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Tunus hududunda 4 Italyam 
, , . ıhtıuacı temin edılıı/or 
kolordusu manevra yapıyor Natia vekiıı B. AH çetinkaya 

mühim direktifler verdi 
Şişli santralı çabuk yapılacak, o zamana kadar 

Beyoğlu santralı genişletilecek 
Bu hususta alınan haberler Fransız 

mahafilinde endişe uyandırdı 
Fransızlara göre yalnız İngiliz - İtalyan değil, 
Fransız-ltalyan münasebatmm da ıslahı lâzımdır 
Londra 8 (A.A.) — iyi haber alan . .„,„_^^ 

Mahfillerde söylendiğine göre Fransa 
hükümeti, İspanyadaki ecnebi muhsı-
^plerin yüzde ellisinin geri alınması 
İçin diplomasi kanalile bir itilâfa 
vanlması hakkında Grandi tarafın
dan yapılan teklifi kabul etmiştir. Sov
yet hükümeti bu teklifi itirazla karşıla
mıştır. 

Bu hususta muhtelif hükümetlerle 
müzakereler cereyan etmektedir. 

İngiliz Hariciye nazın B. Eden ya-
fın veya öbürgün İtalya sefiri Grandi 
Üe tekrar görüşerek kendisine bu hu
susta elde edilen neticeleri bildirecek 
^e İngiliz - İtalyan münasebetlerinin 
İslahı için mevcut imkânlar hakkında 
Müzakerelerde bulunacaktır. 

İja haber alan mahfiller Fransa ile 
italya arasındaki münasebetlerde de 
^yle bir salâh husule gelmesi lâzım 
geldiğini beyan etmekte ve bilhassa 
garp Trablusunda Tunus hududu bo
yunda dört İtalyan kolordusunun ma
nevra yapmakta olduğu hakkındaki 
haberin endişe uyandırdığını ilâve eyle-
öiektedir. 

Roma 8 (A.A.) — Tribuna gazetesi, 

Trablusgarbdald ttalyan tanklan 

Londradan aldığı bir yakıda, Londra 
havasmda birdenbire İngiUz-ttaljran 
münasebetlerinin salâhma müsaid bir 
şekil aldığı temin edilmektedir. Ga
zeteye göre, bütün İngiliz gazeteleri, 
Roma ve tngüterenin anlaşmaian. 

Batı ve Doğu Akdenizinde bütün mu
allâk meseleleri halletmeleri ve birlbi-
rine müteveccih menfaatleri bulunan 
İM millet arasmda barışm teessüs et
mesi arzusunu göstermeğe başlamış
lardır. 

Muayyen miktardan fazla yolcu alan 
taramvay işçileri mesul olacaklar 
Dün şehir meclisi belediye zabıtası 

talimatnamesinin müzakeresine devam etti 
Şehir meclisi dün birinci reis vekili 

ö. Necip Serdengeçtinin reisliği altm-
Oa toplandı. İhtisap resmi, süs köpe
ği, tanzifat, tenviriye, tente, siper, 
Çop, dellâliye gibi resimlerden dolasn 
Belediyeye borcu olan mükelleflerin 
"orçlarını ödemedikleri için haklann-
^ Tahsili emval kanununa göre aa/r 
^^^le yapılmasına taallûk eden ruz-
*^amenin 24 maddesi Kavanin encü
menine havale edüdi. 

Bundan sonra mütehassıs B. Prote 

tarafmdan hazırlanan Dolmabahçe -
Gümüşsüyü yolnunun yeni istilcame-
tinin kabul edildiğine dair Kavanin 
ve Nafia encümenlerinin müşterek 
mazbatası kabul edildi. 

Et fiatlerinin murakabesi için teş
kil edilecek komisyona üç âza intiha
bı hakkındaki teklif okundu. Azadan 
Refik Ahmedin teklifi üzerine meclis 
nanunal Feridun Manyas, Cemaled-
din Fazü ve Mustafa Aşkin intihap 
edUdiler. (Devamı 4 üncü sahlfede) 

BU AKŞAM M E L E K SİNEMASINDA 

Hariciye Vekili 
Dün Atatürke 

tazimlerini arzettl 
Dün sabah Cenevreden şehrimize 

gelen Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 
Araş öğleye kadar Perapalasta istira
hat etmiştir. Bir müddet BaşvekU Ce
lâl Bayar ve Dahiliye VeMü ve Parti 
genel sekreteri B. Şükrü Kaya' ile gö
rüşmüştür. 

Hariciye Vekili saat 15 te Başvekil 
B. Celâl Bayarla birlikte Dolmabah
çe sarayma gitmiş, Atatürke tazimle
rini arzetmiştir. B. Tevfik Rüştü Araş 
geç vakte kadar sarayda kalmıştır. 

n«l< 
Kızılay pullan 

Bayram günleri mektuplara birer 
kuruşluk Kızılay pulu yaptştınhyor. 
Fakat tehriknameler daha evvelden 
postaya verildiği için, yüksek hayır 
müessesemiz bu usulden gereği gibi 
istifade edememektedir. 

Onun için: 
1 — Bizde hayırperverlik hislerinin 

sönmediğini isbat etmek üzere halkı-
mtz, bayramdan evvel bile postaya 
verdiği tebriknamelere bir kuruşluk 
Kızılay pulunu kendiliğinden yapış-
tırmalıdır. 

2 — Önümüzdeki bayramlarda Kı
zılay pulu yapıştırma bayramdan ev
vel başlayıp ilk günün sonuna kadar 
sürmeli. 

CHARLES BOYER « B O R A filminde 

RESİMLİ 

HİKÂYELER 

SERİSt . Ijl^ 

Yazan ve resimlerini yapj 
_____ Cemal Nadir 

m 

Beyoğlu telefon santrab İÜ 
Şehrimize bulunan Nafia Vekili B. 

Ali Çetinkaya tedldklerine devam edi
yor. Evvelki gün Telefon idaresindo 
meşgul olan B. Ali Çetinkaya İstan-
bulun telefon işleri üzerinde Telefon 
İdaresi müdürü B. Eminden mufassal 
izahat almış ve mühim direktifler ver
miştir. Nafia Vekil Telefon idaresinin 
çahşmasmdan memnuniyetle idare
den ayrılmıştır. 

Şişli santralı süratle yapılacak 
Birçok kimseler telefon almak is

tedikleri halde şehrin Beyoğlu cihe-
tihdeki santralm mevcud aboneleri 
ancak idare edebilmesi münasebetile 
müracaatler kabul edilemiyor. Hattâ 

aboneler o kadar çoğalmıştır M, Be
yoğlu semtindeki bir abone ile konuş
mak istenildiği zaman bazan kısa bir 
müddet beklemek mecburiyeti hasıl 
oluyor. 

(Devamı 4 üncü sahlfede) 

Thermal sözü 
üzerinde tedkîk 

Gaziantep saylavı, Türk DU Ku
lumu âzasından B. M. Ağakay'm 
makalesini 5 inci sahifemizde oku
yunuz. 

HoUivut'ta bir stüdyoda 
neler gördüm? 

Hollivut stüdyolarına girmek için pasaport 
lâzım... Memleket hududlarım geçerken 

gösterdiğiniz gibi pasaport I... 
(Hikmet Feridun Es'in Hollivuttan gönderdiği mektubu yarınki nüshamızda 
okuyunuz.) 

••tııııııııuıtHuunıaauııı,ı,ı,ııı,ııııiMaMwııııiHHiııınutıiMnııuHuuaiiiH uıınnıııııunııııımuaHniHuıunı 

akkaldan veresiye aldım amma manav vermedi bayım!.. 
— Vay!., Gene mi benim meşhur sanatkâr olduğumu söyledin be kadın?» 
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Dün Greceki ve B u Sabal iki Haberler I 
Başvekil B. Celâl Bayar Harb 

akaJemisini ziyaret etti 
Sınıflara girerek dersleri alâka ile dinledi, 
Akademi komutanını ŝ ördüğü intizam ve 

mükemmeliyetten dolayı tebrik etti 
Başvekil B. Celâl Bayar dün öğle

den sonra Yıldızdaki Harb akademisi
ni ziyaret etmiştir. Akademi komuta
nı general Ali Fuad Erden, muallim
ler ve talebeler tarafmdan selâmla
nan Başvekil, kumanda kursuna gi
rerek yanm saat kadar verilen ders
imi takib etmiş, sonra Harb akademi-
sinin son smıftna girmiş, Çanakkale-
nln müdafaası mevzuu üzerine veri
len dersi dinlemiştir. 

Müteakiben kara harb akademisi
nin ikinci sınıfım, hava, deniz harb 
akademilerini, yüksek levazım okulu
nu gezmiş, o esnada verilen dersleri 
derin bir alâka ile takib etmiştir. 
Akademide dört saat kalan Başvekil, 
gördüğü intizam ve mükemmeliyet
ten Harb akademisi komutanı gene
ral Ali Fuad Erdeni hararetle tebrik 
ederek akşam üstü akademiden ayrıl
mıştır. 

Teruel civarında 100 
tayyare harbetti 

Hükûmetçiler, Frankoculara aid altı 
tayyare düşürdüklerini bildiriyorlar 

Barselon 8 (A.A.) — Millî Müdafaa 
Nezareti şu tebliği neşretmişti: 

Şark cephesinde geçen pazar Sier
ra Palomera'yı terketmiş olan Cum
huriyet kıtaları bugün bir ricat hare
keti yapmışlardır. Alfambra köyü 
hasım elinde kalmıştır. 

Muela de Teruel cephesinde Cum
huriyet piyadesi 1040 rakımlı tepenin 
civarındaki 1060 rakımlı diğer tepeyi 
işgal etmiştir. 

Saat 11 de Teruel civarında iki ta;-
raftan 100 kadar tayyarenin iştiraki-
le bir hava muharebesi yapılmıştır. 
Cumhuriyet tayyareleri Alman ma-
mulâtından tek satıhlı üç düşman tay
yaresi düşürdükleri gibi topçu kuvvet
leri de bir Junker ve bir Savoia dü
şürmüşler ve fabrikası meçhul diğer 
bir tajryareyi de düşman saflan arka-
sma indirmişlerdir. 
Bombardıman edilen şehirler 

BaröClon 8 (A.A.) — Hava Nezareti
nin saat 9 da neşrettiği bir tebliğde 9 
Frankist tajryarenin Figürast'ı .bom-
barduııan ettikleri ve 10 kişinin ölü
müne sebebiyet verdikleri bUdirilmek-

tedir. Binaz sonra yapüan Rosas bom-
bardunaîımda iki kişi öhnüştür. Bir 
diğe rtayyare dün akşam saat 19 da 
Vülnöeva Delgestru'yu bombardıman 
etmiş ve hareket halindeki bir yolcu 
trenine mitralyözle ateş ederek birkaç 
İrişinin ölümüne sebep olmuştur. 

T e m e l civarındaki harb 
Salamanca 8 (A.A.) Frankistler Te

ruel cephesinde yeniden ilerlemeğe 
başlyarak Sierra Pallamera'daki baş-
hca mevzileri işgal etmişlerdir. 
Alman gazeteleri îngiltere-
nin kararından memnun değil 

Berlin 8 (A.A.) — Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: 

Salamanca hükümeti nezdinde ya
püan teşebbüs ve İngiliz kontrol mın-
takası dahilinde görülecek tahtelba
hirlerin batırümasma dair İngiltere-
nin verdiği karar Alman mahfillerin
de infial uyandınnıştır. 

Alman matbuatı, Eden'i tarafgir
likle itham etmektedir. Matbuat, 
Alcira'nın İspaiıyol Cumhuriyetçile
rine aid tayayreciler tarafmdan batı
rıldığına kanidir. 

B. Hitler sulhten 
bahsedecek 

20 şubatta söyliyeceği 
nutuk ehemmiyetle 

bekleniyor 
Berlin 8 (A.A.) — Havas ajansı mu

habiri, B. Hitlerin 20 şubatta Reichs-
tag'da söyliyeceği nutkun sulh lehme 
alenî ve resmî daveti ihtiva edeceğini 
ve Führer'in Almanyarun idarî vah
detini temine matuf birçok tedbirler 
ittihaz edileceğini bildireceğini işar 
etmektedir. 

Nasyonal - sosyalizm zimamdarla-
rmdan birçoğu halihazırda B. Hitlerin 
ikamet etmekte olduğu Berchtesgade-
ne davet edilmişlerdir. 

