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Avam kamarasında dûn 
gürültülü bir celse aktedildi 

Ekseriyet kabineye müzaheret edecek, 
muhalifler aleyhte takrir verecekler 

İngiliz başvekili salona girerken bir taraftan alkış 
diğer taraftan da tehzil sesleri yükseldi 

B. Chamberlaln, B. Eden, B. Attlee izahat verdiler 
Londra 21 (A.A.) — Avam kama- • 

rası bugün nadir celselerinden birini 
akdetmiştir. Mebuslar, Hariciye Na
zın B. Edenin istifasına Roma - Lon
dra münasebetlerinin sebep olduğu
nu kaydediyorlar. 

Müzakere açılmadan çok önce sa^ 
lon hıncahınç dolu idi. Bütün meb
uslar yerlerini tutmuş ve diplomatla
ra mahsus tribünlerde de bütün bü
yük elçi ve elçiler hazır bulunmakta 
idi. Bu tehacüm ve bu hava, bu par
lâmento hâdisesinin istisnaî mahi
yetini ortaya koymaktadır. 

Bu hava ekseriyet sıralannm şid
detli alkışlan ve muhalefetin tehzil 
sesleri ile karşılanan Nevil Chamber-
lainin girmesile daha dalgalı bir hal 
almıştır. 

B. Chamberlaln hiç bunlan duymu-

tngiliz başvekili 
B. Chamberlaln 

Amele partisd li
deri B. AtUee 

yormuş gibi yürümüş ve yerine otur
muş, müteakiben mutat vechüe bir 

sualle celse açılmıştır. 
Bugün, dış işleri bakanUğına taal

lûk eden suallere B. Edenin yerine 
Sir John Simon cevap vermiştir. A-
vusturya meselesi hakkında ilk be
yanatım yapmak üzere ayağa kalk
tığı zaman muhalefet sıralarmdan 
yeniden tehzU sesleri jrükselmiş ve 
John Simon bir müddet sükût üe sü
kûnetin tekrar teessüsünü bekledik
ten sonra söze başlamıştır. 
John Simon, Avustmrya menbalarm-

dan ahnan malûmata göre, Berch-
tesgaden görüşmeleri neticesinde hiç 
bir resmî muahede imzalanmadığı 
tebarüz ettiğini söylemiş ve Avustur-
yada neşredilen resmî tebliği hatırlat
mıştır. 

(Devamı 8 inci sahifede) 

B. Edenin istifası her yerde 
büyük bir tesir yaptı 

Birçok gazeteler bu istifayı 
İngiltere için bir felâket sayıyor 
Londrada başvekâlet önünde toplanan 

halk "Edenimizi İsteriz,, diye bağırdı 

B. Eden ve refikası 
Londra 21 — B. Edenin istif asma, 

îtalyaya karşı takib edüecek politi
kadan ziyade Başvekilin, Hariciye 
Nazınna haber vermeden îtalya sefi
rine bir mektup vermesi sebeb olmuş
tur. Bu mektupta İngilterenin ne 
şartlarla müzakereye girişeceği bUdi-
rilmektedir. Şartların başında İspan
yadaki gönüllülerin geri çekilmesi 
vardır. B. Eden de bu noktada ısrar 
ettiğinden Başvekille aralarında gö
rüş farkı yoktu. 

B. Eden Başvekilin mektubundan an
cak mektup verildikten sonra haber
dar olmuş ve bu şerait altında Hari
ciye nezaretini idare edemiyeceğini 
bildirmiştir. B. Eden hükümet erkâ-
nmm mutabık kalmadıkları bir tek
lifin ecnebi bir devlete tebliğiıün 
Şimdiye kadar görülmemiş birşey ol
duğu mutalâasmdadır. 

B. Edenin istifa mektubu 
Londra 21 (A.A.) — B. Eden B. 

Jhamberlain'e gönderdiği bir mek
tupta bUhassa şöyle demektedir: 

«Son günlerin vakayii, haddi za-
tmda mühim olan ve bir çok netayif 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Meşrutiyetin merakı 
celbeden safhalan 

Ittihad ve Terakki cemiyetinin 
bugüne kadar tam bir tarihi ya
zılmamıştır. Buna medar olmak 
üzere şimdiye kadar yazdıklarımı
za ilâveten elimize geçen bazı ve
sikalarla yeni aldığımız malûma
tı bugünden itibaren 
S a r a y ve B a b ı â l i n i n i ç y ü z ü 
sütunlarında neşre başlıyoruz. 

İngiltere ile italya 
arasında lionuşma 

İtalya gönüllülerin geri 
çekilmesini kabul etti 

Londra 21 (A.A.) — B. Cham-
l>erlain'in vaki daveti üzerine 
B. Grandi bu sabah saat 11 de 
Başvekâlet dairesine gelmiştir. 
Başvekilin yanında Lord Halifax 
ile Hariciye Nezareti daimî kâti
bi umumisi B. Cadogan bulun
makta idi. 

B. Grandi, Başvekâlet daire
sinden saat 11.45 te ayrılmıştır. 

Londra 21 (A.A.) — İyi malû
mat alan mahafilden öğrenUdi-
ğine göre, İtalya büyük elçisi 
Grandi bugün Chamberlaln üe 
yaptığı mülakat esnasmda gönül
lülerin geri çekilmesi meslesinde 
İtalyamn cevabım tevdi etmiş 
olduğundan İngiliz - İtalyan mü
zakereleri katî olarak pek yakm-
da başlıyacaktır. 

• fllckn^l. 
Kırma İmlâ 

tKtrma» hayvanlarda yaJa^ ahrı 
Ayn ayn cinsten keklerden, köpek
lerden yeni cinsler çtkanlabüir; atla 
eşeğin birleşmesinden de kaitr doğar. 

Fakat imlâda *kırma:t olur mu? 
Ya telâffuza göre: 
Nivyork, Miki, MakdonaU, Hh... 
Ya imlâya göre: 
New - York, Mickey, Mac Donaid, 

üh... 
Şöyle bir imlâ kırmasırun mânan 

var nu: 
Nev - York, Mikey, Mak Donaid, 

üh... 
Hepimiz, istisnasız bunu yapıyoruz. 

Hiç de hoş birşey değil. 

Çocuk dünyası 
Hediye kazananJann isimleri 

10 uncu sahifemizdedir. 

Başvekille diğer vekiller 
dün Ankaraya döndüler 
Vekillerimiz hareketlerinden evvel büyük 
Önder Atatürk tarafından kabul edildiler 

Başvekil B. Celâl Bayarla Hariciye VekiU B. Rüştü Araş istasyonda 

İki gündenberi şehrimizde bulunan 
Başvekü B. Celâl Bayar Hariciye Ve-
kUi B. Tevfik Rüştü AraS ve Maliye 
Vekili B. Fuad Ağralı dün akşam 
Ankaraya gitmişlerdir. 

Başvekü B. Celâl Bayarla diğer ve
killer dün sabahtan akşama kadar 
bir tarafa çıkmıyarak otelde meşgul 
olmuşlar, akşam üzeri Dolmabahçe 
sarayma giderek Reisicumhur Ata
türk tarafmdan kabul edilmişlerdir. 

Başvekille diğer vekiller refakat
lerinde Riyaseticumhur seryaveri B. 
Celâl, Hususî kalem müdürü B. Sü-
rejrya, bir haftadanberi şehrimizde 
bulunan general İsmet İnönü, şehri
mizde bulunan mebuslar, Brüksel 
sefirimiz B. Cemal Hüsnü, vali ve Be
lediye Reisi B. Muhiddin Üstündağ, 
polis müdürü B. Salih Kılıç ve daha 
bazı zevat olduğu halde saat 18,55 
de Acar motörile Dolmabahçe sara-
ymdan hai^ket etmişler ve saat 19,20 
de Haydarnaşa rıhtımma çıkmışlar 

ve İstanbul kumandam general Ce
mil Cahid, Merkez Kumandam gene
ral İhsan İlgaz ve daha bir çok zevat 
tarafmdan karşüanmışlardır. 

Başvekil B. Celâl Bayar garda on 
dakika kadar CJeneral İsmet İnönü, 
ve kendisini uğurlamağa gelen diğer 
zevatla ayn ayn görüşmüş ve hepsi
nin ellerini sıktıktan sonra eksprese 
bağlanan hususî vagona girmiştir. 

Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 
Araş Ue diğer vekiller kendilerini 
teşyie gelen zevatı samimiyetle se-
lâmlamışlardır. 

Dün Ankara yolculan çok kalabar 
hk olduğundan iki tren hareket et
miştir. Birinci tren mutad saatte, 
diğeri 19,30 da hareket etmşitir. Ve
killerimiz 19,30 da hareket eden tren
le gitmişlerdir. 

Nafıa Vekili ^tti 
Nafia Vekili B. AU Çetinkaya da 

evvelki gün Ankaraya avdet etmiştir. 

Amerika hayret içinde,, 
ingiliz başvekilinin mesaisi Amerika 

halkı tarafından fena karşılandı 
Vaşington 21 (A.A.) — Amerika hü

kümeti Dünkau vekayü dolayısüe 
hayret ve kararsızlık içindedir. İngi
liz buhram, Avrupada demokrasileri 
zafa düşürmekten başka bü: neticesi 
olamıyacak olan ciddî bir hâdise ola
rak karşüanmıştır. 

B. Chamberlain'in İtalya ve Alman
ya ile anlaşma için sarfetmiş olduğu 
mesaî heyeti mecmuası itibariyle, 
Amerika efkârı umumiyesl tarafından 
fena karşüanmıştır. 

İtalyamn Habeşistan üzerindeki hü-
•ınımBiniHnıınınıiHiHnıuHiııııniHnı 

kümranhğınm tanınması, Amerikalı-
lan bilhassa muazzep edecektir. Çün
kü böyle bir tanıma Amerikahlann 
kuvvet ile kazanılmış oln arazi hâki
miyetinin tanınmamasmdan ibaret 
olan esaslı akidelerini müteessir ede
cektir. Eğer fütuhatm tamnması 
usulü bir kere tatbik edüecek olursa 
başka yerde değilse de Uzak Şarkta 
her türlü tecavüze muhalif olan tn-
gütere, Amerika ve Fransa arasında 
müşkülât ve ihtUâflar zuhur edecek
tir. (Devamı 8 inci sahifede) 

Değişmeler: 4 

^ 

*x̂ ^̂ ^ 
1İİ0JKÖTÖWS'İİ N 

ANKARA |t 

/Tr) 

S 

5. ^H 

golör Ac^nl iken.. Usta olduktan sonral^ 



Sahife 2 A K Ş A M 22 Şubat 1938 

D û n Geceki v e B u S a b a h k i H a b e r l e r 
S o n d a k i k a 

Bari radyosu ingiltere 
aleyhinde neşriyatı kesti 

İngiltere İtalyan anlaşmasına göre İspanyadaki 
göniillülerin yüzde 651 azamî 3 ayda geri çekilecek 

Londra 22 (Akşam) — Komadan 
bildirildiğine göre İtalya hükümeti, 
İngiliz - İtalyan müzakerelerinin baş-
lamasmı tesid etmek maksadile Ba
ri radyosunun siyasî neşriyatını kes
miştir. 

Londra 22 (Akşam) — İtalya ile 
İngiltere arasında İspanyadan gö
nüllülerin çekilmesi meselesinde ha
mi olan fiilî itilâfm esaslan şunlat-
dır: Franko ve Valensij'a hükümet
lerinin ordulannda hizmet eden gö
nüllülerin yüzde atmış beşi geri çe-
kilecektü-. Bu mikdar gönüllülerin 
geri çekilmesi, âzami üç ayda bitiri

lecektir. Ecnebi gönüllüler geri çe
kildikten sonra iki tarafın muharip 
hakkı tanınacaktır. 

B. Eden İtalyamn İngiltere tara
fından ileri sürülen bu sureti tesviye
yi prensib itibarlle kabul etmesini 
kâfi bir teminat telâkki etmiyordu. 
Fazla olarak başvekü B. Çemberlay-
nin kendisinin fikrini sonnadan ve 
bu projeyi kabine meclisinden geçme
den İtaJyaya bildirmiş olmasmı tas-
vib etmediğinden dolayı istifa etmiş
tir. 

Roma 22 — İngiltere ile İtalya ara-
smdaki anlaşma müzakereleri Koma
da cereyan edecektir. 

GÜNÜN HADİSELERİ 
J 

Amerika tepeden tırnağa 
kadar silâhlanacak 

B. Mitlerin nutku Amerikada 
iyi karşılanmadı 

Va^mgton 21 (A.A.) — B. Hitlerin 
söylemiş olduğu nutkun Amerika Re
isicumhurunun silâhlanma progra-
mmı kolaylaştıı-acağı beyan edilmek
tedir. 

Washington Herald, B. Hitlerin 
haı-pcuyane beyanatma Amerikanın 
vereceği cevabın dişten tu'nağa kadar 
silâhlanmak olacağmı yazdıktan son
ra şunları ilâve ediyor: 

« Hitler'in Japonlar tarafından 
Çinin istilâ edilmesini tasvib etmesi 
Uzak Şarktaki menfaatlerimiz için 
a^kâr bir tehdittir.» 

Vaşington 21 — Bura mahafiline 
göre Hitler nisbeten sakin söz söyle
miştir. Fakat Alman ordusundaki 
değişiklikle Avusturya buhranı hak
kında izahat vermemiştir. İtalya ve 
bilhassa Japonya ile Almanya arasın
da tam anlaşma olduğu hissedilmek
tedir. B. Hitlerin demokrasiye hücumu 
fena bir tesir bırakmıştu:. 

B. Hitlerin nasyonal sosyalist me-
todlarma istinad eden bir sivasct ta-

kib edeceği hakkındaki sözleri ?nua-
hedeleri ve hukuku düveli nazan dik
kate almıyacağı suretinde telâkki edi
liyor. 

Almanya'nın, İspanya'nın bolşevik-
leştirilmesini kabul etmiyeceğl sure
tindeki beyanat, Avusturya mesele
sinde gösterdiği mutavaata mukabil 
B. Mussolini'ye İspanya'yı bırakmak 
için yapılan bir vaid gibi telâkki olun
maktadır. 

Nutkun en fena karşılanan fıkrası, 
B. Hitler'in Almanya'nın' otarşik in
firadını muhafaza etmek arzusunda 
olduğunu beyan ile iktisadi sahada 
beynelmilel her türlü mesai plânım 
reddeden fıkrasıdır. Bu ise, cihanda 
iktisadî liberalizmin teessüsiire çalı
şan Amerika dış bakanı B. Cordell 
Hull siyasetinin ziddıdır. 

B. Eden'in istifasının Uzak Şarkta 
nazi dinamizmine mâni olmak husu
sundaki İngiliz azminin kırılmasının 
bir delili olmasından korkulmakta
dır. 

Macarlar silâhlanma 
tıakkınustiyoriar 

Macar meclisi harbiye 
encümeni bugün toplanıyor 

Budapeşte 22 — Macar gazeteleri 
bir müddettenberi, Macaristanm si
lâhlanma hakkının iadesi lehinde 
Şiddetli neşriyatta bulunuyorlar. Mar 
car meclisi harbiye encümeninin bu
gün içtimaa davet edilmesi Macaris
tanm bu talebi ile alâkadar görülü
yor. ______^_______ 

Avusturya istiklâli 
B. Hitlerin bundan bah
setmemesi Pariste dikka

te şayan görüldü . 
Paris 21 — B. Hitler, Avustuıyanm 

Nazilere ya'ptığı müsaadekârlıklara 
mukabil bu hükümete gösterilecek 
tavizler hakkında birşey söylememiş
tir. Avusturya istiklâüni kale alma
mış, Avusturya meselesinden surf bir 
Alman meselesi gibi bahsetmiştir. 

Almanyalın komşu Alman akalli-
yetlerini himaye edeceği hakkmdaki 
sözler, doğrudan doğruya Çekoslavak-
ya hakkındadır, 

B. Hitlerin İngiltereye karşı infiali, 
ağlebi ihtimal 4 Şubat akabinde İtal
ya ile anlaşmağa ve bu suretle 
Berlin - Roma mihverini sarsmağa! 
teşebbüs etmesinden ileri geliyor. 

Alman kadınlarının 
mecburî hizmetleri 
Dört senelik plânın 

tahakkuku için kadınlar 
da bir sene çalışacaklar 

Berlin 22 — Mareşal Goering dört 
senelik plânın tahakkuku için Alman 
kadınlannm bir sene müddetle hiz
met etmeleri hakkındaki emirname
yi bugün neşretmiştir. 

Avusturyada nazi 
nümayişleri 

Hükümet dört hafta 
müddetle nümayişleri 

yasak etti 
Viyana 22 — Avusturyamn bir çok 

şehirlerinde naziler nümayişler yap
mışlardır. Hükümet dört hafta müd
detle her nevi nümayişleri yasak et
miştir. 

Y u n a n i s t a n F i l i s t in 
t a k ı m ı n ı y e n d i 

Atina (A.A.) — Dünya futbol şam
piyonluk müsabakalarına tasfiye ma
çında Yunanistan Filistin takımım 
2-1 yenmiştir. Yunan - Macar karşı
laşması 25 martta Budapeştede yapı
lacaktır. 

B. Şükrü Kayanın nutku 
ve Halkevleri 

DahUiye VekUi ve Parti genel sekrete
ri B. Şükrü Kaya, 42 yeni Halkevinin a-
çılması münasebetile çok enterasan iza
hat verdi ve Vekilin kıymetli «özleri ga
zetemizin dünkü nüshasına geçti. 

Doğrusu iftilıar edecek rakamlar: Ders
lerin, Konferansların, temsilerin konserle

rin, biriktirilen kitapların, açılan sergilerin, 
köylerde yapılan tedkiklerin ve bütün 
bunlardan istifade eden yurttaşların sa
yısı, yıl geçtikçe mütemadiyen artıyor. 
Halk evlerinden istifade edenlerimizin sa
yısı artık milyon rakkamlarile ölçülmek
tedir. 

İktisadi istatistiklerimizin müsbet neti
celer vermesi nasıl memnuniyete şayansa, 
bu manevî neticeler ondan da fazla sevi
nilecek iyi alâmetlerdir. Halkevleri, mek-
teb dışmda bir mektebtir: İnsanı hazırlı
yor! 

İstanbul gibi büyük şehirlerin muayyen 
merkezlerinde bu evlerin feyizinden isti
fade edilmektedir. Lâkin bu gibi yerlerin 
her karanlık bucağı henüz Halkevlerinden 
İstifade edememektedir. Bu müesseselerin 
takdire şayan verimleri bilhassa küçük 
kasabalarımızda şaşılacak bir parlaklıkla 
hissolunmaktadır. Öyle kazalarımıza te
sadüf ettim ki, Halkevleri kahveleri m a | -
lûb etmiş, halka yeni bir ruh vermiş, genç
leri tam manasile idealist etmiş, hülâsa 
manevî hayatın rejimine lâyik bir mih
veri haline gelmiştir. 

Ekser müesseselerin zıddına olarak. 
Halkevleri, «ortadan basita ve mürekkebe» 
yani «kasabadan köye ve şehire doğru» 
bir inkişaf gösteriyor: İleride bütün köy
leri nüfuzu altına almasını ve bütün şe
hirlerin bugün eksik olan medenî - ma
nevî hizmet işlerini tamamen deruhde 
etmesmi bekliyoruz: Hayırperver müesse
seler, içtimaî yardımların bir çok aksa
mı ve mekteb dışı öğretimleri hep bura
da temerküz etmelidir; edecektir de. 

Bugünkü günde bütinı Türkiyede 209 
Halkevi var. İleride şehirlerin her mahal
lesinde böyle bir ev olmasuu ve her fer
din burada bir ilişiği olmasını, istifade et
mesini, ettirmesini dileriz. Gidilen yol da, 
her halde budur. Hedefe elbet ulaşılacak
tır F. Tanur 

Atatürkün teşekkürleri 
istanbul 21 (A.A.) — Riyaseticüm-

hur Umumî kâtipliğinden: 
Halkevlerinin yıldöuümü münase

betile halen mevcut olan ve yeni 
açılan Halkevlerinden, Atatürkc, va
tandaşların samimî ve yüksek hisle
rini ve kültür çahşmalarmdaki şuur
lu azmini bildiren telgraflar gel
mektedir. Bundan çok duygulanan 
Atatürk, teşekkürlerinin ve basan 
dileklerinin iletilmesine Anadolu 
ajansım memur etmişlerdir. 

Ankarada İtalyan gravür 
sergisi açıldı 

Maarif vekili ve ttalyan 
sefiri birer nutuk verdiler 

Ankara 21 (Telefonla) —• Bugün 
sergi evinde bir «İtalyan gravür» ser
gisi açılmıştır. 

Tanmmış 54 italyan sanatkârmm 
seçilmiş eserlerinin teşhir edilmekte 
olduğu bu serginin açılış merasimin
de Maarif Vekili Saffet Ankan ile Da
hiliye Vekili Parti genel sekreteri B. 
Şükı-ü Kaya, Adliye Vekili B. Şükrü 
Saraç, Hariciye Vekâleti genel sekre
teri B. Numan Menemencioğlu ile 
şairimizde bulunan büyük ve orta 
elçUikler ileri gelenleri ve matbuat 
mümessilleri hazır bulunmuşlardır. 

İtalyan büyük elçisi B. Karlo Galli 
bu münasebetle söylediği bir nutuk
ta, serginin tertibindeki maksadı izah 
ederek açılması hususunda Cumhuri
yet hükümetinden gördüğü müzahe
rete yapılmakta olan meı-asime işti
rak etmek suretiyle gösterdikleri alâ
kadan dolayı Vekillerle, kordiploma
tiğe ve diğer davetlUere teşekkür ey
lemiştir. 

Maarif Veküi B. Saffet Arıkan ver
diği cevabta, değerli italyan sanatkâr-
larırun eserlerini toplamakta olan 
böyle bir serginin açıhşına iş
tirak etmekten dolayı duyduğu mem
nuniyeti ve Cümlıuriyet hükümetinin 
sergiye karşı olan yakın alâkasmı ifa
de eylemiştir. 

Nutuklaıı müteaklb italyan büyük 
elçisinin ricası üzerine Marif Vekili 
B. Saffet Arıkan kordelaları kesmek 
suretiyle serginin açüışmı yapmıştır. 

Hazır bulunanların büyük bir alâ
ka ile gezdikleri bu sergide değerli 
italyan sahatkârlarınm İtalyan şe
hirleriyle âbidelerini ve tebiî güzellik
lerini yaşattıkları 180 parça eser teş
hir edilmektedir. 

Pehlivanımız Avrupadan sırtı yere 
gelmeden diineceiini söylüyor 

Tekirdağlı, dün Pariste yapılan güreşte 
Bulgar Bankofu 11 dakikada yendi 

Paris 21 ( Hususî ) — Türkiye 
ağır sıklet profesyonel şampiyonu 
Tekirdağlı Hüseyin pehlivan bugün 
çok kalabalık bir seyirci kitlesi 
Cnünde Mehmed Arif adım takman 
Bulgar Bankof üe güreşti. Tekirdağlı 
11 inci dakikada rakibinin sırtım ye
re getimıeğe muvaffak olmuş ve çok 
alkışlnnuştır. 

Tekiı-dağhnm hâkimiyeti kaı-şı-
smda, . Bulgar pehlivanı müte
madiyen yumruk ve tekme savuru
yordu. Hakem bu vaziyet karşısında 
ihtarda bulunmuştur, bilhassa kay
detmek isterimki Tekirdağh bu kar

şılaşma esnasmda hiç alta düşme
miştir. 

Tekirdağh vize müsaadesi geürse 
meşhur ingiliz pehlivanlarile karşı
laşmak üzere bir kaç güne kadar 
Londraya gidecektir. Londradan Pa-
rlse dönülecek ve Pariste Fransız 
pehlivanlarile güreşecektir. 

Güreşten sonra kendisi ile görüş
tüğüm Tekirdağh, sırtı yere gelme
den Avrupadan Türkiyeye döneceği
ni söyledi ve; 

— Avrupa şampiyonu olacağım. 
buna imamm vardır, dedi. 

Fransız gazetelerine göre İngiltere 
İtalya ile anlaşamıyacak 

Fransız gazeteleri Edenin istifasını 
büyük teessürle karşıladılar 

Paris 21 — Oeuvre gazetesi diyor 
ki: İngiltere, bizimle beraber katı su
rette harekete kalkacağı yerde, bir 
adım geriye atmaktadır. Biz, bunun 
nihayet bir adun olduğunu ve tngil-
tetemn ymiden yanunıza. geleceğini 
ünüt etmek istiyoruz. İtalya, o dere
ce iazla ve büyük isimlerde buluna
cak ve Roma - Berlin mihveri o derece 
sağlam teceli edecektirl ki, B. Cham-
berlaiu ile nazırlanmn yapacakları 
bütün gayretler boşuna gidecektir. 

Fakat, her ne olursa olsun, B. 
Eden'in istifası bir dünya hadisesidir. 
Bu, İngiliz muhafakârlannın omuz
larında tarihin en büyük mesuliyet
lerinden biri olarak daimî surette 
kalacaktır. 

B. Eden'in istifasından bahseden 
«Figaro) gazetesi diyor ki: Diploma
tik mekanizmada değişiklikler yapü-
mak için bundan fena bir zaman se-
çUemezdi. Zavallı demokrasüer. De
mokrasinin en büyük düşmanları 
onlara hücum edenler değil, büâkîs 
onları idare eyleyenlerdir. Bugünkü 
İngiliz buhram, tıpkı, Rcuvier'nin 
Delcasse'yi vaktile bir günlük ümitle 

feda ettiği 1905 buhranına ber^e-
mektedir. Ellisini geçmiş bulunan 
İngilizler, o zaman yedinci Eövard'm 
bu Fransız dahilî siyaset entrlkalaıı 
hakkında söylediği sözleri ve verdiği 
hükmü hatırlai'lar. 

Echo de Paris diyor ki: Böyle bir 
zamanda B. Eden'in gözden düşmesi, 
hariçte. Delcasse buhranının 1905 te 
yaptığı tesirlere müşabih tesirler ya
pacağı muhakkaktır. Totaliterler, İn
giliz kuvvetinin bu sarsılmasını ken
dileri lehine bir muvaffakiyet olarak 
kaydedebilirler. Biz korkanz ki, ' B. 
Chamberlain'in tahmini hilâfma ola
rak, bu devletler daha fazla uzlaşıcı 
bir zihniyetle hareket etmiyecekler-
dir. 

Herşey gösteriyor ki, Londra ka
binesi, Berlin ve Roma ile bir kere 
daha müzakere ve uzlaşmaya teşeb
büs edecek ve Avusturyaya karşı ya
pılan hareketlere rağmen Lord Hali-
fax'ın zijraretlerini bir kere daha 
tekrar ettirecektir. Yalnız, gaip de
mokrasi devletleri, bundan hiç bit 
istifade kaydetmiyeceklerdir. 

Çekoslovakyada 
endişe 

B. Hitlerin nutku için 
radyoda söylenen sözler 

Prag 21 (A.A.) — Radyo merkezleri 
B. Hitlerin Almanca nutkunun bir 
tercümesini neşretmişlerdir. 

Nutkun Çekçe neşri, bir mukad
dime ile yapılmı.ştır. Bu mukaddime 
de Çekoslovakları 20 senelik istiklâl
lerinden vahim saatler yaşamış ol
dukları fakat mukaddes davalarmıı 

müdafaaya devam edecekleri kayde
dilmişti. Bu mukaddime şöyle biti
yordu: 

«Vehamet kesbeden siyasî ihtilâflar 
karşısında vaziyetimizin müşkül oldu
ğunu biliyoruz. Fakat ecdadımızın 
kendileıini on iki asır müdafaa etmiş 
olduklarım ımutmuyoruz, soğ'uk kan-
lıhğımızı muhafaza edeUm. yeise ka-
pılmıyahm, ve şeflerimize tam bir iti-
mad gösterelim.» 

Balkan antantı 
Konsey toplantısına Rumen 
hariciye müsteşarı geliyor 

Bükreş 21 (A.A.) — Yeni kanunu 
esasinin Gücüde getirilmesi hususun
da çok fazla meşgul bulunması sebe-
bile, halen Hariciye nezaretini tedvire 
memur devlet nazın B. Tataresko, Bal
kan antantı konferansında hazır bu
lunmak üzere Ankaraya gidemiyecek-
tir. Kendisine bu işte vekâlet edecek 
olan Hariciye müsteşarı Petrosco Com-
nen, bugün Bükreşten hareket eyliye-
cektir. 

Teruel 
düşüyor 

Frankocular şehrin kenar 
mahallelerini ele geçirdiler 

Las Palmas 21 (A.A.) — Radyo ile 
neşrolunan bir haberde Frankist kuv
vetlerin dün sabah Teruel'in varoşları
nı işgal- etmiş oldukları bildirilmekte
dir. 

Calamocha 21 (A.A.) — Havas ajan
sı muhabirinden: 

Teruel şehrinin Frankistler târa-
fmdan tamamen işgali artık bir saat 
meselesi halini almıştır. Frankistler 
dün sabah şehri ihata etmişler ve hat
tâ dün öğleden sonra şark ve cenubu 
şarkî istikametinde yeniden ilerlemiş
lerdir. 

Frankistler, Teruel - Valence yolu 
boyunca hayli ilerlemişlerdir. 

Hatay intihabatı 
Cenevre toplantısı 7 Marta 

tehir edidli 
Ankara 21 (Telefonla) — MiUet-

lei' Cemiyeti tarafmdan Hatay inti
habat nizamnamesinde lüzumlu gö
rülecek tadilleri yapmağa memur edi
len komisyonun 23 şubatta Cenevre-
de akdedeceği içtima tarafımızdan 
vaki taleb üzerine 7 marta tehir edil-
ırdştir. 

Bu içtimada hükümetimizi temsil 
edecek olan Hariciye Vekâleti umumî 
kâtibi B. Numan Menemencioğlu mar-
tm ilk günlerine doğru Cenevreye gi
decektir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Mekteplerde ahlâk ve 

muaşeret telkinleri 
Bir bayandan mektup aldım, diyor 

U: 
«Ben, çok titiz bir esid caman kadını-

yun. Sakın ba tabirimden ürkmeTİniı. 
Çfinka eskinin de iyi «eyreri elbette meT-
cattnr. 

«Bir kız mektebinin çocuklarını yolda 
giderken seyrettim. saçUn, salkımsaçak, 
kasketlerinden dışan uframış; icap etti
ği tarzda belki haftalardır tarannutmMM» 

«Halbuki ben «arbin bazı memleketle
rinde de bulundum. Oralarda mektep 
kızlarınm saçlarına ne derece itina edD-
diğini (ördiim. Sıkı sıkı taranmış, fırça
lanmış, örülmûf, yahut kesilip biçime ke-
nnlmuş olan renk renk saçlı başlar in
sana zerk Terir.» 

«Eski zamanda da ba böyledi. Garpt* 
de böyle... Bizse, icap ettiği şekilde ço
cuklarımıza itina etmiyoruz. Onlan kiT-
nık alıştırmıyonu. Bu ihmalimiz, sonra
dan bütün hayatlanna tesir edecektir.» 

M. Tokisöz isimli bir kariim de şun^ 
lan yazıyor: 

«KızdtoprakUn 16,20 de hareket eden 
trenin ildnci mevkiine bindim. Fendik 
istikametine gidiyorduk. Bulunduiwn va
gonda 15 - 20 kadar da orta mektep ve 
lise talebesi vardı. Öyle yüksek sesle ko
nuşuyorlardı ki, gazetemi okuyamıyarak 
cebime koydum ve bilmecburiye mükâle-
melerini dinlemeğe başladım.» 

Kariim, muhavereleri uzun uzadı-
ya naklediyor. Fakat şayed buraya 

birkaç cümlesini dercedersem - realizm
dir filân diye kendimi müdafaa 
etmem para etmez • müddeiumumili
ğin aleyhimde açacağı neşriyat dava-
smda, ömrümde ilk defa olarak ve bu 
sefer adamakılh, mahkûm olurum! 

Bay M. Toltsöc devam ediyor. 

«Kahkahalar, çirkin ^kalaşmalv, itiş
meler, kakışmalar, etraftaki yolculardan 
da (lahavlen, (Allah ıslah etsin), (ya
zık, çok yazık!) ve saire mınldanmalarL» 

«Bu esnada bilet muayenesi için kon
düktör geldi. İçlerinden birine ( demin 
söyledim! Pasonuz üçüncüdür. Rica ede
rim, vagonunuza geçiniz! Sonra ben me
sai olurum! Çoluk çocuk sahibiyim!» dedL 
Cevap şu: (Ge« be, aldırma, idare et! 
Şimdi kontrol falan da yok. Gelirse bile 
kaUkuUi ederiz!) Kondüktör: (Müefitti-
şin meydanda olap olmaması beni alâ
kadar etmez! Sizi çıkarmak benim vazi
femdir.) Çocuklar, adamcağum basma 
üşüştüler, bu ari>ede Göztepeye kadar 
sürdü. Çirkin işaretler yaparak, en kaba 
küfürleri savurarak ve adamcağum eli
ni ısınp kanatarak indiler. Asıl garibime 
giden kondüktörün bu vartayı atlattık
tan sonra sinirlenmemesi, kanmı silip 
vazifesine büyük bir soğukkanlılıkla de
vam etmesiydi Kendisile konuşmak is
tedim. Bir sigara verdim: (Vazife esna-
smda yasaktır, müsaadenizle sonra içe
rim!) deyip teşekkürle aldı. Deminki 
bahM temas etmem üzerine: (Talebenin 
seyahat ettiği sabah ve akşam trenlerinde 
birer de polis biniyor. Fakat basılan o 
derece çığrmdan çıkmışlardır ki, artık, 
sinirlenmeğe bile lüzum germiyorum. 
Umuru idiyedendir bo gördüklerinis!) 
dedi.» 

*** 
Eskiden bahriye mektebi, en ele 

avuca sığnuu haşari talebeyle doluy
du. S<mradan nasıl ıslah edildi, ma
lûmdur. Bahriye zabitlerimi^, bütün 
Türk sosyetesi içinde en centilmen in
sanlardır. Çünkü onlara mektepte na-
sd çatal tutulmasından ba^hyarak, btt< 
tün muaşeret kaideleri öğretilmiştir, 
öyle samyorum ki, şayed programa, 
aâlâk ve muaşeret dersleri ilâve edilir-
,ie, fakat bunlar kuru, can sılacı nasi
hatler halinde verilmez de, -hani tale
benin en çok sevdiği ve söz söylemesi
ne bayıldı^ hikâye anlatan hoş mu
allimler vardır, - münhasıran onlar 
arasmdan seçilmiş bir kadro tarafm-
dan ustalıkla telkin edilirse, sıkı disip
lin kadar bu da müessir olur; salkım 
saçak, küfürbaz ağızlı, hattâ eli ta-
bancah talebe çeşidi ortadan kalkar. 

