Gece olunca.. 
Hüsrev reis donanmaja Kefalon-

yanm arkasındaki küçük körfeze gö
türdü. Orada aklma bir tedbir gel
di. Donanma arasında tek direkli 
küçük .bir yelkenli vardı. Sinan reisi 
bu yelkenliye bindirdi: 

— Haydi, sen limana git., bir kö
şede demirle. Eğer (Filip) gelirse, 
orada bu küçük yelkenliyi görünce 

esir almak sevdasına düşer., ona 
karşı gelmezsin! Bu suretle kendini 
emniyette görür, şehre iner. Şehre 
inmese büe, biz uzaktan - gözcüleri
mizle - vaziyeti tarassut ederiz. Seni 
alıp götürmeğe teşebbüs ederse, der
hal yoldan çeviririz, dedi. 

Gece olunca Sinan reis, yelkenci 
Yusufu da yanına alarak küçük yel
kenli ile limana gelip bir köşede de
mirledi. Bu tedbirden, gündüzün 
şehre çıkan Doğan reisin haberi yok
tu. 

Şehre yayılan dört yüz denizci, ge
ce şenliklerine dalnuşlardı. 

İlk önce uzım bir yolda gece ko
şusu yapıldı. Bu, yerlilerin eski âdet
lerinden biri idi. Yolun iki basma 
ve ortasına bü5rük meşaleler dikü-
mişti. Koşu epice heyecanh oldu. 
Türk denizcilerinin hemen hepsi bu 
koşuyu seyrettiler. Yirmi iki yaşla
rında yerli bir genç koşuda birinci 
gelmişti. Bu yakışıklı biniciyi genç 
kızlar ve dul fcadmlar türkülerle kar-
şılıyarak etrafım aldılar. Her yıl 
koşuda birinci gelen - eğer bekâr 
ise - muhakkak o gece bekâr kızlar
dan birile nişanlamrdı. 

Oenç koşucunun gözleri, koca ari
yan kızlarm üzerinde dolaşıyordu. 
Kızlar: 

— Acaba bir sevdiği mi var? Bize 
neden bakmıyor? 

Gibi dedikodulsurla gülüşmeğe baş
lamışlardı. 

Birinci gelen koşucuya Türk de
nizcileri de şarap ikram ediyor ve 
kendisini tebrik etmek için yanına 
sokuluyorlardı. 

Delikanlının gözü nihayet bir kı-
zm üzerinde durdu., elini genç kı
zın omuzuna koyarak bağırdı: 

— İşte talihim... 
Kızlar hep birden bağnştılar: 
— İkiniz de mesud olun! 
Delikanlı nişanlısmı yanma çektL 

Kızlar etrafını sararken, Türk deniz
cileri de yavaş yavaş koşu yolundan 
panayır meyhanelerine doğru ilerle
mişlerdi. 

Eğlenceler birbirini takip ediyordu. 
Şimdi de - gene bu eski şehrin 

âdetlerinden biri olan - vaiz ve nasi
hat faslı başlamıştı. Bu, ötekiler kar 
dar eğlenceli olmamakla beraber, 
herkesin alâkasım çekiyor ve büyük 
küçük bütün insanlan meşgul edi
yor, hattâ düşündürüyordu. 

Kürsüye çıkan adam filozof kı-
lıkh, tok sesli ve gür sesli bir rum-
du. 

— Bu yıl size söyliyeceklertm uzun 
sürmiyecek! diye söze başladı. 

Yerliler: 
— Bir senedenberi seni bekliyo

ruz., neden kısa söylemek istiyor
sun? Sabaha kadar seni dinliyece-
ğiz! 

Diye bağnştılar. Filozof elini uzar 
tarak kaşlannı çattı: 

— Yeni yıla elemsiz, kedersiz gir
diğimiz için AUaha şükretmejri unut-
mıyahm. 

Dedi. Bir kaç saniye sustu. Yerli
ler bu sırada şükran borcunu öde
mek fırsatını bulmuşlardı. 

Filozof tekrar yüksek sesile: 
— Bu gece size üç nasihatim var

dır! dedi - bunlan dikkatle dinler ve 
gelecek yıla kadar unutmazsmız, heio 
zengin, hem mesud olursımuz! 

Filozofun sözlerine o dakikaya 
kadar ehemmiyet vermiyen Doğan 
reis, oturduğu meyhanenin bahçe
sinden ayağa kalkarak kalabaüğ» 
doğru ilerledi. 

— Tuhaf şey! Hem zengin, hem 
de rhesud olmak., kolay mı bu? Ba
kalım neler yumurtlıyacak bu çor
bacı! 

Diye söylenirken, filozof sözüne 
devam etti: 

(Arkası var) 
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KUÇ 
KÜÇÜK tLANLAR 

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

KÜÇÜK İLANLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri İntihar eder. 

1 -~ İŞ ARIYANLAR 
İMALÂTI HARBİYE FABRİKALARIN

DAN MEZUN TESVİYECİ — BUûmum 
motor tamiratı deruhde ederim. Üsküdar 
Sultan sokak Servilik caddesi 41 No. da 
bay İbrahime müracaat. 

ELEKTRİK SANTRALİNDE ÇALIŞ
MIŞ — Ve Dizel motörlerlnde ihtisası olan 
bir makinist i? arıyor. Akşamda H. F. 
rumuzuna mektupla müracaatları. 