Kar yağıyor 
Fırtına yüzünden Büyük-
derede iki vapur bekliyor 

Dün sabahtan itibaren bozan ha
ya' akşam üzeri yüdız poyraza çevir
miş ve geceden itibaren kar yağma
ğa başlamıştır. Bh: arahk duran kar, 
bu sabah saat yediden itibaren tek
rar yağmağa başlamıştır. 

Saniyede rüzgârm sürati 7-8 met
redir. Karadenizde şiddetli bir fır-
tma hüküm sürüyor. Bu fırtına yü
klünden ICaradenize açılmak için iki 
vapur Büyükderede fırtınanın ha
fiflemesini bekliyor. Bu sabah saat 
yedide haı*aret sıfınn altında bir de
rece idi. 

Kutuptaki seyyahlar 
Sovyet hükümeti bîr 

vapur daha gönderiyor 
Moskova 8 (A.A.) — Deniz sulan ve 

sahillerine dair tedkikatta bulunmak 
üzere hazırlanmış olan Murmaiıç va
puru ile yolda bulunan Taj^myr buz
kıranından ve bugünlerde Leningrad-
dan hareket edecek olan Ermak vapu
rundan maada hükümet cesur Papa-
nin grupunu tehlikeden kurtarmak 
için Murmaiı buzkıranmı da dün ha
reket ettirmiştir. Bu vapurda pek çok 
kömür ihtiyatı ve altı ay kifayet ede
cek erzak mevcuddur. Ayrıca iki tay
yare de taşımaktadır. 

Murman 7 şubat saat 13 ü 20 geçe
rek yola çıkmıştır. 

Çin Ingilterenin 
tavassutunu islemiş 
Bu husustaki haber 

hakkında malûmat yok 
Londra 8 — Çinin, îngiltereye mü-

raJcaatle bu hükümetin Çin - Japon 
ihtüâfına müdahale etmesini İstediği 
hakkmda Hong Kongdan bir haber 
gelmiştir. Çinin Londra elçisi bu hu
susta malûmatı olmadığını söylemiş
tir. 

Şanghay 8 — Japon tayyareleri 
Amoy şehrini bombai'dıman etmiştir. 
Zayiat mühimdir. Halk İngiliz mınta-
kasma kaçıyor. 

Yunan Maliye Nazırı öldü 
Atina 8 (A,A.) — Maliye Nazırı B. 

Rediades bugün ölmüştür. 

GÜNÜN HADISELERI 

Faşizm düşmanları 
aralarında anlaşamıyorlar 

Faşizmin memleket memleket bir çok 
yerleri istilâ etmesi üzerine, Moskova'nın 
- Komintem'e muvazi - Proflntem denen 
ve «Profesyon enternasyonali» yani «mes
lekler birliği» mânasma gelen müessesesi, 
kendine mkip saydığı «Sarı enternasyo
nal) le el birliği etmeğe tazı olmuştu. Her 
biri on milyonlarca işçiyi kendi çerçevesi 
dahilinde toplıyan bu iki teşekkül son zn-
mana kadar muhasım vaziyetteydiler. Şu 
İki gaye yüzünden düşmanlıklannı unut
muşlardı: 

1 — Faşizmle mücadele. 
2 — Harple mücadele. 
Şimdi aralarında yeni ihtilâflar zuhur 

ediyor: 
Amerikadaki «Federation of Labor» un 

feisi Green «Sarı enternasyonal» m mü
messili sir Walter Citrln'e bir telgraf çek
miş, diyormuş ki: 

«Rus sendikalan demokratik esaslar 
üzerine teşekkül etmiş değillerdir. Yani 
onlarda amele kendi hürriyetlerile top
lanmazlar. Hükümetin zoru ve kontrolü 
ile birleşmişlerdir. Demokrasile diktatör
lük nasıl ayn ayn şeylerse bu iki cins 
sendika da öylece aayrı ayrıdır. Onlarla 
ayni sakaf altında toplanamayız. Eğer 
Ruslar girerlerse biz çıkarız.» 

İşte faşizmin muhaliflerine karşı en 
esaslı faikiyeti: O, asla bu gibi münaka
şaları yapmadan, baştan gelen bir ku
manda ile hareket ediyor; halbuki faşist 
aleyhdarları - demokrasinin anasırı ara-
smdafci münakaşacılık sebebile - lalı 
kırk yarıyorlar; aralarında tefrikaya dü
şüyor ve birer birer yeniliyorlar. 

F. Tanur 

Son dakika 
Ingiiiz - italyan 

miizaitereieri başladı 
Londra 9 (Akşam) — Londra ma-

hafiline göre, İtalyanın İspanyadaki 
gönüllüler hakkındaki son karan, 
bütün İspanya meselelerinin halli 
İçin teşriki mesaiye yol açıyor, hattâ 
B. Eden ile İtalya sefiri B. Grandi 
arasında müzakerelere bile başlan
mıştır. İngiltere, bu müzakereleri 
hafta sonuna kadar bitirmeğe çalı
şıyor. 

Eğer iki hükümet arasında İspan
ya işinde mutabık kalınır ise İngil-
liz - İtalyan münasebatmda derhal 
umumî «bir salâh hasıl olacaktır. 

Bükreş Sovyet maslahatgüzarı 
ortadan nasıl kayboldu? 

Şoför diplomatı evine götürdüğünü, ertesi 
gfünü merdivenlerde kan lekeleri gördüğünü 
îddia ediyor; ev hizmetçisi ise görmedim diyor 

Filistin isyanı 
Akkâ hapishanesinde 

bir Arab daha idam edildi 
Kudüs 9 (A.A.) — Akkâ hapisha

nesinde yeniden bir arap idam olun
muştur. Arap çeteleri İngilizlerin 
şiddetli tedbirlerine rağmen faaliyet
lerine devam ediyorlar. Dün gece 
Hebron civannda gene bir otobüs 
üzerine ateş açarak yolculardan biri
ni öldürmüşler ve diğerlerini yara-
lamışlamışlardır. 

Çetecüer karanlıktan istifade ede
rek savuşmuşlardır. 

İsviçre ticaret heyeti şere
fine ziyafet verildi 

Ankara 8 (Telefonla) — Bir ha:fta-
danberi şehrimizde bulunan İsviçre 
ticaret heyeti şerefine bugün Harici
ye Vekâleti tarafından Anadolu klü-
bünde bir öğle ziyafeti verümiştir. Zi
yafette Haılciye ve tktisad Vekâleti 
erkânı bulunmuşlardır. 

İsviçre ile aramızda' akdedilecek ti
caret müzakerelerine bir müddet da
ha devam edileceği anlaşılıyor. Müza
kereler iyi bir hava içinde geçmekte
dir. 

İikenderundaki Türk serbes 
mıntakası 

Ankara 8 (Akşam) — İskenderun-
da tesis edilecek Türk serbes mınta-
kasının yerini tesbite memur komis
yon tedkiklerini bitirmiş ve raporunu 
vermiştir. 

Heyet raporunda serbes mıntaka-
mn tesisi için münasip iki, üç ycv 
göstermiş, yapılacak tesisat hakkın
daki fikrini de bildirmiştir. 

Beden terbiyesi müfredat 
programı hazırlanıyor 

•> Ankara 8 (Telefonla) — Maarif 
Vekâleti, yeni bir beden terbiyesi müf
redat programı hazırlamaktadır. Ye
ni programla mekteplerdeki beden 
terbiyesi işlerine yeni ve esaslı bir 
veçhe verilecektir. 

Bükreş 8 (A.A.) — Sovyet masla
hatgüzarı Butenkonun esrarlı bir şe
kilde ortadan kaybolması üzerine bu 
akşam neşrolıman resmi tebliğe göre, 
Butenkoyu evine götürdüğünü söy-
liyen şoför Ue evdeki hizmetçilerin ifa
desi biribirini tutmamaktadır. 

Şoför maslahatgüzarı evine götü
rüp bıraktığım iddia ettiği halde onu 
evde bekliyen hizmetçiler katiyen gel
mediğini beyan ediyorlar. 

Ertesi sabah şoför mutad üzere mas
lahatgüzarı almak için eve geldiğini 
ve bu sırada merdivenlerde öteyeberi-
ye sıçramış kan lekeleri gördüğünü 
ifade eylemiştir. 

O sabah merdivenleri 3?ıkamış olan 
hizmetçi ise böyle bir şey görmediğini 
ileri sürmüştür. 

Evin şurasında burasında görülen 
bazı kan lekeleri tahlil edilmiş ise de 
bunların insan kam olmadığı tesbit 
olunmuştur. 

Bu işin tahkikine, bir defa daha 
Guepeounun takibine uğrıyan ve es-
rarh bir şekilde ortadan kaybolan bir 
Rus mültecisinin bu kaybolma hâdi
sesini tahkik etmiş olan hâkim me-
mm* edilmiştir. 

Sovyet elçiliği ve konsoloshanesi 
şimdilik kapalı kalacaktır. 

Japonya, deniz inşaat 
programını bildirmiyecek 

ingiliz - Amerikan - Fransız 
teşebbüsü hiddet uyandırdı 

Tokyo 8 — Salâhiyettar mahfillere 
göre Japonya, zırhlılarm hacmi hak
kmda İngiltere ve Amerikanm isteği
ni kabul etmiyecektir. Bu meselede în-
gütere, Amerika ve Fransanm birlikte 
hareket etmesi hiddet uyandırmıştır. 
Gazetelerin yazıları bunu göstermekte
dir. Maamafih gazetelerde talebin ka
bul edilmesi hakkında hiç bir satır yok
tur. Bilâkis gazeteler Japonyamn iste
nilen malûmatı vermemesini ve müte
kabil tedbirler almasmı yazıyorlar. 

Amerika bahriye şefinin 
beyanatı 

Vaşington 8 (A.A.) — Amerika bah

riye şefi amiral Leany, mebusan mec
lisinin bahriye encümeni huzurunda 
yaptığı beyanatta, Amerika birleşik 
devletleri donanmasımn memleketin 
müdafaasını temine kâfi geldiğini ve 
her hangi bir diğer milletle bir deniz 
paktı veya antantı mevcut bulunma-
dığnı bildirmiştir. 

Bu beyanat, Londrada amirallik dai
resi ile Amerika birleşik devletleri bah
riyesi mümessilleri arasmda cereyan 
etmekte olan görüşmelerdenberi çok 
endişe gösteren kongreyi tatmin için 
yapılmıştır. 

Hava faciası 
Sovyet balonu nasıl 
düşerek parçalandı 

Moskova 8 (A.A.) — Tass ajansın
dan: Sovyetlerm V-6 U. R. S. S. 
adındaki kabili sevk balonu, Mour-
mansk mıntakasmda Kandalakcha ci
vannda bir antrenman uçuşu ya
parken yere düşerek parçalanmıştır. 

On dokuz kişiden ibaret olan mü
rettebatından on üç kişi ölmüş, üç 
kişi hafif surette yaralanmıştır. Üç 
kişiye de hiç bir şey olmamıştır. 

Balonun rüyet şeraitinin fena ol
ması yüzünden bir dağm tepesine 
çarpmış olduğu zannedilmektedir. 

Balon, Papanin heyeti seferiyesini 
almak için muhtemel bir teşebbüs
te bulunmak maksadile tecrübeler 
yapıyordu. 

İlk haberlere nazaran bu felâket 
havanın fena, görüşe mani olacak de
recede bozuk olması neticesi olatak 
balonun bir dağ tepesine çarpmasm-
dan neşet etmiştir. Balonun maddî 
aksamı bütün uçuş esnasmda mükem-
melen işlemiştir. 19 kişilik mürette
battan 13 tanesi ölmüş, 3 tanesi ha
fif yaralanmıştır. 

Afyon-Karakuyu hattındaki 
tünelin inşaatı ilerliyor 

Ankara 8 (Telefonal) — AfyMi -
Antalya hattmm Afyon - Karakuyu 
kısmmda yapümakta dlan 50 metre 
uzımluğundaki tünelin inşaatı hayli 
ilerlemiştir. Tünel için şimdiye kadar 
43 bin Ura sarfedilmiştir. Bu tünelin 
yapüması ile Afyon - Antalya hattınm 
o kısmında sık sık görülmekte olan 
heyelan tehlikesinin önüne tamamaı 
geçilmiş olunacaktır. 