Bir taraftan sıkı disiplin, diğer ta-
nıftan da bu... 

(VârNû) 

Sülejrmaniye sitesi için bir 
imar projesi hazırlandı 

Belediye ve Evkaf tarafından müş
terek olarak tanzim ve imar edilecek 
<Aata (Süleymaniye Site) sine ald 
^ a r projesi Belediye imar müdürlü
mü tarafmdan hazırlaımuştır. Bu pro
je Süleymaniye camisi avlusile eski 
tiryaki çarşısı ve civarmda yapüalcak 
tesisat, üe buradaki yollann tanzimi 
vesaireyl ihtiva ediyor. 

Projenin 938 senesi içinde tatbik 
edilecek ilk kısmı, proje kabul edilin-
<ie hemen tatbik mevkiine konacaktır. 

I^ireden 2 8 parça m a v n a 
ge l iyor 

Liman ihtyiacmı karşılamak üzere 
^ire limanından kiralanan 28 parça
dan ibaret olan mavnalar limammıza 

Et satışı 
Her ag etin 
fiati ilân 
edilecek 

Et komisyonu evvelce hazırladığı 
kontrol talimatnamesindea başka 
ucuzluğun tatbik şekli hakmda 
aynca' bir talimatname, daha hazır-
hyacaktur. Bu talin;ıatname de kon
trol talimatnamesi gibi Şehir Mecli
sine verilecektir. 

Talimatname, et komisyonunun 
Çalrşamba günü toplantısmda katt 
şeklini alacaktır. Komisyon, etin 
nevine ve cinsine göre azamî birer fl-
at koyacaktır. 

Her cins etin esas itibarile beş sı
nıfa ayrılması lâzım geldiği halde ko
misyon tatbikatta müşkülâtı gözönü-
ne almış ve her nevi eti üçe ayırarak 
bunlara ajm ayn fiatler takdir et
meği muvafık görmüştür. Bu suretle 
meselâ dağlıcm üç nevi de ayn ayn 
fiatlerle satılacaktır. Fakat bu fiat
ler, şehrin her tarafında müsavi ola
caktır. Her kasap her hajrvan gövde
sinin üzerinde hayvaiun cinsi ve 
nevi ile beraber satış fiatini de bir etl-
keUe ilân etmeğe mecbur olacaktır. 
Verilen cezaye rağmen komisyonun 
koyduğu fiatlere riayet etmlyen kasap 
ikinci defa daha ağır bir ceza göre
cek, üçncüsünde dükkân kapatıla
caktır. 

Bundan başlca etin parçalanma
dan teşhiri mecburiyeti de konula
caktır. Komisyon, piyasaya göre va
ziyeti tesbit edecek ve ayda bir defa 
olmak üzere flatleri ilân edecektir. 
Komisyon, yeni fiatleri 28 Şubattan 
evvel ilân edecektir. 

Yenicami kemeri 
Müzeler idaresi tarafından 

bir rapor hazırlandı 
Yenicami kemerinin tarihî vaziyeti 

haklanda müzeler idaresi tarafmdan 
bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapora 
göre kemerin tarihî variyeti, mimari 
kıymeti izah edilmektedir. Rapor, 
Belediyece tedkik edildikten sonra 
kemer haklanda kati bir kairar veri
lecektir. 

Diğer taraftan büyük camüerde 
bulunan hünkâr mahfillerinin İcapalı 
olduğu gözönüne alınmıştur. Bu mah
fillerin mimarî ve tarihî kıymetleri 
bakımmdan halim gösterilmesi mu
vafık görüldüğünden bunlar açılarak 
tMizim edilecelderdir. 

Ünivers i te rektörü ge l iyor 
Londra hukuku düvel kongresin

de hazır bulunmak üzere bundan 
bir müddet ewd tngUta:«ye giden 
Üniversite Rektörü B. Cemil BüaeiL, 
bugün şehrimize avdet edeceİEtlr. 

P a z a r günü çalıdan bir fabri
kan ın sahibi y a k a l a n d ı 

Hafta tatili kanunundan istifada 
edemediği halde Pazar günü müessd-
yi açarak yirmi kadar işçi çalıştıran 
Taksimde bir çorap fabrlkaaı sahibi 
cürmü meşhud halinde yakalanmış, 
mahkemeye verilmiştir. 

Bundan başka Fatih nuntakasın-
da da 8 müessese Pazar günü açık 
görüldüğünden, sahipleri mahkem»* 
ye sevkolunmuşlardır. 

Bir bahç ıvan k ö m ü r d e n z e 
hir lenerek ö l d ü 

Erenköyünde bir köşkte bahçıvan
lık eden tlyas, halâ arahğmda kok 
kömürü yakarak yıkanmakta fken 
kömürden çılcen gazla zehirlenmiş va 
az sonra olduğu yerde yığılıp ölmü^ 
tür. 

Hâdiseden haberdar edilen, zabıta, 
cesedi muhafaza altma almış, Üskü
dar müddeumumîliğini de malûmat-
tar etmiştir. 

İ sveç le takas m u a m e l e l e r i 
îsveçle aramızda yapılan ticaret an-

laşmasmdan evvel, yapılan takas mua
melelerinin eski anlaşma esaslarına 
göre yürütülmesi her üd taraf hü
kümetlerince kararlaştırılmış ve bu 
karar alâkadarlara büdiriTmielL 

Hakli şikâyetler 
Ebe azlığı, çocuklara 

ihtinıâiiısızlık 
Şu mektubu cddik: 
Catetenisin 4/2//939 tarfhU 

nüshasında Havzanın ebesUslik »-
ktntıst çektiğinden şikâyet otumu 
yor. Ebeler, kendi hududlan dahi
linde tabiî şekilde doğan çocuka 
lan ahrlar. Gayri tabü olarak g»-
len çocuklar, mecburi olarak has
tanelere gönderilir, mütehassıs
lara havale olunur: Her tarafta 
olduğu gibi bu kazada da böyle 
gayn tabii doğumlara tesadüf 
edilir. Geçenlerde maatteessüf 
böyle bir hâdise oldu ve Samsu
na gönderilen bir hâmüe, yüzde 
yüz muhakkak bir ölümden muci
ze kabilinden kurtarûamtyarak 
öldü. Vaziyet bundan ibarettir. 

Havza Hükümet tabibi 
(tmza okunamamıştırX 

*** 
AKŞAM: 
Geçenlerde yazdığımız bir şikâ

yet üzerine yvJcanki nvektubu al-
dik. Hükümet tabibi resmi bir 
şahsiyettir. Onun için sözüne iîu> 
mm: Demek Havzada, hiç ebe 
noksanı yokmuş, d^um vaziyeti 
normalmiş. Fakat itiraf etmek lâ
zımdır ki, birçok diğer kazaları-
mtzda bu hususta pek çok yapı
lacak işler, telâfi olunacak nok 
sanlar vardır. Ebeler, doğum ev
leri, müşkül vaziyetlerde kaza
zedeyi büyük hastaneli merkezle
re kolayca nakletmek üzere sıh
hî imdad tertibatı, memleketi
mizde muazzam bir şebeke halin
de, ağ gibi örülmelidir. 

Bugünkü günde, nüfusu çok 
olan, çoğalan memleketler öteki
ler üzerine tefevvuk ediyor. İşte 
Fransantn endişesi, işte Japonya-
nın, Almanyanm, İtalyantn, Rus-
yanm geçen asırlardan beri artıp 
duran nüfuzu! 

Bizde de Türk anaları nurtopu 
gibi çocuklar doğuruyorlar. Çok 
şükür, neslimiz kısırlaşmamtşitr. 
İstikbalimizi bu doğurma kabüU 
yetimize medyunuz. Fakat doğan 
çocukları gereği gibi muhafaza 
edemediğimiz de muhakkaktır. 

Bi!xle çocuk vefiyyattmn pek 
çok olduğu bir mütearifedir. Bunu 
azaltmak için, bugünkü tertibatı
mızı, teşkilâtımızı kâfi ve v&fi 
bulmamak ük şarttır. Madem M 
Havzada anormal birşey yokmuş, 
pekâlâ. TeşkUâtımtzın memlekâ>, 
timizin her tarafında ideal şek-

Ünde olmadığı muhakkaktır. Bunu 
bilmeli, ona göre davranmalıyız. 

Sahte memur 
Birçok evlerden makbuzla 

tahsilat yapmış 
Emniyet direk

törlüğü ikinci 
gubesi üçüncü 
kmun memurla-
n bir senedenbe-
ri aranmakta o* 
Uin yaman bir 
dolandırıcıyı ya-

* kanamışlardır, 
îhsan ismini 

taşıyan bu a-
dam, oldukça ki
bar giyinm^te 
vs koltuğu al-
tmda bir çantai 
maktadır. 

Bilhassa Boğazm Anadolu yakasuı-
da cevelân eden bu adam, gözüne kes
tirdiği kapıyı çalarak kendlshün ma
liye bina vergi memuru olduğunu söy
lemekte ve makbuz keserek para tah
silatı yapmaktadu:. Şehrin muhtelif 
semtlerinde ayni şekUde dolandına-
lıklar yapıldığı hakkında Emniyet mü
dürlüğüne vuku bulan müracaatlar 
üzerine tahkikat ve takibata girişilmiş 
ve nihyet bir senedenberi bu içleri yap
makta olan İhsan adındalü bu adam 

akalanmıştır. îhsan, isticvap edilin-

Takalanan thsan 

Us semt sem doiaf-

Eminönü meydanı 
istimlâkin tehir 

edilemigeceği 
bildirildi 

Eminönü meydaıundaki binalarm 
yıktırılmasına karar verilmesi üzeri
ne burada dükân sahihi olan 400 ki
şiden ibaret bir esnaf kütlesi, burar 
nm istimlâki ile açıkta kalanaklann-
dan ve bu suretle 10 - 12 bin radde
sinde bulunan aileleri efradmm da 
müşkül vaziyete gireceklerinden bah
sederek kendilerinin dükkân tedarik 
edilinceye kadar istimlâkin tehir ft-
dilmesini rica etmişlerdir. 

Bu müracaat vilâyet tasamdan 
tedkik edilmiştir. Yenicanrfnin önünün 

açılması için Eminönü ve civarmda 
yapılacak istimlâk kanun ile emre
dilmiş olduğundan bu müracaatın 
kabulüne imkân görülmemiştir . 
Belediye, müracaatçilere biran evvel 

birer münasib yer bulmaları lâzım 
geldiğini bildirmiştir. Belediye, 1 Ni
sandan itibaren behemehal açılacak 
kısımları yıkmağa başhyacağmdan 
yıkılacak binaları numara Ue sırala
mıştır. İlk önce kemere bitişik olan 
dükânlar üe bu kısmın köprüye ba
kan kısmmdaki ada ( ki burs^ iki 
tayyare bajrü Ue bir eczane vardır) 
3aktınlacaktır. Bundan sonra mey-
danm Balıkpa:zan ağzma bitişik olan 
ve gene camiyi köprü tarafmdan kap-
hyan ada iuddınlaeaktır. 

Bu iki ada kaldırıldıktan sonra 
Eminönü hanınm bulunduğu ada 
(bu adada postahane, Hllâliahmer 
şubesi, Hatay Erginlik cenüyeU var
dır) ve en sonra da Valde kıraathsr 
nesinin bulunduğu ada kaldınlar 
çaktır. 

Müfettişler yeni fezlekeyi 
hazırlamağa başladılar 
otobüs işleri etrafmdaki şikâyet ve 

neşriyat üzerine Dahiliye v^âleti tef
tiş heyeti reisi B. Tevfik Talâtm reis
liği altmda çalışan mülkiye müfettiş
leri işlerini bitirmişlerdir. Müfettişler, 
bundan evvelki çahşmalan neticesin
de otobüs işleri etrafındaki yaptıklan 
tahkikat ve tedkikatm neticeleri hak-
kmda vekâlete bir rapor vermişlerdL 

Vekâlet, bu raporda derinleştirmeğe 
muhtaç gördüğü bazı noktalar için 
müfettişlere talimat vermişti. Müfet
tişler, bu talimat üzerine yeniden ifs 
başlamışlar, evvelce dinledikleri ŞIIEA-
yetçUerden bir losmım tekrar çağır
mışlar, evrak üzerinde de basa nolct»-
lan araştırmışlardır. 

Müfettişler, bütün bu mesaiyi ilonal 
ettiklerinden yeni bir tahkikat fecl»-
kesi hazırlamağa başlamiflardır. Bu 
fezleke, iki üç güne kadar İkmal ediİA-
rek Ânkaraya gönderilecektir. Bu fez
leke otobüs işleri hakkmda müfettif-
lerin elde ettilderi neticeler ile edin
dikleri kanaatlerin muhaasalasım tef-
kU edecektir. 

Hava vaziyeti 
Yeşilköy meteoroloji merkezindea 

aldığımız malûmata nazsran; dün 
yurdun Orta Anadolu gairp kisuulan 
bulutlu ve mevzU yağışlı, diğer nuo-
takalar kapalı ve yer, yer y a ^ ı ga^ 
mistir. Rüzgârlar Karadenzide Şark 
diğer yerierde umumiyetle şimal is
tikametinden orta kuvvette, Ege vs 
Trakyada kuvvetlice esmiştir. 

tstanbulda hava ekseriyetle fada 
bulutlu geçmiş rüzgâr şimali şarki
den saniyede 6 ilâ 7 metra hızla es
miştir. 

Saat 14 te hava tazyiki 761,4 mili
metre idi. Sıcaklık en jrüksek 6,3 en 
düşük te sıfır altmda olmak üzers 
1,3 santigrad olarak kaydedilnüşür. 

B u g ü n 1 5 0 0 sejryah ' ge l iyor 
Lenisya vapurile bugün şehrimize 

1500 seyyah gelecektir. 

ISTANBUL HAYATI 

Muratlanna erdiler 
Tramvay durmadan İkisi birdev 

koftular. Biri kapınm sağ tjınıfına, 
öteU de yanma asıldı. Birar ayakl»> 
rile basamağın kenarlanna Oistfler. 
İkisi d* İçerlys firemlyoriardı. Müna* 
kasaya başladılar: 

— Yol ver de gireyim. 
— Ben daha evvel atladım. Sen ba* 

na yol ver. Açıkgözlüğün lüzumu jolf, 
— Ağamı topla be... Açıkgöz smbı 

gibi olur. Terbiyemi bozdurma benim. 
— Hay terUyene turup sıkayım a»-

nin... Şimdi ukalahğı burak ta geriye 
çekil, içeriye geçeyim. Asılmaktan 1D»> 
lum ağndı.. 

— Vay bayım vaaay... O kadar Is* 
tirahatine düşkttnsen bir otomobil* 
binersin. 

— Sen benim keyfimin kâhyası d»< 
ğilsin. Şimdi ağzımı açtıracaksm ha^ 

— Ne kafa tutuyorsun be adam? 
Ağzmı açarsın da ne olur? Ateş olsan 
ne kadar yer yakarsın? 

Alabildiğine hızlanan tramvay sar
sıldıkça ildsi de basamağın kenarın» 
da sendeliyorlar, düşmemek içhı, bof-
ta kalan koUarile biribirlerine santt< 
yorlar ve, münakaşa kızıştıkça kar
gaya dönüyordu. 

Biribirlerine söylenmedik kötü SOM 
bırakmadılar, tnadlarmdan da d&ı-
medUer, ikisi de basamakta kaldılar. 

Kolu ağrıyan tekrar ısrar etti: 
— Arkadaş. Burada kavga olmaa. 

Lâfı uzatma, çekU de geçeyim. 
öteki ayak dhrdi: 
— tnad ettim, çekllmiyeceğlm işteı 

Elinden ne geliyorsa yap. İnad da Mr 
muraddır. Ben senden evvel girec^ 
gım. 

— Yaaa... öyle mi? Sm inad ettlı^ 
se ben de ederim. Ben, senin kadar 
murad «İmasını bilmiyor mıyım? 

Köşeyi dönelken bir düdük öttO. 
Tramvay durdu. Basamaktakileria 
biri yüksek sesle bağırdı: 

— Şimdi seni polise şikâyet edeo»* 
ğim. Bana küfür ettin. Davaeıyus 
senden. 

ÖMd bir kahkaha attı: 
— Asıl ben senden davacıyım, tçe* 

rideU yolcular da şahiddirlw. 
Tramvayı durduran polis yaklaşır

ken ikİBİ birden şikâyete başladılan 
— Bay memur. Ben bu adamdan 

davacıyım. Küfür etti. 
— Yalan söylüyor. Ben ondan da

vacıyım. İnad için beni tramvaym 
içine bırakmadı. 

Polis ikisini de mdirdi: 
— Karakola buyurunus. Tramvaya 

asıldığınız için yüz ikişer kuruş ces»> 
yi veriniz de, sonra biribirinizle koza> 
nuzu paylaşırsuuz. 

Diyerek ahp götürdiL 
İkisi de Inadlannm muradlanna 

erdUer. 
Cemal Refik 

ce bütün yaptığı işleri birer birer an
latmıştır. 

Bugün, hakkındaki tahkikat ikmal 
edilerek suçlu adliyeye verilecektir. 

Tophane cinayeti hAİflnndft ' 
Gazetemizin 20 şubat tarihli nOsh»* 

smda Tophane cinayeti h«vvinpdft mft> 
lûmat vardı. Tevkifhanede mevkut 
Abdülvahap imzasile aldığımız bir 
mektupta bu yazınm bazı noktalan fa 
suretle tavzih ediliyor: 

I — Malctul arkadaşım değU enl^ 
temdir, n — Hâdisede hiç bir kadm 
parmağı yoktur. Tamamen Mr ails 
faciasıdır, m — Her gün şahidi old»> 
ğumus Cumhuriyet adaletinin hak
kımda da azametle tecelli edeceğinde^ 
kuvvetle eminim. 

Bir palto hırsızı yakalaqdl, 
Nasri adında bir sabıkaU Küçükpa-

zar civarmda bir el arabasmm İçindsn 
bir palto çaldığı için yakalanmış dfla 
mahkemeye verilmi|tir. Nasri Sultaıv< 
ahmed İkind sulh ceza mahkemesin
de, paltoyu tanımadığı bir adamdaa 
satm aldığım sâylemek suretU* kendi» 
ni kurtarmağa uğraşmışaa da meveud 
delillere İstinaden hâUm kendilini Um 
kif etmif ve şahidlerin çağırılması içia 
muhakeme başka güne bırakılguffar. 

Zinc ir l ikuyu mezar l ığ in în top* 
rak tesv iyes i bit iyor 

Zinclrlikuyudakl mezarhğm fa^raM 
tesviyesi Uerlemektedir. Bir aya k»< 
dar bitecek ve ağaçlar dikUec^tir, 
Bundan başka gerek mezarhğm için* 
de, gerek dışmda bulunan yoların 
tanzimine l>aşlajcıacaktır. 

Bu mezarhklar bittikten sonra \aj^ 
ta merhum Abdülhak Hâmidin olduğa 
mezarlığa gömülen diğer meşhurlarm 
kabirleri tanzim edüerek kitabelert 
konacaktır. 

Ilı 
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Merhum Sabri Toprağın cenazesi 
dün merasimle kaldırıldı 

Bir müfreze asker, Polis, Darüşşafaka talebesi 
pek çok güzide zevat cenazeyi takip etti 

Vefatuu teessürle yazdığımız eski 
Ziraat Vekili ve Manisa saylavı B. 
Sabri Toprağın cenazesi dün Alman 
hastanesinden merasimle kaldınlmış-
tlT. 

Cenaze saat 11 de hastaneden kal* 
dınlmış ve tabut hastaneden teşviM-
ye camüne kadar eller üzerinde taşı
narak götürülmüştür. Merhumun 
tabutu bir Türk bayrağına' sarılmıştt 

Tabutu Darüşşafaka talebesi, bir 
IJOlis müfrezesi ile merhumu seven, 
kendisine derin bir hürmet hissile 
merbut bulunan güzide ve kalabalık 
bir cemaat takib ediyordu. 

Teşvikiye cainii avlusunda cezane 
namazı kümdıktan ve beliğ bir dua 
ile merhumun hatırası taziz edildik
ten sonra Darüşşafaka müdürü B. 
Ali Kâmi, rahatsız bulıman İstan
bul mebusu ve eski müze müdürü B. 
Halil tarafından yazılan bir hitabe 
okumuştur. 

Bu hitabede B. Halil, merhumun 
vakitsiz ölümünden mütevellid tees
sürlerini bildirmekte idi. B. Halilin 
bu acı hitabesi, hazırunu çok müte
essir etmiştir. 

Bundan sonra tabut musalla ta
şından kaldırılmış ve caminin önüne 
gelen bir piyade müfrezesi tarafmdan 
selâmlanmıştır. Cami önünden tertip 

edilen cenaze alaymm önünde ma
tem marşım çalan askerî bando, bir 
müfreze piyade, bir müfreze polis 
Darüşşafaka talebesi bulunduğu hal
de ŞişUde Osmanbeye kadar getiril
miştir. 

Osmanbeyde merasimin bu kısmı
na nihayet verilmiş ve merhumun 
tabutu asker, polis müfrezelerile ta
lebe tarafmdan selâmlandıktan son
ra cenaze otomobiline konulmuştur. 
Merhumun cenazesi Zincirlikuyuda 
merhum Şair Abdülhak Hâmid ile 
merhum Ubeydullahm mezarları ara
sında hazırlaiıan bir mezare defne-
dilmiştir. 
CenaSede İnhisarlar. Vekili B. Ali Râ-

na Tarhan, sabık Sıhhiye Vekili B. Re
fik Saydam, İstanbul vali ve belediye 
reisi B. Muhiddin Üstündağ, ile şeh
rimizde bulunan mebuslai:dan he
men hepsi. Şehir Meclisi azalan. Halk 
partisi erkânı, merhumun dostları, 
arkadaşlan, yerli, ecnebi bir çok ze
vat hazır bulunmuştu. 

Cenazeye Büyük Millet Meclisi, 
Başvekil B. Celâl Bayaar, İnhisarlar 
Vekili B. Ali Râna Tarhan, Parti, 
İstanbul belediyesi ile diğer bir çok te
şekküller namma pek çok çelenk gön
derilmişti. 

Slmonun muhakemesi 
*'Eski sahnede can yakan rolüne çıkardım, bir defa 

bu adamın canını kazaen yaktım,, diyor 
Birkaç ay evvel bir gece Beyoğlun-

da Nane sokağmdaki evinin avlusun
da Hayri adında bir orman memuru
nu tabanca ile yarahyan İstanbulun 
meşhur cücesi Simonun muhaOsemesi-
ne dün Beyoğlu sulh ikinci ceza mah
kemesinde gayri mevkuf olarak devam 
edilmiştir. Simon, vekili ile birlikte 
muhakemeye gelmişti. Davacı Hayri 
davasmı şöyle anlattı: 

— Ben o gece yatmak üzere bir pan
siyon anyordum. Gece saat on iki sıra-
lannda Nane sokağındaki evin önüne 
geldim. Kapı arahk olduğu için bura-
smı bir pansiyon zannederek içeriye 
girdim. Avlu karanlıktı. Otelci, diye 
seslendim. Evvelâ kimse ses vermedi. 
Biraz sonra ince bir ses «Kimsin?» di
ye sordu. Yabancı olmadığımı söyle
dim. 

O esnada birdenbire bir silâh patla
dı, boynumdan yaralandım. Arkadan 
bir el silâh daha atüdı. Şahsım tanı
madığım uzım boylu bir adam da be
nimle beraber eve girmişti. Silâh pat
layıp yaralamnca ben can acısile dışa
rıya kaçtım. 

SUnonun sabıkası olmadığına dair 
mahkemeye gelen tezkere okunduktan 
«onra şahid Nevrik adındaki kadm din
lendi. Nevrik ifadesinde: 

— Ben de Simonun oturduğu evin 
ikinci katında kiracıyım. Gece saat bi
re doğru aşağıda bir gürültü duydum. 
Kendi dairemizin kapışım açarak mer

diven başına çıktım. Simonun sesini 
duydum. «Bana dokunma.» diye bağı
rıyordu. O sırada da iki el silâh pat
ladı. Fakat kimin attığını bilmiyorum. 

Dedi. Diğer üç şahid de ayni şeyle
ri söylediler. Bunun üzerine Simon, 
vekilinin yardımüe sandalyesinden 
ayağa kalkarak dedi ki: 

— Bu şahidlerin hepsi gürültüyü 
odalanndan du3mauşlardır. Benim se
simi anlamalarına imkân yoktur. Be
nim iki el silâh attığımı söylüyorlar. 
Halbuki ben bir el tabanca attım. Son
ra demir kapıyı hızla kapadım. Bun
lar, kapımn gürültüsünü de silâh se
si zannetmiş olacaklardır. 

Dedi. Suçlu vekilinin suali üzerine 
davacı, Şileden Istanbula evvelce bir
kaç defa daha geldiğini fakat İstan
bul tarafmda oturduğunu, bu defa ise 
Beyoğlunda oturmak istediğini ve bu
nun için pansiyon aramak üzere Simo-
nım evine girdiğini ve, vaka esnasm-
da evin avlusunda aydmlık bulunma
dığım söyledi. 

Gelmiyen şahidlerin çağınlması için 
muhakeme başka güne bıraküdı. 

Muhakeme salonundan çıktıktan 
«onra Simon: 

— Ben, eskiden Leblebici operetin
de can yakan rolüne çıkardım. Fakat 
bu defa bu adaımn canmı kazaen yak
tım. 

Diyerek etrafım saran meraklı ka-
labahğı arasmdan savuştu. 

Slvasta Kızımy yıllık balosu venimlştir. Balo çok muvaffakiyetli olmuş, 
geç vakte kadar eğlenilmistir. Yukarıda baloda bulunanlardan bir grup 
görünüyor. 

İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI 
TEPEBAŞINDA Talm« iki hafta 
DRAM KISMI D S D A ^ A İli" D I K A U A 

III 

l l l l l l l l l i l 
YARATMAK 

İstiklâl caddesinde 
KOMEDİ KISMİ 

S O N H A F T A 

!J 
SOZUN KISASI 
Her yer SO kuruş 

Yarın akşam M E L E K sinemasında 
Metro-Goldwyn Mayer'in 4 ncü şaheseri 

BRODWAY MELODİ 1938 
Zevk — Dans — Musiki — Eğlence ve yenilikler filmi. 

Baş Tolerde: ELEANOR POWELL — ROBERT TAYLOR 
Numaralı koltukların bugünden aldırılması rica olunur. Telefon: 40868 

İRENE DUNNE - DOROTHY LAMOUR - RANDOLF SKOT 

K A R A A L T I N 
BÜYÜK AŞKLAR — BÜYÜK MACERALAR — BÜYÜK MİZANSENİDİR filmi 

Reji: ROUBEN MAMOULİAN - Yakında İ P E K sinemasında 

Yann akşamdan itibaren 

Süım^ır slnemnıasDinıdla 
ihtişamlı... Zengin... Son derece eğlenceli... Şampanya gibi tatlı sarhoş 

edici bir film... 
• • LÜKS HAYAT!... 

Baş rollerde: KİBAR... METRDOTEL... 
SERSERİ... AŞİK... 

W I L L i A M P O W E L L 
•e milyoner... Eksantrik.. Maşuka 

C A R O L E L O M B A R D 
Senenin en eğlenceli komedisi. 

ve BLANCHE MONTEL 

MACERA A D A M I 
ALFRED CAPUS'ün «Aventürieri» 

isimli eserinden 
PERŞEMBE AKŞAMI 

• • 

T Ü R K Sinemada 

tstanbulun fethine dair 
' Kminönü Halkevinde İstanbul konferans 
lan serisine devam edilmektedir. Bu ak
şam saat (20,30) da Üniversite tarih do-
içenti Mükremin Halil tarafmdan verile
cek olan konferansın mevzuu (İstanbu
llun fethine dair) dir. 

I 

İŞ bulmak İçin 

Uzun nzun düfünecek yerde 
AKŞAM gazetesine bir 

KÜÇÜK İLÂN koydurunuz, 
3 defası 100 kuruş 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

cAKŞÂMs gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazannda satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususî 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

• ^ • • • ^ • • • ^ Bugün T Ü R K Sinemasında 
LtîCİEN BARROVX - JTJLES BERRY - DANİELLE PAROLA 
tarafmdan meşbar RAY VENTURA orkestrasmm iştirâkiie temsil edilen 

P A R İ S E Ğ L E N İ Y O R filmini görünüz. 

Teşekkü r 
Zevcim ve sevgili babamız Mehmed 

Niyazi Bergamalmm vefatı dolayısile 
cenaze merasimine iştirak eden dost-
larınm lütuflanna telgraf ve telefon 
ye mektupla vaki olan taziyelere ayn 
âyn teşekkür edememekliğimizi tees
sürümüze bağışlamalarım muhterem 
gazetenizin tavassutunu diler ve ele
mimize iştiraklerinden dolayı teşek
kür eyleriz. 
Merhum Mehmed Niyazi Bergamalı 

Zevcesi ve çocukları 
Şehir Tiyatrosu dram kısmı 

Bu akşam saat 20,30 da 
(BİR ADAM YARATMAK) 

Dram 3 perde. 
Yazan: Necip Fazıl Kısakürek 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Bu akşam 
Sanatkâr Naşid, oku

yucu Safiye, Şehir t i
yatrosundan Halide, 
Muammer ve Kavuklu 
Alinin iştirâkile Gülme 
komşuna Büyük komi-
di 3 perde. 

25 şubat cuma akşamı 
saat 9 da ve 25 şubat 
cumartesi matine Şehza-
debaşı Turan tiyatro
sunda 28 şubat pazarte
si akşamı Beşiktaş Suat 
Park tiyatrosunda ve 1 
mart salı gecesi Pangal-

tı Kurtuluş tiyatrosunda E N A İ L E R 
büyük operet orkestra - Bale 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece: (Bakırköy -
Milityadi). Yarın gece: 

(Üsküdar - Hale) 
Sinemalarında: 

M Ü R E B B İ Y E 
Vodvil 3 perde W 

DOĞUM 
Kurun ve Haber gazeteleri muharrir

lerinden B. Yekta Rağıbm bir erkek ço-
cuğ:u dünyaya gelmiştir. Arkadaşımızı 
tebrik ve nevzada uzun ömürler temenni 
ederiz. 

Bütün İstanbul Halkı, sinemanu-
zm muhterem müdavimleri ha
zırlarımız. 

İstanbulda ilk defa 

DENİZ ATEŞLER İÇİNDE 
Baş rollerde: NOAH BEERY -

ROBERT DOUGLAS 

İngiliz donaiımasmm büyük 
bir kısımnm iştirâkile çevrilmiş, 
deniz muharebeleri hakkında şim
diye kadar yapılmış olan filmle
rin en hakikî ve müdhişi. Aşk, 
heyecan, casusluk gözler önünde 
canlanan bütün bir deniz hayatı. 

Y A R I N 
Matinelerden itibaren 

A L K A Z A R 
Sinemasında başlıyor. 

D O Ğ U M 
Süleymaniye Kız orta okulu direktörü 
Adnan Savut'un Cuma günü akşamı 
bir kızı dünyaya gelmiştir. Yavruya 
uzun ömürler, ana ve babasına sağlık 
dileriz. 
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SİYASI tCMAL: 

HfltDanını myıtlkyı 
B. HiHer merak ve alâka ile bek

lenen nutkunu söyledi. Bu sözlrin 
'Almanyada millî sosyalistler iktidar 
mevkiine geldiklerinden beri geçen 
beş yıl içinde olup biten işleri hikâye 
eden kısmından ziyade bundan son
ra takib edeceği haricî politikanın 
istikamet ve hedeflerini anlatan kıs
mı dünya politikası için mühimdir. 

Çünkü Almanyanın dahilinde millî 
birlik tahakkuk etmiştir. Umumî 
harpten sonra Almanyanın başında 
en büyük gaile olup devlet bütçesi' 
nin yansına yakın bir kısmını yut
makta olan işsizlik meselesi ortadan 
kalkmıştır. Almanya eskisi kadar 
askerî satvetini tekrar iktisab etmiş
tir. B. Hitler ikinci bir Alınan devleti 
bulunan Avusturyada millî sosyalist
lerin hükümetin en mühim mevkile
rini işgal etmeleri ve bundan sonra 
siyasî faaliyette bulunrnakta serbes 
olmaları esası üzerine iki Alman 
TTiemleketinin siyasî akide ve idarele
rinde birlik teessüs eyledini B. Hitler 
Avusturya Beışveküine bütün Alman-
lık namına teşekkür ederek ilân ve 
teyid etmiştir. .- -

Almanya için artık bir Avusturya 
meselesi kalmamıştır. Yalnız eski 
Avusturya imparatorluğunun on mil
yon tutan Alman nüfusunun Çekos-

lovakyada kalan üç buçuk milyonu
nun mukadderatı üzerinde Alman
yanın Avusturya meselesinin bir 
mütemmimi olarak fevkalâde meşgul 
olacaktır. 

Almanya Mületler cemiyeti ve kon
feranslar haricinde her devlet ile an
laşmağa tarafdardır. Sar'ın Alman-
yaya ilhakından sonra Almanyanın 
Garbi Avrupada Fransa ile bir top
rak meselesi kalmamıştır. Fakat Al
manyanın Sovyetler ile her hangi su
retle anlaşmıyacağını ve hattâ bolşe-

'vizmin vücudunu ortadan kaldırma-, 
ğı Almanyanın kendisine başlıca 
medenî vazife saydığını beyan eden 
B. Hitler'in sözleri Almanya ile Sov
yetlerin arasında bir hayat memat 
mücadelesi üe neticelenecek korkunç 
bir gerginlik bulunduğunu isbat et
miştir. 

Almanyanın araziye aid dileği eski 
müstemlekelerinin İngiltere ve Fran
sa tarafından iadesi olduğunu B. 
Hitler söylemiştir. Şu kadar var ki 
Almanya bu işin konferanslar ile ge
ciktirilmesine asla razı olmıyacak ve 
biran evvel halli için bütün kuvvet 
ve gayretini sarf edecektir. Dünya iş
lerinin düzelmesi için bundan sonra 
ilk adım bu meselenin halli olacaktır. 

Feyzullah Kazan 

Evvelce eğlence vesilesi olan 
ipnotizmadan adlî tahkikat
larda nasd istifade ediliyor 

Yeryüzünün esrarengiz bucakları 
Gobi çölü ıssız, tehlikeli, kutuplar

dan da soğuk bir çöldür; bu çölün he
nüz medenî insan ayağı değmemiş es
rarengiz tarafları vardır. Bir gün ora
lara da gidilecek, tarihten evvel ya
şamış olan insan ve hayvan kemikle
ri aranacaktır. 

