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Faşist devletlerin nümayişine 
demokrasinin mukabelesi... 
İngiltere kral ve kraliçesinin Parisi 

ziyareti böyle tefsir ediliyor 
Londra mahafili diyor k i : Kral ve l(ralİGenin Belçiiıayı da ziyaret etmeleri 
iDütıtemeldir. Fakat Berlin ve Romayı ziyaretleri asla beklenmemelidir 
Londra 9 — Bu akşam Londrada 

Bukingham sara}^ tarafından neşre
dilen bir tebliğde deniliyor ki: 

«Kral ile Kraliçe, Fransız Cümhur-
feisinin 28 Hazirandan 1 Tejnmuza 
kadar Parisi ziyaret etmek hususım-
daki davetini memntmiyetle kabul 
etmişlerdir.» Tebliğde Kral ile Krali
çenin Villiers Bretonneux âbidesini 
açacakları ilâve edilmektedir. 

Londra siyasî mahafilinde bu ya
lan ziyarete derin bir mâna atfedil-
ınekte ve bunun İngiltere - Fransa 
sulh politikasmı kuvvetlendirmeğe 
yardım edeceği ilâve edilmektedir. 
Bu ziyaret projesi gizli tutulmuş ol
duğu cihetle, sarayın tebliği derin bir 
intiba uyandırmıştır. Parlâmento ma> 
hafiiinde bu ziyaret bilâkaydü şart 
tasvib ediliyor. Bir çok mahafilde be
yan edildiğine göre Kralm Parisi zi
yareti ingiliz İmparatorluğımu önü-
Oıüzdeki aylarda bejmelmilel vaziye
tin alacağı şekil ve inkişaiftan emin 
bulunduğunu göstermekten ve bir ta
raftan demokratik ülkülerden mül
hem olan İngiltere ile Fransa arasın-
'laki menfaat birliğini, diğer taraftan 
da: bu iki devletin dünyada sulh ve 
''lüsalemeti muhafaza ve idame için 
Çalışax;aklarım isbat eylemektedir* 

tnglltere Kral ve Kraliçesinin ât yanşlarmda alman son resimleri 

H i t l e r - MuMoI in i m ü l a k a t ı n a 
m u k a b e l e 

Londra 9 — İngiliz Kralı ile Krali
çesinin Parisi ziyareti, bu hafta zar-
fmda' Fransız sefareüle Bukingham 
sarayı arasmda vukubulan mükâle-

melerde hazu'laıumştır. Paris ziyare
ti, İngiliz KraU ile Kraliçesinin BİBr 
distana yapmak niyetinde bulımduk-
lan seyahati geciktirecektir. , 

Bu hususta söylendiğine göre, İn
giliz kabinesi, Kral ile Kraliçenin Hin-

(Devanu altıncı sahifede) 

Kar devam edecek mi? 
\ ' M wmmmB^mmmiLmmiMiBm^m .. ] 

Kar topu atan çocuklar 
[Hava vaziyeti hakkındaki haberler ikinci sahifemizdedlr] 

Pazartesiden itibaren... 

Hikmet Feridunun sinema yıldızlarlle 
m(ilâl(atiarını neşre başlıyoruz 

M-«-»« 

Jeanette Mac Donald neler anlatıyor? 
«^Erkekte güzellik kravat iğnen gibidir, olsa da olur, 

**; ' f ** da,.. - Evlilikte saadetin sırrı: Kadının mümkün 
^^duğu kadar az kaprisli hareket etmesi.., - Sigara iç-
'p^^fn, modern musikiyi sevmem. Çorba pişirmesine bayt-
'»•ım - Karı koca pul merakltsıyız. îstanbulda meçhul 

^^ytrcilerimden sık sık mektup alırım.» 

BuyOnkli nüshamızda: Hollywood'da bir sinema stüdyosunda 
neler gördüm, neler işittim?.. 

A K Ş A M 
Kurban bayramını okuyucvla-

nna tebrik eder. 
Bayram münasebetile gazete

miz cuma, cumartesi, pazar gün
leri intişar etmiyecektir. 

Radyolar 
Mühürletmek istiyenler 

nasıl hareket edecekler? 
Kullamlmıyacak radyolann mühür-

letilmesi hakkında bir çok yazüar ya
zılmıştı. Bu mesele şu şekilde halle
dilmiştir: 

Radyolannı mühürletmek istiyen
ler bir istida ile radyo şefliğine müra
caat ederek kendi gözleri önünde 
söktürecekleri, radyosumm markası
nı, numarasmı, modelini kendisinin 
jşiTn ve adresi Ue ruhsatname numara
sı ve ruhsatnamenin ibtal edUdiğinl 
mühürün üstüne yazdıracaklardır. 

Bayram ve yardım 
Bütün Aîâim, bizde hayırseverlik 

tezahürlerinin azaldığım gösteriyor. 
Noksanımızı samimiyetle telâfiye ça-
hşaüm. 

Bayramlar, içtimai yardım hisle
rinin en kabardığı günlerdir. Hem, 
şahsen, fakir fukarayi dü^nünüs; 
hem de size uzaıütcak iane kutıılan-
na karşı her zamankinden cOmerd 
davranınız. 

nmuHlHlimillHIIIIMNIIIIIIIIIIIIIIIII 

Büyüklerimin ve öz kardeşlerimin bay
ramlarım saygı ile kutlıdar, Türk Ulu
suna nihayetsiz sağlık ve ferahlıklar 
dilerim. 

Çapamarka Pirincunu v« Çocuk 
gıdalan fabrikası sahibi _^ 

M. Nuri Çapa ,| MİU-t K^ÜPHtfİ 

Başvekil dün eski 
Tersaneyi ve Istinye 

dokunu gezdi 
Istinye doku, vapurların dahilî kısımlarını 

yapan modern bir müessese haline getirilecek 
Başvekilin bir müjdesi: Yapacağınız gemi aksamının ipti
daî maddelerini size Karabükten vereceğiz. Bu suretle ima

lâtınız baştan başa yerli olacaktır,9 

m 

•'I 

BaşTf^ Hariciye Vekilile birUkte eski tersanede tedldkler yaparkçı;ı 
Şehrimizde bulunan Başvekil B. 

Celâl Bayar dün saat on altıya kadar 
Perapalas otelinde kalmıştır. Başve-
kü öğle yemeğini Dahiliye Veküi ve 
Parti genel sekreteri B. Şükrü Kaya 
ve Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 
Arasla yemiş, yemekten sonra Deniz 
Bank umum müdürü B. Yusuf Ziya 
Öniş'i kabul etmiştir. B. Yusuf Ziya 
Öniş, Deniz Bank teşkilâtı için şimdi
ye kadar yaptığı tedkikler etrafında 
BaşvekUe izahat vermiştir. 

B. Celâl Bayar saat 16 da otelden 
ayrılarak beraberinde Hariciye Vekili 
B. Tevfik Rüştü Araş olduğu halde 
Valide kızağına gitmiş, eski tersanede 

tedkikler yapmıştır. Bu arada Valide 
kızağmda yapılmakta olan tahtelba
hirlerimizi gözden geçim BaşvekU, in
şaat işleri üzerinde izahat almıştır. 

B. Celâl Bayar müteakiben eski ter
sanedeki tarihî gemi kaburgalarım 
tedkik etmiştir. Bu kaburgalar, çürü
yerek harap olmaması için, Beşiktaş-
ta Barbaros Hayreddinin mezan 
yanında yapılması mukarrer olan De
niz müzesine nakledilecektir. 

Başvekil, Valide kızağmdaki tedkik-
lerinden sonra İktisad Vekâleti fabri
ka ve Havuzlar idaresini gezmiştir. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

YARIM ADAMLAR 
Resimli hikâyeler serisi 

14 Şubat 938 Pazartesi günü başlıyor. 
Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir 

amatörken!.. Üstad olduktan sonral... 
ANKARA 



Sahile 2 KKŞAU 10 Şubat 1938 n 
Bükreş Sovyet maslahat-
güzanndan elan haber yok 

Polis ve adliye tahkikata başladı 
henüz bir iz bulunamadı 

D ü n Gecek£ v e B u Sa.lıal&ki Haber ler 
Bir İtalyan gazetesi Fransa hakicında 

Wm dolu bir malcale yazmış 
Pariste çıkan Le Jour gazetesi 
buna şiddetle mukabele ediyor 

Paris 9 — Le Jovır gazetesi Fransa 
aleyhinde propaganda yapıldığından 
bahsederek diyor ki: 

İlhamlarını dalma en selâhiyettar 
kaynaklardan aldığını bildiren Ro
manın İl Tevere gazetesi dün mem
leketimiz hakkmda tavsiften imtina 
etmeği muvafık gördüğümüz bir ma
kale neşretmiştir. Bu masallan han
gi kaynaktan aldığı bu gazeteye soru
labilir mi?-
• Tevere gazetesinin Parisde yaban-
a muhabirler sendikası nezdinde bu 
budalalıklarm mesuliyetini alabile
cek bir muhabiri mevcud mudur? 
Hakkımızda kullanılan bu küfür ve 
hakaret usulünün çok üstünde olma
saydık, Teverenin bu makalesi, bizim 
gündelik faaliyetimizi gören her ya
bancıya: terettüp eden vazifeyi unu-
tanlarm memleket dışına çıkanlması-
nı yerinde gösterecek bir sebeb teşkil 
ederdi. Bu vazife şudur: Olanı söyle
mek, memleketi erile memleketimiz a-
rasmda mevcud münasebetleri kati
yen tahrif etmemek ve asla yalan söy
lememek böyle bir cezayı hiç bir va

kit İsteniyoruz. Fakat bu namuskâ-
rana olmıyan rolün de devam etmesini 
arzu etmiyoruz. 
Humanîte'nîn bir makalesi 

Paris 9 — Humaite gazetesi İtalya-
nm İspanyadaki kuvvetlerinden ya-
nsmı çekeceği haberine inanmıyor. 
Bu gazete diyor ki: 

Hiç bir şey, katiyen hiç bir şey, t-
talyanm İspanyadaki kıtaatmı çek
meğe ve hattâ müstakbel taarruzdan 
vazgeçmeğe amade olduğunu teyid 
müsaid değildir. İtalyan İmparatorlu
ğunun tanmması ve borç verilmesi 
mukabilinde, B. Mussolininin bazı va-
idlerde bulımmağa ainade olması 
mümkündür. İtalyanm İspanyanm 
toprak bütünlüğüne riayet ettiğini 1-
lân ve Arap alemi içinde İngiliz aleh-
tan bir propagandayı durdurmayı 
vadedeceği büdirilmektedir. Yarım İs
panyadan hiç bir asker hareket et-
miyecek, İtalyan ordusunun İspanya
da taarruza geçmesine hiç bir şey kar
şı koyamıyacak, fakat Duçe peşinde 
koştuğu ! İmparatorluğun tanınma
sı» nı da temin edecektir. 

Dahiliğe Vekili 
Ankaraya gitti 

İstasyonda vali, vilâyet, bele
diye erkânı tarafından 

te$3ri edildi 
Bir müddetten beri şehrimizde bu

lunan Dahiliye Vekili ve Parti Genel 
Sekreteri B. Şükrü Kaya dün akşam
ki trenle şehrimizden Ankaraya ha
reket etmiştir. 

B. Şükrü Kaya istasyonda Vali B. 
Muhiddin Üstündağ ile vilâyet ve 
belediye erkânı tarafından teşyi edil
miştir. 

Otobüs tahkikatı 
otobüs işleri etrafmda tedkikat 

y ^ a n DahUiye vekâleti teftiş heyeti 
reisi B. Tevük Talâtin reisliği altın
daki heyet dün de tedkiklerme de
vam etmiştir. Heyetin tahkikat neti
celerine dair hazırhyacaği raporu 
bayram ertesi Ankaraya göndereceği 
tahmin edüyor. 

B. Tevfik Talât dün Dahiliye Veki
li B. Şükrü Kayayı ziyaret etmiş, oto

büs işleri etrafmda şimdiye kadar yapı
lan tedkikat ve tahkücatm neticeleri 
etrafmda izahat vermiştir. 

Tabsilât 18 milyon küsur 
lira fazla 

Ankara 9 (Telefonla) — Kânunusa
ni 1938 gayesine kadar olan tahsilat 
182,860,461 lirayı bulmuştur. Geçen 
senenin ayni ayına nazaran hakikî 
tahsilat fazlası 18,254,386 liradır. 

Adende karga-
salık rivayeti 

İngiliz müstemlikât Nazın 
çıkan şayiaları 
tekzib ediyor 

• 
Londra 9 — Müstemlikât Nazırı B. 

Ormsby Göre Aden müstemlekesin
de kargaşalıklar çıktığı rivayetleri 
hakkmda Akvam kamarasında soru
lan bir suale cevab vererek demiştir 
M: 

— Aden müstemlekesinde aşiret 
kavgalarma mani olmak, ticaret yol-' 
larmı açık tutmak, halkı himaye et
mek hükümetin teskin siyaseti ica-
batmdandır. Buna muvaffak olmak 
için geçen senelerde zaman ma
nian inadcı aşiretlere karşı, diğer 
bütün tedbirler akim kaldıktan son
ra, tayyare kullanmak icab ediyordu. 
Her defasmda halk, tajryarelerin icrai 
faaliyet edeceği sahalardan çekilmek? 
için vaktinde haberdar ediliyordu. 
Binaenaleyh masum bir kişinin bu 
faaliyetten bumu kanamamıştır. Bu 
tarzda hareket etmek hem daha mü
essir, hem de insanîdir 

Aden müstemlekesinde kargaşalık
lar çıktığı ve İmparatorluk askerleri
nin sevk edüdiği rivayetlerini ben 
de biliyorum. Bu şayialar külliyen a-
sJİsızdır. Aldığımız tedbirler netice
sinde vaktile aşiretler al-asmda kar-
gaşalıklann ve kavgaların sık sık vu
ku bulduğu bu nuntakalarda umumî 
sükûn ve huzur hissedilecek derecede 
daha ziyade iyileşmiştir. 

GÜNÜN HADİSELERİ 

Merkez bankası 
umum müdürü 

Dün sabak Ankaradan geldi 
akşam tekrar döndü 

Merkez Bankası Umum Müdürü 
B. Salâhaddin Çam dün Ankaradan 
şehrimize gelmiş ve Perapalas oteli
ne giderek Başvekil tarafmdan kabul 
edUmiştir. Merkez Bankası Umum 
Müdürü dün akşam tekrar Ankara-
ya dönmüştür. 

B. Salâhaddin Çam bir kaç gün 
sonra Ankaradan şehrimize gelecek 
ve doğruca Parise hareket edecektir. 
Pariste bulunan İş Bankası Umum 
Müdürü B. Muammer Eriş ile Eti 
Bank Umum Müdürü B. İlhami 
Pamir'le birleşerek liondraya gide
cektir. _ _ ^ . ^ « _ _ _ 
B. Nebil'in rahatsızlığı geçti 

Anlotra 9 (Telelfonla) —- Uzunca 
müddettenberi rahatsız bulunan Hari-
ci^fe Vekâleti umumî kâtip muavini 
B. Nebil iadei afiyet ederek bugünden 
itibarrn vazifesine gelmiştir. 

Hava vaziyeti 
Kar fırtınası dün 

gece durdu 
Evvelki gece yansında başhyan kar 

furtması dün akşama kadar fasılah su
rette devam ettikten sonra durmuş
tur. Rüzgâr şimalden ve saniyede 19 
metre süratle esmişti. Dün hava taz
yiki saat 14 de 768 milunetre idi. En 
yüksek hararet sıfırdan yukarı 6, en 
az hararet de sıfırdan aşağı 1 santi-
grad olarak tesbit edilmiştir. 

İstanbulla beraber civar vilâyetlere 
bilhassa Eskişehir ve havalisine de 
kar yağmıştır. 

Karadenizde ve Marmarada fırtına 
durmuştur. Vapurlar muntazaman se
ferlerine devam ediyorlar. 

Samsunda kış 
Somsun (Hususî) — İki günden 

beri devam eden soğuk dün akşam bir
denbire şiddetlenmiştir. Gece kar yağ
mağa başladı. Denizde fırtına vardır. 
Kar devam ediyor. Civar tepeler karla 
örtüldüler. 

Dünya siyasetine dair bir 
hasbıhal 

Yalnus doıummalar nfimaylş yapmam, 
devlet reisleri de yapıyor: Hitler'ln Roma-
yj ziyaret edeceği çoktandır gazetelerde 
TftBİip duruyordu, raşlstlerin bu mühim 
seyahat İçin nasıl hEizırlandıklarına dair 
tafsilât geliyordu. Ve buna, «Berlin - Ro
ma mihverini kuvvetlendirici bir temas!» 
diye hususî bir ehemmiyet atfolunuyordu. 

Son bir habere nazaran, «Demokrasi 
cephesi de mukabil nümayiş hazırlamış: 
İngiltere kralı, Paris'i - Hitler'ln Roma"yı 
«lyareti sıralarında - ziyaret edecekmiş; 
bu da ayni suretle hususi bir manayı ha-
İzmiş. 

Yani: 
— Siz yakmlaştığınız ni^bette biz de ya-

kmlaşıyoruz! - demeğe getiriyorlar... 
* ** 

Bütün bu yakınlaşmalar, harpten ev
velki vaziyetleri hatırlatmıyor mu: Yine 
Orta Avrupa devletlerile İtalya beraberdi. 
İngiltere ile Fransa da bunlarm karşıla
rında elbirliği etmişti. Rusya'nm vaziyeti 
yine şimdiki gibiydi. Amerika, keza, ihti-
jrat kuvveti olarak arkada duruyordu. 

Bugün hiçbir esaslı değişiklik yoktur: 
Almanyada sanayi yine ileri; disiplin jrine 
mükemmel. Fakat yine kâfi derecede gıda 
maddeleri, bahusus yağ yok: Eratz yeni
yor. 

Gerçi, İtalya emperyalist oldu amma, 
Habeşistanm henüz para vermiyen, bilâkis 
para çeken bir tabi ülke halinde bulımdu-
ğu haber veriliyor. Bunu da söyliyenler, 
Adis Ababa'ya gitmek müsaadesini alama
dıkları için Cibuti limanında oturup gir
diyi çıktıyı oradan hesaplıyan ecnebi mu
habirler! 

Bellibaşlı değişiklik Japonyanın vaziye
tinde: Bu devlet İngilizleri terltederek 
karşı cepheye geçti. Fakat onun da kendi 
bütçesine açtığı masraf kapısı malûm. 

Görülüyor ki, karşılıklı nümayiş yapan-
lann - siyasî mesleklerinden başka - di
ğer bir karakterleri de zengin ve nisbeten 
fakir olmalarıdır. 1914 harbi, Napolyon'un 
meşhur sözünü bir kere daha doğru çı
karmıştı: «Muzafferiyetin üç yolu vardır: 
Para, para, para...» Belki müstakbel harp
te bu nazariye değişir. 

• * 
Bu siyasî ziyaretlerle cepheler büsbütün 

tebarüz etmesine rağmen manzaraya ba
kıp ta «harp çıkacak» diye bedbinane ne
ticeler çıkarmağa çalışmak İlle sansasiyon 
an3ranlar araşma katılmak olur. Milletler 
silâhlanıyor; doğru! 1914 ten evvelki gibi 
aralarmda cepheler kuruyorlar; o da doğ
ru! Lâkin bu yolun sonu belki de umul
madık bir selâmettir. 

Esasen, Hltler de son nutkunda sulh 
mübeşşirliği edecek değil mi imiş?... Onun 
da herkes gibi sulhu istediğine niçin inan-
mamalı? F. Tannr 

Bükreş 9 (A.A.) — Dış Bakanlı-
ğmdan tebliğ edilmiştir: Sovyetler 
birliği elçiliğinin birinci sekı-eteri B. 
Kukolief ile Tas ajansının mümessi
li B. Bodrof 7 şubat saat 18 de Dı§ 
Bakanlığına gelerek Sovyetler birli
ği maslahatgüzarı B. Butenko'nun 6 
Şubat akşamı ISitea. sokağı 12 numar 
radaki hususî ikametgâhından es
rarlı bir şekilde kaybolduğunu, elçi
lik şoförünün, sekreteri ayni akşam 
evine bıraktığını bildirdiğini söyle
mişlerdir. 

B. Butenko 7 Şubatta elçiliğe gel
meyince, B. Kukolief ve Bodrof ken
disini evde aramışlarsa da bulama
mışlardır. Bunun üzerine, Dış Bar 
kanhğı derhal müddeimumîyi haber
dar etmiş ve müdeiumumî de istin
tak hâkimi ile birlikte, Bükreş polis 
direktörlüğünün ve devlet emniyet 
direktörlüğünün yardımile tahkika
ta başlamıştır. 7 ve 8 Şubatta yapıl
mış olan tahkikata devam edilmek
tedir. 

Japonya devletlere 
red cevabı veriyor 

Ingilterenin Çin - Javon ihtilâfını 
hal için tavassut edeceği doğru değil 

Maliye Vekili rahatsız 
Ankara 9 (Telefonla) — Maliye Ve-

kUi B. Fuad Ağrah bükaç gündenberi 
rahatsız bulunduğundan, makamına 
gelememektedir. Maamafih vekilin sıh
hatinde mucibi endişe bir hal yoktur. 

Son dakika 
Alman Hariciye Nazırı 

Londraya pitll 
Krala vedanamesini 

takdim edecek 
Berlin 10 (Akşam) — Alman hari

ciye nazırı B. Ribbentrop, Londraya 
gitmiştir. Kral Jorja vedanamesini 
takdim edecek ve İngiliz ricali ile de 
görüşecektir. Mareşal GÖring, Bitle
rin Bavyeradaki köşküne gidecek ve 
20 şubatta B. Bitlerin Rahştagda 
söyliyeceği nutku beraber hazurlıya-
caklanhr. 

Tasfiyeye uğrıyan Alman 
generalleri 

- Berlin 10 (Akşam) — Son tebeddü
latta tasfiyeye uğrıyan Alman gene
rallerinin listesi neşredilmiştir. Bun
lar arasında general Fritsch, yeni 
tanklar mucidi general Liessel, Umu
mî Harbde Farisi bombardıman etmiş 
olan Bertha toplarmın mucidi gene
ral Karlevfski zikredilmiştir. Listede 
kolordu kumandanı yedi generalin ve 
6 tayyare generalinin İsimleri vardır. 

ispanyadaiti günüllülerln 
geri çel(iimesi iîieselesi 

Londra 10 (Akşam) — Fransız se
firi dün B. Edenle, İspanyadan çeki
lecek gönüllülerin nisbetini tayin et
mek için uzun müddet konuşmuştur. 
İspanyada mevcud gönüllülerden yüz
de yetmiş beşinin çekileceği söyleni
yorsa da, Lu hususta şimdiden katî bir 
rakam söylenemez. Gönüllülerin çe
kilmesi için tanzim edilecek proje, ge
lecek hafta ademi müdahale komitesi
ne tevdi edilecektir. 

Tokyo 9 (A.A.) — Öğleden evvel 
Bavekil ile Bahriye Nazın arasın
da yapılan bir görüşmeden sonra 
neşredilen yan resmî bir tebliğde, 
Japonyaıun İngUiz ve Fransız sefir
leri tarafından Japon deniz inşaatı 
hakkında yapüan cGayri makul 
tahkikat» teklifini kabul etmemeğe 
karar verdiği büdirümektedir. 

Tokyo 9 (A.A.) —. Gazeteler, Ja
ponyanın İngiltere, Amerika ve Fran
sa notalarına en geç cuma günü ce
vap vereceğini, cevabın menfi olaca
ğını ve fakat Japonyanm kendisine 
süâhlanma müsavUiği temin eden 
«kemmiyet itibarile tahdiddat» mü-
zarekesine iştirake amade olduğunu 
bildireceğini yazıyorlar. 

ingiltere tavassutta 
bulunmuyor 

Londra 9 (A.A.) — Resmî mahafil-
de Ingilterenin Çin - Japon ihtüâfm-
da tavassutta bulunacağı baklanda

ki haberlerin mevsimsiz ve esassız ol
duğu beyan edilmektedir. Vaziyet 
ihtilâle derhal nihayet vermeğe mü
sait olması halinde Ingilterenin ta
vassutta bulunmasını memnuniyet
le ve fakat bundan münhasıran Ja
ponyanın istifade etmemesi şartüe 
istemekte olduğu ilâve olunmakta
dır. 

Çin seferi için 5 milyar 
Tokyo 9 (A.A.) — Çin seferi için 

kabul edilmiş olan hususî bütçenin 
yekûnu, burada gayri resmî olarak 
beş milyar yen tahmin edilmektedir. 

Yalanda Diyete tevdi edilecek olan 
hususî bütçe için burada resmî hiç 
bir rakam zikredilmemektedir. 

Mebusan meclisindeki siyasî fırka
lar, bu senenin 2,867 milyon yene 
baliğ olan âdî bütçedeki masrafını 
önümüzdeki cumartesi günü, hiç bir 
tadü yapmaksızın kabul etmeğe ka
rar vermiştir. 

Yunan ve Yugosiav 
Başvekilleri 

Salı ^ünü trenle 
tstanbula geliyorlar 

Ankarada toplanacak olan Balkan 
antantı konseyi müzakerelerine işti
rak edecek olan Yunan ve Yugoslav 
başvekilleri sah günü trenle İstanbula 
geleceklerdir. Yunan başvekili B. Me-
taksas. Selanik trenlle, Yugoslav baş
vekili B. Stoyadinoviç de ekspresle ge
lecektir. Romanya hariciye nazın B. 
Miçesko vapurla gelecektir İki başve
kil salı günü akşanu, hususî trenle 
Ankaraya gideceklerdir. Cumhurreisi 
Atatürk, B. Metaksası, B. Stoyadino-
viçi ve B. Miçeskoyu kabul için bii' 
kaç güne kadar Ankarayı şereflendi-
receklerdir. Balkan konseyi müzakere
leri 3 -4 gün sürecektir. 

Sovyet - Estonya 
hududundajir iıadise 

İki Estonyah askerle bîr 
arabacı öldürüldü 

Beval 10 — Peipus gölü tize-
rlnde yeni bir Sovyet - Estonya hudut 
hâdisesi olmuştur. Hâdise neticesinde 
Ûç kişi ölmüştür. 

Estonya menabiinden bildirildiğine 
göre sabahleyin iki EstonyaU hudut 
muhafızı üe bir arabacı hakikî hudu
dun beş yüz metre berisinden geçen 
hat üzerinde devriye gezmeğe çıkımş-
1ar ve fakat bir daha dönmemişlerdir. 

Geceleyüı Sovyet makamı Estonya-
lılara müracaat ederek bunların Sov
yet balıkçılarını yakalamak için Sov
yet topraklarına girdiklerini ve yapı
lan müsademede öldürülmüş olduk
larım haber veımijlerdir. 

Romanyada 
seçim mücadelesi 

Demir muhafızlar mücadc 
leye iştirak etmiyecekler 

Bükreş 9 (A.A.) —«Demir muha
faza» teşekkülü, son müsademelerde 
bazı âzasınm jandarmalar tarafın
dan öldürülmesi veya yaralanmasiD* 
protesto maksadUe, seçim propagan-
dasma iştirak etmemeğe karar ver
miştir. Fakat umumî seçime İştirak 
edecektir. 

Bu karan üân eden beyannamede 
«Demir muhafaza» partisi hüküme
tin tahrikatına mukabele etmiyeceği-
ni, hükümete müzaheret etmiyece-
ğini ve fakat milliyetperver bir hü
kümet mevzuu bahsolması sebebile-
hiç bir. müşkülât da ihdas etmiyece-
ğini bildirmektedir. 

Mutedil mahfillerde, bu kararın 
taktik mahiyette mülâhazalardan 
ileri geldiği, Demir muhafazanı^ 
kendisine karşı tenkil tedbirleri alui' 
ması için hükümete vesile vermek iS' 
temediği bildiriliyor. 

Afısır kralının 
Türkiye seyahati 

Ankara 9 (Telefonla) — Mısır krâ ^ 
Farukun bu ay içinde memleketimiz^ 
geleceği hakkında gazetelerde r'.Kâ  
haberler mevsimsiz görülmektedü • 
Kralın Türkiyeyi ziyaıeti şayanı ar^n 
olmakla berubçr bu seyahatin bu »y 
için vaki olacağı zannedilmiyor. 

Mısır kralının doğum güm* 
Mısır kralı Farukun doğ'umunuıı y' 

dönümü münasebetilel yann Befĉ ^ 
teki Mısır konsoloshanesinde bir lûU" 
samcre yapılacaktır. 
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AKŞAMDAN AKSAMA * 

Yenicami kemeri 
hakkında.. 

Eskiden ve şimdi 
söylenen sözler 

Yenicami kemeri gfünün meselesi 
oldu. Doğrusu, ben kalkamaması ta-
faflısıyun. Şehircilik hakkmdaki bir
çok fikirlerini • bilhassa İcraatmı • 
pek beğendiğim sayın operatör Ce-
öül'le bu hususta hemfikir olamıyo-
nim Her geçişte, başum kaldırıp kal-
^ınp bu nıimart şaheserine bakıyo
rum: 

— Ah paşam! Bımu kesip atma-
Sa nasıl kıyarsın? - diye meşhur ope
ratörümüze gıyaben hitap ediyorum. 

Sonra, birdenbire aklıma geUyon. 
—- Operatör... Tevekkeli değil... 

İSTANBUL HAYATI 

En iyisini İstanbul plânım yapan 
W Preste söylemiş: 

-— Meydan açıldıktan sonra bu 
P^çaıun cami yvnında, kujrruk gtbi, 
sakil olacağım iddia ediyorlar. Bir^ 
âenbire iddia doğru imiş, hissini ve
riyor. Fakat böyle bir âbideyi bu de
rece büyük bir zevkle yapan mimar-
^ann zevksiz bir eklentiyi oraya oturt* 
^̂ »̂klanna nasıl inanıhr? Hele bir 
*tteydan açılsın. O zaman göreceğiz! 

« 
Bu kemerin üstü, husust bir ika-

Jnetgâhmış. Valide sultan: 
"^ Hem camiye yakm olurum, hem 

^e denizi seyrederim! - diyerek oracl-
Sa o mütevazı daireyi yaptırmış. 

iniyorlar ki: 
— Meydan açılınca ne jrapnudı bu-

»•asmı? 
Cevap şöyle olsa gerek: Kendi dev-

'"**^ tefrişatuu andırır şdıUde döşe-
*^eli Tarihte hususî meskenlerimiz 
»^asılmış, görelim. 