Yemen veliahti memleketi
mize gelecek 

Kahire 8 (A.A.) — Ayın 14 ünde 
Yemen veliahdi Londradan hareket 
edecek ve Türklyeyi ziyaretten sonra 

j Mısıra gelecektir. 

İngiliz kralı 
Parise gidecek 

Bu ziyaret önümüzdeki 
haziranda yapılacak 

Paris 9 (Akşam) — İngiliz kralı 
Jorj, Fransız reisicumhurunun Fa
risi ziyaret etmek hakkındaki daveti
ni kabul etmiştir. Bukingham sara-
ymda bu ziyaret programının te
ferruatı tedkik edUmektedir. Kral 
Jorj, haziranda Parise gidecek ve 
Fransa hükümetinin resmî misafiri 
olacaktır. 

İngiliz kralının bu ziyaretine krali
çe Elizabet de refakat edecektir. Kral 
ile kraliçe Pariste dört gün kalacak
lardır. Bu münasebetle kral Jorj, Bü
yük harbde Fransız harb cephesinde 
ölen Avustralyalüann hatırası için 
Villerste dikilen âbidenin açılış resmi- ^ 
ni yapacaktır. 

Merkez Bankası direktörü 
geliyor 

Ankara 8 (Akşam) — Merkez ban
kası umumî müdürü B. Salâhaddin 
Çam, Londraya gidecek bankacılaı* 
heyetine iltihak etmek için bu ak
şam trenle İstanbula hareket et
miştir. 

Ankara Halkevinden bir 
kafile Uludağa gidiyor 

Ankara 8 (Telefonla) — Şehrimiz 
Halkevi namına bir kafile kayak spor
ları için Uludağa gidecektir. Üç gün 
Uludağda kalacak olan kayakçılar 
yarm hareket edeceklerdir. 

Yunan prensi Nikola vefat 
etti 

Atina 8 (A.A.) — Prens Nicola, zev
cesinin, prenses Olga'nm ve Yunan 
kralı Yorgi'nin yanında vefat etmiş
tir. 

Prens Nicola, böbrek hastalığüe ih-
tilât yapan tasallübü şiryandan mus
tarip bulunmakta idi. 
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AKŞAMDAN AKSAMA, 

Bir tefelsüf 
Ihtiyarlıyan medeniyeti
mizin son evlatlarmdan 

biri... 
((AvTupadan Amerikay» bir dakika-

(la seyahat etmek üzere nazarî imkân 
bulundu!» diye gazeteler yazıyor. 

O da olur belki... Buna âlemi im* 
l-in derler... Sözler diyar aşın lâhzada 
gidiyor da niçin insMi geride kalsın?^ 
«Gemi gidip kaptanın arkada kalması» 
kabilinden münasebetsiz bir mantık
sızlıktır bu... 

Bir gün, telgrafa rakiben insanlar, 
kıtaları aşacakku- ihtimal... Bin bir ge
ce masalları ve Jules Vemes'in roman* 
ları nasıl birer birer tahakkuk ettiyse^ 
bunun da eli kulağındadır. 

Öyleyse, Arnavuda atfedilen hikâye
de hakikat olacak desenize!.. Hani 
postaneye gelmiş: 

— Çek beni şu makineyle İstanbu-
la! - demiş. 

— Olmaz, kabU değil. 
— Parasile değil mi, çek more!. 
Ve piştovu dayamış. 
Telgrafçı güme gideceğini anlayın

ca: 
— Parasına ve zahmetine dayana-

bilirsen âlâ amma, bendeA mesuliyet 
gitsin, güç iştir, haber veriyorum ha... • 
diye müsbet ve menfî teli tutturmuş; 
açmış cereyam. 

Meddahlar, uzun uzadıya anlatırlar: 
— Ha gidiyorsun ha gidiyorsun. 
— Aman vaz geçtim. 
— Öyleyse yeniden ücret verecek

sin. 
Ona da razı olunca kesmiş külhan 

bey telgrafçı cereyam... 
Bunu dinler ve gülerdik. İstikbalde, 

demek ki, cahil dağ adamımn telgraf
la seyahat etmek arzusunu daha man
tıkî bulacaklar; bizim ise burnumu-
«un dibindeki icadlan görememiş, se
çememiş ve onunla alay etmiş olmamı
za şaşacaklar... 

• « 
Maamafih bana öyle geliyor İd, bü

tün bunlar, son turfanda icadlardır... 
Medeniyetimiz artık ihtiyarlamıştır: 
ömrünün son senelerinde evlâd sahi
bi olan insanlar gibi, «Tayyarede te
kâmül, «Radyo» ve «Stratosfer seya
hatleri» filân isimlerile gücbelâ Wr iki 
yavru daha dünyaya getiriyor. Bunlar 
hep kazan kazıntısı... Sonra paydos... 
i l e n e c e k ! . 

Bir makale okumuştum: Cemyiet, 
yeni bir medeniyet safhasına girinc^ 
*üf us çoğalmaları oluyor; edebiyat, sa-
aat, herşey ilerliyor... Tıpkı çocuğun 
boyca uzaması, bilgice, zekâca inkişaf 
etmesi gibi birşey... Seri bh- terakki... 
lAkin sonra herşey İMT raddede duru
yor. Artık nüfus ilerlemez, maddi ve 
manevî hiç birşey gelişmez oluyor. Bi-
ilâkis azalma, tedenni, inkıraz... 

Maamafih, böyle safhalarda da «son 
Jürlükleri))ne raslanmaktadır: Nite
kim milletlerinin inhitat tarihlerinde, 
«Koğu sarkılan» kabilinden bazı be
kalara tesadüf edilmez mi?., (Osman-
hlann Tanzimatı giM...) 

Avrupa nüfusunun artık çogalmaı 
elması; beyazlar medeniyetiıün yeni 
^rleme hamleleri göstermeyip kendi 
dahilinde esash ihtilâflara düşmesi; 
**^, fen, sanat vadilerinde dâhilerin, 
kâşiflerin yok denecek derecede azal-
»»ası; bütün bunlar, hep, hep, medeni
yetimizin işba haline geldiğine, ihti-
yarladığma alâmettir. 

Ve -eğer doğarsa - «Telıjafvarf se-

Et fiatleri 
Mezbaha resmi 

için yeni bir tarife 
hazırlandı 

1 mart .1938 tarhinden itibaren et 
fiatlerinln 10 kuruş ucuzlatılması 
handandaki karann tatbiki safhasma 
geçilmek üzere. Belediyece yapılan 
hazırlıklar tamamlanmış ve dün Şo-
hir meclisine bir teklif yapılmıştır. 

İktisad müdürlüğü tarafmdan yar 
pılan bu teklif mecliste okunmuş ve 
tedldk edilmek üzere îktisad ve Mül
kiye encümenlerine havale edilmiş
tir. 

Teklife göre, mezbaha; resmi beş ku
ruş indirilmektedir. Diri haîrvanlann 
sıkletlerine göre safi et üzerinden re
sim almırsa küo basma vasati dört 
kuruş ucuzluk temin edilecektir. Tek
life bağlı tarifelin esaslan şudur: 

1 — Mezbaha resmi, 1 mart 938 tarihin
den itibaren kasablık her nevi diri hay
vanın ayakta yapılacak tartısının göste
receği tam slklet üzerinden kilo başına 
100 para tahsil edilecektir. 

2 — İstihsal mmtakalanndan mezbuh 
Olarak gönderilen hayvanların mezbatıa 
resmi kilo başına 5 kuruştur. 

3 — Her hangi bir sebeble sakatlandık
tan dolayı ayakta duramıyan ve bu itl-
barle baskül ile tartılmalarına imkân bu-
lunmıyanlann et sikletleri üzerinden kilo 
başına beş kuruş mezbaha resmi almır. 

4 — Mezbahada kesilen ecnebi mah do
muzlardan et sikleti üzerinden kiloda 8 
kuruş, yerli mallar domuzlarda et sikleti 
üzerinden 6 kuruş mezbaha resmi almır. 

5 — Alelûmum et tartüanndan hasıl 
olacak küsurat, yarım kilo olduğu takdir
de aynen ödenecektir. Yarım kilodan faz
la küsurat vahide ilblâğ olımacak ve kü
surat haddi yanm kilodan aşağı düştüğü 
takdirde bu had hesaba konmıyacaktır. 

Karaköy meydanı 
Ziraat bankası önündeki 

kaldınm nenişletiliyor 
Karaköy meydanınm tanzimine 

başlanmıştır. Ziraat bankasmm önün
deki yaya kaldırımı bir metre daha 
genişletilmektedir. Karaköyde geçid 
yerlerinin tesbiti münasebetile kaldı-
nmlarm dışmdan jrürümek memnu 
olmasına rağmen, halk dar olan Zi
raat bankası önündeki kaldırıma sı-
ğamadığı için yasağa aldırış etmiyor
du. Kîîldınmm genişletilmesi bu mah
zuru ortadan kaldırmaktadır. 

Meydamn açılması için de köprü
nün Karaköy başmdaki karşıhklı ku
lübeler yıktınlacaktır. Bımdan başka 
Galata nhtunma muvazi olarak im-
tidad eden caddenin nhtım tarafm-
daki yaya kaldırımı da kaldırılmak
tadır. Bu kaldırımdan boşalan yerde 
otomobiller duracaktır. 

yahat», bu ihtiyarın en son çocukla
rından biri olacağa benziyor. Sonra, 
ânl bir bronşit tamuda, yeni bir umu
mî harp, yahud büyük buhran, yahud 
tspanyadaki gibi asri din muharebesi... 
Sizlere ömür ihtiyarcık... Beşo* nesli 
bunun üzerine bir karanlık devre gire
cek ve nihayet: Elbette bambaşka bir 
medeniyet ki, o zuhur edince, bizi, Or-
taasya, Mısır. Yunan, Boma ilh.. mede
niyetlerinin bakiyeleri gibi, kimbilir 
nasıl keşfedecekler, müstehaselerimizi 
nasıl ortaya çıkaracaklar.. 

(Vâ-Nû) 

Hakh şikâyetler 
Ayni otobüs hattında 

ayrı ayn fiatler olur mu? 
Taksimden Karaköye gelmeh 

için dört nevi otobüse binmek ka
bildir: Yıldızdan, Maçkadan, Şi^ 
liden ve Kurtuluştan gelene... 

Bunlardan her birinin fiaüeri 
derece derece: 6, 7 buçuk, 8, 10 
kuruş!! 

«.Ne htlcmettir?» diye sorulursa, 
bu aykırılık şöyle olmuş: Her biri 
muhtelif zamanlarda tarifelerini 
tasdik ettirdiği içi» böyle muhte-
Uf fiatler zuhur etmiş. Tabitatüe 
şimdi halk müşteki; büetçüerle 
kavgalar oluyor. 

Tarife bir kere yapüdı diye ar
tık ebediyen bozmamak mt lâzım? 
Elbette bunları tevhid etmelidir! 

Üsküdar adliyesi 
yangını 

Suçlunun aklı vaziyetinde 
bozukluk yok 

Üsküdar adliye binasmı kasten yak
maktan suçlu Nureddin, geçen muhar 
keme celsesinde kendisinin akıl has-
talığile malûl bulunduğunu ileri sür
düğünden, mahkeme, bunun müşar 
hede altına ahnmasına ve gazla filite 
batırılmış ince rakı şişesi kâğıtlannm 
sigai'a ateşile tutuşarak, kav haline 
gelmiş tahtaları tutuşturup tutuştu-
ramıyacağmm adlî tıp işleri kimya •̂ 
hanesinden sorulmasma karar ver
mişti. 

Dün ağır ceza mahkemesinde bu 
muhakemeye devam edilmiş ve Tıbbı 
adlîden gelen raporlar okunmuştur. 

Nureddinin müşahedesi hakkmda 
gelen raporda, maznunun akil vazi
yetinde hiçbir bozukluk olmadığı, ken
di iddia ettiği şekilde sara hastalığma 
da müptelâ bulunmadığı ve cezai eh
liyeti haiz olduğu bildiriliyordu. Kim-
yahatae raporunda da, kuru ve eski 
tahtalar üzerine konulan filit ve gar 
za bulanmış ince kâğıtlann, üzerine 
atüan sigara ile ateş çıkarmadığı, 
bilâkis söndüğü, hava cereyanı olduğu 
halde dahi bunlann yanmadığı, an
cak kibrit alevi üe ateş aldığı tecrübe 
üe anlaşıldığı kaydediliyordu. 