TEMİZ BİR SÜTANNE İSTİYENLE-
RE — Aşağıdaki adrese müracaat: Fatih 
itfaiye caddesi Refah sokak 2/1 No. U 
eve. — 1 

HUKUKÇU — Her nevi kanuni takibat 
fıkaraya parasız ve umuma müsait şe
raitle yapmaktadır ve istişare ücrete tâbi 
değildir. Galata Eski Gümrük caddesi 
Sava (Mitakidis) hanı No. 32. — 1 

2 - ÎŞÇÎ ARIY ANLAR 
İZMİRDE — 20 yataklı hususî bir 

hastane olan: SIHHAT EVİ için diplo
malı birinci sınıf bir hemşire aranıyor. 
1 — İdareyi eline alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere assistens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fennî 
ve idarî bütün yükünü alacak DİPLO-
^ALl, TECRÜBELİ BİRİNCİ SINIF BİR 
HEMŞİRE isteriz. Aylığı: ELLİ liradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
»lektublarını, bon servislerini, son çekil-
ö̂ iŞ fotograflarile beraber İZMİR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 
.^ — 5 

SIVACI ARANIYOR — Matara ima-
'âtı İçin beş sıvacıya ihtiyaç vardır. Bu 
işte İhtisası olanlarm acele Zejrtinbumu 

_Demir Esva Fabrikasına müracaatları. — 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK — Tamamile müceddet, de-

>nir kadro ve çapraz telli GAVEAU mar
ka bir piyano satılıktır. Her gün saat 
14 den 17 ye kadar, Beyoğlu Aynahçeş-
Jne Çekiç sokağında 13 numaraya mü-
î^Caat olunabilir. - . -

SAATLIK PİYANO — Az kullanılmış 
lüks bir piyano, içi demir, boy büyük ucuz 
satılıktır. Beyoğlu, Aynalıçeşme caddesi 

^ 0 - 36 ekmekçi dükkânına müracaat. 

SATILIK PİYANO VE RADYO — Ta-
hmmiş markalı piyano ve radyo ucuz fl
i t le satılıktır. Nişanta^nda Güzel Bahçe 
kokağında Femina apartunanında 4 No. ya 

_yüracaat. _ 1 

SATILIK PİYANO — Alman mark» de-
»lir çapraz, Ankaraya nakil dolayısUe sa-
Jüıktır. Adres: Türbe Piyerloti caddesi 
No. 40. 

SATILIK PİYANO — Alman M. Ritter 
nıarkalı pek az kullanılmış üç pedallı bir 
piyano içi hep demir telleri çapraz bü-
^ * formalı acele satılıktır. Müracaat: 
°eyoğiu Balıkpazar Duduodalar sokak 

>d2_ numaralı dükkânda. — l 

SATILIK YENİ FOTOĞRAF MAKİNESİ 
™AGE MARKA — Çift körüklü 18x24 
ebadında, 0,30 C. M. fuvayyeli çays tessaı: 

• 6.3 objektifli, poz ile çalışır ve lüzu
munda 1/100 kadar enstantane yapan 
opturatürlü ve üç şasisi ila beraber bir 
aaet yeni atelye fotoğraf makinesi 28 
l^bat 938 pazartesi günü saat 1330 da 
mandal Bedesteninde satılacaktır. İstekli-

>İ£2lLgörmeleri. .— 1 

^ r KİRALIK - SATILIK 
v ^ 9 5 ^ E SATILIK EV — Aksaray Oura-
r!̂ . f"seyin ağa mahallesinde Mehmed 

« r ı efendi sokak 3 numaralı dört odalı 
—^iSâLjv satılıktır. İcüıdeküere müracaat. 

bjj*?*'**!» FİATİNE — Satıük 2 ev ve 
re R< '̂"̂  ^^^- istifade etmek istlyenle-
yûk v'^^® Halaskar Gazi caddesinde bü-
tiarı bahçeyi havi ve arka sokağa da 
t W ^ *^ ®̂ büyük bir bina kelepir fia-
bui ,^*'^l''^*'r- TafsUat almak için İstan-
8 ) İJ.̂  ^°- İl posta kutusu adresine (D. 
»naşı °̂ ^*^® mektupla müracaat olun-

desbiri ™ ^^ ~ Kadıköyde KuşdlU cad-
evtoA ^^ ^^^ sokağında 26 numaralı 
Vardır ^^' ^^^^^ ^^ ^" ^^^^ konforu 
llravo ^alıibi taşraya gideceğinden 1300 

•"•LiyS^cele satılıktır. _ 3 

f n S ^ " 0 0 LİRAYA SATILIK APAR-
v a e a ^ "~ * daireli, elektrik, terkos, ha-
ûçerrvH ^^'^zarası fevkalâde, iki dairesi 
canda t' ^^^ *^^^^^ ^^^^ odalıdır. Mer-
apart,,v, "î^"y® caddesinde yeni yapılan 

'^^'"landa sahibi bay Haille müracaat. 

DE I 5^™"A İSTİKLAL CADDESİN-
»•edUecekH.''^!?^ yerinde- bir dükkân dev-
^arts otlı • ^ ^ Istiyenler Sirkecide 

^ r a c a a t etsin*'^^* ^^^^ ^^^ Mehmede 

«»â  o S ' '*'*^^N VE EV - Beyazıd-
'̂ ân ve i t"" caddesinde 56 numaralı dük-
•^^«r ev^îîln"?.^'^ «̂ numaralı 6 odah 
öeki biJtel n ^^* ^̂ ^̂ ^ satılıktır. İçln-
• * i i j , , ^ Recebe müracaat. Elektrik, su 

SATILIK APARTIMAN — Ikl daireli 
üçer oda maktuan 3750 liraya, semti Lâ
leli Hayriye Tüccariye sokağı No. 30/1. 
Müracaat yeri: Lâleli Şair Haşmet sokağı 
No. 41. — 1 

LÂLELİ CAMİİ ŞERİFİ ALTINDA — 
Yeşiltulumba sokağmda 26 ve 28 numa
ralı mücedded kagir iki hane satılıktır. 
Apartftnan tarzında beheri üçer daireli 
ve on birer odalıdır. Terkos, Elektrik, 
Havagazı vardır. Fiat altı bin beşer yüz 
liradır. Hergün öğleden sonra 28 numara
lı evin üst katma müracaatle gezilebilir. 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
MAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasında Hastane bahçesi karşısm-
da 56 No. İl her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
lira kira getlnnekte olan apartıman ace
le satılıktır. Üçüncü kattakilere müracaat. 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. İl müceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol, senevî 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satıhktır. Karşısındaki bak
kala müracaat. -r- 2 