** 
^^umarlarımızdan birinin bıyık al

cından güldüğünü işittim: 
"-- Yıkmağa karar versinler de gö-

*^Ier, 
—• Vay, ne olur?... Tüısımh mıdır? 
— Onun gibi bir şey... Yüalmama-

*̂  için sigortası kendi bünyesindedirt 
°>r tek taşım oynatmak için birkaç 

ŷ uğraşmak lâzım gelir... Bütün o 
«emer ve tevabUni kaldmnağa kalk-
^**. meydanı açacak parayı sarfet-
***<̂ ... BUmem yin de kâfi gelir mi?« 

^ur içinde yatsm böyle inşaat ya-
Pan Türk mimarları! 

*• 
Bu münasebetle, aklıma Mimar 

^«nan'm bir sözü geldi. Kanuni Sul-
^n Süleyman'a Süleymaniye camisi 

^^^ demiş ki: 

"- Padişalum! Sana bir bina yap-
J*^ H yarm rûzu kıyamette Hallacı 
J^ansur her yeri pamuk atar gibi at-
^ sırada çomağı bu laıbbeye isabet 
r~**̂ ce, kubl>e yine yıkılmıyacaktır. 
J ^ olduğu gibi, temeUerUe fırtap 
y*P. top misali başka bir tarafa kona-
cairtır, 

^^üleymaniycnin tünelleri de de-
j l ^ kadarmış, «mu da nnutmamah 
j *• y^ dünyanm en sağlam tem^-
01? ****̂ " '^"besinin ne metanette 
*^«gunu düşünmeü!) 

Şte eski mimarlar böyle binalar ya-
P^rlariMş... 

^»'teberu... 

^^''«kluğumdanberi IştÖrdlm: 
^ Yenicami kemeri, çarpık şekil-
^ •Jduğu için, eserlerimiz arasmda 

^ ^'^ı^tkâranelerinden biridir. 

Yağlar hakkında 
talimatname 

Karışık yağların nasıl 
satılacağı kararlaştırılıyor 

Belediye yağlar hakkında bir tall-
matname hazırlamış ve mahlut yağ
ların margarin namlle satılması mu
vafık olacağma dair talimatnameye 
maddeler koymuştu. Fakat talimatnai-
me şehir meclisinde münakaşayı mur 
cip olmuş, alelitlak karışık yağ satıl-
şınm doğru olmadığma karar veril
mişti. 

Bu karar üzerine meclis sıhhî en
cümeni talimatnamejri yeniden ted-
kik etmiştir. Encümen, şehirdeki yağ 
satışmm yüzde doksanımn kanşık ol-
duğımu ve halis yağm mevsimine gö
re 70 kuruştan 90-100 kuruşa kadar 
satüdığını gözönüne almıştır. Encü
men 60-65 kuruş arasmda satılmak 
üzere sıhhî surette kanştınlmış '<bir 
yağ ya'pümasma müsaade eylemesi 1-
çin talimatnameye maddeler konul-
masım muvafık görmüştür. Talimat
name şehir meclisinde kabul edilirse 
kanşık yağ satışı tallmatnamedeld e-
saslara; göre olacaktır. 

Yapı kanunu 
Mimarlar, kalfalara ruhsat 

verilmemesini istediler 
Ankarada Dahiliye Vekâletinde top

lanan bir komisyonun yapı, yollar 
kanununda yapüacak tadilât hakkm-
da tedMkat ya"püması münasebetüe 
mimarlar cemiyeti de Dahiliye Vekâ
letine müracaat etmiş ve bir teklifte 
bulunmuştur. Mimarlar, şehirlerin 1-
marina hükümetçe karar verUdiği şu 
sırada şehirlerde gelişi güzel ve sanat 
baJonundsûı kıymeti olmıyan bina In-
şaatma nihayet verUmek üzere kalfa-
lann meşguliyetine nihayet verilme
sini istemişlerdir. 

Mimarlar şehirlerde bina inşaatmin 
mutlaka mimarlar taraimdan deruh-
de edilmesini istemekte yalnız bir şe
hirde üçten aşağı mimar bulunduğu 
takdirde kalfalara da ruhsat verilme
sini kabul etmektedirler. Fakat bu 
kayıd da muayyen bir zamanla tahdld 
edüecektir. İleride memleketin ihti-
yacmı karşılıyacak mimar yetiştikten 
sonra kalfalara lüzum kalmıyacaktır. 

Diğer taraftan belediye de mimar
larla; inşaat mühendislerinden başka 
hiç bir İdmsenin bina inşası mesuliye
tini deruhde etmemesi için bir tali
matname hazırlamıştır. Bu talimat
name yakmda şehir meclisinde müna
kaşa edilecektir. 

Yıkılır mı paşam, yıkılır mı? 
Maamafih, Proste şöyle de demiş: 
— İstanbul'un plânım yaparken 

en fazla çdktiğim müşkülât çok kıy
metli eseriniz olmasıdır... Onu yık
ma, bunu yıkma... Bunlar arasına 
asnn icabatım nasıl sığıştıracağım? 

Seni dünyanın en meşhur şehircisi 
diye davet ettik, B. Proste!... öyleyse 
sen de göster bakalım meharetinl, 
bir şeyciğimlzi yıkmadan, bozma
dan!... Sen de şaheserini İstanbulda 
yaparak Brakisefal ırktan geldiğini 
isbat ^M. 

(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Elektrik ve havagazı 

tahsildarlarının 
müracaat günleri 

Elektrik ve Havagazı glrketlert sa
atlere bakma memuriarlle tahslldar-
lan muayyen olmıyan günlerde evle
re gelmektedirler. Bundan dolayı ba
husus Yedikule, Topkapı gibi semtle
rin ahalisi çok müşkllâta uftnıyor. 
Çünkü buralardaki halkm büyük blx 
kısmı erkenden vazifeleri bagmda bu
lunmak mecburiyetindedirler. Fabri
kalarda amelelik ederler. Kadınları 
da işe gider. Bu sebeple gelen memur
lar ekseriyetle evlerde kimseyi bula-
mıyarak, «Sekiz gün zarfmda Beyazıt 
idarehanesine gel, borcunu öde I» diye 
bir ihbarname bırakırlar. Bizim semt
lerden idarehaneye gelmek nakde 
ve vakte mütevakkıftır ki, ikisi de bi
zim için kıymetli. 

Şayet memurlann muayyen semt
lere müracaat günleri muayyen olur
sa halk ta ona göre tedbir alır. Evde 
birini bekletir, yahut parayı komşusu
na bıraku:. Çok rica ederiz, bu ig bir 
İntizama sokulsun I 

AU Hilmi 
* 

Saka buhranı 
Ortaköyde oturuyorum, sujrumuz 

Hamidiye; fakat merkeple ve omuz
da taşmmadığ:! için sakalann cu ge
tirmesi yasak edildi Muhitimizde bey
gir alacak kudrette saka yoktur. Bu 
İ9İ yapmadan evvel su taşıyanlara ve
sait temin edilmeli idi. Kaç gûndüıü 
evde susuzuz; yani suyımıuz var, ge
tirecek saka yoktur. 

Ortaköy FıstıMı köşk sokak No. 6 
SADEDDİN ZEREN 

J2 sene hapis, 500 
lira tazminat 
Valde hanı cinayeti 
faili Nedime buna 

mahkûm oldu 
937 senesi kânımusani ayınm 

14 üncü günü akşam üzeri Valide ha-
mnda bir numarah odada beraber ya
şadığı İrfam bıçakla kammdan vu
rarak öldüren Nedime adındaki ka-
dmın muhakemesi dün ağır ceza 
mahkemesinde bitirilmiştir. 

Muhakeme neticesinde Nedimenin 
İrfandan alacağı otuz beş lirayı iste
mesi üzerine İrfamn küfretmesine kı-
ZEurak sarhoş yatmak olan İrfam bı
çakla göğsünden vurduktan sonra 
kapınm önüne çıkarıp bıraktığı sabit 
olmuştur. 

Nedimenin bu cinayeti işlemesinde 
teaamüd olmadığı gibi, tahrik mahi
yetinde bir hareket te görülmediğin
den, kendisinin on ild sene müddet
le ağır hapsüae ve İrfanm veresesine 
500 lira tazminat ödemesine, yedi bin 
kuruş ta mahkeme harcı vermesine 
karar verilmiştir. 

Y u n a n k r a l m m v a l i m i z e 
b i r h e d i y e s i 

Yımanistan krah Sa Majeste 2 > ncl 
Yergi, İstanbul valisi bay Muhiddin 
Üstündağa, bir hatıra olmak üzere 
Föniks nişanınm büyük kordon rüt
besini göndermiştir. 

Föniks nişanının büyük bordonu 
Yunanistamn en büyük nişanınm, en 
büyük rütbesidir. 

Taksim meydanındaki 
su iıazinesi 

Emlâk şirketi buraya 
sahib çıkmak istiyorl 

Taksim emlâk şirketi, Taksün mey-
damndaki su hazinelerinin kendi ara
zisi dahilinde olduğunu iddia etmiş ve 
bu su hazinelerinin bulımduğu arazi- -
nln kendisme devri lâzım geldiğmden 
bahisle Belediye Sular İdaresi aleyhi
ne bir dava açmıştır. 

Belediye Sular İdaresi, su hazinesi 
ile araziyi evkaftan devren aldığım ve 
emlâk şirketinin valrtUe maliyeden sa
tın aldığı talimhane meydanlle bura^ 
smm alâkadar olmadığım bildirmek
tedir. Şirket, evvelce de evkaf idaresi 
aleyhine ayıü tarzda bir d^va açmış, 
ayni iddiada bulunmuştu. Mahkeme 
henüz bir karar vermemiştir. 

Y ü k s e k t e d r i s a t u m u m m ü 
d ü r ü A n k a r a y a g i t t i 

Şehrimizde bulunan Maarif Vekâ
leti yüksek tedrisat umum müdürü 
B. Cevad dün akşamki trenle Anka
raya gitmiştir. 

Sabundan başlamış 
Saata çıkınca hırsızlık 

meydana çıkmış 
Çenberlitaş civannda Mükerrem a-

dmda bir adamm evinde hizmetçilik 
yaptığı sırada evden eşya çalmaktan 
suçlu Keziban admda bir kızla, bımu 
kandırarak hırsızUğa teşvik etmekten 
suçlu Takohi admdaki kadm dün ad
liyeye teslim edilmişlerdir. 

Maznunlar Sultanahmed birinci 
sulhceza mahkemesinde sorgulan ya
pılmıştır. Sorguda bunlardan Keziban 
diyor ki: 

«— Komşumuz Takohi bir gün be
ni çağırarak; (sea. zengin evinde otu
ruyorsun. Vaktile orada ben de hiz
metçilik yaptım ve evden bir çok ş ^ -
1er çaldım. Sen de evden öteberi çal 
da bana getir. Kimse farkma va^rmaz. 
Ortak oluruz.) dedi. Ben de evden 
yavaş yavaş sabun, sucuk, pastırma 
vesaire çalarak Takohiye götürmeğe 
başladım. Kimse tunun farkma var
mıyordu. Fakat bir gün evde baym 
seksen liralık kol saatini çahp Tako-
hiye götürdüm. Bu daia hırsızhğm 
farkma vardılar, beni polise verdUer. 
Benim ifadem üzerine Takohi de yar 
kalandı. 

Takolıi ise suçu tevü ederek dedi M: 
•— Keziban bana arasıra ufak de-

fek çalıp getirirdi. Fakat bu hırsızlık
lar için tmu ben teşvik etmedim. Sa
at meselesinden de haberim yoktur. 
Çaldığmı söylediği saati bana getirme
di. 

HâMm B. Rüştü bunlarm mevku
ten muhakemelerine karar vererek 1-
kisini de tevkifhaneye gönderdi. 

49 3rün kazağı aşırıp kaçan 
bir hizmetçi yakalandı 

Üsküdarda bajran Şahendenin evin
de hizmetçUik eden Mürüvvet, hanımı-
nm bir fabrika hesabına yaptığı 49 a-
det yün kazağı aşınp kaçmış ise de 
polis tarafmdan yakalanarak Üskü
dar adliyesine teslim edilmiştir. 

Hepsi köyde »•• 

Hava güzeldi. Yemişin deniz kıyı» 
sından köprüye doğru gdirken ça
mur batakları içine sıralanan san
dalların birinden ihtiyar bir adanı 
seslendi: 

— Bayım. Hadi, karşıya gidiyonıs. 
Bir adam lâzım. 

Çarpık kazıklar üzerine uzatılmi| 
kıtık tahta parçalarının ucundan, 
ihtiyarm yardımUe sandala atladım. 
Benden evvel girip bekliyen üç yolcu
ya çarpa çarpa corlukla bir tenan 
yerleştim. 

İhtiyar kayıkçı omuzundaki yırtdc 
ceketi çıkardı. Teneke çemberlerle M-
ribirine eklenmiş- uçları aşınmaktan 
birer sopa haline gelmiş küreldere ya* 
pişti. Etraftaki teknelerle çarpışa çar> 
pışa iskeleden açıldık. 

Suyun tam ortasına geldiğimiz li
rada kayıkçı, kürekleri bırakarak eli
ne kınk bir konserve kutusu alıp 
kaktı: 

— Baylar. Hep birden imcaklann»* 
zı kaldırınız bakayım. Su dökeceğim. 

önüme bakmca tüylerim ürperdi. 
Sandalın içinde epice su vardı. Kay^k* 
çı, Iftkayd bir tavırla mırıldandı: 

— Korkma bayım. O her zaman d»* 
1ar amma, birşey olmaz. 

Yolculardan biri atıldı. 
— Çabuk boşalt baba... Kayık ba

tarsa, sen yüzerek kendini kurtarır
san amma, biz gürültüye gideris. 

Adam dudak büktü: 
— Ben jrüzmesini bilmem U... He

pimiz de Allaha emanetiz. 
Hayretle sordum: 
— Yüzmesini bilmez misin? Bura

ya yeni mi gdidin?. 
— Yoook. dedi. Yirmi beş senedir 

burada kayıkçıyım. Telâkin, yüzme
sini bilemem. EQç denize de girme
dim. 

Suyu boşaltıp tekrar kürekleri aldı
ğı zaman ahbaphğı ilerletmiştik. Ne
reli olduğunu sordum. Çember saloı-
hm kaşıyarak anlattı: 

— (...) kazasının, (...) nahiyesine 
bağh (...) köyündenim. Esld zaman
da evlendiğim için üç kanm var. 

Nemli gözlerini ufuktaki bulut yi* 
ğmlanna doğru çevirerek içini çekti. 
Beyaz, gür kaşları çatıldı. Titrek bir 
sesle devam etti: 

— İld oğlumla bir de kızım var. 
Amma... Hepsi köydeler. Burada ya-
zm işler zararsızdır. Günde beş altı 
sefer yaptığmuz olur. Aldığımın yan
sım arttınyorum; iki üç senede Ur 
defa köye gidip hem onlan görfiyo-
rum, hem harçhklaruu Inrakıyonuıl. 

Karşı sahile gelmiştilc Yanm saat
lik pazu kuvvetinin mukabili olan d-
lişer parayı avucuna bırakıp sandal
dan çıktık. İhtiyar, dört kuruşla dört 
meteUği beyaz sakalına sürerde mı-
nidana nunldana gene küreklere j»-
pıştı ve uzaklaştı. 

Cemal Refik 

Bir iplik fabrikasında yanginf 
çıkb, çabuk söndürüldü 

Balatta vapur iskelesi caddesinde 
bay Saminin iplik f abrikaismda tarak 
tezgâhmdaki çuhalann kızışmasQ« 
yangm çıkmış, birkaç balye iplik yan
dığı halde itfaiye tarafmdan sCndtl-
rülmüştür. 

Fabrika sigortaU olup, sahibi B. 0»< 
mi aranmış, evde olduğu öğrenller* 
avdeti beklmmişür. tahkikat üetlo* 
mektedir. 

Bay Amcaya göre... 

y i 

III 

yainı * ^^'uıederdim ki bay Amca, 
2 güzeller sinema yıldızı olabi-

... Halbuki Hollivutta güzellikle 
mevki yapanlara mukabil... 

Aksi d@ Tarmışl ...Onlann asrasmda da meşhur yıl
dızlar çıkarmış!... 

B.A.— Orası da blzhn Babıâllyi 
benziyor desenlzel— 
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^CANTOII Bu akşam İ P E K sinemasında 
Zevk — Eğlence — Sergüzeşt — Kahkaha filmi 

TÜRKÇE SÖZLÜ — TÜRK MUSİKİLİ 

ALîBABA 
HiNDiSTANDA 

JMuazzam Mizanseni! Şark filmi 
Aynca programa ilâve olarak: 

İSTANBUL SENFONİSİ 
Memleketimizde Türk sanatkâr ve kıymetli musiki^lnaslannın hazırladığı büyük film. 

1 Açtk muhabere: 

Malatyalı Muzikacı 
oğlu bay A h m e d 
Malatyanm Gündüzbey köyünden 

9 çocuk babası Mızıkacıoğlu B. Ah« 
mede: 

Geçen günkü nüshamızda sizin ve 
çocuklannızm resminizi dercetmiş-
tik. Matbaamıza müracaat ediniz. 
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ŞIRLEY KAPTAN 
EKLER JURNAL 
İlâveten ilk seansta. 

Ateş Gecesi 
Bayramda 

Saat 11 de matine 

B U G Ü N 

MELE 
Sinemasında 

CHARLES 
B O Y E R 

P r o p a n ^ O â v . olarak İ S T A N B U L S E N F O N 8 S Î 

tarafından harikulade 
bir surette yaratılan 
senenin en güzel filmi BORA 

Bu akşam j ^ / i h \ / \ g Sinemasının 

3 ncü ve en mükemmel TÜRKÇE SÖZLÜ ve ŞARKILI filmi olan 

3 AHBAB ÇAVUŞLAR 
Sinema harikasını takdim ediyor. 

y Zengin mizanseni, eğlenceli mevzuu, komik ve gülünçlü sahnelerile 
LOREL HARDİ'nin en komik filmlerini bile unutturacaktır. Tekrar tek-
rar görmek isteyeceğiniz bir filmdir. 

İlâveten: FOX JURNAL dünya havadisleri. 

SPOR KRALLARI 
FERNANDEL ve RAİMU 

Bu hafta s û m m e ı r Sinemasındadırlar 
ve yalnız bir hafta kalacaklardır. Bu neşe kaynağım görünüz. 

• • • • • • • • • • Seyircileri heyecana düşüren film • ^ • • • • • • ' • ' ^ 

YAKAN PUSELERJ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ TİNO ROSSİ'nin ZAFERİ ^^mmm^mm^^J 

BuaJcşam 

1 — Senelerdenberi dünya efkân umu-
miyesini meşgul eden meşhur İngiliz 
Polis hafiyesi 

SHERLOCK 
HOLMES 

in en merakh, heyecanh müdhiş mace
raları büyük film. 
Baş roUerde: HANS ALBERS — HENİZ 

RUHMANN — HANSİ KNOTCEK 

2 — İlâveten: ARZU ile KAMBER 
Türkçe şarkıh, sözlü şark filmi 

Bornova su işi elcsiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Bomovaya 5,5 kilometre mesafeden su isalesi, Kaptaj, Maslak, Depo inşası 
şebeke yapılması malzeme tedaılki ve müteferri hususat kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 — İşin 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 aşağlda yazıh teminat ve vesaiki 
aym gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun (4282,15) liralık 
muvakkat teminat. 

B — Kanunim 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 ala-

caklan vesika. 
5 Teklif mektuplan 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 iş hakkında fazla izaJıat almak isteyenlerin belediyeler imar heyeti fen 
şefliğine müracaat etmeleri. (317) (672) 

Piyano konseri 
Konservatuarın 

kıymetli piyano 
profesörü Ferdi 
von Statzer 11 şu
bat 938 günü sa
at 17,30 da Fran
sız tiyatrosımda 
resital verecektir. 

Programda : 
Bach ; Mozart; 
Schubert; Beetho
ven; Chopin; Liszt 
ve Dohnany'nin en 
müntehap eserleri 

vardır. Sanatkâr Ferdi von Statzere 
muvaffakiyetler dileriz. 

Bayram 
münasebetile A î Sinema emsalsiz bİr 

program hazırladı. 

Cidden emsalsiz Z büyük film birden: 

MAURİCE CHEVALİER'nin 
MARİ GLORY 

ile beraber çevirdiği 

NEŞE İLE 
eğlenceli, nükteli ve komik film. 

Macera filmlerinin şaheseri 

15 kısımlık kuvvetli bir dram 
Gangsterlere karşı muzaffer olan 
ZABITA kuvvetleri 

TÜRKÇE SÖZLÜ FİLM 
Saat 12 den itibaren matineler 

17 Şubat Perşembe gününden itibaren ^ * ^ * ^ * ' ' ^ ^ ^ 

Tepebaşı G A R D E N ' i 
Dünyanın en büyük eğlencesi Amerikanın en meşhur zenci cazı bediî 

bir güzelliğe malik ve dinamik artist 

M İ S B Y R O N 
tarafından idare olunan 

BENNV PEYTON 
Cazı seanslarında başlıyacaktır. Bu münasebetle her akşam saat 20 den itibaren 

AİLELERE DANSLI YEMEKLER 
Tabldot: 4 kab yemek 1 5 O KURUŞ 

Servis ihdas edilmiştir. Programda yeni eğlenceler 

Ahmed Sabri Oğan öldü 
Memleketimizin maruf tüccarların

dan ve Zaman Manifatura Limited şir
keti sahiplerinden Selânikli bay Ah
med Sabri Oğan iki senedenberi müp
telâ olduğu hastalıktan kurtulamıya-
rak dün vefat etmiştir. 

Bay Ahmed Sabri Oğlan İzmir tü
tün tüccarlarından Osman Senai Oğa-
nm ve Galatasaray spor kulübü ida
recilerinden Kırmızı Beyaz ve Haber 
gazeteleri spor yazıcılanndan Recep Ali 
Oğanm babası, İstanbul mebusu gene
ral Refetin biraderi bay Rifatm Kain 
pederi, merhum Rasim Sejmurun zev
cesi bayan Hafize Seynurun ağabeyi 
ve Recep Osmanm küçük kardeşiydi. 

Cenazesi bugün saat 14 de Nişantaşı 
Rumeli caddesinde Cabi apartımamn-
dan kaldınlarak Üsküdardaki aile 
makberesine defnedilecektir. Kendisini 
seven akraba ve ehibbasınm cenaze 
merasimine teşrifleri rica olunur. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, Hakkı Ruşen bir
likte, okuyucu Küçük Se-
miha ve Misel varyetesi 

DÜŞKÜN KIZLAR 
Komedi 3 perde 

Şehir Tiyatrosu dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

S Ü R T Ü K 
3 perde 

Yazan: Mahmud Yesari 
Komedi kısmı: Bu gece saat 20,30 da 
(SÖZÜN KISASI) 4 perde komedi. Yazan: 

Von Schonthan, türkçesi: S. Moray 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Pazartesi: (Kadıköy -

^ • • • • • • M h Süreyya). Salı: (Bakır-
^^^S^^jT köy). Çarşamba: (Üskü-

^ H H ^ dar) sinemalannda: 
^ L ^ ^ C E H E N N E M 

^ ^ Piyes 3 perde 
yr Ayrıca: 1 perde vodvil. 

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 kapah 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 rasthyan pazartesi günü saat on bir de 

Ankarada Dahiliye vekâleti binasında toplanacak Belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için istekülerin aşağıda yazıh teminat ve vesaiki 
ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerine uygım 6509,50 liralık 
muvakkat teminat, 

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

bulunmadığına daü- imzalı bir mektup, 
D — Belediyeler imar Jıeyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için alacak

ları vesika. 
5 — Teklif mektuplan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabUinde ko

misyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplarımn iadeli teahhütlü olması ve niha

yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin belediyeler imar heyeti fen 

şefliğine müracaat etmeleri. (315) <'676) 

I Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlânları j 
Muhammen kıymeti Metrosu Teminat miktarı 

Lira Kr. Lira Kı\ 
45222 75 3014 85 3391 71 

Galatada Yenicami mahallesinde kâin derunünde 4 masura suyu ile bir
likte depo, dükkân, han ve çarşı, garaj vesaire yapmağa elverişli vakif arsa
nın tamamı satılmak üzere ve kapalı zarf usulile 2/2/938 tarihinden itibaren 
bir ay müddetle arttırmaya konulmuştur. 

Şartnamesi her gün Beyoğlu Vakıflar müdürlüğünde mahlûlât kalemin
de görülebilir. 

İsteküleri yukarıda yazılı t e n inat mektubu veya makbuzlarüe 2490 No. lu 
kanunun tarifatı veçhile hazırladıkları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar makbuz mukabilinde Beyoğlu Vakıflar müdürlüğünde mü
teşekkil ihale komisyonu riyasetine vermeleri lâzımdır. Posta ile gönderilecek 
mektupların keza ihale saatinden bir saat evveline kadar gelmiş bulunmaları 
meşruttur. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edUmez. İhalesi 4/3/938 
(cuma) günü saat 15 Beyoğlu Vakıflar müdürlüğü binasında toplanan komis
yonda yapılacaktır. 

Fazla tafsilât almak istiyenler ihale gününe kadar hergün mahlûlât kale
mine müracaat eylemeleri. (609) 

Yüksek tahsilli memur aranıyor 
i s t a n b u l G ü m r ü k l e r i B a ş m ü d ü r l ü ğ ü n d e n : 
30 lira aylıklı muayene memurlukları için 20/1/938 günü yapılacağı ilân 

edilen müsabaka imtihanı kâfi derecede istekli çıkmadığından yapılamamış 
ve 4/3/1938 cuma günü saat 10 a bırakılmıştır. Bu imtihana girmek isteyip te 
memurin kanununun 4 üncü maddesindeki şartları haiz olan ve yaşlan 35 den 
aşağı bulunan Yüksek mektep mezunlarının vesikalarını 28/2/938 pazartesi 
eünü saat 13 e kadar Başmüdürlüğümüz Sicil Servisine getirmeleri ilân 
olunur. (693) 



StYASt İCMAL: 

ADımıaınıv^^^ü^^ dlağOşolkDolk 
Almanyadaki değişikliklerin diplo

masî üzerinde mühim tesirler yapa
cağı iş başına gelen yeni şahısların 
malûm siyasî telâkki ve zihniyetlerin
den anlaşılmaktadır. Yeni Hariciye 
Nazın Ribbentrop komünistlik ve 
Sovyetlerin en büyük aleyhdarıdır. 
Gerek Japonya gerek İtalya ile bol-
şevizme karşı Almanyanm akdettiği 
ittifakla muahedelerini o zamanki 
Hariciye Nazırı baron Von Neurath 

• ^^ğil, yalnız Londra sefiri olduğu hal
de B. Ribbentrop imzalamıştı. 

- Ayni zamanda bu diplomat Alman-
tpanm İngiltere ile gayet samimî dost 
olmasına taraftardır. Almanyanm 

-deniz kuvvetleri umumî sulhu bütün 
ingiliz İmparatorluğu bahri kuvvet
lerinin umumî hacminin üçte birini 
tecavüz eylememesi hakkında 1935 
senesinde İngiltere ile Almanya ara
sında akdolunup deniz kuvvetlerinin 
tahdidine aid muahedede B. Ribben-

:trop büyük âmil olmuştu. Münhasi-
fen büyük gemilerin hacim ve topla-
•^ntn çaplarını tahdid eden muahede
ye de gene bu zatın teşviki ile Alman
ya dahil olmttştur. 

• Almanyanm haricî siyaseti üzerin-
•de devletin mum sulh kuvvetleri ve 

bahusus ordusu başına gelen genç ge-
n&allerin düşünceleri başka tesir ya
pacaktır. Rusya ile harbetmemek ve 
bilakis müttefik ve hiç olmazsa dost 
geçinmek umumî harbden evvel Al
man büyük erkânıharbiyesinin değiş
mez bir umdesi idi. 

Umumî harbden sonra yeni Alman 
ordusu Reichswehri yaratan general 
Von Sechat dahi bu ananeyi ihya 
etmişti. Ahiren istifa eden Harbiye 
Nazın mareşal Blomberg de bu kana
atte olmakla meşhurdu. Halbuki mil
lî sosyalist partisi yalnız dahilde de
ğil hariçte dahi komünistliğin biaman 
düşmanı idi. Bu itibarla parti rüesa-
sı üe ordu erkânı arasında haricî po
litikaya aid düşüncelerde memleketin 
muvazenesi ve âtisi noktasından hay
li mubayenet vardı. Son değişiklik
lerle bu farklar kalmamıştır. Almanya 
bundan sonra Japonyanın Sovyet 
aleyhdarlığı politikasına mutlak su
rette yardım edeceği gibi İtalyayı de 
İngiltere ile anlaşmağa bütün gayre
ti üe çalışacaktır. Bu yeni siyasetin 
eserleri şimdiden belirmiştir. İngilte
re ile İtalya anlaşmak için ciddî te
mas ve müzakerelere başlamış bulu
nuyorlar. FeyzuUah Kazan 
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Başvekil dün eski Tersaneyi ve 
istinye dokunu gnzdi 

Fabrika ve Havuzlar müdürü B. Cemil 
havuzlarm vaziyeti üzeriiide B. Celâl 
Sayara uzun izahat vermiştir. 

- Başvekil, havuzlardaki tamirat işle-
rtni gözden geçirmiş, fabrika ve atel-
yeleri gezerek işçilerin çalışmalarmı 
Ve yapılmakta olan tesisatı tedkik et-
nıiştir. B. Celâl Bayar Havuzlar idare
sinin ihtiyaçları üzerinde durmuştur. 

Havuzların pek eski olması münase-
betile, tamirine başlanması tekarrür 
etmiştir. Tamirat senelere taksim olun-

• Rıak suretile ikmal edilecektir. En mü
him kısımların ikmali için 800,000 li-
fa sarfedilecektir. 

İktisad Vekili, fabrika ve havuzlar
ıma gemi inşası için yapılacak tesisat 
etrafında da izahat almıştır. Bu hu
susta mevcudiyetine lüzum gölrülen 
Oîalzeme sipariş edilmiştir. Yakında 
gelecektir. 

î s t i n y e D o k l a r ı n d a 
B. Celâl Bayar saat 17 de Fabrika ve 

Havuzlar idaresindeki tedkiklerini bi-
ti.rmiş ve oradan doğruca otomobille 
îstinye dokuna gitmiştir. Hükümetçe 
yeni satın alınarak Deniz Bank emri-
^^ verilen İstinye dokunda Vekil, bir 
saate yakın bir zaman meşgul olmuş
tur. Deniz Bank umum müdürü B. 
Yusuf Ziya Öniş Başvekille Harici
ye Vekilini İstinyede karşılamıştır. 

İstinye dokunda kısa bir müddet is
tirahat eden Başvekil, dokların vaziye
ti üzerinde B. Yusuf Ziya Önişten iza
hat almıştır. Bundan sonra hep birlik
te fabrika ve atelyelerin gezilmesine 
haşlanmıtştır. 

Başvekil, İstinye dokunun inşaat 
kudreti ve gemilerin dahilî aksanuna 
Müteallik yapacağı işler etrafında iza
hat almıştır. İstinye doklarında gemi
lerin şaftları yapılabilecektir. 