Maznunım vekili bu raporlaSr üze
rinde tedkikat yapmak istediğini bil
dirdi. Bazı şahidler dinlendi ve diğer 
şahidlerin çağırılması için muhakeme 
başka güne bırakıldı. 

U ç y e r d e b a c a t u t u ş t u 
Sıraselvilerde Alman hastanesinin. 

Üniversite talim taburu binaamn. 
Fatihte Yeşütekye sokağmda bay 
Hayreddinln evlerinin' bacalan tu
tuşmuş, derhal yetişen itfaiye üçünü 
de olduğu yerde söndürmüştür. 

O t o b ü s t a h k i k a t ı . 
Dahiliye Vekâleti tarafından B. 

Tevfik Talâtm reisliği altmda oto
büs işlerim tedkik eden mülkiye mü
fettişleri dün yeniden hiç kimseyi 
dinlememişler, evrak üzerinde ted-
kiklerine devam etmişlerdir. 

Telefon yerine 
istanbul gümrük 
dairelerine mik
rofon konacak 

fc 

Gümrükler başmüdürlüğü dairele
rine, Âvrupada resmî dairelerde oldu
ğu gibi, mikrofon tertibatı yapılması 
düşünülüyor. Bu maksadla tedkikl»-
re başlanmıştır. Bu mikrofon tertibatı 
yapıldıktan sonra dahilî telefonlara 
lüzum kalmıyacak, yazıhane üzerine 
konacak olan küçük radyo makinesi 
kadar bir âletin bir düğmesine basü-
mak suretile daha baisit şekUde görüş
mek mümkün olacaktır. 

Tedkikler müsbet netice rerirse, 
mikrofon tertibatınm diğer devlet dar 
ireierinde de yapılması muhtemeldir. 
3 g i z l i r a n d e v u e v i m e y d a n a 

ç ı k a r ı l d ı 
Emniyet direktörlüğü ahlâk büro

su iki gün içinde üç gizli randevu 
evi meydana çıkarmıştır. Ahlak bü
rosu geçen ay içmde 14 gizli ev mey
dana çıkararak k£^atmış ve işleten
leri Adliyeye vermiştir. 

O t o b ü s l e r e k ı r ı l m a z c a m 
t a k ı l ı y o r 

Otobüslere kınlmaz cam takılma-
sma devam edilmektedir. Seyrüsefe
rin muattal kalmaması için bunlara 
nöbetle cam konmaktadır. Şimdiye 
kadar 15 otobüse cam takılmıştır. 

Haliçteki cesed 
Bir deniz hırsızına aid 
olduğu tahakkuk etti 

Bundan bir buçuk ay evvel Haücı-
oğlu önlerinde bulunan cesedin, bir 
deniz hırsızına aid olduğu ihtimal
leri yeniden ileri sürülmüş ve bu 
noktadan tahkikat derinleştirilmişti. 
Yapılan incelemelerde müsbet bir 
netice alınmamış ve cesedin hüviyeti 
henüz taaj^yün etmemiştir. 

Keyfiyet bütün şehirler zabıta 
amirliklerine bildirilmiş olup araştır
malar devam etmektedir. 

T e b l i g a t p a r a s ı h a k k ı n d a 
istanbul müddeiumumîliğinden: 

Gazetenizin 6 şubat 938 gün ve 6936 
sayüı nushasmm 3 cü sahlfesiıün 4 cü 
sütununda (Tebligat parası) başlıklı 
yaizıda tebligiye ücreti olarak iki se-
nedenberi toplanmış olan paranın 
bilfiü tebligat işinde çalışan ve yal
nız tebligat işlerinde çalıştırılan mür 
haşirlere hasren taksim edihnesl hUr 
susunda yüksek Adliye WkâletUe İs
tanbul adliye encümeninin noktal 
na'zarlan arasında ihtUâf bulunduğu 
ve nihayet Adliye Vekftletüe bu hu
susta muhabere devam etmekte ol'-
duğu mevzuubahls paranın bütün 
mübaşhrlere taksim edUmesi için ce
vap beklendiği yazümaktadır. 

TebUgat paralan kasıunl mevzua
tımıza ve bu bapta yapüan talimata 
uj^im bir şekilde mübaşiriere veril
mektedir. Bu hususta yüksek vekâ
letle adliye encümeninin karan sûror 
smda bir ihtilâfi nasar mevcud de
ğildir. K^iyet in olsuretle gazeteni-. 
zin ilk çıkacak nüshasmda tavzihao 
yazılmasmı dilerim. 

Yenicami kemeri 
Meydan için âbide yıkmak 
değil, âbide için meydan ya
ratmak mecburiyetindeyiı 

Doktor, operatör ConlI Şehiremin-
liğindeki güzel İcraatUe rüşdihıü is-
bat etmiş bulunan ve o vakittenbert 
İstanbulun şekli ıslahatı üzerinde 
tatmini yan kalmış zevkini manm 
oyalamak için okumuş kafasım mu-
hayyüe ve müfekkiresini durmadan 
çahştırmakta olan bir zattır. Onun 
için ben kendüerinin her sözünü me» 
İdci egoizme mağlûp olarak kaldır^ 
atamam. Muhakeme etmek istoim. 

Fakat ne kadar lehte muhakeme et^ 
sem de aziz doktorun şu Yenicami 
kemeri bahsindeki günahının koca-
manlığmı gizliyemedim. Evet general 
Cenül bu bahiste çok defa sık sık gör
düğümüz vatandaşlar gibi imarcıhK 
heyecamna kapılarak büyük bir gü
nah işloniştir. 

Bir meydan tanzimi için Türk tari
hinin telâfisi mümkün olnuyan bir in« 
cisini süpürüp atmak fikrinin kaüi: 
Eğer profesör, doktor, eski Şehremi
ni, general ve saire gibi vasıf ve ün-
vanlan haiz mütefekkir bir zat olma
sa idi de, okuyup yazmasuu cumhu
riyet devrinin millet mekteplerinde 
öğrenmiş bir vatandaş olsa idi bile^ 
bu koca, günahım bu zamanda gme 
affedemezdim, çünkü: Saltanat dev
rinin cellâda teslim eder gibi kör kas* 
maya tevdi etmiş olduğu âbideleri
miz cumhuriyet devrinde azam! hi
maye ve sahabete mazhar olmuştur. 
Hem bu mazhariyet hükümet ve halk 
yönünden iki cephelidir. Diyarbakır-
da bir âbideye edilen tecavüz İstan-
bulda işitilir, Lüleburgazdaki bir te* 
cavüz Ankarada derhal duyvdur. 

Cumhuriyetin şuurlu ve kültürlü der* 
ri artık meydan için âbide yıkmaz, 
âbide için meydanlar yaratır, ve ba 
devirde âbidelere hürmet etmiyen şe
hir projeleri kabul edUemez... 

Yenicami kemerinin tarihi ve mi
mari kıymeti hakkında söz söylemeli 
istemiyorum. Çünkü mal meydanda
dır. Herkes bilir, bilmiyenler de gi
der ve görür. Ancak şunu sö^emds is
terim ki, âbidelerimize karşı arhk ba
sit görüşlü olmaktan uzaklaşahm, ka-
famızm dayandığı her âbide duvarın
da hüküm vermek, Gülhane parkma 
Salkımsöğütten kapı açmak kadar 
basit değildir. 

Cıerçi Yenieami köşesinde bir çıkm^ 
ti teşkil eden bu kısım, meydanın 
tanzimini zorlaştırmaktadır, eğer ba 
çıkınla olmasaydı meydanm tanzimi 
mimara daha kolay gelirdi, fakat bil 
bu gibi zorluklan yenmesi için bay; 
Prost gibi bir mütehassısa işimizi veı> 
dik. o muhakkak bu işi en makul bir 
şekUde halledecektir. Eğw çarei halU 
eski Şehremini gibi âbideyi yıkmakta 
bulsaydı mütehassısın zahmetloina 
ve bizim masraflanmıza acırdım. 

EsU Şehremjnimize arzetmdc Ista* 
tim ki, Yenicami kenminin yıkttnla-
cağmdan koıirtuğnm için gnı satırlan 
yazmıyorum. Ancak ilim ve halıltaıt 
namına büyük bir hata i^mi^erdir. 
Efkân umumiye muvacehesinde ptih 
fesörü bu hatadan tenzih etmek ister 
ve bu (yıkıverelim) hükmünü verdi
ği kısnun mimar! ve sanat tarihi bakı-
mmdan camide buiunmıyan husul-
yeUeri ihtiva etmekte olduğunu tdı-
rar ederim. 

Mimar: Sedad Çetintajf 

Bay Amcaya ffdre... 

! 

!:İİf 

I' 

Dilsizce dünyanın en güzel Us»-
^ymış bay Amca... 

... Fakat insan dilsizceye dünyanın 
en güzel dili demek için... 

. . . Y a İstanbul spikerini dinleme
miş., 

... Yahut Selim S im Ue konuşma
mış olmalı!... 

B. A. — Bıma lüzum yok!.. Dilsl»-
ceye hayran olmak için Beyoğlundd 
fransızca konuşanlan dinlemdc 
kâfi!... 
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Beyoğlu telefonu 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

Nafia Vekili Ali Çetinkaya bilhassa 
bu mesele üzerinde durmvış ve Şişlide 
yapılması mukstrret olan yeni santra
lın süratle inşasını emretmiştir. Bu
nun üzerine santral binasmm hafta 
içinde ihalesine karar verilmiştir. Ay
ni zamanda dahilî tesisata müteallik 
âlât t a derhal bugünlerde Avrupaya 
sipariş edilecektir. Şişli santralı gele
cek yaz faaliyete geçecektir. 

B e y o ğ l u santral ı t akv iye 
ediliyor 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya, talep
lerin derhal yerine getirilmesine ka
rar vermiş ve bu hususta da alâka
darlara lâzun gelen direktifleri ver
miştir. Bu maksadla Beyoğlu santral 
binası dahilinde hemen ilâve bir san
tral daha yapılması kararlaştırılmış 
ve dünden itibaren inşaata başlanmış
tır. Bu santral azamî bir ay zarfında 
faaliyete geçecektir. 

Şişli santralı faaliyete geçinciye ka
dar vaki olacak talepleri karşılamak 
üzere yapılan bu ilâve santral (500) 
aboneyi idare edebilecektir. Bu su
retle yeniden (500) talep daha kar-
şıla:nmış olacaktır. 

Naf ıa vekil inin dünkü 
tedkikleri 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya şehri-
mizdeki tedkiklerine dün de devam 
etmiş ve Yıldızdaki teknik okula (Na
fia Fen mektebi) giderek müdürden 
mektep ihtiyacı ve vaziyeti üzerinde 
izahat almıştır, B. Ali Çetinkaya tek
nik okulda yakılmakta olan ilâve in
şaatı da gözden geçirmiştir. 

Tramvaylara fazla 
yolcu almmıyacak 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Bundan sonra Belediye zabıtası ta-

ümatnamesinin encümence tadil edi
len maddeleri okunarak kabul edildi. 
Bu maddelerin hülâsaları şunlardır: 

Yapı yerlerinden ve kaldınmsız yer
lerden gelecek arabaların tekerlek
leri temiz olacaktır. 

Nakil vasıtaları ileriye geçmek için 
önlerindeki vasıtalara koma veyahut 
mutad işaretlerle haber verdikten son
ra geçeceklerdir. 

Müşteri tedarik etmek üzere otomo
billerin mutad olmıyan yerlerde dur
maları ve caddeleri işgal etmeleri ya
saktır. 

Halkın yaya kaldırımlarda sıra ha
linde gezmeleri yasaktır. Ancak mu
allimlerinin nezareti.altmda' bulıman 
mektep çocukları sıra halinde yürü-
yebUeceklerdir. 

Yaya kaldırımlarında seyyar satıcı-
lann devamh surette durmaları yasak
tır. Yalnız gazete müvezzileri bu ka-
yıddan müstesnadır. 