SATILIK EV — Kadıköyde KuşdUi ci
varında 23 Nisan sokağında 26 No. ev 4 
oda, bahçe, her türlü konforu var. Sahi
binin taşraya gitmesi dolayısile 1300 lira
ya acele satılıktır. — 2 

5 — MÜTEFERRİK 
ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusua 

ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanları
na hazırhk dersleri İçin) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe 
agrenj eliğine malik iyi Fransızca bilen 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte Usan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü
racaat. — 15 

HUSUSİ VE MÜNFERİD DANS DERS
LERİ — Beyoğlu Karlman karşısmda 
Nur Ziya sokak 3 No. Her gün müracaat 
saatleri 12 - 14 - 17 - 21 e kadar. En son 
danslar tedris olımabllir. Profesör Pa-
nosyan. 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif l i
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci smıftan onuncu smıfa dahil 
talebelere ders verir ve ihzari sınıfların 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. S. 
Geren Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaç 
apartımam No. 7 Beyoğlu. — 29 

HUSUSİ RİYAZİYE VE FİZİK DERS
LERİ — Yüksek riyaziye tahsilli bir mu
allim orta mektep ve lise talebelerinin 
bulundukları smıflarm programlarmı seri 
ve kuvvetli bir şekilde kazırlar. Hariçten 
İmtihana girecek olanları da emin me-
todlarla az zamanda hazırlar. Akşamda 
R. T, rumuzuna yazı ile müracaat. — 7 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek İs
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatliyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 11 

MÜTEHASSIS TARAFINDAN VERGİ 
İTİRAZLARI, MUHASEBE REHBERLİ
Ğİ — Bilanço tanzimi, ticarî muamelâtın 
teşkili, tedviri, şirket teşkili, tasfiyesi. 
- Tacettln - Galata, Bankalar, Şehsüvar 
cad. 47 No. 1. Tel: 42819. — 18 

MEKTUPLARINIZI ALDIRmUS 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak gfisteımis olan karilerimizden 

Radyo — D. N. — M. R. T. — M.S. 

namlanna gelen mektupları İdareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

23/2/938 Çarşamba günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan ya; sebze 

ve 
Cinsi 

Bakla 
Purasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

» yapralc 
Pancar 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Elma Amasya 

> Ferik 
> İnebolu 

Amlud Ankara 
Ceviz 
Ayva 
Kestane 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Limon yerli 100 

meyva fiatleri: 
Emsali En aşağı En yüksek 

Kilo 
> 
» 
» 
» 
» 

Demet 
* • 

Adet 
9 

100 » 
Demet 

» 
> 

Kilo 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
> 

fiatı 
Kr. S. 

68 — 
3 50 
7 — 
3 — 
7 — 
6 — 
2 50 
2 50 
5 — 
7 — 

30 — 
— 50 
— 40 
^ 25 
14 — 
8 — 
8 — 

16 — 
5 — 
6 — 
4 — 

18 — 
8 — 

Adet 170 — 
Ecnebi limon 100 > 130 — 

Fiatı 
Kr. S. 
70 — 

4 — 
8 — 
4 50 
8 — 

10 — 
3 — 
3 — 

12 — 
15 — 
70 — 
— 75 
— 60 
— 50 
35 — 
25 — 
20 — 
30 — 
12 — 
10 — 
7 — 

24 — 
17 — 

350 — 
160 — 

Portaltal: 
v Dörtyol 36 lık sandık 300 — 320 — 
» » 64 lük » 340 — 350 — 
» » 8 0 İlk » 260 _ 270 — 
D » 100 lük > 210 — 220 — 
y> » 150 İlk » 210 — 220 — 
T> Alanya 64 lük » 350 — 375 — 
» » 8 0 lik > 300 — 325 — 
» D 100 lük > 200 — 250 — 
» Rize 64 lük > 140 w- 150 — 
> » 8 0 lik » 100 — 115 — 
» » 100 lük » 80 — 100 — 

Dr. A. K. 
Karaköy Topçular cad. 43 

i POZ Antivirüsle 
tedavi 

Kan çıbanlan, el ve ayak pannaklarmm arasındaki kaşıntılar. Dolama, 
meme iltihabı ve çatlaklar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenikler, koltuk 

altı çıbanlan. 

Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 
Şark ispençiyari laboratuvarı İstanbul 

Alcba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, ga

zete, mecmua v e kırtasiyeyi ucuz 
olarak A K B A müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
gatış yeridir. Telefon; 3377. 

İsanbul Asliye Üçüncü Hukuk Mahke
mesinden : 

Klemantin tarafından kocası Beyoğlun-
da İncekaş sokağmda 82 No.li evde oturan 
Antuvan Kazaretto aleyhine mahkeme
mizin 937/1542 No.li dosyası ile açılan bo
şanma davasmda: Mumaileyhin ikamet-
gâhmın meçhullyetine binaen mahkeme
ce verilen karar dairesinde arzuhal sureti 
İlân edildiği halde mumaileyh müddetin
de müracaatle tebellüğ etmemiş olduğun
dan, tahkikat günü 24/3/938 Pedşembe 
fiaat 10 olarak tayin edilmiştir. Muma
ileyh Antuvanm mezkûr gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunması veya bir ve
kili kanuni göndermesi lüzumu İlâh olu
nur. (5292) 

Kumbara biri 

zmıun:BANi»sı 

Hardı şişmanlıktan 
memnun • • • 

(Baş taıafı 9 uncu sahifede) 

Bu mektubu götürdüm. Lorel'in 
kapısmm ralığmdan attım. Bir saat 
sonra arkadaşım geldi: 

— Al... dedi, oku... Oku... Şimdi no 
yapalım?.. Bu adamlar müthiş bir 
para istiyorlai'... 

Derhal kahramanca bir cevap ver
dim: 

— Böyle şeylere papuç buakma... 
Gel... Ben oıılara bir cevap yaza
yım... Para yerine götürüp hurma 
ağacının kovuğuna sokalım... 

Oturdum: «Alçaklar...» diye bir 
mektuba başladım. Arkadaşım; 

— Canım... diyordu, adamlan ö 
derece tahkire hakkımız yok... 