Tibet'de bugün telsiz ve radyo mev-
cud olmakla beraber, kuş uçmaz, ker
van geçmez yerleri pek çoktur. Çinin 
şark tarafları da esrarengizdir. Çinli
ler o taraflara yabancı bırakmıyorlar. 
Çinlilerden mürekkep bir heyet orala

ra gidip haritasım çizinceye kadar o 
diyarlar esrarım muhafaza edecek
tir. 

Burmahla Hindistamn birleştiği 
noktada öyle dağlar ve yaylalar var 
ki, insan çıkamıyor. Geçenlerde tayya
re ile Avustralyaya giden Jim Matthe-
noskin, Burmah çölüne düştü. Bu ma
cerayı anlatan tayyareci, Burmah çö-
lündeki dağ ve yaylalara çıkmak şöy
le dursun, tayyare ile aşmanın bile im
kânsız olduğunu yazdı. 

Z e n c i l e r d e u f a k l ı k m e r a k ı 
Paralarının kıymetile son seneler

de çok meşgul olan medenî devletle-
lerin para mutahassısları vahşî ve 
yan vahşî milletlerin bu dertten aza
de olduklarını söylüyorlardı. Halbuki 
bunun böyle olmadığı ve zencilerin 
de bir para derdi olduğu anlaşılıyor. 
Çünkü İngiltere tarafından Sudana 
gönderilen ufaklık paraların hepsi sez 
zaman zarfmda kayboluyor. Zenciler 
ellerine geçirdikleri mangırları bu
cak bucak saklıyorlar, bir daha mey
dana çıkarmıyorlar. Bu yüzden ora
da daima ufaklık buhranı hasıl olu
yor. Altın veya gümüş para saklan-
saydı ne ise, halbuki piyasadan kay
bolan paralar bakır paralardır. Bu
nun önüne geçmek isteyen İngiltere 
hükümeti para yerine alüminyümden 
mamul fişleri tedavüle çıkarmıştır. 
Pakat bunlar da az zaman sonra 
kaybolmuştur. Sudandaki İngiliz me
murları yerlilerin bu paralarla küpe
ler, gerdanlıklar ve daha bir çok ziy
net eşyası yaptıklarını meydana çı
karmışlardır. Şimdi yeniden öyle sert 
» • maddeden ufaklık para yapıla-
cal.tır ki yerliler bunlan ellerindeki 
basit âletlerle delmeğe ve döğmeğe 
muvaffak olamıyacaklar ve onun 
için saklamaktan da vazgeçmeğe 
mecbur olacaklardır. 

Kaç 
1935 - 1936 da yer yüzünde 1,900 

milyon kişi yaşamış. 
Bu sene bu sayı 2,400 milyonu 

bulmuş. 
Yer yüzünün nüfusu şu nisbet da

hilinde artıyor: Avrupada % 1,1; Af-
^^ada 1,2; Asyada 1,8, Amerikada 
2,2, Avustralyada 3,3. 

D ü n y a n ı n e n f a a l k a d ı n ı 
Dünyanın en faal kadını Amerika 

Cumhur Reisi B. Ruzvelt'in eşidir. Bu 
kadın kocasına da kâtibelik ettiği 
için Cumhur Reisinin bir çok vazife
lerini ifa eder. Bayan Ruzvelt maruf 
bir sosiyolog olduğundan şehir şehir 
dolaşır ve kadmlık meselelerine dair 
dalma konferanslar verir. Amerikan 
gazetelerinin yaptığı bir hesaba na
zaran Bayan Ruzvelt son beş sene 
zarfmda tayyare, otomobil ve şimen
diferle 200 bin mil katetmiştir. Yalnız 
son sene zarfındaki seyaha:tleri 45 bin 
mil tutuyor. Bayan Ruzvelt en ziyade 
trenle seyahati tercih ediyor. Çünkü 
trende giderken çalışmağa fırsat bu
luyor. Bu faal kadın 1937 senesinde 
bir konferans turnesine çıkmış ve 
yüz şehirde konferanslar vermiştir. 
Bundan başka Bayan Ruzvelt her 
gün bir gazete makalesi yazar ve 
mektuplarına cevap verir, bir sene 
zarfmda 10 bin mektup yazdığı va-
kidir. Tabiî bu kadar muazzam işleri 
halletmek için muayyen bir prog
ram tatbild lâzımdır. Onun için gö
receği işleri haftalarca, hattâ aylar
ca evvel tesbit eden Amerikanın birin
ci bayanı unvanını taşıyan Bayan 
Ruzvelt gayet sade bir hayat sürdü
ğü için kadınlar tarafmdan gıpta edi
lecek bir hali yoktur. 

kişiyiz 
Büyük şehirlerin nüfusu arttıkça, 

sayfiye yerlerindeki nüfus da azalı-
yormuş. İstatistik bilginlerine göre 
2000 senesinde Nevyorkun nüfusu 
200 milyon, Londmranın 80 milyon, 
Parisin 50 milyon olacakmış. 

İstatistik bilginleri mazi üe hali 
bilirler amma, istikbali bilirler mi?... 
Falcüıklanna inanamıyacağız!. 

İpnotizma ile uyutulan kimseleri 
iradeleri haricinde hareketler yapma
ğa sevketmek, başkaları tarafından 
işlenen ağır suçları onlara itiraf et
tirmek kabil midir? Daha doğrusu ip
notizma namuslu bir adamı cani, ya
lancı yapabilir mi? 

İpnotizmayı bu gibi işlerde kullan
manın mümkün olup olmıyacağı fikri 
ortaya yeni atılmış bir şey değildir. 
Bundan on beş sene evvel Ameriltada 
epey heyecan uyandıran bir hâdise ol
muş, Arthur Convelle isminde bir as
troloji âlimi genç yeğenini ipnotize 
ederek karısını öldürtmek suçile mah
kemeye verilmişti. Hayli uzun süren 
bu muhakemede dinlenen şahidler ve 
elde edilen delillere göre, genç adamın 
bir akşam üstü kadının evde yalnız 
bulunduğu bir sırada içeri girdiği ve 
kadm koltuğunda oturup kitap oku
makla meşgulken, arkasından yavaş
ça ilerliyerek beraberinde getirdiği 
amonyak içine batırılmış bir kumaşı 
birdenbire kadının kafasma geçirmel 
suretile boğduğu anlaşılmış,faJtat ka-
tUin bu cinayeti, ipnotizma tesiri al

tında yaptığı kati, şekilde isbat edile
mediğinden, mahkeme zan altmda bu
lunan astrologu katilin suç ortağı 
olarak kabul etmeyip serbes bırakıl
masına karar vermiştir. 

Buna benzer birçok misaller say
mağa lüzum kalmadan, yapüan mü-
teaddid tecrübelerin verdiği neticele
re bakarak, katiyetle iddia edilebilir 
ki adam öldürmeğe veya başkasma 
fenalık yapmağa niyeti olmıyan bir 
adama ipnotizma ile bu işleri yaptır
mak mümkün değildir. 

Bugün meslekleri icabı, bazı husus
larda ipnotizmadan istifade eden bir
çok doktorlar vardır. Bunlarm büyük 
bir ekseriyeti ipnotize edUen kimsele
rin daima idarelerine hâkim olduk
ları ve hiçbir zaman kendUerini tama-
mile kaybedip başkalarmm istedikle
rini harfi harfine yapacak hale %e\.i-
rilemiyecekleri hususunda ittifak edi
yorlar. Yalnız ipnotizma henüz fiil sa
hasına çıkamamış kararlan tesride 
mühim rol oynıyabiliyor. 

Meşhur psikolog Harold Darden bu 

ipnotizma ile bir adama 
istemediği şeyleri yap
tırmak mümkün değildir* 
Fakat ipnotizma şahitle
rin hafızalarmı kuvvet
lendirmekte ve doğru 
söyleyip söylemedikle

rini kontrolda işe 
yarıyormuş 

mevzu etrafmda şu katî sözleri söyle
mekten çekinmiyor: «İpnotizma, man-
yatizma gibi şeyleri haddinden fazla 
izam etmek saflık olur. Çünkü bir 
kimseyi normal hayatta yapmıyacağı 
veya yapmasmı kabvü etmiyeceği bir 
şeyi ipnotize edilerek uyku halinde 
yaptırmak muhaldir. Bunun olmıya
cağı müteaddid tecrübelerle katî ola
rak isbat edilmiştir. Fakat bu mevzu 
bilhassa romancıların pek hoşuna git
tiği için kahramanlarım bu gibi işle
re sevkedip merak uyandırmağı ter
cih ediyorlar ve herkes te bımu sahi 
zannediyor.» 

Fakat zamammızda ipnotizmadan 
istifade edüen sahalar büsbütün yok 
değüdir. Nitekim bazı memleketlerde 
adlî tahkikat esnasmda ipnotizmadan 
müsbet istifadeler elde edilmekte, ba
zı karışık vakalan çözmek hususunda 
hayli yardımı görülmektedir. BUhas-
sa iki sahada muvaffîOuyetli netice
ler almıyor. Bunlardan birincisi şa
hidler üzerindedir. 

Aradan çok zaman geçtiği için gör
dükleri şeyleri bütün teferrüatile ha-
tırlıyamıyan bazı hafızası zayıf şahid-
lerin ipnotize edildikleri zaman, vakar 
nm en ince noktalarma kadar kafala
rında canlandığı görülmektedir. Bu 
suretle şahidler uyamk iken yanm 
yamalak söyledikleri veya hiç söyle
medikleri tarafları ipnoz halinde mü-
kemmelen hatırlıyarak ifadeleriıü ta
mamlıyor, bu suretle hakikatin mey
dana çıkması mümkün oluyor. 

İpnotizmadan şahidlerin ifadeleri
ni kontrol hususvmda da istifade edil
mektedir. Adlî tahkikat esnasında şa
hidin evvelâ normal şekilde ifadesi 
almdıktan sonra ayni sualler bir kere 
de ipnotizma üe uyutularak sorul
makta, ifadeler biribirine benzediği 
takdirde şahidin doğru şehadet et
tiği kanaatme varılmaktadır. Çünkü 
bir adamm ipnoz halinde iken kat
iyen yalan söyliyemiyeceği muhakkak 
addediliyor. 

Burada hakikî bir vakayı kaydet
mek faydalı olacaktır: Berlinde bir 
avukat bir akşam evine döndüğü za
man kâtibi kanlar içinde gelmiş ve üç 
adamın zorla yazıhaneye girip kasa
yı kırdıklannı ve paralan aldıktan 
sonra kaçtıklarım haber vermiştir. 
Derhal yazıhanene koşan avukat haki
katen kasadan paralann almdığuu 
görerek derhal polis çağırmıştır. Tah
kikata başhyan polislerin şüpheleri 
bUhassa kâtip üzerinde toplanmış ve 
bu dolandmcüığm onun tarafmdan 
tertip edilmiş olduğımu kabul ederek 
tahkikatı bu yolda üerletmeğe başla
mışlar ve kendisini tevkif etmişler
dir. 

Birçok defalar sorguya çekilen kâ
tip, ilk ifadelerinde ısrar edince, bir 
kere de ipnotize edilerek ifadesinin 
alınmasma karar verilmiştir. Fakat 
kâtip bu sefer de ilk ifadesini nokta
sı noktasma tekrarlamış ve nihayet 
tahkil^t sonunda kâtibin masum ol
duğu ve hakikati söylediği anlaşılnu^ 
tır. 

Bugün adlt tahkikatlarda şahidi»» 
re hakikati söyletmek için bazı ilâç
lardan da istifade edildiği görülüyor. 
İnsana zerkedildiği zaman aynaı ip
notizma tesiri hasıl eden Scopolamin* 
İsimli ilâç, bunlardan biridir. Baa 
Amerikan hükümetleri (>olisi, bildik
lerini söylemek istemiyen bazı kimse
lere bu Uâcı şirlnga ederek dillerini 
çözmektedir. Scopolamine, in-siynın 
saklama kabiliyetini tamamen izale 
ettiğinden, bununla ilaçlanan kimse
ler bütün bildiklerini olduğu gibi söy
lüyor, bu suretle birçok esrarengiz var 
kalan ajrduüatmak mümkün olabili
yormuş. — Ş. H. R. 

î k i y a n g ı n b a ş l a n g ı c ı 
Lâlelide Bay Refik'e âid evin üst 

^atındaki bir odadan yangın çıkmış, 
Oda eşyası kısmen yandıktan sonra 
Söndürülmüştür. Kadıköyünde Ce
vizlikte mütekaid general Âdilin evi-
^m bacası tutuşmuşsa da derhal ye-
"Şen itfaiye tarafmdan söndürülmüş
tür. 

M a a r i f m ü d ü r ü k ö y y a t ı mek
t e p l e r i n i te f t i ş e d i y o r 

Maarif müdürü B. Tevfik, köy yatı 
mekteplerini teftiş etmeğe karar ver
miş ve bu maksadla dün Beykoza git
miştir. Bu teftiş diğer kazalardaki 
mekteplere de teşmil edilmek üzere üç 
günde bitecektir. 

Almanyanın en 
zengin kızı 

Bayan trmgrad Krupp geç 
bir mülazımla nişanlandı 

Almanyanın en 
zengin kızı olan 
ve top kraliçesi 
adile anılan ba-
jran İrmgrad 
Bertha Krupp, 
hücum kıtalan-
na mensup genç 
bir mülâzım ba
ron Yon Baitz ile 
nişanlanmıştır. 

Genç kızm ba
bası, bu nişan
lanma merasimi 
münasebetUe Essen şehri civannda-
ki muazzam vülâsmda, büyük bir zi
yafet vermiştir. 

Dünyanm en büyük silâh ve top 
fabrikalarını tesis etmiş olan Krupp 
ailesmin kuvvetli ve tepeden tırna
ğa kadar silâhU büyük bir Alman-
yamn meydana gelmesinde mühim 
bü: rolü olmuştur. Bu itibarla Krupp 
ailesi, dünyamn en kuvvetli hane-
danlanndan biri sayılmaktadır. Fa
kat iki nesildenberi, Krupp aüesi-
nuı erkek çocuğu olmamakta ve ai
lenin ananesini muhafaza ve idame 
etmek vazifesi genç kızlara düşmek
tedir. 

Binaenaleyh ICrupp ailesine men
sup genç kızlann evlenmeleri bir 
«hikmeti hükümet» meselesi gibi 
ehemmiyet kazanmaktadır. 

Genç nişanlımn annesi Bertha 
Krupp, umumî harp zamamnda Pa-

tKTİSADÎ MESELELER 

Hayat pahalılığında antreponun rolü 
Hayat pahalüığma sebebiyet ve

ren hâdiseleri tetkik edenler, şu ne
ticeye varmışlardır: Antrepo bulu-a-
mm halletmek, vapurun ambann-
dan, tüccarın deposvma kadar bir 
maU ucuz nakletmek lâzımdır. Hal
buki bugünkü şerait altında bunla
rm hiç hurine imkân yoktur. 

Antrepo buhranma, en büjrük can
lı misal. Haliçteki mavna kalabalığı
dır. Tüccar eşyası antrepolardan baş
ka, mavnalarda, daha pahah şerait 
altmda beklemektedir. Liman inhi-
san, antrepo yaptırmak için, teşeb
büslere girişmiştir. Meselâ: Saraybur-
nunda... Fakat yeni şehir plânlarma 
göre, burada antrepo yapmağa im
kân olmadığı görülmüştür. Bunu an
latan bü- zat diyor ki: 

— Bize göre antrepo için münasib 
olan yerler şehir plânına göre uygım 
değüdir. Bu şerait altmda limamn 
Yenikapıya nakli kendi kendine do
ğan zarurî bir mesle haline giriyor. 

Liman inhisan, antrepo yaptırama
dığı, için mevcud antrepolarla, mav
nalarla bu ihtiyacı güklüçle temin et
mektedir. Meselâ: Vapurım ambarm-
daki bir eşya, mavnaya yerleştiriUyor. 
Bir römorkör, bu mavnajn Kuruçeş-
meye kadar götürüyor, eşya oradan 
antrepoya naklediliyor. Tüccar, eşya-
smı antrepodan ahp, Sirkecideki de

posuna getirmek için, Kuruçeşmeye 
kadar bir kamyon gönderiyor, demek 
oluyor ki, bir balye eşya vapurdan 
Sirkeciye gelinciye kadar, şehrin için
de mavnalarla, kamyonlarla küçük 
bir seyahate daha çıkmaktadır. Bitta
bi bütün bunlar büyük masraflsura 
set>ebiyet vermektedir. Bu masraflar 
maliyet fiatini de kabartmaktadır. 

Hayat pahahlığı hâdiselerini, dük-
kânlann vitrinlerindeki rakkam-
lara l)akarak tetkik etmek yanlıştır. 
Vitrindeki gördüğümüz, rakkamm 
teşekkülündeki sebebleri araştırmak, 
ve bu sebeblerin menşelerine kadar 
gitmek ve meselejri kökünden hallet
mek lâzımdır. 

Profesör Keşlerin de dediği gibi, 
hayatı ucuzlatmak için, antrepolar, 
haller yapmak, şehre giren yollan 
çoğaltmak, nakliye işlerini kolaylaş
tırmak lâzımdır. — H. A. 

risi 80 kilometre uzaktan bombardı
man etmiş olan meşhur toplara 
Bertha adım vermişti. 

Kendisi evlendiği zaman şahidliğl-
ni Kayser ikinci Vilhelm yapmıştı. 
Km evlenirken de B. Hitlerin şalüd-
lik yapacağı bildiriliyor. 

Bursa Merinos fabrikasında 
bir marangoz kömürler içine 

düşerek öldü 
Bursa 21 (Akşam) — Öd günden-

beri Merinos fabrikasmda işinin bar 
şmda bulunmıyan marangoz Remzi
nin akıbetinden endişe ediliyordu. 
Kardeşi, ağabeyisUe bü-likte arasum 
maden kömürlerinin üzerinde yattık
larım hatırlatarak o civarda bir ara^ 
tırma 3rapılmasını söylemiştir. Bu 
araştırma neticesinde Remzi, kömür
lerin arasında ölmüş olarak bulun
muştur. Remzinin burada yattığı ve 
kömürler alındıkça uyku halinde far
kına varmıyarak kömürlerin içine 
düştüğü anlaşılmıştır. Cenaze tören
le kaldınlmıştır. 
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Eller 
Yumuşak ve beyaz olması 

için dikkat edilecek 
noktalar 

mmM 

Bazı kadınlar daima yüzleri ile uğ
raşırlar; bütün düşünceleri 3nizleri-
nln cildinin beyaz, jaunuşak, berrak 
olmasıdır. Ellerine hiç ehemmiyet 
vermezler. Halbuki bir kadın için el
lerin hemen yüzün cildi kadar ehem
miyeti vardır. 

Beyaz yumuşak eller, pembe tır
naklar çirkin bir kadına bile bir zera-
let verir. 

Ellerin güzel olması için onlarla 
dalma meşgul olmak ister. Ev İşi ile 
ugtaşmıyanlar İçin bu kolay bir iştir. 
Geceleri yatarken ve sabah banyodan 
•onra sürülen bir krem ellerin beyaz 
ve yumuşak kalmasını temin eder. 

Ev işi ile uğraşan, evi silip süpüren 
yemek pişiren, sebze ayıklıyan ten-
c«eleri tutan, bulaşık yıkıyan ellerle 
İJüsbütün başka bir surette uğraşmak 
İster. 

Tozlu bir iş görüleceği zaman önce 
•illere sirke veya limon suyu ile güzel
ce masaj yapmalı. Bu masaj tozun 
cüd içine girmesine mâni olur. İş bi
tince eller sabunla yıkanmalıdır. 

Sodalı su ile bir iş görüldüğü za
man eller sertleşir. Bu gibi elleri yu
muşatmak için avuç içine biraz ince 
tuz almalı ve iki eli uvuşturmalı. 

Daima iş bitince yarım limon içine 
tımaklan sokarak oyar gibi bir hare
ket yapmalı. Bu, tırnakları temizler, 
uçlanm beyaz ve şeffaf yapar. 

Her gece yatarken geniş bir çift es-
)d erkek eldiveni giymeli ve öylece 
yatmah. Bu eldivenleri tersine çevir
meli, her tarafma bolca krem sürme
li, sonra eski haline getirerek ele giy
meli. Eldivene bir defa krem sürülme-
Bdir. Sonra her akşam ellere sürülen 
krem eldivenin yağlı kalmasını temin 
eder, 

D i ş f ı r ç a l a r ı n ı n s e r t 
o l m a s ı iç in 

DİŞ fırçalanmn daima sert kalma
sı için her diş silindikten sonra bol-
soğuk su ile yıkamalı ve temiz bir 
havlu ile kmnılamalıd 

iğneleri nerede saklamak? 

Badem, parafin yağı 
Kaşlara sürülen ve yüzü temizle

mek için kullanılan badem yahut pa
rafin yağınm kokusunu güzelleştir
mek için içerisine bir kaç damla la
vanta çiçeği esansı ilâve etmek kâfi
dir. 

3 
Dikiş diken, el işleri İle meşgul olan 

kadmlar için, dikiş sepeti içerisinde 
yüksüğünü ve boy boy dikiş iğneleri
ni ayni y^rde bulmak büyük bir ko
laylıktır. Görünüşü gayet garif olan 
ve dikiş sepetuıi süsliyen bu şapka 
şeklindeki iğnedanlık ve yüksüklük 
çok kolay yapılır. (1) 

Bunu yapmak için 5 numaralık bir 
yumak, arzu edilen renk koton perle 
İle ince bir tığ iğnesi (No. 20) lâzım
dır. 

Tığ iğnesi ile zincir çekmeli ve ilk 
zincir içine batarak küçük bir yuvar
lak yapmalı. Her ilmek içerisine iki
şer defa baftarak sık iğne olarak işle
meğe başlamalı. İşlenen yuvarlakta 
18 ilmek olımca, her ilmek içerisine 
birer defa batarak işe devam etmeli. 
Dar ve uzun bir külah şeklini alan iş 

iki buçuk santim uzunluğunda olun
ca şapkanın geniş kenarmı işlemeğe 
başlamah. Her ilmek içerisine iki de
fa batai'ak ilk sırayı İşlemeli; ikinci 
sıra bir ilmeğe bir defa bir ilmeğe iki 
defa batarak işlenir. Üçüncü sıra bir 
ilmeğe iki defa iki ilmeğe birer defa, 
dördüncü sıra bir ilmeğe iki defa üç 
İlmeğe birer defa batarak işlenmeli-
dir. (2) 

İşlenen sıralar arttıkça bir ilmeğe 
iki defa battıktan sonraki tek ilmek 
adedi de artmalıdır. 

Şapkanın kenarınm eni altı buçuk 
santim genişliğinde olunca koton 
perleyi koparmalı ve etrafına başka 
bir koton perleden 3rahut simden iki 
sıra daha işlemeli. İlk işlenen şapka-
nm bir eşini daha işlemeli. Beyaz fa-
nileden on iki santim kutrunda bir 
yuvarlak keserek kenarlarını zigzag 
kesmeli. Ortasına da işlenen şapka-
mn tepesi geçecek kadar bir delik aç
malı. FanUeyi bir şapkanın tepesin
den geçirmeli, diğer şapkayi da onun 
üstüne ve tepeleri içice geçilerek, şap
kanın kenarının başladığı yerde bir
birine dikmeli. Üzerine koton perle 
ve simle, yahut iki renk koton perle
den ucu bükülü bir kordon bağlajnp 
dikmeli. Şapkanın tepesi yüksüklük-
tür. Kenarların arasındaki fanileye 
de çeşitli dikiş iğneleri iliştirilmeli-
dir. (3) 

N e z l e y e k a r ş ı t e d b i r 
Bir boş maden suyu şişesine su dol-

durmalı, içerisine bir komposto kaşı
ğı tuz atarak eritmeli. Bu su ile sabah 
akşam gargara yapılır ve damlalık ile 
bonm deliklerine damlatılırsa nezle 
olmak ihtimali azalır. 

D u d a k l a r a s ü r ü l e n k ı r m ı z ı n ı n 
p a r l a k v e c a n l ı o l m a s ı iç in 

Dudaklara sürülen kırmızının par
lak ve canlı durması için kırmızı sür
mezden evvel parmak üzerine bir 
damla tath badem yağı akıtmalı ve 
dudaklara sürmeli, masaj yaparak 
İçirtmen. Üzerine sürülen kırmızı, 
şekil itibarile muntazam durduğu gi
bi gayet canlı ve parlak olur. 

M ü r e k k e b l i k a l e m l e r n a s ı l 
t e m i z l e n i r ? 

Uzun müddet kuUanılmıyan mü
rekkebli kalemlerin içindeki mürek-
keb ko3rulaşır, yazı yazılacağı zaman 
güçlük çekilir. Kalem açıhr, içerisine, 
sirkeli su ile yıkadıktan sonra tekrar 
mürekkeb doldurulursa kalem yeni 
gibi olur. 

Fırına karnıbahar 
Orta büyüklükte bir karnıbaharı 

almalı, hafif tuzlu suda iyice haşla-
malı. Diğer taraftan bir çorba kaşığı 
dolusu sade yağını bir tencere içinde 
ateşe koymalı. Yağ eriyince tepeleme 
dolu bir çorba kaşığı unu içerisine 
atarak karıştırmalı. Un hafifçe pem-
beleşeceği zaman üzerine yanm kilo 
süt boşaltmalı ve karıştırarak pişir-
meli. Salep koyuluğımda olunca 
ateşten indirmeli, içerisine evvelce 
rendelenip hazırlanmış olan 250 gram 
gravyera peynirinin yarısını atıp ka
rıştırmalı. Ayrı bir kâpta iki yumur
tayı telle çırpıp köpürtmeli ve sütlü, 
peynirli beşamelin içerisine ilâve et
meli. 

Eevvelden haşlanmış olan karnıba-
hann çiçeklerini birer birer ayırma
lı. Küçük bk tepsi içerisine ayrılmış 
karnıbaharlan dizmeli, üzerine sütlü 
peynirli yumurtalı terbiyeyi dökmeli. 
Bu, karnıbaharlann üzerini örtmeli 
ve her tarafına yayılmalıdır. Kalan 
rendelenmiş peyniri terbiyeli karnı
baharlann üzerine serpmeli ve fırm-
da yanm saat, üç çeyrek kadar pişir-

Halılarm renklerini canladırmak ve 
kepeğe karşı ilâç 

Bursa, Leman: 1 — Halılarınızın renk
lerini (eğer güneşten solmamışsa) can
landırmak için, süpürdükten sonra, 
amonyaklı su ile siliniz. Bir kova su içeri
sine iki çorba kaşığı amonyak kâfidir. 

2 — Başmızdaki kepeklere karşı dört 
gece sıraya saç köklerine şu ilâçla ma
saj yapmız: Bir çorba kaşığı rhum İle üç 
çorba kaşığı hint yağı... Bunları karıştı
rınız. Beşinci gün baş yıkanu:ken sabun 
yerine yumurta şansı kullanınız. On beş 
günde bir bu ilâcı tekrarlayınız. X5q ay bu 
tertip devam ediniz. 

3 — Kadın rob döşambrlan şimdi ye
re kadar uzun yapılmaktadır. 

Erde yapılacak diş suyu 
Edime, Melâhat P. : Evde yapılacak diş 

suyu tertipleri arasında en basiti şudur: 
250 gram 80 derecelik ispirto, 13 gram 

yeşil anason, 12 gram diş karanfil, 7 gram 
toz tarçm, 5 gram nane ruhu alınız. 
Bunları bir şişe içerisine koyarak ağzmı 
sıkı kapadıktan sonra on gün öylece bı
rakınız. Bu müddetten sonra başka bir 
şişeye filtre ediniz. Dişlerinizi sileceğiniz 
vakit bir bardak su içerisine İki üç damla 
akıtmak kâfidir. 
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meli. üzeri nar gibi kızarmca sofra
ya sıcak sıcak çıkarmalıdır. 

Tarif edilen bu tertip altı kişiye 
kâfi gelir. 

Moda haberleri 
YazUk şapkalar fazla çiçekle 

süslenecek, yahut tamamiyle, çi
çekten yapılacaktır. 

if Öğleden sonra giyilen elbise
lerin ve gece tuvaletlerinin göğ-
süne büyük çiçek takmak moda
dır. 

İK Sürah denilen ipekli kumaş
tan yapüan bluzlar çok rağbet 
bulmaktadır. 

•A: Eldiven ile çanta ayni renk 
ve ayni kumaştan yapılıyor. 

ir Çizgili renkli jerseyden elbi
se üzerine düz renk jerseyden 
manto mevsimde çok giyilecektir. 

-^ Etekler dar ve kısa giyiliyor. 

-k Çay ve küçük masa örtüleri
ni ince etamin üzerine simle işle
mek modadır. 

•k İnce yünlü elbiseler ekose 
kumaşla süslenmektedir. 

-k Kısa bolerolar her hangi elbi
se üe giyilmektedir. Endamı ince 
olanlara fazla yaraşıyor. 

I MÜŞKÜLLERE CEVAP | 

Fasulyeden pasta 
Ankara Samanpazan, Mükerrem San: 

Harp senelerinde kuru fasulyeden, bul
gurdan, patatesten pek çflk pasta yapı
lırdı. Bunlar unla yapılanlar kadar nefis 
olamaz. Bu zamanda kuru fasulyeden 
yapılacak pasta unla yapılacaktan daha 
pahalıya çıkar. Fasulyeyi haşlamak için, 
ateş sarfetmek lâzımdır. Püre haline ge
lirken kalan posası, mikdarmı da azaltır. 
Buna rağmen size kuru fasulye ile yapı
lacak bir pasta tertibi tarif edelim: 

Bir kilo fasulyeyi akşamdan suya koya
rak kabarması için sabaha kadar bırak
malı. Ateşe koyup haşlanınca makine
den geçirmeli. Elde edilen püreyi bir ta
rafa bırakmalı. 

Altı yumurtanın sarısmı, 750 gram toz 
şekeri, bir limonun suyımu ve rendelen
miş kabuklarını, bir likör kadehi konya
ğı telle vurup köpürtmeli. Fasulye püre
sine ilâve ederek iki tatlı kaşığı baking 
yahut bir kaşık bikarbonat atmalı, iyice 
kanştırmalı. Ayrı bir kapta köpürtülen 
yumurta aklarmı ilâve ederek yağlanmış 
tepsiye dökmeli ve fırına göndermeli. 
Arzu olunursa fırından gelince üzerine 
şeker serpiiebllir. 

Badem sütü nas)^ J»ftlı'! 
Kadıköy Baklatarlası, Mesude: Cildin 

güzelliği için kullanılan badem &abüaün 
yapılması kolaydır. Tertibi şudur: 

Yanm kilo iç bademi sıcak su içine ata
rak bir kaç dakika bıraktıktan sonra zar 
gibi olan kabuklannı ayıklamalı. MermeP 
veya porselen havanda dövmeli. Sonra 
bir buçuk kilo sütle (sütü azar azar ilâ
ve ederek) bademi kanştırmalı. 

Gayet ince bir tülbentten süzerek ate
şe koymalı, kaynatmalı. Kaynıyarak ya-
n yarıya kaldığı zaman ateşten indir
meli ve şişeye doldurmalı. 

Yüz yıkandıktan sonra bir pamukla bu 
sütten j-üzünüze sürmelisiniz. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

. a ^ . . Tefrika No. 50 . . . . . 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

Duroyun dört bin frangı vardı, bu
nun bin beş yüzünü borçlanmıştı. 
Kadına da Forestier'den ku:k bin 
frank kalmıştı. 

Madeleine eski kocasından bahset
ti: 

— Çok muktesid, çalışkan, aklı ba-
fmda bir adamdı. Az zamanda servet 
«ahibi olacaktı. 

Dıu-oy başka şeylere dalmış dinle
miyordu. 

Kadm bazan susup kendi kendine 
Wr şeyler düşünüyor, sonra gene ko
nuşuyordu: 

— Üç dört sene sonra senede otuz 
kırk bin frank kazanabilirsiniz. Ya-
fasaydı Carles da bu kadar kazana
caktı. 

Georges mütemadiyen Forestler'nln 
misal olarak ortaya konmasım fazla 
buldu. 

— Rouen'a ondan bahsetmek için 
fltmiyorduk değil mi? dedi. 

Kadın parmaklannm ucile Duro
yun yanağım şamarladı: 
• — Hakkınız var. 

Gülüyordu. Duroy, uslu çocuklar 
gibi ellerini dizlerinden kımıldatmı
yordu. Kadın: 

— Bu halinizle serseme benziyorsu
nuz! dedi. 

— Biraz evvel ne dedinizdi; rolüm-
deyim, bu rolden de çıkmam. 

— Neden? 
— Evin ve benim idaremi siz üze

rinize ahyorsunuz. Esasen dul olma
nız İtibarUe bu sizin vazifenizdir. 

Şaştı: 
— Ne demek istiyorsunuz? 
— Sizin tecrübeniz var, bu tecrübe 

İle benim cehaletimi izale edeceksiniz; 
ben evliliğin ne demek olduğımu bil
mem, siz bUdiğiniz İçin bana öğrete
ceksiniz. Nah, işte bu kadar. 

Kadm haykırdı: 
•— Olur şey değil! 
— Bu böyledir. Ben nah İşte, ka-

dınlan tanımam; siz erkekleri tamr-
«mız, çünkü, nah İşte, dulsunuz... Be
ni bu gece siz terbiye edeceksiniz, nah 
İşte; isterseniz şimdiden de bu İşe baş-
lıyabillrslniz, nah işte... 

Kadınm bu sözler pek hoşuna git
ti: 

— Eğer bunun İçin bana güveni
yorsanız yandınız!.. 

Dersini ezberllyen bir mektep t«le-
I besi gibi devam etti: 

— Güvenirim elbette... Tabiî güve
nirim ya.„ Nah işte güveniyorum. 
Yirmi derste tahsilimi ilerleteceksi
niz... On ders okumak ve gramer... 
On ders te belagat ve talâkat... Nah 
İşte, ben bunların cahüiyim.. 

Madeleine gülmekten katılıyordu: 
— Ne sersem şeysin! 
— Mademki senli benli olduk, ben 

de sana sen diyeceğim, ruhum, seni 
her an biraz daha sevmeğe başhyo-
Tvan, Rouen'm yolu da uzadıkça 
uzuyor, diyeceğim! 

Gün karanyordu. Yanyana dur
muşlar, gurubu seyrediyorlardı. Man-
tes'da vagonun kandilini yaktılar. 
Duroy karısımn beline sarılmıştı. Ya
vaş yavaş mırüdanıyordu: 

— Seni çok seveceğim Madcığıml 
Rouen'a kadar, yanak yanağa ko

nuşmadan durdular. Rıhtım üstünde 
bir otele indiler. Biraz bir şey yiyip 
yattılar. Ertesi sabah saat sekizde 
hizmetçi uyandırdı. 

Masamn üstündeki çayı içtiler, 
D\ıroy, birdenbire, eline define geçir
miş bir insanın sevinçli hamleslle ka
nama sanldı: 

— Madcığım dedi, seni çok, çok, 
çek sevdiğimi hissediyorum. 