Başvekil, büyük gemilerimizden bi-
^ olan Ege ayarındaki gemi şaftlan-
nm yapılıp yapılamıyacağını sormuş
tur. 5000 tona kadar büyük gemi şaft-
'^nnın burada inşa edilebileceği anla
şılmıştır. 

Bundan sonra vapur kazanlanm 
yapmağa muktedir olduğtı bildirilen 
atelyeier gezilmiştir. Burada da büyük 
Vapur kazanlarmm yapılabileceği an-
^aşılmıtştır. Ayni zamanda Yavuz harp 
Semimizi bağlıyacak olan cesim şaman-

^ ^ a r da îstinye doklarındaki atelye-

lerde yapılabilecektir. 
Başvekilin bir müjdesi 

B. Celâl Bayar tedkikleri esnasında 
şu müjdeyi vermişlerdir: 

«— Burada yapacağınız gemi aksa
mının iptidaî maddelerini size Kara-
bükten vereceğiz. Bu suretle imalâtı
nız baştan başa yerli olacaktır.» 

Başvekil, İstinye dokunun, şirket za
manından kalma yarı metruk fleniz ta
rafındaki arazisi üzerinde de tedkikler 
yapmıştır. Bu tedkiklerden İstinye do
kunun tevsiine imkân olduğu anlaşıl
mıştır. 

İstinye dokuna büyük bir ehemmi
yet verilmektedir. Burası Havuzlar ida
resine bağlı olarak değil, Deniz Bank 
emrinde müstekiUen çalışacak ve gemi 
dahilî aksamıru yapan modem bir mü
essese haline getirilecektir. Bu cihetin 
temini için icab eden tesisat yapıla
caktır. Evvelâ dokların tevsii işi ele 
alınacaktır. Bunun için de mahallinde 
tedkikler yapüacak ve bir plân hazır
lanacaktır. 

Sabih havuz tamir edilecek ve daha 
ağır gemileri kaldırmak suretile Bal
kanların ve limanımızdan gelip geçen 
en büyük gemilerin tamiratını daha 
mükemmel yapacak hale getirilecek
tir. 

B. Celâl Bayar buradaki tedkikleri
ni de saat 6 da bitirerek istirahat için 
Perapalas oteline dönmüştür. 

B a ş v e k i l İ z m i t e STİdiyor 
Başvekil B. Celâl Bayar, refakatinde 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Araş ol
duğu halde bu sabah deniz yolile Göl
cüğe gidecektir. Başvekille Hariciye 
Veküi Gölcük tersanesinin faaliyetini 
gözden geçirdikten sonra İzmit fabri
kalarını gezecek, tedkikler yapacak
lardır. Başvekille Hariciye Vekili İzmit-
ten doğruca Ankaraya gideceklerdir. 

K a t ı r c ı o ğ l u y a n g ı n ı n d a k a z a 
i h t i m a l i k u v v e t l e n i y o r 

Katırcıoğlu hanmdaki yangm etra
fında müddeiumumîlik tahkikata de
vam ediyor. Bu tahkikatla müddeiu
mumi muavinlerinden B. İhsan meş
gul olmaktadır. 

Adliyerün şimdiye kadar yaptığı 
tahkikata nazaran bu yangmm bir su-
ikasd eseri olduğıma dair kati delil
ler bulunamamıştır. Yangmm kazaen 
çıkmış olması ihtimalleri kuvvetlidir. 

KANSIZLIK 
bînlzsIzUlc Idn yegâne de»a kaol (Uya eden c i n A O l ^ m r - ı l l f «r TO « . „ - « 
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zafiyet ve 
Chloros* 
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Bazı insanlar neden solak 
oluyorlar? Solaklık uzvî 

bir noksan midi? 
insanların bütün 

uzuvları gibi elleri
nin de büyük ehem
miyeti vardır. Hat
tâ hiç şüphe etme
den söylenebilir ki 
insan medeniyeti 
kafa kadar ellerin 
eseridir. İnsanların 
her işe yatan böyle 
iki eli olmasaydı, 
yahut insan ellerinin yapılışı hayvanla-
rm ön ayaklarına benzeseydi zavvalı akıl 
çok mşkül vaziyette kalacak, harikulade 
buluşlarını bu biçimsiz uzuvlara tevdi 
ettiği zaman sukutu hayalden sukutu ha-
hale düşecek ve belki de, hayvanlarda ol
duğu gibi," lanetler okuyarak çalışmaktan 
vazgeçecekti. 

Fakat dikkat edilecek olursa insanlar 
en mühim işlerini iki elle degll^ yalnız sağ 
ellerile yaparlar. Sol el umumiyetle sağ 
elin yardımcısıdır. Hattâ onun yaptığı 
işlerden çoğunu beceremez. Çünkü sağ el 
daha mahir, daha cerbezelidir. 

Bu umumî kaideye solaklar istisna teş
kil eder. Onlarda bilâkis sol el mahir ve 
cerbezelidir. Hemen her işlerini sol elle
rile görürler. Sağ elleri tamamen âtıl ve 
beceriksizdir. 

İnsanların büyük ekseriyetinde dalma 
sağ el inkişaf etmiş vaziyette olduğu hal
de acaba neden bazı İnsanlar solak olu
yorlar? İlmin çok eski zamanlardanberl 
meşgul olduğu bu mesele henüz halledi
lememiştir. 

İptidaî kavimler arasında dolaşan sey
yahlar bu kavimlere mensup İnsanların 
bazı hareketleri sol ele ve bazılannı da 
sağ ele tahsis ettiklerini, ellerin birine 
ajmlan Işl diğerile yapanların şiddetli 
cezalara çarpıldıklarını görmüşlerdir. 

Bunlarda umumiyetle sağ el kahraman
ca ve asıl hareketlere mahsustur. Âdi 
işler sol el İle görülür. Hattâ sağ elin 
mümtaz mevkiini tebarüz ettirmek mak-
sadile onu büyüklük, kahramanlık ve 
asalet ifade eden isimlerle yad ederler. 
Seyyahlarm iddialarına göre bugün ek
serimizin sağ el ile iş görmemiz ecdadı
mızdan kalan eski bir âdettir. Sol elin 
istihfaf edilmesi ve binaenaleyh terk edi
lişi tamamen uydurma bir zihniyetin 
mahsulüdür. 

M e ş h u r s o l a k l a r 
Solak olmak insan için bir noksanlık, 

bir Sakatlık mıdır? Yapılan tedkikler so
laklığın katiyyen uzvî bir sakatlık olma-
dıgmı göstermiştir. Nitekim dünyanm 
en parlak atletleri, tenis ve boks şampi
yonları, otomobil kullananlar, usta ni
şancılar ve eskrlmcUer arasmda bir çok 
solaklar vardır. 

Milletlerin basma geçmiş, cihana hükmetmiş krallar, 
İmparatorlar, dahî sanatkârlar ve dünya şampiyonları 
arasmda solak olanlar çoktur. Büyük iskender, 
Charlemagne, Michel - Ange, Leonard de Vinci, 

Napoleon, Goethe solakü. 

Bundan başka milletlere ve cihana 
hükmetmiş krallar, imparatorlar, insan
lığa en yüksek sanat şaheserleri hediye 
etmiş dâhiler arasında da solak olanlar 
az değildir. Eski Mısır ressam ve hekyel-
traşlarınm bir çoğu, en meşhur Firavun
lar solak İdiler. Bu hususiyete eski Ro
ma imparatorlan arasında da tesadüf 
edilor. 

Diğer taraftan Hiddetli Achille solaktu 
Cihanı fethetmiş olan Büyük İskender, 
Charlemagne, Insanlıfem yetiştirdiği en 
büyük heykeltraş Michel - Ange, yaptığı 
tablolarla fanileri hayrette bırakan res
sam Leonard de Vinci solaktı. Jöfeonde'un 
dudaklarma yapıştmlan ebedi tebessüm 
bir sol elin marifetidir. 

Bundan başka iki büyük ressam Hans 
Holbeln ve Adolf Menzel, Napolyon ve 
Goethe de tamamen solaktılar. 

Mensup olduklan milletlere iftihar ve
silesi veren büyük ressamlar, heykel-
traşlar, romancılar ve şairler arasında 
bir çok solaklar vardır. Fakat bilhassa 
musikişinaslar arasmda mevcut olan so
lakların adedi saymakla bltmiyecek ka-
dak çoktur. 

Harikulade mahir bir eskrim ustaa 
olan solak Lucien Gandin sağ ellerile kı
lıç kullananlar arasmda mağlûp etmedi
ği şampiyon bırakmamıştır. 

Bunlardan başka ellerinden solak ol
madıkları halde ayaklarından solak olan
lar da mevcuttur. Bunlar arasmda da 
birinci smıf futbocular çıkmıştır. 

Solaklığın sebebi nedir? 
tllm asırlardanberl insanlarda niçin sağ 

elin hâkim olduğu meselesini halletmeğe 
çalışıyor. Bu hususta muhtelif nazariye
ler ortaya atılmıştır. Bazı âlimler buna 
ceninin ana rahmindeki vaziyetile İzah 
etmeğe kalkmışlar, bazı âlimler İse kalb 
İle alâkası olduğunu iddia etmlşerse de 
doğrulukları tahakkuk etmemiştir. 

Bu iki nazariyeden daha f a ^ şayanı 
İtimad olmıyan üçüncü bir nazariye İse 
sağ elin sol ele faikiyetinl kökü ilk insa
na kadar giden çok eski bir alışkanlık 
şeklinde izah ediyor. Bu nazariyeye göre 
dünyaya geldiği zaman etrafım bir çok 
tehlikelerle çevrilmiş gören insan ebedî 

mücadelesinde en 
nazik uzuv olan kal
bini korumak için 
şevki tabii ile sol 
elini daima kalbi
nin üaerine bastır
mış, silâhlarını sağ 
elile kullanmıştır, 
müteakip nesiller d* 
göreneğe tâbi ola-

"^^^^^^^^^^ rak sol kollarını 
âtıl bırakmışlardır. Fakat böyle blv 
izahın üzerinde fazla ısrar etmek müm
kün olamıyor. 

Son zamanlarda ortaya atılan ve akla 
en yakın gelen izah ise şudur: 

Bilirsiniz ki beynimiz kafadan kollara 
ve ayaklara gidip hareketlerimizi idare 
eden ve hariçten gelen ihsasları beyne 
taşıyan sinirlerin merkezidir. Sol tarafı
mızda bulunan uzuvlarımız beynin sağ 
yansmdan, sağdaki uzuvlarımız ise bey
nin sol yansından idare edilir. Fakat 
beyni teşkil eden bu iki parça daima ay
ni kuvvette olmazlar. İnsanların ekseri
sinde sol beynin hücreleri sağdaklnden 
daha canlı ve daha seri bir aksülâmel 
kabiliyetine malik olduğu için her hangi 
bir ihsastan derhal müteessir olarak sağ 
kol ve ayağı daha evvel harekete getiri
yor. İradenin emrini öteki taraftan da
ha çabuk uzuvlara yetlştlrebUlyor. Bu 
suretle her işe sağ kolumuz sol kolumuz
dan evvel başlıyor. 

Buna bir istisna teşkil eden solaklar
da İse aksine olarak beynin sağ yansı sol 
yansmdan daha kuvvetli olup aksülâmel 
kabiliyeti fazladır. Sol kol sağdan daha 
atik davranabiliyor. 

Beynin iki parçasmm* ayni kuvvette 
olduğu İse pek nadirdir. Böyle olan in
sanlar hem sağ, hem sol kollannı ajml 
suhuletle kullanabilirler; biri yorulduğu 
zaman işi ötekine devrederler. 

Sol kollannı her hangi bir kaza neti-
cesüıde kaybeden sokaklar sağlam kalan 
sağ kollannı işe alıştırmak İçin çok müş
külât çekerler ve hiç bir zaman sağ kol-
lanna sol kolun becerikliliğini veremez
ler. 

Bilirsiniz ki Fransız generallerinden 
Coureaud'nun sağ kolu yoktur. Buna mu
kabil İsmini şimdi hatırlıyamadığım di
ğer bir generalin sol kolu yokmuş. Bun
lar geçenlerde bir merasimde tesadüfen 
yanyana gelmişler. General Goureaud 
arkadaşma dönerek: 

— Sen gene benden talihlisin, demiş, hiç 
olmazsa sağ kolim yerinde duruyor. 

Öteki general teessüfle başım sal-
Iıyarak: 

— Neye yarar, demiş, ben solağım.... 
Ş. H. K. 

İKTİSADÎ MESELELER 

Hayat pahalılığında 
faizin rolü 

Hayat pahaUlığı bahislerinde, ileri
ye sürülen noktalardan biri de, serma
yenin faizi meselesidir. Maliyet fiatle-
rinin yüksek olduğımu itiraf eden iş 
sahihleri, buna en büyük sebeb olarak 
faizleri göstermektedirler. Eğter iş sa
hihleri daha ucuz şartlarla, daha aşa
ğı bir faizle para alacak olurlarsa, pek 
tabiî olarak, işi daha ucuza mal ede
ceklerdir. 

Hayat pahalılığı ile esash bir suret
te mücadele edUirken, bu nokta da 
gözönünde tutulmuştur. Son günler
de, faiz hadlerini indirmek için bir 
kanım lâyihası yapıldığım haber alı
yoruz. Lâyihadaki en mühim madde
lerden biri şudur: «Ödünç para verme 
işlerinde komisyon ve masraflar da 
dahil olduğu halde yüzde sekiz buçuk
tan fazla faiz almak yasaktır. Ancak 
açık kredi şekillerindeki muameleler
de yüzde on ikiye kadar faiz aîmır.» 

Bazı kredi müesseseleri, yüzde do
kuz faiz aldıktan sonra, sigorta, ko
misyon gibi bir takım masraftan da 
ilâve etmektedirler. Bu yüzden ödünç 
para alma şartlan ağır bir vaziyete 
giriyordu. Pek tabiî olarak, ağır şera
it altında para tedarik edebilen bir 
müessese sahibi, her şeyden evvel, 
masrafım çıkarmak yoUannı anya-
caktır. Bilhassa küçük esnaf ve küçük 
imalâthane sahihleri. Bahçe sahihle
ri küçük kredi müesseselerinden ağır 
şartlar altında para almaktadırlar. 

Yeni kanun lâyihası, faiz hadlerini 
tanzim ettikten sonra, küçük müesse
seler daha müsaid şartlarla ödünç pa
ra ahnca bu, hayat pahalıhğı üzerine 
çok tesirler yapacaktır. — H. A. 

Kral Zogunun izdivacı 
Müstakbel kraliçeye 

büyük bir miras kalacak 
Arnavudluk kralı Ahmed Zogu ile 

martta evlenecek olan Macar kontesi 
Geraldine Apponyinin annesi, Fran-
sada mütekaid bir binbaşı ile evlidir 
ve aslen Amerikalıdır. Umumî harp
ten biraz evvel kont Apponjd ile Pa-
riste tamşarak evlenmiş iki kız ço
cuğa dünyaya getirmiş, sonra dul kal
mıştır. Umumî harpten sonra Maca-
ristanda patlıyan Bel Kum komünist 
ihtilâli zamanında çocuklarile bera
ber Fransaya iltica etmiş olan dul 
kontes Apponyi, orada Girault na
mında birfransız kumandanile evlen
miş ve bu ikinci izdivaçtan üç çocu
ğu dünyaya gelmiştir. 

Bugün Fransamn. Nice şehrinde 
oturan sabık kontes ve lâhik bayan 
Girault kızımn Arnavudluk kralile 
nişanlanması hakkmda Paris - Soir 
muhabirine şu beyanatta bulunmuş
tur: 

— Kızımm kral Zogu ile nişanlsoı-
dığırn Tirandan kendisinin bana gön
dermiş olduğu bir mektuptan öğren
dim. Kral Zogu, kızımm fotoğrafi-
lerini gördükten sonra âşık olmuş, 

kendisini Tirana davet etmiş ve ora
da evlenmek teklif etmiştir. 

Kızım muvafakat cevabı vermez
den evvel biraz tereddüd etmiştir. 
Zira bu izdivaç için en belli başlı 
manii, kendisinin de kabul etmek 
mecburiyetinde bulunduğu kral Zo
gunun dini teşkil ediyordu.» 

Petit Parisien gazetesi devamla 
diyor ki: 

İmparator Fransuva Jozefin vakti-
le baş mabejrincisi ve müşaviri hası 
olan kont Jules Apponyi umumi har
bin arifesinde Amerika sanayi kral-
larmdan birinin kızile evlenmişti. Bu 
izdivaçtan ild kızı olmuştur. 23 ya.-
şmda olan büyük kızı Virginie büyük 
bir Macar arazi sahibile evlenmiştir. 
Küçük kızı Geraldine de şimdi kral 
Zogu Ue evleniyor. 

Apponyi ailesinin muazzam bir ser
veti vardır. Fakat gelinin annesinin 
nakdî serveti, Apponyi aUesinin top
rak servetinin kat kat fevkindedir. 

Kral Zogu İle zevcesine İsabet ede
cek olan mlrasm 800 milyon frangı 
tecavüz edeceği söyleniyor. 

TÜRK TEMAŞASININ İNKİŞAFI 
Bu akşam Eminönü Halkevi Merkez sa

lonunda saat (17,30) da Dr. Celâl Tahsin 
Boran tarafından «Türk Temaşasmın İn
kişafı» mevzulu bir konferans verllecektlf. 
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Sahife 6 A K Ş A M 10 Şubat 1938 

Faşist devletlerin nümayişine 
demokrasinin mulcabelesi... 
(Bat tarafı 1 inci sahijede) 

#rtam ziyareti kendilerini uzun müd
det Londradan uzalı bulunmanna se-
liebiyet vereceğini halbuki pek yakm 
olan Fransaya bir ziyaretin B. Musso-
Uni ile B. Hitler arasmdaki mülakata 
bir mukabele teşkil edeceğini düşün
müştür. 

İyi malûmat alan mahafilde, İngi
liz Kralmın tahta oturdukları zaman 
ecnebi devlet şeflerini ziyaret etme
leri bir taamül teşkil ettiği lıatırla;tıl-
maktadır. Binaenaleyh İngiliz Kral 
ye Kraliçesinin Paristen sonra Belçi
ka KraJmı da ziyaret etmeleri düşü
nülebilir. Fakat Berlini ve Komayı 
»yaaret etmelerine intizar edilmemek 
İcab eder. 

Parisi ziyaret eden Insriliz 
hükümdarları 

Londra 9 (A.A.) — İngiltere Kral 
•e Kraliçesinin gelecek Haziranda 
Fransayı ziyaretleri münasebetile bir 
asır kadar evvel Louls Philippe zama-
nmda saraya ziyarette bulunan Kra
liçe Viktorya'nm 1520 den beri bir 
Fransız devlet reisini ziyaret eden ilk 
Kraliçe olduğu hatırlatılıyor. 

Yedinci Edouard da 60 yıl sonra 
annesinin yaptığı gibi yapmış ve 1914 
ilkbaharmda Kral beşinci Jorj ta:ra-
findan Parise yapılan ziyaretle an
tant kordiyal teessüs etmiştir. 

Fransa gazetelerinin 
makaleleri 

Paris 9 — Bu sabahki gazetler İn-
gUtere Kral ve Kraliçesinin Frahsaya 
yapacaklan ziyaretten uzun uzadıya 
bahsediyorlar.- Echo de Paris diyor ki: 

«İngiliz Kral ve Kraliçesinin, asrin 
başmdaiı beri dördüncü ziyaret ola
cak bu ziyeretleri, 1936 dan beri sıkı 
bir İttifak haline giren antant kordi-
yalln daimi olduğunu göstermekle 
beraber. Londra ve Paris kabineleri
nin beynelmilel vaziyetin şu anda ne 
kadar vahim oldhuğunu müdrik bu
lunduklarını da izah etmektedir. 

önümüzdeki Haziranda, B. Hitler, 
B. Mussolini'nin daveti üzerine Ko
maya gidecektir. Bu ziyaret münase
betile seferber hale konulan kütleler 
tezahüratta bulunacaklardu*. İngiliz 
Kral ve Kraliçesinin seyahatinde böy
le bir tantana olmıyacaktır. Fran
sızlar ve İngilizler, Kral ve Kraliçeyi 
alkışlarken kendilerini birleştiren da
vaya olan itimadlannı ifade edecek
lerdir. Bu dava barış ve hürriyet da
vasıdır.» 

Epoque gazetesi yazıyor: «Bu ziya
ret, Fransız - İng^z anlaşmasmm 
dalma olduğu gibi kaldığma işaret
tir. Banşm belki buna bağh bulun
duğu düşünülünce, bu ziyaret herkes 
için bir ferahhk teşkü eder.» 

Jour gazetesi yazıyor: «Bugünkü 
vaziyette, bu ziyaret Fransız - İngiliz 
dostluğunım bir sembolü kıymetini 
kazanmaktadır.» 

Petit Parisien yazıyor: «Fransız 
milleti Kral Jorj ile Kraliçe Elizabete, 
kendilerini ne kadar hürmet ve mu
habbetle tuttuklarını ve hürriyete ve 
banş üllriisüne kendisi gibi sadık olan 
İngiliz milletinin kardeşçe teşriki me
saisinin kendisi için ne* kadar kıy
metli olduğımu müttehid bir surette 
gösterecektir.» 

Matin gazetesi yazıyor: «Bu ziya
ret memleketi birleştiren bağlan daha 
ziyade sıkışıtırmaktan hali kalmıyacak 
olan mühim bir Fransız - İngiliz dost
luk tezahürüdür.» 

Exelsior gazetesi yazıyor: «İngiliz 
Kral ve Kraliçesinin, krallık dışında
ki İlk ziyaretleri için, hak ve hürriye
tin müdafaası uğrunda kanlarını 
Fransız muhariplerinin kamna ka
rıştırmış olan İngiliz muhariplerinin 
hatırasmı tebcil etmek üzere Fransa 
tarafmdan yapılan daveti kabul et
meleri manalı bulunmaktadır. Fran
sa ile İngiltere halen de ve daima 
sulh yolundaki gayretlerini bu ülkü 
uğnma birleştirmektedirler. Fransız 
milleti İngUiz Kiral ve Kraliçesini 
müttehiden hürmet ve sevgi ile kar-
şılıyac^tır. 

Yugoslavya kral naibi ve Dük 
de Kent Atinaya gittiler 
Belgrad 9 (A.A.) — Yunan prensi 

Nikolamn vefatı münasebetüe naip 
prens Paul bu akşam Atinaya git
mek üzere Belgraddan aynlmıştır. 
Ayni trenle dük ve düşes de Kent de 
Belgraddan hareket etmişlerdir. 

İstasyonda niyabet meclisi âza-
smdan Stankoviç üe Peroviç, Baş
vekil Stoyadinoviç, Belgraddaki İn
giliz ve Yunan elçileri üe kı-abn as
keri ve mülkî daireleri âzası hazır 
bulunmuşlardır. 

Atina 9 (A.A.) — Atina ajansı bil
diriyor: 

Prens Nikolamn ölümü haberi bü
tün mahfillerde çok elemli bir his 
uyandırmıştır. Cenaze merasiminin 
tarihi henüz tesbit edilmemiştir. 
Prensin kızları düşes Kent ile Kon
tes Torring Jottenbacht ve kocaları 
ve Yugoslav naibi prens Pol Atinaya 
gelmek üzere yolda bulunuyorlar. 

Kral Jorjun amcası olan prens 
Nikola, 9/1/1875 tarihinde Atinada 
doğmuştur. Mükemmel bir askerî 
tahsil gördükten sonra topçu general
liğine kadar yükselmiştir. 

Altı şehrin elektrik tesisatı 
satın alınacak 

Ankara 9 (Telefonla) — Edirne, Te
kirdağ, Bahkesir Bursa, Gaziantep ve 
Mersin şehirlerinin elektrik tesisatını 
hükümetimize devretmek için mezkûr 
vüâyetlerdeki şirketler Nafia Vekâleti
ne teklifte bulnmuşiardı. 

Öğrendiğime göre, bu altı şehrin te
sisatı satm ahndıktan sonra tevsi edi
lecek ve bu şehirlerimizin ihtiyaçları 
tamamen karşılanacaktır. 

İtalya - Japonya 
Mussolinîn oğlu yakında 

tayyare ile bu seferi 
yapacak 

Roma 9 (A.A.) — Tayyareci Bruno 
Mussolini ile Nino Moscastelli, cenu-' 
bî Ameıikadan avdet ettikten sonra, 
Japonyaya doğru bir sefer hazırlıya-
caklardır. Bu seferin icra edUeceği 
geçen ay Japon tayyarecUeri şerefi
ne verlimiş olan ziyafet esnasında 
haber verilmiştir. İtalyanlar, on gün
den beri servise çıkarılıraş olan yeni 
tip tayyarelerile Japonya ile İtalya 
arasında muntazam bir servis vücu
da getirmeği tasavvur etmektedirler. 

Diğer taraftan tayyareci Giovanni 
Albertini'nin bugün Londra'ya gide
ceği ve oradan, bu ayın 14 ünde 
Londra - Cap gidip gelme sürat re
korunu kırmağa teşebbüs edeceği 
haber verilmektedir. 

Pera takımı bayramda An-
karada iki maç yapacak 

Ankara 9 (Telefon) — Pera takımı 
bayramda Demir Çankaya ve Gü
neşle iki maç yapmak üzere Ankara-
ya gelecektir. Maçlar cumartesi ve pa
zartesi şehir stadında yapılacaktır. 

Kütahya umumî meclisi 
toplandı 

Kütahya (Akşam) — Vilâyet 
umumî meclisi 1/2/938 salı günü yü-
hk toplanmalanna bu sene ilk defa 
olarak hususî muhasebe binası civa-
nnda başladı. Vilâyet kaymakamla-
rUe ve bir büyük dinleyici kütlesinin 
hazır bulunduğu bu içtimada vali
miz Sedat Erin, meclisi açtı. Bu yı-
hn varlıklı neticelere kavuşmasını 
temenni etti. Bundan sonra seçime 
geçildi. 

Genel meclisin toplanması müna
sebetile azalar şerefine geçen sene 
yapılan ilk okulda çaylı bir eğlence 
tertip edilmiştir. Valimiz ve seçkin 
bir zümrenin bulunduğu bu neşeli 
toplantı geç vakte kadar devam et
miştir. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet 
Ekrem, Taksim: Nlzameddin. Beyoğ
lu: Kanzuk, Yenişehirde Baronak-
yan, Bostanbaşmda İtimad, Galata: 
İsmet, Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: 
Haiıcıoğlunda Barbut, Emiııöııü: Be-
şlr Kemal, Fatilı: İsmail Hakkı, Ka-
ragümrük: Ahmed Suad, Bakırköy: 
Merkez, Sarıyer: Osman, Aksaray: 
Etem Pertev, Beşiktaş: Vidin, Fener: 
Vitall, Kumkapı: Belkis, Kûçükpa-
zar: Hasan Hulusi, Samatya: Koca-
mustafapaşada Rıdvan, Alemdar: 
Çemberlitaşta Sim Rasim, Şehremi
ni: Topkapıda Nâzım, Kadıköy: Pa-
zaryolunda Rıfat Muhtar, Modada 
Alâaddin, Üsküdar: Çarşıboyunda İt-
tihad, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Şinasi Rıza. 

Her rece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdaki ec-
zaneler her gece açıktır. 

İhracatın hararetli devresi geçti, 
i(üçük partiler halinde iş oluyor 

ihracat mevsiminin en hararetli 
devresi geçmiştir. Bundan sonra 
ufak partiler halinde satışlar beklen
dir. Bu hafta içinde başka hangi mad-
lerl üzerinde de küçük işler olmakta
dır. Bunun bir sebebi de stoklann 
azalmasıdır. Bundan başka Avrupa-
daki alıcılar ihtiyaçları nisbctinde 
mal almışlardır. 

Son günlerin en hararetli işlerin
den biri de, yaş meyva ticaretidir. En 
ziyade portakal satışları yapılmakta
dır. Bn hafta içinde başka hangi mad
deler üzerine talebler vardu-? Bütün 
bunlar hakkında malûmat vermek 
için, her hafta olduğu gibi, muhtelif 
maddeleri birer birer aşağıya yazıyo
ruz: 

Av derileri — Piyasa geçen haftaya 
nisbetle daha canlıdır. En ziyade ya
ban kedisi istenilmektedir. Bilhassa 
Amerikadan gelen teklif mektublann-
da yaban kedisinden bahsedilmekte
dir. Bu talebler karşısında yaban ke
disi fiatleri artıyor. Son günlerde 150 
liraya kadar yükselmiştir. Memleke
timizde yaban kedisi avcılığına pek az 
ehemmiyet verilmektedir. Bunu avla
mak güç bir iştir. Başka memleketler
de yalnız yaban kedisi avcılığile ve 
yaban kedilerini yetiştirmekle meşgul 
insanlar vardır. Bizde de bu işi mes
lek ve ihtisas haline getiren köylüler 
olursa, memleketimize bu yüzden da
ha çok para girecektir. 

Tilki derileri üzerine muamele az
dır. Bu yüzden tilki fiatleri de 3 lira
ya kad,ar düşmektedir. Sansarların 
fiati 26 - 29 lira arasındadır. Maama-
fih sansarlara karşı ümid daha fazla
dır. Geçen haftalar içinde sansar deri
lerine taleb olmıyacağmdan bahsedi
liyordu. 

Tütün — Marmara mıntakasmda 
henüz piyasa açılmamıştu-. Bir ay 
sonra Marmara tütünlerinin satış 
devresi başlıyacaktır. Şimdi en ziyade 
Samsun piyasasında hararetli işler 
vardır. Alman haberlere göre, Sam
sunda tütün satış vaziyeti gayet iyi
dir. Bilhassa Bafrada ecnebi grubları 
biribirlerine rekabet ederek, piyasay
la çok yakından alâkadar olmaktadır. 
Ecnebi firmaları arasmda Alman si
gara tröstleri namına tütün alan bir 
grup ta dahildir. Alâkadarların söyle
diğine göre, bu sene Samsun piyasa
sında stok mal kalmıyacaktır. 

Dokuma ham maddeleri — Son 
günlerde yapağı satışları artmıştır. 
Fakat bu satışlar ihracat için değil, 
daha ziyade yerli fabrikalarm İhtiya
cı içindir. Fakat fabrikaların piyasay
la alâkadar olması, durgun bir devre 
geçiren yapağı piyasasını canlandır
mıştır. 

Tiftik üzerine hiç bir iş yoktur. Ma»* 
mafih tiftik stoku pek azaldığı için, 
ortada endişe edilecek bir şey yoktur. 
Pamuk için. İstanbul pijrasasmda ha
raretli işler beklenmektedir. Daha 
doğrusu ümid edilmektedir. Bazı fir
malar, Romanyaya petrol mukabilin
de, pamuk satmak için, büyük işlere 
girişmişlerdir. Romanyanın hangi ev
safta mal istediği tamamile. anlaşılaı» 
mamıştır. Fakat bu da tecrübelerden 
sonra, Romanyadaki ithalâtçılarla jra-
pılan muamelelerin neticesinden son
ra tamamile anlaşılacaktır. 