Ben: 
— Bırak... Bırak, diyordum. On

lara zaten kızgmım... 
Mektupta meçhul hırsızlara ağzı

ma gelenleri yazdım. Arkadaşım: 
— Camm, diyordu, ne yapıyor^ 

sun?.. Bak mektupta: «Eğer istiyor
sanız buyurunuz, tek başıma hepi
nizle boy ölçerim..» diyorsunuz... Y* 
10 - 15 kişi gelirlerse... 

Cevap verdim: 
—. Gelsinler... 
Götürdüm, kendi elimle mektubu 

ayni ağacm kovuğuna bıraktım. O 
günden sonra bir ay arkadaşım ba
na âdeta bir kahraman muajnelesl 
yaptı. İçimden kahkahalarla gülü
yordum. Bir ay mütemadiyen oda
lara kapanıp. dostumun bana karşı 
hayretine güldüm. Bir ay sonra ona 
işi anlattım, fena kızdı... 

Hikmet Feridun Es 

B O R S A 
23/2/938 

(AKŞAM KATAI^IŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve T A H V İ L A T 

istikrazı 93 
dahili 
1933 istikrazı 98,75 
Ünltürk I 19,12,50 

> U 19,1230 
» n i 19,12,50 

Mümessil I 40 
» n 40,70 
» i n 

i ş Bankası 10,35 
> hamiline 1035 
» müessis 90 

Türkiye Cûm 99,2i 
hurlyet Merkeı 
Bankan 
Anadolu His. 23,71 
Telefon 7,7S 
Terkos 7,28 
Çimento 19 
Ittibad Deftir- 12,78 
menleri 
Şark Değir- 1,09 
mcnltrl 

Paris 
Londra 
Nev York 
MU&no 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek fiatleri) 
Sofya 

Berlin 

24,41 
630 

0.79,45 
15,13,50 
86.74,60 
3.42,75 
4,69,20 
1,42.34 

Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,65.87 

1,96.88 
12,38,10 
34,28,57 

4,19,50 
3,99,68 
106,19 

23,71 

İSTANBUL 
TtCARET ve ZAHtRJS BORSASİ 

23/2/938 
r t A T L A B 

CtNSt 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa yemlik 
Arpa Anadol 
Çavdar 
Mısır san 
Yulaf 
Nohut kalbnrlu 
Dan 
İç fmdık 
Tiftik oğlak 
Tiftik mal 

Aşatı Tukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

5 35 6 1 
5 15 5 20 
4 20 4 22i 
4 8 
4 30 4 32i 
4 30 4 35 
4 20 — — 
7 15 
5 — — — 

34 20 — — 
130 — 131 — 
120 — 126 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Kepek 
Un 
Nohut 
Susam 
Z. Yag 
Yapak 
Bulgur 

81 Ton 
106 » 
28 > 
30 » 
75 » 
26 » 
14 1 
17 » 
2 1/4 > 
3 1/4 > 

1 o t D E N 
Tiftik 
Yapak 
Kuşyemi 
iç badem 
Arpa 
tç fmdık 

67 Ton 
67 » 
25 1/4 » 

3 > 
400 > 

S > 

D I 9 F t A T L A B 

Bı^day: Llverpul 
Buğday: Şlkago 
Buğday; Vinipek 
Arpa: Anvers ^ 
Mısır: Londra 
Keten T. Londra 
Fmdık O.: Hamburg 
Fmdık L.: Hamburg 

6,15 K. 
— .— » 

5,93 » 
4,39 » 
3,92 » 
7,67 » 

89.— » 
38,— t, 

http://No.li
http://No.li
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B Î O C E L .. . Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 
28 gffln Barimda yaşlı kadınları 

daha z^nç gfösterir. 
Cildinirin, gene, teni taze TC pembe kalmaa ifln onu 

besleyiniz. Artık bunijfulduMar kalmadı; 

25 yaşından sonra; 
cildiniz, laymetli 
Biocelini kaylıet-
mieğe başlar. Eğer 
hemen beslenip ih
ya edilmezse bu
ruşup solar ve ih
tiyarlar. 

50 yaşlarında mil
yonlarca kaduılaruı 
karakterleri genç o-
labilir. Fakat, ihti-
yiu:lanuş gibi gö
ründükleri cihetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarlan yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir âlim, 
Viyana Tıp Fakültesinin profesö
rü tarafmdan keşfedilen bu yeni 
cild ımsvırunda kemali itina ile 
dntihab edilmiş genç jhajrvan-
larda gizlenmiş cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş saf 
Blocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir
mek için matlûp nisbet daire
sinde mevcuddur. Geceleri yat
mazdan evvel kullanımz. Beyaz 

B i o e e 1 bu yeni 
cild unsurunda çil
dir. Adeta beşere-
nizin lâzmu gayri 
müfarilddir. Cildi
nizi açlıktan öldür
meyiniz. Onu Bi-
ocel ile besleyiniz 
ve yaşlandığınız 
zamanlarda bile 
cildinizin daima 
taze ve cazip gö
rünmesini temin 
ediniz. 

B 1 O C E L 
Tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cilde 

malik olan 50 yaşlarında 
bir kadm 30 ve 30 yaşla-
nnda bir kadm 24 yaşm-
da görünebilir. Gene kız
lar da hiçbir vakit göre-
miyecekleri şayanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

rengindeki (yağsız) Tokalon 
kremini sabahlan kullanınız. 
Terkibinde «Beysız Oksijen» bu
lunduğundan birkaç g ^ zarfın
da birbirinden daha beyaz üç le-
vin üzerine cildinizi sayam hay
ret bir surette beyazlatır. Siz de 
hemen bu ild Icremi kullanmağa 
başlayuuz. Memnuniyetbahş ne
ticesinden son derece memnun 
kalacaksımz. 

Biocel'U TOKAIiON Kremini 
k u l l a n m ı ş v e h e r s a b a h 
d a h a gfenç crörttnttntts.. 