Kadın da kocasına sarılmış, öptt-
pnrdu: 

— Belki... Ben de... aiyoırdu. 

Dmoy, anasüe babasım kansı gö
recek diye üzülüyordu. Karışma aüe-
fiinin ne olduğunu sırası geldikçe an
latmıştı; karısı umduğunu bulmıya-
caktı, göreceği köylüler aklından ge
çenler gibi değüdi. Bunları bir daha 
tekrarlamanm faydası vardı: 

— Söyledim ya, anamla babam köy
lüdür, opera - comique köylüsü değil, 
köy. köylüsü... 

Kadın gülüyordu: 
— BUiyorum, bunu kaç kere söyle

din. Haydi kalk da, ben de kalkayım. 
Duroy yataktan fırladı, çorablanm 

giymeğe koyuldu: 
— Evde rahat edemiyeceğiz, hiç ra

hat edemiyeceğiz. Odamda ot min-
derli bir yatak var. Canteleude yayın 
ne olduğımu bümezJsr. 

Karısı sanki buna da sevinmişti: 
— Daha iyi ya. Se... senin yanmda 

rahat rahat uykuya dalmamak, horoz 
sesler ile uyanmış olmak fena mı? 

Madeleine uzun, geniş sabahhğım 
giydi. Bu yünlü sabalüığı Duroy bili
yordu. Karısımn bu sabahlık kıyafe
ti hiç de hoşuna gitmedi. Neden? Ka^ 
nsmm böyle bir düzüne sabahlığı ol
duğımu biliyordu. Yenisini almak İçin 
eskilerini yûüp atamazdı ya? Ama ne 
olursa olsun, sevişeceği «aman giy
dikleri, odasmda giydikleri, gece giy
dikleri ötekinin eamanmdakl çama

şırları olmamahydı; Duroy olmama-
hydı diyordu; ona göre bu ilik gibi ıhk 
kumaşta izler vardı, bu izler Fores
tier'den kalma izlerdi. 

Pencerenin önüne gidip bir sigara 
yaktı. 

Ldmanm ince direkli yelkenlileri, 
çBurk çeviren makinelerle rıhtıma 
gümbür gümbür boşaltüan yüklü 
vapurlarla dolu şehrin görüsü; bu 
görü çocukluğundanberi bildiği hal
de; içini allak bullak etti de içten ses
lendi: 

— Vay camna, ne güzel! 
Madeleine koşup geldi, iki elini ko-

casmm bir omuzuna dayadı, Iğildi, 
kendini saüp koyuverdi; o da heye
canlandı, bakakaldı. Boyuna söyleni
yordu: 

— Aman ne güzel! Ne güzel! Öemek 
vapurlar bu kadar çokmuş ha?.. 

Bir saat sonra yola çıktüar, yemeği 
İhtiyar ana babamn evinde yiyecek
lerdi, yemeğe geleceklerini bir kaç 
gün evvel yazmışlardı. Yol aldıkça 
çalkalanan kalaycı küfesi kadar gü
rültü çıkaran eski püskü bir arabaya 
bindiler. Göze oldukça çirkin görü
nen bir bulvar, sonra ortası akar sulu 
bir ça3^ geçtiler, daha sonra bir yo
kuş tırmanmağa başladılar. 

(Arkası var) 
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Gazetenin çıktığı gün Ahmed Cen
giz bütün talebeye onar numara 

verdi!.. Ve o gün 
gazetede çıkan 
«KanU feryad» 

serlâvhalı, du
manı üstünde 
bir manzumeyi 
çocuklara ezber
letti!.. 

Oazete daha 
ilk nüshasile Ah-

me4 Cengizin halk arasındaki şöh
retinin değişmesine sebep oldu. Ka
sabalılar ona «Cengiz hoca» derler
di, o günden sonra «Diplwnat hoca» 
demeğe ba^adılar... 

Ne zaman bir donanma olsa, mi
ting yapılsa onun kürsüye çıkıp 
söz söylemesi Adet oldu. «Dina
mit» gazetesi Ahmed Cengizin bütün 
faaliyetini üstünde tophyan bir saha 
oldu. Fakat bu ateşli çalışmanm se
meresi dünya politikasmdan evvel 
mektepte görüldü: 

O sene mümeyyizler Cengizin smı-
fındaki çocuklann üçte ikisini dön
dürdüler!.. Cengiz, gazetede Loyd 
Çorca yazdığı açık mektubun cevabı
nı beklerken merkezden aldığı bir 
emirname ile İzmir kazalarmdan bi
rine nakledildi!.. 

Bu hâdise Cengizin damarlarmda 
kaymyan heyecana bir de infial ekle
di. «Dinamit» gazetesi karilerine ve
da mektubu yazdığı gece, yaralamp 
cepheden ayrılan bir kumandan acı
sı duydu!.. 

Yeni tayin edildiği kasaba kendisi
ne o kadar yabancı idi ki değil onun
la birleşip bir gazete çıkaracak birisi
ni bulmak, bir kahvenin köşesinde 
löyle karşı karşıya oturup dünya ah
valinden iki lâkırdı edecek bir kafa
dar bulmak bile mümkün olmadı.. 

Günlerce, aylarca bekledi, arandı.. 
Aşinalık ettiği kimseler ona hep mek
tepten, maariften bahsediyorlar, ilim 
ve edebden dem vuruyorlardı. Kara
deniz kazasında geçirdiği günler gö
zünde tütüyor, oraslle burasım mu
kayese ettiği zaman iktidar mevkiini 
kaybetmiş siyasî mazuller gibi içi 
burkuluyordu.. 

Burada onun heyecanlarma iştirak 
edenler ancak bir kaç İstanbul gaze
tesi idi. 

Boş zamanla-
nnda gazeteleri 
önüne serer, si
yasî makaleleri
ni ezberlercesine 
okur ve onların 
noksan bulduğu 
taraflarım kü
çük küçük harf
lerle satırlar ara
şma Uâve ederdi .. 

Mektepteki işlerini şöyle, hatır içlo 
yapardı. Hem o, içinde bir siyasî ders, 
bir politika bahsi bulunmıyan bu ye
re daha fazla nasıl alâka gösterebilir-
Öi?.. Ne zaman talebeye kaymyan su
yun nasıl buhar olup havaya gittiği
ni anlatmağa başlasa; içhün kaym
yan heyecamnm nasıl heba olup har 
vaya gittiği aklına gelir, hemen bah
si değiştirirdi. 

Arkadaşlannm hepsi bürer pedago
ji âlimi idi. Boş saatlerinde hep go
cuk terbiyesine, çocuk ruhiyatına dair 
konuşurlardı. Teneffüslerde, üşenme
mden, bahçeye bakan pencerelere sır»-
lanırlar, oynıyan çocuklann adım 
atışlarından, boğuşmalarmdan ah-
l̂ âm çıkarmaya, nazariyel» kurma
ya çahşırlardı. Fakat bunlar Ahmed 
Cengize bir ş ^ ifade etmezdi. 

Darülmualliminden çüctıktan son-
^a kapayıp rafa koyduğu terbiye kl-
tablannı o bir daha açmıya istek duy
mamıştı. Duymamıştı değU, dünya 
Politikasmı düşünmekten vakit bu
lamamıştı!.. O da meslektaşları gibi 
^e zaman talebe kalabahğının kay
nayışını seyre çıksa akhna pedagoji 
nazariyelerinden evvel nümayişler, 
mitingler gelir, bu haşanlarm basma 
Ŝ Çip meselâ bir konsolosun evini 
•taşlamayı, bir düşman bayrağl yırt-
n^yı. bir kopile dayak atmayı düşü
lürdü! .. 

Tayininin ikinci yılı sonunda, ar
kadaşlarına gelen takdirnameler 

arasında Aiuned 
Çengize yazılmış 
bir tevbihname 
çıktı. Meslekteki 
ihmal ve tesey
yübünü gören 
müfettişler onu 
merkeze şikâyet 
etmişlerdi. O bu 
tevbihe karşı sus

madı. Zaten böyle bir mücadele, onun 
arayıp ta bulamadıçf bir nimetti. Se-
nelerdenberi paslanan kalemini tek
rar yağladı, tâ Bulgaristandaki ço
cukluk hayatından başlayıp orada 
kan kardeşlerimize reva görülen me
zalimi, muhacirlik safhalanm, Darül-
muallimin hayatım, başmuallimliği-
nl ve «Dinamit» gazetesi sütunlann-
daki neşriyatım sayıp dökerek tam 
35 tabaka eseri cedid kâğıdı doldur
du!.. Gelen cevap gayet kısa idi: Ah
med Cengize mektebin müfredat 
programını tatbik etmeği tavsiye edi
yordu.. 

Bu cevab Ahmed Cengizi biraz ken
dine getirir gibi oldu. O yü ve daha 
ertesi yıllar sımfmdan geçen talebe
ler hep iyi numaralar alarak geçtiler 
ve gene müfettişlerin raporile vilâyet 
merkezinde bir İdadi hocalığına terfi 
edip gitti. 

• 
Bacaklarında meşin getirler, hâki 

renk külot pantalon, sırtmda yanm 
gocukla başladığı malûmatı vataniye 
dersi onun politika damarlarını ka
bartan bir hâdise oldu. 

Neden şimdiye kadar yalmz durusu 
eşya, hesab, hendese okutmuş ta böy
le malûmatı vataniye gibi kendine en 
uygun bir dersi üstüne almamıştı, 
şaştı, kaldı!.. 

Çocuklann ders seviyelerini yokla
makla geçen ilk dersten sonra ikinci 
ders bir parlâmento toplantısım an
dırdı!.. Bahis «belediye meclisleri» idi. 
Ahmed Cengiz sımfa gelir gelmfez, 
kürsüye çıktı. Cebinden bir çmgırak 
çıkarıp önüne koydu. İlk derste oldu
ğu gibi ellerini kürsüye dayayıp ha
zır ol vaziyeti alarak: 

— Efendiler, dedi, şimdi dersimiı 
nedir?.. 

Talebe daha ilk derste muallimin 
huyunu suyunu öğrenivermişti. 

Hepsi ajmi ses 
ve ayni ahenkle 
bağnştüar: 

— Malûmatı va-
tanlyeeee!.. 

Ahmed Cengiz 
çarçabuk nizama 
giren bu çocuk
lara takdirle bak
tıktan sonra: 

— Aferin çocuklar, dedi, işte böyle 
olmaü!.. Şimdi dersimiz malûmatı va
taniye, bahsimiz meclisi belediye I.. 

Kürsünün üstünde kapaklanmış 
duran zili eline alıp şmgır şmgır sal-
lıyarak: 

— Herkes kitablarmı sıramn gözü
ne soksun bakalım!.. 

Âni bir hareket dalga gibi sıralarm 
üstünde dolaştı, kitablar sıralarm 
gözüne girdi. Muallim bir eUnde zil 
bir eli arkasmda, bir dakika pezfpere-
den mavi göğü seyrettikten sonra ço
cuklara döndü: 

— Farzedelim ki burası meclisi be
lediye salonudur!.. Ve şu kürsü de ri
yaset makamıdır. Bu zil de riyaset 
makamma aiddir!.. 

Zül kürsünün üstüne tekrar oturt
tu, hızla kürsüden inerek sıralarm 
önünde dolaşmıya başla: 

— «Müsademei efkârdan barikai 
hakikat doğar» çocuklar.. Şimdi mec
liste bir mesele münakaşa edüecek.. 
Meselâ, nasıl bir mesele diyelim?.. Me
selâ sokak köpeklerini zehirle mi öl-
dürmeli, yoksa denize mi atmaU?.. 

Çocuklar gülecek gibi oldular. Fa
kat Cengizin çivi gibi çakır gözleri bü
tün tebessümleri dudaklara çiviledi. 
Herkes ağimı açmadan dinliyordu. 

Muallim en ön sırada oturan iki 
talebeye dönerek: 

— Siz, ikiniz meclis kâtibisiniz!.. 
Konuşulan şeyleri yazacaksınız! 

Kollarım çocuklann üstüne pMa 
serper gibi açarak: 

— Ve bütün sımf iki partidir. Bir 
taraf zehirle öldürülmesini, diğer ta
raf denize atılmasım istiyor.. 

Dördüncü sıranın nüıayetinde otu
ran iri kemikli ve gözleri yerine bu
run deliklerinden bakıyormuş hissini 
veren bir çocuğu işaret etti: 

— Sen kalk!.. Kürsüye çık, meclisi 
İdare et, reis oldun!. 
. Çocuk evvelâ şaşırdı, başına vakit
siz konan bu devlet kuşunım ağırhğı 
altmda ezilir gibi kamburlaştı. Alar-
dı, morardı. Fakat emir emirdi, çare
siz kalkıp kürsüye çıktı. Odanm bir 
köşesine çekilen muallim ellerini göğ
sünde çaprazhyarak: 

— Haydi bakahm, başlasm müza
kere!., emrini verdi. 

Bütün odadakiler, bir cenazenin 
başmda bekleşiyorlarmış gibi sessiz 
ve acıkU idüer. Nihayet sağdaki ikin
ci şuradan bir ses yükseldi: 

(Arkası var) 

Halkevlerinin yıldönümü 

Halkevlerinin açılma merasiminin yıMönümû münaaebetile DahiUye VekiU 
ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya nutuk söylerken ve aalondaM halk 

B i r h a m u r k â r a r k a d a f i n i 
y a r a l a d ı 

Bir fınnda hamurkârlık eden Mus
tafa ve Mehmed isimlerinde iki arkar 
daş kavga etmişler, Mekmed, Muattar 
fayı odunla başından yaralamıştır. 
Mustafa tedavi altına alınmış, M ^ -
med yakalanmıştır. 

B i r t e n c e r e a ı cak su b i r 
ç o c u ğ u n ü z e r i n e d ö k ü l d ü 
Üsküdarda oturan bayan Enünenin 

üç yaşmda çocuğu Alımed, mangal 
üzerinde kaynamakta olan bir ten
cere su3run devrilmesUe muhtelif 
yerlerinden yanmış, tedavi altına 
alınmıştır. * 

Ortaköyde bulunan cesedin 
hüviyeti anlatıldı 

Evvelki gün Ortaköjrde Kaptanpaşa 
köşkü civannda sahilde bulunan kâr 
dm cesedi etrafında müddeiumumilik 
tahkikata devam ediyor. Cesedin, pan-
galüda Akbaba sokagfmda 31 numar 
ralı evde oturan elli beş yaşmda Mak-
ruhiça admda bir kadına aid olduğu 
anlaşılmıştır. Fakat ölümün sebebi he-
nüı tesbit edUememiştir. Cesed üzerin
deki bazı yara, bere izleri şüpheli gö-
liUdüğünden cesed morga gönderil
miştir. 

Müddeiumumi muavini E. Orhan 
Koni talıMkata devam ediyor. 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 90 

Bir kayanın gölgesinde oturuyorlardı. Birdenbire 
gördükleri kervan acaba Hasan Beyinki mi idi? 

Çto TürkbtanmdaU kadm tiplerinden 
KafUe, bitkin bir lıalde, şelürlere 
ve kasabalara uğramaktan çekinerek 
dağ eteklerine doğru Uerilemekte de
vam etti. Gündüzleri hava tahammül 
edilmiyecek kadar sıcak olduğundan 
küçük kervan yalnız geceleri yürüyor, 
gimdüzleri istirahat ediyordu. Hwief, 
Kaşgarda Hacı Mehmed İsa ile karar-
laştırdıklan veçhUe, Sand - Şu kasa
bası idi. 

Sand - Suya giden yol, dağlardan 
aynldıktan sonra hemen çölün kum
lan içinde kaybolup giden küçük bir 
dereye iner. Etraf dağlık ve tepelik
tir, Güldostun kervam aheste aheste 
bu yolu takib ediyordu. Yavaş gidU-
mesinin sebebi büyük kervana dair 
kendilerine arkadan bir haber yetişti
rilmesi ümidiydi. 

Bir gün küçük kervan dağlardan 
birinden çıkan bir memba suyımun 
yamnda istirahat ederken uzaktan 
bir deve çam sesi işitUdi. Güldost Ue 
Merton bir kayanm gölgesinde otu-
nq(||lardı. Çan sesleri gittikçe art
mağa ve yaklaşmağa başladı. Bu-
lunduklan mevki kervan yolundan 
uzak olduğu için oradan bir kerva-
mn geçmekte olması dikkat nazar
larım celbetti. Ahmed Abud ve An-
drey de sadanın geldiği tarafa doğ
ru kulak kabarttılar. 

Bir müddet sonra ilk deve görün
dü. Diğer develer onu takip etti. Gül-
dostla Merton birbirlerine baktılar. 
Kervan bir kaç yüz metre mesafe
den geçiyordu. 

Merton: 
— «Kervana doğru yaklaşsak fena 

olmaz, dedi. Belki bizim kervan hak
kında hajnrh bir haber aUnz.» 

Güldost yerinden fırladı. Devele
ri uzaktan biror birer tedkik etti ve: 

—. «Hayır, dedi. Hayır, bıma lü
zum yok. Çünkü karşıdan geçen 
kervan Hasan beyin kervam!» 

Bımu söyledikten sonra olduğu ye
re çöküverdi. Azerbaycanü Türk kı-
zınm bu kadar meşekkatlere daya
nan kuvvetli bünyesi o anda duydu
ğu heyecana tahammül edemedi. 
Fakat, MeriKm, onun yardımına koş
mağa vakit bulmadan Güldost ken
disini topladı, tekrar yerinden fırla
dı ve karşıdan gördükleri kervana 
doğru var kuvvetüe koşmağa ba
ladı. 

14 
B ü y ü k k e r v a n a n e o l m u ş t u 

Hotan şehrinde büyük bir ker-
vansaraym avlusunda Türk, Çinli, 
Dungan, Afgan, karmakarışık bir halk 
kütlesi itiyatlan veçhUe eğleniyordu. 

Kervansaray odalanıun bir çoğu
nu fahişeler İşgal etmişti. Hava çok 
sıcak olduğu İçin odalannda dura-
mıyan bu kadınlar kapüanmn ön
lerine yaydıklan halüann üzerine 
bağdaı kurarak oturmuşlardı. Ora-
da dosHannt kabul ediyorlardı. 

Her tarafta düstarlar, tamburlar, 
sitarlar v« kanunlar çalmıyor, şar« 
kUar söyleniyordu. Şarkılann bir 
çoğu Macar havalaruu andınyordu. 
. İçki içenler yoktu. Yalnu şeker
ler, şekerlemder, meyva ve çay ik
ram ediliyordu. Sigara yerine erkek 
ve kadm nargüe içiyorlardı. Nafi
leler ağızdan ağıza dolaştınhp duru
yordu. 

Bu eğlenceler esnasmda en zlyar 
de dikkat nazan celbeden cihet na
muslu kadınlarm fahişelerle görüş
mekten çeklnmemeleri İdi. Garbi 
Türklstanda Buhara taassubundan 
kurtulanuyan türklerde tesettüre ri
ayete mecbur kadınlara mukabil Çin 

Türkistanmda aerbes gesax kadm-
larm böyle apa^ikâr fahişelerle dü
şüp kalkmalannm ayıp görülmeme
sini memlekette cari olan âdetlere 
atfetmek lâzımgelir. 

Kadınlar memleketin muhtelif tip* 
teki insanlanna nisbetle o kadar 
çirkin değildi. Yalmz çoğunun bo
ğazlan şişti. Ekseriya erkeklerde d« 
tesadüf edUen bu hastahğm Çin 
Türkistanmda bu kadar taammüm 
etmesinin fennî sebebini bilmiyorum, 
Halkm ağzında dolaşan bir masala 
nazaran Şarkî TürMstanda kundu-
racılann piri sayılan peygamber Sa
lih kundura yaparak hayatmı ka-
zammuş. Peygamberin bir devesi 
varmış. Bu deve en uzak mesafeleri 
bir anda katetmek kudretine ma-
ükmiş. Peygamber paraya ihtiyaç 
duyduğu zaman yaptığı kundurala
rın bir mikdaruu heybelere doldu
rur, devenin sırtına yükler ve hay
vanı kundura satıcılarına gönderir-
miş. 

Bu deve bir anda bütün Türlds-
tamn şehirleriıü dolaşır, onu gören 
kundura satıcüan heybelerin için
den istedikleri kadar kundura ahp 
bedelini gene heybelere koyarlarmış. 
Bütün kunduralar bu suretle satü-
dıktan ve paraya tahvü edUdilrten 
sonra deve ertesi günü peygamber 
Salibin yanına geri dönermiş. 

Bir gün deve Yarkent civannda 
Poskam kasabasma geldiği vakit) 
orada bazı külhanbeyleri kundura-
lan çalmışlar, devejri tutmuşlar ve 
kesip yemişler. Peygamber Salih mu
cize sayesinde devesine yapılan bu 
fenalığı derhal haber almış, hırsız
lar tam deve etini jremektelerken 
peygamber onlara lanet etmiş. Lok
malar hırsızlarm boğazlannda kal
mış. O vakittenberi guddelerin şiş
mesinden hasıl olan bu hastalık her 
tarafa sirayet etmiş. 

Kervansarayda biraz sonra rakıs 
ta başladı. Kadınlardan biri kalktı 
ve gerdan kırarak, omuz silkerek ve 
daha bir takım hareketler yaparak 
hünerlerini gösterdi. Etrafta oturan 
türkler rakkasenin bu hareketleri
ne bayılıyorlardı. Rakseden kadınm 
hizmetçisi tepsi tuttuğu zaman içi
ne bir iki altm atan zengin türkler 
eksik değildi. Raksm scmunda his-
metçi kadm rakkasenin yanma gfi-
diyor ve tc^ladığı paralan onım ete
ğine boşaltıyordu. 

Vakit gecikmişti Bekçi bal» elin-
delü taktakasile müthiş takırtılar çı
kararak gece yansımn yaklaştı|:uu 
halka haber verdiği sıralarda ker-
vansaraym avlusu tenhalaşmağa ba^ 
ladı. Fahişe kadınlar haklarmı \xi^ 
hyarak odalarına çekildUer. Çalgı
cılar dağıldı. Yanm saat sonra av
luda ses şada büsbütün kesiUU. 

Yalnız, kervansaraym büyük bir 
odasmda, ortasmda küçük Ur pet
rol lâmbası yanan bir masanın etr&-
fma toplanmış olan diHt kişi hara
retli bir müzakereye koyulmuşlardı. 
Kapınm önünde beşinci bir adam 
da nöbet bekliyordu. Bu adamlar 
kimlerdi ve ne konuşuyorlardı? 

Bu beş kişiden ikisini tamyoruz: 
İkinci Japon casusu Osako Şimojt 
ve Çinli Hang Fao; diğerleri Hotan-
da oturan hah ve İpek tüccan Kare-
kin ve Hudaverdl beyler. Kapıma 
önünde nöbet bekliyen ise Eyi^ 
Mirap. 

(Arkası var) 
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Avam kamarasında dûn 
gürültülü bir celse aktedildi 

(Baş tarafı 1 inci sahil ede) 
John Simon, bundan sonra, Avus-

tıırya ve Çekoslovakyaya ne gibi hi
maye ve istiklâl teminatı verildiğini 
soran Mils Wilkinsona cevap vererek 
demiştir ki: 

İngiliz hükümetinin Avusturya ve 
Çekoslovakyaya karşı olan vecibeleri, 
Milletler Cemiyeti âzasından her bi
rinin diğer azaya karşı olan taahhüt
leridir. İngiliz hükümeti bunun ha
ricinde bu iki milletten hiç birine hu
susî hiç bir teminat vermemiştir. 

B. Edenin izahatı 
Londra 21 (A.A.) — B. Eden, su

allerden sonra, şahsî izahat vermek 
üzere gerideki sıralardan birinden a-
yağa kalktığı zaman, hararetle alkış
lanmıştır. B. Eden demiştir ki: 

Bu beyanat vesilesi benim için, 
şahsî ve siyasî sebeplerden dolayı, 
fevkalâde müellim bir vesiledir. Öyle 
haller vardır ki, derin ve kuvvetli si
yasî kanaatler diğer her türlü mülâ
hazalara tekaddüm etmek İcab eder. 
Evvelemirde, hepimizin nihaî gaye
mizi izah etmeliyim: İngiltere dış po
litikasının hedefi bansın muhafaza
sıdır ve daima da böyle olmak lâzım
dır. 

Bununla beraber, barışın devamlı 
olması için, açık bir mütekabiUige ve 
karşılıklı hürmete dayanmalıdır. Mec
lis öğrenecektir ki, İngiliz ve İtalyan 
hükümetleri arasında, iki memleket 
hükümetlerinin görüşmelere başla
ması hakkında, noktai nazar teati e-
dilmiştir. İngiliz hükümeti, bu gö
rüşmelere. Başvekil geçen yaz B. Mus-
solini ile mektub teati ettikden son
ra filen de girişmiştir. 

Şimdiki mesele, bu hususta resmî 
görüşmelerin Romada başlaması icab 
etmiyeceğindedir. Benim fikrime gö
re, İtalyan hükümetinin umumiyet 
itibarile beynelmilel meseleler ve bil-
hassr. İngiltere muvacehesindeki hat
tı hareketi hâlen bu görüşmeleri ye
rinde gösterecek mahiyette değildir, 
îtalyajı hükümetinin İngiltere aley
hindeki propagandası bütün dünya
da caridir. Bizzat ben bu hasmane 
propaganda kesilinceye kadar 
İtalya ile görüşmelere başlanmı-
yacağını meclis önünde teahhüt et
tim. Diğer taraftan, bir çok vaidler 
yapılmış olmasına rağmen, İspanya 
meselesinin halli yolunda da pek az 
teı-akki kaydedilmiştir. 

B. Eden, beynelmilel karşılıklı an
layışın ıslahı için İtalya hükümeti 
veya her hangi bir hükümetle görüş
meler yapılmasından üntina edilme
sini telkin etmemektedir ve demiştir 
ki: 

Bununla beraber, bu görüşmelerin 
muvaffakiyet muhakkak olmasa bile 
muhtemel olabilecek ahval ve şerait 
içinde cereyan edeceğine kani bulun-
maklığımız icab eder. Benim kanaa
timce bu şartlar bugün mevcud de-
ğUdir. 

B. Eden son on sekiz ay zarfında 
IngUiz - İtalyan münasebetlerinin 
salâhı yolundaki teşebbüsleri saydık
tan sonra: 

«Bu tecrübeleri bir kere daha tek
rar edemeyiz» diyor ve devam ediyor: 

Buna binaen kanaatim, jngiliz hü
kümeti Roma ile resmî görüşmelere 
bundan önce, İspanya meselesinde 
yeni muvaffakiyetler elde etmekliği-
miz ve dünyaya yalnız meseleyi de
ğil aynı zamanda basanları da gös-
termekliğimiz icab edeceği merkezin
dedir. 

İspanya meselesi buna bir misal 
oldu. Bu mesele, ancak beynelmilel 
vaziyetin heyeti umumiyesi ile müna-
sebettar olarak mütalâa' edilebilir. 
Roma ile görüşmelerin, muvaffaki
yet İçin elzem olan hakikaten sağlam 
bir hüsnü niyet esasma dayanabil
mesi için gönüllülerin geri almma-
sma ciddî bir şekilde başlanmak icab 
eder. Son aylar haftalar ve günlder, 
beynelmilel anlaşmaların bozulması
na, kuvvete müracaat ederek politik 
kararlar elde edilmesi teşebbüslerine 
şahid olmuştur. 

Başvekil ve arkadaşları başka türlü 
düşünüyorlar. Haklı olabilirler. Bu 
takdirde, politikaları, kendisinden 

istenen usullere tamamen kaini bulu* 
nan bir Hariciye Nazırı tarafmdan ta-
kib edildiği takdirde, muvaffakiyet 
İhtimali şüphesiz artacaktır. İstifa-
mm müzakereleri kolaylaştırması 
mümkündür. Bu takdirde, benim 
kadar hiç bir kimse memnun olmı-
yacaktır. 

Bu meselenin. Başvekil ile aramız
da yegâne ihtilâf mevzuu olduğunu 
iddia edersem, açıklığüe hareket et
miş olmam. Zira, vaziyet böyle değil
dir. Son haftalar zarfıhnda İtalyayı 
asla alâkadar etmiyen fevkalâde mü
him bir dış politika meselesi hakkın
da çok esash bir ihtilâf hasü olmuş, 
tur. Başvekil de bunu teslim eder. 
Bundan başka;, ikimiz arasında pers-
pektiv metodlar hakkmda da hakikî 
bir ihtilâf mevcut olduğu benim için, 
ve zannederim ki, kendileri için de, 
son defa sabit olmuştur. Başvekilin 
dış politikada tamamen muayyen 
görüşleri vardır ve buna hürmet 
ederim. Fakat benim de tamamen 
muayyen görüşlerim vardır. Buna 
binaen, vaziyetin bir an önce aydm-
latümasmm millî menfaat iktizasm-
dan olduğu aşikârdır. 

Son defa bende tedricen şu kanaat 
hazıl oldu ki, bizde, başkalarmm bi
zimle anlaşma arzusundan çok daha 
hararetli olarak başkalarile anlaşma 
arzusu vardır. (Alkışlar) 

Müstemir bir tazyik önünde baş 
eğdiğimiz intibaını verdiğimiz tak
dirde, bilhassa son günlerin hâdise
leri de gözönüne alınarak, Avrupa 
yatışmasma: doğru terakkiler kay
dedebileceğimizi zannetmiyorum. Bu 
terakkinin bilhassa milletin mizacma 
bağlı olduğıma kanaatim vardır ve bu 
mizaç da selâbeti fikriyede ifadesini 
bulmalıdır. 

B. Eden, şiddetli alkışlar arasında 
yerine oturmuştur. 

Başvekli Chamberlainin 
izahatı 

Başvekil B. Chamberlain baaı dış 
politika meselelerinden kendi görü
şünü anlatarak, bu görüşün hiç bir 
vakit değişmediğini ve arkadaşlan 
tarafmdan da kabul edildiğini söy
lemiş, «Hakikaten barış isteniyorsa, 
umumî prensipler koymaiıın kâfi ol
madığım» birdirmiştir. 

B. Chamberlaine göre, barışı teh
dit eden sebebleri meydana çıkarmak 
ve mümkün olduğu takdirde bertaraf 
etmek için devamlı surette mesai 
sarfedilmesi icab etmektedir. Bu se-
bebler, ayla'rdanberi, Avrupayı bir 
gerginlik ve endişe vaziyetinde tut
muştur. 

B. Chamberlain, hüsnüniyet ve 
azimle hakikî şikâyetleri ve tama
men yersiz olabilecek şüpheleri ber
taraf etmenin imkânsız olacağma 
inanmadığmı söylemiş ve bu sebeble 
kendisinin ve arkadaşlarının, Avrupa-
barışması için umumî bir plâna esas 
teşkil edebilecek bir zemin mevcut ise 
bunu meydana çıkarmak için Alman
ya ve İtalya ile görüşmelere girişmek 
çaresini bulmayı hararetle arzu et
tiklerini bildirmiştir. 

B. Chamberlain, evelki muhtelif 
müzakere açılışlarını hatırlattıktan 
sonra, son aylar zarfmda İngiliz - İtal
yan münasebetleri vaziyetinin ciddî 
surette muntazaman vuku bulduğu
nu inkâr edemiyeceğini söylemiştir. 

B. Chabrelain burada, yabancı mil
letlerin zihniyetini anlamaya çalış 
mak lüzumunu kaydetmiş ve demiş
tir ki: 

— Biz görüşmelere İtalyanlarm en
gel olduğunu zannederken Romada 
bıma tatnamen muhalif bir görüş hü
küm sürüyordu. Bütün bu müd
det zarfmda, bizim katiyen görüşme 
arzu etmediğimiz ve Habeş işgalinin 
intikamını almak maksadile silâhlan
mamızı tamamlayıncaya kadar İtal-
yanlann atıl kalmalannı temin için 
kendilerini oyalamak istediğimiz hak
kında Romada mevcut şübheler gittik
çe büyüyor. Ve bütün bunlar bize asıl
sız esassız görünüyor, çünkü böyle 
bir şey aklımızdan geçmemiştir. İşte, 
İtalya ile olan münasebetlerimizi 
muntazaman gittikçe daha ziyade 

B. Edenin istifası her yerde 
büyük bir tesir yaptı 

fenalaştıran bu ahval ve şartlar için
dedir M, bu fesad dairesini kırabile
cek bir fırsat zuhur etti. Bu fırsat, 
Eden ile Grandi arasında 10-10 da 
yapüan dostane görüşmeler üzerine 
hasıl olmuştur. Büyük elçi, Hraiciye 
bakanhğılmı ziyaret ederek, bu gö
rüşmelerin Romada samimî surette 
karşılandığını ve İtalyan hükümeti
nin bizimle müzakereye amade oldu
ğunu bildirdi. 
Doğruluğu kadar kani olmamışımdır. 

Avrupa banşı başlıca dört devletin 
hattı hareketine bağhdır: Almanya, 
İtalya, Fransa ve İngütere, bu dört 
devleti, ihtilâflarının dostane bir şe
kilde münakaşa ve halline sevkede-
bilirsek Avrupa ba-nşım bir nesil için 
kurtarmış olacağız. Bu sabah verilen 
cevab ve İtalyan hükümeti tarafın
dan gösterilen arzu hedefimizin ta
hakkukuna doğru mühim bir mer
hale teşkil edebilir. 

Söz alan işçi lideri Attlee, evvel 
emirde B. Edenin halefinin avam ka
marası âzasından olmasını istemiş ve 
şu suretle devam etmiştir. 

B. Eden kurtlann önüne atıldif ""̂  ve 
bu acınacak bir teslimiyet oldu. Bu 
Milletler Cemiyetinin tahribi demek
tir. Bu taarruzun tanınmasıdır ve Av-
rupada müstemlekelerde, dominyon
larda ve daha ziyadesüe İngilterede 
vahim akisler hasıl edecektir. O İn
giltere ki, orada mahfiller haklı bir 
baıış politikası umuyorlar, zira. Ha
riciye Nazın B. Edendi. 

Sir Archibald Sincaire muhalif li
beraller şefi, B. Edenin istifasımn în-
gilterenin düşmanlarını sevindirece
ğini ve dostlanmn cesaretini kıraca
ğını söylemiştir. 

Son seneler zarfında her buhranda 
diktatörlerin blöf ve tehditleri önün
de ricat ettik. Fakat bu ricatlardan 
hiç birisi bize barışı getirmedi. B. E-
denin istifasını İngilterenin ve hür
riyet davasımn şu saatte vahim bir 
surette zayiflaması şeklinde mutalea 
ettiğim içindir ki, vuku bulan hâdi
selerden dolayı memnun kalmamak
tayım. 