Hububat maddeleri — Son bir haf
ta içinde ihracatçılar, piyasadan ar
pa toplamaktadır. Antalyadan kilosu 
4 kuruştan arpa ihraç edilmektedir. 

Çavdar için yeni bir şey yoktur, ih
racat tacirlerinin Viyanaya göndeıtli-
ği çavdar numuneleri çok beğenilmiş
tir. Yakında Avusturyaya çavdar sa
tışları ümid edilmektedir. Fakat piya
sada mal az olduğu için, fiatler biraz 
yüksektir. Avrupa firmaları fiatleri 
fazla bulmaktadırlar. Bu hafta içinde 
fiat 5 kuruştu. 

Kuru meyvalar — Kuru meyvalar-
dan elde stok kaldığından bahseden
ler çoktur. Fakat ihracat işlerile alâ
kadar salâhiyettar bir müessesenin 
yaptığı hesaba göre, vaziyet anlatıldı
ğı kadar mübalâğWı değildir. 937 se
nesinde Ege mmtakasinda 42 bin ton 
üzüm istihsal edilmişti. Bunun 30 bin 
tonu ihraç edilmiştir. Alıcılann başın
da, Almanya, ikinci derecede de İngil
tere bulımmaktadır. 

İncire gelince, istihsal 30 bin ton
du. Bunun 24 bin tonu ihraç edilmiş
ler. Geriye kalan incirlerden mühim 
bir kısmı da İnhisarlar tarafından sa
tın ahnmıştır. 

Fındık için tam bir rakkam vermek 
mümkün değildir. Alâkadar tacirlerin 
söylediğine göre, fındık stoku az de
ğildir. 

Yağ ve peynir — Geçen hafta be
yaz peynir fiatleri yükselmişti. Trak-
yadan piyasaya 1500 kilo kadar pey
nir geldiği için fiatlerde yeni bir düş
künlük baş göstermiştir. 

Trabzon yağlannm fiati 90 kuruş
tur. Trabzondan haftada ancak 30-40 
teneke mal gelmektedir. Eğer soğuk 
hava depolarmda stok mal olmasay
dı. Fiatler daha yüksek olacaktı. Zey
tin yağlarmdaki ucuzluk birdenbüe 
durmuştur. Halbuki bü sene bereket
li zeytin senesiydi, fiatlerin pek ucu* 
olması lâzım gelirdi. Alâkadarlara bU 
suali sorduğumuz zaman şu cevabı 
alıyoruz: 

«— Vakıa mahsul boldu, fakat bU 
seneki zeytinlerin verim kabiliyeti aa-
dır, sebeb budur.» Belki budur. 

H. A. 

[ Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 
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Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

— Ben gözümü kapıyamazdun. Vu
ruşma sahasmda ne oldu?. 

Dramatik bir hikâyeye başladı: 
— Yirmi adım fasıla ile karşı kal

cıya durduk, Rival, hazır mısmız? di
ye sordu, sonra ateş!., kumandasını 
verdi. Ben hemen kolumu kaldırdım, 
ancak kabahat ettim, basma nişan 
İddim, sUâhım da çok ağurdı, bense 
hafif tabancaya alışığun, tetik güç 
oynaymca tabanca titredi, isabet etti-
remedim. O da iyi atıyor ha. Kurşu
nu şakağımm dibinden geçti. Rüzgâ-
nm dup( 

Kadm kucağmda oturmuş, boynu
na sarümış, sanki geçirdiği tehlikeye 
iştirak ediyordu. Mınldanıyordu: 

— Zavalh yavrucuğum... 
Bu hikâye bittikten sonra dedi ki: 
— Artık sensiz olamıyorum. Seni 

görmeliyim, kocam da Paristeyken 
kolay değU. Sabahları, daha sen kalk
madan evvel bir saat vaktim oluyor, 
gelebUirim ama, o kötü evine a3rak 
basamıyorum. Ne yapalım? 

Dury, birdenbire aklma bir şey gel
miş gibi sordu: 

— Buraya kaç para veriyorsun? 
— Ayda yüz frank. 
— Bugünden itibaren benim hesa

bıma işler, buraya yerleşirim, eski 
evim esasen dar gelmeğe başladı. 

Kadın bir müddet düşündü: 
— Hayır, olmaz dedi. 
Duroy şaştı: 
— Neden? 
— Çünkü... 
— Lâf bu. Burası hoşuma gidiyor. 

Buraya yerleşeceğim. 
Gülmeğe başladı: 
— Esasen kontrat benim üstüme. 
Kadm istemiyordu: 
— Hayır, hayır, istemem. 
— Ama neden? 
Sokuldu, fısladı: 
— Buraya kadm getirirsin, İstemem. 
Kızdı: 
— Bıma imkân yok. Sana söz veri

rim. 
— Hayır, verdiğin söze rağmen geti

rirsin. 
— Yemin ederim. 
— Sahi mi, namusun üzerine yemin 

eder misin? Burası bizim, yalnız bizim 
evimiz değü mi? 

Bir aşk hami esile boynuna sarıldı; 
— öyleyse razıyım camm. Ama şu

nu bil ki, bir defa bile beni aldatacak 
olursan, bir daha yüzümü göremezsin. 

Duroy gene yemin etti ve hemen Q 

gün yerleşmesine karar verildi; kapı
nın önünden geçerken onu görecekti. 

Kadın: 
— Herhalde pazara yemeğe bize gel, 

dedi, kocam seni pek beğendi. 
Bu hoşuna gitti: 
— Ya, sahi mi? 
— Evet, gözüne girdin. Bana bir 

gün sayfiyede büyük bir şatoda büyü
düğünü söylemiştin değil mi? 

— Evet, neye sordun? 
— Ziraat işlerinden biraz anlaman 

lâzım. 
— Anlarım. 
— Öyleyse ona ziraatten bahset; 

pek hoşuna gider. 
— Olm-. 
Düello şefkatini attırmıştı, Duroyu 

tekrar tekrar öperek aynldı. 
Duroy gazeteye giderken düşünü

yordu: «Ne tuhaf mahlûk! Ne kuş be
yinli kadm! Ne istediğini, ne sevdiği
ni anlamağa imkân var mı? Ne de ga-
rib aile! Bu bejrinsizle bu ihtiyarı han
gi muzip birleştirmiş? Bu müfettiş, 
bu mektep talebesini ne diye almış, 
esrar! Kimbilir, belki de sevmiştir.» 

Ve şu neticeye vardı: «Pek âlâ bir 
metres. Elimden kaçınrsam budalalık 
etmiş olurum.» 

Düellodan sonra Duroy, La Vie Fran-
çaise'de baş fıkracı oldu; ancak yaza
cak şey bulmakta güçlük çektiğinden. 

ahlâkın tereddisi, karakterleıin sukut, 
vatanperverliğin zaafa uğraması, Fran
sız şerefinin kansızlığmdan bahsetme
ğe başladı. «Kansızlık» kelimesini bul
duğu için göğüs kabartıyordu. 

Constantinople sokağma taşınmış, 
sandığını, fırçasını, usturasım ve sa
bununu getirmişti, van yoğu da bun
dan ibaretti. Haftada iki üç kere ba
yan Marelle erkenden geliyordu. 

Duroy da her perşembe günü yemeğe 
onlara gidiyor, bay Marelle'e ziraatten 
bahsederek kur yapıyor, kendi de top
rak ve ekim işlerine alâkalandığı için, 
öyle bir konuşmağa dalıyordu ki, kana-
pede uyuya kalan kanlarını unutuyor
lardı. 

Laurine kâh babasının, kâh Güze-
lim'in kucağında uyuyordu. 

Gazeteci gittikten sonra bay Marelle 
arkasından muhakkak: 

— Bir adamla konuşmak cidden zevk 
diyordu. Okumuş adam. 

Şubat sona eriyordu. Sokaklarda 
menekşeler satıhyordu. Duroy, kendi 
havasında bulut içinde yaşıyordu. 

Bir gece eve girerken, kapmm altm-
dan sokulmuş bir mektup buldu. Pul 
damgasına baktı: Cannes» yazıhydı. 
Açıp okudu. 

«Aziz arkadaşım, her hususta size 
baş vuıabileceğinai söylemiştiniz değil 
mi? Bımun için sizden ağır bir İş Isti-
yeceğim, buraya gelmeni, ve ölüm dö

şeğinde yatan Charles'in son demleıln-
de beni yalmz bırakmamanızı rica ede
ceğim. Yatağından kalkıyor amma, bu 
haftayı galiba çıkaramıyacaktır; dok
tor söyledi. 

«Gece gündüz can çekişen bir has
tayı görmeğte tahammülüm kalmadı. 
Haleti neziin fecaatini gözlerimin önü
ne getiriyorum. Kocarmn hiç kimsesi 
olmadığından, bunu ancak sizden baş
ka birinden rica edemem. Onım aıka-
daşınız, sizi gazeteye o aldı. Rica ede
rim geliniz, çağıracak başka kimseler 
yok. 

Candan arkadaşmız 
Madeleine Forestief 

Georges'un kalbine halâsa benzer Irf* 
nefes doldu, önüne bir alan açıldı, söj* 
lendi: 

«Tabiî gideceğim. Zavallı Charles! 
Yalancı dünya...» 

Mektubu patıona gösterdi, bay Wal' 
ter homurdanarak izin verdi: 

—Amma çabuk geliniz, burada siz« 
İhtiyacımız var. 

Duroy, Marelle'lere bir telgrafla ha* 
ber verdikten sonra, sabah yedi eks-
presile Cannes'a hareket etti. 

Ertesi günü saat dörde doğtu vastf 
oldu. 

Hizmetçi kapıyı açınca: 
— Bayan sizi sabırsızlıkla bekliyo*** 

du, dedi. 
Duroy sordu: 

;<Arkası var). 



^ » . * 

ABHTA IMUVELI 

a t i l c ı v a r a a d dol a ş ı r 't 

G üzel sayfiye evierile dolu olan 
bu köyün içinde Sadiye hanı-

)tnın ölüm haberi büyük bir dedikodu
ya sebep olmuştVL Uyku ilâcı almış 
ve sabahleyin ölüsü bulunmuş olan 
bu kadm acaba intihar mı etmişti, 
yoksa bir kaizaya mı kurban gitmişti? 
, Dost, düşman herkes bu hâdiseyle 
toeşguldü. Doktor Rahmi beye ras ge
lenler hemen yanma koşup soruyor
lardı: 

— Cesedi muayene eden sizsiniz. 
Be dersiniz intihar mı? 
, Rahmi bey gferezeliğl seTmiyen, ak
tı başmda, ciddi tavırlı, orta yaşlardal 
bir adamdı. Suallere kısaca cevap ve
riyordu. 

— Bilmem, her iki ihtimal de akla 
geliyor. 

— Allah Allah! Tam da mesud olal-
cağı sıralarda öldü... Zavalh kadm, 
işittiğimize göre yakmda Cevdet bey
le evlenecsekmiş. 

— Belki.. 
— Filhakika doktorlar ketum olur 

amma, bu kadarı da fazlal Geçen 
sene Sadiye hanımm kocası olan o 
Sarhoş herif öldükten sonra Cevdet 
bey ziyaıetlerini sıklaştırmış. 

Doktor Rahmi omuz silktl. Saatine 
baktı: 

— Affedersiniz, yedi olmuş. Köşke 
yemeğe davetliyim. Geç kaldım! di
yerek hızh adımlai-la ilerledi. 

—2— 
Ç* evdet bey mühim bir servet kar 
^^zandıktan scmra iş hayatmdan 

Çekilmiş, gerek bahçesinin güzelliği, 
Eerek hayatmm lüksü Ue dillere des-
^ olan köşkünde asude bir ömür ge
çiriyordu. 

Gdebiyata pek merakhydı, tarih ki-
^ 1 yazmak arzusuna düşmüştü. Kâ
tibi olan genç muharrirlerden Ruhi 
öe bu is için kendisine yardım ediyor
du. 

Doktor Rahmiyi Şaban ağa karşı
ladı. 

— Beyefendi yazı odasmda meşgul 
efendim... 

— Öyle ise hiç haba: verme beyel 
Kanunlarla oturup konuşuruz... 

Salondan içeri girerken Nazikterl© 
l^arşüaştı. Kadmda tuhaf bir hal var-
•̂ ^ Bu, otuz otuz beş yaşlannda, uzun 
boylu güzel bir çerkes kızı idi. Cevdet 
beyin haremi vefat ettiğindenberi evin 
İdaresini tamamen deruhte etmiştL 
Öattâ bir aralık ev sahibinin kal-
fasiie evleneceği de dedikodu halin
de köyde bahsedilmişti. Sadiye hanım 
civara taşmdıktan sonra iş değişmiş 

Çerkes kızı, doktoru görünce ya-
***klan kızararak h^ecania: 

— Hanımlara haber vereyim, salcm-
^ kimse yok. Siz buyrün, diye telâş-
^ çıktı. 

Doktor yalnız kalmca, odaya gir
mezden evvel işittiği garib bir sesi ha
tırladı. Bu, çatirdı gibi birşeydi. Etra-
p ^ bakındı, geniş terasa çıkan cam-
« kapı aralıktı. Demek işittiği, pence-
*̂e kapanma patırdısı değilmiş. Vakit 
geçirmek için bu sesin neden ileri gA-
*^Sini keşfe uğraşırken, gözü, duva-
*a dayaU duran antika dolabma iliş-
**• Bir çok kıymetli ufak tefek ara-
"löda eski bir bibloyu yakmdan gör-
^ k için kapağı açtı, merak ettiği şe-
f e baktı ve kaparken o gayri tabiî sesi 
'^^^ranin dolab olduğımu anladı. 

Maciye hanım, parmaklan yüzük
lerle dolu elini doktora uzatarak: 
Safa geldiniz azizimi- dedi. 

^ n r a bir koltuğa yayüıp ilâve etti: 
"p- Kaymbiraderim gene pek meş-

rj"- Tarih kitabı yazafcağım diye uğ-
^ P duruyor. Rahmetli bey öleU iki 
j^^yi geçti Bizi köşke çağırdı; bir-
J ^ e oturuyoruz; lâkin yüzünü gö-
^ e aşkolsun. Hele bugünkü havadis, 
r^iye hanımm ölümü, onu pek sars-

• Şuratmdan düşen bhı parça ola-

^^adının bütün sözlerinden, Cevdet 
yord ^^^^ ^^^ hoşnudsuzluk hissedili-

^ahnıi bey şöyle düşündü: 
Covri ^̂ ^̂  hanımcığım hey! Ya 

^et bey lütfedip seni ve kızını ya-

Nakleden: 
(Vâ - Nû) 

nma almasaydı haliniz ne olacaktı? 
İş yapmasuu bilmezsiniz, idareden bi-
habersiıüz, rahat hayata ahşmışsmıs. 
Beş parasız ortada kalmca ne yapa-
caktımz?» 

Ses çıkarmadan muhatabım süz
dü. Naciye hanım eUi beş yaşlannda 
sert tavırh, haşin bakışh, her zaman 
herşeyden şikâyet etmeği seven bir ka-
dmdı. 

Kaşlarını çattı ve doktora doğru 
iğUdi: 

Dahası var. Duydımuz mu? Kı
sam Süheylâyı, evlâdlığı Nejada ni
şanladı. 

— Ya:, maşallah... Tebrik ederim.^ 
Bugün Nejad beye köyde rasladım. 

Kadm hayretle: 
— Nasıl?.. Ne münasebet?.. Nejad 

İstanbulda... 
Doktor istemeden bir pot kırmış 

ohnaktan çekinerek, tereddüdle: 
— Belki gene Cevdet beyi kızdır

mıştır; ona görünmek istememiştir. 
Bu sırada kapı açüdı. Süheylâ, gö

ründü. Bu zarif, güzel, gayet sevimli 
bir genç kızdı. NeşeU bir eda ile dok
toru selâmladıktan sonra: 

— Anne! Yemek hazır, Cevdet bey 
sizi inekliyor! - dedi. 

C evdet bey, komşusu doktor Rah-
mi'yi pek severdi. Daima onun

la derdleşir, sırdaşhk ederdi. O akşam 
yemekten sonra gene arkadaŞma: 

— Bu akşam bize gelmen için tele
fonda İsrar edişimin sebebi, sana baa 
şeyler söylemek arzusudur. Gel, kim
se bizi rahatsız etmesin: Odama gide
lim. 

İki erkek, salondan çıktılar, Yaa 
odaSma girdikleri vakit, Cevdet bey 
sobanın karşısmdaki koltuğa geçtL 
Doktor da biraz ötedeki kanepeye otur
du. Kısa bir sükûtten sonra, ev sahibi, 
yorgun bir sesle: 

— Çok üzülüyorum. Sebebini de tah
min edersin: Sadiye'nin ölümü! Bu 
kadınla seviştiğimi biliyordun. Hattâ 
kendisile evlenmek üzere sözleşmiş-
tik bile... Dün başbaşa konuşurken 

' artık bu izdivacm biran evvel olmar 
sim İsrarla tekUf ediyordum. Yüzü
me baktı ve sonra birdenbire coşaraJk 
ağlamağa başladı ve pek feci bir itiraf
ta bulundu: Kocası zannedildiği gibi 
sarhoşluktan ölmemiş... Meğer o, ko-
ca;smı zehirlemiş... Bana karşı hisset
tiği muhabbet, bu cinayete sebebi
yet vermiş. Benimle mukayese ettiği 
o adamın ahlâksızhklarma artık da
yanamaz olmuş... Sadiye hanım bana 
bunlan söylerken nasıl hayret içinde 
kaldığımı tasannu: edersin. Falcat dar 
hası var: Kadımn katil olduğunu bilen 
biri varmış. Ve mütemadiyen şantaj 
yaparak ondan para çekiyormuş. Bu 
adamı ben de tamyormuşum. Ysüa-
nımda bulunuyormuş. İsmini söjde-
mesi için ne kadar isreır ettimse de ba
na şöyle cevap verdi: «Sabırh ol, bana 
yirmi dört saat müsaiade et. Ondan 
sonra herşeyi öğrenirsin.» Halbuki İş
te şimdi öldü. Ve ben emiıüm ki inti
har etti. Bir senedenberi şantajla ona 
cehennem hayab yaşatan bu adanun 
kim olduğunu öğrenmeği ne kadar is
terdim. Senin bu hususta fikrin va:r 
mı? Ne dersin? 

— Zerrece... Şimdiden sonra öğren
mesi de güç oiac&k. 

— Güç olacağım sanmam. Çünkü 
Seıdiye ölmeden evvel mutlak bana bir 
şey yazmıştır. Bu saate kadar elime 
birşey gelmedi amma, bir his beheme
hal ona aid bir haber alacağımı bana 
bildiriyor. 

Doktor, bir aralık: 
— Bu oda ne kadar soğudu, pence

re açık mı kuzum? - diye muayene 
etti; fakat pencerenin kapalı, olduğu
nu gördü. 

O aralık Şaban ağa kapıyı vur
du. Elinde bir sürü gazete ve mektup
la içeri girdi. 

— Postacı geç kalmış. Şûndi geldi 
efendim. 

Cevdet bey, telâşla zarflara baktı 

ve bunlardan birini ötekilerden ayırsı-
rak, uşağm gitmesini bekledi, ildsi 
yalnız kalmca: 

— İşte... - dedi - Sadiye'nin mek
tubu... Demek zavalh ölmedaı evvd 
yazmış, postaya vermiş. Mutlak bu
rada, şantajı yapanm ismi de yazüı-
dır, 

— Aç, okuf. 
— Hayır, Sen git ondan sonra,.. 

Ben bu mektupla başbaşa kalmak is
tiyorum. 

— Oku, İsim olduğımu söyle de gi
deyim. 

— Hayır, sonra. 
Fazla İsrar manasızdı. Çünkü Cev

det İnadcınm biridir. Doktor, arkada-
şma veda ederek çıktL Ev sahibi onun 
arkasmdan seslendi: 

— Şaban'a söyle, kimse odama 
girmesin. Beni rahatsız etmesinler. 

D oktor, evine dönerken, Nejad'm 
nişanlanmasını ve köye geldiği 

halde Cevdet beyin evine uğramamasım 
düşünüyordu. Nejad, yakışıkh, hovarda, 

son derece müsrif bir deUkanhydı. Bar 
balığmdan para çekme şekilleri elsse-
riya Cevdet beyi sinirlendirir ve kav
galara sebebiyet verirdi. 

Zihninde bin bir düşünce, yatmak 
üzereydi ki, telefon çalmdı. Hizmet
çisi, doktorun şöyle konuştuğtmu işit
ti: 

— Evet benim, doktor Rahmi... Ya... 
Öyle mi?.. Mersi... Zahmet oldu... Na
sıl?... Kara bir haber mi?.. Cevdet btj 
vefat mı etti?.. Öldürüldü mü?.. He
men gdiyorum... 

Doktor Rahmi, derhal çantasmı ve 
alelacele lâzım olacak bazı ilaçlan 
alarak tekrar köşke koştu. Kaı»yı çal
dı. Şaban, uyku serseoü, açtL 

— Bey nerede?. 
— Bilmem. 

dan evvel amcama «Allah rahatlık ver
sin» demeğe gittim. Meyus bir hali 
vardı. Beni öptü. «Kimse gelip rahat
sız etmesin!» dedi. Ben de Şaban'a am-
camm emrini söylejdp odama çıktım. 

Kâtibi Ruhi ise ifadesinde şöyle söy
lemişti: 

— Bir aralık bazı müsveddeleri tas
hih ettirmek üzere kendisile görüş
meğe gidiyordum. Şaban'a rasladım: 
cGirmeyin. Beyefendi yalmz kalmak 
İstiyor!» dedi. 

Kama muayene edilince bu âletin 
gayet-antika ve kıymettar olduğu an-
laşüdı. Ev halkma gösteriUp soruldu
ğu zaman herkes bunu tamdı: Anti
ka dolabmda dururmuş. Doktor bu 
izahatı işitince irküdi ve polislere o 
günkü tıkırtı meselesiıü anlattı. 

Komiser, başım sallıyaTak: 
— Bu İş apaşikâr... Cinayeti yapan, 

Şaban'dır. Başka kimse olamaz. Esa
sen p, Ruhi'nin odaya girmesine mâüü 
olmuş... - dedi. 

Lâkin diğer polisler bu fikirde de-
ğUdi. NejEuim da köye gelip köşkte 
görünmediği anlaşüdı. Şüphe bu sefer 
de onun üzerine yüklenmeğe başhyor-
yordu. 

Bımu hisseden Süheylâ doktor Rah-
mi'ye yalvardı: 

— Yılmaz Ali'yi çağıralım. Ben ona 
güveniyorum. Buradaki polisler Ne-
jad'dan şüpheleniyorlar. Zevahir de 
onım aleyhinde... Halbuki ben nlşan-
hmm masumiyetine eminim... Ancak 
bu İşi Yılmaz Ali meydana çıkarabilir. 

Doktor, kızı he^ne kadar fikrinden 
vaz geçirmek istediyse de muvaffak 
olamadı; Yılmaz'a telefon etmeğe mec
bur kaldL 
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Y ılmaz Ali cinayet odasmı mua
yene etti: 

— Cevdet beyin öldürüldüğü akşam 

Doktor dfişttndtt: «Şn anne km im eve sıgmmaıııış olsalar haHorl neye 
vanr acaba?..» 

— Aman, nasıl bUmezsin? Bana 
şimdi telefon eden sen değU nüsin?. 

—-Yoo..: i 
Beyin öldürüldüğünü haber ve

ren sen değU misin, ayol? 
Herif sapsarı kesUdi: 
— Ne diyorsımuz?!.. Böyle bir şey

den haberim yok... Allaha emanet.... 
Cevdet bey odatmdan çıkmadı. 

Doktor endişeyle: 
— Garip iş... Merak ettim: Gel bir 

kere odasma bakalım, ne yapıyor?.. 
Birlikte gittiler. Kapıyı açmak iste-

düer. İçerden kilidli idi, Seslendüor, 
vurdular; fakat hiç bir cevap alama-
ymca her ilcisinin de telâşı arttı. Ka
pıyı kırarak içeıl girdiler. 'ı 

Cevdet bey masasmın başmda, yuzü 
koyun yatmıştı. Arkasına sokulmuş 
olan gayet süslü bir kamanm kabza
sı görünüyordu. Şaban kapaü kaim 
perdeleri aralıyarak: 

— Bahçeye çıkan camlı kapı açık! -
dedi. 

Telefonda cinayeti haber alan 
polisler eve doluşmuştu. Doktor

la Şaban gördükleri vaziyeti izah et
tiler. Cesede dokvmulmamıştı. Bütün 
ev halkı İstintak edüdl. Odada hiç bir
şey kaybolmamıştı; Hattâ çekmedeki 
paralar büe yerü yerinde duruyordu. 
Yalnız Sadiye hanımm yazdığı mek-
tub bir türlü bulunamadı. Cevdet be
yi en son görenin Süheylâ olduğu is
tintakta anlaşıldı. Kız dedi ki: 

— Her akşam olduğu gibi, 'yatma-

oda ayni vaziyette miydi?. - diye sor
du. 

Herşeyi olduğu gibi yerli yerince 
bıraktıklarmı öğrraıdi. Yalnız Şaban: 

— Pencerenin önündeki kadife per-
dder, gece olduğu için tabU kapalıy
dı. Hattâ bahçeye çıkan kapımn tlnr 
İlk bırakıldığmı sonradan gördük. 

Naciye hanım, gözlerindeki muhay
yel ya^an silerek: 

— RahmetU iyi adamdı. Hasisliği 
biricik kabahati idi. Beni evine aldı
ğı halde parasızlıktan inim inim in
letti. Fakat cimriUği yüzünden cam-
na kıyacak derecede düşman kazana-
cağmı zannetmem. Belki de kaisadır. 

Yılmaz Ali kızdı: 
— Aman efendim, böyle kaza olur 

mu?.. Koskoca kama, dolaptan çıkıp 
ciğerine kadar saplanmış. 

Kadm başım salladı; sonra müs
tehzi bir tebessümle: 

— Nazikter ukalânm biridir. Kaym-
biraderime kaç kere bu çerkes kızım 
savsm diye söylemiştim. Sanki ondan 
başka evi idare edecek kimse yokmuş 
gibi bh: türlü aynlamazdı. Nejad dtf 
ortalarda yok. Bari o gelse... 

Bu ifadelerle şüphder büsbütün da-
güdı. Nazikter niçin salondan çıkar
ken kızarmış, afallamıştı?. Doktor, 
neden antika' dolabmda bir tıkırtı işifr-
raişti? Çerkes kızı bunu şöyle izah 
ediyordu: 

— Beyefendi benim izinsiz dışan 
çıktığımı istemezdi. Halbuki komşu
da düğün vardı. Bir arahk gizüce 

kaçtım. Avdette salonun tarasaya açı
lan kapısmdan usulla girdim. Anti^ 
ka dolabmın kapağı açıktL Geçer. 
ken onu kapadım. Kaçamak yaptı
ğım için helecan içindeydim. Dokto
ru görünce şaşırmamm sebebi bu
dur. 

Nazikter'de doğru söyllyen bir, in
san hali vardı, 

Etoktora yapılan telefon da Mr 
muamma şekUnde kaldı. Köşkten hlf 
kimsenin telefon etmediği anlaşılı
yordu, 
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^ \ gün Yılmaz Ali doktor Rahnü-
^ ^ y i bir odaya çağırarak: 

—Sizinle konuşacağım! - dedi. 
Rahmi: 
— Hay hay! Buyurun... - cevabım 

verdi. 
Oturdular. Yılmaz Ali, tabakasm-

dan bir sigara çıkararak: 
— Azizim... Bu işe ne dersi

niz? - dedi. - Buraya geleli üç gün 
oluyor hâlâ caniyi karakola teslim 
edemedim. 

Doktor, samimiyetle: 
— öyle bir muamma ö keşfi ko

lay değil. Beş alti kişinin üstünde 
toplanan bu şüphe nasıl esaslanabi-
Ur? Hem herkes töhmet altmda, hem 
de müsbet bir delü yok. 

Ali, öksürdü: 
— Müsbet delil... Onu ben buldu

ğumu üeri sürersem ne dersiniz? 
— Zekâmza bir kat daha hayran 

olurum. 
Bir an sükût ettiler. Genç polis 

muhatabma: 
—( Takip ettiğim yolu size söyllye-

ylm. Benimle birlikte caniyi bulmak
ta güçlük çekmezsiniz'. Birinci msul-
de olarak dikkatimi celbeden telefon 
meselesi oldu. Katillerin bir kısmı 
nasıl cinayetten sonra kaçarlarsa, 
diğer bir kısmınm «kan tutmuş» de
nilen şekilde cinayet yeri civarmda 
dolaşması da a3mi suretle kaidei 
umumiyedir. Şayet Cevdet bejrln ka
tili kaçan ahlâkta olsaydı telefon 
meselesi mânâsız olurdu. Cinayet 
akşamı îstanbula gittiği anlaşılan 
Nejad'ı bunun için şüpheliler defte
rinden sildim. Maktulün odasına 
telefon hadisesi sayesinde kim gir
mişti? Bu fikr üzerinde işledim. 
Merkeze müracaat ettim. O saatte 
evinize kimin telefon ettiğini öğren
dim. Mlerkezdeki kıza: «On birde bir 
işim var. Çalar saatim bozuk. Uyku
ya dalarım da gidemem diye korku
yorum. Kuzum bayan beni uyandı-
rm!» demişsiniz. O da çahp sizinle 
kısaca konuşmuş... Benim kanaatim
ce, muhavereye kendi kendiUğlniz-
den devam ederek adamlarınıza söz
de size cinayet haberini bUdirmişler 
vehmini vermişsiniz... Tahkik ettim: 
Telefon çahndığnu adamlarmız da 
işitmiş! Sizin İçin lâzım olan da 
buydu. Cinayeti ne zaman işlediği
niz meselesine gelince, Cevdet beyin 
köşkünden dolnız buçukta aynldığı-
mzı ev halkı söyledi. Siz de itiraf et
tiniz. Evinize onda gelmişsiniz. Bu
nu adamlarınızdan öğrendim. Hal
buki mesafe normal yürüyüşle on 
dakikadan fazla tutmaz. Bu müddel 
zarfında ne yaptmız? Sokakta ni
çin gezesiniz? Hem hava soğuk, h«n 
yağmuriu. İşte onun için, doktor 
Rahmi, bence katil sizsiniz. 

Doktor bir kahkaha attı: 
— Aman Ali bey! Çüdırdımz ga

liba... Ben arkadaşım Cevdetl ne 
maksatla öldürmüş olabilirim? 