Tramvay arabalarma yürürken bin
mek ve inmek ve tramvay arabası 
duraklarda durduktan sonra tekrar 
hareket etmeden önlerinden geçmek 
yasaktır. Tramvay arabalarmm ala
cakları yolcu miktaiı tahdid edilecek
tir. Bu miktardan sonra vatman 
(dolmuştur) lâvhasmı indirecektir. 
Muayyen miktardan fazla yolcu alan 
trainvay işçileri mesul olacaklardır. 
Ön sahanlıkta kimlerin durabilecek
leri zabıtaca tesbit edilecektir. 

Tramvaylarda yüksek sesle konuş
mak, şarkı söylemek, gazete satmalc 
memnudur. Hareket halmde tramvay 
arabalarının ön ve arka kapılai'i ka
palı kalacaktır. Tramvaylar 40 kilo
metreden fzla süratle seyredemiyecek-
lerdir. 

Mecliste ekseriyet kalmadığından, 
müzakereye gelecek salı günü devam 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

Sahtekâr şebekes i tahkikat ı 
Sahtekâr şebekesi hakkında tah

kikata devam edilmektedir. EKin 
mülga İstanbul ikinci noteri eski 
başkâtiplerinden Suad Oyman im-
zasile aldığımız bir mektupta kendi
sinin bu işle hiç alâkası olmadığı ve 
suçlu olarak da ifadesi alınmadığı 
bildirilmektedir. 

T e k i r d a ğ d a yen i s t a d y o m ı m 
temel i d ü n m e r a s i m l e at ı ld ı 

Tekirdağ 8 (Hususî) — Yeni stad-
yomun temeli bugün merasimle atıl
mıştır. Bu münasebetle nutuklar söy
lenmiştir. Merasimde bütün memur
lar ve kalabahk halk bulunmuştur. 
İlk kazmayı umumî müfettiş general 
Kâzım Dirik vurmııştur. 

Yarın akşam İ P E K sinemasında 
Eğlenceli — Zevkli — Kahkahalı, görülmemiş derecede gülünçtü mevzuu ile 
Türk san'atkârlartnın İstanbulda hazırladığı 

NEFİS ŞARK MUSİKİSİ İLE 

ALÎ BABA 
HiNDiSTANDA 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
DİKKAT: AU Baba llindistanda filmi 3 ay evvel HoUvutta ikmal edilmiştir 
ve iki sene önce şehrimizde gösterilen filmle hiçbir alâkası yoktur. 

Ö L Ü M 
Şûrayı devlet tan-

zimat dairesi âzalı-
gından mütekald 
Kemaleddin uzun 
zamandanbeıi de
vam eden hastalı
ğından kurtulamaya
rak şubatm altıncı 
pazar günü hayata 
göz yummuş ve ebe
di istirahatgâhma 
defnedilmlştir. 

Kemaleddin, Mek
tebi mülkiyenin ilk 
mezunlarmdan olup 
zamanının ricali ara-
smda temayüz et
miş ve İlmî, ahlâki 
faziletlerile muhitinin kıymetli sevgileri
ni celbeden bir Türk evlâdı idi. Ebedî gay
bubeti kendini bilenlerin pek derin te
essürlerini mucip olmuştur. Cenabı hak
tan kendisine rahmet ve ailesi efradına 
teselliyetler dileriz. 

A Z A K S İ N E M A S I 
istanbul haUumn isran üzerine istanbulda son defa olarak 

Bayram münasebetile: Türkçe sözlü ve şarkıh Şark filmi 

OLUM 
Ankara Merkez Mülhak Vakıflar mü

meyyizliğinden mütelcait ve teknik okulu 
muallimierinden mühendis Rahmi ile 
Tıp fakültesi tedavi kiliniği asistanlarm-
âan Avninin pederleri Bay Mustafa Halit 
vefat etmiştir. Naaşi mağferet nakşi dün
kü sah günü dostlarile Teknik okulu tale
beleri hazır bulunduğu halde Karacaah-
meddeki aile mezarlığına defnolunmuştur. 
Kederdide ailesine beyanı taziyetler olu
nur. 

TEŞEKKÜR 
Tutulduğu zatürrieden kurtulamıyarak 

2 şubatta ölen eski Amasya mutasarrıfı 
merlıum Hüseyin Zeki'nin eşi annem 
Emine Hacer Zeki'nin cenazesine iştirak 
ve bizi taziyet lûtfunda bulunan bütün 
dostlara candan teşekkür ederim. 

Kızı: Naime Denizrenk 

1 - !Ba,ğda.d Ibîîlbîilîî 
ve ilâveten İstanbulda ilk defa 

2 - CoşkunSuTrari BOB ALLEN tarafından 

Gelecek hafta iki birinci vizyon film birden: 
1 — MÜCRİM Pierre Blanchard tarafından 
2 — NEW - YORK DAMLARINDA Büyük rövü filmi. 

LOREL IIARDİ'yi sevmiyen, tanımıyan kaldı mı? 

İşte biz bütün İstanbul Halkına 
ilân ve iddia ediyoruz 

Sizi Lorel Hardiden daha fazla güldürecek, eğlendirecek kahkahadan kıra
cak senenin en büyük TÜRKÇE sözlü filmi 

A H B A B ÇAVUŞLAI 
Bir sinema harikasıdır — Bir kahkaha tufanıdır. Bir defa değil 10 defa 

görmek istiyeceğiniz tek film budur. 

Yarın akşam S A R A Y sinemasının 
EN BÜYÜK ZAFERİ OLACAKTIR. 

TEŞEKKÜR 
Aramızdan ânî olarak kaybettiği

miz aziz babamız bay Said Çürük-
sulunun gerek tedfin merasimine iş
tirak etmek suretile ve gerekse elemli 
acılarımızda bizleri sonsuz tesellile-
rile teessürlerimize iştirak eden aile 
ve dostlarımıza minnet ve şükranla
rımızı sunarız. 

Eşi: Nazire, çocuklan: Tayyar, 
Nihal, Osman 

Kongreye çağırma 
Şehremini Kızılay kamun başkanlığm-

dan: 
Şehremini Kızılay kurumu başkanlıgm-

şubatm 13 üncü günü saat 20 de Şehre
mini C. H. P. salonunda yapılacağı saym 
üyelerimizin «aalûmu olmak üzere ilân 
olunur. 

Bas ın kurumu ba losu 
İstanbul Basın kurumundan: Tür

kiye Basın birliğinin senelik balosu 
şubatın on ikisine ve Kurban bayra-
mınm ikinci gününe müsadif cumar
tesi günü akşamı saat ondan itibaren 
Maksim salonlannda verilecektir. Ku
rumumuz azalarının bu baloya da
vetli olduğunu bUdirir ve teşriflerini 
rica ederiz. 

A ç ı k teşekkür 
istanbul Basın kurumundan: Ba

lomuzun mükemmeliyetini temin 
eden kotiyonlarimızı ince bir zevk ve 
itina ile imâl eden İstanbul Cağaloğ-
lu Kız sanat mektebi müdürü Bayan 
Hayriye, muavini Bayan Mücella ve 
şapka muallimi Bayan Pervine son
suz teşekkürlerimizi sımanz. 

Duvar i lânları tari fes i 
ucuz la t ı lacak 

Bizzat Belediye tarafından idare 
edilmeğe başlanan duvar ilânlan ta
rifesinde esasU bazı tadiller yapılmış 
ve Şehir meclisine verilmişti. Fakat 
Belediye tarifeyi yeniden meclisten 
geri almıştır. 

Haber aldığımıza göre bir çok tica
rethane sahipleri Belediyeye müra
caat ederek tarifedeki nisbet ve mik
tarları çok yüksek bulduklannı ve 
esaslı tenzilât yapılmazsa ilân yap-
mıyacaklannı söylemişlerdir. Beledi
ye bu müracaatı yerinde bulmuş ve 
tarifeyi bir miktar daha ucuzlatma
ya karar vermiştir. 

Şehzadebaşı 

FERAH SiNEMA'da 
Bu gece - Yarm gece ve Perşembe 

Büyük Türk 
sanatkârı 

f^ZATi 
SUNGUR'un 

4 üncü programı, mermili top nnme-
rosu, yumurtadan insan çıkarma 
illüzyonun son geceleridir. Bu nüme-
rolar herkesi hayretlere gark edi
yor. Ter bulmak için acele edinil. 
Telefon: 21359. 
BAYRAMDA GÜNDÜZ VE GECELERİ 
3 filim 29 kısım ve büyük varyetelerle 

ZATİ SUNGUR 
Bu hafta 

Ş I K Sinemada 
RAMON NOVARRO'nun en güzel 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

$EYH AHMED 
filmi hüyük muvaffakiyetlerle 

devam ediyor. 

ŞEHZADEBAŞI TUftAN TİYATROSU 
Bu akşam 

Sanatkâr Nagid ve arka-
daşlan, Hakkı Ruşen bir
likte, okuyucu Küçük Se-
miha ve Misel varyetesi 

ŞAİRİN FENERLERİ 
Şarkılı komedi 3 perde 

Bayram günü ve geceleri 
büyük müsamere 

Yann akşam 

TÜRK SİNEMASINDA 
1 — Senelerdenberi dünya efkârı umu-
miyesini meşgul eden meşhur İngiliz 
Polis hafiyesi 

SHERLOCK 
HOLMES 

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

RUHMANN — HANSİ KNOTCEK 

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

Bütün İstanbul halkı haziTlandığunız Bayram programı 

BUGÜN Matinelerden 
itibaren ALKAZAR 

ERTVĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bu gece 
^PBÇ^r (Üsküdar - Hale) 

^ | M H ^ Sinemasmda 
^ L ^ ^ ÇİFTE KERAMET 

^ y VodvU 3 perde 
W Çeviren: Reşad Nuri 

NEZLEYİ 
* 

'İHMAL ETMEYİNİZ 
VE DERHAL 

HAKIKİYALDA 
PASTİLLERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
ÖKSÜRÜK, GRİP. BOĞAZ 

HASTALIKLARINDAN SİZİ 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

Sinemasmda 2 gö
rülmemiş büyük 
filmle başlıyor 937 
•938 mevsimi için 
yeni hazırlanan 

Cenubî Afrikanm 1200 kilometre 
içerisinde hakiki vahşî hayvanlar 
arasmda çevrilmiş heyecan filmi 

lataklhane KyrtDarD 
Baş rollerde: ROSALİND KEİTH — PAUL KELLY 

Bu filmin bazı sahneleri, hapishanelerin korkunç dehlizleri içinde inleyen 
gangsterlerin hakikî hayatından alınmış çok heyecanh bir vak'ası. 

Air ÇETİN 
«Deniz altı hâkimi» 

Baştan başa heyecan ve esrar dolu film 25 kısım tekmili birden 
B U G Ü N 

M İ L L Î sinemada başlıyor 
Şehir Tiyatrosu dram kısmı 

Bu akşam saat 20,30 da 
S Ü R T t) K 
3 perde 

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

Von Sclıonthan, türkçesl: S. Moray 
Gündüz saat 14 te Çocnk Tiyatrosu 

(MAVt BONCUK) Yazan: Zeki Taşkm. 
Müzik: F. Ege. 

ALEMDAR 
SİNEMASINDAN BİLDİRİLİYOR: 

m BOCEfii 
JEANETTE MAC DONALD 

BUGÜN BAŞLIYOR! 
Seanslar: 2—4, 30—6,45 gece 

n 
i 8.45 I 



SIYASI İCMAL: 

Büyük Okyanus hâkimiyeti 
Uzak Şarktaki harp ile, Sovyetler 

tnrliği hariç olarak, diğer büyük dev
letlerin sıkı bir alâkası kalmamıştır. 
'Amerika, şimdi Japonyamn işgali al
tında kalan Çinin mühim beldelerin
deki askerî ve bahrî kuvvetlerini geri 
almıştır. Şimalî Çinin başlıca ticaret 
merkezi Tiyençindeki imtiyazlı -mın-
takada Amerikanın Bokser hâdisesin
den sonra bulundurmakta olduğu bir 
alay piyadeyi ahiren geri çekti. 

Bütün Şimalî Cinde, Amerikanın 
Pekindeki sefarethanesini muhafaza 
fiden birkaç bahriye silâhendaz bölü
ğünden başka bir kuvveti kalmamış
tır. Şanghaydaki 1500 kişilik takviye 
'kuvvetini de geri almıştır. Harp gemi
leri de birkaç karakol gemisinden iba-
f ettir. Hattâ amiral gemisi bile bir te-
nozzüh yatıdır. 