â . % 
Binlerce Tokalon müşterisinden müessese

mize mektub yazanlarm müşahedeleri kendi
liğinden selen en kıymetli delillerdir. 

(Tokalon Kreminizden bihakkın istifade 
ettim. Yüzümdeki çirkin kabarcıklar zail oU 
du,„) 

Z. B. H. O. Fatsa 
(Tokalon kreminin benim cildimin nescine 

çok uygun geldiğini itiraf etmeyi bir vazife 
bilirim. Cildim esmer olduğu halde Tokalon 
sürdükten sonra beyazlanmakta ve ufak ka-
barcıklar tamamile zail olmaktadır,) 

B. Şehir 1. B. M. Eşi. Tü. Konya 
Mektup] arm asılları dosyalarımızda saklıdır. 

Betonarme Köprü İnşaatı: 
Nafıa Vekâlet inden: 

1 — Sivas vUâyeti dahilinde Sivas - Koyulhisar - Reşadiye yolunda ve 
Kelkit ırmağı üzerindeki Yukan kale ve A^ağı kale köprülerinin betonarme 
olarak inşaatı kapaü zarf usuliyle münakaşaya çıkanlrmştır. Bu iki köprü
nün yeni keşif bedeli 85500 liradu-. 

2 — Eksiltme 10/3/938 tarüüne müsadif perşembe günü saat 16 da Nafıa 
ıVek&letinde şose ve Köprüler Reisliği elcsütme komisyonu odasmda yapılar 
çaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 428 kuruş mu-
kabilüıde Şose ve Köprül«ir Reisliğinden aUnabüir. 

4 — Eltsiltmeye girmek isteyenlerin 5525 liralık muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekâletimizden alınmış müte
ahhitlik vesikasiyle Ticaret odasına kayıtU olduklarma dair tescili hüviyet 
varaka» ibraz etmeleri lâzımdır. 

I Isteklüerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazüı vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi-
dir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «440» ((948» 

İstanbul Sucular ve Kûulsuz meşrubatçılar cemiyetinden 
Sucular cemiyetinin «mütni heyetinin 16/2/938 çarşamba günkü toplantısında ek

seriyet hasıl olmadığından 4 Mart 938 cuma günü saat 10 da tekrar toplanmasına ka-
Cemiyet mensuplanmn mezkûr gün ve saatte Cağalojlunda Eminönü Halkevi sa-

lonımda ^̂ y-ır bulunmalan U&n olunur. M- 1*̂ 3 

İSTANBUL BELEDİYESİ 
MEMURLARI 

KOOPORATİF ŞİRKETİNDEN: 
Kooporatifimiz umumî heyeti 14 

Mart 938 tarihine tesaldüf eden Par 
zartesi günü saat on altı bugukta 
Türbede Kooperatif salonunda adiyen 
senelik toplantısmı yapacaktır. 

MÜZAKERAT RUZNAMESÎ 
1 — 938 senesi hesap devresine 

aid İdare Meclisi ve Murakıp rapor-
lannm okunması, 

2 — 938 senesi bUânço ve kâr ve 
zarar hesaplarmm tedldk ve tasdild 
ve İdare Meclisi âzalarUe Murakıplen 
rin ibrası, 

3 — Esas mukavelenin 28 inci mad
desi hükmüne göre müddeti biten 
İdare Meclisi azalan yerine yenileri
nin seçilmesi, 

4 — Yeniden iki murakıp intihap 
ve ücretlerinin tayini. 

Hazımsızlık 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRİMELERİ 
Çok temiz bi-KIarbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz 

önünde tutularak srapümıştır. Her eczanede satılır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Şartnamesine ekli listede ebad ve miktarı yazüı 1590 metre yuvarlak 

kıvrılmış ve kayış numuneleri mucibince pazarlıkla satm alınacaktır. 
H — Pazarük 7/111/938 tarüıhıe rastlayan pazartesi günü saat 16 da 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

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

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «939» 

I — Şartname ve projesi mucibince Urfada 3raptınlacak Müdürlük binası 
inşaatı kapaü zarf usulile eksUtemye konmuştur. 

n — Keşif bedeli «22864» lira «97» kuruş" ve muvakkat teminatı «1714» li
ra «87» kuruştur. 

m — Eksiltme 7/III/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 te Kar 
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve projeler «1. 15» lira beûel multabUinde : İnhisarlar umum 
müdürlüğü Levazım ve Mübayaat şubesUe Ankara başmüdürlüğünden ve Ur-
fa müdürlüğünden alınabilir. 

V — EİESÜtmeye iştirak etmek istiyenlerin ve fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar umum müdürlğü İnşaat sul)esine ibraz ederek a3rnca ehliyet vesikası 
almaları lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, hususî vesaik Ue 5 inci maddede yazıh 
eksiltmeye iştirak vesikasım ve muvakkat teminat parasım ihtiva edecek olan 
kapah zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda geçen Alım ko
misyonu başkanlığına makbuz mukabilinde vermiş olması lâzımdır. «B.» (919) 

120 
300 
500 
300 
300 
350 
I — 

Adet 25 m/m âlâ yaldız uç l)obin 
» 28 » âlâ yaldız uç bobin 
» 28 » Kâğıt yaldız uç bobin 
» 28 » Kınpazı ipek taklidi uç lîobin 
» 22 » Mantar uç bobin 
» 27 » Reglis uç bobin 

Yukarıda cins ve miktarlan yazıh (1870) adet uçluk hobin şartna
meleri mucibince pazarlıkla satm alınacaktır. 

II — Pazarlık 11/III/938 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Ka-
bataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Ahm komsiyonunda yapüacaktır. 

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

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur. (1005) 

1 _ CibaU bakım evinde sıva tamiri ve badanası, yağü boya işi (Saat 14) 
2 — Umum muhasebe binalında hela kanalları tamiri, alışap tavan ve 

yağh boya işi (Saat 14,30) 
I — Yukarıda mahiyetleri yazıh tamir işleri pazarlık usuliyle eksiltmeye 

konmuştur. * 
II — Cibali bakım evindeki tamüratm keşif bedeli 880,80 Ura ve muvakkat 

teminatı 64,56 lira, U. Muhasebe binasmdaki tamiratın keşif bedeli 506,90 lira 
ve muvakkat teminatı 38,02 liradır. 