— Sadiye hanıma 3raptığmız Şan
taj meydana çıkacak korimsUe. Çün
kü bir senedenberi kadım tehdit 
ederek ondan para çeken sizdiniz. 
Cevdet bey bir hatıra defteri tutu
yormuş. Onu buldum. Bu şantaj me
selesi, son sahifede yazıh. Lâkin şan
tajcı olduğunuzu kayde vakit bula
mamış. 

— Peki siz şantajcımn ben oldu
ğumu nereden keşfettiniz?. 

— Doktorsımuz. Sadiye hammm 
kocasımn zehirlenerek öldüğünü me»« 
leğiniz icabı öğrenmişsiniz. Çünkü 
muayene size havale edilmiş ve siz, 
hükümete haber vermek tehdidile, 
zengin olan kadımn bütün servetüd 

(Devamı 13 nci sahifede) 
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Yeni belediye tdLimatnamesinde, 
tramvaylarda, hızlı s^sle konuşmanın 
yasak edilçceğinden bahsediyorlardt. 

Kulakları ağır işiten biri sordu:, -
— Ne olmuş? 
Arkadaşı kulağına iğildi, ve hay-

kırdı: 
— Tramvaylarda seninle konuşOr 

nuyacağızf. 

Bu sene kurbanlar 15-20 liraya 
satılıyor... Kurban kesmek istîyenler 
düşüncede. 

Dostlardan biri dedi ki: 
— İstanbul deniz kenarı şehirdir. 

Deniz kenarında da Kars davan keS' 
mek caiz değildir. Mademki deniz 
kenarındayız, bayram sabahı birer 
torik boğazlıyahm, maksad kan akıt
mak değil mi? 

Uçan kuşa borçlu bir zattan bah
sediliyordu. Biri dedi ki: 

— Yazık ki düyunuumumiye kalktı. 
— Kalkmasaydı ne olurdu? 
-^ Tam düyunuumumiyeye direk

tör olacak zattır da... 
* 

— Her zaman bana: Sana kurban 
dayım derdin, bayram geldi, hay
di ol bakayım.. 

Bay gülümsedi: 
— Olurum kancığım amma, Hava 

Kurumunu zarara sokarsın. 
— Neden? 
— Bende yüzülecek deri bıraktın 

mı ki... 

var da., 
' Kocamın kazanç hesablaıına bakmağa geldim, bir kaç gündür çok keyfi 

— Şey... Siz aldırmayın.^ 
çok geç oldu demek istiyor.. 

Kocam 

— Kendine güveniyorsan kafesten 
çık bakayım!.. 

Et 
Lokantada müşteri garsona: 
— Ben ömrümde bu kadar kayış 

gibi et yemedim, dedi. 
Garson gülümsedi: 
— Demek bizim lokantanm biftek

lerini bilmiyorsunuz!.. 

İhtiyat 
— Arkadaşın Ali'ye evinin adresini 

vermek istememene mâna vereme
dim... Halbuki ona borçlu değilsin... 

— Değilim, değilim ama bir gün 
borçlu olabilirim!.. 

tkizfer 
Umumî HartKie askere almacaklar 

muayene ediliyordu. İkiz kardeşler, 
Ahmedle Mehımed de muayeneye git
tiler. Evvelâ Ahmed muayeneye girdi 
Muayeneden sonra kardeşine dedi ki: 

— Çürüğe çıkanldım. 
Mehmed dedi ki: 
— Alımed, mademki sen çürüğe 

çıkanldm, benim sıram gelince, be
nim yerime gene sen muayeneye gir, 
bu suretle ben de çürüğe çıkarılmış 
oluınım. 

Ahmed Melımedin yerine muayene
ye girdi, muayeneden sonra kardeşine 
dedi ki: 

T- Aferin Mehmed, sağlam çıktm, 
seni topçuya ayırdılar!.. 

Plâka 
ölen büyük adamlann evlerine ko

nulan plâkalardan bahsediliyordu. 
İnsan öldükten sonra, evine, hatı

rasını ihya eden bir yazı yazılmasını 
ister elbette... 

Kendini büyük muharrir sanan bir 
arkadaş sordu: 

— Ben ölünce benim evime koya
cakları plâkaya ne yazarlar dersiniz?. 

Biri derhal cevşb verdi: 
— Kiralık ev!.. 

-p- Gecelik entarilefinü^satm ahr» 
mısm? 

— Gecelik entarilerini satıyor mu
sun? 

— Bir yere gece bekçisi oldum, ar
tık gecelik entarisine ihtiyacım kal-

' madı! 

Derhal 
Hayli tuhaflardandır. Geçen gün 

telâşla odaya girdi: 
— Arkadaşlar dedi, bana kim iki 

lira borç verir? Birini derhal şimdi 
iade ederim... 

Pireler 

>— Ah, artık İşimiz iştir, uzun müddet oturup dinlenebiliric.» 

Avusturyamn Loyd vapurlarmdan 
«Mars» ki bilâhare Yeniköy önünde 
bir Rus gönüllü donanmasına men
sup bir vapurla çarpışarak battı ve 
sonra îdarei Mahsusa tarafmdan alı
narak ismi Nimetihüda konmuştu, tş-
bu Mars ile Venedikte mektepten yaz 
tatilini İstanbulda geçirmek üzere ge
liyordum. O zaman vapurlar şimdiki 
tarzda konforlu olmayıp herkes ye
mekte büyük bir masa etrafmda top
lanır, yemek yer ve badehu oyun oy
nanır, görüşülürdü. Çanakkaleden 
içeri girdik, sabah erken, kahveleri
mizi içmek için bütün yolcular top-
landık.Bir müddet sonra nereden bin
diğini bilmediğim bir adam elinde 
ufak bir çanta ile, »efendiler marifetli 
pirelerimi size göstereyim, fiatleri ga
yetle ucuzdur» diye bu kabil şarlatan
lıklardan sonra, küçük yuvarlak bir 
kutu açtı, içinde bir kaç yüz pire gö-
dük! Bunlar oldukları yerde kaynaş
tıkları halde, sıçmamak, kaçmak falan 
bilmiyorlardı. Herif cebinden 30 san
tim uzunluğımda bir yorgan tiresi çı
kardı, bir ucunu kutuya indirdi, beş 
on pire ipe fırladılar, içi çevirdi, pire
ler tekrar yukan çıkmağa başladılar. 

' Bu ameliyat beş on kere tekrarlandı. 
Kâğıddan yapılmış gayetle ufak 

arabacığa ikişer, dörder pirenin sırt-
larmda yapışıko yorgan tiresi rapto-
lundu ve o küçücük arabayı sürükle
meğe başladılar. Venediktcn alelacele 
çıktım, Triyestede az bir müddet kal
dık. Brendizide bir şey bulunmaz, Pi
reden yalnız bir iki kutu şire lokumu 
getirmiştim babama; buna bir de ma
rifetli pire zammedersem hoşuna gi
der diye herife fiatini sordum. Beş 
frank dedi. Vay anasım! Bir pire beş 
franga! bir milyon verü: gibi ama, ma
rifeti var. Adam sende diyerek bir 
aded istedim. Küçük bir kutuya koy
du verdi. Benden sonra beş altı yolcu 
da cesaret alarak birer ikişer aldılar. 
Anlaşılan siftahım iyi geldiğinden he
rif bana bir aded ikramen hediye ey
ledi. Bunların iaşesini sorduk, hemen 
kendi kutusunu açtı, gömleğinin bir 
kolunu sıvadı, kolunun üzerine kutu
yu ters çevirdi. Pireler tamamen ku
tu içinde ve herifin kolu, kutunun btt-
yüklüğü kadar kıpkırmızı... Anlaşılan 
pireler kannlaruu doyurmuşlar ve 
gene yuvalarına girmişlerdi. Herif de-
foldu, gitti. TenMü veçhile akşam 
Üzeri kan ziyafeti yaptık. Eve geldim, 
pederin, elini öptüm. Bana İtalyadan 
demirhindi hulâsası getirdin mi? de
diğinde, unuttuğumdan dolayı fena 
halde raahcub olmakla, güya telâfi 
ederim diye: «Baba sana öyle bir şey 
getirdim ki taaccüb edersin marifeti
ne... Herkese beş franga verdiği halde 
bana bilâhare sif tahim iytmiş diye bir 
aded daha hediye eyledi bak» diye ku
tuyu çantadan çıkardım ve açtım. 
Mevlâ rahmet eyliye. Peder kutuda bir 
şey görmediğinden şöyle yüzüme bak
tı. Ben usuletle pireleri gösterdim, za-
vallınm hayreti bir daha arttı ve delir
diğime zahib olarak gözlerimin içine 
bakmağa başladı. 

«Bak baba şimdi marifetlerini göste
reyim de şaş» diye yorgan th^sini 
uzattım. Hakikaten pirelerin ikisi de 
tırmanmağa başladılar, üstünü altına 
çevirdim, bir daha çıktılar, üçüncü 
çevrilişte ndsi de zıp diyip kanepeye 
ve oradan sırra kedem bastılar! Oda 
kazan ben kepçe!.. Pireler bulunur 
mu? Şimdi bendeki mahcubiyet. 
Babam öfkelendiğimi! görünce: 
Zarafet kadm şu kediyi getir oğlan 
akh ile beraber pirelerini kaybetti, 
kediden beş on tane bedava kutuya 
koysun! diye uzun müddet benimle 
alay etmişti. 

I Perşembe musahabeleri 
Mekteplerde disiplin 

— 2 — 
Yazan: Selim Sim 

Mekteplerde disiplin hakkında dü
şüncelerimi geçen Perşembe Musa
habemde kısaca arzetmiştim ve di
siplin sevgi ve saygıya istinad etme
lidir, demiştim. Bu mühim bahis 
hakkında bir de (E. Buisson) un yeni 
pedagoji kamusunun dedilderine ba
kalım: 

«Mektep disiplini nedir? 
Okul hayatmı teşkil eden her nevi 

faaliyetlerin nizam ve intizam dai
resinde cereyanını temine hadim 
prosedelerin heyeti mecmuasma di
siplin diyoruz. Mektep disiplinine 
taallûk eden talimatnameler talim 
ve terbiye dairelerince tespit edilir 
ve müesseselerin direktörleri, müfet
tişlerin de iştirakile esas prensiplerin 
teferrıiatmı tespit ederler. Bu tefer
ruat mektepten mektebe olduğu gibi 
smıftan smıfa da farklı olabilir. Di
siplin kaideleri bir köy mektebile bir 
şelılr mektebi arasmda olduğu gibi 
kız ve erkek mektepleri arasmda da 
tatbikatmda bir fark gösterir. 

Ondan başka bir muallime tevdi 
edilen kalabalık bir smıfta bazı hu-
susat çok ehemmiyetli olduğu halde, 
talebesi az bir sınıfta o kadar haizi 
ehemmiyet olmaz. 

Mektep disiplini terbiye halisinde 
gerüş bir saha işgal eder. Hattâ dene
bilir M mektep teşkilâtmm esasıdır. 
Gene burada yalnız talebenin muh
telif faaliyetinde nizam ve intizama 
ve bir sınıfın inzibatına aid disiplin
den bahsedeceğiz. 

Tabiî disiplinin elzemiyeti hakkın
da söz söylemeği zaid buluruz. Çün
kü onsuz muallimin bütün mesaîsi 
akim kalır. Her gürültü vakit kay
bettirir. Gürültü patırdı arasmda ve
rilen ders de boşa gider. Bunlar bili
nen hakikatlerdir. Bir mektebin kıy
meti orada! hükümran olan disiplin 
ile ölçülür. Yalnız disiplinin de kıy
meti onu elde etmek için kullanı
lan vasıtalarla ölçülür.' Söylemeğe 
hacet yoktur İd, talim ve terbiyede 
gözetUen gaye talebenin derslo-ini 
dikkatle takib etmesinden ibaret; de-
ğUdir. Muallimin daha yüksek bir va
zifesi vardır: Onları terbiye edip adam 
etmek! öyle olunca zalıiren temin 
edilen sükût ve intizamla iktifa et
mesi doğru olmaz. Eğer elde edüen 
disiplin korkuya istinad eder ve tale-, 
beyi muallimden mektebin nizam ve 
talimatmdan soğutur ve onda idare
ye, âmirlerine karşı bir kin ve nefret 
hissi uyandınrsa elde edilen netice 
ne kadar güzel görünürse görünsün, 
hiç tereddüd etmeden söylemek lâ
zımdır ki bu disiplin fenadır. Yok bu
nun aksine neticede talebe ile mual
lim arasında bir sevgi ve saygı hissi 
uyandınrsa o zaman disiplin bir yük 
değil çok mesud bir itiyad olur. Hü
lâsa talebe intizamı sevmeğe alıştı-
nlırsa ve kendilerinde nizama riayet 
hissi uyandınlırsa o disiplin makbul
dür. 

Şimdi geliniz sizinle birlikte mü
kemmel bir disipline tabi bir ilkmek-
tebi ziyaret edelim ve bakalım orada 
hadisat nasıl cereyan ediyor, iyi bir 
muallimin neler elde edebildiğini ya
kından görelim, sonra da bu muvaf
fakiyeti istihsal için kullandığı vası-
talaıı gözden geçirelim. 

Muayyen olan saatte sabahleyin 
mektebin kapüan açüır. Hfer biri bir 
semtte oturan, çocuklar akın, akm 
gelmeğe başlarlar. Bu çocuklar so
kakta büyük bir ciddiyetle yürürler, 
itişip kakışmaklar, gelen geçenlere 
sataşmazlar, bağınşmazlar, avare, 
avare ötede beride sarkmazlar. Tram
vayla mektebe gidiyorlarsa' binerken 
inerken çok terbiyeli hareket ederler, 
mektebe tam vaktinde gelirler. Eğer 
mektebe gitmelerine mani bir hâdise 
olmuşsa ertesi gün müdüre ebeveyn
lerinden mazeretlerini büdirir bir 
tezkere getirirler. 

Muallim; t^ebenin temizliğini bi
rinci deı'ecede düşündüğü için çocuk-
larm üstlerinin başlanmn temiz ol
duğu gibi vücudlarmın da temiz ol-
masma dikkat eder. Temizliği tale
bede bir itiyad haline sokmağa gay
ret eder. Onun için her gün talebe 
smıfa girerken onlann tımaldarını. 

kulaklannı, gözlerini, burunlannf, 
saçlannı muayene eder. 

Ders zili çalmca talebe smıfa top
lu olarak girer ve her talebe yerindfl 
düzgün, biçimli bir vaziyette oturur. 
Yerinden kalkması icab ederse smı-
fm sükûnetini ihlâl etmemek için ga
yet hafif yürür. 

Sükût sınıfta disiplinin en ehenl> 
miyetli noktasıdır. Fakat burada sü
kûttan maksad korkudan taş parçası 
gibi cansız olmak değUdir. Vakıa böy
le muallimin şiddetinden korkarak 
ağızlannı kilitliyen çocukları hariç
ten ve bu işlerden anlamıyan biıl gö» 
rünce takdir edebilir. Fakat ömrünü 
terbiye meselelerine vakfetmiş bir 
mürebbi bu lıale karşı kalbinde bl? 
acı duyar, müteessir olur. çünkü kı
mıldamadan durmak çocuğun yara-
düışile kabili telif ohnadığı için bu 
vaziyetten sıkılır ve devammdan biS 
azab duyar. Böyle şiddetle elde edilen 
sükûnetten belki muallim rahat ede« 
amma, çocuk muazzeb olur. Bizim zt» 
yaret ettiğimiz mektepte çocukların 
canlı bakışlarmdan ve çehrelerinden 
anlıyoruz ki çocuklar bu sessizlikten 
sıkılmıyor ve kovanda anlar gibi ça-
hşmaktan hoşlanıyorlar. Sükûttan 
kasdolıman mâna taş gibi çeneleri 
kilitlemek değUdir. Gevezeliğe mani 
olmaktır. Talebenin hiç konuşmadad 
dinlemesi lâzım geldiği vakit mual
limin bir balası, bir işareti kâfi ge
lir. Hülâsa çocuk yazarken, okurken 
muallimile arkadaşlarile konuşuricen 
terbiyeli ve iyi bir talebeye yakışacak 
şeküde hareket eder. 

Mektebin bahçesinde talebenin ko
şup oynaması uzaktan daima mual
limin müşahadesi altmda bulundu
ğundan hiç bir talebe talimat hUâf ma 
fena bir harekette bulunmaz. Öğl6 
ve akşam paydoslarmda talebe gena 
a3mı intizam ile, ayra vekar üe evleri
ne dönerler. Bu söyledilderimiz mek
teplerde en çok göze çarpar disiplin 
noktalandır. 

Şimdi böyle bir neticeyi elde etmek 
için kullanüması lâzım olan vasıta
ları gözden geçirelim: Birinci dere
cede ehemmiyeti haiz olan mualli
min tesir ve nüfuzudur. Çünkü he* 
şey ona bağlıdır. Bazı mekteplerin 
hal ve vaziyetleri binnisbe inzibatı 
güçleştirebilir. Fakat disiplini imkân
sız küacak hiç bir sebeb varid değil
dir. Kalabalık bir smıfta disiplini te
min edemiyen bir muallim azlık biK 
sınıfta da intizam ve sükûnu elde 
edemez. Muallimler vardır ki gayet 
tabiî bir şekilde zahiren hiç yorgun
luk göstermeden talebeden âmirleri
ne itaati temin ederler. Bunîann ya!-
nmda cidden büyük bir cahd sarfet-
tikleri halde buna muvaffak olanu-
yanlar da çoktur. ÖncekUeri ne gibi 
evsafm yardımile bımu elde ettikleri
ni, ikinciler de ne gibi kusurlarını» 
muvaffakiyetlerine engel olduğunu bi< 
kere araştıraUm. . 

Makul bir disiplin t^nin etmek 
istiyen bir muallimde aranacak bi
rinci şart kullanacağı bütün vasıta-
larm talebelerin itimad ve muhabbe
tim celbedecek mahiyette ohnasıdn*-
Muallim bu kudretli maiıivelânıi» 
yardımile kuvvetli olur. Çok şey tar 
leb eder ve çok istihsal eder. Eğer tar 
lebe hocasmı sevmiyorsa bütün zah
metler boşa gider. Talim ve terbiyö* 
sini deruhde ettiği bir gencin baba-
sma (Socarte) bir gün şöyle demiş: 

«Oğlunuzu almız kendisine bir şef 
öğretmeme imkân görmüyorum. Çüü' 
kü beni sevmiyor.» Mösyö (E. Legou-
ve) bu kıymetli sözleri zikrederkert 
şunu ilâve ediyor. Muallim ve talebe-
nm müşterek bir üstadı vardır: Sev
gi! Filhakika talebelerin merbutij©* 
ti kendilerine muallimin gösterdlp 
muhabbetten doğar. Muallimin ÇO* 
culdar tarafmdan sevilmesi onun tai* 
lebelerini sevmesine bağlıdır. Yaitüi 
bu sevgi fazla lâübaliUk, fazla teklif' 
sizliğe hiç bir zaman yol açmamalı' 
dır. Tatlüık ve yumuşaklık ciddiye* 
ve vekan ihlâl etmemelidir. Çünkü 
iş teklifsizliğe dökülürse talebe tabi** 
tile şımanr ve disiplin ihlâl edilir. 

(Devam 10 uncu sahifcde) 
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Hollywoodda büyük bir sinema 
stüdyosunda neler gördüm? 
Hollywoocl stüdyolarına girmek Vaşingtonda 
Reisicumhurun evine girmekten çok güçtür 

Bir otobüs geldi, içeride her biri başka başka 
kıyafetlerde bir çok kimseler oturmuş ... 

stüdyoda uçsuz bucaksız erazi, ekilmiş tarlalar, nehir, 
bir çok binalar, büyük havuzlar vardır 

Yer yüzünde, milyonlarca, yüz 
Dülyonlarca gencin rüyalarına giren, 
dünyaca meşhur Hollyvwood stüdyo
larının en büjmk adamlanndan bi
tinin evi... Çok meşhur bir yıldızla 
içeride randevum var. Dünyada bü
yük füimler çıkaran meşhur biü 
HoUyvood stüdyosu kadar garip bit 
yer olacağım hiç zannetmiyorum. 

Avrupadan, Amerikamn her tara» 
fmdan, Afrikadan, hattâ Avustral-
yadan kalkıp bin bir hülya Ue genç
lerin koştuğu stüdyo kapılarmm har 
birinde Amerikamn 15 resmî ünifor-
taah polisi duruyor. İçeriye insan 
değil, kuş uçurtmuyorlar. Beş admx 
uzaktan İnsana sesleniyorlar: 

— Pasaportunuz nerede? 
Evet pasaport... Memleket hudut

larım geçerken naşı) pasaportunu
zu göstermeğe mecbursanız Holly-
woodda bir stüdyoya girmek İçin de 
Amerika sinema şirketleri ittihadı 
umumî müdürü mister Tom Pettey-
den bir pasaport almanız lâzımdır. 
Sinema stüdyolarına girme pasapor
tu... 

Fakat umumî müdür Tom Pettey-
nin kendi ellle yazıp, imzalıyan^ 
bana verdiği daimî pasapor ta kâfi 
değU. Bu pasaportla stüdyonım an
cak filim çekUen yerlerinden çok 
Uzak olan bekleme salonıma girebil
dim. Burada da bir o kadar polis 
İçeriye girmek istiyenlerle meşgul
düler. 

B e k l e m e s a l o n u n d a 
öyle bir bekleme salonu ki dünyar 

mn her tarafmdan gelmiş ve dış 
kapıdan her nasılsa içeri girebil
miş sinema heveslilerile, figüranlar
la dopdolu... En aşağı yüz elli kişi 
Tanz. Yüzüne bakmağa yayasnıya,-
cağınız kadar güzel genç kızlar... In-
saiıa hayret verecek derecede yakı-
|ikU delikanlılar. Dünyamn en çir-
bn adamları. Yüzünde bir gran dü
şeş asaleti olan ve bu gibi kraliçe, 
düşes, kontes rolleri almak ümidile 
bastonıma dayana dayana buraya 
gelen ihtiyar beyaz Rus kadınlan... 

Bunlann içinde hakikî kontesler, 
lutUkl markizler, general kanlan 
Olduğunu da sonradan öğrendim. 
Sonra sayısız eski Çar ordusımun 
yüksek rütbeli zabitleri ve bunlann 
•raamda Çar ordusu generalleri... 
Araplar, kızıl derililer, ÇinUler, yt 

filim için HoIlywooda gelip burada 
kalmış Eskimolar, kamburlar, had
siz hesapsız İki kanş boyunda cüce
ler... Şirley Temple rakip olmak 
ümidüe anneleıile beraber gelen çar 
çaron, çok bûn^ büyüyüp te küçül
müş çocuklar... Hele bu küçükler... 
Kendilerini, kabiliyetlerini göster
mek için çırpmıyorlar. Yüksek sesle 
şarkı söylemler. Step denilen dansı 
çayam hayret denecek bir tarzda 
yapmalar... Oraya gelen küçükler 
sanki şimdiden yıldız olmuşlar gibi 
birbirlerine âdeta rakip gözUe bakı
yorlar... Marifetli köpeğini, kedisini, 
hattâ maymununu artijst yapmak 
ümidile kucaklayıp buraya gelen-
ler..r 

°^dyoda meşhur yıldızlann mankenleri: Claudette Colbert, Alarlene Dietrlch' 
ye Carole Lombard'm «Içülerl 

Stüdyoda Ur sokak T» fDini çevirme bazıriığı 
Çantalarmdan notalar taşmış ih

tiyar musikişinaslar aralarmda ko
nuşuyorlar: 

— Enfes bir beste yaptım... Zan
nederim ki bu sefer bunu satm alır
lar... 

K a p ı d a n dönen ler 
Daha ileride senaryo muharrirle-

zl... Bir çok gençler birer hami ile 
gelmişler... Meselâ harikulade güzel 
bir genç kız görüyorsunuz ki yamn-
da eski, ihtiyar bir aktör... Onun hi
mayesine sığınarak «belki bir flgü-
ranhk kaparım» ümidile gelmiş. 
Genç kızm ihtiyar ve oldukça tamn-
mış aktöre büyülc bir itimadı var. 
Ona ümidini bulamış... Fakat ihti-
jrar aktör daha stüdyonun iç kapı-
smdan giremiyor ve geri dönüyor... 
Ehhh... Stüdyo kapısızım bazan in
sana hiç merhameti yoktur. Bir za
manlar buradan alkışlar içinde, se
lâmlar, reveranslar arasmda geçen 
meşhur artistler, talihlerinin yıldızı 
sönünce bu kapmm yüzlerine kar
şı kapandığım görmüşlerdir. 

Bir vakitler en büyük yıldızlar 
arasmda ismi geçen meşhur Anita 
Paj, geçenlerde bir arkadaşım gör
mek için gittiği bir stüdyodan, böy
le kendisine açılmıyan bir kapımn 
karşısında geri dönmeğe mecbur ol
muştur... O Anita Paj ki bir zaman
lar ismi gençlerin dilinden düşmez, 
dünya kadmlan onu taklid ederler, 
sinema şirketleri kendisine bir tek 
filim çevirtmek için kasalarmm ka-
pılaruu'ardlanna kadar açarlardı. 

Genç bzlan ihtiyar aktörlerin hi
maye etmesine mukabil, delikanlı» 
lan da himaye kanatlan altına alar 

zak gelmiş yaşlı, eski kadm artistler 
yar. 

Genç kızların, delikanlılann ümit
lerle dolu gözlöri hep kapıda... Ah 
bu kapı!... Bu kapımn arka tarafı... 
Bir çok genç başlann içinde yaşıyan 
hayalî cennet orada... Ban polisle
rin hürmetle kendisine yol verdikle
ri stüdyonım büyüklerinden Wri ge
çerken genç kız, genç kaüm veya ddi-
kanluun gözleri henien o tarafa çevri
liyor. Bu gözlerin içmde öyle bir yal-
vanş var ki... 

Polisler içeri3re girmek istiyenlerin 
isimlerini, İşlerini birer kâğıda ya^ 
zıp görmek istedikleri adama gönde
riyorlar. Eğer içeriden bir cevap ge
lirse asıl stüdyoya girebilirsiniz. Gelr 

mezse ertesi güne kadar bekleşeniz 
de nafiledir. 

İçeriden «gitsin» müsaadesi gel' 
dikten sonra da İş bitmiş değUdir 
Polis size İkinci bir pasaport verir 
Bundan sonra kapıya yaklaşırsıms 
Fakat, kapmm tokmağım boşuna 
çevirmeyiniz. Çünkü açılmaz. Polis 
siz kapıya yaklaştığımz zaman önün
deki düğm^K'den birine basar. îşte 
ancak o zanlEaı kapı bizim İtfaiya 
otomobillerinin acı bağırmalanm an
dıran bir gürültü Ue açılır ve siz 
içeriye girdikten sonra hemen ka-
pamr. 

Kırmızı pasaport 
işte bütün bunlan yaptıktan son

ra kendimi uçsuz bucaksız bir erazi-
de, bir takım dev gibi binalann ara
smda buldum. Büyük stüdyolar, böy
le ânzalı erazide kurulmuş. Bu era-
linin içinde dağ var. Küçük bir ne
hir geçiyor. Bnlmiş bir tarla göze 
çarpıyor. Çüıdcü filim için ne lâzım-1 
sa stüdyoda bulunması şart... Fa- ^ 
kat asıl filim çekilen hangar gib) 
yerin her tarafı kapaU, «çalışma stüd
yosu» denilen yerlere girmek büsbü
tün imkânsız, polisin verdiği bu 
kâğıd kâfi değil... İçinde filim çev
rilen «çalışma stüdyo» laıma «kır
mızı pasaport» suz kimse, hattâ stüd-
yolanmn müdürleri de giremiyor. 
Böyle bir nizam kurulmuş. Buna 
müdüründen kapıcısına kadar herkes 
riayet ediyor. 

Bizimle beraber çalışma stüdyola-
nna girmek için Metro Goldwin'in 
nüfuzlu müdürlerinden ikisi de kır
mızı pasaport aldılar. O zaman aıı-
ladım ki Hollywood'da meselâ bir 
Metro Goldwin Mayer, bir Üniversal, 
bir Paramoımt, bir <R. K. O. Radyo» 
stüdyosuna girmek Vaşingtonda Re-
isicümhunm oturduğu Beyazeve gir
mekten çok daha güçtür. 
S t ü d y o d a otobüs i s tasyonu 

Kırmızı pasaportlan aldıktan son
ra bana rehberlik eden Metro fîold-
wln Mayer'in neşriyat müdürü: 

— Asıl filim çekilen yerleri görme
den önce size stüdyoyu baştan basa 
gezdireyim... dedi. Fakat stüdyoyu 
yaya gezmek pek imkânsızdır. Şura
daki istasyonda otobüs bekliyece-
ğiz... Evet stüdyonun içinde otobüs 
ye istasyon... 

(Devauı onnnca sahifede) 
Hikmet Feridun E» ' 
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Millî kümenin ilk maçları 
Galatasaray - Beşiktaş, Fenerlıatıçe - Güneş 

maçlarının vereceûi neticeler mühlniilir 

Oe«en MM yapılaa FMMCIMİIÇ* CHbıeı mim kflma macmdsB lU enstantane 

Ba hafta kanılaşaeak dürt ^kmun kaptan lan: Hakkı (B. I. BL), Fikret (F. B.), 
Necdet (O. S.).BebU G.) 

Futbolümüze büyük bir hız veren 
millî kümenin ikinci yılına, geçen se
ne olduğu gibi, gene başta gelen dört 
klübümüzün maçlarile giriyoruz. 

Geçen seneye göre arada ufak bin 
değişiklik var: îlk maçlar Fenerbah
çe ile Beşiktaş, Güneşle Galatasaray 

arasında: oynanmıştı. Bu sene ise Gala* 
tasarayla Beşiktaş, Fenerbahçe ile Gü
neşi karşı karşıya göreceğiz. 

Bu pazar karşı karşıya gelecek bu 
takımlarm yeni mevsim içinde üç mal-
çmı gördük: 
Liğ maçlarmda Beşiktaş ve Galatasa
ray 4-4 berabere kaldüar. Tayyare 
kupası finalinde Beşiktaş Galatasara-
yı 3-2 yendi. Liğ maçlarmda Fener
bahçe Güneşe 4-2 mağlûp oldu. 

Bu pazar yapüacak msıçlan, bu ne
ticeleri esas tutarak mütalea etmek 
doğru olmamakla beraber her halde 
bunlar da mukayese noktasmdan göz 
önünden uzaklaştınlmaması lâzım 
gelen noktalardır. 

îlk olarak Beşiktaşla Galatasarayı 
ele alırsak bu iki takım, geçenlerde 
bir vesüe ile de bahsettiğimiz gibi a-
şağı yukan müsavi galibiyet ihtimal-
lerile çarpışmağa, fakat çok defa şans 
Beşiktaşa gülmektedir. 