Hükümet işçilerinden Nicolson, 
Chamberlain ile Eden arasındaki ihti
lâfın, İngiliz politikasımn prensiplere 
dayanması icab etmiyeceği meselesin
de olduğunu, Amerikada Skandinav-
yada, Hollanda ve hattâ Fransa gibi 
memleketlerde efkân umumîyenin, 
B. Edenin dış işlerde muayyen bir 
mertebe temsil ettiği noktai nazarın
da toplandığım söylemiş ve «İngil
tere İtalyadan evvel emirde sarih bir 
teminat ve detant beyanatı alması 
icab ederdi. Demiştir. 

Hükümet aleyhinde takrir 
Londra 21 (A.A.) — Avam kamara

sı kulvarlarında söylendiğine göre 
işçi partisi yann hükümet aleyhinde 
bir takrir everecektir. Toplanan inti
ba müzakerenin iki gün süreceği mer
kezindedir. 

Kabineye müzaheret 
Londra 21 (A.A.) — Selâhiyettar 

mahfillerde. Eden Chamberlain, ar
ka arkaya dinlendikten sonra İngiliz 
İtalyan münâsebetlerinde bir salah 
manzarasının diğer her türlü mülâ-
hazanm üstünde olacağı söylenmek
tedir. Mebuslar, partinin kendi şefi
ni takip edeceğini ve B. Eden ile mü-
tesanid bulunacakların 20 yi geçmi-
yeceğini tahmin ediyorlar. Nasyonal 
liberallar da kabineye müzaherete 
devam edeceklerdir. 

Bu şerait dahilinde ve celse esna
sında bir fevkalâdelik zuhur etmediği 
takdirde, nihâi reylerin Başvekilin 
musalemetçi icraatma dayanan ü-
midleri teyid edeceği zannedilmekte
dir. 

Meclis istifa eden Nazıra, sandalya-
sını prensiplerine feda eden devlet a-
damına yapılması icab eden tam hür
meti gösterdi. Buna mukabil sarih 
ve bazan ağır olan delUi ancak yal-
mz muhalefet tarafmdsm fevkalâde 
bir hararetle alkışlandı. Muhafaza
kârlar sağır ve dilsiz kaldılar. Piyesin 
perde açılmadan evvel oynanmış ol
duğu aşikâr idi. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
tevlid etmesi muhtemel bulunan bir 
karar hakkmda aramızda derin bir 
noktai nazar ihtilâfı olduğunu mey
dana çıkarmıştır. 

Ben, tasvib etmemekte olduğıun bir 
siyaseti parlâmentoya tavsiye ede
mem. Bundan başka hali hazırdaki 
beynelmilel meseleler ile bu meselele
rin halline çalışmak hususunda takib 
edilecek usuller hakkmda da aramız
da ihtilâf bulunduğuna dair bende 
bir kanaat hasıl olmuştur, memleke
tin işlerini idareye davet edilmiş olan 
kimselerin tam bir ahenk İçinde çahş-
mamalan memleketin menfaatine 
muvafık olamaz. Binaenaleyh, derin 
bir teessürle, sizden ayrılmağa karar 
verdim.» 

B. Eden mektkubuna B. Chamber
lain ile arka:daşlan hakmdakl dost
luk hislerini izhar etmekle hitam ver
miştir. 

B. Chamberlain B. Eden'in mektu-
bıma vermiş olduğu cevapta muma
ileyhin istifasmdan dolayı derin bir 
teessür duymakta olduğunu beyan 
ve şimdiye kadar vuku bulan yardı-
mmdan dolayı kendisine hararetle 
teşekkür etmiştir. Başvekilin mektu
bunda bilhassa şöyle denilmektedir: 

«Teessürlerim, aramızdaki noktai 
nazar ihtüâflarımn hiçbir veçhile ni
haî gayelerimize ve siyasetimizin 
esaslı prensiplerine müteallik olma
ması sebebiyle, daha ziyade artmak
tadır. 

Sizin kabulü kabil olmadığma 
hükmetmiş olduğumuz karar İngi
liz - İtalyan müzakerelerine başla
mak için hali hazırın münasib olup 
olmıyacağı meselesi hakkmda ittihaz 
edilmesi icab eden karar idi. Bımun 
sizce hepimizi müteessir eden çekil
menizi zarurî kılmağa kâfi addedile-
miyeceğini ümid etmiştik. 

Londrada teessür 
Londra 21 — B. Eden'in istifası 

halk tarafından teessürle karşılan
mıştır. Dün Başvekâlet dairesinin bu-
lımduğu sokakta birçok halk toplan
mıştı bunlar «Eden'i isteriz, Eden'imi-
zi isteriz!», «İtalya ile misak isteme
yiz! > diye bağırmışlar ve Eden çıkar
ken kendisini alkışlanuşlardır. 

B. Eden istifasmı geri alması için 
yapüan ısrar üzerine kabine toplan-
tısmdan çıkarak Hariciye Nezaretine 
gitmiş ve ai-kadaşlarile görüşmüştür. 
Bu görüşmeden sonra dönmüş ve ka
rarında ısrar ettiğini bildirmiştir. 

B. Eden seçim noktasmdan millî 
hükümet için mühim bir istinad-
gâhtı. Takib ettiği dış politikaya bağlı 
mühim bir seçiciler kütlesi vardır. 

İngiliz gazetelerinin 
makaleleri 

Lomdra 21 — Bütün gazeteler Ede
nin istifası hakkında makaleler yazı
yorlar. Taymis gazetesi İngiliz poli-
tikasmda bir değişiklik ohmyacağmı 
yazıyor. Daily Telgraf muhafazakâr 
partinin daha ziyade BaşvekiU tuta
cağım söylüyor, fakat siyasî kanaat
lerine siyasî hayatmı feda eden Ede
ni medhediyor. Bu gazete diyor ki: 
«İtalya ile aramızdaki uçurum dol-' 
durulacaksa vakit geçirilmemiştir. )̂  

Daily Mail, İngiliz dış politikasmm 
değişeceğini söylüyor ve Edenin isti
fasından memnun görünüyor. 

«News Chronicle», «Bravo Eden» 
diyor ve Chamberlain'i diktatörlere 
cesaret vermekle itham ediyor. 

Bu gazete şunu da yazıyor: «Bun
dan böyle İngütere, Britanya haysi
yetinden arta kalanı çamurlar için
de arasm.» 

«Daily Herald», Chamberlain'in 
bir resmini basıyor ve altma da «İn
giliz efkârı umumiyesinin iman et
tiklerini başkalanna teslim etmeğe 
hazırlanıyor» ibaresini yazdıktan son
ra. Başvekilin Hariciye Nazınnı çiğ-
niyerek doğrudan doğruya Roma ile 
müzakerelere giriştiğini kaydeyliyor. 

Vilâyet gazeteleri, muhafazakâr 
olsun, liberal olsun Edenin çekilmesi
ni teessürle karşılamaktadır. «York-
shire Post» diyor ki: 

«Eden'in iki diktatör tarafından 
yapılan tazyike feda edüdiği anlaşılı
yor. Eden'in istifası Delcasse'in isti
fasına teşbih olunabilir.» 

Diğer muhafazakâr gazeteler de ve 

ezcümle «Nottingham Journal», B. 
Mussolini'nin Chamberlaln'e samimî 
olduğuna dair ne gibi teminat vermiş 
olduğımu bilmek istiyor. 

«Birmingham Gazette» Eden'in çe
kilmesini bir «Felâket» olarak tavsif 
etmektedir. «Northern Echo» da 
Chamberlain'in salim bir muhakeme»-
den mahrum olduğımu yazmaktadır. 

Almanyada memnuniyet 
Berlin 21 (A.A.) — B. Eden'in isti

fası, Berlin siyasî mahafilinde saklan-
mıyan bir memnuniyet uyandırmış-
ür. Şiddetle tenkit edilen Eden prog-
ramma mukabil yakmlarda Berchtes-
gaden'de çok iyi bir surette kabul edi
len Lord Halifax'm programını ileri 
sürmektedir. Berlin'de B. Eden'in bu 
çekilişinin İngütere ile İtalya arasın
da gerginliğin izalesini kolaylaştırıp 
kolaylaştırmıyacağı büyük bir alâkai 
ve merakla beklenmektedir. Maama-
fih, müttefik İtalyanm sadakatinden 
burada' hiç şüphe edilmemektedir. 

İtalya müteessir değil 
Roma 21 (A.A.) — B. Eden'in isti

fası haberi, burada birgûna teessürü 
mucib olmamıştır. Bilmukabele B. 
Bitlerin nutku, büyük bir memnuni
yetle karşılanmıştır. 

Siyasî mahafil, Führer'in İngilizler
le İtalyaiılann uzlaştırılması için ha
len yapümakta olan teşebbüslere kar
şı mania ikame etmeğe kalkışmasının 
pek gayri muhtemel olduğu mutalâ-
asmda bulunmaktadır. 

Gazeteler Eden'in istifası hakkın
da mütalâalar yürütmekten ihtiraz 
etmektedirler. Maamafih Popolo di 
Roma gazetesinde, başlık olarak, şu 
yazılar okunmaktadır: 

«Chamberlain realist siyaseti ile 
Eden'in statik, siyaseti çarpışmış ve 
Chamberlain, muharebeyi kazanmış
tır.» 

Gazeteler, Lord Halifax'ın Eden'e 
halef olacağmı ümid etmektedirler. 
Londra gazetelerinin başmu

harrirleri başvekâlete çağrıldı 
Londra 21 (A.A.) — Altm mikyası

nın terkindenberi ilk defa olarak 
Londra gazetelerinin bütün Başmu
harrirleri, Başvekâlet dairesine davet 
edilmişlerdir. 
Lord Halifax hariciye umu

runu tedvire başladı 
Londra 21 (A.A.) — Resmen bildi

rildiğine göre Lord Halifax, şimdiki 
halde Hariciye Nezareti umurunu 
tedvire memur edilmiştir. 

Amerika hayret 
içinde... 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Amerika gazeteleri ne diyor? 

Nevyork 21 (A.A.) — Baltimore Sun, 
diyor ki: İngiltere, Hitlere karşı azim-
kârane davranmıyacak olursa Fran-
samn birşeyler yapması beklenebüir. 
Fakat Fransa da azimkârane hareket 
etmiyecek olursa diğer herhangi bir 
milletten hiçbirşey beklenilemez. 

Bu Gazdte, ilâve ediyor: «Dün vu
kua gelen şeyin ne olduğu açıkça söy
lenebilir: Hitler, Avrupadaki nüfuz 
ve hâkimiyetini arttırmıştır.» 

Nevyork Herald Tribüne, şöyle di
yor: «Hitler, Hitler olarak kahmştır. 
Değişmemiştir. Önümüzdeki devresin
de Avrupa tarihine yolunu çizecek 
olan hayatî kararlar Londrada itti
haz edilecektir. 

Hesaba katılması icap eden şey, B. 
Hitlerin nutuklan değil, B. Eden'in 
Istifasıdır. Eğer bu istifa keyfiyeti, 
İngilterenin bir dört devlet ittifakı 
vücude getirmek hususunda ciddî bir 
teşebbüste bulunacağmın bir nişanesi 
ise bu halin İtalyan ve Alman satvet 
ve nüfuzunun artması ve Fransamn 
satvet ve nüfuzunun nakabili İçtinap 
bir surette İnhitata uğı-aması bahası
na Avrupada hiç olmazsa muvakkat 
bir uzlaşmayı satın almağa müncer olt 
ması muhtemeldir. 

Nevyork Herald, B. Hitlerin söylemiş 
olduğu nutkun Avrupa demokrasileri
ne ve bilhassa İngiltereye pek az ha
kikî teminat bahşetmiş olduğunu yaz
maktadır. 
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Bayan Dinamitle görüştüm 
Joan Blondel ^̂  Erkekler daima gençtir ̂ ^ adlı bir 
filim çeviriyor, fakat kendisi bunun aksine kaildir 
Artist diyor ki: "Aşl< ölmüyor, yeni doğuyor. Eslci plâtoniic aşlclar yağsız, sade 
suya çorba Itadar tatsızdır. Senelerce sevgilisinin eli kendi eline değmeden 

hayatını ahlarla otlarla geçirmek... Bu aşk değil, aptallıktır... 

«Erkek canlı, ateşli olmalı, hatta bîr az da korku vermeli. 
Erkeğin cansızına, sümsüğüne katiyyen tahammül edemem 

«Erkekler daima gençtir...» 
Bakın inanayım demeyiniz, vakit

leri gelince erkekler de mis gibi ih
tiyarlarlar... «Erkekler daima genç
tir», Hollywood'da Columbia stüd-
yolannda çevrilen bir filimin adıdır... 
«Erkekler dalma gençtir»!!.. Ne gü-
*el cümle değil mi?. Hani meşhur 
iıikâyedir. Adamcağız: 

«Söyle Tatar ağası... Yalan olsa 
olsa da söyle...» dediği gibi insan bu 
cümlenin karşısında da: 

— Söyle Tatar ağ i ., Yalan olsa 
da söyle... demekten kendini alamı
yor. 

Columbia'nm müdürünün odasın
da otururken bana sordular: 

— Bayan «Dinamit» le görüşmek 
ister misiniz? 

Bayan Dinamit te kimdi?.. Bu is-
ttıi hiç dujonamıştım. Onlar benim 
Şaşkınlığımı görünce sordular: 

^ Ay Hollywood'da bu kadar za-
^an oturuyorsunuz da «Dinamit» i 
bilmiyor musunuz? Dinamit meşhur 
Sansın yıldız Joan Blondel'in ismi
dir. «Erkekler daima gençtir..» fili-
^Diui o çeviriyor... İsterseniz stüd
yoya inelim de kendisile görüşünüz, 
^akat kızdırmağa gelmez. Kızınca 
gözü hiç bir şey görmez. Kızdığı va
kit stüdyoda her şeyi altüst ettik
ten sonra, projöktörleri devirerek, ak
törlere çatarak çıkıp gitmek Joan 
filondel için en tabii hareketlerden 
biridir. O tıpkı filimlerinde gördü
rünüz gibi ateş almağa hazır bir 
dinamit gibidir... 

«Şu Hollywood'un Dinamitini bir 
RÖrelim..» dedik. Biraz sonra kap
karanlık bir stüdyoya girdik. înce, 
*atlı bir ses bağırdı: 

— Hey... Kapıyı açan da kim?., 
^reyan yapıyor... 

Stüdyo müdürü: 
— Eyvah... dedi. Dinamit... 
Joan Blondel'in altmdaki 12 te-

kerelekli istediği yere çekilen seyyar 
**iakiyaj salonunun kapısınm önün-
^en geçerken içeriden dışarıya bir 
Ç t̂ ipek kadın çorabı atıldı. Bu ço-
^piar az daha suratımıza gelecekti, 
içeriden ayni ince, tatlı ses bağırdı: 

—- İstemem... İstemem... Bu ço-
*^plan da sevmedim... 

Joan Blondel hizmetçilerinin stüd-
% a getirdiği 20 - 30 çift en âlâ cins 
5°rapiardan bir türlü birini beğe-
^P giyemiyordu. Stüdyo müdürü 
^W ona takdim edince âdeta heye-
'̂ aiUa yerinden fırladı: 

— Türkiyeden mi geliyorsımuz? 
^^ Türkiyeden... 

— Evet... Türkiyeden... 
«Keşke sizin yerinizde 

olsaydım... 
Ne iyi, ne iyi, ne uzun, ne gü-

seyahat... Büyük Okyanusa ge-^1 
^^eye kadar kaç deniz gördünüz. 
^ Ç memleket geçtiniz!.. Camm şu 
^^eteciler mesud insanlar... Keşkl 
^ ^ yerinizde olsaydım ... 

^tr buçuk ay çalışıp Ur fUim çe-
r ' ^ ^ e n sonra 150,000 dolar alan 

sarışın genç kadımn benim saa-
'''öie özenmesine güleceğim geldi. 
- - Mülakattan evvel müsaade edl-

«te şu çoraplanmı değiştireyim... 
k ^^ hemen fırladık. Dışan çıkma-
!^ hazırlamyorduk. O hayretle ba-

^ Hello!. Nereye gidiyorsunuz?., 
^̂ 2 mırıldandık: 

—. Çorap değişmiyecek misiniz? 
O gayet tabiî bir şey yapsıcakmış 

gibi: 
— Ne çıkar çorap değişeceksem?,. 

Haaaa... Anladım... Anladım... Be
nim yamnızda çorap değiştirmiyece-
ğimi zannediyorsunuz değil mi?.. 
Oturun camm, otıırun... Sanki plaj
da bana rasgelseydiniz beni çorap-
sız görmiyecek mi idiniz? 

Beni burajra getiren stüdyo müdü-
rile birbirimize bakıştık. Müdür: 

— Kalalım bari... dedi. 
Ben de bo5mumu büküp razı ol

dum: 
— Peki, kalalım... 
Meşhur yıldız iki bacağım önün

deki iki hizmetçisinin dizlerine uzat
tı. Onlar sarışın jnldızm çoraplarım 
değiştirmeğe başladılar. Çoraplar
dan biri çıkıyor, öteki geçirillyordu. 
Joan Blondel her çoraba da şöyle bir 
bakıp: 

— Olmadı, bunu da beğenmedim... 
diyordu. 

Bizim yanımızda belki 20 çorap 
giydi, çıkardı... Ve hiç birini beğen
medi. Nihayet: 

— Zarar yok... dedi, çorapsız oy-
myacağım... Bu çoraplardan hiç bi
rini beğenmedim. Halbuki benim 
en büyük merakım çoraptır... 

Elile birbirine kanşmış hepsi de 
yepyeni 20 - 30 çift çorabı şöyle bir 
İtti. Hizmetçüerinden bir genç kıza: 

— Bunlan sen al... dedi. 
Garib bir iddia! 

Sonra kısacık eteklerini pek yu
karılara atan bir hareketle çıplak 
bacaklamu birbiri üstüne attı. Bir 
sigara yaktıktan sonra konuşmağa 
başladı. Birdenbire aklma gayet 
ehemmiyetli bir şey gelmiş gibi: 

— Aman, dedi, cuma günü gene 
stüdyoya gelir misiniz?... 

—! Bir şey mi var... Gelmem icap 
ediyorsa... 

— Sizi bir arkadaşıma takdim 
edeceğim... Ne iyi oldu da hatınma 
geldi. Onunla iddiaya tutuştuk. O 
ille iddia ediyordu: «Türkler kara 
renklidir.» diyordu. Ben de «beyaz
dır» diyordum. İşte şimdi hakikî bir 
türkle tamştım. İddiamı kazandım. 
Canım hiç türkler siyah renkte olur
lar mı?... 

Hayret etmiştim: 
— Demek arkadaşmız türkleri si

yah zannediyor ha •.. 
Joan Blondel bana karşı bir pot 

kımuş gibi omuzuma dokundu: 
— Sinirlenmeyiniz camm, dedi, 

onım coğrafyası kuvvetli değildir. 
Sonra gülerek ilâve etti: 
— Herkes benim gibi âlim ola

maz... 
Yüzüne bakılmca 30 - 32 yaşında 

bir kadm tesirini veriyor. Fakat 30 -
32 yaşmda haşari, afacan, biber gi
bi bir kız... 

Stüdyonun her tarafına konul
muş 5 - 6 büyük ayna gözüme ilişti. 
Bütün aynalann altmda da Joan 
Blondele mahsustur» jraıyordu. Za
ten stüdyoda sanşm yıldızm bütün 
eşyasınm üzerinde «Joan Blondele 
mahsustur» cümlesi var. İskemlele
rin üzerinde, aynalann üzerinde, bü
yük bir sürahinin üzerinde... Hele 
başka artistlerden biri bu yıldıza 
mahsus ajmaya şöyle bir baksm... 
Kıyametler koparmış... 

Elimle 5 - 6 aynayı gösterdim: 

Jon Blondel BDSmıet Feridun Es'Ie yanyana 

— Ne çok aynanız var,., dedim. 
Kahkahalarla güldü: 
— Amma yaptınız ha... dedi bir 

kadın için atı ayna çok mu? Kadm 
demek süs demektir, tuvalet demek
tir... Bunlar da ayna ile olur... İyi 
ki hatırıma getirdiniz, dudaklan-
min boyasını tazeletttreyim... 

Kelebek kanadı dudak! 
Makiyajcı çağırıldı. Bu makiyaj 

memuru da ressamnuş. Güzel sa
natlar mektebinden mezunmuş... 

Adamcağız Joan Blondele çekine 
çekine sordu: 

— Dudaklarmızı ne şekilde yap
mamı istiyorsunuz? 

— Kelebek kanadı... 
Güldüm: 
— Hiç işitmmeiştim, dedim. «Ke

lebek kanadı» nedir?.. 
Bunlar Hollywood tabirleridir. 

Amma bu tabirler bütün Amerika-
da yerleşmiştir. Boyanan dudakla
rın şekillerine göre adlar verilir. Ba
zı dudaklar öyle boyanırlar ki kele
bek kanatlarma benzerler... Maki
yaj cıya ne şekUde dudak istediğini
zi söylemelisiniz ki ona göre yap
sın... «Kelebek kanadı» mı istİ3rorsu-
nuz, «yarım kalb» mi, «gül yapra
ğı» mı... Dudak şekillerinin daha 
bir çok isimleri vardır ... 

Benim bu cehaletime şaşmış gibi 
yüzüme baktı: 

—, Bunlan bilmiyor mu idiniz?... 
— Sizden öğrendim... 
— A... Ben boyanmağı çok seve

rim... Zaten boyasız kadmlann yüz
lerine bile bakamam... Zaten dudak 
deyince akhmza hangi renk gelir?.. 
Kırmızı değü mi?. Bir insanın du
daklarını bembeyaz kesilmiş, yahut 

mosmor olmuş görürsek onu güzel 
bulmayız. Demek dudağm kırmızı 
olması şarttır. O halde bu kırmızı
lığı sunî renklerle niçin büsbütün 
çoğaltmıyalım... Sevdiğimiz siyah 
kirpikleri niçin biraz daha siyahlaş-
tırmıyalım?.. Mademki dudağın kır
mızı olmasım güzel buluyoruz, da
ha kırmızı dudak, daha güzeldir. 

Bu esnada dışanda, genç erkek 
rolünü oymyan aktör filimde söyll-
yeceği şarkıyı bağıra bağıra oku
yordu: 

«Erkekler her zaman gençtirler...» 
«Erkekler her zaman gençtirler...» 

Tersine şarkı! 
Joan Blondel güldü: 
— Bu şarkıda bir yanhşlık ola

cak, dedi, «kadmlar her zaman genç
tirler» olmalı... Sağ olsun maki
yaj... Var olsun güzellik salonlan... 
Bir saatte 10 yaş, 15 yaş gençleşenle-
ri görüyorsunuz... 

O bitirdiği sigarasım tablaya bas-
tmrken ben sordum: 

— En çok hangi rolleri seversiniz? 
— Hiç şüphesiz aşk rollerini... Si

nemada bana: «Sevilen kadın» rolü 
verilmiyecek derecede yaşhlamrsam 
derhal işimi bırakırım... Yalnız se
vilen kadın rolleri oynamahyım... 
Zaten sinemamn derdini de bunun 
için çekiyorum... Aşk rollerine bayı-
hnm. 

— Hayatta? 
— Hayatta mı? Amma.sual ha... 

Siz benim bir aşk izdivacı yaptığı
mı bilmiyor musunuz? Meşhur sine
ma artisti Dik Powel ile evlendim... 
Hem de yeni... Ben aşkı çok seve
rim... 

— Halbuki bir çok bedbin filozof-

» 

lar «aşk yer yüzünde oluyor» diyar
lar... 

Joan Blondel: 
— Saçmalıyorlar... dedi. Aşk yer 

yüzünde yeni doğuyor... Eski aşîJar 
da aşk mı imiş! Lâf... Eskiden .aşk 
sözde kahyormuş... «Ah» lar, «of»-
1ar... «Aman kalbim» le falan filân... 
Sevgiliyi uzaktan gördünüz mü? 
Kâfi... Bu da aşk mı? Eski aşk mu
azzam bir palavradır. Onlarm, yar 
ni eskilerin plâtonik aşk dedikleri ve 
yalmz kalbde ve dilde olan aşktan 
bir şey anlamam. Plâtonik aşk yağ
sız, etsiz, sebzesiz, sadesuya yapıl
mış bir çorba kadar tatsız, mana
sız bir şeydir. Aşk bütün hararetile 
kendisini hissettiııûelidir. Bımu da 
ancak bu asnn insanlannda görü
yoruz. Bugünkü aşk tam aşktır. Plâ
tonik aşk gibi: 

—. Ah sevgilim... Seni seviyorum « 
Mehtapta bir dolaşsak... tan iba
ret değildir. Bu asnn aşkı tam mâ-
nasile aşktır. 

Dante, Beatrisi şöyle bir gör
müş... Bilmem kaç sene sevgilisinin 
eli kendi eline değmeden hayatını 
«ah» larla, «of» larla geçirmig.. rica 
ederim, şimdi siz buna aşk der mi
siniz? Bu aşk değil alıklık... Aşk bu
günün aşkı... 

Erkek nasıl olmalı? 
— Erkekler hakkında fikriniz ne

dir?.. İdeal erkek tipini nasıl düşü
nüyorsunuz? 

— A... Bakımz ben karşımda er
kek görmek isterim. Canlı, ateşli, hat
tâ biraz insana korku veren erkek... 
Erkeğin sümsüğüne, cansızına kati
yen tahammül edemem. Bu asnn 
erkekleri de ekseriya canlı... Eski
den o sümsük, sevgüisini bir kere-
cik görmek için gözyaşı döken can
sız erkeklerle kabili kıyas değU... 

Güzel yıldız yüzünde öyle çizgi
ler yaparak konuşuyordu ki bizim 
Galata külhanbeyleri bunları görseler 
şaşırırlar. 

Joan Blondel birdenbire pazulan-
m sıktı: 

— Benim kocamı görseniz... Böj'-
le böyle pazulan var... Dehşetli spor
cudur... Yalmz bir kabahatini hiç 
beğenmem., yaşım biraz saklar...' 

—Musud musunuz? 
Omuzlanm kaldırarak içini derin 

derin çekti: 
— Bilmem ki... dedi... Her hal

de sinema artistliği zevkli bir iş de
ğü... Bir seyahate çıkarsınız, her
kesin gözü sizin üzerinizdedir. Bir 
lokantaya oturup bir şey yiyecek 
olursunuz, üzerinize dikilen gözler
den lokmanız boğazınıza dizilir. İn
san hali bu... Sokakta şöyle biıaz 
çorabınız düşecek olsa yukan kaldı
ramazsınız. Çünkü bütün gözler si
zin üzerinizdedir... 

Halbuki öteki kadınlara bakıyo
rum. Ne mesud insanlar... Ne ka
dar serbes geziyorlar... 

Rejisör seslendi: 
—Mis Blondel rolünüz geldi... 

Genç kadm ayağa kalkarken is
karpininin topuğu yerdeği elektrik 
kablolarından birine takıldı. Sen 
misin takılan? Ssmki elektrik kablo
su canlı bir insanmış gibi Joan 
Blondel: 

— Seni utanmaz seni... diye kab
loyu tekmelemeğe başladı... 

Hikmet F«ridun Es 
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Bandırmada tertip edilen 
gfireş müsabakalar. 

Kasımpaşa spor birliûi gOres takımile Bandırma 
Halkevi glires takımı karşılaştı 

Kasımpaşa ve Bandınna Halkevi fttreşçiletl bir arada 

Bandırma Halkevi tarafmdan maç 
yapmak üzere davet edilen Kasım
paşa spor birliği güreş takmu Ordii-
evinde Bandırma güreşçilerile karşı
laşmış ve Bandırmada henüa bir yıl
lık bir maziye malik güreşin bu mu
hitte çok kuvvetli ve müstait gençler 
yetiştirmeğe namzet olduğunu gös
termiştir. Müsabakalarda üç mağlû
biyet ve üç galibiyet kazanan Ban
dırma güreşçileri meraklılar tarafm
dan şiddetle alkışlanmış mlsafirleıkı 
telaıik bakımdan gösterdikleri ince
likler takdir uyandırmıştır. 

Bandırma Halkevi tarafmdan mi
safir güreşçiler şerefine çay ziyafeti 
verilmiş ve burada müteaddit nutuk
lar söylenmiştir. 

Yapüan müsabakalarda elde edi
len neticeler: 

Hakemler Durmuş, Saim (Kasım
paşa) Cengiz, Oalib (Bandırma). 

56 ICiloda Hamdi (Kasımpaşa) Mus
tafa (Bandırma) Hamdi beş dakika
da tuşla mağlûp. 

61 KUoda Basri (Kasunpaşa); Ha
san (Babdınna) Hasan 2 Dakika 48 
saniyede tuşla tuf^ûp. 

66 Kiloda: Hikmet (Kasunpaşa) 
Necmi (Bandırma) Necmi 1 dakika 
25 saniyede tuşla mağlûp. 

72 Kiloda: İzzet (Kasımpa^şa) Ahr 
met (Bandırma) İzzet 6 dakika 40 sa
niyede tuşla mağlûp. 

79 Kiloda: Hüsnü (Kasımpaşa) İb
rahim (Bandırma) Hüsnü 4 dakikal-
da tuşla mağlûp. 

87 Kiloda: Rmk (Kasımpaşa) Mus
tafa (Bandırma) 2 dakika 15 saniye
de tuşla mağlûp. 

Brentford Avrupada 
İngiltere liginin hali hazırda en 

Ueri takınu olan Brentford mevsim 
somrnda Avrupada bir turneye çıkar 
çaktır. Brentford İlk olarak Vlyanar 
da Austrla ve Budapeştede Hungaria 
ile oymyacaktır. 

İngiltere kupasının Kardö-
final müsabakaları 

İngilterede kral kupasınm Kardd-
flnal maçlannm kurası çekilnüştir. 
Arsenalin galibi Preston Brentford 
ile karşılaşacaktır. 

Güreşler 
izmit ve Adapazarı 

güreşte berabere kaldı 
AĞapazan (Akşam) — Halkevi s*-

lonunda Adapazarı Oençay güreşçU^ 
Jile İzmit güreşçileri arasmda çok sak
inimi ve heyecanlı bir müsabaka yapıl
dı. Oldukça kalabalık bir seyirci küt
lesi önünde icra edilen bu güreş mft-
aabakaamda her iki klüp 2 şçr pugn 
alarak b«raber« kaldılar. 

Güreşenlerle aldıklan neticeleri bil
diriyorum. 

56 kiloda: İznütten Sezai, Adaspor-
dan Serverle karşılaştı. Server çok geç
meden hâkimiyeti ele aldı, iyi bir oyun 
göstererek ?© çok alkış toplıyarak has-
mma (7) dakikada galib geldi. 

61 kiloda Faik: tzmitten, Adapaza-
nndan Kyüp karşılaştılar. Faik, beş 
dakika içinde Eyübü tuşla mağlûp et
t i 

66 kiloda: îzmitten Şeref, Adapa-
zanndan ömerle karşüaştılar. Neticede 
Ömer (9) dakikada hasmım tuşla 
yendi. 

72 kiloda: îzmitten Besler ile Ada-
pazanndan Memduh güreştiler. Bu 
maç çok çetin oldu. Neticede Besler 
(8) dakikada Memduhu tuşla mağ
lûp etü. 

En son maç en ağırlar arasmda, Îz
mitten Hüseyin, Adapazarmdan Ham
di arasmda olacaktı. Herkes hu son 
ve mühim olacak maçı bekliyordu. Her 
ikisi mindere çıktüar. Hakem güreş
çiler arasmda epice uzun süren güreş
melerden sonra, hakem Îzmitten Hü-
seyinin alafranga güreş bilmediğini 
söyledi. Bımun için bu maçm 3rapüa-
mıyacağmı ve her iki klübün bu ge
ceki yaptığı güreşlerinin neticesind» 
2-2 berabere kaldığım bildirdi. 

InplIteredB kupa maçları 
Charlton, Aston Villa ile 
ikinci defa berabere kaldı 

ingilterede Kral kupası maçlannm 
1/8 final müsabakalarmda: Charlton 
ile Aston Villa berabere kalmışlardı. 
Hafta içinde tekrar edilen maç bu 
sefer 2-2 berabere bitmiştir. Aston 
Villa ve Charlton İngfiltere kupası için 
üçüncü bir defa daha karşılaşacaklar
dır. 

Birkaç gün evvel tafsilâtmı verdiğimiz Arsenal-Preston faıgiltere kral kupası 
1 laçmdan fevkalâde bir enstantane. Preston kalecisi Arsenal merkes muba-

cinıtnin şarjına raipnen topu uzaklaştırıyor. Bu resim oyunun ne kadar 
sıkı olduğu haîdi»nda güzel bir fikir vermektedir. 

Y ü k s e k m ü h e n d i s m e k t e b i 
s p o r c u l a r ı n ı n t z m i r s e y a h a t i 

Oeçenlerde Mühendis mektebinin 
İzmirde muhtelif spor temasları yap
tığım ve bu arada futbolda, basket-
bolda yenildiğini, voleybolda kazan
dıklarını yaznuştık. Mühendis mekte
bi idman yurdundan aldığımız bir 
mektupta: 

«Basketbol takımımızı seyahate 
götürmedik ve orada ısrar karşısmda 
bir Icaç defa basketbol seyretmiş bir 
kaç airkadaşımızdan bir takım teşkil 
ettik ve o yüzden büyük bir farkla 
kaybettik denilmektedir.» Bu hususu 
kaydetnıekle iktifa ediyoruz. 

L a u r a i F r a n s a y a d ö n d ü 
Aslen Fransız olan Arjantin milli 

takımı oyuncıüarından Lauri Fransa-
ds bir mevsim oynadıktan ve Fran
sız beynelmileli olduktan sonra asker
liğini yapmak için tekrar Arjantine 
d<mmüştür. Bir kaç hafta sonra eski 
klübü Socbaıuc'nun birinci talammda-
kl yerini alacağı tahmin edilmektedir. 

Bundan sonraki dünya kupa
ları nerede yapılacak? 

Id46 da yapüacak dan beşinci 
dünya: kupasmı Yugoslavlar organi-
zs etmek istemektedirler. 1942 de ya
pılacak olan dördüncü dünya kupası 
iQin üdl talib vardur: Almanya ve Ar
jantin. Önümüzdeki Haziranda Par 
riste toplanacak olan F. I. F. A. 1942 
dünya kupasuun Arjantinde mi, yoto* 
sa Almanyada mı yapüacağuu karar
laştıracaktır. 

KONFERANS 
Beyoğlu Halkevinden: 
1 — 22 Şubat 038 sah günü saat 1830 da 

Evimizin Tepebaşındakl raerkea blnasın-
d» Kandilli Rasathanesi Ş. M. B. Osman 
Sipahi tarafından (ANADOLUDA JEO
FİZİK TEDKİKAT) mevzuunda konfe
rans verilecektir. 

2 — Herkes gelebilir. 