ITI — Eksütme 11/III/938 tarihine rastlayan cuma günü hizalarında gös
terilen saatlerde Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapüacaktır. 

IV — Cibali bakım evine ait şartnameler 2 kuruş mukabilinde ve Umum 
Muhasebe binasındaki tamirata ait keşifler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V — Isteklüerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven
me paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur. 

(1006) 

İstanbul erkek öğretmen okulu satın alma 
komisyonundan 

Okul talebesi için diktüriiecek olan elbise İmaliyesi hakkındaki Uân bugün-
kil Kurun gazetesinde neşredilmiştir. (990) 

Preventorium - Sanatorium direktörlüğünden 
Muhammen keşfi Teminata muvakkatası 

Lira Krş. Lira Krş. 
1005 69 136 

14/Mart/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de Yüksek Mektep
ler muhasebesindeki eksiltme komisyonu odasmda 1005 lira 69 kuruşluk keş
fi bulıman Haydarpaşa Valde bağmda Preventorium ve Sanatoriumda yapı
lacak mecra* ve temizleme kuyusu mşaatı açık eksiltmeye konuhnuştur. Mu
kavele eksiltme Baymdırhk İşleri genel ve hususî ve fennî şartnamelerle pro
je ve keşif hülâsası ve buna müteferri evrak Baymdırlık Direktörlüğünde gö-
ı*îîİ6c Bİctiiır 

Muvakkat teminat 136 Uradır. îstekülerin en az seMz yüz Urahk bu işa 
benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesUca üzerine Baymdırhk dhektörlü' 
günden almış olduğu müteahhitUk ve Ticaret odası vesUcalarile gehneleri Uân 
olunur. (988) . 

İstanbul defterdarlığından 
Cerrahpaşada Hubiyar mahallesinin Bozacı odaları sokağmda eski 19 

yeni 5 No. h evin iki yıl müddet ve yüda kırk sekiz lira kh:a mukabilinde icara 
verihne işi bir ay içinde pazarlıkla yapüacaktu:. IstekUlerüı ve tediye şeraitini 
öğrenmek istiyenlerin 10/3/938 perşembe günü saat on dörde kadar % 7,5 pex 
jıkpalarüe MUlî Emlâk Müdürlüğünde toplanan komisyona gehneleri. (M.) 

^ (1012) 

REOSİL 
öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınlığı ve göğüs nezlelerin
den sizi kurtaracak en iyi ilâç 
budur. 
Her eczaneden İsrarla isteyi
niz. 
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Scandinavian Near 
East Agency 

iB»latoda Tahlı han S İncil kat 
Tel: 44891 - I • I 

IVtBaka Orlent Llnl«B Gotbenbnrg 
Oothenbnpg, Btokholm, Oalo, Dutûg, 

g^»to Copenhag Abo Reral Te bûtto 
M ^ Unamlan fark T» Karadenlı bMİı-
M İDiMnlan anamda 15 gAnde bir aıiınet 
• • ftTdet igln muntazam postalar. 

OĞJOİM - Oantzlg - Oothenburg T« Oalo-
MB bcklentn mpuHar. 

BamUIand vapuru 24 marta doğru. 
yott«nd tapanı 28 fubata doftnı. 
nordland Tapuru 14 Itorta doğru 
Yakında îrtaabuldan Hamburg Roter-

3 ^ - Kopenhag, Odınla Oothenbtıl. 
? y * ^ - Btokholm, Tt CMoft limanlan 
• n hareket edecek rapurlar. 

^ * a i « n d Tapum 26 şubata doftru. 
P«Jl*nd ırajmru 28 Şubata doğru 
*WiB»nd Tapuru 14 marta doğru. 
• ^ ^ tatülât İçin OalaU'da Tahlr han 

I tncfl katta kâin acentalığma mflncaal 
Tel: 44M1 - i .- S 

Doyçe Levante Linyç 
o. m. b. HI 

HAMBURG 
«UtıX««ıııtt-U»i« â..Ct •••55iî~U»MULIııl« ( 

Hamburg, Brem. Anvers, İstanbul 
^e Karadeniz arasında azimet T» • 

evdet muntazam postalar 
Morea Tapuru 22 jubata doğru. 
•Akka Tapuru 25 jubata doğru. 

Larrlsa Tapuru İ marta doğru. 
Smyrna Tapum 6 marta doğm. 
Burgaz, Vama, Köstence, için 

limanımızdan hareket edeeek 
vapurlar 

Akka Tapum 1 marta doğm. 
Yakmda Hamburg, Brem, AnTcn 

ve Roterdam Umanları İçin 
hareket edeck vapurlar 

Morea vapura 23 şubata doğm. 
Faıla UfsUât için Gaiata'da Ora-

*™y«n hanmda DOYÇE LEVANTE 
tlNYE vapur acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44789 

1930 
Matbuat Almanaûı 
Ç I K T I! 

^^iüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılanın tarihî, en meşhur 

OiuhaiTirlerin makaleleri - Gün
delik, haftahk aylık gazete ve 
mecmualarda İsimlerini gördü-
Jünüz bütün muharrirlerin re-
«telleri, İstatistikler - Faydalı Wl-
Küer. 