Son Yugoslav - Galatasaray ma-
çmda' gördüğümüz Galatasaray 
takımı, son Beşiktaş - Galatasaray 
maçmda gördüğümüz takımdan bi
raz daha iyi, biraz daha kuvvetli bir 
şekil almıştır. Bu kuvvet, bühassa 
muavin hattında iyi bu: eleman olaa 
AnkaraU ve eski Karagümrüklü Mu-
sanm ütihakile tebarüz etmektedir. 
Ancak Musaıun nizami vaziyeti katt 
olarak biünmediği için Galatasaray 
takımmda bu maçta oynayıp oynamı-
yacağmı kestiremiyoruz. Oynadığı, dar 
ha doğrusu oymyabildiği takdirde Ga
latasaray müdafaa hatlarımn sağ ta
rafı emniyetli bir vasiyete girmiş o-
luyor. Çünkü Musanm arkasmda da 
atak ve çevik olan Salim vardır. Fakat 
Musa oynamadığı takdirde şündilik 
Galatasaray muavin hattı takımm en 
zayif taraıfıdır. Yugoslavya maçmda 
gördüğümüz merkez muavin Turhan 
ağırdır ve ağır olduğu için de hücum 
hattına yardımı da hafifdir. Sol mua
vin Celâl gayretli ve fedakâr bir genç 
olmakla beraber futbol bilgisi yüksek 
değil, boyu da dalıa cüsseli hasımlar 
karşısında kendismi aksatacak kadar 
kısadır. 

Bunun için Galatasaray hesabma 
düşünülecek nokta, az çok muvafık 
olabilecehk hücum ve müdafaa hat
ırımı daha iyi bir hale getirmekten 
l.'.zla muavin hattını çok daha kuvvet
li bir hîde sokmaktır. 

Beşiktaş takmu, Galatasaray takı
mı gibi değildir. Geçen sene başlann-
danberl zaman zaman ufak tefek de* 
ğişikliklere rağmen, Isükrar bulmuş 
bir takımdır. Bu itibarla Beşiktaş -
Galatasaray maçımn neticesi Be
şiktaş takumna değU, Galatasaray ta-
kiminin ne şekUde çıkacağına bağU-
dır. Daha açık bir izahla: Beşiktaş 
takımınm kadrosu muayyen gibidir, 
Galatasaraym ise nasıl çıkacağı ma
lûm değildir, bımun için galibiyet 
şanslan Galatasara3rm çıkarabilece
ği takım şeklUe değişir. 

Güneş - Fenerbahçe maçma gelin
ce, Fenerbahçenin liğ maçlarmda Gü
neşe karşı uğradığı mağlûbiyetin iki 
sebebi vardır: 

1 — Güneş takımı geçen seneklnden 
kuvvetli bir vaziyete girmiştir. 

2 — Yaşarm Ankaraya gitmesUe 
Fenerbahçe müdafaa hattı zayıflamış
tır. 

Bu Ud sebebi tahlil edecek olursak 
hakikaten Güneşin gerek hücum hat
tı, gerek bilhassa müdafaa hatları ge
çen seneye göre iyice kuvvetlenmiştir. 
Ankara - İstanbul muhtelitleri ma
çmda da bütün Ankaralılarm takdir ' 
ettikleri gibi Cihad - Faruk - Reşad 
üçüzü en kuvvetli ve en müessir hü
cum batlarım güçlüklere düşürecek 
ve bir çok tehlikeli hücumlan kıra
cak bir beraberlik göstermektedir. Bu 
son müdafaa hatlan önünde sağda 
Yusuf, ortada Rıza; solda Boncuk ö-
mer İstanbulun İyi sayüabilecek mu
avin hatlanndan birini teşkil etmek
tedir. 

Güneşin en mütehavvU tarafı, ge
çen seneye göre hayli istikrar bulmuş 
olmasına rağmen gene hücum hattı
dır. Bu hücum hattım Fenerbahçe, 
Galatsaray ve son Beşiktaş maçm
da ulak farklarla başka başka şekil
lerde gördük. Tabiîdir ki önümüzde
ki maçta, bu hi.ttm şekli netice üze
rine müessir olacaktır. 

Penerbahçeye gelince^sarı lâcivert-
hler bugün için en büyük noksanları-
m telâfi etmişlerdir: FUhakika Yaşar 
Ankaradan dönmüştür, ve rivayet e-
dildiğine göre takunda eski yerini a-
labilecektir. 

Bu suretle Fenerbahçe müdafaası 
da gene eski kuvvetli haline gelmekte
dir. Bu hattm önünde Reşad, Aytan 

"ve Esaddan mürekkep olarak gene İs
tanbulun en iyi muavin hatlanndan? 
biri bulunmaktadır. Hücum hattı i-
se, iyi bir merkez ıpuacim bulımma-
ması dolayısUe kuvvetli müdafaalar 
karşısında zaman zaman tesirini kay
beden bu hatta ne de olsa gene ara-
larmda kolayca anlaşan, seri ve şa-

• | | / v î tal(im madan 
Yugoslav, Rumen ve 

Yunan takımlarile hazi
randa maç yapılacak 
Ankara 9 (Telefonla) — Futbol 

federasyonu üe Yugoslav, Rumen ve 
Yıman federasyonları arasmda yapı
lan müzakereler iyi bir surette neti
celenmiştir. Elde edilen neticeye gö
re, bu üç federasyon millî takımlan, 
Twînt takımımızla 12, 19 ve 26 hazi
randa Ankarada karşüaşacaMardır. 

t n g l i t e r e i m p a r a t o r l u ğ u n u n 
a t l e t i z m o y u n l a r ı 

înglltere Imparatorluğvmun atle
tizm oyunlan 5 şubatta Avustralya-
nın mâkkezi Sydney'de başlamıştır. Bi
rinci günü yapüan müsabaklann 
neticeleri: 

100 yarda: Holmes (İngiltere) 
9,1/10 S. 

Yüksek atlama: Thaker (C. Afrika) 
1,95 M. 

440 yarda M.: Lorring (Kanada) 
52,9/10 S. 

Üç mil: Matthews (Yeni Zelanda) 
13,59,6/10 D. 

Cirit: Courtight (Kanada) 62 M. 
Bilhassa bunlardan üç mU koşusu 

çok heyecanh olmuştur. Geçen mev
sim Avrupada büjrük muvaffakiyet
ler kazanan İngiliz mukavemetçisi 
Ward bu koşuda Yeni Zelandah Matt-
hews tarafmdan geçilmiştir. 13,59,6/10 
luk derece dünya rekoruna çok yalan
dır. 

F r a n s a d a k u p a m a ç l a r ı 
Geçen pazar Fransada kupa maç-

lannm 1/8 final müsabakaları oy
nanmıştır. Lfğ maçlarmda çok fena 
neticeler alan Parisin Ud takımı Ra-
cing ve Red Star rakiplerini yenerek 
Ka:r dö finale kalmışlardır. 

Neticeler: 
Metz - Exelsior: 2-1 
Fıvis - BĞthune: 3-1 
LUli - Toulouse: 1-0 
Marseille - Boulogne: 2-0 
Red Star - Site: 3-2 
Racing - Antibes: 2-0 
Le Haure - Nice: 1-0 
Cannes Charleville: 4-3 

A m e r i k a d a a t l e t i z m 
Geçen pazar NevytHrkta Madison 

Squate Gardende mevsimin kapalt. 
pist üzerinde yapılan en mühim mü
sabakaları olan MiUrose oyunlarına 
başlanmıştır. En mühim koşular bir 
mü ve yanm mü üzerinde olmuştur. 
Bir milde Glen Cuningham 4,11 D. 
Üe Sam Ramani ve Venzske önünde 
birinci olmuştur. 

Yanm mUde de Woodruf üe Blett-
hamm mücadelesi çok heyecanh ol
muş ve senelerdenberi bu müsabaka 
üzerinde daima kazanan zenci Wood-
rufun mağlûbiyeti çok sansasyonel 
olmuştur. Belttham 1,55 8/10 D. ile 
kazanmıştır. 

Sırık üe yüksek atlamayı 4,11 M. l-
1© Meadows kazanmıştır. Diğer koşu
larda bir çok kapah pist rekorlan kı
rılmıştır. 

Ş i k a g o d a a l t ı g ü n b i s i k l e t 
y a r ı ş l a r ı 

Şikagoda yapüan altı gün bisik
let yarışlarmı Alman KUian - Vopel 
takımı kazanmıştır. 

Hollyvvoodda büyük bir sinema 
stüdyosunda neler gördüm? 

Y e n i b i r m u h t e l i t t a k ı m 
Eminönü Halkevine bağh 18 klüb 

muhteliti idmanlarım bitirmek üzere
dir. Bu takım bayramm ikinci cumar
tesi günü Karagümrük sahasmda Ra
mi, Aksaray, Alemdar futbol takım-
larmdan seçUen bir muhtelitle ojrm-
yacaktır. 

•HHUHMiımuntnulıııutNnımHnHlHMHnııııııınnıiMiuHiıııııııınHiB 

şırtıcı hücumlar yapan oyunculardan 
mürekkep bulunmaktadır. 

Hülâsa edersek: İki taraf m müda
faası da kuvvetlidir ve Uğ maçlarm
da en az gol yiyen müdafaalardır. Şu 
halde maçın neticesi tamamUe, Ud ta
raf hücum hatlarmm gösterecekleri 
kabUiyet ve tefsire bağlı kalmakta
dır. 

Böyle kuvvetli müdafaa hatlan i-
se ancak açık, deplasmanlı, eşapdt 
hücumlarla bozulabilir. Bu ânl oyun 
tahavvüUerim gösterebUecek taraf 
galibiyete daha çabuk yaklaşacaktır. 

Ahîned Bahtiyar. 

(Baştarafı 9 uncu sahifede) 
Bu istasyonlanri isimleri büe var: 

«Şark 1» istasyonu, «Garp 17» istas
yonu, «Cenup 9» istasyonu, «Şimal 
3> istasyonu... gibi. 

Nihayet stüdyonun hususi otobüs
lerinden biri geldi. Vay, vay... Dün
yanın hiç bir yerinde işliyen otobüs
ler bu derece garip değUdir. En ke
nar sırada Klark Gable oturmuş... 

Arkada bir sürü aktris ve aktör... 
Bepsi başka başka kıyafetlerde... 
Bir Hind mihracesinin yanmda bir 
kovboy sigara içiyor... Bir Kurunu 
vusta şövalyesi bir Eskimoya hara
retli hararetli bir şeyler anlatıyor. 
Bir boğa güreşçisi mayolu genç kız-
larm slgasasmı yakıyor. Havayen 
kıyafetinde yan çıplak genç bir ka
dın bir «Napolyon» u gıdıkhyor. Na-
polyon Bonapart o derece gıdıklanı
yor ki neredeyse kendisini otobüs
ten aşağıya atacak... 

Hayvanat bahçesi 
otobüsten bir hayvanat bahçesi 

önünde indik. Evet kocaman bir hay
vanat bahçesi... Stüdyonım hayva
nat bahçesi... 

Müdür: 
— İşte, diyor, burada bize lâzım 

olan her hayvam bulabüiriz. Aslan, 
kaplan, fil, yabani eşek... Bütün vah
şi hajrvanlar burada vardır. Çün
kü bir hayvanat bahçeniz ohnaz-
sa birdenbire gayet çabuk istediğiniz 
hajrvam bulamızsmız. Halbuki bizim 
için en büyük mesele sürattir. Bunun 
için de elimizin altmda dalma istedi
ğimiz vahşi hayvanlar bulunmalıdır. 

Kafesler içinde stüdyonun hayvan 
artistlerini bir müddet seyrettik. 
Bunlarm içinde 20 - 30 filimde oyna
mış aslanlar, 10 - 15 fUimde rol al
mış kaplanlar, filler, ayılar, may
munlar var. Buradan aynldık. Reh
berim: 

— Sizi mabedler mahallesine gö-
türeyim... dedi. 

Gene otobüsle biraz uzağa git
tik. Burada yer yüzündeki bütün in
sanlara ait mabedler vardı. Kilise, 
cami, havra her şey hazır... 

Oradan istasyonlar kısnuna geç
tik. Şimendifer istasyonu., hem de 
her şeyi tamam olmak şartüe... Tre
ni, vagonlan, gazete satan küçük 
dükkânlan ile beraber,.. Otobüs is-
tasyonlan,,. Tramvay istasyonları 
ve biraz üeride vapur iskelesi.,. 

Stüdyo müdürü anlatıyordu: 
— Bu camiler, istasyonlar ve bi

raz sonra göreceğiniz şeyler daimi 
dekorlardır. Bunlan hiç bozmayız. 
Çünkü her zaman cami, kilise, Çin 
mabedi, öteki mabedler ve istasyon
lar lâzım olur. Biraz yukanda mü
kemmel bir tayjrare meydanımız da 
vardır. Bu meydanda gece uçuşu, ge
ce İnişi büe yapabilirsiniz. Tenvirat 
buna gayet müsaittir. 

Daha Uerllere n-^nn^ Burada da 
dsüml dekorlar, Hollanda köyleri, 
Nev3rorkun zenci mahallesi Harlem, 
Çin köyleri, modem Amerikan şeh
rinden bir sokağı gösteren dekor
lar, işte şu kenarda Nevyork... 

Bu esnada tepemizde bir gürültü 
oldu. SesUe meşhur aktör Nelson 
Eddy ta3ryare Ue stüdyonun tayyare 
meydanına geliyormuş. 

M u a z z a m h a v u z l a r 
Daha üeride muazzam havuzlajr... 

İçinde her devletin donanmasımn 
küçük modeUeri... Bu havuzlarda is
tediğiniz fırtınayı koparabilirsiniz. 
Havuzlar beyaz perdede bir denizden 
hiç farksız olarak görünüyor. 

Rehberim filolan gösterdi: 
— Bu muhtelif devletlerin füola-

nm küçük modellerle gösteren mini 
mini zırtıhlar, stüdyonun bahriye 
mütehassısmın nezareti altmda ya-
pıhr. Bahriye mütehassısı eski bir 
miralaydır. Bütün devlet fUolarmı 
tedkik eder ve herkesin meşhur zırh-
hlanmn küçük modellerini yaptır
tır... Yer yüzünde meşhur bir zırhü 
olsun da stüdyomuzda onım küçük 
bir modeU bulunmasm.. buna im
kân yoktur. 

Aklıma bir şey geldi. Acaba bizim 
Yavuzun da küçük bir modeli var 
mı?,. , 

Sordum: 
— Demek bahriye mütehassısımz da 

yar... 

— Tabu... Bir de askerî müşaviri
miz vardır. Harp filimlerinde reji-
söle. beraber çaüşır... FiUmde as
kerî bir hata yapılmamasına dikkat 
eder. O da miralaydır. Aynca bir 
bahriye ve bir hava müşavirimiz var
dır... 

Şaşırdım. Holİ3rwooddaki si
nema stüdyoları, stüdyo değil, fUo-
larile, deniz, hava, kara müşavirleri-
le âdeta bir devlet... 

Bundan sonra atölyeleri gezdik. 
Bu atölyelerde otomobU yapüıyor, de
kordan lokomotif yapüıyor, tayya
re yapüıyor, ev yapılıyor, top yapı-
hyor. 

Bir aralık mankenler dairesine gir
dik. Burada bütün meşhur artistle
rin birer mankenleri var. Bunlar 
meşhur artistleri vücütlerinin en 
ince hatlarma kadar gösteriyorlar. 
İşte geniş göğsü, ince belUe Ceırole 
Lombardın, yamnda Marlene 
Ditrichin vücudunun ölçüsü, ötede 
Claudette Colbert'in mankeni. 

Bımdan sonra stüdyonun çarşm-
m gördük. Sıra sıra dükkânlar,.. 
İcap ettiği zaman bunlar fUimlerde 
bir çarşı manzarasmı gösteriyor. 

Bımdan sonra asü fUim çekUen 
stüdyolara girdik. Onu da «HoUy-
wood'da füim çevriürken neler gör
düm» diye ayn bir yazı olarak ya-
zacağım. Hikmet Feridun Es 

Perşembe 
musahabeleri 

—Baştarafı sekizinci sahifede— 
Demek sevgi Ue birlikte mualUmin 

vekar ve ciddiyeti hürmeti celbetme-
li, yani talebe saydığı için çekinmeU, 
korktuğu için değil. Korku böyle an-
laşüırsa lâzundır. 

Demek muaUim bir taraftan gü
ler yiMü, yumuşak, hayırhah v.fl 
âdil, diğer taraftan da ciddî vekarU 
ve ağır başlı olmalıdır. Muallimin 
bundan başka sinirlerine hâkim ol
ması metîn ve sabırlı olması hiddeti» 
ne mağlûb olmaması da lâzımdır. 

Bundan başka çocukiarm ahlâkı 
üzerine müessir olabilmek için onla
rın karakterleriıü de tedkik etmiş ol
mak bir muallim için şarttır. 

(T, Brun) der ki: Pedagoji kaide
lerinin en mülıimmi çocuğu anlamak
tır. Bütün terbiye sistemlerinin esa
sını teşkü eden ve en az nazan dik
kate alman şey nedir bilir misiniz? 
Talebelerin her birinin karakterini 
tedkik etmek. Çünkü her çocuk bir 
değüdir. (Th. Barreau) nun dediği 
gibi nasd ki birbirine tam amile ben-
ziyen Ud yaprağa tesadüf etmek müm> 
mün değilse, karakterleri eş Ud ço
cuk da dünyada yoktur. 

Demek her çocuğa aynı muamde 
yapılamaz, Bazüan bizim bütün cehd 
ve gayretlerimize rağmen kajrıtsu, 
bazdan dikkatsiz, bazüan dalgm, bar 
züan malıcub, bazüan çekingen, b»-
zılan korkak, bazüan serkeş, inadcı, 
hulâsa her birinin kendi hilkatine gö
re temayüUeri vardır. İşte bütün bu 
muhteUf karakterleri muallim sınıf
ta, müzakerede, ojrunda tedkik edip 
öğrenecek ve ona göre kendine bir 
hattı hareket tayin edecektir. Kala
balık smıflarda böyle bir tedkik yap
mak vehleten lüzumsuz gibi görünür. 
Muallim bütün talebenin aynı disip
line tabi olması lâzım geldiği hük
münü verir. Ve hepsinden verilen 
emirlere kayıtsız, şartsız bir itaat tsr 
leb eder. Bu yol yanlıştır. 

Muallim bir kere taleb^erinin kar 
rakterini tedkik lüzumunu anlaym-
ca o zaman ıslahı mümkün olmıyan, 
söz anlamıyan, yola gelmiyen talebe 
kalmaz. 

(Mm. Necker) diyor ki: «Müteyak
kız bir muallimin sımfında daima inti
zam ve sükûnet vardır. Çünkü müte
madiyen talebelerile meşgıü olan bir 
hoca talebeyi de meşgıü etmeyi büir. 
Yaramazhk, arsızhk ekseriya işsizlik
ten can sıkmtısmdan geUr. Onlan 
uslu tutmak için cazib bir şekilde 
meşgul etmesini bUmeU. 

En meşhur pedagoglar çocuklara 
isnad edilen kabahatlerin çoğu-
nım sebebi, terbiyelerine verilen fena 
ve yanlış istikametin neticesidir, di
yorlar. Selim Surn 
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1. Tefrika No. 89 -* 

Abdülhamid çok endişeli İdi, saraya 
çabuk d ö n m e k istiyordu 

Nutku hümayımu okudu. Padişah 
ayakta duruyordu. Mebuslar da bu
nu ayakta derin bir sükût İçinde 
dinlediler. Bu nutkun ilk ve son 
cümleleri nazara sayandır. Abdülha
mid diyor ki: 

(Cfülûsum hininde Tazetmiz oldu
ğum kanunu esasinin mevkii tatbi
ke konulmasmda tesadüf olunan 
müşkülâta mebni o zaman devlet ri
cali tarafından gösterilen lüzum üze
rine mebusan meclisi muvakkaten 
tatil olunmuş idi. Memlekette maa
rifin terakkisile ehalinin kabiliyeti 
matlûp dereceye İsal olımuncaya ka
dar bu kanunun icrası tehir olun
ması bana tavsiye ve arzedilmişti. 
Bunun için meclisi mebusanm tek
rar içtimai vakti merhununa talik 
olunmuştu. 

Şükrolsım, ehalimizin istidad se
viyesi taali etti; izhar olunan arzu
nun husulü devlet ve memleketimi
zin hâlen ve istikbalen saadetini 
mucip olacağına itminan getirdim. 
Bıma muhalif rey ve mütalâada bu
lunanlara rağmen bilâtereddüt ka-
n\mu esasiyi yeniden ilân ettim. 
Devleti aliyemiz ve memleketimiz 
hakkında mesud ve müteyemmen ol
masını temenni ederim. Milletimin 
mebuslarını huzurumda görmekle 
bahtiyarım. Memleketimizin kanunu 
esasîile idaresi hakkındaki azmim 
katî ve lâyetegayyerdir.) 

Abdülhamid kanunu esasiyi kabul 
ve ilânda biraz (!) vakit geçmesinin 
asıl sebebini bu nutkunda izah ediyor
du! 

O bu kanunun milletin halen ve is
tikbalen saadetini mucib olacağma 
kanaat getirmişti. Fakat memlekette 
maarif lâyıkile terakki etmemşi, aha
linin kabiliyeti matlüb dereceye yük-
selmemiş olduğunu düşünenlerin tav
siyeleri ile mebusan meclisinin tekrar 
İçtimamı «vakti merhımuna talik» 
eylemişti! Bu hareketi de milletin se
viyesini müsaid görmiyen vükelânm 
zorile yapmıştı. Çok şükür, şimdi aha
linin İstidad seviyesi matlüb derecede 
taali eylemişti! Halkı bu dereceye 
«dsalj) eden de tabiî kendi gayret ve 
htanmeti idi! Ama hâlâ bazıları «buna 
muhalif rey ve mütalealarda bulunu
yorlardı. O bunlann bu fikirlerine 
«rağmen» bu defa kanunu esasiyi 
- hem hiç tereddüd etmeden - ilân ey
lemişti! 

Abdülhamid (bu kanunun icrası te
hir olunması bana tavsiye ve arzolım-
muştu; bunım için meclisi mebusamn 
tekrar içtimai vakti merhuna talik 
olunmuştu) derken vaktile ilk mecli
si kapattığı esnada vükelâdan aldığı 
mazbatayı telmih etmişti. 

O vakitki ihtiyatmı şimdi kendi 
kendine kimbilir ne kadar beğeniyor
du! 

Cülûsundanberi takib edilen rejim 
eğler memlekete fenalık getirmiş ise (!) 
bunun müsebbiblerl işte o mazbata ile 
padişahı böyle bir harekete sevkeden 
O vükelâ idi! Eslâfı padişahlar ayakla
nan yeniçerilere en sadık bendelerinin, 
Vezirlerinin «kellelerini» veya parça
lanmak üzere kendilerini teslim eder
lerdi. 

Abdülhamid şimdi kendini mesuli
yetten teberri ettirmek için hiç biri 
hayatta olmıyan eski vükelâsını yeni 
rejime manen kurban gösteriyordu! 
Bu rejime kendisinin ne kadar bağlı 
olduğunu göstermek için de emelleri
ne âlet olarak kullandığı berhayat 
bendelerini bile feda etmekten çekin-
Düyordu! Kanunu esasî meselesini in
ce eleyip sık dokumak istiyenler şim-
<Jl bu sözlerle irşad edilmiş olacaklar-
<Jı' Doğruyu anlayıp padişaha elbette 
bak vereceklerdi! 

Bir padişah için milletine hayırhah-
bk olursa bu kadar olabilirdi! İşte 
mebuslar da bu hayırhahlığı takdirde 
Eecikmiyeceklerdi; (Memleketimizin 
**nunu esasî ile idaresi hakkmdaki 
*önim katî ve lâyetegayyirdir) cüm-
6̂si okunduğu zaman bütün mebuslar 

Şiddetle alkışladılar. Herkesin kalbüı-
•J» Simdi baş eğen Abdülhamidin son-
'a bir fenalık çıkarmasından bir endi

şe vardı. Bu açık ve katî teminat mem
nuniyetle telâkki edildi. Sadova mu
harebesinden evvel Avusturya elçisi 
Blsmarka Prusyamn Avusturyaya 
harb Uâm tasavvurunda mı olduğunu 
sormuş; Bismark da şu cevabı fermiş: 

— Böyle bir tasavvur yoktur. Ancak 
olsa da size başka türlü mü cevab ve
receğimi sanıyordunuz? 

Başka bir tasavvuru varsa bile Ab
dülhamid de bugün mebuslara başka 
türlü mü söz söyliyebilirdi! 

Hünkâr nutkunun bir fıkrasında 
mebuslara (âyanm tasdikine lâyık) 
kanunlar tanzim .etmelerini tavsiye 
etmişti. Bu fıkra mebuslar üzerinde 
nahoş bir tesir uyandırmıştı. Padişah 
kendilerine karşı ayanı bir silâh gibi 
mi kullanacaktı? Ayan meclisini me
busan meclisinin bir mafevki gibi mi 
göstermek istiyordu? Yoksa bu söz 
mebuslara: 

— Haddinizi bilin de ba.ştan yuka-
n işlere kalkışmaym! 

Diye bir ihtar mıydı?. 
Ne idise, mebuslar bu noktada da 

tatsızlık çıkarmak istemediler. Nut
kun okunması bittikten sonra Abdül
hamid locasında ayakta mebuslara 
hitaben hafif sesle bir kaç söz söyledi. 
Bunlan işitebilenler: 

— Milletimin mebuslarını huzurum
da görmekle bahtiyar oldum. Cenabı 
hak tevfik ihsan buyui'sun! şeklinde 
naklettiler. Padişahın sözleri meclis 
zaptma şöyle geçti: 

(Meclisimizin huzurumda küşadm-
dan ve cümlenizi burada gördüğüm
den dolayı fevkalâde memnun oldum. 
Devamım ve hüsnü muvaffakiyetini 
cenabı allahtan niyaz eylerim. Cena
bı hak muvaffak bilhayır buyursun! 

Bundan sonra reisülûlema ve nakl-
büleşraf Rıza efendi dua etti. Muzika 
gene hamidiye marşını ve üç defa se
lâm havasım çaldı. 

Kıraati on iki dakika süren nutuk 
bitince Ayasofya camii minaresinde 
bulunan yaverlerden biri elinde tuttu
ğu bayrağı işaret makammda salla
mış, bımun üzerine müretteb mevki
lerden toplar atılmağa başlanmıştı. 

Neşesizliğini simasından belli ede
cek kadar kalbindeki endişeye hâkim 
olaımyan Abdülhamid mecliste çok 
kalmadı. Kendisine hiç şüphesiz bir 
işkence gibi görünen bu tören biter, 
bitmez gelirken geçtiği yolu ayni sü
ratle takib ederek Yıldızına kavuştu. 

Padişah mebusan dairesinde iken 
buraya hükümdara mahsus bayrak 
çekilmişti O gidince bu bayrak indiri
lerek yerine Osmanlı bayrağı çekildi. 

Padişahın mebusan dairesine gelmiş 
elçilere gönderdiği teşrifat nazırı Ga-
lib paşa Abdülhamidin: 

— Rahatsızdım. Çıkacak hâlde de
ğildim. Ancak milletimi bu halde gör
düm. İyileştim. 

Dediğini söyledikten, küşad resıni-
ni müteakıb ruhanî bir tesir ile rahat-
sızUğmm zail olduğunu ve bu büyük 
millî bayramdan pek mahzuz kaldığı-
m anlattıktari sonra elçilerden Os-
mah milleti hakkında hayırhahane 
hislerinin tezahürlerine muntazır ol
duğumu ve muavenetlerini diriğ etmi-
yeceklerinden emin bulunduğunu da 
tebliğ etti. 

Abdülhamid bugün gördüğü teza
hürattan ve halkın böyle sükûn ve 
intizam ile sevincini göstermesinden 
pek memnun ve mahzuz olduğunu 
mabeyin başkâtibi Cevad beye de te
min etti. 

Abdülhamid belki denizden döner 
diye Söğütlü vapuru da ihzar edilmiş
ti. O gene ayni alkış tezahüratına uğ
radığı kara yolunu tercih etmişti. 

Padişahın azimetinden evvel Kâmil 
paşa kürsüye geçerek mebusların ede
cekleri yemin suretini okudu: 

(Kanunu esasî ahkâmına riayete 
yemin etmiş olan zatı hazreti padişa-
hiye kanunu esasiye riayet bujoırduk-
ça sadakatten ayrılmıyacağıma ve 
kanunu esasî ahkâmına ve vatanıma 
ve uhdeme tevdi edilen vazifeye sada
kat ve riayetle hUâfından mücanebet 
edeceğime vallahi, billahi.) 

(Arkası var) 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12^0: Pl&kla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi 13.30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: 80N. 

Aksam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyat
rosu (Kurnaz Tilki), 19: Bayan Nihal ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 19,30: Spor musahabeleri 
Eşref Şefik, 19,55: Borsa haberleri, 20: 
Cemal Kâmil ve arkadaşları tarafmdan 
Türk musikisi ve halk sarkılan, 2030: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafm
dan arbca söylev, 20,45: Bimen Şen ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk sai'lulaı^ (Saat ayan), 31,15: Tah
sin ve arkadaşlan tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 21,50: ORKES
TRA: 1 - Padouk: Paraphrases, 2 - Re-
blkof: Romance, 3 - Waldtenfel: Espa-
na, valse, 4 - Ganne: Extase, 22,45: Ajans 
haberleri, 23: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 23,20: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23,30: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Radyo fe
nik çocuk temsili: (Ankara Şehir tiyat
rosu artistleri tarafından), 19 - 19,30: 
Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikmet 
Rıza Sesgör ve arkadaşları), 19,30 - 19.45: 
Saat ayan ve arapça neşriyat, 19,40 -
20,15: Türk musikisi ve halk sarkılan 
(Servet Adnan ve arkadaşlan), 20,15 -
20,30: Havacılık: Ş. Hazım Ergökmen, 
20,30 - 21: Plâkla dans musikisi, 21 - 21,15: 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo sa
lon orkestrası: 1 - Suppe: Fraite de 
Banditst, 2 - Verdi: İl Trovatora, 3-Hans 
Löhr: İn Schönen Tal der işar, 4 - Seress: 
Resso: Einsamer Sonntag, 21,55 - 22: Ya
rınki program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Bükreş 20,05 te Balalayka orkestrası — 
Deutschlandsender 20,10 da konser — Ber
lin 20,10 da hafif muzika — Breslau 20,10 
da büyük radyo orkestrası — Hamburg 
20,10 da neşeli akşam muzikası — Köni-
gsberg 20,10 da büyük radyo orkestrası — 
Leipzig 20,10 da askerî muzika — Saarbrü-
ken 20,10 da dans muzikası — Brüksel 
20,15 te salon orkestrası — Strazburg 20,30 
da orkestra konseri — Roma 2030 da eğ
lenceli muzika — Florans 20,30 da mando
lin orkestrası. 