Lâkin Amerika, Uzak Şark harbi üe 
ü<iğil, büsbütün başka bir meseleden 
dolayı Japonya ile halledilecek işleri 
bulunduğu kanaatindedir. Bu mesele 
dahi Okyanusun deniz hâkimiyeti üe 
alâkadardır. Amerika, Uzak Şark su
larında Japonyamn hâkim bulunma
sını zımnen kabul etmiştir. Fakat 
Amerikanın mevcud 12 zırhlısından 
daha büyük cesamette zırhlılar yapa
cak Amerika sularında tefevvuk elde 
edeceğinden endişe ediyor. 

Japonyamn, hem büyük gemilerin 
hacimlerini ve toplarının çaplarım, 
hem de umumî hacimlerini tahdid 
eden 1922 tarihli Vaşington muahede
sini ve bunun mütemmimi 1930 tarih
li Londra muahedesini feshedip yal-
7U2 yeni gemilerin hacmi 35000 tonu 
ve toplarının çapı 14 pusu geçmemesi 
için 1936 senesinde Londrada akdölu-
nan yeni muahedeye iştirak etmekten 
imtina eyledikten sonra, bu serbesti
sinden istifade ederek 43,000 tonluk, 
yahut daha büyük hacimde harp ge
mileri yaptırmakta olduğu şayi ol
muştur. 

Amerika, yeni Londra muahedesini 
bozup bozmamak için bir karar ver
mek üzere Japonyadan 1942 senesi 
sonuna kadar 35,000 tondan büyük 
harp gemisi yaptırıp yaptırmıyacağı-
nı sordu. 

îngütere, Japonyamn büyük zırh
lılar değil, 12,000 tonluk yeni kruva
zörler yaptırtmasından korktuğundan, 
bu devlet te Japonyamn bahrî inşaat 
programı hakkında malûmat istemiş
tir, îngiliz donanmasının yeni kurva-
zörleri, yukarıda zikredilen muahede
lerin tahdidatından dolayı sekizer bin 
tondur. Bu suretle Büyük Okyanus 
hâkimiyeti meselesi tekrer mevzuu-
bahis olmuştur. Feyzullah Kazan 

The al de 

Mae Vest boykot ediliyor 
Meşhur filim yıldızı Mae Vest kânu

nuevvelde Nevyork radyosunda «Âdem 
Ve Havva» adlı bir piyes oynamıştı. Bu 
oyunun ertesi g ü n ü filim yıldızı aley
hine dehşetli hücumlar yapılmağa 
başladı. Dinleyicilerin birçoğu rolünü 
pek mübalâğalı bir surette ojrnadığım 
Ve işi ahlâksızlığa vardırdığını iddia 
ettiler. Muhtelif kadın cemiyetleri pro
testo mitingleri akdettiler ve bütün 
Mae Vest filimlerini boykot etmeğe ka-
'ar verdiler. Gazetelerin bir kısmı Yıl-
^zın aleyhinde, bir kısmı da lehinde 

neşriyat ta bulundu. Bu gazetelerden 
birisine verdiği mülakatta ahlâkı bo
zacak bir harekette bulunmayı hatı
rından bile geçirmediğini, karan ken
disini senelerdenberi tamyan Ameri
kan efkân umumiyesine bıraktığım 
söylüyor. Mülakatın sonunda Mae 
Vest diyor ki: «Sesimin baştan çıkara
cak kadar hoşa gitmesinde benim ka
bahatim yoktur.» Filim yüdızı ilân edi
len boykota rağmen filimlerini bitir
meğe çahşmaktadır. Filimler bittikten 
sonra Avrupaya seyahat edecektir. 

Meslek değiştiren muzikacılar 
Londranın Viktoriya Palas tiyatro

sunda «Ben ve Yavuklum» isminde bir 
revü gösterilmektedir. Piyes'çok ho§a 
gittiği için bin. defadan fazla oynan-
Kııştır. Geçen akşam orkestra şefi tam 
oyunun ortasında birinci viyolonselis
tin bir cümleyi atladığım farkediyor. 
Orkestra alt üst olmak tehlikesini gös
teriyor, fakat orkestra şefi itidalini mu-
^faza ediyor, değneğini oynatmakta 
^evam ederek vaziyeti kurtarıyor. Per-
^e kapandığı zaman orkestra şefi bi
rinci viyolonselisti yanma çağırarak 
tteden yanlış yaptığını ona soruyor. Vi
yolonselist kızararak bozararak or
kestra şefine bir albüm uzatıyor, ken
tlisinde resme karşı büyük bir heves 
uyandığını, son zamanlarda re
simle meşgul olduğunu ve onun için 
Musikiyi ihmal ettiğini söylüyor. Or
kestra şefi albümü açıp baktığı zaman 
içinde bütün orkestra arkadaşlarmm 
oirer birer resimleri yapılmış olduğu- ; 
^ü görüyor ve bunları çok takdir edi
yor. Orkestra şefi de resme çok merak-
^ olduğunu viyolonseliste anlatıyor, 
^unun üzerine ikisi de muzikacılığı bı
rakarak ressam olmağa karar veriyor
lar. 

Ağlıyan 
Gfeçen gün Parise giden bir seyyah 

('•rısile beraber Parisin gece hayatını 
dörmek merakına düşer. Kabareleri 
"ulaşırken tenha bir kabareye de gi-
^- Orada bir masa başında oturan 
^ başını avuçları içine alarak için için 
Shyan bir oyuncu kız dikkatini cel-
^^- Gidip niçin ağladığını kızdan 

^^rar. Aktris: Çocuğum hasta idi, öl-
J^'O kadar fakirim ki yavrumun ölü-
^^ü defnetmek için bile param yok!* 

gabini verir. Amerikalı ve karısı ak-
^^e acırlar, çıkarıp ona 3000 frank 

^rler, kızı teselli ederler ve çıkıp 

Himalaya yamyamları 
Himalaya dağlarının eteklerinde Sir-

moor eyaleti dahilinde oturan yerliler, 
son zamanlarda sık sık bir yamyam 
kabilesinin hücumuna maruz kaldık
ları için müthiş bir korku içinde ya
şamaktadırlar. Gunfur köyü halkı bu 
yamyamların ellerinden çekmediği kal
mamıştır. Köylüler tarlalarında çahş-
makta iken yamyamlar onların kulü
belerine hücum etmekte, çocuklarını 
çalmakta ve onları kesdikten sonra çiğ 
çiğ yemektedir. Son zamanlarda mey
dana çıkan bu yamyam kabilesini şim
diye kadar hiç bir kimse ne görmüş, 
ne de işitmiştir. Yamyamlar çocukla
rı çalarken o kadar mahirane bir su
rette hareket ediyorlarmış ki, ne yak
laştıkları ne de kulübelere girerek ço
cukları çaldıkları anlaşilıyormuş. Hin-
distandaki İngiliz idaresi yamyamlara 
karşı bir tedib kuvveti göndermişse de 
onları ele geçirmeğe muvaffak olama
mıştır. Çünkü yamyamlar Himalya 
dağlarının mağaralarında barınmakta 
ve izlerini kaybetmek için her türlü 
tedbirleri almakta kusur etmemekte
dir. Şimdi İngiliz kumandanı yam
yamlara karşı gaz bombalarile hare
ket etmeğe karar vermiştir. 

aktris 
giderler. 

Bir müddet sonra Amerikalı çift 
Nişe gider. Orada bir barda oturur
larken yine bir artist kızın ağlamak
ta olması dikkatlerini celbeder. Ame
rikalı gidip artiste niçin aladığım so
rar. Kız başını kaldırıp bakınca, Ame
rikalı, onun Paristeki kabare artisti 
olduğunu anlamakta güçlük çekmez; 
aktrise sorduğu bir iki sual üzerine 
kız, ağlamasının oyundan ibaret ol
duğunu, onu birkaç defa tatbik ede
rek epeyce para kopardığını itirafa 
mecbur kalır. 

-^JJîerikada nehirler taşıvor 
New . York 8 (A.A.) — Mebzul 

Jj Smurlar ve karların çözülmesi, bil-
^assa Mi.şigan, Wisconsin ve Cana-
Ço/^ tuğyanlara bais olmuştur. Bir 
^ ^ aileler melcesiz kalmıştır. 

rmaı sozu üzerin 
bir araştırma 

[ Yalovada açılan yeni otele Otel Termal adı verildiğini bir ajans tebliği bildirmişti, 
O aralık bir İstanbul gazetesi bu kelimenin beynelmilel olduğu yolunda bir mütalâa ser' 
detti. Vakıa Termal beynelmilel olmuş bir sözdür. Fakat otele bu ismi verenler Termal sö
zünün yalnız beynelmilel oluşunu düşünerek değil, bilâkis kelimenin orijininde türkçe 
olduğunu bilerek ona bu adı vermişlerdi. Bu hakikati tanıtntak lüzumuna kani olan Türk 
Dil Kurumu kendi azalarından doktor Mehmed Ali Ağakaya kelimeyi analizelemek va
zifesini tevdi etmişti. Doktorun bu mevzu üzerine yazdığı kıymetli etüdü aynen derce-
diyoruz:] 

((Therihab) tabirinin çıktığl (Ther-
me) sözünü, klâsik ekol çok basit bir 
şekilde izah etmek iddiasındadır. 

Bütün etimoloji kitaplarında, bu hu
susta görülen izahat şöyle hülâsa edi
lebilir: 

«Therme» grek dilinde «sıcaklık» de
mektir. Bu sözün Hint-Avrupa dil gru-
pu içinde mütenazırları şunlardır: 
Lâtince (formus); Gotça (Varma); 
rusca (gorm); eski hintce (gharmas); 
irlanda dilinde (gorim); v.s. 

BaUly (therme) yi (ther-) temasına 
kadar irca eder. Walther Prellwitz bu 
sözlere kaynak diye «kor halinde ol
mak» manasına (ghero) şeklinde bir 
prototip gösterir. 

(Therme) sözünün dil âlemi içinde
ki yeri bundan ibaret ise Prellwitz, bir 
prototip yaratmak için boşuna yorul
muş; çünkü onu, hiç bir zahmet sar-
fetmeden türkcede bulabilirdi. Dili-
mizdeki (kor) kelimesi sayın müelli
fin bulduğu (gero)dan farkü bir söz 
değildir. 

Bir kelimenin orijinini tayin etme
ye, klâsik usuller kâfi gelse idi bu ka-
darcık bir araştırma, (termal) sözü
nün türkçeye nisbetini meydana çı
karmış olurdu. Fakat Güneş-Dil meto
dunun açtığı kat kat ufuklara gözü 
alışan Türk Ekolü, bu dar sahada ka
lamaz; o, pek açık olarak sezer ki (ter
mal) sözü, ne (kor) veya (gero) gibi bir 
kelimeden çıkmıştır, ve ne de anlanu 
samldığı g^bi, sadece «sıcakhk» tan iba
rettir. 

Grekçede «sıcak» mefhumunu ifade 
eden daha başka sözler varken kaphca 
sulan için (termos) kelimesinin tercih 
edilmesinde acatfe hiç bir sebep yok 
mudur? 

Bitkilere gecenin serinliğinde cığ ha
linde dirim verdiği için sulan, kaynak 
ve ırmaklan, gölleri himayesine alan; 
sinirlerini diriltmek için sık sık bu su
larda banyo törenleri tertip eden, 
tanmcılann yardımcısı Tannça Arte-
mis'in taşıdığı (Thermaia) ünvam sı
caklıktan mı mülhemdir? 

Yoksa (Termos) ve (termaia) keli-
melerile tavzif edilen mefhumlann di
rim ve tarımla olan alâkasına baka
rak, bunları (therapia) ve (theros) ile 
ilgili saymak mı lâzım? 

İşte bir takım sorular ki ancak Gü
neş-Dil'in ışığı altında aydınlanabilir. 

** 
(Termal) sözünde ilk eleman mev

kiinde gördüğümüz (t), hakikatte 
(eğ-I-et) tır. Bu iki unsur ka3maşarak 
ve vokal değiştirerek (et, at, it, ot, öt, 
üt) gibi şekiller alabilir. 

Bunlar bir ana kök Ue bir dinamizm 
elemanından birleşmiş olduklarına gö
re şöyle bir fikir uyandıran sözler ol
mak icap eder: Sıcaklık, hayat veya 
kudretin bir obje üzerinde «olmuş ol
ması». 