Fiab 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arayuua 

Toptan satıç yeri: tatanbul 
BASIN KÜRÜMÜ - TakHm 

CAFER FAHRl nin 
eserlerinden 

KMOŞ 

YENÎ HARFLERLE 
5^^»» ve Polis köpeği 
T«vuk hastalıkUn 
T*vukUn çok yumurtlatmak 
]*> a« yedirmeli > 
î r ""»«n dvdv çıkarmalı? 
**vukçulukta muvaffakiyetin 
«rn> 

TıvukçulukUn na«I para 
*»5Mınılır? ^ 
' ^ I Uvukçuluk yapılmalıdır) 15 
^ ESKt HARFLERLE 
Mufa^al yeni tavukçuluk 100 
y^ bedemek uaulü " 25 
'^v ve ealon köpekleri 25 

^ jr«i: İKBAL IdUberİ 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 

^aHiliye mütehassisi 
^^evre üniversitesinden mezun 
^*««bui, Belediye karşıs, Sinan-

»ra daireleri, öğleden sonra 
Telefon: 23565 

60 
95 

95 
9 

25 

25 

T. İ S BAHKA Î 
1938 

Kuçun Carî H ı 
ik ramıue 

4 adet 10001 
8 „ 500 

16 „ 250 
76 „ 100 
80 „ 50 

200 „ 25 

Pl 
e saplar 

oınts» 

j j 

j j 

5J 

JJ 

5J 

384 „ 

(- 4000 lira 
- 4000 „ 
- 4000 „ 
- 7600 „ 
-4000 „ 
-5000 „ 
28600 „ 

mmm 
Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 EylûI, 1 
Birincikânun tarihlerinde çekilecektir. 

En az S © lira mevduatı 
bulunan kasaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

I f#-̂  İHtl 'A 
EYVA TUZU 

En hoş ye taze meyvalarin usarelerinden istihsal 
edilmiş tabiî bir meyva tozudur. 

Teknik okulu saünalma komisyonundan: 

kOn değildir. Hanmsızhğı mide yan- - - l ' g t ^ 
malaruu, ekşiliklerini re muannid in* 
bbazlan giderir. Ağız kokusunu izale 
eder. ümtunî hayatm intlzamsızhkla-
nni en emin surette ıslah ve insana ha- _., „-.^.,^, 
yat ve canlılık bahşeder. I^„. —̂  

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ | ^ -'̂ •̂  ' 
BEYOĞLU — İSTANBUL IS?-/'?-?' 

i lU 

Mastarcı Tesfiyeci Alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdüriüğünden: 

Kınkkalede Topçu mühimmat fabrikası için beş birinci sınıf Mastarcı 
tesfiyeciye ihtiyaç vardır. Yol masraflan kendilerine ait olmak üzere yapıla
cak imtihand.ı takdir olunacak gündelikle çalışmayı kabul edenler imtihan 
için nüfus ve askerUk, tahcil ve sanat vesika ve ben servisleriyle doğruca fabri
ka müdürlüğüne müracaatları. (748) 

C İ N S İ Mikdan Tahmin 
Adet bedeU 

kuruş 
Lâcivert kumaş 210 M. 525 
Kahve rtnk » 255 M. 460 
Odmlek 248 210 
Bornoz 124 400 
Don 372 80 
Pijama 248 400 
Çorap 744 40 
Mendil 744 11 
Yüz havlusu 270 M 
Ayak havlusu 348 XL 
Fanlle 248 88 
Harici elbise ima> 
llyesi 75 T. 1058 
Dahili elbise İmali 91 T. 1050 

İlk teminatı 
Ura Kr. 

Eksiltmenin yapüacaj;! 
gün ve saat 

168 78 25.2.938 Cuma saat: 14 

239 85 25.2.938 Cuma saat: 14.M! 

130 73 28.2.938 Pazartesi saat: 14 
Okulumuz ihtiyacı olan yukarıda yazılı melbuaat üç ayn şartnamede ve 

yanlannda yazılı gün ve saatlerde GümOşsuyunda Yüksek Mühendis mekte
binde toplanacak olan komisyonumuzca ihaleleri yapılmak üzere açık eksilt
meye konulmuşlardır. Şartnameleri görmek üzere isteyenlerin her gün Yıldız
da bulunan okulumuza ve eksiltmeye gireceklerin şartnamede yazılı belgeleri-
le ve ilk teminatlarını yatırmış olarak komisyonda bulımmalan (798) 

Saç Irnkınu, güzelliğin en birinci şartıdır. 

Kimyager Alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdüriüğfünden: 

Kınkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve yetişmiş Wr 
kimyager alınacaktır. İsteklilerden adcerliğini yapmış olanlann vesikalaril* 
Umum müdıirlüğe »ifahen veya tahriren müracaatları. (830) 

PETROL NİZAM 
Kepekleri ve saç dökülmesini tedavi eden tesiri mücerrep bir İlâçtır. 

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

5. ci Keşide 11/Mart/938 dedir. 

[Büyük ikramiye: § 0 , 0 0 0 Uradır... Bundan ba^ka 

15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20 .000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce ki$iyi zengin eden bu piyan
goya iftirak ediniz... 
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"HASAN Müthiş Bir Relcabet 
160 yerine 60 - 100 yerine 40 

IttÜızar usulünde bizzat Eczacı HASAN'uı Londrada elde ettiği sır ve püf noktalarile 
tertip edilen ^ 

HASAN MEYVA 
Talnu Eczacı Hasan'a hâs olan 3 yerine 1 gibi müthiş ve ezici rekabetle Avrupa meyva tozlarını şaşırtmıştır. 

Hasan Meyva öztt çok saf meyvalarm usarelerinden istihsal ve istihzar edilmiş olup mideyi ve barsaklan ıslah 
eder, temizler. Ekşilik, şişkinlik, ağn ve inkıbazı defeder. İştihayı tezyld, hazrm kolaylaştırır. 

Her yemekten bir saat sonra yanm ilft bir çorba kaşığım yanm bardak su içine karıştırarak ve köpürterek içenler, 
mide rahatsızlıkları çekmezler. Her sabah aç kamma bir çorba kaşığı mülejryin ve ikisi müshildir. Çocuklar yanm ter 
tip almahdır. 

H A S A N GAZOZ 
Hasan Meyva özü'nün evsafmda olmakla beraber çok lezzetli şampanya ve sodah gazoz gibi ayni safiyet ve halisiyeti 
ve ayni kat'iyeti şifalyeyi haizdir. 
Hasan gazoz Özü şekerli ve meyvah olup kolayhğı ve temizliği ve ucuzluğu sebebile Avrupada kazinolarda içki 

ve şampanya ve gazoz yerine istimal edilmektedir. Büyük aileler kahve ve çay ve gazoz yerine misafirlerine Hasan Ga 
KOK özü İkram ediyorlar. 