Saat 21 de 
Deutschlandsender 21 de askerî muzi

ka — Berlin 21 de dans muzikası — Ham
burg 21,10 da «Kuşbaz» opereti — Kolon
ya 21,10 da salon muzikası — Leipzig 21 de 
salon muzikası — Münih 21 den 1 e kadar 
eğlenceli konser ve dans — Saarbrüken 
21 de konser — Brüksel 21,15 te akordeon 
konseri — Radio Toulouse 21,15 te eğ
lenceli konser — National 21 de radyo or
kestrası — Beromünster 21 de radyo or
kestrası — Roma 21,30 da eğlenceli muzi
ka — Bükreş 21,15 te senfonik konser — 
Sottens 21,30 da orkestra muzikası — Orta 
İngiltere 21,50 de piyano konseri — Flo
rans 2130 da «Lima Park» opereti. 

Saat 22 de 
Deutschlansender 22 de büyük radyo or

kestrası — Berlin 22 de dansa devaq^<— 
Hamburg 22 de operete devam — Münih 
22 de Dans ve eğleneceye devam — Stutt-
gart 22,30 da büyük radyo orkestrası — 
Saarbrüken 22 de eğlenceli muzika — 
Brüksel 22 de radyo orkestrası — Lyon 
P T T «Flup» opereti — Rodio Paris 22^0 
da operalar gecesi — Toulouse P T T 22,45 
te dans muzikası — Londra 22^0 da rad
yo orkestrası — Skoçya 22 de senfonik 
konser — Milano 22 de «Manon» opera
sı — Varşova 22 de dans muzikası — Prag 
22,15 te salon muzikası — Bükreş 22,15 te 
piyano konseri. 

Saat 23 de 
Viyana 23,20 de mütenevvi pjırçalar — 

Berlin 23,30 da halk ve eğlence havalan — 
Hamburg 23^0 da senfonik konser — Mü
nih dans ve eğlenceye devam — Diğer Al
man istasyonları: Stuttgart'tan naklen 
23.30 da eğlence ve dans — Brüksel 23,30 
da radyo orkestrası — Lyon P T T 23 te 
operete devam — Radio Paris 23 te opera 
gecesine devam Radio Toulouse 23,30 da 
Viyana muzikası — National 23,20 de ka-
dmlar orkestrası — Roma 23,20 de viyo
lonsel kenseri — Lüksemburg 23,30 da sen
fonik konser — Varşova 23 te salon muzi
kası — Peşte 23,05 te cazband. 

Saat 24 den itibaren 
Brüksel 24,10 da eski muzika — Radio 

Toulous 24,15 te eğlenceli muzika, 1,35 te 
gece muzikası — National 24,20 de Keman 
konseri, 1 de dans muzikası — Londra 
24,25 te dans muzikası — Roma 24,15 te 
dans muzikası — Peşte 24,20 de çigan mu
zikası — Stuttgart ve Frankfurt 1 den 3 e 
kadar gece muzikası. 
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Tarihî Deniz Romanı 
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Donanma kızkulesi önüne gelmişti. Sinan, 
Rozitayı görmeden gidiyordu I 

— Dündenberi bunları sana anlat
mak fırsatuu bulamadığıma ne kadar 
üzülüyordum. Darüssaade ağası, efen
dimizin fermanını Rozitaya tebliğ 
ettiği zaman, zavallı kadıncağız öyle 
sevindi ki... 

— Yatağmda yatıyor muydu? 
— Evet. Çok ateşi vaı-dı. Humma 

gibi bir hastalıkmış. 
— Çoktanberi mi hasta imiş? 
— On beş gündür. Fakat, affedil

diğini öğrenince yataktan başını kal
dırdı. Çarçabuk dirildi: «Bu bod
rumdan kurtuluyoı-um demek, öyle 
mi?» diye ağlamağa başladı. 

— CJene mi ağladı? Gene mi göz 
yaşı döktü? 

— Sevincinden ağlıyordu. 
— Sonra ne oldu? 
Yelkenci Yusuf, kadırganın güver

tesinde gözlerini Çamlıcaya çevirdi. 
Gördüklerini ve işittiklerini anlat-
mağ başladı: 

— Daıüssaade ağası, Çırağan mu
hafızına emir vermişti. Bugün bah
çe üstünde güzel bir odaya çıkaı-a-
caklar kendisini. Ve hizmetine bir 
cariye tahsis edilmiş. Siz seferden 
dönünceye kadar orada oturacak. 
Keftdisine bakacaklar. 

Sinan İçini çekti: 
— Ya gözleri..? 
— Gözleri, ağlamaktan, seni dü

şünmekten bu hale gelmiş. Şimdi 
ağlaması dinecek., ve şüphe yok ki, 
biz seferden dönünceye kadar tama-
mile ijrileşmiş bulunacak. 

— Demek benimle tekrar evlene
ceğinden, seferden dönüşte düğünü
müz olacağmdan çok sevindi, öyle 
mi? 

— Sevindi demek te lâf mı, asla-
mm! Başım ellerinin içine alarak 
dişlerini sika sıka güldü. Birdenbi
re çıldırıyor sandım onu. Malûm ya 
insan sevinçle de deli olur. 

— O Venediklidir, Yusuf! Onlar 
kolay kolay çıldırmazlar. 

— Nihayet o da bir insandır. Onun 
da çarpan bir kalbi var, a gözüm! 
Bana: 

— Sen kimsin? diye sordu. «Eski 
bir gemiciyim., şimdi tekrar Sinanm 
yanma girdim. Onunla beraber se
fere çıkıyorum!» dedim. Bana elini 
uzattı.. y:aruna sokuldum. Kulağı
ma eğilir gibi, başını bana çevirdi: 
«Sinan beni unutmarmş mı?» dedi. 
Vücudümde bir ürpenne duydum. 

— Sen ne cevap verdin? 
— Verdiğim cevabı elbette tah

min edersin! «Seni unutsaydı, bu iş 
olur muydu?» dedim. Sevindi. Du
daklarının ucunda hafif bir tebes
süm belirdi. Ona çok acıdım, Sinan-
cığım! 

Sinan artık konuşmuyordu. 
Gözleri Çamlıca eteklerinde sürü 

halinde uçuşan kuşlara takılmış... 
Dalgın ve düşünceli göıünüyordu. 

Yusuf, Sinanm omuzuna elini do
kundurdu: 

— Eğer bugün hemen yola çık-
masaydık... 

'— Ne olacaktı? 
—i Bir aralık Çırağan dairesine ka

dar gideıxlik seninle... 
Hafif bir göğüs geçirdikten sonra 

sözüne devstm e"tti: 
— Rozitanm yanından ayrılırken, 

verdiğin parayı yastığının altına 
koydum ve: «Bu ufak hediyeyi Si
nan gönderdi. Gelinceye kadar harç
lık yaparsm!» dedi. Ne kadar se
vindi bilsen. Amma paraya değil, onu 
düşündüğüne... 

Sinan birdenbire gözlerini Yusufa 
çevirdi: 

— Hangi paradan balısediyorsun? 
Sen rüya mı gördün? 

— Ona çok acımıştım, Sinancı-
ğım! O sırada, seni bulmak için kap
tan paşadan aldığım 3mz altın koy
numda duruyordu. Kendi kendime: 
«Biz sefere çıkıyoruz. Nasıl olsa pa
ralı döneceğiz. Bu paı-a zaten ha
vadan gelmişti. Hiç olmazsa bu ka-
dmcağıza vereyim de sevinsin!» de
dim. Senin de paran olmadığım bi
liyordum. Şerefini yükseltmek, iti
barım arttırmak için, koynumdakl 

keseyi yavaşça yastığının altına koy
dum. 

Sonra gülerek üâve etti: 
— Cariyelerden birisi aşırmasın 

diye kulağına da söylemeğe mecbur 
oldum. «İçinde yüz altm vardır!» 
dedim. Bunu hayretle karşıladı.-
«Ben burada yüz altım ne yıy)aca-
ğım?» dedi. «Harcarsın!$ diyerek 
yanından ajrnldım. 

Sinan, ellerini uzatarak, bu te
miz yürekli aıkadaşımn boynuna sa
rıldı: 

— Haniya bu parayı dükkâna ser
maye olarak koyacaktın? Neden ona 
verdin? 

— Sen bUmez misin ki, ben, senin 
İçin canımı da esirgemem, pu sefer
den dönerken, dükkânıma küçük bir 
sermaye olsun tedarik edemez mi
yim? 

— Senin bu kadar cana yakın bir 
arkadaş olduğunu bilmezdim, Yu
suf! Bundan sonra hiç bir sırrımı 
senden saklamıyacağım. Şehre in
meğe vaktimiz yoktur. Benim tara
fımdan gittiğini söyledin ya. Bu da 
yeter. Biz denizci adamlarız. Padi
şah hemen yola çıkmamızı irade et
miş. Donanma limandan çıktı. Şim
di dış limanda «selâm toplaan» nm 
atılmasını bekliyoruz. İstanbula uzak
tan: «Allaha ısmarladık!» demek
ten başka elimizden bir şey gelmez. 

Sinan, Yusuf un yanından aynhr-
ken: 

— Bu fedakârlığmı hiç ımutmı-
yacağım, Yusuf! Paran kayboldu di
ye merak etme! (Korkunç Füip) i 
bulmak için bütün adalan ve kor
san yataklarını dolaşacağız. Sana o 
paranın bir kaç misli fazlasmı çı
kartırım. Her halde bu sefer, dö
nüşte kemerini altınla dolduracak-
sm! 

Hüsrev reis ateş emrini vermişti. 
Üçüncü Muradın uykudan uyan

dığı, donanmayı saıaym penceresin
den seyrettiği anlaşüıyordu. 

Kadırgalar dörder dörder nizama 
girdiler. Sarayburnundan sancaklar
la sarayı selâmhyarak Kadıköy önü
ne doğru açıldılar. 

«Paşa gemisi» selâm topunu bitir
dikten sonra, kadirgalann arkasın
dan yol aldı. 

Haydarpaşa önünde tekrar toplan
dılar ve Maı-maraya doğru yelken 
açarak açılmağa başladılar. 

Bir gün önce veziriazam Sinan 
paşa, donanma kaptanı Hüsrev reisi 
saraya çağırarak, kendisine gizlice şu 
talimatı vermişti: 

«— Küçük Sinan çok atıl
gan bir denizcidir. Korkunç 
Filipi bulayım derken yeni bir 
maceraya atılmasından kor
kulur. Onun peşini boş bırak
ma! Bir yer tarassuda gide
ceği zaman en aşağı üç gemi 
ile birlikte gitmesine ve yalnıs 
olarak yola çıkmamasına dik
kat et: Kara Mihali nasd ya-
kaladıysa, Akdeniz! kasıp ka
vuran Filipi de öyle yakalıya-
cağmdan eminim. Onu hoş 
tutmayı da unutma!» 

Hüsrev reis donanmada, veziriaza
mın verdiği talimatı hiç kimseye aç-
manuştı. Sinan reis en yeni ve en 
yollu kadırgalardan birinin kaptam 
idi. Bu kadırganın bumu iki küçük 
kanatla örtülmüş gibiydi. Bımdaa 
ötürü Tersanedeki işçUer ona: «Kır
langıç» adım vermişlerdi. Bu ad, Si
nanm da hoşuna gitmişti: 

—Ben zaten kırlangıç kuşlarını 
çok severim. Kadırganın adı Kırlan
gıç olarak kalsın... demişti. 

Sinan, yelkenci Yusufu kendi ge
misine aldığı zaman, Yusuf, kadır
galım admı duyımca, Sinana: 

— Kırlangıçlar yuvalarma çok iyi 
bakarlar. İnşallah sen de seferden 
dönüşte mesud bir yuva kurar v« 
kanatlannla yuvam saı-arsm! 

Diye söylenmişti. Sinan, geminin 
adı geçtikçe, Yusuf un sözlerini ha-
tırhyçr ve kendi kendine gülüyordu: 

(Arkası var) 
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ZABITA NUVELİ 

Xatil c M dolaşır... 
(Baş tarafı yedinci sahifede) 

sömürmüşsünüz. Zavallı Sadiye, sev
diği Cevdet'le evlenince ayni felâke
ttin ona da musallat olacağım dü
şünerek intilıar etti... Cevdet kadı
nın kendisine yazdığı mektupta bu 
hakikati öğrenince size etmediğini 
bırakmıyacaktı... Bütün şöhretiniz, 
istikbaliniz mahvolacaktı. Onun için 
kendisini de antika dolabından al
dığınız bıçakla yok ettiniz. Taraşa 
kapısını evelden aralamış olacağı
nızı kuvvetle tahmin ediyorum... 
Plânınızı meharetle kurmuşsunuz. 
Fakat görüyorsunuz ya, her şeyi an-

, ladım. Şimdi sizi tevkif etmek işten 
bile değil. Fakat mesleğinizin, aile
nizin şerefini düşünüyorum da baş
ka bir çıkar yol arıyorum. 

Ali, sustu. 
Rahmi, gözleri dalgın, yerinden 

kalktı: 
— Başka yol mu?... Anla

dım... - dedi. - Bana bir saat kadar 
müsaade eder misiniz?... İçtoki oda
da meşgul olayım... 

— Hay hay... 
— 9 — 

ip rtesi gün gazeteler şöyle haber-
•-^ 1er neşrediyorlardı: 

«Cevdet beyin katili henüz bulu
namadı.» 

Diğer bir sahifede başka bir ha
vadis: 

(***) köyünde esrarengiz vakalar 
çoğalmıştır: Doktor Rahmi, odasın
da tabancasım temizlerken silâh ka
zara patlamış ve kurşun doktorun 
kalbine isabet ederek ölümüne sebe
biyet vermiştir. 

Nakleden: (Vâ - Nû) 
istanbul Verem Mücadele Cemiyetinden: 

Büyükadada Nizam caddesinde oturan 
(Bayan Vasiliki Sanoflu tarafından bir 
hafta evvel vefat eden zevci Todoralü 
Sarıoğlunun istirahat! ruhu için muhtaç 
veremlilerin ihtiyacına sarfolunmak üze
re cemiyetimize (500 )lira teberru etmiş
tir. Bu hamiyetli yurddaşımıza cemiyeti
mizin teşekkürünün sayın gazeteniz va-
sıtasile ilânını rica ederiz. 

it Türkiye Sanat mektepleri mezunları 
cemiyetinde: 

Bayramm birinci ve ikinci günleri saat 
(3 - 5) de cemiyet merkezi açık buluna
caktır. İstiyen azalar, Divanyolunda (118) 
numaralı daireye bayramlaşmak için ge-
lebihrler! 

Maraş su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Maraşa 1400 metre mesafeden su isalesi, kaptaj ve depo inşaatı malzeme 
tedariki ve müteferri hususat kapah 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 Q?,8 tarihine rastüyan pazartesi günü saat on bir de 

Aııkarada Dahiliye vekâleti binasında toplanacak belediyeler imar heyetinde ya
pılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
aynı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 9923,30 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 ala-

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

misyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplannm iadeli teahhütlü olması ve ni

hayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izalır.t almak istiyenlerin belediyeler imar heyeti fen 

şefliğine müracaat etmeleri. (313) (674) 

Kültür Bakanlığından: 
1 — 2259 sayıh kanımun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk okul

ların dördüncü ve beşinci smıflan için iki ciltten müteşekkil bir Geometri ki
tabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 — Müsabaka müddeti 17 şubat 1938 den başlamak ve 16 Haziran 1938 
perşembe akşamı bitmek üzere dört aydır. 

3 — Müsabakaya iştirake karar verenler 16 Mart 1938 çarşamba günü ak
şama kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanlığına müracaat ederek bu müsaba
kaya girecekler defterlerine adlarını yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 — Müsabakada birinciliği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okullarda 
okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı verilecektir. İkinci 
çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincirün müel
lifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir defa
ya mahsus olmak üzere Dörder yüz lira mükâfat verilecektir. 

5 — Müsabakaya gireceklerin eserlerini üçer nüsha olmak üzere makine 
ile ve kâğıtlarm yalnız birer yüzüne yazılmış olarak Kültür Bakanhğı Yaym 
Direktörlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya göndermeleri lâzundır. 
Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesairenin asıUanmn yalnız bu nüs
halardan birine ve yerlerine konulmuş bulunması kâfidir. Müsabakaya basıl
mış bir kitapla girenler de kitabm üç nüshasmı verecek veya gönderecekler
dir. 

6 Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerile birlikte, eserleri kabul 
edildiği takdirde eserlerini ilân edilen teUf hakkı mukabilinde ve her türlü ta
sarruf hakkından vaz geçerek Kültür Bakanhğma üç yıllık bir devre için ter-
kettiklerini ve kitabm o devre içindeki her basılışmm son tashihlerinin ken
dileri veya kendi mesuliyetleri altında tayin edecekleri diğer bir zat tarafm-
dan yapılacağım gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi verilmesi lâ
zımdır. 

7 Kitaplarda bulunması lâzımgelen pedagojik ve teknik vasıflan gös
teren şartname ile noterüğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formülü 
Kültür Bakanhğı Yayın Direktörlüğünden almabilir. Mektupla isteyenlerin 
bir kuruşluk bir posta pulımu da birlikte göndermeleri lâzımdır. (130) (269) 

Kumbara, biri 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

8/2/1938 tarihli nüshamızda neşredilen bu işe ait ilândaki eksütme günü 
aşağıdaki şekilde tashih edilmiştir: 

Ankara istasyonunda Devlet Demiryolları umumî idare binasının şehir 
cephesindeki parke kaldırımı üzerine asfaltla kaplanması işi ile arka cephe
sinde asfalt kaplamaU bir meydan yapılması işi kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

I — Bu işlerin keşif bedeli (12,000) liradır. 
II — İsteküler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet Demiryollarının 

Ankara, Haydarpaşa ve Sirkeci veznelerinden 63 kuruş mukabilinde alabilir. 
III — Eksiltme 28/2/19B8 tarihinde pazartesi günü saat 15 de Ankarada 

Devlet Demiryolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonımca 
yapılacaktır. 

IV — Eksiltmeye girebilmek, için isteklilerin teklif mektuplariyle birlikte 
aşağıda yazıh teminat ve vesaiki ayni gün saat 14 de kadar komisyona tevdi 
etmiş olmaları lâzımdır. 

a) — 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun 945 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazılı vesikalar. (340) (730) 

• 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazıh 7 gurup 

muhtelif cins vagon ve lokomotifler ayn ayn veya icabında toptan ihale edil
mek şartile 8/4/938 cuma günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile Ankarada idare 
binasında kapalı zarfla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatları ile ka
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 825 kuruş mukabiliı 
satılmaktadır.. (534) 

Gurup İsmi 

Ankara ve 

Miktan 

44 
44 

106 
450 
366 

12 
1 

Haydarpaşa 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

4.100.000 
4.080.000 
3.100.000 
1.800.000 
1.400.000 
1.100.000 

165.000 

veznelerinde 

Muvakkat 
teminatı 

Ura 
• 136.750 

136.150 
106.750 
67.750 
55.750 
46.750 

9.500 

I I E tipinde lokomotif 
II I E ve I D I tipinde lokomotif 
III Yolcu vagonları muhtelif tipte 
IV Kapalı yük vagonları 

V Muhtelif cins jrük vagonları 
VI Muhtelif tipte otoraylar 
VII Dinamometre vagonu 

Devlet Demiryolları 10 cu İşletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli «1800» lira olan «200» çift içi keçeli lâstik çizme idare-

mizdeki numunesi evsafına uygun olar ak 22/2/938 salı günü saat 15 te Erzu-
rumda 10 cu İşletme binasında İşletme Komisyonu tarafından açık eksiltme ile 
ve Erzurumda teslim edilmek üzere mubayaa edilecektir. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanuni vesikalarüe birUkte ve % 7,5 nisbetinde 
pey akçelerlîe komisyona müracaatlan ilân olunur. Şartnameler parasız olarak 
Erzurumda İşletme komisyonunda, Trabzonda Devlet otobüs durağından ve 
Haydarpaşada Devlet Demiryolaln satinalma komisyonımdan tedarik edilebi
lir. (731) 

Gaziantep Nafia Direktörlüğünden: 
Madde 
1 — 51239 lira 15 kuruş bedeli keşifli tahta köprü, Melikânh ve Alagöa 

banisi gümrük karakolları inşaatı 27/1/938 tarihinden itibaren 21 gün müd
detle kapah zarf usulfle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Eksiltme 17/2/938 perşembe günü saat 15 de Gaziantep Nafıa mü
dürlüğünde toplanacak eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

3 Keşif ve projelerle hususî eksiltme şartnameleri görmek istiyenler 
G. Antep Nafıa müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

4 İsteklilerin ehnde Nafıa Vekâletince verilmiş müteahhitlik vesikaa 
• bulunması şarttır; . » 

5 — İstekliler 2490 sayıh kanuntan 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesi
kalar ye muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile birlik
te kanunun tarifat ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksansız 
olarak yazacakları tekUf mektublari havi kapah zarflan ihale saatinden bir 
saat evvel komisyon reisliğine vermeleri üân olunur. «607» 

Teknik okulu 
C İ N S İ 

% 
Lâcivert kumaş 
Kahve renk » 
Gömlek^ 
Bornoz 
Don 
Pijama 
Çorap 
Mendil 
Yüz havlusu 
Ayak havlusu 
Fanile 
Harici elbise ima-
liyesi 
DahiU elbise imali 

Mikdan 
Adet 

210 M. 
255 M. 
248 
124 
372 
248 
744 
744 
270 
248 
248 

75 T. 
91 T. 

satinalma komisyonundan: 
Tahmin 

bedeU 
kuruş 
525 
450 
210 
400 
80 

400 
40 
11 
95 
22 
80 

1050 
1050 

İlk teminatı Eksiltmenin yapılacağı 
Lira Kr. gün ve saat 

168 75 25.2.938 Cuma saat: 14. 

239 65 25.2.938 Cuma saat: 14.30 

130 73 28.2.938 Pazartesi saat: 14 
Okulumuz ihtiyacı olan yukanda yazüı melbusat üç ayn şartnamede ve 

yanlarında yazıh gün ve saatlerde Gümüşsuyımda Yüksek Mühendis mekte
binde toplanacak olan komisyonumuzca ihaleleri yapılmak üzere açık eksilt
meye konulmuşlardır. .Şartnameleri görmek üzere isteyenlerin her .gün Yıldız
da bulunan okulumuza ve eksiltmeye gireceklerin şartnamede yazüı belgeleri-
le ve ilk teminatlarım yatırmış olarak komisyonda bulunmalan. (798) 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilânları 
Semt meşhur ve mahallesi cadde veya 

sokak. 
Bahçekapı dördüncü vakıf hanm birin
ci katında 

No. 

40 

Cinsi Muhammen 
Lr. Kr. 

Oda 22. — 
İbrahim paşa camU için
de iki oda 2. — 
İmameli han üst katta oda 4. — 
Dükkân 1 50 

Daya hatun Cami 
Mercan Tığcüar 5 
Balat Karabaş ' Vapur iskelesi 13 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 939 senesi Mayıs sonuna kadar 
Terkos, Elecik Mandıracı çaym Otu Seneliği 125. — 
Sayım ocağı keçe. suyu karşısında su kemeri yarımda tarla 5. — 
Müddeti icar: Teslimi tarihinden 940 senesi Ağustos sonuna kadar 

Yukanda yazıh mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmış
tır. İstekliler 18/Şubat/938 cuma günü saat on beşe kadar Çemberlitaşta İs
tanbul vakıflar Başmüdürlüğünde vakıf akarlar kalemine gelmeleri. (714) 



10 Şubat 1938 A K Ş A M 
^̂1 

Sahile 13 

KüÇ 
KÜÇÜK İLANLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
HER İŞE YARAR BİR ADAMA İBTİ-

TACI OLANLARA — 34 yaşında, talim ve 
terbiyesi yüksek, modem hayat geçlrml} 
çerefli bir ailenin kimsesiz kalmış ferdi
yim. Ticarethane, fabrika, çiftlik, İnşaat 
ve emlâk idaresi gibi işlere ve bunların 
yazı ve hesap işlerini idareye bihakkin 
vakıf ve muktedirim. Her hangi bir işin, 
kısmen veya tamamen İdaresini deruh-
de edebilirim; muhtelif kombinezonları 
kabul ile her yere de gidebilirim. Anlaş
mak ve tafsilât için: Ankara Yenişar 
caddesi Kızılirmak pansiyonu 6 numarada 
A. Hulusi adresine mektupla müracaat. 

TÜRKÇE, FRANSIZCA, ALMANCA VE 
RUSÇA — Lisanlarmı iyi bilen tercüme
ye muktedir bir Türk bayan vazife arı
yor. Tercihan kibar aileler nezdinde 6 
yaşından yukan çocuklara öğretmenlkle 
İştigal edebilir. (S A) rümuzile İstanbul 
176 posta kutusu adresine yazılması. — 1 

2 — İŞÇİ ARIY ANLAR 
DAKTİLO ARANIYOR — Fransızca 

bilen bir daktiloya ihtiyaç vardır. Taliple
rin Yenipostahane karşısında Eski Zap
tiye caddesi Kızılay hanı yanmda 26 
numarah mağazaya müracaatları. Alman
ca da bilenler tercih edilir. 

BİR HEMŞİRE ARANIYOR — Taşrada 
doktor yanında muayenehanede çalışmak 
üzere ehven ücretle bayan İsteniyor, fo
toğraflı mektupla müracaat. Beşiktaş 
Köyiçi Mektep sokak 8 No. 

GÜZELLİK, MAKİYAJ — İstişareleri 
ve muayeneler cuma, pazartesi, perşem
be saat 15 den 19* a kadar ücretsizdir. 
Fransa resmî diplomasmı haiz Paris gü
zellik enstitüsü - İstiklâl caddesi Büyük 
Parmakkapı. 123. 

İZMİRDE — 20 yataklı hususî bir 
hastane olan: SIHHAT EVİ için diplo
malı birinci sınıf bir hemşire aranıyor. 
I — İdareyi eline alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere assistens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fenni 
ve idarî bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, TECRÜBELİ BİRİNCİ SINIF BİR 
HEMŞİRE isteriz. Ayhğı: ELLİ liradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
mektublannı, bon servislerini, son çekil
miş fotograflarUe beraber İZMİR POSTA 
Ki r rusu : NO. 321 adresine müracaat. 

— 10 
MUHASİP ARANIYOR — Istanbula ya

kın bir fabrikada çalışmak üzere usulü 
muzaafaya vakıf tecrülaeli bir muhasip 
aranıyor. İstiyenler tercümei halleriyle 
öalata 374 posta kutusuna müracaat et
meleri. — 1 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK AZ KULLANILMIŞ 937 MO

DELİ FORD VEYA ŞEVROLE — Hususi 
otomobili olanların, evsafını, kilometresi
ni ve peşin para ile son fiatini mektup
la bildirmeleri. Adres: Cihangir caddesi 
No. 64 Muharrem. 

UCUZ OTOMOBİL — Taşraya azimet 
dolayısile 1937 modeli ve çok az kullanıl
mış, açık Opel Süper Slx sisteminde bir 
otomobil acele satılıktır. Taksimde Bü
yük Garaja müracaat olunması. 

937 modeli ARİEL — 6 beygir, çok 
az ve temiz kullanılmış, spersiyal saytka-
rile veya saytkarsız satılıktır. Beşiktaşta 
benzin deposu sahibi bay Neşete mü
racaat. 

SATILIK PİYANO — Alman marka de
mir çapraz, Ankaraya nakil dolayısile sa
tılıktır. Adres: Türbe Piyerloti caddesi 
No. 40. — 5 

KELEPİR SATILIK BİR RADYO — L L. 
8 lâmbalık orta ve büyük dalgalar İçin 
Kadro, Brown oparlör ve Şaleko redres-
seur - Chargeur beraber, fevkalâde temiz 
ve mükemmel halde işler hem Şaleko elek
trik cereyanile, hem de kuru pil ve akü-
nıülâtör ile ruhsatnameleri var. Müracaat: 
İst. Posta kutusu No. 601, yahut İst. Ba
ker han No. 38 saat 10 dan 12,30 a ka
dar. _ 1 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK APARTIMAN — İki daireli 

üçer oda maktuan 3750 liraya, semti Lâ
leli Hayriye Tüccariye sokağı No. 30/1. 
Müracaat yeri: Lâleli Şair Haşmet sokağı 

J>^o. 4L — 6 
HEM SATILIK, HEM KİRALIK KÖŞK — 

Göztepede İstasyon caddesinde 27 numa-
J^ı bay Mazhann köşkü hem satılık, 
hem kiralıktır. Göztepe İtfaiye garajı kar-
Şismda bay Lûtfinin köşköne müracaat. 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
^l'nır, kâr teminatlıdır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanında berber bay 

^Mehmede müracaat etsin. — 1 

SATILIK DÜKKÂN VE EV — Beyazıd-
öa Okçular caddesinde 56 numaralı dük
kân ve üzerindeki 16 numaralı 5 odalı 
•^âglr ev 2,400 liraya acele satılıktır. İçin-
*'ekl bekçi Recebe müracaat. Elektrik, su 

^*rdır. _ n 

SATILIK KELEPİR HANE — Beşiktaş
ta Yenimahallede otobüs durak mahal
linde Fınn sokağında yedi odalı banyo 
mutfak elektrik ve terkos ayrıca bol su
lu büyük bir sarnıç ve bahçeyi havi 12 
numaralı hane satılıktır. Ayni sokakta 
avukat bay Feride müracaat. — 2 

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

— 5 
KİRALIK İKİ BAHÇE — Sanyerde 

Sular caddesinde biri motor ile su çıka
rır, diğeri beygirle işler kovalı dolabı 
vardır. MüraoBat: Beyoglunda Tarlabaşı 
caddesinde 110 Mo. lı atelyede bay Ke
male. — 4 

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

— 7 
DEVREN SATILIK KIRAATHANE — 

Sirkecide mevkii güzel ve işlek bir yerde 
bir kıraathane satılıktır. Sirkeci Mura
diye caddesi 85 No. lı kuru kahveci bay 
Mehmede müracaat. 