Çocuk Dünyası 
HEDİYE KAZANANLAR 

İkinci kânun bilmecemizi doğru 
halledenlerden hediye kazananlann 
isimlerini neşrediyoruz: 

If LİRA KAZANAN 
Muzaffer: İstanbul yüksek mü

hendis mektebi talebesi No. İ39. 

5 LİRA KAZANAN 
Münir Torun: Ankara erkek lisesi 

1 inci smıf talebesi No. 1432. 

3 LİRA KAZANAN 
Smine Kür: İstanbul Üniversitesi 

Fen fakültesinden. 

2 LİRA KAZANAN 
Nafiz: Kabataş lisesi talebesi No. 

687. 

1 LİRA KAZANAN 
Ahmed Nihad: İstanbul Tıb fakül

tesi talebesi No. 1893. 

UÇAK KAZANANLAR 
Gülen Akman: Üsküdar Ameri

kan kız lisesi — Nevra Tunakan: 
Şişli Terakki lisesi No. 89 — Artin 
Kuyumcu: Pangaltı Mihitaryan li
sesi 5 inci smıf — Necdet: Boğaziçi 
lisesi No. 419 — Muallâ Kepti: Ça
pa kız ort. ok. No. 564 — Hulusi: 
Gazi Osman paşa ok. No. 664 — Neri
man: İst. kız or. ok. No. 129 — Ali: 
İst. erk. Us. No. 724 —> İbrahim Ör
nek: Kumkapı ort. ok. No. 120 — 
Burhan Mecld: Ha3rriye lis. No. 113 — 
Vecüıe: Kandilli lis. No. 173 — Hay-
ri Avcıoğlu: Haydarpaşa Us. Na 
1929 — Aydm Bakanoğlu: Galata
saray lis. No. 1156 — Af fan Koray: 
İst. erk. lis. Na 198 — Muzaffer: 
Haydarpaşa lis. No. 2472. 

KOLONYA KAZANANLAR 
Turhan: İst. erk. lis. No. 270 — 

Semiha Tan: 60 mcı ilk ok. No. 165 — 
Handan: 64 üncü ük ok. No. 295 — 
Refah Çenir: 15 inci ilk ok. — Le-
man: Süleymaniye ort. ok. No. 241 — 
Meleksima: Kız lis. No. 924 — Gü
zide: Kız lis. No. 1028 — Melâhat 
Seven: 44 üncü ilk ok. — Süheylâ: 
Kız ort. ok. No. 115 — Mehlika 
Özerengin: Kız lis. No. 975 — Necla: 
23 üncü c*ul No. 64 — Şükran Ten-
guz: KmaUada ilk ok. — Kadriye: 
Kadıköy Sanat okulu No. 442 — Ul
vi Ersoy: Darüşşafaka No. 293 — 
Ferdane: Cumhuriyet lis. No. 588 — 
Nermin: Kız lis. No. 1711 — Müj-
gân Bayer: 45 inci ük ok. — H. To-
roslu: Pertevniyal lis. No. 298 —< Sa
im: 6 ncı ilk ok. No. 20 — Sabahad-
din Önez: Kabataş Ha. No. 237. 

KRAVAT KAZANANLAR 
Hami Yoksulçay: 1 inci ort. ok. 

Ankara No. 439 — Necip: Ulugazi 
okulu No. 718 İzmit — Kâzım: Kay
seri lis. No. 331 — Orhan öegür: Bar 
hkesir 6 eylül okulu No. 170 — İs
met Tunçok: Balıkesü* lis. No. 397 — 
Edip Işıkoğlu: İnönü okulu S üncü 
sınıf Karantina İzmir —, Fehim Şen-
gül: Taşmağaza sokağı No. 42 Elâ-
ziğ — Sadiye Vural: Ort. ok. No. 189 
Kırklareli — Faruk Eröncel: Ort. ok. 
No. 327 Sivas — Nejat Kamber: An
kara Ticaret lis. No. 390 — Aydın 
Uz: İnegöl İsmet paşa ilk oJc — O. 
Sarman: Denizli lis. ort. kısmı No. 

810 — Zihni Erey: Kayseri lis. No. 
633 -^ Selçuk Bengü: Konya ark. ok. 
No. 42 — HaUt Güray: Bahkesir Us. 
No. 198 — Fikret Keçecioğlu: Ça
nakkale ort. ok. No. 82 — İlhami: 
Kadıköy Recaizade sokağı No. 85 —' 
Srcüment Kacamer: Tecim lis. No. 
421 Ankara —̂  Enver Atay: 1 inci rot. 
421 Ankara — Enver Atay; 1 inci ort, 
ok. No. 1481 Ankara. Sabit Pilevne: 
Eskişehir lisesi No. 1681. 

MUUHTELİF HEDİYE 
KAaiVNANLAR 

Orhan Ercin: İst. erk. lis. No. 38 — 
Mehmed Türkay: Yüc© Ülkü Us. No. 
883 — Hikmet Demirel: Cağaloğlu 
ort. ok. No. 108 — Şükran Tümer: 
Kadıköy 41 mel ük ok. No. 26 — Yu
suf özbey: Gazipaşa Uk ok. No. 22 
Yalvaç — Nimet Göncü: 5 Kânunu
sani okulu No. 205 Adana — Naci 
Galatalı: 1 inci ort. ok. No. 821 An
kara — Müyesser Kızılçelik :ort. ok. 
No. 282 Akhisar — Melâhat Okyay: 
kız lis. No. 1049 İzmir — Pakize: 
Dumlupmar Uk ok. No. 146 Ankara— 
Süheylâ Yalçm: İnönü ük ok. Te
kirdağ — Şehime GöknU: Kâğıd fab
rikası İzmit — Sevim Güleç: Küçük-
yozgat okulu No. 166 — Fahrünnisa 
Sanzeybek; İnküâp ilk ok. No. 19 
Adana — Güzin Baştunç: Hayriye 
lis. No. 101 — Yılmaz Dardan: 13 ün
cü ilk ok. No. 893 — B. Çağlı: Mü
dafaa! milliye cad. No. 52 Samat-
ya — Belma Çulum: İstanbul 1 inci 
ilk okıü — Nahide Özsümer: Gölcük 
iUc ok. No. 63 — Naci Zerenoğlu: İst. 
23 üncü ük ok. No. 466. 

HEDİYELERİNİZ 
Hediyelerinizi her cumartesi gö

nü 2 den 5 e kadar matbaamızdan 
aldırmış. İstanbul dışındaki karile
rimizin hediyeleri posta üe gönde
rilir. 

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

Şişli: Pangaltıda NargUeciyan, Tak
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etmişlik gelinin ölümü 
R «c«p Kemal, Haydarpaşa vapu

runa binerken çoktandır gör
mediği mektep arkadaşı Reşad'a ras-
İtfdı. Reşad,! sevinçle: 

•— Vay sen nerelerdesin? Göründü
ğün yok. Haydi beraber köşke gide
lim! - dedi. 

Recep Kemal, ağzınm içinde birkaç 
mazeret geveledikten sonra teklifi ka' 
bul etti. Birlikte trene bindiler. Yolda 
Reşad, anlatıyordu: 

— Seni görmiyeli neler oldu neler.. 
Duydun mu: Üvey annemiz tekrar ev
lendi! Kendinden çok genç olan Feh» 
mi isminde bir kocaya vardı. Doğru
sunu istersen evde rahat kalmadı. 
Fühakika anne dediğimiz ve babamm 
İkinci karısı olan Pervin hanımefen
di, bize karşı muamelesini değiştirmiş 
değildir. Fakat bu yaştan sonra emir 
altmda yaşamak, para için dalma 
onun lûtfımu beklemek pek ağır geli
yor. Bazen sağdan soldan borç ediyo
rum amma, ne kadar olsa kredinin de 
bir haddi var. Karımla ayrı eve çıka-
mıyonım. Bilirsin ya, Pervin hanım 
müstebittir. Mutlak dediği olacak. 
Köşkün eski tarzı bozulsun istemiyor. 
Parada onda, hüküm de onda. Böy
lelikle Kozyatağmda köy hayatı yaşı
yoruz. 

— Kardeşin Fuad ne yapıyor? Dok
tor oldu mu? 

— Hayır, İmtihanmı veremedi. 
Köşkte tavuk beslemekle, arada sıra
da ava çıkmakla kendini oyalıyor. 

Kozyatağma vardılar. Güzel bir yaz 
akşamıydı. Aile efradı bahçeye yayıl-
mışlardı. Gelenleri gördükleri vakit, 
eevinçle koşuştular: 

— Vay, siz ha, Recep Kemal bey... 
Hangi rüzgârlar attı?.. 

Reşad'm karısı Nebahat, uzun boy
lu, zarif endamh ve «Kapah kutu» de
nen ahlâkta bir kadmdı. Yamnda baş
ka bir genç kız vardı. Yeni gelene, 
onu da prezante ettiler: 

— Necibe hanım, anneliğimizin es» 
ki aziz ahbaplarından Kadri beyin ke
limesidir. Annesi babası vefat ettiğin
den şimdi bizde oturuyor... Fakat çok 
değerli bir küçük hanımdır. Doktor
luk tahsil ediyor. Ayıü zamanda da 
bir dispanserde çalışmaktadır. 

Biraz sonra, mermer merdivenler
den bahçeye Pervin hanımefendi de 
İndi: iki tarafa sallanarak yürüyen, 
•iğır hareketli bir kadmdı bu. Yetmiş 
yaşlannda olmasma rağmen yüzü 
genç ve nisbeten güzel kalmıştı. Son 
derece itina ile giyinmiş, parmakla-
nnda yüzükler, bileğinde bilezikler, 
kulağmda küpeler, hülâsa süslü püs
lü bir hanım! 

Arkasmda' uzım boylu bir erkek gö
ründü. Bu, garip bir adamdı: âdeta 
«ahne aktörü gibi... Sivri siyah bir sa
kal... Gözünde altm bir gözlük... Ken
dini olduğundan yaşlı göstermek iste
yen evza ve harekât... 

îhtlyar kadım, itinalarla kolundan 
tutarak hasır koltuğa oturttu. Pervin 
hanımefendi, samimi bir eda ile Recep 
Kemale: 

— Kocamı tanımamıştınız, değil 
Oü? - diye sordu. - Çünkü uzun müd
dettir bizi ihmal ediyordunuz. Arayıp 
•onnuyordımuz. 

Sonra, sakalhya dönerek: 
— Fehmi'ciğim! Bu küçük beyi âde

ta akrabamız gibi severiz. Senin de 
onunla arkadaş olmam isterim. 

Kadınm her arzusunu emir telâkki 
*den sakallı erkek, misafirin elini sa-
*ûimiyetle sıktı. Sonra' gene karısına 
<teğru dönerek bir teşrifatçı ihtimami-
le: 

— Aman şekerim... Sen bu koltuk-
** rahatsız oluyorsun. Dur şu yastığı 
^ arkana koyayım! - diyerek lüzu-
•"lundan fazla tehalükler gösterdi. 

Bu ha3i seyreden evin çocuklarm-
^ müstehzi bakışmalar hasıl oldu. 
Meşeli ve samimî görünmek İsteyen 
^ muhitte için için bir sıkmtüı hava-
' ^ estiği hlssolımuyordu. 

Recab Kemal bu boğucu hali gidert-
*Qek için; 

— Neriman hanım görünmüyor! -
<ledi. 

Pervin hanımefendi cevap verdi: 
—• İçerdedir... Malûm ya, o dalma 

*^dine bir iş bulur: Bu evin hesap-
**̂ ""n tutmak onda, kilerine bak-

Nakieden: 

(Vâ - Nû) 
mak, hizmetçilerle, uşaklarla, aŞçile 
cenkleşmek onda... Sizi görünce pek 
menmım olacaktır. 
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Akşam, Pervin hamm ve kocası 
odalarma çekildikten sonra Ne

riman, kaşlannı çatarak derd yandı: 
— Ah, Receb Kemal beyciğim! Ba

şımıza gelenleri gördünüz mü? Per
vin hammefendinln böyle bir delilik 
yapacağmı hiç ummazdım. Pek aklı 
başmda, âdeta salihat nisvanmdan bir 
kadmdı. Ne oldu bilmem M... Ne kar 
dar nasihat ettün dinletemedim... Fil
hakika Fehmi akrabam amma, doğru
su ona hiç lâyık görmedim... Ne yaş
lan münasip, ne seviyeleri... Çok üzü
lüyorum. Bu serseriye kapüıyor... Ha
yatım mahvedecek diye korkuyorum. 

Reşad, kadınm omuzunu okşıyafak:: 
— Senin gibi candan dostu biz ne

reden buluruz, Neriman hanımcığım! 
Hakm var! fakat neylersin, çaresiz 
blrşey. Oldu olacaklar!. 
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Ertesi gün, Reşadla Recep Kemal 
gezintiden döndükleri sırada ev

de bir karışıklık olduğunu gördüler. 
Neriman hanımm yanaklan kızarmış
ta. Eşyalarmı asabiyetle bir arabaya 
yükletiyordu. Nebahat'le Fuad telâşü 
telâşU bir şeyler konuşuyorlardı. İki 
«rkek, merakla sordu: 

— Ne var? Neriman'a ne oldu? 
Neriman, öfkeyle: *' 
— Ne olacak, gidiyorum işte... Hem 

de bu eve bir daha dönmemecesine... 
Hanımefendi ile fena halde çatıştık. 

Fuad ilâve etti: 
— Pek iyi etmiş. Bizim dilimizin 

ucuna kadar gelenleri o söylemiş. Afe
rin doğrusu. 

Neriman, öfkeyle titreyerek: 
— Söylerim &.. - dedi. - Aptal gibi 

birşej^n farkma varmıyor. Aşk gözle
rini bürümüş. Herifin onu aldattığım, 
komşumuz Adnan beyin kansile fink 
attığım haber verdim. Kocasma isnad-
da bulunduğumu iddia ederek bana 
fena halde kızdı: <Artık seni gözüm 
görmesin!» dedi. İşte ben de gidiyo
rum. 

Sonra, boğuk bir sesle Recep Ke» 
mal'e dönerek ilâve etti: 

— Ne olsa eski dostumdur, veline-
metimdir. Pervin hanımefendiyi seve
lim. Üvey oğullan da kendisine pek 
lAkayıd. Onu size emanet ediyorunu 
Arada sırada uğrayıp yoklaym... 

O gün öğle yemeğinde ev sahibesi 
ihtiyar hanımefendinin asabi bir 

hail vardı. Recep Kemal, işi olduğu 
için erkenden İstanbula indi. Akşalm 
üstü dönecektir. 

Yediye doğru köşke geldiği zaman. 
Cenan kalfa karşısma çıktı. Başım 
salhyarak: 

— Bugün hanımefendi pek sinirliy
di. Galiba kocasile kavga etti. - dedi. -
Odanm önünden geçerken ses işittim 
amma, Fehmi bejrin lâkırdılarmı anh-
yamadım. Alçak sesle konuşuyordu. 
Sonra hanımefendi beni çağırdı. «Si
nirliyim, bana bir ıhlamur yap.» de
di. Haddim olmıyaarak nasihat ettim: 
<Çok fazla üzülüyorsunuz, didiniyor
sunuz. Siz yaştakiler rahata muhtaç
tır!» dedim. Güldü. <Sen benim ıhla
murumu getir, geçer...» dedikten son
ra: «Kan koca araşma girmek doğru 
mudur?» diye ilâve etti. Ben şaşır
dım. Ne demek istediğini anlamamış-
tun. Yüzüne hayretle baktım. Başka 
Urşey söylemedi. 

Recep Kemal, kendi kendine de dü
şündü: 

<— Demek Neriman hanımm söz
leri tesir etmiş. Kan koca kavga et
mişler. Acaba netice ne olacak?» 

Salona girdiği zaman, vakit epey 
ilerlemişti. Yemek saati olmuştu. Sof
raya oturdular, 

Nermin hanımefendi dalgm bir hal
de... Fakat Fehmi, her seferki gibi, 
kansımn etrafmda pervane. 

Kahveler dağılırken, ev sahibesi-
— Ben odama çıkacağım. Biraâ işim 

var! - dedi. - Hem yorgunum, erken 

yatacağım. Kahvemi odada içerim. 
Fehmi, kansımn fincanmı alarak 

yukarıya çıkardı. 
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Ş afak söküyordu ki, evin içinde bir 
koşuşmadır oldu. Herkes odasm-

dan fırladı. Cenan kalfa bağınyordu: 
— Kapı da küitli... Yarabbi... Ha

nımefendi içeride inliyor... Nasü kur
taracağız?... 

Nebahat'in rengi uçmuş... Bir elin
de bir şamdan, öbürüyle tokmağı na
file yere çevirip duruyordu. 

Recep Kemal, odasmdan fırladı. 
Şaşkm bir halde olan Reşad'la karşı
laştı: 

— Ne var, ne oluyoruz? 
— Bilmem. Annemiz içeride inliyor-

muş. Bir şey devrilmiş. Odasmm al
tmda yatan Cenan kalfa patırtıyı duy
muş. İçeriye glrilemiyor. Kapı kiltli. 

— Fehmi bey nerede? Onun oda
smdan girsek... 

Hepsi birden bu fikıi muvafık bul
dular. Fehmi bejrin odasma: girdüer. 
Erkek içeride yoktu. Yatağı dahi açıl
mamış. Aradaki kapı da içeriden ki
litliydi. Tekrar dışarı çıktüar. Pervin 
hanımm odasmdan hâlâ iniltiler işiti
liyordu. Cenan kalfa: 

— Necibe hanımm odasmdan da ge-
çüir, oraya da bakalım! - dedi. 

Nebahat önde, bu sefer de hepsi 
birden oraya girdiler. Genç kız, yata-
ğmda derin bir uykuya dalımş, uyu
yordu. Bütün bu patırtılan İşitmemiş 
olsa gerek. Nebahat, ara kapuun tok-
mağuu oynatarak: 

sütım yazılar yazılacaktı. Reşad çok 
üzülüyordu. Recep Kemal, arkadaşını 
teselli etti: 

— çaresiz, kardeşim, ne yapalun? 
Mademki doktor şüphelendi, polise 
haber vermek! Fethi mey it yapmak! 
nim gayet iyi bir arakadaşım var. Adı
na Yılmaz Ali derler. Onu çağıra
yım, hem munsiftir, hem lâf anlar. 
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Pjlis tahkikatında: şunlar öğre-
mldi: 

O gün Pervin hammefendi odasında 
bir erkekle kavga etmiş. Cenan kalfa 
bu adanun Fehmi bey olduğuna kani. 
Fakat o vakadan bir saat sonra da, 
evin hizmetçilerinden bir başka kız, 
hanımefendinin odasına Nebahat'ın 
girdiğini, çekmeleri karıştırdığını gör-
mtiş. 

Bütün ev halkı Fehmi beyden şüp
heleniyordu. İhtimal karısı da şimdi
ki, vaka odasında devrilen masanm 
ayağı dibinde tuzlabuz olmuş bir kah
ve fincanı bulunmuştu. Yılmaz Ali: 

— Bu irtifadan hah üzerine düşen 
bir fincan böyle tuzlabuz olamaz. - di
yordu. - Biri mahsus basmış olacak. 

Konsolun üstünde içUmiş kakao fin-
cam duruyordu. Hizmetçiler hamm
efendinln gece yansı uyamp bir fin
can kakao İçtiğini söylediler, 

Nebahat ta şaşkm ve asabi bir hal 
vardı. Polis kendisini isticvap ettiği 
zaman, Pervin banımefendinin odası
na gittiğini ve meictupluk kâğıd aradı
ğım söyledi, fazla birşey ilâve etmedi. 

Jethi meyit, ihtiyar kadımn strych-

JŞüphe altında kalıp perişan tir hfûA pelen Reşad't Recep Kemal 
teselli edemiyordu 

^ Bu da kilitlil - dedi. 
Fuad: 
— mralmı! - teklifinde bulundu. . 
Ve dediği gibi de jraptılar. Ancals 

bu gürültü üzerine Necibe uyandı. 
Recep Kemal, kendi kendine: 

_ Amma da uykusu ağırmış! -
dedi. 

Vaka odasma girdikleri zaman, ih
tiyar kadınm sancılarla kıvrandığını 
ve kaskatı kesüdiğini gördüler. Evin 
erkekleri ne yapacaklarmı şaşırmış
lar, kadmm sancısmı durdmmak için 
kilitlenmiş dudaklan arasmdan kon
yak damlatmağa çalışıyorlardı. 

Biri: 
— Doktor çağırmalı! - dedi. 
Telefon ettUer. Doktor geldiği sa

man, kadm son bir kıvnntı ile gerile
rek gözlerini araladı: 

_ Fehmi! Fehmi! - diye mınl-
dandı. 

Ve arkası tlstü düşüp taş kesüdi. 
Bütün tedavilere rağmen, Pervin ha
nımefendi bir daha kendine gelemedi 
ve öldü. 

Doktor, bu hajin bir zehirlenme alâ
meti olduğunu söyliyerek mutlaka 
fethi meyit yapümasını ve polise ha
ber verilmesini tavsiye etU. Aksi tak
dirde gömülme müsaadesi veremez-
miş. Ev halk], biribirine girdi. Polise 
haber vermek! Feyhi meyit yapmak! 
Aman Allahım! Bu ev, demek ki dil
lere destan olacak, gazetelerde sütun 

nine denen zehirle öldürüldüğünü gös-
tarıyordu. Fakat eğer tahmin edildiği 
gibi, kahveyle içtiyse, bu zehirin böy
le saatlerden sonra tesir etmesine im
kân olmadığmı doktorlar iddia etti
ler. Yılmaz Ali, kadınm o akşam sof
rada fazla yemek yiyip yemediğini 
sordu, Recep Kemal, hayıetle: 

— Bu ne biçim sual? Yemiş, yeme
miş sana ne? Maamafih yemedi. Çün
kü iştihası yoktu. 

— Fazla yemiş olursa, bazen, sui-
hazım neticesi, zehir geç tesir eder. 
Fakat ne de olsa, bu kadar saat teah-
hûr kabil değil. 

Kakao fincanım Yılmaz Ali tahlüe 
yolladı. İçinde zehir olmadığı anlaşıl
dı. Kahve fincam kınklannda da bir 
alâmet bulımamadı. 

Fehmi, cinayetten birkaç saat son
ra köşke geldi. Vaka]^ öğrenince sap
lan kesilerek: 

— Fakat kim, kim zehirlemiş olabi
lir?... - diye sağına soluna bakındı ve 
cevap bekledi. 

O gece nerede bulunduğu soruldu
ğu zaman, gayet samimi bir eda ile po
lise: 

— Zevcem beni Kadıköyime yolla
dı. Kiracılarla davamız var. Aile dos
tu bir avukata bugünkü muhakeme
miz İçin izahat verecektim. Gece onlar
da k£ddım. 

Bu ifadenin doğru olduğu tesbit edil 
dL 

işler bu merkezde iken civardaki eo> 
zamelerden birinin kalfası, telâşla köç-
ke gelerek Yılmaz Ali'yi görmek iste
diğini söyledi: 

— Efendim! - dedi. - Cinayeti duy
duk. Polise yardım etmek, hepimizin 
vazifesidir. Benim büyük bir kabaha
tim var. Reçetesiz strychnine sattım. 

— Kime? 
— Fehmi beye. Köpekleri öldürmek 

istediğini söyledi. Ben de inandım. 
— Sen Fehmi beyi tanır mısm? 
— On beş gündür buradaki eczane

de çalışıyorum. Fehmi beyi şöyle uzak
tan görürdiidd. Civarda ondan başka si

yah sakallı ve altın gözlüklü kimse ol
madığı içirj, gelen adamm kendisi ol
duğuna kAhmn. 

— Ne zaman sattın? 
— Evvelki gün saat altı buçukta. 
Fakat o saatte Fehmi beyin komşu 

Adnan beyin evinde poker oynadığı 
isbat edild: 
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' y ıknaz Ali, bütün evi araştırdı. İn-

* ce tedkikatı esnasında Necibe-
nin odasile vaka odası arasındaki ka-
pınm bir pürüzünde yeşil renkli kü
çük bü: kumaş parçası dikkatini cel-
betti. Bütün evde kimsenin o renkte 
elbisesi, yahud pijaması olmadığım 
gördü. Tavan arasında bir sandığın 
içmde terkedilmiş eski elbiseler, bir 
bohçada kırpıntılar duruyordu. Onlan 
araştırdığı sırada Recep Kemal: 

— Bu işe amma da ehemmiyet ver
din! - dedi. - Daha evvelinden takıl
mış, kapıda kalmış bir kumaş olmaz 
mı bu?. 

Yılmaz Ali şöyle cevap verdi: 
— Ben bu CAan nizamına dikkat edi

yorum. Hizmetçiler böyle mühim bir 
hâdise esnasmda bile hergün yerleri 
•e kapüan itina ile temizliyorlar. Ben
ce, kumaşın eskiden takılıp kalması 
kabil değü. 

Kumaşı ara>ap dururken, birdenbi
re: 

— A... - diye bağırdı. 
Ve elinde tuttuğu birşeyi arkadaşı

na uzatarak: 
— Bak, takma sakal! Hem de tıpkı 

Pehmi'ninkinin biçiminde. 
Şimdi artık şüphe, bütün ev halkı

na şamil bir surette yayılmıştı. Re
cep Kemal: 

— Fehmi kurtuldu. Günahına gir
mişiz. Doğrusu ben de ondan şüphele
niyordum! - dedi. 

Yılmaz Ali: 
— Bu işi beceren çok kurnaz; 
Recep Kemal Ali'nin bu sözünü ze-

kâsma hiç yakıştıramadı. Cinayeti j'a-
pan neden kumüz oluyormuş? Takma 
sakah kırpmtı sandığmm dibinde sak
lamanın mânası ne idi?. 

Diğer tMaftan da civarın merkesç-
leri, karakollari vakayı aydınlatmak 
İçin harıl harıl uğraşıyorlardı. Bütün 
çekmeler, dolaplar kanştınldı, arandı. 
Reşad'ın kışhk çamaşırlanm sakladı
ğı dolapta fanilelerin arasmda ecza
neden alman strychnine şişesi çıktı. 

Artık herkes şüpheli nazarlarım ona 
çevirmişti: Bu adam borçlu idi. para 
sıkmtısı çekiyordu. Üvey annesinin is
tibdadı altmda yaşamak asabını bozu
yordu. Pervin hanımm vasiyetname
sinde kendice de müstakil bir ser
vet bırakıldığmı kuvvetle tahmin edi
yordu. Onun için bu cinayeti yapmış, 
hattâ daha ileri vararak, suçu Feh
mi'nin üzerine atıp onu mirastan mah
rum bırakmak istemişti. Bu arada da 
menkul malları çarçur edecekti şüp
hesiz... Diğer taraftan kırpıntı bohça-
«mda bir yeşil kumaş bulundu. Yeşil 
İplik buna tetabuk etti. Kumaşı gören 
ev halkı, bımun Nebahat'a aid bir en
tari parçası olduğunu söylediler. Fa
kat entan ortada yoktu. 

R ecep Kemal son derece üzülü
yordu. Arkadaşının böyle bûşey 

yapmasına katiyen ihtimal veremiyor» 
du. Bu sıralarda Necibe'nin çalıştığı 
dispanserin üâç dolabından strychnine 
jlşesine dokunulmuş olduğu sezildi. Bu 
İlâç nadiren kullanıldığından yerinden 
kımıldaması dikkati celbetti. Üzerm-
de parmak izleri de vardı. Bütün ev 
halkımn İzleri alımp karşılaştırıldı; 
çünkü hemen hepsi de arada sırada 
Necibe'yi görmek için dispansere gi
derlerdi. Şişe de, Fuad'm parmak izi 

Devamı 13 üncü sahifede) 
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Ittlhad ve Terakki cemiyetine aid 
bazı mül ı im vesikalar 

Ittihad ve terakkiye dair 
Abdülhamidin son saltanat senele

rinde cereyan eden hâdiseler, hususi-
le jön Türklerle meşrutiyetin ilânı bar 
hisleri hakkmda yazdıklarımın bu hâ
diselere ve bahislere dair hususî malû
mat sahibi olanlairı bildiklerini orta
ya koymağ'a sevkeyled^ğini görüyo
rum ve buna çok seviniyorum, 

O seneler ahvaline, hâdiselerine 
şahid olanlar seneden seneye azalıyor, 
sağ kalanlainmızm da. pek uzun sür-
miyecek bir zaman zarfında bildikleri, 
gördükleri, işittikleri kendilerile bir
likte defnedilip gidecektir. Buna mey
dan verilmemesini o devirden bugün 
hayatta kalanlar için tarihe karşı 
borç biliyorum. 

Meşrutiyetten evvel Selânikte İtti-
had ve Terakki cemiyeti vilâyet he
yeti merkeziyesinde bulunmuş olan 
emekli albay Süleyman Fehmi Tun-
çajnn bu borcunu ifa etmek zamanı 
geldiğine kanaat hasıl eylediğini mem
nuniyetle müşahede etmekteyim. 

Gene meşrutiyetten evvel miralay 
rütbesile Kosova jandaima alay ku
mandanı olan emekli general Galibin 
dahi bu fikir ve mütalâada bulunduk
larını anladım. 

General Galib Kosova vilâyetinde 
İttihad ve Terakki cemiyeti teşldlâtı-
nm nasıl teessüs ve tevessü eylemiş ol
duğuna, Arnavudların Firzovikte top
lanmaları hâdisesine, kendisi Hare
ket ordusile İstanbulda iken Abdülha-
mide hal'ini tebliğ eden heyette ordu
nun mümessili sıfatile hazır bulıma-
rak o sırada: gözleri önünde neler cere
yan ettiğine dair mazDUt hatıratım 
neşretmek emelinde bulımduğunu bil
dirmişlerdir. 

Albay Tuncay bana gönderdiği bir 
mektupta (Meşrutiyet doğarken) baş
lığı altındaki tefrikalainmda meşru
tiyetin ilânına tekaddüm eden günle
re aid ve hasseten Selânikteki vakala
ra dair yazılarımda bazı noksanlar gör
düğünü beyan ile bu noksanları ikmal 
etmek istediğini bildirdiği gibi 
bazı vesikaları da iare ve tevdi eyle
mek lûtfunda bulundu. Bundan do
layı kendisine pek müteşekldrim. 

Ben (Meşrutiyet doğarken) tefri
kalarımda en ziyade 23-24 temmuz 
gecesi Yıldız sarayında cereyan eden 
müzakereler üzerine Abdülhamidin 
meşrutiyeti ilâna nasıl kara;r verdiği
ni tesbit ve tasvir etmek istemiştim. 

23 temmuza ve daha evvelki günle
re dair yazdıklarım buna mukaddime 
kabilinden bir hülâsadan İbaretti. 

Şurasını da arzetmek isterim İd ben 
İttihad ve Terakki cemiyetinin Ohri 
merkezinde cereyan eden ahvali ta
mamen, Manastır ve Resne merkezle
rindeki hareketleri de kısmen mevsuk 
olarak biliyorum. Bunlan bugüne ka
dar basılmamış olan (Ohri millî ta
buru) eserimde toplamışımdır. Ancak 
merkezi umumî ile Selanik ve Üsküp 
merkezlerindeki işler ve teşebbüsler 
hakkında edinebildiğim malûmat 
mahdud denilebilecek derecede ve da
ha ziyadesi neşorlunanlardan gözüme 
ilişenlerden ibarettir; bundan dolayı 
noksandır. Bunu ikmal için şimdiye 
kadar vaki olan teşebbüslerim de te
essüf ederim ki, arzu ettiğim neticeyi 
verememiştir. 

Bu sebepledir ki, gerek jön Türkler, 
gerek (Meşrutiyet doğarken) mebhas-
lerinde İttihad ve Terakkinin dahilî 
teşkilâtına ve merkezi umumî ile Se
lanik vilâyet heyeti merkeziyesinin te-
?ebbüsat ve icralatma pek az temas ey-
lemişimdir. 

Mütekaid albay Süleyman Fehmi 
Tunçaym bana tevdi eylemiş olduğu 
vesikalar arasında İttihad ve Terak
ki cemiyetinin biribirini müteakip 
tanzim ettiği nizamnameler dahi var
dır. 

Bunlar cemiyet teşkilâtmda meşru
tiyetten sonra yapılan değişiklikleri 
gösteriyor. 

İttihad ve Terakki cemiyetinin meş
rutiyetten evvelki gizli nizamnamesi 
elde değildir; hattâ kimsede mevcu
du bulunduğuna dair malûmat bile 
alamadım. 

Şimdi elde bulunan vesikalarla ni
zamnamelerin tetkikinden istihsal ey
lediğim malûmatı sırasile gösterece
ğim. 

En ziyade albay Süleyman Fehmi 
Tvmçaym himmetine medyun oldu
ğum bu hususî malûmat İttihad ve 
Terakki tarihinde bugünlere kadar 
meçhul kalmış bazı noktalan tenvir 
edecek ve bazı yanlışlan da düzelte
cektir. Meşrutiyeti müteakip ve cemi
yetin 1908 senesi eylülünün on seki
zinde akteylemiş olduğu ilk kongre
den evvel (Osmanh Terakik ve İtti
had cemiyeti teşkilâtı dahiliye nizam
namesi) ünvanile tertip edilmiş olan 
nizamnme meşrutiyetten evvelki giz
li teşkilâtı gösteren birçok maddeleri 
ihtiva etmektedir. Bu nizamnamenin 
tertibinde o zaman süvari yüzbaşı ve
kili olan albay Süleyman Fehminin 
himmeti sebketmiştir. Talâî bey eski 
nizattıhame üzerine yapılacak tadilât 
hakkında kendisine: 

— Sen çekirdekten yetişmişsindir. 
Hangi noktaların tashih edilmesi lâ
zım geleceğini bilirsin., demişti. 

Bu nizamnamenin birinci ve ikinci 
maddelerinde cemiyetin maksadı şöy
le gösteriliyor: 

(Vatam bugün bulunduğu vahim ve 
hatamâk halden, milleti giriftar ol
muş bulunduğu zulüm ve esaret pen
çesinden kurtararak insanlığa lâyık 
bir surette yaşamak, cins ve mezhep 
farkı olmıyarak bütün OsmanlılaJin 
mukaddes vazifeleri ve bedihi haklan 
muktezasındandır. Bu mukaddes hak
ların ve millî menfaatlerin istihsali, 
istikrarı ve milletin siyasî ve esasî hak
larının muhafazasını kâfil olan 1293 
kanunu esasisinin tamamen tatbiki 
ve meriyetinin devamı cemiyetin mak-
sadımn esasıdır. 

Osmanlılar bu malcsada vusul em
rinde müttehiden çalışmak ve kavmî 
menfaatlerini daima müşterek gör
mekle mükelleftirler. Bu sebeple cins 
ve mezhep dâiyesile tefrika husulüne 
çalışanların emellerinin husulüne mâ
ni olmak dahi cemiyeti esaslı vazife-
lerindendir). 