Limon, Portakal, Mandalina, Frenk üzümü. Muz ve Çilek nevileri 
çıkmıştır. Şişeleri 2 5 - 4 0 - 6 0 kUtUŞtUt 

YAVRUNUN gü rbüz , t o m b u l , s a ğ l a m , neşe l i o lmas ın ı i s t e r s e n FOSFOTiN NECATI yedir. Bahçekapı SALiH NEGATi 

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

vet ve letafetimizi artuır, gürbüz evlâd sahibi eder. Asabi 
hastalıklardan, rahim, nezle ve Utihaplarmdan, aybaşı 
ağn, sancı ve kaşıntılarından korur. İptidaî şekü olan 
bezler ve pamuk tamponlar mikrop ve felâket yuvasıdır. 
Sakınımz ve bu tehlikeli âdetinizden vaz geçiniz. Âdet 
zamanlarında biricik dostumuz olan FEMİL ve BAĞINI 
kullanmakla sıhhatinizi ve yuvanızın saadetini sigorta 
ediniz. 

'̂  > 
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^ısmm 

PASTİL ANTİSEPTİK 

Tii' / / --/./; 
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Soğuk algınhğı. Nezle ve teneffüs yollarile geçen 
hastalıklardan karşı korur grip ve boğaz rahatsız
lıklarında, ses kısıklığmda pek faydalıdır. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
Beyoğlu, İstanbul 

İstanbul Komutanlığı ilânları 
istanbul komutanlığına bağlı olan ve olnuyan birlikler namına binek ko

şum mekkari hayvanı pazarlıkla satın alınacaktır. Hayvan sahiplerinin hayvan-
lan ile Fındıklıda komutanlık satm alma komisyonuna müracaatlan. (684) 

İNKIBAZI 
HAZIMSIZL IĞI 

MİDE 
E K Ş l Ü K VE YANMALARINI . 

MAZON 
MEYVA TUZU 

. • i o e R i a 
MİOE VE BARSAKLARl AlIŞTlRMAZ. 
İÇ İLMESİ LÂTİF TESİRİ KOLAY 

VE ' .MÜLAYİMDİR ! 
^YERİNİ HİÇ BİR MÜMASİL 

HUSTAMZAR TUTAMAZ.f 

MAZON isiH vı^HOROS 
MARKASINA DİKKAT^ 

, MUTLAKA EVİNİZDE T BİR 
t>i\. BULUNDUUUNU; 

Aslan ve Eskihisar 
müttehit çimento ve su 

Itireci fabriJıaları 
anonim şlrl(etl 

t L A N 

ikinci davetname 
Aslan ve Eskihisar müttehid çimento 

ve su kireci fabrikaları anonim şirketinin 
23 şubat 1938 taritıinde içtima eden âdi 
hissedaran heyeti umumiyeslnde Ticaret 
kanununun 366 ncı maddesinin istilzam 
ettiği nisabı müzakere hasıT olmadıgm-
dan şirketi mezkûre hissedaram zirde 
münderiç ayni ruznameyi müzakere et
mek üzere 17 Mart 1938 tarihine müsadif 
Perşembe günü saat 16 da Oalatada Agop-
yan hanmda şirket merkezinde inikad 
edecek ikinci âdi bir heyeti umumiye iç-
timama davet olunurlar. 

RUZNAMEİ MÜZAKERAT 
1 — Meclisi idare raporu ile mürakip ra

porunun kıraati, 
2 — 1937 senesi muamelâtına aid besa-

batm kabulü ve Meclisi idare âzasınm 
ibrası ve senei mezkûre netayici muame-
l&tma dair Meclisi idarenin teklifi, 

3 — Meclisi idare azasına verilecek üc
reti huzunm tayini ile beraber umuru şir
ketin idaresine sureti mahsusada memur 
edilecek âza aidatının tesbiti, 

4 — Meclisi idareden çıkan âzanm yer
lerine yeniarlnin intihabı, 

5 — 1938 senesi için bir mürakip intiha
bı ile aidatının tesbiti ve mürakibin ma
zereti halinde ifayı vazife eylemek üzere 
diğer bir zatm intihabı, 

Lâakal 25 hisse senedine malik olup ta 
içtimai mezkûrda hazır bulunmak istiyen 
zevat Ticaret kanunımun 371 inci madde
sine tevfikan içtima tarihinden bir hafta 
evvel hisselerini şirket merkezine tevdi 
etmelidirler. 

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

İstanbul, 23 Şubat 1938 
MECLİSİ İDARE 

Siz de onun gibi yapınız! 

Başka kadınların beyaz ve pariak dişlerini kendi lekeU, 
çürük dişlerile mukayese edip ye'se kapılmaktansa 

R A D Y O L i ^ 
kullanmayı tercih etti ve kısa bir zaman içinde onlardan 

çok daha beyaz, çok daha parlak dişlere sahib oldu 
RADYOLİN, kir tabakasından daha sert, fakat mine tabakasmdan 

daha yumuşak o((Iuğu için dişleri çizmeden temizliyen ve 
parlatan yegâne diş macunudur. 

NEVROZİN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler roma
tizma ve adale ağrılarmı unuturlar 

Dr. ihsan Sami 
ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Okâûrûk ve nefes darlığı boğmaca 
va kızamık OksarOkleri içio pek te
sirli ilftçtır. Her eczanede ve ecza 

depolannda bulunar. 

NEZLE, KIRKLIK, ROMATİZMA, GRİP VE EMSALİ HASTALIKLARA 
KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR. 

Terkibi ve tesirindeki sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZİN'in 15 tanelik 
ambalajlarım tercih ediniz. Geceleri tutacak olan ağnlara karşı 

İhtiyatlı bulunmuş olursunuz. 
İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumî neşriyat müdürü Şevket Bad© 
Aksam Matbaan 