SATILIK UCUZ EV — 2 bölüğe müsait 
çok kullanışlı, havadar, güneşli, deniz gö
rür. Altı odası, bahçesi, hava gazı, elek
trik ve terkos tesisatı var. Önünden oto
büs geçer. Her yere giden tramvaya ya
kın. Cerrahpaşa caddesinde Keçi Hatim 
Hafız Galip sokak No. 3. Mezkûr caddede 
83 No. lı dükkânda kunduracı bay Mita-
ta müracaat. 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. lı müceddet her katta bsınyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol, senevi 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satılıktır. Karşısındaki bak
kala müracaat. — 7 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSİ VE MÜNFERİD DANS DERS

LERİ — Beyoğlu Karlman karşısında 
Nur Ziya sokak 3 No. Her gün müracaat 
saatleri 12 - 14 - 17 - 21 e kadar. En son 
danslar tedris olunabilir. Profesör Pa-
nosyan. — 5 

DİPLOMALI BİR ALMAN MUALLİME-
Sl — Kendi veya talebelerin evlerinde 
Almanca ders vermektedir. Arzu edenle
rin W. 23 rümuzile gazetemize mektupla 
müracaatları. . 

GÜZELLİK, MODA ESERLERİ — iCa-
dmlara ald ciddi neşriyat ücretsiz hea 
gün saat 10 dan 12 ye kadar salonumuz
da okunabilir. Paris güzellik enstitüsü -
İstiklâl caddesi Büyük Parmakkapı tram
vay durağı 12?. 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzarî sınıfların talebelerini pek 
az zamanda haeırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — 34 

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

RİYAZİYE MUALLİMİ — Orta mektep, 
lise ve üniversite talebelerine riyaziye ve 
fizik dersi verir ve imtihanlanna hazırlar. 
Akşam gazetesinde A. Demir rumuzuna 
mektupla müracaat ediniz. — 2 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karUerlmizden 
A. M. — Radyo — Ders — D. N. 

namlarına gelen mektupları İdareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

Zayi — 930 tarihli Refiye adındaki tat
bik mührümü İcaybettim, yenisini kazdı
racağımdan eskisinin hükmü olmadığını 
ilân ederim. , „ . ., 

Anadolukavağmda Taşlık mahallesmde 
12 No. Refiye 

eyva tuzu 

EN HOŞ VE TAZE METVALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi 
mümkün değüdir. Hazunsızüğı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannit 
inkibazlan giderir. Ağız kokusımu izale eder. Umumî hayatın intizamsız-
Uklarmı en emin surette lslâ2ı ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

@ 
YEPU 
MÂLLAR Pi 

Muğla şehri içme suyu inşaat ve 
tesisatı eksiltmesi 

Dahiliye Vekâletinden 
Muğlaya 4.5 kilometre mesafedeki Şemseddin menbamm şehre isalesi su de

posu inşası ve şehir tesisatile müteferri diğer işlerin yapılması pazarlıkla eksilt» 
meye çıkanlmıştır. 

1 — İşin muhammen bedeli 89645 lira 71 kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname proje ve sair evrakı 448 kuruş mukabiliı»r 

de Dahiliye Vekâleti belediyeler imar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 — Pazarlık 16/2/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü öğleden evvel* 

saat 11 de Dahiliye Vekâleti binasında toplanacak belediyeler imar heyeti huzu
runda yapılacaktır. 

4 — Pazarhğa girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki 
komisyon reisliğine vermeye mecburdurlar. 

A — 2490 sayılı kanunim 16 ve 17 inci maddelerine uygun 5732 lira 29 ku
ruşluk muvakkat teminat. 

B — Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C — Kanunim dördüncü maddesi mucibince pazarlığa girmeye bir manlf 

bulunmadığına dair imzalı mektup. 
D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden pazarlığa girmek için alacak

ları vesika. 
5 — Posta ile gönderilecek teklif mektuplarının iadeli taahhütlü olması ve 

nihayet saat ona kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu İş hakkmda 
fazla izahat almak istiyenleıin belediyeler imar heyeti fen şefliğine müracaat et-
meleri. «593» 

Edremit su işi eksiltmesi 
Dahilîye Vekâletinden: 

Edremite 10.9 kilometre mesafeden su isalesi kaptaj ve maslaklar İnşası su 
deposu tamiri şehir şebekesi yapılması müteferri malzeme tedariki kapalı zarfla 
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 ünar heyeti fen şefliğinden alabilirler. 
3 —- Eksiltme 21/Mart/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat on bir

de Ankarada Dahiliye vekâleti binasmda toplanacak belediyeler imar heyetince 
yapılacaktır. 

4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin aşağlda yazıh teminat ve vesaiki 
ayni gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

• A — 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 inci maddelerme uygun 4145,52 liralık 
muvakkat teminat. 

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

bulunmadı;- a dair imzalı bir mektup, 
D — L. aiyeler İmar Heyeti Fen şefliğinden münakaşaya girmek için ala

cakları vesika. 
5 — Teklif mektupları ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinda 

komisyon reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektuplannm iadeli teahhütlü olması ve niha

yet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. 
Bu iş hakkında fazla izahat almak isteyenlerin Belediyeler İmar Heyeti 

Fen şefliğine müracaat etmeleri. (314) (675) 

ŞİRKETÎHAYRİYE 
Hisstdarlan htyeti umumlıesl İçtimai 

Hissedarlar Umumî heyeti 1938 senesi Martının yirmi birinci pazartesi 
günü saat on dört buçukta Şirketin Galata'da Fermenecilerde kâin merkezi 
idaresinde alelade surette içtimaa davet olunur. İşbu içtimaa elli ve daha zi
yade hisse sahibi olan hissedarlar iştirak ederler ve rey sahibi olurlar, 

Jluznamei müzakerat 
1 — 1937 senesi hesabatı hakkında Meclisi idare ve murakıp raporlanmn 

kıraati ve mezkûr hesaplann tasdiki ile meclisi idarenin ibrası, 
2 — Müddetleri biten üyelerin yerlerine üye intihabı. 
3 — Müddetleri biten murakıpların yq|Jerine murakıp intihabı ve ücret

lerinin tayini. 

Uşşak su işi eksiltmesi 
Dahiliye Vekâletinden: 

Uşşağa 5,5 kilometre mesafeden su isalesi kaptaj, Maslak su deposu inşası 
malzeme tedariki ve müteferri hususat kapalı zarfla eksiltmyee konmuştur. 

1 — İşin mulıammcn bedeli (125,584) lira (50) kuruştur. 
2 — İstekliler bu işe ait şartname, proje vesair evrakı 628 kuruş mukabilin

de 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 yazılı teminat ve vesa
iki wmı gün saat ona kadar komisyon reisliğine teslim etmiş olmaları lâzımdır. 

A — 2490 sayüı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun (752,925) liralık 
muvakkat teminat. 

B — Kanunun tâyin ettiği vesikalar. 
C — Kanunun dördüncü maddesi mucibince dcsiltmeye girmeye bir mani 

bulunmadığına dair imzah bir mektup. 
D — Belediyeler imar heyeti fen şefliğinden münakaşaya girmek için alacck-

ları vesika. ; -
5 — Teklif mektuplan ihale günü saat-ona kşdju: makbuz mukabilinde ko

misyon reisliğme verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplanmn iadeli 
teahhütlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gelmiş bulunması lâzım
dır. Bu iş hakkmda fazla izahat almak isteyenlerin belediyeler imar heyeti fen 
şefliğine müracaat etmeleri. (316) (673) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Dördüncü keşide ll/Şubat/938 dedir. 

[Büyük İkramiye: JıOOOO Hradır... Bundan başka 
15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan
goya iştirak ediniz... 

i 

fi 
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SATILIK 2 EV 
Kızılay istanbul Mümessilliğinden: 
BalaUa Kesmekayada Hamaml Muhittin mahallesinde bulunan 71 v 

73 numarah kısmen kagir iki ey elverişli fiyatla satılıktır. Almak isteyen
lerin Sirkecide Kızılay Hamnm ikind katmda 8 numaraya müracaatları. 

10 Şubat 1938 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Kabataşta Şarap imalâthanesiyle yanındaki ambar arsasının kapatü-

ması ve ambar zemininin grobeton üzerine saplanması işi şartname ve projesi 
mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

i l — Keşif bedeli 3294 lira 52 kuruş ve muvakkat teminatı 247 liradır. 
III — Eksiltme 15/11/938 tarihine rastlıyan salı günü saat 13,5 Kabataşta 

Levazun ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonımda yapılacaktır. 
IV — Şartname Te projeler 18 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar İnşaat 

Şubesinden ahnabilir. 
V — İsteklilerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-

ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri İlân olunur. (579) 

1 — Ciball Tütün fabrikası tavhane salonunda şartname ve keşfi mucibin
ce yaptırılacak ahşap döşeme işi pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Keşif bedeli 1756 lira 4 kuruş ve muvakkat teminatı 132 liradır, 
3 — EksUtme 16/2/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 de Kaba

taşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktu:. 
4 — Şartnameler 4 kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden alına

bilir. 
5 — tsteklüerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatle % 7,5 güvenme pa-

ralarUe birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (580) 
* 

1 — Adet Baragraf 
8 — » Itermograf 
8 — ş Azamî asgarî termometre 
8 — » Duvar termometrML 
2— 9 Pencere » 
1— » Higrograf 
1 — » Helyograf 

1 — Yukarda cins ve miktan yazıh —T— kalem rasat âletleri şartnamesi 
mucibince pazarlıkla satm ıdmacaktır. 

2 — EksUtme 16/11/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15 de Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacJitır. 

3 — Şartnameler parasız olarsJc her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektub ve katalok-

larmı münakaşa gününden en geç S gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü-
Üürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri lâzımdır. 

5 — İsteklilerin pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
ralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (B.) (466) 

* 
800 kUo Litopon 

3600 » Reçine 
3600 N Alçı 
I — Yukarda cins ve miktan yazüı üç kalem malzeme şartnamesi muci

bince pazarlıkla satm aluıacaktır. 
n — Pazarlık, 23/11/938 tarüıine rasthyan çarşamba günü saat (14) de 

Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacaktır. 
m — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabiUr. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

|)aralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. (711)' 
* - . 

1 — Şartname ve proje mucibince Ciball Tütün Bakım evinde yaptırılan 
tadilât ve tamirat işi kapalı zarfla eksUtmeye konulmuştur. 

2 — Keşif bedeli 10124 lira 64 kuruş ve muvakkat teminatı 760 liradır. 
3 — Eksütme 25/2/938 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15 de Kabataş-

âa levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartname ve projeler elli bir kuruş bedel mukabilinde levazım ve mü

bayaat şubesinden ahnabilir. 
5 — Eksütmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaiki inhisar

lar inşaat şubesine ibraz ederek *ynca ehliyet vesikası almaları lâzmıdır. 
6 — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaiki ve beşhıci maddede yazıh 

eksiltmeye iştirak vesikasmı ve muvakkat güvenme parasmı ihtiva edecek 
olan kapah zarflarm eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukanda adı ge
çen alım komisyonu başkanlığına maktmz mukabilinde verilmiş olması lâzım-
flu: (EtOO) 

8/2/938 tarilünde kapalı aarfla ihalesi yıkılacağı üân edUmiş olan Polat-
hane Bakunevl ve Mödüriük blnaa İnşaatmm eksiltmeleri 17/2/938 tarihine 
talik edUmistir. 

Münakaşa şartnamesinin dördüncü maddenin F fıkrası atideki şekilde 
değiştirilmiştir. 

Istödlterin dlptomaîı mîUıendis veya mimar ohnalan veyahut bir müben-
Öis veya mimari inşaatın hitamma kadar iş başmda bulımdurulacağına dair 
tıralannda teati «Hünlş noterlikten musaddk taahhüt kâğıdı ve mukayyet bu
lundukları Ticaret odasmdan alınmış iktidarî malisini gösterir vesika ve ûa-
gart Elli bin Mrahk bir bina yaptıklarma dair Nafla vekâletinin ehliyet'vesl-
kasım ibraz etmeleri şarttır. 

Bakımevi mezkûr tarihte saat «10» da ve müdüriyet binası saat on bu
çukta İhale olunacaktır. 

Kapah zarflar evvelki Uânda yazıh şartlar dairesinde ihale saatlerinden 
birer saat evvdlerine kadar Kabataşta Levam binasmdakl Alım komisyonu 
siyasetine verilmelidir. (799X 

I — Şartname ve numune:^ mucil^ce «300,000» takım üç parçadan m&-
tekkep Ktüüp rakısı etiketi pazarlıkla satm ahnacaktır. 

n — Pazarlık, 2/III/9S8 tarihine rasthyan Çarşamba günü saat (14) de 
Kabataşta Levazım ve mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapüacaktu:. 

m—-Şartnamdar parasız olûak lxa gün sözü geçen şubeden ahnablUr. 
IV tsteklUain pazarlık için tayin edüen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen kranisyona gehneleri ilân olunur. (7W). 

j Küçük Yoşgatta şartname ve projesi mucibince yaptırılacak 3 odab 
Inemur evinin İnşaati yeniden ve pazarlık usuliyle eksUtmeye konmuştur. 

n — Kestf bedeli «3730» lira «95» kuruş ve muvakkat tenünatı «280» 
liradır. 

m — Eksütme 17/11/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 14 de 
ISlabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacak-
tır. 

IV Şartname ve projeler «19» kuruş mukabUinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü hışaat şubeslyle Ankara başmüdürlüğünden ahnabUir. 

V — EksUtmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaiki İnhi
sarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası ahnalan lâzundu:. 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

Motn Dame de Slon mekteblnds 
konfenuM 

IB Oubat «Bil günfl «aat on alb buçuk
ta mebus bayan Naklyt taratından «Ço-
cok Terbiyesi» mevzuu fizerlnd» bir kon
ferans verilecektir. 

Mektebin eski talebesile allelell ve mek
teple al&kası olanlar bu konferansa da-
vetUdlrler. Hariçten ietlr&k etmek Istlyen 
kimselerin evvelce mektep idaresine mû-
raeaatlan ttoa olunur. 

pı Annelere müjde ı^ 
S. M. A. geldi 

Fazla İstek karşuonda piyasada 
mevcudu kalmıyan büyük kutu 
net - net 450 Or. 

S. M. A 
Amerlkadan geldi 

Sayın çocuk doktor
larımız ana südünün 
eşi olan ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi bulunan 
S. M. A. yi annelere ehemmiyette 

tavsiye etmektedirler. 
Her eczanede bulunur. 

Tafsilât İçin : 
Galata P. K. 1007 ye müracaat. 

İNKIBAZI 
H A Z I M S I Z L I & l 

MİDE 
tK$ÎLİK VE YANMALARINI 

M AZ ON 
MEYVA TUZU 

• I • • M l l t 
MIOI 4t UfiSAKLA»! AU$îlftHAZ. 
(ÇİLMCfti LÂTİF TESİRİ KOtAY 

VI MÜLAYİM OİO 
Y{Rİ>İl HİÇ BIR MÜMASİL 

HUSTAHZAII TVTAHAZ. 
MAZON J H V( HOROS 

MARKACINA »İKKAT 

,MUTLAKA tVİNlZM BİR 
flft fUlUNDUAimU 

Operatör 

Dr. İffet Naim Onur 
Beyoğlu I^urmald^pı durağı 

karşısı îmam Sok. Nuri B. Apt 
K. 3 Tel. 41960. 

Saat 14 -19 

[ Emniyet Sandığfi llânlân 1 
18/6/933 tarihine kadar emlâk mukabilinde b<H-ç para ahp da henüz bor

cunu ödeyemiyenlere: 

Az faiz alınmak ve uzun vadeye bağlannak gibi 
büyük kolaylıklar gösterilmektedir. 

Şimdiye kadar müracaat etmemiş olanlarm bu kolaylıklardan istifade et
mek üzere vakit kaybetmeden Sandığa başvurmaları. (700) 

SÜNGERCİLİK 
*• TÜRK ANONİM ŞİRKETİ İDARE MECLİSİNDEN: 

Şirketimizin mnuml heyeti 15 Mart 1938 tarihine müsadif sah gü
nü saat 15 de Galata'da Sümer Bank binasmdakl merkezinde adiyen 
toplanacağmdan şirket esas mukavelename^ mucibince en az kırk his
seye malik Iıissedarlarm mezkûr gün ve saatte şirket merkezinde asale
ten veya vekâleten hazır bulunmaları ve içtimaa takaddüm eden on gün 
zarfmda malik oldı^lan hisse senetlerini Sümer Bank veya tş bankası
na tevdi ederek mulnbilinde duhuliye varakası almaları ilân olunur. 

MÜZAKERE RüZNAMESt: 
1 — 1937 yıh muamele ve hesaplan hakkında idare meclisi ve Mu

rakıp raporlarının okunması, 
2 — Mezkûr yıla aid büânço ve kâr ve zarar hesaplarının tasdik ve 

kabulü ile idare mcelisi azalannm ibrası. 
3 — Temettüün &ureti tevzii hakkmda idare meclisince ya^nlan tek-1 

lifin tedUki. 
4 — İdare meclisi azalıklan İçin intihap yapılması ve huzur hak-

lanıım tayinL 
5 — Murakıp intihaİHle ücretinin tesbiti. 

İs tanbul def terdar l ığ ından: 
Zira 
548 

K. 
00 Kuzguncukta: Icadiye caddesinde eski 39,41 yeni 43-45 sayıhiki dük-

kânm 14/64 pajn.. 
Kuzguncukta: Icadiye caddesinde eski 43,45 ve 47 yeni 30-47 saydı ev 662 BO 
ve dükkâmn 5/16 payı.. 
Hasköyde: Kiremitçi Ahmet çelebi mahallesinin Çakırgöz sokağmda 200 00 
eski 11-13 yeni 11 sayıh evin 18/40 payı. 
Amavutköyünde: Sucu bahçesi sokağmda eski 25 yeni 23 sayüı evin 175 00 
7/20 payı. 

Mahmutpaşada: Çuhacı hanımn alt katmda eski ve yeni4§-46 sayıh 175 00 
odanm yan paja. 
Kumkapıda: Kürkçübaşı Süleyman ağa yeni bayram çavuş mahal- 61 41 
leşinde Kuyulu halen Kürkçü kuyusu sokağmda eski 20 yeni 30 sayıh 
evin tamamı. 
Cibalide: Seferikoz mahallesinde Fener caddesinde yeni 132 sayüı ev 874 00 
üe ve yeni 128 sayıh üstünde odalan olan kahvehanenin 33/96 payı. 

Yukanda yazıh mallar 22/2/938 sah günü saat 14 de satılacaktır. Satış 
bedeUne isUkrazı dahili ve % 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Talip
lerin vakti muayyeninden evvel pey akçelerini yatırarak mezkûr gün ve saatte 
Defterdarük Millî Emlâk Müdürlüğünde müteşekkü satış komisyonuna müra
caatları. (F.) (677) 
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Deniz yollan 
t S L B T M B S t 

Acenteleri: — Karaköy - KOprlUtafi 
SU. 42fl62 — Sirkeci ICUıürdanade 

H ^ ^ ^ Han Tel: 22740 ^ ^ M B 

MERSİN cuma poıtaıı 
Yalnız tm sefere mahsus dmak 

üzere ll/9ubat/938 cuma günü 
Mersin postasını yapacak «Sadık-
zade» vapuru Galata nhtımmdan 
saat 17 de kalkacaktır, izmire par 
zar sabahı varacaktır. (783) 

Scandinavian Near 
East Agency 

Oalatad» V»Ur han I tneS kat 
Ttf: 44M1 - I • S 

•venaka Oricat Llalan 0«tb«ntart 
Oothenburg. Btokholm. Oılo. Dantslf. 

Odjmla Copenhag Abo Reval ve bfltOn 
Baltık limanlan lark re KatadenH ba«lı< 
ta Umanları arasmda İS gttnda bir aslmet 
»0 avdet İçin muntazam poetalar. 

Odynia - Danizls - Ootbenburg T* Otlo-
öan beklenen vapurlar. 

Wnn vapuru 10 şubatta doğru. 
Ootland vapuru 28 şubata doğru. 
Vlkingland vapuru 29 Şubata doğru. 
Takmda îstanbuldan Hamburg Roter' 

dun - Kopenhag, Odynia Oothenberğ, 
DantElg - Btokholm, ve Osloğ limanlan 
•eln hareket edecek vapurlar. 

Flnn vapuru 16 şubata doğru. 
Scania vapuru 10 şubata doğru. 
Gotland vapuru 28 Şubata doğru. 
Vazla tafsUftt İçin OalaU'da Tabir han 

I flnca katta k&in acentalığma mfiraeaat 
_ Tel: 44991 - 3 - S 

İLKBAHAR mevsimine 
mahsus yeni gelen mallan-
mıza yer ayırmak ihtiyacın
dayız. Bunun için: Mevcud 
stokumuzun büyük bir kıs-
mmı 

\ j Sonkânundan 

J^5 Şubata kadar 

her yerden iyi ve mükem
mel fiyat ve şeraitle elden 
çıkarıyoruz. Çeşitler tüken
meden evvel ihtiyaçlarmın 
temin ediniz. 

Beyoğlunda 

BAKER Magazalarî 

HafifliK-l̂ ahatlık: 
V J . R o a o a î MenatorM»' 
(0«lıı«). «tıl lııcH«blİM«k • • 
kaUaa aa tfa M«blr «aıym r«fe« 
«ar. 8K kanalar, «Oaatfamm 

r aıkatakıum tanaaObtaSıO ••• 
caltlr «a geSaCnOıB kuntuaadlri*» 

yiyatı V 2 6 llM^aıı HU' 
Kat ı» ]r*rl yal ı ı ısY 

^^ İSTINBDÎ  DiHpil 
TOnal maydanı 12 No.Wijv 

,tla{aıamıu jlyarat atflnia vaMI 
^14 No.)<ı lirifamlıl btajlntâ '̂ 
' Flrallanaııda feOyOk taaıML ., 

SAÇ BAKIMI 
GiueUiğin eu birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 

terlsi müeerreb bir ilâçtır. 

OFİÖA5IM-

IKA^E 

K E O K A L H İ H A 
GRİP, N E Z L E ; 

ÖAŞ VE D İŞ , KIRI KL İK 
I Bu T jfi AĞUILRHI OINOİ»*WZ'^\ 

ayram Geliyor» 
'11 

Likör aldınız mır 

•r<;j-ıit 
kj^H' 

Misafirlerinizi ağır lamak 
İçin en m ü k e m m e l İkramın 
İnhisar likörleri olduğunu 

İlli 

Memleketimizin en nefis meyvalarmdan yapılan, 

ÇİLEK, AHUDUDU, VİŞNE, PORTAKAL MANDALİN, KAYISI 
Likörlerini tercih ederken 

bilhassa KAY SI likörünü hatırlayınız. 

İH 

Kokteyl yapıyor musunuz? I I I 

En İyi Kokteylleri inhisar 
likörlerlle yapabileceğiniz 
gibi, bunlardan N A N E ve 
A H U D U D U yu da likör 
ve soda İle karıştırıp 

tÇEBİljRStNİZ • • • 

Her yerde 

İNHİSAR 

İl 

LİKÖRLERİNİ 
Arayınız. 

Taklit hiç bir zaman 
aynı olamaz. 

Taklit benzeri 
demektir 

KREM PERTEV 
bu itibarla en üstün 

kremdir V 

REOSİL 
Öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınlığı ve göğüs nezlelerin
den sizi kurtaracak en iyi ilâç 
budur. 
Her. ecsanedjNi Israrla îsteyi-
hiz. 

Dikkat Ediniz 
ve 

Pertev çocuk pudrası 
Ue 

Adi Talk pudralanın 
kanştırmayınız. 

Zayi — 10092 numaralı ve 16/10/935 ts-
plhll beyannameye alt gümrük maklv.ı-
Bunu zayi ettik, yenisini alacağıı 
diSerinin hiikmii olmadığım Uâıı eüt... 

ıleyman ve H. Çalıkyan 
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HASAN RUJ 
ve A L L I K L A R I 

Kadınların güzelliğini ve cazilıelerini ziyadeleştirlr. Paris ruj ve aUddan 
nnda olduğunu bütün güzeller tasdik ediyor. 
Mandarin, oranj, kler, movayen ve zengin çeşitleri 30, lüks 50 kuruştur. 
Allıklar mandarin, hrün, blondinet nevileri şaheserdir. 35 kuruştur. 

H A S A N TIRNAK CİLASI 
Türkiyenin en mükemmel cUâlandır. Sedef ve renkleri birer şaheserdir. 

1, 2, 3, 4, 5, renkte ve mandarin nev'l fırçasile şişesi 

Küçük J L ^ 9 kuruş, büyük kuruştur. 
Her verde Hasan ismini ve markasmı isteyiniz. 

BAYRAMLIK 

NECİP BEY 
M A M U L Â T I N D A N 

Sabit ESANSLAR, KOLONYALAR, KREMLER, PUDRALAR RUJ
LAR. SÜRMELER, SABUNLAR, DİŞ MACUNU, TUVALET takımları, 
zarif şişelerde Losyonlar ve bilcümle yerli ve Avrupa mamulâtı gayet 

ucuz fiyatlarla satıhyor. Deposu: Eminönü, Necip Bey, No. 47 

REKTA 
P A T I 

îç ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarmda, 
cerahatlenmiş fistüUerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 

daima muvaffakiyetle şifayi temin eder. 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilânları 
1 — Taşdelen menbamda mevcut hangara ilâveten yapılacak şişe depolan, 

makine ve kazan depolan ve su depoları (24696) lira (90) kuruş bedeli keşfi 
ile Ser'idepri üzerine 29/1/938 gününden itibaren 15/2/938 tarihine kadar on 
sekiz gün müddetle ve kapah zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu inşaata ait şartname projeler ve mukavele ve yapılacak inşaatm 
nev'i ve cinsini gösterir hülâsai keşfiye 15/2/938 akşamı saat 17 ye kadar İs
tanbul Vakıflar Başmüdürliiğü Baş mimarUğmdan (123) kuruş mukabiUnde 
almabilir. 

3 — İhale 16/2/938 çarşamba günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdür
lüğünde uygun fiyat verene Vakıflar Umum Müdürlüğünden istizan edilmek 
şartiyle yapılacaktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabi
linde komisyona verilmiş olacaktır. 

4 — Eksiltmeye girmek istiyenler (1900) liralık teminatı muvakkate akçe
sini Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü veznesine teslime mecburdurlar. 

5 — Eksiltmeye girmek istiyenlerin mimar veya Mühendis olmalan ve bu
na benzer (25000) Uralık işleri iyi bir surette yaptıklanm isbat edecek Bayın
dırlık Bakanağının vesikalannı İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü baş mimarU-
ğma göstererek aynca vesika almalan meşruttur. (553) 

Ürben Yangın sigorta şirketinin Türkiye umumî vekili bu kere müracaatla 
31/1/1937 tarihinden itibaren Türkiyedeki muamelâtım kat ve tasfiyeye karar 
verildiğini ve bilcümle poliçe muhtarlar ve haşaratı ve hazineye karşı tahak
kuk etmiş ve edecek borçları İstanbul Umum Sigorta şirketine devredildiğini 
bildirmiş ve İstanbul Umum Sigorta şirketi de devir işini aynen kabul etmiştir. 
Keyfiyet kanuni hükümlere muvafık görülmüş olmakla Ürben Yangın Sigor
ta şirketile alâkası olanların İstanbulda Galata Sigorta Hanında İstanbul 
umum sigorta şirketine ve icabında İktisat Vekâletine müracaat etmeleri ilân 
olunur. 

Dünyanm meşhur şekercisi 

Ali nSuhiddin Hacı Bekir 
Mamulâtmı teşhir ettiği Avrupa ve Amerika sergilerinde daima birinciliği kazanmıştır. Güzel İstanbulu 

gezmeye gelen seyyahlar nefaseti cihamn dört köşesine nam salan 

H A C I BEKİR L O K U M VE Ş E K E R L E R İ N İ A L I R L A R 
Bir buçuk asırdan fazla bir tarihi olan bu meşhur Türk Ticarethanesi lokum ve şekerleri kadar nefis 

Karamela imaline başladı. Hacı Bekir Karamelası gayet lüks ambalajlı ve kilosunun 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — H ^ ^ ^ g i l ^ ^ ^ l P ^ P B l ^ l B Perakende fiati 80 kuruştur. ^^aBgggmuBri^i^^^^HHHBH^^HH 

Tıbbın ilk ve son sözü Bütün Tıb kitaplan katra
nı müzmin bronşitler, Ök
sürüklere ve göğüs nezle

lerine karşı en müessir bir ilâç olmak üzere tavsiye ediyor. Kinin nasü sıtmanın ilâcı ise katran da: öl^sürüklerin is-
pesifik ilâcıdır. KATRAN HAKKI EKREM'de katramn bütün şifalı hassaları bulunduğundan öksürüklere ve müzmin 
bronşitlere ve göğ«s nezlelerine karşı en müessir ve en ehemmiyetli bir ilâçtır. Balgamlan söker ve yeniden olmasına 
mani olur. 

ihsan Sami 
BAKTERİYOLOJİ 

LABORATUARI 
Umumi kan tablllâtı. Frengi noktai 
nazarından (Wasserman ve Kahn te
amülleri) kan küreyvatı sayılması, tifo 
ve sıtma hastalıkları teşhisi, idrar, 
balgam cerahat, kazurat ve su tahll-
lâtı, Ültra mikroskopi, hususî aşılar 

istihzarı, kanda üre, şeker, klorür, kol-
lesterin mlkdarlarmm tayini. Divan-

yolu No. 311. Tel: 20981 

ÇAĞLAYAN'd. 
Bayram münasebetile 

Büyük sürprizler 
Yeni ve zengin program 

Amira Cemal 
ve 

ZEYNEP ELSUDANî 
tarafmdan yeni danslar ve yeni 
şarkılar. Ayrıca: 

M U A L L Â 
ve arkadaşlan 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

İt] 

Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacaktır. 

ilânlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de 
Kızılaya yardım etmiş olacaksınız. 

M Ü R A C A A T Y E R İ : * 
İstanbulda, Postane karşısmda Kızılay Satış Bürosu. Tel: 22653. 
İstanbulda, Postane arkasında İlâncılık Şirketi. Tel: 20094 - 95. 

Afyon Nafia müdürlüğünden: 
Teklif edilen bedel lâyık hadde görülmediğinden dolayı ihale edilemiyen 

Afyon lisesinde yapılacak (.44799» lira 66 kuruş keşif bedelli tadilât ve pavyon 
inşaatı bu kerre şartnamedeki müddet keyfiyeti uzatılarak daha müsait bir şe
kilde yeniden ve 17/2/938 tarihme müsadif perşembe günü saat 15 de Afyon 
Nafıa müdürlüğü komisyonunda ihale edilmek üzere kapalı zarf usuUle eksilt
meye konıümuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna mü tef er ri diğer evrak iki lira 
yirmi dört kuruş bedel mukabilinde Afyon Nafıa müdürlüğünden alınabilir. Mu
vakkat teminat 3360 liradır. İsteklilerin Nafıa vekâletinden 938 senesi için aün-
mış otuz bin liralık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplanni 
17/2/938 tarihmde saat 14 de kadar Afyon Nafıa müdürlüğüne göndermeleri 
ilân olunur. (639) 