Cemiyetin maksadım böyle tajrin 
eden bu nizamnamenin diğer ehemmi
yetli maddeleri de şunlardır: 

Merkezi umumî Osmanlı ülkesi da
hilinde bulunacak, fakat bulunduğu 
mevki hiç bir vakit ilân edilmiyecek-
tir. Cemiyetin haricî teşkilât merkezi 
Paristedir ve bu haricî teşMlâtm ayn 
nizamnamesi vaa-dır. 

Merkezi umumî heyeti dördü vilâ
yet merkezlerince intihap olunanlarla 
tecdid edilmek üzere beş azadan iba
rettir. 

Merkezi umumî cemiyetin tevessüü, 
terakkisi esbabmı istilonal eyler; vilâ
yet heyeti merkeziyeleri arasında irti
bat ve münasebeti temin, bunlann 
muamele ve hesaplarını teftiş, haricî 
merkezi umumî ile muhabere eder. 

Vilâyetlerdeki merkezler köy, nahi
ye, kaza, liva, vilâyet itibarile mafevk
lerine tabidirler. Her merkezin idare 
heyeti üç kişiden mürekkeptir. Bun
lann üçer mülâzimi de bulunur. Her 
merkez masarifini çıkardıktan sonra 
hasılatmdan kalanı merkezi umumi
ye isal edilmek üzere mafevk merkeze 
gönderir. 

Heyeti merkeziye idare heyetile mü-
lâzimlerden ikisinden ibaret olmak 
üzere beş kişiden mürekkeptir. İdare 
heyetleri mühim işlerde şubelerin rey
lerine müracaat ederler. 

Cemiyete kabul edilecek olanlar tav
siye edenlerin mesuliyetleri altmda 
idare heyetirün tahkik ve tensibi üze
rine tahlif edilerek alınırlar. İdare he
yetince intihap olunan ve senede bir 
değişen tahlif heyetleri bir reis ile iki 
azadan mürekkep olur. 

Tahlif merasimi mahsusa ile yapı-
hrdı; tahlif heyeti mestur bulunur
du. Tahlif edilecek talib dolambaçlı 
yollardan gözleri kapalı olarak reh
beri refakatile tahlif merkezine götü
rülür, evin İçinde döndürülüp dolaştı
rılır, böylece tahlif heyeti huzuruna 
çıkanlırdL 

(Arkası var) 
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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: 17: İnkilâb dersi: 
Üniversiteden naklen Yusuf Kemal Ten-
ğirşenk, 18,30: Plâkla dans musikisi, 
18,45: Eminönü Halkevi neşriyat kolu 
namına Nusret Sefa, 19: Fatih Halkevi 
gösterit kolu tarafmdan bir temsil, 19,30: 
Konferans: Eminönü Halkevi sosyal yar
dım şubesi namma Muvaffak Benderli 
(Türk roman ve hikâyeciliği), 19,55: Bor
sa haberleri, 20: Klâsik Türk musikisi: 
Okuyan Nuri Halil, keman Reşat, kemen
ce Kemal Niyazi, tanbur Dürrü Turan, 
kanun Vecihe, ney Tevfik, nısfıye Salâ-
haddin Candan, ut Sedat, 20,30: Hava 
raporu, 2033: Ömer Rıza taraf mdalı 
arabca söylev, 20,45: Vedia Rıza ve ar
kadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk sarkılan, (Saat ayan), 21,15: Tah
sin ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 21,50: ORKES
TRA: 1 - Lalo: Le Rol d'Ys, Ouverture, 
2-Leopold: Polonla fantasie, 3-Poussigne: 
İdylle, 4 - Cremieux: Quand 1' Amour 
refleurit valse, 5 - Chopin: Polonaise, 
22,45: Ajans haberleri, 23: Plâkla solo
lar, opera ve operet parçalan, 23,20: Son 
haberler ve ertesi günün programı, 23,30: 
SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Servet Adnan ve arka-
daşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19.45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Nezihe ve arka
daşları), 20,15 - 20,30: Sıhhî konuşma: 
Prof. Dr. S. Kâmil Tokgöz, 20,30 - 21: 
Plâkla dans musikisi, 21 - 21,15: Ajans 
haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon or
kestrası: 1 - E. Bach: R. Reveli du prin-
temps, 2 - R. Wagner la Walkyrie, 3 -
Mendelssohn: Romance şans paroles, 4 -
A. Boito: Mefistofele, 21,55 - 22: Yarmki 
program ve istiklâl marşı. 

Avrupa provamı 
Saat 20 de 

Deutschlandsender 20,10 da radyo or
kestrası — Berlin 20,10 da marşlar — 
Hamburg 20,10 da konser — Königsberg 
20,10 da dans havlan — Münih 20,10 da 
marşlar — Radio Toulouse 20 de dans mu-
zikası — National 20,25 de radyo orkestra
sı — Londra 20 de salon muzikası — Orta 
İngiltere 20 de marşlar — Çarans 20,20 
de konser — Varşova 20,30 da alto kon
seri — Bükreş 20,05 de piyano konseri 
20,30 da orkestra — Prag 20,30 da askeri 
muzika — Peşte 20,40 da orkestra konse
ri. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de çeşidll konser — Breslav 

21 de radyo orkestrası — Frankfurt 21 de 
radyo orkestrası — Lelpzlg 21 de çeşidll 
konser — Münih 20,40 da radyo orkestra
sı — Stuttgart 21 de marşlar ve dans
lar — Radyo Toulouse 21 de dsuıs muzi
kası — Londra 21,30 da hafif muzika — 
Orta İngiltere 21,30 da hlfif muzika — 
Milano 21,30 da eğlenceli muzika — Var
şova 21 de dans muzikası — Sottens 21,30 
^a senfonik konser — Beromünster 21,05 
de senfonik konser ^ Prag 21,55 de opera 
saati — Florans 21,30 da bülbüller öter-
kşn operası. 

Saat 22 de 
Dutschlandsender 22,15 de piyano kon

seri — Frankfort 22,15 de salon muzika
sı — Kolonya 22 den. 1 e kadar dans eğ
lencesi — Saarbruekn 22 de eğlenceli 
konser '— Brüksel 22 de ViUars Dragonla-
n : opera komik — Lyon P. T. T. 22,30 da 
orkestra konseri — Lüksenburg ve Poste 
Parisien 22,15 de Mistinguett şarkı söyli-
yecek ve tercüme! halinden anlatacak — 
Paris P. T. T. 22,15 de tanınmış parça
lar — Strasburg 22,30 da orkestra konse
ri — National 22 de dans muzikası — Lon
dra 22 de Satılan gelin: operası — Roma 
22 de keman konseri — Milano 22 de Do-
nata: operası — Varşova 22 de Karakova-
lüar ve dağlılar: operası. 

Saaf 23 de ^ 
Viyana 23,30 da viyolonsel konseri, 23,55 

de salon muzikası — Hamburg ve diğer 
Alman istasyonları 23,30 da dans muzi-
Tcası — National 23,40 da dans muzikası — 
Londra 23 de operaya devam — Roma 23,10 
da askerî muzika — Milano 23 de operaya 
devam — Florans 23 de operaya devam — 
Lüksenburg 23,15 den 2 ye kadar kabare — 
Varşova 23 de operaya devam — Peşte 23 
de cazband. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonlan 24 de dans muzika-

sma devam — Radio Paris 24,15 de salon 
muzikası — Radio Toulouse 24,15 de kon
ser, 1,15 de opera havalan, 1 35 de gece 
muzikası — Stuttgart ve Frankfurt 1 den 3 e 
kadar gece muzikası — National 24,45 de 
salon muzikası 1,05 de dans muzikası — 
Londra 24,25 de dans muzikası — Roma 
24,15 de dans muzikası — Lüksenburg 2 ye 
kadar kabare — Peşte 24 de salon muzi
kası. 

Annelere öi:üt 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel merke

zi sıfır yaştan bir yaşma kadar çocuğun 
nasıl bakılacağmı öğreten Annelere Öğü
tün birinci sajnsmı yeniden bastırmıştır. 
Birinci sayı öğüt birer aylık yazılmış 12 
tane mektuptur. İkinci sayı öğüt: Ço-
cultlann nasıl besleneceğini ve mamala-
nnm nasıl hazırlanacagmı öğretir. Her 
İki öğütleri istiyenlere kurum parasız 
olarak gönderir. «Ankarada bulunan Ço-
iuk Esirgeme Kurumu Genel merkezi 
Başkanlığma» bir yazı İle adres bildlremk 
kâfidir. 

•*• Türkiye Tıb Encümeni: Türkiye Tıb 
Encümeni 23 şubat 1938 çarşamba ak
şamı saat 18,30 da. Etıbba odasında top
lanarak rüznamesindeki tebliğleri müza
kere edeceğinden, muhterem meslekdaş-
larm teşrifleri rica olunur. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

m^ Yazan: iskender F. Sertelli Tefrika Na 149 ^—i 

Kırlangıç, kuş gibi uçuyordu. Bütün 
kaptanlar Sinan reisi kıskanıyorlardı 
— Yavrucuğum demek yaşıyor

muş! 
Diyerek yattığı yerden doğruldu. 
Fazla düşünmeğe vakit bulamadı. 
İşte bir haber! 
— Salih reis, Sinan reisi acele ça-

ğınyor. 
- Sinan: 

— Acaba ne var? diyerek yerinden 
fırladı. Elini yüzünü yıkadı, açıldı. 
Geniş bir nefes sildi: 

—i Bellci bugün Rodostan hare
ket edeceğiz... 

Akdenîzde üçüncü tehlike: 
Greçyano! 

Salih reis güvertede dolaşıyordu. 
Burnundan hızh hızlı soluduğuna 
bakılırsa, bir şeye canı sıkıldığı an
laşılıyordu. 

Donanma kumandanı, Sinam gö
rünce: 

— Oğul! dedi - iyi ki çabuk gel
din., hiç duracak vaktim yoktu. Bu 
gece uzaktan gelen kayıkçüardan iç 
sıkıcı bir haber aldım. Akdenizde 
üçüncü bir tehlike belirdi... 

Sinan bir şey anüyamadi: 
— Üçüncü tehlike ne demek? 
Diye dudağmı büktü. Salih reis ilâ

ve etti: 
— Yani yeni bir korsan. Üçüncü 

tehlikeli adam... 
— Kimnüş bu tehlikeli adam? 
— Sen onu çok iyi tamrsın: Sinyor 

Greçyano... 
—t Ne diyorsunuz.. Venediğin bu 

eski şövalyesi hâlâ uslanmamış mı? 
— Kurdun huyu, canından sonra 

çıkar derler. Greçyano da ancak öl
dükten sonra uslanacak. 

— Onu denizde görenler mi var? 
— Evet. Sadece görenler değil. 

Kajrıkçılan çevirmiş. «Rodosa yolunuz 
düşerse, Türk denizcilerine benden se
lâm söyleyin!» demiş. Bu istihzaya 
dayanıUr mı hiç?... 

— Siz üzülmeyin! Kefalonya pa-
na3anndan dönüşte onuh da hak
kından geliriz evelallah... 

— O zamana kadar bu herife mey-
dam boş mu bırakacağız? 

— İsterseniz beş on gemi ile ku
lunuz hemen takibine gideyim! 

— Hayır. (Korkunç Filip) bize on
dan fazla lâzım. Bu işi Kefalonya-
dan dönüşte yapanz. Şimdi ben bir 
hUe düşündüm: Buradan bir kaç 
rum kayıkçısım para ile kandırıp 
denize çıkaralım. Greçyanoya ras-
laymca ona bizim kendisinden çok 
çekindiğimizi söylesinler. Greçyano 
çok mağrur bir şövalyedir. Bunu du
yarsa, sahillerimize daha çok yak
laşır ve bir yerde gizlenip kapan
maz. 

— Çok vp... bunu hemen ya
palım. 

— İşte ben de senin bunun için 
çağırdım. Bu işi sen daha iyi becere
bilirsin! Şimdi limana in., oradaki 
Giridli kayıkçılardan bir kaçına pa
ra vadet.. ellerine de bir mikdar 
altın ver. Kimseye sezdirmeden he
men yola çıkar. Vazifelerini tamam 
yapıp döndükleri zaman vadedilen 
parayı Rodos beyinden alsınlar. Ben 
Mustafa beye de aynca talimat ve
ririm. Haydi, göreyim seni, Sinan! 
Bu işi başarmadan gemiye dönme! 

* 
Rodos'tan ayrılış.. 

Sinan iki rum kayıkçısile uyuşa
rak, onlan derhal yola çıkarmıştı. 

Türk donanması ertesi sabah er
kenden yelken açarak Rodostan ay
rıldı. 

Salih reis, Kefalonyadan döndük
ten sonra, sinyor Veneyro ile Vene
dik şövalyesi Greçyanonun peşlerini 
kovahyacaktı. 

Venedik sulh muahedesinin çok 
ağır şartlanna rağmen, Akdenizde 
dolaşan ve Türk sahillerinde görü
nen korsanlann sayısı gün geçtikçe 
artıyordu. 

• 
Mahmud reis, yanındaki dümenci

ye, önde giden bir kadirgayı göste
rerek: 

— Kırlangıç, dalgalann üzerinden 
kuş gibi sekerek, âdeta uçarcasma 
gidiyor, dedi, bu tekne eskiden bu 
kadar hafif değildi. Sinanm eline 
geçmce tüy gibi hafifleşti. 

Dümenci babımı çevirmeden - önü
ne bakarak - cevap verdi: 

— Sinan reis her bindiği tekneyi 
böyle hafifleştirir. O, dalgalan yen
mesini, fırtınalarla boğuşmasım bi
len bir kartaldır. 

Mahmud reisin kaşları çatıldı: 
— Dalgalar ve fırtınalarla boğuş-

masmı biz de onun kadar biliriz. O, 
on beş yıllık bir denizcidir. Ben otu» 
yıldanberi dalgalann koynunda do-
İp.şıyorum. 

— Öyle amma, aslanım!... Her yi-
ğlttn bir ayran içişi vardır. 

— O, ayram ağziyle içmiyor mu? 
Dümenci gülmeğe başladı... 
Mahmud reis güverteye doğru yü

rüdü. 
Dümenci kendi kendine söylendi: 
— Sinan, ne talihli bir kaptanl 

Herkes onu kıskanıyor... 
• 

Amiral gemisinde., iki yelkenci ko
nuşuyor: 

— Kırlangıcı gördün mü? 
— Havada martiler uçuşuyor... 
— Denizde yüzen Kırlagıçtan bah

sediyorum. Sinan reisin kadirgası-
m görmüyor musun? Hele bir 
bak... Sülün gibi gidiyor maşallah... 

Yelkencinin biri kaşlarım çattı: 
— Koskoca donanmada Kırlan

gıçtan başka uçan kuş yokmuş gibi, 
herkes ondan bahsediyor, Sinanm 
gözünü oyacak ne kartallar var içi
mizde... 

— Ne o? Sen de çekemiyorsun ga
liba onu?! 

Yelkenci cevap vermeden uzaklaştı. 
Arkadaşı, elindeki yelken ipini 

direğe sararken, kendi kendine mı-
nldamyordu: 

— Sinan, ne talihsiz bir denizeli 
Herkes onu kıskamyor... 

«Elini havaya uzattı., gökten 
bir yıldız kopardı! 

Kırlangıçta... 
Dümenci Hüseyin ile yelkenci Yu

suf bahse giriştiler: 
— Ben, kırk yıllık dümenciyim. 

Bu uzım yıllar içinde neler gördünu 
neler geçirdim. İddia ederim ki, Si
nan reis, eğer (Korkunç Füip) Ke-
falonyaya gelirse, onu muhakkak yar 
kahyacaktır. 

— Ben de eski bir yelkenciyim. 
Bütün ömrüm denizlerde geçti. Ye
min ederim ki, (Filip) Kefalonyaya 
gelmiyecektir. 

— Nereden biliyorsun? Rüyasını 
mı gördün yoksa? 

— Şakayı bırak, Hüseyin dayıl 
(Filip) bizim buralarda dolaştığımı
zı haber almıştır. Bu yıl Kefalony» 
panayınna ayak basmaz. O kadar 
enayi mi bu herif?! 

— Allah şaşırtır, oğul! O, her yd 
Kefalonya panayınndan haraç al
madan duramaz. Bu yıl panayu* 
gelmezse. Papanın yıllık hediyesini 
nereden verecek? 

— Papaya yıllık hediye götüreyin» 
derken, kellesini verecek değil y*-
(Filip) Akdenizin eski kurtlanndan-
dır. Esen rüzgârdan haber aUr. ElU 
parça yelkenli Akdenizde dolaşır da 
onun haberi olmaz mı hiç?! 

— O halde ne diye gidiyoruz K^ 
falonyaya? 

—, Bir şüphe üzerine. Elbette gi' 
deceğiz... Ona meydanı boş bıraka
cak değiliz ya!. 

Hüseyin dayı bu bahsi fazla uza** 
mak istemedi. Aklına gelen şu kü
çük hikâyeyi anlatmağa başladı: 

— Sen Kefalony£idaki meşhur i^' 
cıyı bilir misin? 

— Anivas'ı mı söylemek istiyorsıu* 
— Evet. Adını duymuşsun amnıat 

kendini tanımıyorsun galiba!. 
(Arkası var) 
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Zabıta nuveli 

Yetmişlik gelinin illlimii 
(Baş tarafı 11 inci sahifede) 

bariz surette meydana çıktı. Zaten 
bu delikanlı ifadesinde de, kendi tah
sil seviyesine uymıyacak bir şekilde 
fikirler dermiyan etmemiş miydi? De
dikleri şuydu; 

Pervin hammefendi uyumak için 
bromür alırmış. Sonra sıhhati için 
doktor ona strychnine tavsiye etmiş. 
Sakın bu azar azar alman ilâç netice
sinde kadın zehirlenmiş olmasınmış! 

Bu sözler gerek doktorları, gerek 
polisleri güldürmüştü. Tıp tahsili et
miş olan bir adamın böyle birşey söy
lemesine imkân var mıdır? 

Artık iki kardeşten birinin bu işi 
yaptığına, fakat daha ziyade failin 
Reşad olduğuna polislerin ekserisi ka
ni idi. Tevkif müzekkeresi gelmek üze
reydi ki, Yılmaz Ali, birdenbire üst 
kattaki vaka odasına koştu. Sonra 
tekrar aşağı indi. Hazirunun hepsine 
birden: 

— Azıcık müsaade edin. Bir sözüm 
var. diyerek herkese iskemleler gös
terdi. 

— Şimdi size vaka3a hülâsa ede
yim... 

İki polisin arasında, Reşad. sapsarı, 
Fuad'sa agabeysinin arkasında, boy
nu bükük, duruyordu. Nebahat, put 
gibi, rengi uçmuş, dimdik, kocasma 
bakıyordu. Necibe, mejrus, gözlerini 
mevhum bir noktaya dikmiş, dalgın 
duruyordu. Fehmi, iki eli cebinde, 
kendisine düşman olan insanlardan 
uzak, bir koltuğa oturmuştu. Yılmaz 
Ali, hepsini süzdü. Ve sonra: 

— Gündüzün Pervin hanımefendi
nin kavga ettiği erkek Reşad beydi. 
Para için atışmışlar. Pervin hanım, 
öfkesine mağlûp, müstebid bir kadın
dı. Nebahat, bunu bildiği için, Pervin 
hanımefendinin vasiyetnamesini yırt
masından korkmuş. Zira bu vasiyetna
mede, parasının bir kısmını, ihtiyar 
kadın üvey evlâdlarma bırakıyordu. 
Geç vakit odasma girip bu kıymetli 
senedi almak, saklamak istemiş. Ve 
bunu emniyetle yapmak için, merhu
menin kakaosıma ve Necibenin kah
vesine uyku ilâcı koymuş. Zehirin geç 
tesir etmesine sebep, bu uyku üâcile 
ihtilâtıdır. Nebahat hanım sabaha 
karşı odaya girmiş. Vasiyetnameyi ara
mışsa da bulamamış. Pervin hammm 
inliyerek sancı ile uyandığını işitin
ce, korkup kaçmağa kalkmış. Yere dü
şen fincanı ezmiş. Aşağıda kalfanın 
işittiği ses budur. Entarisinin kolu da 
kapıya ilişmiş. Benim elbiseler üzerin
de tahkikatta bulunduğumu öğrenin
ce Nebahat hamm yeşil entariyi sak
ladı. Fakat ben Nebahat hanımın oda
ya girdiğine zaten başka sebeplerden 
de kani idim. Çünkü arahk kapının ki-
lidli olduğunu iddia eden o dur. Kapı
nın açık olduğunu bile bile kanadı kı
ran da Fuad beydir. Onun da korkusu 
şu: Necibe hammı seviyor. Hastanede 
zehir şişelerile temasmdan haberdar, 
üzerine bir şüphe sıçramasın korku-
sile bu işi yaptı. Hastaneye giderek zc-
hiri mua5rene etmiş olacak... Parmak 
izinin sebebi budur herhalde... 

Durdu. Nefes aldı. 
Keskin gözlerini Fehmi'ye dikerek: 
— Cinayeti siz tertiplediniz. Şeriki

niz Neriman hammdır! Ben tahkikat 
yaptım. Eskidenberi onunla sevişir-
nıişsiniz. İzdivacımza parasızhğmız 
nıani imiş. İhtiyar kadmm servetine 
konarak birleşmeği göze almışsımz. 
Cürüm ortağınız, strychnine ilâcma 
bromürü katarak zehiri şiddetlendir
miş, öldürücü bir hale sokmuştur. İh
tiyar kadının asabı anlarda bunu içe
ceğine emindi. Fakat fethi meyitte de 
zehirlenmenin meydana çıkacağını dü
şündüğü için, polisi aldatmak kaygu-
^ l̂e cinayeti başkasma yükletmek iste
nmiştir. Şüpheler Fehmi'den kalksın, 
°^ adam kendisine iftira atılan bir bi-
S^nah haline gelsin, mirastaki şerik-
^ r̂ yok olsun diye bütün tertibatı al-
^iŞ- Yalancı bir kavga ile evden çık-
^ Ş . gitmiş... Sakah takıp erkek kıya
fetin. e girerek eczacıya müracaat eden 

ışeyi Reşadın dolabına ve saka-odur. ş 
^ a sandığa saklıyan da odur. Neri-
«lan bugün tevkif edildi. Zaten evin-
j ^ de aşk mektuplanmz çıktı, Fehmi 

y - Bu mektuplar, başlı başına kâfi 
^^r delildir. 
^^ehmi yerinden fırladı, pencereye 
^^gru koştu. Fakat bu kaçma teşeb-
ĵ Jjsü de kendi aleyhine bir delil teş-

etti. Esasen bütün tertibat alın-
Ştı. Yakalanması güç olmadı. 

—SON— 

B O R S A 
2I/«/938 

(AKŞAM KAPANIŞ PtATLERt) 
ESHAM re TAHVİLAT 

istikran 93 
dahUl 
1933 İstikrazı 98,90 
ÜnitOrk I 19,02,50 

> n 19,02,50 
» m 19,02,50 

Mümessil X 40 
> n 40,70 
, m — 

U Bankan 10,20 
> hamiline 10.26 
» mûeısls 85 

TOrkiyA COm-
hurlyet MerkM 
Bankan 
Anadolu His. 
Telefon 
Terkoa 
Çimento 
fttihad Detir-
menleıl 
Şark Dell»» 
m«nl«rt 

M 

83,75 
7,78 
7,25 

13,35 
12,50 

1<-

Paris 
Londra 

Nev York 
MUâno 

Atina 
Cenevre 

Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek flaUeri) 
24,19 

630 
0.79,37.50 

15,11,25 
86,74,60 
8.42,72 

4,68.25 
1,42,32 

Sofya 
Prag 
Berlin 

Madrid 
Belgrad 

Zlotl 
Pengo 
Bükreş 

Moskova 

63,49,30 
92,65,87 
1,9636 
12,38.10 

34,28,57 
4,21,58 
3,99,68 
106,19 

23,67.60 

İSTANBUL 
TİCARET V« ZAHİRE BORSASI 

2V2/938 
r 1 A T L A A 

CİNSİ 

Buğday yumuşak . 
Buğday sert 
Arpa Anadolu 
Arpa yemlik 
Çavdar 
Mısır sarı 
iç fmdık 
Tiftik oğUk 
Yapak Trakya 
Peynir beyaz 
Zerdeva derisi 
Sansar derisi 

AfaBı Tnkan 
Kr. Pa. KI. Pa. 

5 32i • 
5 10 
4 7J. 
4 18 • 
4 35 
4 25 

33 — 
135 — 
69 — 
39 14 

« . • - • 

_ — 
_ ^ 
_ _— 
5 — 
4 34 

,_ ^ 
_ _-
69 20 
40 — 

3500 — 3900 — 
3223 — 3850 — 

G E L E N 
Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Z. yağı 
P. yağı 
Mısır 
Kuşyemi 
Kepek 
Yapak 

388 
93 
15 

159 
31 
21 
61 
15 
60 

8 

G İ D E N 
Arpa 
Razmol 
Susam 

D I 8 F t 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Kten T. : Londra 

500 
200 

50 

A T L A B 

543 
4,28 
5,89 
4,43 
3,97 
7,75 

Fındık G. : Homburg 39,— 
Fındık L. : Hamburg 38,— 

Ton 
' » 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ton 
» 
B 

K. 
» 
» 
D 

» 
» 
» 
» 

21/2/938 Pazartesi günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan yaş sebze 

ve meyva fiatleri: 
Cinsi Emsali En aşağı En yüksek 

«atı Fiatı 
Kr. S. Kr. S. 

Pırasa KUo- 2 50 3 — 
Ispanak » 5 — 9 — 
Lahana > 3 50 5 — 
Havuç » 5 — 7 — 
Kereviz kök > 7 — 10 — 

» yaprak Demet 2 50 3 — 
Pancar » 2 — 2 50 
Enginar Adet 8 — 12 — 
Karnabahar » 6 — 13 — 
Yeşil salata 100 » 40 _ 70 — 
Taze soğan Demet — 75 1 — 
Maydanoz » — 40 — 60 
Turp » — 50 — 80 
Elma Amasya Kilo 15 — 40 — 

D Ferik » 8 — 20 — 
D İnebolu > 5 — 15 — 

Armud Ankara » 16 — 40 — 
Ceviz » 7 — 13 — 
Ayva » 5 — 10 — 
Kestane » 4 — 7 —. 
Kuru üzüm » 12 — 20 — 
Ağaç kavımu Adet 3 — 6 — 
Yerli liman 100 » 170 — 3 0 0 — 
Ecnebi limon 100 » 130 — 1 6 0 — 
Turunç » 1 25 1 50 
Portakal: 

D Dörtyol 36 lık sandık 300 — 320 — 
, » 64 lük » 340 — 350 — 

> 80 lik » 260 — 275 — 
» » 1 0 0 lük > 200 w_ 220 — 
j> » 150 İlk » 190 — 220 — 
B Alanya 64 lük B 350 — 375 — 
» B 80 lik B 275 — 325 — 
B B 100 lük B 200 — 250 — 
» Rize 64 lük B 125 — 150 — 
B B 80 lik B 100 — 120 — 
» B 100 lük B 80 — 100 — ^ _ Dr. A. Asım Onurm^ 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
İstanbulun en güzel yerinde, geniş 

bir park içinde, konforu mükemmel 
bakımı iyi. kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarlle fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler için çok ucuz hususi fiatler. Orta
köy, tramvay yolu, Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

Devlet Demiryolları ve Umanları işletme umum idaresi ilânları 
Dökme, cevher, maden kömürü kok könıürü ve Briket malzeme ve muhtelif eşy» 

Ameliyenin cinsi 

1 — Vapıır Sahilinde vinçle supalan 
yapmak bu ameliyede nht ım veya va
pur güvertesine vermek bırakmakta 
dahUdir. 

2 — Supalandan açık vagona tah
mil ve mütekabilen vagondan supalan 
yapmak ve idare vinçile vagondan de
nize vermek veya mütekabilen deniz
den almak. 

3 — Vinç iştiraki olmaksızın nht ım 
veya silo iskelesine veya güverteden 
vagona tahmil etmek veya mütekabi
len. 

4 — Supalandan ahnıp açık araziye 
nakil ve istif etmek mütekabilen, 

5 — Silo iskelesine yanaşmış vapur 
güvertesinden veya silo iskelesinden 
nakil ve yerleştirmek. 

6 — Vinç iştiraki olmaksızın vagon
dan açık araziye mağ'azalara nakil ve 
istif ve mütekabilen. 

7 — Vagondan idare vinci ile açık 
araziye ve istif ve mütekabUen. 

8 — Vinçsiz merakibi bahriyeden 
küfelerle veya arkalı veya el ile çıka
rılarak vagona tahmil açık araziye 
mağazalara nakil ve istif ve müteka
bilen. 

9 — Vagondan olukla tahliye 

10 — Saatle müteahhitten alınacak 
amele. 

11 — Yevmiye ile alınacak amele. 

S II 
* a 

S. 

c 
a 

3 

64991 12 779892 4418 SQ 132540 4100 30 139000 

72919 8 583352 S340 12 40080 

S4514 22 759308 510 25 12750 

34511 24 828264 — 24 — 

— 6 10 

56623 14 792722 ~ 25 — 

— 8 — 3084 10 30840 

13688 10 13688« 

12417 20 24834a 

— 20 — 

— 18 — 

9844 25 246100 
— 15 — ! 

567 

264125 

67 
753 

Tonaj yel 

24 
6 

20 
140 

cûnu 

13608 

3757146 

1340 
105420 
106760 

341 28 9548 
— 10 — 

11693 225758 

T O N 
2 6 4 1 2 5 

1 1 6 9 3 
6 2 6 6 2 

3 3 8 4 8 0 

2930 24 
19683 12 

62662 

K U R U Ş 
3 7 5 7 1 4 6 

2 2 5 7 5 8 
1 0 6 0 8 3 6 

1 0 6 7 6 0 
5 1 5 0 5 0 0 

70320 
236196 

1060836 

İdaremizin Derince limamna bir sene zarfında gelecek olan maden, kok, Briket kömürlerUe muhtelif eşya ve malze
menin 11 ameliyeden ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle yukarıda takribi tonaj miktarile her ameliye
nin hizalarında yazılı tahmin bedelleri üzerinden 9/3/938 tarihine müsadif çarşamba günü saat 11 de Haydarpaşada 
Gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafmdan kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Yukarıda her 
ameliyenin hizasında yazılı Tonaj miktarı takribidir ve umum miktar 338480 ton olarak tahmin edUmiştir. Bu mik
tar ihaleyi müteakip akit ve imza edUecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müteahhit bir sene zarfmda Derince 
Limanına gelecek olan Maden, Kok, Briket kömürlerile muhtelif eşya ve malzemenin tahmil ve tahUyesini taah» 
hüt edecektir. Bu işe girmek isteyenlerin (3825) lira (25) kuruşluk muvakkat teminatla 2490 sayıU kanunim tayin 
ettiği vesaik ve Resmî gazetenin 7/5/936 tarih ve 3257 numaraU nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesin
de almmış vesika ve tekliflerini aym günde saat 10 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. Teklif mek-
tuplannda yukandaki listede gösterilen ameliyelerin vahidi kıyası fiatlarımn her birinde yapılan tenzilât ayn göste-
terilecektir. Bu şekilde verilmemiş mektuplar kabul edilmiyerek iade edilecektir. Bu işe aid şartnameler ve muka
vele projeleri Haydarpaşa Liman baş müfettişliğinde parasız olarak dağıtılmaktadır. (954) 

AK^AM 
lAbone ücretleri! 

Tfirklye Ecnebi 
SENELtK 1400 kuru) 2700 kuruj 
6 ATLIK 750 B 1450 B 
t ATLIK 400 » 800 > 
1 AnJK 150 > — » 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8000. altı ayhSı 1000, ttg 
ayhftı 1000 kuru«tuf. 

Adres tebdili İçin yirmi bej 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilhicce 21 — Ruzukasım 107 
& İBMk Cflaaı OfU İkiaJl Akfam Yalu 

E. 11,17 12,53 6,37 9,38 12,00 1,31 
Va. 6,08 6,44 12,28 15,09 17,52 19,23 

İdarehane: Babıâli civan 
Acunusluk So. 

No. 1? 

Selanik Bankası 
Telis tarihi; 1888 

idare merkezi: 

İSTANBUL (Balata) 
Türkiye şubeleri: 

I S T A N B U L , (Galata, Yenicami) 
İZMtR, MERSİN 
ADANA Barosu 

Yunanistan şubeleri: 

SELANİK, A T İ N A , PİRE 

Her tQrlQ Banka muamelâtı 
Kiralık kasalar 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden : 
7/3/938 pazartesi günü saat 15 de Istanbulda Nafıa Müdürlüğünda 

(1172,71) lira keşif bedelli Büyükdere Hava Yolları binası tamiratı açık eksilt
meye konuhnuştur. 

Mukavele, Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnamele
ri, proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (88) liradır. 
İsteklilerin en az (1000) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair almış oldu

ğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme tarihinden 
bir hafta evvel almmış ehliyet ve Ticaret Odası vesikaları ile gelmeleri. (855) 

İktisat Vekâleti İç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
30 İkinci teşrin 1330 tarihli kanun hükümlerine tevfikan Türkiyede ç a b ^ 

masma izin verilen ecnebi şirketlerinden (Banka Komerçiyale ttalyana) bu 
defa müracaatla esas mukavelenamesinin bütün maddelerini değiştirdiğini 
bildirmiş ve lâzımgclen vesikaları vermiştir 

Keyfiyet kanunî Lülıümlere muvafık görülmüş olınakla ilân olunur. 

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

5. ci Keşide II/Mart/938 dedir. 

[Büyük İkramiye: JOıOOO 
liradır... Bundan başka 

15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

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

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARl 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Ean, idrar, balgam, mevadı gai

ta tahiaieri ve (İDRAR VASITA-
SİLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN
DE KATİ TEŞHİSİ) yapütr. 
Beyoğlu : Taksime giderken Meyelik 
•okaiı Ferah apartunanı Tel. 40534 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN H E K L M ) 
Dahiliye mütehassuı 

Pazardan bajka günlerde öğleden 
•onra saat (2,5 tan 6 ya) kadar İstan-
bulda Divanyolunda (104) numaralı 
hususî kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Salı, cumartesi günleri aabaiı 
«9,5 - J2> saatleri hakikî fıkarayn mah
sustur. Muayenehane ve ev telefoaı 
22308. Kandım S8 — OL 
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IKıARI 
KÜÇÜK tLAl̂ LAR 

AKSAM okuyucuları atasınds ea 
•sün, en sfirattl ye en a c u llftn raa-
tandır. 

KÜÇÜK İLÂNLAR Pasar. Salı Tt 
Perfembe günleri lntl«ar edeS. 