Filhakika bunlardan (at, et, it) gi
bilerinin hayat mefhumu ile olan U-
gileri meydandadır. 

(Öt-, üt-) Kazan, Çağatay ve baışka 
lehçelerde «yakmak» mânasına gelir. 
Bizim kullandığımız (ütü) ve (ütüle
mek) sözleri de bunlardan ajm değU-
dir. 

(Ot) ise, jmkarda geçen ana mef
humlann hepsini nefsinde toplamış, 
çok anlamalı bir kelimedir: 

Ot — 1. Ateş 
2. Nebat 
3. Deva 

(Ot) sözünün türlü istikametlerde 
türettiği şekil ve anlamları bir arada 
incelemek, ilgimizi önemle çekecek bir 
konu olur. Ancak, araştırmayı dağıt
mamak için biz yalnız (termal) sözü
nün gösterdiği istikamette yürüyece
ğiz. 

(Termal) sözünü meydana getiren 
elemanlardan ikinci ek (V. -f r) dır. 
Ana kökün taşıdığı anlam (V. -f t) ile 
bir obje üzerinde yapıldıktan sonra 
başka bir objede tekamırunun ifa
desi olan bu (V.+r) elemamm (ot, od) 
sözüne ekUyecek olursak, bugün dili
mizde bulduğumuz (otar-) ve (odır-) 
kelimeleri meydana çıkar ki birincisi 
«otlatmak» (L. O.); ikincisi de «bir şe
yi yakmak, tutuşturma» anlamındadır. 
(Rad. «Tel.»). 

Bu iki kelimenin arasmda görülen 
anlam ajnılîğınm. morfolojilerindekl 
hafif facjftan değil de anakök anlamı-
nm her birinde başka ba§ka olmasın
dan ileri geldiğini söylemeğe hacet yok
tur. 

(Ot) sözüne, takarrür unsurunun 
eklenmesile (odır-) ve (otar-) şekilleri 
geliştikten başka, Jîelimenin başm-
daki vokalin düşmesile (tar) şekli de 
çıkar. Bunun anlamı «dinamik bir sı
caklığın takarrür etmiş olduğu obje» 
olmak icap eder. Filhakika Sagay ve 

Şimal kutbundaki heyet 
Moskova 8 (A.A.) — «Tass ajan-

sıdan>: Pananin'in bulunmakta ol
duğu buz kütlesi Groenland'ın şark 

• sahilleri boyunca ilerlemekte berde
vamdır. 

Liman amelesi 
Haliç tarafında 
evler yapılacak 

Liman işletme idaresi, liman ame
lesi için Haliçte evler yaptırmağa ka
rar vermişti. Halicin Beyoğlu tarafm-
daki sahilinde bir arsa gösterilmesi 
için Belediyeye yapüan müracaat mu
vafık görülmüştür. Yafanda liman iş
letme idaresine muvafık bir yer gös
terilecektir. 

Bu maksadla Liman işletme idaresi 
müdürü B. Raufi Belediye imar mü
dürü B. Ziya ile görüşecektir. İnşaat 
938 senesi bütçesile yapılacaktır. 
Amele evleri büyük bir bina içinde top
lanacak ve bu binada amele için lâzım 
olan her şey bulunacak ve sıhhî tesi
sata ehemmiyet verilecektir. 

Borsa komiseri Ankaraya 
gitti 

Kambiyo borsası komiseri Ankara
ya gitmiştir. Komiser borsa hakfan-
da Maliye Vekâletile temaslar yapa
caktır. Komiser B. İhsan Rifat bir 
hafta kadar şehrimize dönecek ve 
Maliye Vekâletinden alacağı dh^ktif 
dahilinde Ankaraya nakil hazırlıkla-
rile meşgul olacaktır. 

istanbul konservatuarının 
konseri 

İnsanlarda musiki kabiliyeti çok din
lemekle inkişaf eder. Musiki gibi mühim 
ve güç bir işin lıenüz İlk adımlarmda bu
lunduğumuz şu sıralarda sık sık konser
ler tertip etmek mecburiyetindeyiz. 

İstanbul konservatuan geçen sene hiç 
olmazsa her on beş günde bir konser 
vermek suretile musiki kültürüne mühim 
hizmetler ifa ediyordu. Bu sene bilmedi
ğimiz sebeplerden dolayı buna lüzum 
görmedi ve senenin birinci konserini an
cak 5 şubat cumartesi günü verebildi. 

Bu sene orkestra geçen seneye nlsbet-
le karşımıza daha zayıf olarak çıktı. Ağız 
sazlan hemen hemen mevcut demdir. 
Mevcutlann da çok çahşmaga ihtiyaçları 
var. Telli sazlar nlsbeten daha kuvvetli 
olmakla beraber orkestra şefinin gayret
lerine rağmen nüanslarda tere<Idüt edi
yorlar. Kabiliyet itibarile de ayni sevi
yede olmadıkları anlaşılıyor. 

Konserin birinci kısmındaki Mozart'm 
keman ve orkestra için yazdığı 7 numa
ralı konsertoya orkestra zahmetle refa
kat edebiliyordu. 

Solist bay Amar İyi çaldı. Fakat bir so
listin notaya bakarak çalmasma ilk defa 
tesadüf ediyoruz. Bayan Rozental ilk 
okuduğu Glükun arlasl Alsest için kuvvet 
itibarile lüzumu olan sese malik değildir. 

Senfonik bir konserde Meyerberln 
Peygamber operasmdan bir parça okun
ması caiz değildi. 

Konserin son kısmında çalman Beto-
ven'ln 3 üncü senfonisi egzeküsiyon iti
barile zayıf olduğu gibi çalgı âletleri de 
iyi akord edilmemişti. 

Maamaflh gene şükredelim. Gerek kon
servatuar İdaresinin ve gerek bu genç-

Koybal lehçelerinde «barut» bu sözle 
ifade edilir. (Rad. IH). 

Eğer (termal) sözünün dayandığı 
(terme) kelimesi ve (ter-) <teması sa
dece (sıcak) mef|ıumu ile ilgili bulun
sa idi bunu, doğum ve gelişim safha
ları gözümüzün önünde cereyan etmiş 
gibi açık bulunan (tar) örneği ile bir 
tutar ve bu suretle kelimenin orijinini 
tajon edecek bir tip elde etmiş olurduk. 

Fakat yukarda birer soru şeklinde 
saptamış olduğumuz mülâhazalar bu
na imkân bırakmıyor. 

Şu halde kelimeyi, Güneş - Dil me
todu ile ve (ot) sözünün ilham ettiği 
ana mehumlan hesaba katarak analia-
liyelim: 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Terme: eğ -|- et -f er + em -f- ^ 
1) Eğ: Güneşin sıcakhğı ve bu sı

caklığın taşıdığı hayat ve kudret. 
2) Et: Dinamik bir haldo 
3) Er: Takarrür ediyor 
4) Em: Bir objede 
5) Eğ: O obje isimleniyor. 
Görülüyor ki (terme) kelimesi, bir 

kaphcamn en güzel tarifml, hayat ve 
kudret veren hassalannm ifadesile 
birlikte kendi yapıhşmda taşıyor. 

Esasen hayat ve kudret anlamlan-
na olan türkçe (tirim) ve (tirem) söz
leri de (terme) den ayn şeyler değildir. 

Ilıcalarla «tedavi» mefhumu arasın
da mevcut sıfa alâka düşünülünce, 
(terme) ve (tirim) arasmda görülen 
yakmhğı (terapia) kelimesine de teş
mil etmek mecburiyeti hasıl oluyor. 

(Terapia) nm mânası iddia edildiği 
gibi «hizmetçilik» fikrinden doğmuş 
olamaz. Bu kelime3ri kullanan insan-
lann hizmetçi sahibi olımcaya kadar 
tedavi hakkında hiç bir fikre malik 
olmadıkları nasü düşünülebUir? 

Ayni temayı taşıyan ve tedavi fUcrin-
de birleşen (terme) ile (terapia) gibi 
iki sözden birini kor; diğerini hiz-
metçüik mefhumuna vermek anlaşıl
ması kolay olmıyan bir lojiktir. 

Bizim reel vakalardan çütardığımız 
sonuç şudur: 

(Terme sadece «sıcak» anlamına bir 
kelime değil.. O, (terapia) ile birlikte, 
türkçe (dirim) sözünün dayandığı pro-
totürk orijinden kaynamış bir kelime-
dir. 

(Termal) sözünde (dirimel)in baş
ka bir fonetik şekli ap açık görünüyor. 

Dr. M. Ali Agakay 
Gaziantep saylavı 

Kontrat kontrolü 
3 4 6 kiracıdan 
ceza alınacak 

Belediye zabıtası memurlan kon
trat kontrolüne başlamışlardır. Bu 
kontrol neticesinde bir hafta içinde 
Beyolunda 91, Eminönünde 156, Fa
tihte 99 kiracınmi kontratsız olduğu 
tesbit edilmiştir. Hiç kontratı olmı-
yanlardan yüzde 1,5 kontrat resmin
den başka yüzde 3 te ceza, kontratı 
olup ta noterce tasdik edilmiyenler-
den yüzde 3 ceza alınmak üzere, ceza 
zabıtlan tanzim edilmiştir. 

Ancak tasdikli kontratı olan mal 
sahipleri kira alamamak veyahut stf̂  
ir sebeplerden dolayı kiracı aleyhine 
mahkemeye veya icraya müracaat 
etmişlerse, bunu isbat etmek şartile 
kontrat cezasmdan istisna edilecek
lerdir, 

«iMiııiMiııııtmtiMilıtııııııııııınııınıııııııııııııınHnııııifiıııııttııtıifiHlM 

lerin büjrük bir hüsnüniyetle çalıştıkları 
şüphesizdir. Konservatuar idaresinden 
ricamız bu sene himmet edip 4 beş kon
ser . daha vermesidir. Çünkü İstanbul 
musiki bakımmdan çok yetimdir. 

Aziz Çorla 
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B. Sabur Saminin davası 
Ahmed Emin Yalmanın vekili dûn 
davacının vekillerine cevap verdi 

«Maksadımız yolsuzluk varsa meydana çıkmasıdır. Ortada hakaret kasdi yoktur. Erme
ni mezarlığı işinde satış bedeliolduğu söylenen 45 bin liranın mütevelli kasasına girmedi
ğini işittik. Vakıflar idaresine verilmesi lâzım gelen 2250 lira da verilmemşitir. Ermeni 
mütevelli heyetinin dinlenmesini, vakıflar idaresine tezkere yazılmasını isteriz. Hamal 

işlerinde usulsüzlük olduğunu haber verenlerin de âmme şahidi olarak dinlenmelerini 
istiyoruz.» 

Muhakeme 15 Şubat Salı günü saat 14 e bırakıldı 
Tan gazetesinde, otobüs münakaşa

sı etrafında yapılan neşriyat arasında 
kendisine hakaret edildiği iddiasile B. 
Sabur Sami tarafmdan B. Ahmed 
Emin Yalman aleyhine açılan ve mah
kemece tevhiden niyetine karar veri
len hakalret davalanna dün asliye bi
rinci ceza mahkemesinde bakıldı. 