^ I I I I ^ 

1 - ÎŞ ARI YANLAR 
İMALATI HARBİYİ^ FABBİKALABIN-

OAN MEZUN TESVtTECt — BUûmum 
motor temiratı deruhde ederim. Üsküdar 
Sultan sokak Servilik caddesi 41 No. da 
bay tbrahime müracaat. — 1 

MUHASEBEİTE AŞİNA -^ Tt Almancaya 
Vakıf ve idinde faal bir genç ecnebi fir
malar nezdlnde münaslb !« atıyor. Posta 
kutusu 1362 numaraya mektupla mOraca-
•t. 

BİR MUHAStB İŞ ARIYOR — Düyuna 
umumiye muhasiblerindeh Fransızca, 
İtalyanca, Türkçe muhabere ve muhase
beye yüksek usulü defteriye fevkalâde 
âşinâ ve mezkûr lisanlan da tercüme eder. 
Şişli Halaskar Oazl caddesi 234 numara
ya müracaat. 

ELEKTRİK SANTRALİNDE ÇALIŞ
MIŞ — Ve Dizel motörlerinde İhtisası olaa 
bir makmist iş anyor. Akşamda H. F. 

^ rumuzuna mektupla müracaattan. — 1 
TEMİZ BİR SÜTANNE İSTİTENLE-

RE — Aşağıdaki adrese müracaat: Fatih 
İtfaiye caddesi Refah sokak 2/1 No. lı 
eve. — 2 

HUKUKÇU — Her nevi kanuni takibat 
fıkaraya parasız ve umuma müsait şe
raitle yapmaktadır ve istişare ücrete tibi 
değildir. Galata Eski Gümrük caddesi 
Sava (Mitakldis) hanı No. 32. — 2 

DİPLOMALI BİR ÇELTİK TÜRK US
TASI İŞ ARIYOR — Uzun seneler çel
tik ustaUğı yapmış, Macarlstandan çel
tikçi diploması almış, BuIgaristanU iyi bir 
usta iş aramaktadır. İhtiyacı olanların 
şu adrese müracaatları rica olunur: Kü
çük Ayasofya Kasab Osman sok. No. 23 
istanbul. — 

2 -- İŞÇİ ARIYANLAR 
SIVACI ARANIYOR — Matara İma

lâtı için beş sıvacıya ihtiyaç vardır. Bu 
İşte ihUsası olanlarm acele Zeytinbumu 
Demir Eşya Fabrika«na maracaaUaxv 

İZMİROE — 20 yatakU hususi bir 
hastane olan: SIHHAT EVİ İçin dlplo-
maU birinci smıf bir hemşire aramyor. 
1 — İdareyi eline alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere asslstens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenm fenni 
ve idari bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, Tf^RÜBELt BİRİNCİ SINIF BİR 
HEMŞİRE isteriz. Aylığı: ELLİ liradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
mektublannı, bon servislerini, son çekil
miş fotograflarile beraber İZMİR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat 

— e 
DOKTOR ARANIYOR — tstanbula ya-

km bir nahiye markeslnde 100 Ura ücret
le Belediye doktorluğu münhaldir. Bele-
diyKUn ttusdik edeceği fakir kimselerden 
maadasmdan ücret almacaktır. Gayet 
UCU2 v« şirin bir kasabadaki bu hekimli
ğe talib olanlarm İstanbulda Cağaloğlun-
da Mahmudiye caddesinde kız lisesi kar-
şısmda 92 No. h Kazan* itlras komboro-
nund* raportör Tahsin Q«nfiaır« mi||«ıiwr 
atlan. 

KASİYER BİR BAYAN ARANIYOR — 
Okur yazar bir bayan aranıyor. İstekllU-
rin B«yafad Okçularbaşı Alta, glşey« 21947 
f telefe»! edilebilij!. 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK — Tamamlle mOceddet, 6B-

tait İMdrp ve çapraz telli GAVEAU mac-
ka bir p ^ n o satolUEtır. Her gfin S M I 
14 den 17 ye kadar, Beyoğlu Aynahçeş-
m« Çfklç sokağmdA 13 numaraya mtt-
racaat olunabilir. | 

SATILIK PİYANO — Af kuUaail«U| 
lüks bir piysıno, içi demir, bojr bfiyük ocas 
satılıktır. Beyoğlu, 49a»}ı««ipiM eM4MPl 
ITo. Sf ekmekçi dükkâmna müracaat. 

SATILIK PİYANO VK RADYO — Ta-
«ımous markalı ptjrano ve radyo ucqi fi.. 
i^e satılıktır. NLgantaşmda Güzel Bahçt 
şofcftğınıift Femlna apartımaamda 4 No. ya 
müracaat. — 1 

BATIUK PİYANO — Alman marka de
mir çi4 r̂M!. AnkHtaya nakli ÛOİMJUU» ur 
tüıktır. Adres: Türbe Plyerloti caddesi 
No. 40. — 1 

İTt PİYANO — Ucuz satüıktu:. Beyo^a 
Nuri Ziya sokak (Eski Polonya sokak) No. 
e Mme. Anastasiya. Saat 4 - 7 . 

SATILIK PİYANO — Alman M. Ritter 
mariulı pek az kullanılmış üç pedalh bir 
piyano içi hep demir telleri çapraz bü
yük formah acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Balıkpazar Duduodalar sokak 
26 numaralı dükkânda. — 2 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK DEFO — Galatada, Keman

keş mahallesinde, Karaoğlan sokağmda 
20 No. lu Depo çok ucuz fiatle satılıktır. 
İ3358 telefon No. suna müracaat. 

ACELE SATILIK EV — Aksaray Gura-
bft Hüseyin ağa mahallesind» Mehmed 
Lûtfl efendi sokak 8 numarah dört od^U 
ahşMi) ev satüıktır. tçindekilerv müracaat* 

- I 

KELEPİR FİATİNB — Satalık 2 «T Te 
büyük bir bina. İstifade etanek IsUyenle-
re: ŞişUde Halaskar Gazi caddesinde bü-
ylUc bir bahçeyi havi ve arka sokağa d» 
nazır 2 ev ve büyük bir bina kelepir fla-
tlne satılıktır. Tafsilât almak için İstan
bul 176 No. ü posta kutusu adresine (D. 
8.) irümuzile mektupla müracaat olun-
ması. _ a 

SATILIK APABTIMAN — İki daireU 
üçer oda maktuan 3750 liraya, semti Lâ-
leU Hayriye Tüccariye sokağı No. 30/1. 
Müracaat yeri: LâleU Şair Haşmet sokağı 
No. 41. _ a 

SATILIK DttKKÂN VE EV — Beyazıd-
da Okçular caddesinde 56 numarah dük
kân ve üzerindeki 16 numaralı 3 odalı 
kâglr ev 2,400 liraya acele satılıktır. İçin
deki bekçi Recebe müracaat. Elektrik, su 
vardır. — 7 

KİRALIK İKİ BAHÇE — Sanyerde 
Sular caddesinde biri motor ile su çıka
rır, diğeri beygirle İşler kovalı dolabı 
vardır. Müracaat: Beyoğlunda Tarlaba;^ 
caddesinde 110 No. U atelyede bay Ke
male. 

KİRALIK HANE — Bomontlde, Tokal-
oğlu sokağmda (Su deposımun arkasm-
da) 12 No. lu mükemmel mobiIyaU ev ki
ralıktır. Telefonu, Banyosu ve büyük bah
çesi vardır. Çok havadar ve güneş içinde
dir. 43358 Telefon No. suna müracaat. 

LÂLELİ CAMİİ ŞERİFİ ALTINDA — 
YeşUtulumba sokağmda 26 ve 28 numa-
raU mücedded kagir ilci hane satılıktır. 
Apartıman tarzmda beheri üçer daireli 
ve on birer odahdır. Terkos, Elektrik, 
Havagazı vardır. Fiat altı bin beşer yüz 
liradır. Hergün öğleden sonra 28 numara-
U evüı üst katma müracaatle gezilebilir. 

— 1 
ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR

MAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasmda Hastane bahçesi karşısm-
da 56 No. h her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
lira kira getirmekte olan apartıman ace
le satılıktır. Üçüncü kattsıkllere müracaat. 

— S 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. U müceddet her katta banyo ve aait 
konforu mükemmel güneşi bol, senevi 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satılıktır. Karşısmdaki bak
kala müracaat. — 3 

SATILIK EV — Kadıköyde KuşdUl ci-
vannda 23 Nisan sokağmda 26 No. ev 4 
oda, bahçe, her türlü konforu var. Sahl-
binm taşraya gitmesi dolayısUe 1300 lira
ya acele satılıktır. — S 

5 — MÜTEFERRIK 
HUSUSİ VE MthCFERİD DANS DERS-

I-ERİ — Beyoğlu Karlman karşısmda 
Nur Ziya sokak i No. Har gün müracaat 
saatleri 12 - 14 - 17 - 21 e kadar. En son 
dandar tedris olunabilir. Profesör Pa-
noayan. — 1 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (BahUSOS 
ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanlan-
na hazırlık dersleri i(ln) Berlin ve Oxford 
üniversitelerinden edebiyat ve felsefe 
agrenjellgine malik iyi Fransızca bilen 
ve İstanbulda hlr yüksek mektepte Usan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. EsasU ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü
racaat. — 16 

İKİ ŞERİK ARANIYOR ^ Türkiyede 
ilk defa olarak ve rekabeti olmıyan İn
şaatlara çok İhtiyacı olan bir iş ve aynca 
kömüre karşı çok ucuza mal ettirmek 
şartile ve halka bütün kışlık bir evinin 
sıcakhğmı temin etmek için iki sermaye
dar şerike ihtiyaç vardır. Beher şerik 7500 
lira ile iştirak edebilir. Arzu edenler 
P. P. rumuzuna mektupla Akşam gazetesi 
vasıtasile müracaat. 

PARISTEN MEZUN — Ve muhtelif U-
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci sınıftan onuncu smıfa dahil 
talebelere ders verir ve ihzari smıflann 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. 8. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartmana No. 7 Beyoğlu. — 30 

HUSUSİ RİYAZİYE VE FİZİK DERS
LERİ — Yülcsek riyaziye talısilli bir mu
allim orta mektep ve lise talebelerinin 
bulunduklan smıflarm programlannı seri 
ve kuvvetli bir şekilde kazırlar. Hariçten 
imtihana girecek olanlan da emin me-
todlarla az zamanda hazırlar. ^Akşamda 
B. T. rumuzuna yazı ile müracaat. 9 — 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kayl>et-
meden profesör Yorgoya müracaat edmiz. 
Adres: Beyoğlu Tokatliyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 12 

MÜTEHASSIS TARAFINDAN VERGİ 
İTİRAZLARI, MUHASEBE REHBERLİ
Ğİ — Bilâço tanzimi, ticari muamelâtm 
teşkili, tedviri, şirket teşkili, tasfiyesi. 
- Tacettm - Galata, Bankalar, Şehsüvas 
cad. 47 No. 1. Tel: 42819. — 1» 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Oaıetemiz idarehanesini adres ola

rak göstenniş olan karilerimizden 
Radyo — Ders — D. N. 

BL R. T. — A R 
namlanna gelen mektuplan İdareha

nemizden aldırmalan mercudur. 

REKTA 
P A T I 

tç ve dış basur memelerinde, basur mailelerinin her türlü iltihablannda, 
cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle şliîa,yi temin ed^r. 

Uşşak su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Uffiağa 5,5 kilometre mesafeden su isalesi kapta], Maslak su deposu inşası 
malzeme tedariki ve müteferri hususat kapalı zarfla eksiltmyee konmuştur. 

1 — l^in muhammen bedeli (126.584) lira (50) kuruştur. 
3 — İstekliler, bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 628 kuruş mukabilin

de Dahiliye Vekâleti Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabUirler. 
3 — Eksiltme 21 mart 1938 tarihine rastlayan pazartesi ĝ ünü saat on bir 

de Ankarada Dahiliye vekâleti blnaaında toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesa
iki aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun (752,925) lirahk 
muvakkat teminat. 

B — Kanunun tâyin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mani 

bulunznadığma dair imzalı bir mektup. 
D ~ Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için alacak

ları vesika. 
5 ~ Teklif mektuplan İhale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine verilecektir. Fosta ile gönderilecek teklif mektuplaruun iadeli 
teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzım
dır. 9u iş hakkmda fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler imar heyeti fen 
şefliğine müracaat etmeleri. (316) (673) 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma ve 
eksiltme komisyonundan 

Miktarı Tahmin 
fiaü 
26.20 

Pey akçesi Eksiltme 

98.25 

tarihi gün ve 
saati 

9/3/938 çarşamba 14 

Eksiltmeye konan 
eşyanm cinsi 

Palto 50 Ta: 
Elbise 50 Ta.: 

Mektebin 937 malî senesi ihtiyacmdan olup yukarıda cins, miktar mu
hammen bedel ve ilk teminatı yazıh palto ve elbiseler açık eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi hizasında yazüı giin ve saatte yapılacaktır. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her güa ve eksUtmeye gireceklerin belli gün ve saatte 
Gümüşsuyundaki mketep binası dahilindeki komisyona müracaatlan ilân 
olunur. (909) 

Siz de bu kfemden şaşmayınız! 

I ;#ıl }H*l 'A 
BALSAMIN KREMLERİ 

B A L S A >tıİN 

KANZUK 

Sıhhat Bakanhğımn resmi ruhsa
tım haiz bir fen ve bUgi mahsıüüdür. 
Bütün cihanda elli senedir daima 
üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMİN 
Uzun bir tecrübe mahsulü olarak 

vücuda getirilmiş yegâne sıhhî 
kremlerdir. 

Şöhretini söz ve şarlatanlıkla de-
ğü sıhhî evsafım Londra, Paris, Ber
lin, New York güzellik enstitülerin
den yüzlerce krem arasmda birinci
lik mükâfatım kazanmış olmakla 
isbat etmiştir. 

KREM BALSAMİN 
Gündüz için yağsız, gece için 3rağh 

ve halis acı badem ile yapılmış gün
düz ve gece şekilleri vardır. 

KREM BALSAMİN; ötedenberi tamnmış hususî vazo ve tüp şeklinde 
satlUr. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartname ve numunesi mucibince «300,000» takım üç parçadan mü

rekkep Kulüp rakısı etiketi pazarlıkla satın almacaktır. 
n — Pazarlık, 2/III/933 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat (14) de 

Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Ahm komisyonımda yapılacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabüir. 
IV — fsteklUerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (793) 
• 

I — İdaremizce Çamaltı tuzlasmda yaptırılacak elektrik santraUmn şart
namesi değiştirilerek dizel esasına müstenit olarak yeniden tanzim olunan 
şartname ve tablo şeması mucibince tekrar kapalı zarf usuliyle eksUtmeye kon
muştur. 

n — Bu tesisatın montajı da dahü olmak üzere muhammen bedeli sif İz
mir 65000 lira muvakkat teminatı 4500 liradır. 

III — Eksiltme 31/111/938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır, 

IV — Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
ahnabilir. 

V — Münakaşaya, Hornsby, Koolston, Sulzer, Deutz, M. N. A., Atlas, Benı̂  
Guldner, Krupp, Deutsche Werke firmalan girebilir. Bundan gayri girmek 
isteyen firmalar fennî şartnamede yazıh takatta bir dizel tesisatı yapmış ol
duklarına dair idarenin isteyeceği evrakı resmiyeyi İnhisarlar Tuz Fen şube
sine ibraz eylemeleri şarttır. Aksi halde münakaşaya iştirak edemezler. 

VI — Eksiltmeye iştirak etmek İsteyen firmalar şartnameye uygım olmak 
üzere ihzar olunmuş fiatsız son tekliflerimi «yedek aksam fiatlariyle beraber» 
ve projelerini tetkik edilmek üzere eksUtme gününden 15 gün evveline kadar 
tnlüsarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve mü
nakaşaya iştirak edebilmek için de münakaşa güı^den azamî 2 gün evveline 
kadar verilen tekUflerln kabulünü mutazammm mezkûr şubeden vesika âlma-
lan lâzımdır. 

Vn — Mühürlü teklif mektbunu, kanunî vesaiki ve V inci maddede 
yazıh eksUtmeye iştirak vesikasiyle güvenme parasmı ihtiva edecek olan kar 
pah zarflar eksUtme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Ahm 
Komisyonu Başkanhğma makbuz mukabiUnde verilmiş olmahdır. (B.) ((712); 

• 
I Şartnamelerine ekli liste de dns ve miktarı yazıh 15 kalem şarap ec

zası pazarlıkla satm ahnacaktır. 
n — Pazarlık 24/11/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de Ka-

bataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabülr. 
IV — lateklUerin pazarlık için tâyin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (759)i 

1 — Şartname ve numunesi mucibince 5000 kilo baş ipi pazarlıkla satın 
ahnacaktır. 

n Pazarlık 4/III/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Kabatatf-
ta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnablUr* 
IV — tsteklUerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenm» 

paralariyle blrlUcte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (8W). 

I — Şartnamesi mucibince (10.000» İrilo göztaşı pazarlıkla satm ahnacak
tır. 

II — Pazarlık 4/111/938 tarihine rastUyan cuma günü saat 14 de Kaba
taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır, 

m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir-
IV — IsteklUerin pazarhk için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birhkte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (865)̂  

TÜCCAR ve MUHASiB 
Saat 17 den 19 ve 19-21 e kadar haftada 2 ders yaparak, 4 ayda tüccarlık 

öğrenmek ve muhasebeci şehadetnamesi alarak bankalarda ve ticarethaneler
de çahşmak için. Alemdar caddesinde No. 23 AMERİKAN LİSAN VE TİCARET 
DERSHANESİNE başvurup bir program ahnız. Hususî ders de verilir. 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Cl»toto4a Tabii iua t i a c t kftt 
Tel: 44M1 - B - « 

•TMUIU Orient Llnioı G«theııbwg 
Oothenburg, Stokholm, Odo, ZJantatf. 

g^ıl» Copttüuif Abo lUna T» bttfln 
•«tak limanlan fark • • Ktfadenlı IJMII-
m Umanları anımda 18 ffinde bir aıtm«t 
*• «Tdet İçin muntasam pottater. 

Odynla - Dantelg - Oothenburf T» 0»1O-
• to beklenen Tapurlar. 

^ d a î a n d vapuru 21 fubata doğru. 
Ootland Tapum 2S fUbata doğru. 
Nordland vapuru 14 Marta doğru 
Takmda tıtanbuldan Hamburg Rötar-

J*"» - Kopenhag, Odynla Oothenbert, 
oantslg - Stokholm, ve Oılof limanlan 
•Bta hareket edecek vapurlar. 

Bardaîand vapuru 26 şubata doğru. 
Ootland vapuru 28 Şubata doftru 
Nordland vapuru 14 marta dofcru. 

k f"^* tafıilftt İçin OaUU'da Tahlr haa 
• lincfl katU kâin acentabtma mttraeaat. 

•^ Tel: 44M1 - 9 - t 
tSTANBUL MÜLHAKATINDAN BEY
OĞLU İLE GALATA BEYNİNDE TAH-
»EL.4RZ DEMİRYOLU TÜRK ANO

NİM ŞİRKETİ 
84 Mart 1938 perşembe günü saat 16 

da Umumî heyetin adi surette 
toplanması 

istanbul mülhakatmdan Beyoğlu İle 
l^ata BejTilnde Tahtelârz Demiryolu 
îTlirk Anonim Şirketi hissedarları, 1938 
J'̂ artmm 24 üncü perşembe günü saat 
Jj da Beyoğlunda, Tünel meydanmda, 
Metro hanındaki İdare merkezinde âdi 
•'ifette toplanacak umıunî heyete davet 
Olunurlar. 

En az on hisse senedine malik olup bu 
toplantıda hazu- bulunmak istiyen his-
•cdarlarm ticaret kanununun 371 inci 
Caddesine göre toplantıdan lâakal bir 
hafta evvel vadeleri gelmemiş kuponlari-
•̂  beraber hisse senetlerini: 
«tanbulda: Şirketin İdare Merkezine 

Osmanlı Bankasına 
Selanik Bankasına 

"rûLselde: «Societe Financiere de Trans-
ports et d'Entreprises în-
dustrlelleso e 

**'di eylemeleri İcap eder. 
Bisse senetlerinin tevdiine müteallik 

**0i6a ve sair resimler tevdi edenlere 
«ttir. 

MÜZAKERE RUZNAMESİ 
. 1) —̂ İdare Meclisi ile mürakipler ve 
•"••ap komiseri raporlannm okunması, 

2) — Mevcudat hesabı, bilanço ve kâr 
' • zarar hesabınm tasdiki, 

3) İdare Meclisi âzası seçilmesi, 
*) Murakıplarla hesap komiserinin ta-

'"^ ve ücretlerinin tesbiti, 
5) İdare Meclisi âzasma bizzat veya 

«İvasıta alâkadar olabilecekleri şirket-
^ veya ticarethaneler ile lüzumu tak-
Jl'iûde şirket namma ticarî muameleler 
**Pabilmesi için Ticaret kanununun 
J*3 üncü maddesine göre mezmüyet ve-
"Iniesl. 

İstanbul, 21 sonkânun 1938 
K , İDARE MECLİSİ 
^İstanbul Asliye Mahkemesi Altıncı Hu-
• ^ Dairesinden: 
i >38/132 - 207 
^at ih Sulh Hukuk hâkimliğince felci 
^Î^Slye müptelâ olması sebebile hacir 
r*iDa ahnarak karısı Nedimenin vasisi 
J*>ln olunan Şehzadebaşında İtfaiye cad-
J*«lnde Refah sokak 15 numarada Ab-
Jj^h Oksalan hakkındaki hacir kara-
»1'^ kaldırılmasma kabili temyiz olmak 
?«re 16'2'938 tarihinde 
»sj? olunur. 

karar verildiği 
M. 1490 

»38/28 
.Kadıköy İkinci sulh hukuk hâkünll-
«nden: 
j . ^Çerenköyünde Bostancı caddesinde 
^ No. h hanede mukim ve hâlen İstan-
liı ^̂  ceza evinde mahkûm Mehmed oğ-
^ ^lustafaya K. M. 357 361 inci mad-

5̂~̂ e tevfikan karısı Eminenin 7/lti938 
»<2î^de vasi tayin edildiği ilân olunur. 

838/27 
»̂ Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkimli-
nnden: 
j "âlen istanbul ceza evinde katilden 
jJ^^nı çekmekte bulunan 937,'3946 ha-
jj»^ne No. h Hüseyin oğlu tsmaile K. 
*ile»t' ve 361 inci maddeleri mucibince 
jj^ûr ceza evinde baş gardiyan Osma-
Jj^ 7/1/938 tarihinde vasi tayin edildiği 

SATILIK 
VENİ DEMİR HURDALARI 

^^i^ola ve Madenî Eşya Fahri
mi- Sirkeci Salkımsöğüt, Demir-

I kapı Caddesi | 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 

*Jahiliye mütehassısı 
'^nevre Üniversitesinden mezun 
Uta ̂hu\, Belediye karşısı, Sinan-

• t a daireleri, ö f leden sonra 
Telefon: 23565 

^ " ^ t e Şark P a ı a n Sadeddin 
^ î a l u n Ticarethanesi 
HM *'j^vUâyeti mektep kiUpUn satış 
lU^^ "<»• nevi kırtasiye «e«iUeri. 
i«^ *" *U^ ve yan makineleri, Ko-

lotograt makine Te levacunı 
jaire bnlnnar. 

EVÎNÎZDE 

t l R PUDR 
MÜSABAKASI 

YAPINIZ 

İP > 

KuUandığmız pudranın rengi ne olursa olsun belki de size uygun gel
miyor. Bazı sansınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklannda ken
dilerine daha uygun geldiği gibi bazı esmerler de, sarışınlara mahsus bir 

pudra kullandıklarında keza kendilerine daha uygım gelebilir. Bunu an-
lamamn çaresi, yüzünüzün bir tarafında bir renk ve diğer tarafında baş
ka renk pudra tecrübe etmektir. 

Posta, ambalaj vesair masarife karşılık olmak üzere İstanbul 622 pos
ta kutusu adresine (T. A. 5) rumuzile 12 kuruşluk pul gönderdiğmiz 
takdirde size hususî modelde bir kutu pudra ile muhtelif renklerde nu
munelik 4 ufak paket pudra gönderilecektir. Mektubunuzda her vakit 
kullandığımz pudranın rengini de bildirmeği unutmayımz. Bu suretle 
yalmz kendi başmıza veya arkadaşımzla beraber tecrübe ederek hakikî 
bir pudra müsabakası yapmış olursunuz. 

Tokalon pudrasmın her tene uygun yeni ve orijinal renkleri vardır. 
Bu pudra havalandırılmış, gayri mer^î ve kat'iyyen sudan müteessir ol
maz. Gazeteler, iki Amerikah yüzücünün sudan müteessir olmıyan bu 
pudraja kullanarak iştirak ettikleri olimpik oyunlaruıdan sora bile ten
lerinin kat'iyyen bozulmadığım yazıyorlar. 

Numune isteyenlerin çokluğu karşısında gönder
me işinin birkaç gün geri kalmasının mazur gö
rülmesini muhterem müşterilerimizden rica ederiz 

Menemen su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Menemene 24 kilo metre mesafeden su isalesi kaptaj maslak inşası depo ta
miri ve şebeke yapılması malzeme tedariki ve müteferri hususat kapalı zarfla ek
siltmeye konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 105187 lira 34 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 526 kuruş mukabilin

de Dahiliye vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 21 Mart 933 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on bir de 

Ankarada Dahiliye Tokâleti binasında toplanacak Belediyeler imar hej^etince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 6509,50 liralık 
muvakkat teminat, 

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

bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için alacak

ları vesika. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve niha

yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar heyeti fen 

şefliğine müracaat etmeleri. (315) ^676) 
nzin Mubayaası 

Ziraî Kombinalar Kurumu Direktörlüğünden: 
1 — Kurumumuz için açık eksiltme usulile sekiz yüz teneke benzin satın 

almacaktır. 
2 — Eksiltme günü 11 Mart 938 Cuma günü saat on beştir. 
3 -— Beher teneke benzinin muhammen kıymeti üç yüz otuz iki buçuk ku

ruş ve muvakkat teminatı iki yüz liradır. 
4 — Şartnamesini görmek istiyenlerin Kurumumuza ve isteklilerin 2490 

numaralı kanun mucibüace istenilen belgelerile eksiltme günü Ziraat Vekâle
tinde Satmalma komisyonuna müracaatları ilân olunur. (839) 

Sipahi ocağı idare seyetinden: 

Bornova su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Bomovaj'a 5,5 kilometre mesafeden su isalesi, Kaptaj, Maslak, Depo inşası 
şebeke yapılması malzeme tedariki ve müteferri hususat'kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 — îşm muhammen bedeli 60 643 lira 05 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 303 kuruş mukabi

linde Dahiliye Vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 21 Mart 1938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat on bir 

de Ankarada Dahiliye vekâleti binasında toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazık teminat ve vesaiki 
aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olraalan lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun (4282,15) liralık 
muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar: 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir manı 

bulunmadığma dair imzaü bir mektup. 
D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için ala-

caklan vesika. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli 
teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâ
zımdır. 

Bu İş hakkında fazla izalıat almak isteyenlerin belediyeler imar heyeti fen 
şefliğine müracaat etmeleri. (317) (672) 

Maraş su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Maraşa 1400 metre mesafeden su isalesi, kaptaj ve depo İnşaatı malzeme 
tedariki ve müteferri hususat kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 173466 lira 9 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname proje ve sair evrakı 867 kuruş mukabilinde 

Dahiliye vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 21 Mart ^38 tarihine rasthyan pazartesi günü saat on bir de 

Ankarada Dahiliye vekâleti binasında toplanacak belediyeler imar heyetinde ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltmeye glrebihnek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
»ym gün saat ona kadar komisyon reisliğine teshm etmiş olmalan lâzımdır. 

A — 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 9923,30 liralık 
muvakkat teminat, 

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

bulunmadığına dair imzaU bir mektup, 
D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için ala

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

misyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplanmn iadeli teahhütlü olması ve ni

hayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar heyeti fen 

şefliğine müracaat etmeleri. (313) (674) 

Ocağımız nizamnamesinin 20 nci maddesi mucibince 30 ikinci kânun 1938 <Je top
lanması İcabeden senelik kongresi ekseriyet olmadığından mezkûr nizamnamenin 21 
nci maddesi mucibince 27. 2/1038 pazar günü saat 18 e tehir edilmiştir. Mezkûr gün ve 
saatte lütfen teşrifiniz rica olunur. '̂  

P. T. T. Levazım Müdürlüğiinden: 
1 — İdare ihtiyacı İçin 50,000 adet İki No. lı porselen fincan kapalı zarfla 

eksiltmeğe konmuştur, 
2 — Muhammen bedel (12500» muvakkat teminat «937,50» lira olup ek

siltmesi 7 mart 938 pazartesi günü sa&t 15 de Ankarada P. T. T. U. Müdür
lüğü binasındaki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubunu Tica
ret Odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasım ve teklif mektubunu 
muhtevi kapah zarflarım o gün saat 14 de kadar mezkûr komisyona verecek
lerdir. 

4 — Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda Beyoğlu P. T. T. 
Ayniyet şube müdürlüğünden parasız verilir. <a32» «328» 

Kimyager Alınacaktır 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kınkkalede çaUştınlmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve yetişmiş bir 
kimyager alınacaktır. İsteklilerden askerliğini yapmış olanların vesikalarüe 
Umum müdürlüğe şifahen veya tahr-- - —• -»inn. (830) 



Sahile 16 A K Ş A M 22 Şubat 1938 

Fransada Koti, Obigan, Gerlen, 
Tûrkiyede yalnız 

H A s A NE 
I t r i y a t ı 

Hakikî çiçeklerden istihsal olunan kıymet
tar esanslarla en saf mevaddı iptidaiye ile 
yapılan Hasan Itriyatı cihanşümul bir şöh
ret kazanmıştır. İhtikâr derecesinde pahalı 
olan Tûrkiyede yapılıp Avrupa etiketi kul
lanılan ve halkı aldatan yaldızlı ve süslü 
markalara itimat ve emniyet edemiyen Ba
yanlar ve zevk sahiplerile anlayışlı insanlaı 
bilhassa Tûrkiyede ikamet eden ecnebiler 
seve seve, bayıla bayıla ve takdir ede ede 
Hasan ıtriyatını kullanıyorlar. Tûrkiyede 
ona rakip olabilecek bir tek ecnebi firması 
bile yoktur. 

TOKATLIYAN'da " VENEDİK GECESİ „ Olmaz, olmaz deme... Olmaz, olmaz! 
Önümüzdeki Perşembe akşamı 

Gerçekçi Gondollar, karii-llan, San Marko meydam ve bütün diğer hususiyetleri ile tarihi beldeyi yaşatacaktır. 
25 ton suda bahk avı - Harikulade dekor? 
Pazar günü gündüz ve akşamı YENİ B VŞBAŞA dansı gösterilecek ve müsabaka yapılacaktır. 

göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 

Kumbara, biri 

Betonarme Köprü İnşaatı: 
Nafıa Vekâletinden: 

1 — Sivas vilâyeti dahilinde Sivas - Koyulhisar - Reşadiye yolunda ve 
Kelkit ırmağı üzerindeki Yukan kale ve Aşağı kale köprülerinin betonarme 
olarak inşaatı kapalı zarf usuliyle münakaşaya çıkarılmıştır. Bu iki köprü
nün yeni keşif bedeli 85500 liradır. 

2 — Eksiltme 10/3/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 16 da Nafıa 
Vekâletinde şose ve Köprüler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yapıla
caktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 428 kuruş mu
kabilinde Şose ve Köprül-^r Reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 5525 lirahk muvakkat teminat ver
meleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekâletimizden alınmış müte
ahhitlik vesikasiyle Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair tescili hüviyet 
varaka?! ibraz etmeleri lâzımdır. 

İsteklilerin teklif mektui'.larım ikinci maddede yazıU vakitten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazi-
dir Postada olacak gecikmeler kabul edilmez- «440» «948» 

D E N İ Z K L O B D 
Genelkunıl (Umumî Heyet) 

Deniz klübünün senelik (adi) top
lantısı 27/2/1938 Pazar günü saat 15 
de klübün Modada kâin Merkezinde 
toplanacaktır. 

Bu toplantıya büyük ve Asil Üyele
rinin teşrifleri rica olunur. 

Genelkurul Başkanı 

RADYOLiN ile 
Niçin dişleri mutlaka her yemekten 

sonra fırçalamak lâzımdır? 

Zayi — Seyrüseferden aldığım sandal
cılık ehliyetimle beraber karnemi, mua
yene cüzdanı ve kazanç vergisine alt ev
raklarım kaybolmuştur. Yenilerini alaca
ğımdan eskilerinin değeri yoktur. 
4380 No. h sandal sahibi Abbas Yeşilkaya 

Çünkü geceleri ağız guddelerinin 
ifrazatile dişler ve diş etleri dolmuş
tur; çünkü yemekler, sigara ve kahve 
gene ayni tesiri yapmıştır. Binaen
aleyh dişleri hergün iki kere - bilhas

sa yemeklerden sonra - ve herhalde 
bol bol «RADYOLİN» ile fırçalamak 
ve temizlemek şarttır. Bu sayede diş
lerin de, ağzm da sağlığı ve sağlam
lığı; güzelliği garanti edilmiş olur. 

RADYOLİN 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZIN 
varken ızhrap çekilir mi? 

AĞRILARI 
ve üşütmekten mütevellld bütün 

ağn, sızı, sancılarla nezleye, 
romatizmaya karşı: 

NEVROZİN 
isim 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
ve markaya dikkat. TaklidJerinden sakınınız. 

Edremit su işi eksiltmesi 
Dahilîye Vekâletinden: 

Edremite 10.9 kilometre mesafeden su isalesi kaptaj ve maslaklar inşası sU 
deposu tamiri şehir şebekesi yapılması müteferri malzeme tedariki kapaU zarfl* 
eksiltmeye konmuştur. 

1 — İşin muhammen bedeli 57390 lira 38 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 287 kuruş mukbalinde 

Dahiliye vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Eksiltme 21/Mart/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on bÜ"' 

de Ankarada Dahiliye vekâleti binasmda toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazıh teminat ve vesaU'̂  
ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayıh kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygun 4145,52 liralJ^ 
muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar, 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeye bir mâi" 

bulunmadığına dair imzalı bir mektup, 
D — Belediyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden münakaşaya girmek için al*' 

caklan vesika. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilin*^* 

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli teahhütlü olması ve nih*' 

yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar Heyet» 

Fen şefliğine müracaat etmeleri. (314) (675) . 

Galatasaray Lisesi direktörlüğünden 
üçüncü taksit zamanı 1 mart 938 dir. Vaktinde taksitlerin yatırılması lüz^ 

mu ilân olunur. (869) _ ^ 

Bayanların âdet zam .nlarında seve seve kullanacakları« 
birinci sıhhî, pratik âdet bezleridir. Her büyük 

^ • § • • ^ • • ^ • • 1 Ticarethanede bulunur. 