Bundan evvelki celselerde davacı-
nm vekilleri B. Sadi Riza ve B. Ne
cati, davalarım izah etmişler ve aynca 
izahnamelerini de yazılı olarak mah
kemeye vermişlerdi. Dünkü celsede B. 
Ahmed Emin Yalmanın vekili B. Nazmi 
Nuri hazırladığı cevabnamesini yazı
lı olarak mahkemeye verdikten son
ra şifahen de İzahat vermiştir. B. Naz
mi Nuri ezcümle demşitir ki: 

— Tan gazetesinde 10 kânunuevvel 
937 tarihinde başlayıp 11 kânımusani 
938 tarihine kadar çıkan yazılar, da-
vacınm düşündüğü gibi muayyen şa
hıslara karşı hakaret kasdile yazılmış 
değildir. Bu yazıların başhca hedefi, 
umumî menfaati korumak için vatan-
da.şlann belediyede müsavi haklara sa
hip olmasını temenni eden ve belediye . 
kapüannda imtiyazh veya rüchanlı şet 
kilde muamele yapılmamasım isteyen 
&1Ü ve esasü dilektir. Nitekim, 21 kâ
nunuevvel 937 tarihli makalemizin 
sonunda; «Ortadaki dava; Sabur Sa
mi, Recai Nüzhet, Avni Bayer davası 
değildir. Mahiyeti bir otobüs yolsuzlu
ğundan daha geniştir. Bunu yalnız İs
tanbul halkına aid şu veya bu miktar 
maddî menfaatlerin heder olması diye 
karşılamak da doğru olamaz, işin için
de en hassas ve mühim bir memleket 
davası vardır.» demek suretile, neşri
yatın ne maksadla ve ne gaye ile yapıl
dığım açıkça beyan etmektedir. Müek-
kilim, 10 kânuunevvel 937 tarihinde 
Başvekil B. Celâl Bayann (Vatandaş
lardan gizlenecek hiç bir işimiz yok
tur.) sözünü serlevha yaparak yazdığı 
makalede hiç bir ferdin ismini imaen 
bile kaydetmiyerek, efkârı umumiyede 
fısıltı kabilinden dönen rivayetlerin 
tahkik edilmseini, müsbet veya menfî 
neticenin efkân umumiyeye bildiril
mesini istemiştir. 

Neşriyatm vukuunu müteakip he
men, (Bu iddianın istinad ettiği ha
vadis ve malûmat tamamile asılsızdır 

ve hilafı hakikattir.) diye bir tekzip 
gönderilmedi. 

Elinde, bir otobüsten başka serveti 
olmıyan bazı vatandaşlar ruhsat alma
ğa kendi başlarına muvaffak olmazlar
ken, bir mutavassıtm araya girmesile 
yıldırım süratile alınan ruhsatiyeler 
uğrunda binlerce lira tavassut ücreti 
almdığı, ismi, cismi, hüviyeti malûm 
bir çok kimselerin şehadetlerile teey-
•yüd eden yolsuzluğu, çok vakur, bir 
kimsenin haysiyetini rencide etmiyecek 
bir şekilde yazan Ahmed Emin Yal
man; aid olduğu daireden, kendileri
ni ikaz ettiği için tebrik ve takdir bek
lerken; (Yazdığın yalandır) şeklinde 
bir darbeye maruz kalmış ve bu darbe 
kâfi gelmemiş gibi, arkadan; (Bu ma
kaleyi yazmak için kaç para aldın?) di
ye elîm bir hakarete maruz bırakıl
mıştır. Memleketine ve onun vekar ve 
haysiyetine bağlı bir adamm bu açık 
tahkir karşısında ilk yapacağı iş; ha
kareti yapan kimseden hesap istemek
tir. Ahmed Emin Yalman da ertesi 
gün bımu yapmış, fakat tahkiri yapan
dan ses çıkmamıştır. Bu sualine ceva
bım başka bir adam, iki kelime ile ver
miştir: (Ahmed Emin bin lira aldı).. 

Otobüs ruhsatiyesi etrafında yazdı
ğı yazı için Ahmed Emin Yalmanm 
kaç lira aldığım soran, belediye reisi; 
cevabı veren de Avni Bayerdir. Beledi
ye reisinin, Avni Bayeri tanıdığını ve 
onun teşvikile hareket ettiğini katiy-
yen ümid etmeyiz. Ancak, belediye re
isine hoş görünmek ve onun yüksek 
mevki ve nüfuzımdan istifade edebil
mek gayesile ve belki de, otobüs ve di
ğer yolsuzluklar hakkındaki neşriya
tı önlemek için hususî menfaatleri o-
lanlarm teşvikile bu hareketin tasni ve 
tertip edildiğinde şüphe yoktur. 

Emsali olmıyan bir protesto 
Hukukî ihtilâflarda protesto çekil

mesi usuldür. Fakat Recai Nüzhetin 
tertip ettiği ve Avni Bayerirfimzaladı-
ğı protesto şeklinde bir protesto, adli
ye tarihimizde yoktur. 

Hukukî bir dava çerçevesinin tama
men haricinde ve, dolandırıcılık ve 
şantajcüık gibi cezaî fiillerin vuku 
bulduğu zannını uyandırarak neşriya
tımızın samimiyetinden halkı şüphe
lendirmek ve bu suretle onun husu

metini üzerimize celbederek bizi sus
turmak gayesini takip etmişlerdir. Te
sadüfen bile görmediğimiz ismini bile 
duymadığımız bu kimsenin, kim oldu
ğu hakkında müdafaa lâyihamızda taf-
silâth izahat vereceğiz. 

Temiz yürekle, memleket endişesile 
ve meşru sebeplerle menfaati umumi
ye kasdile yazdığımız yazılara yapılan 
hainane taarruz karşısında yapılacak 
iş; hakareti reddetmek, neşriyatımızı 
tevsik etmekti. Her dürüst vatandaş gi
bi biz de böyle yaptık. 

Şayanı şükrandır ki, hakikat anlaşıl-
nuş, ve cürüm işlediklerine müddei
umumîlik makamı da kanaat getirerek 
bu acı ve elîm hâdise faillerini adalet 
huzuruna sevketmiştir. 

3 nokta 
Mahkemeye verdiğimiz 24 nüsha ga

zetenin mütalâasından anlaşılacağı 
üzere bu neşriyatımız, esaslı üç nokta 
etrafında toplanmaktadır. Otobüs iş
lerindeki yolsuzluk, Ermeni mezarlığı 
meselesi, hamallar meselesi... 

Bunlar, belediyeyi alâkadar eden me
selelerdir. Otobüs işlerinde müsavatsız
lık olduğunu; vatandaşların, ruhsati
ye almak üzere mutavassıtlara yüzler
ce lira vermek mecburiyetinde kaldık
larını ve, bu hususta vatandaşların şi-' 
kâyetlerini yazdık. Bunu yazmak bir 
cürüm değil, bir vazifedir. Maksadı
mız, hakikaten bir yolsuzluk varsa 
meydana çıkması ve eğer şikâyetler 
asılsız ise belediyenin, zan ve şüphe 
altında kalmaması, işin aydmlanması-
dır. 

Bu meşru niyetle yazılan yazı mev-
zuunun tedkik ve tahkiki sırasında; 
d^vacımn isminden de bahsetmek ken
disini tahkir değildir. 

Bugün müddei mevkiinde bulunan 
zat, otobüs meselesi etrafında neşriya
tımıza devam ederken bize telefon ede
rek: (Hep benden bahsediyorsunuz. 
Başka kimse yok mu?) dedi. Biz de, al
dığımız malûmatı yazdığımızı, eğer bu 
mesele etrafında bildikleri başka isim
ler varsa bizi ve okuyucularımızı ten
vir etmelerini söyledik. İsimlerini bil
direceğimiz kimselerin, mahkemenizde 
şahid olarak dinlenmelerini rica ediyo
ruz. Bunlar dinlenince, yaptığımız neş-

(Devam 10 uncu sahifede) 

HEKİM ÖĞÜTLERİ 

NELER YEMELİ ve NEKADAR YEMELİ 
Bir ziyafetteyiz, menüye göz gezdi

rin anlarsınız: Çok yiyoruz. Zengin bir 
hordövr, balıklar, ıskaralar, kızartma
lar, bol sebzeler, peynirler.. Ekmeği, te
reyağını, sosları, gatoları, tatlılan. ü-
körleri şarapları da hesaba katınız. 

Bu yenilen şeyler size, ormanda bal
ta saUıyan bir oduncuya lâzım olan
dan iki üç misli fazla bir kalori kıyme
ti vererek kuvvetlerinizi tazeler. Yolu
nu sapıtmış uzvunuza zaman veriniz, 
meydan veriniz bu fazla gıdaların bı
raktığı tortuları atsın, yağlarla boğul
masın. Yağlar ince uzuvları sarmasın; 
uzuvlara kan oturmasın; vücud uyuş
masın. 

Belki hatırlarsınız: Romalıların meş
hur ziyafetlerini; hattâ geçen asrm 
günlerle süren ziyafetlerini. Ve dersi
niz: «Onlar bizden çok yerlerdi.» Yer
lerdi amma, soğukta yaşarlardı; çok 
çalışırlardı ve gezerlerdi, yürürlerdi., 
ve soğukkanlılıkla çalışırlardı. Düşü
nünüz bugünün heyecanlı yaşayışmı 
ve sinir muvazenesizliklerini... Bugün 
gene çok yiyoruz. Gözönüne getiriniz 
şimal memleketlerinde yaşıyanlan, lit
relerle içtikleri biralar; biftekleri, ek
mekleri, hamur işlerini., yemede içme
de ölçü yok. 

Bilirsiniz Bokrat hekimin sözünü: 
«Sıhhati korumak için doyuncaya ka
dar yememeli». Yiyeceklerimizi kalori 
ile hesaplıyoruz. Bir günlük orta bir 
çalışma için 2000 kalori yetişir. Hergün 
500 kalorilik bir, 1000 er kalorilik iki 
öyün yemek hakkımz var. Bu kalorile
ri şöyle tedarik edebilirsiniz: 

Sabah kahvaltısında 500 kalori: Bir 
filcan sütlü kahve, iki, üç parça şeker, 
tereyağı ve reçel sürülmüş bir dilim ek
mek, iki 3rumurta. 

Öğle yemeğinden 1000 kalori: Seb
ze salatası, bir et veya balık, bir tabak 
yeşil sebze, bir dilim ekmek. 

Akşam yemeğinde 1000 kalori: Koyu 
bir çorba, bir tabak sebze yahud sala
ta, bir tabak hamur işi. (Pilâv, makar
na), bir komposto, yahud me3rva, bir-
dilim ekmek veya birkaç bisküi, pey
nir, mejrva ve kahve. 

Akşam yemekte et ve balık, yumur
ta yemeğe alışkınsanız, hamur işlerini 
kaldırırsınız. 

Bu menüler sizin için bir ölçüdür. 
Arasıra bunlann dışına çıkabilirsiniz. 
Eğer sağlamsanız ve keyfinizce yeme
ği severseniz haftada bir gün kendinize 
mükemmel bir ziyafet çekersiniz. Ge
çici kuvvetlerle keyiflenir, kara ciğeri
nizi, hazım uzuvlarınızı ve nihayet ha
yatınızı uyandırmış olursunuz. 

Yemeden içmeden bahsolunurken 
birşey beyninizi kurcalar: Et., şüphe 
yok gıdalar arasında ete müstesna bir 
yer verirsiniz, haksız olarak. Yaşamak 
için saatte 100 kalori isteriz. Bunun 
yalnız 10 kalorisini etten alırız. 

Vücudumuzun bozulan ve yıp
ranan örgülerini düzeltmek ve yenile
mek için azotlu bir yemeğe muhtacız. 
Bu lâzım olan azotlu gıda günde 70 

gramı geçmez. Bunun yansım etten 
almz. Bir gıda mükemmel olmak için 
yalnız azotlu olması kâfi gelmez. İçin
de vitaminler ve madenî tuzİEir da bu
lunmalı. Hayvan etlerinde tuzlar ve 
vitaminler az. Bunu göz önüne getirir
seniz ete verdiğiniz onurlu yer darahr. 
Albümini çok, hazmı vücude sinmesi 
kolay diye her yemekte et yersiniz, et
siz dayanıklık ve yaşamak olmaz sa
nırsınız. Herhangi bir yemekle doymaz* 
sanız aç kalmanızı etsizliğe verirsiniz. 
Balığı hafif bulursunuz. Sütlâcı, om
leti hiçe sayarsınız. 

Unutmayimz, etin gıdaî değeri ikin
ci sırada gelir. Et sinir sistemini gıcık
lar; bu gıcıklamayı kuvvet yerine alır
sınız. Barsakları kızıştınr. Üreli bir tot" 
tu bırakır. Bu tortu böbrekleri yorar, 
kanı ağırlaştırır, kırmızı kan damarla
rını kalınlaştınr. 

Genç kalmak isterseniz. Bu yıkan, 
bozan ve vitaminlerle tuzlardan yoksul 
gıdayı lâyık olduğu yerde bırakınız, ile
riye gitmeyiniz. Hazım borumuzun ya
pılışı da et yenilmeden ziyade meyvay-
la geçinenlerinkine benzer. 

Soframızda et bulundurahm, amma 
medenî bir incelik göstermek için de
ğil, sıhhatimizi uyandırmağa, kammı-
zı kuvvetlendirmeğte ihtiyaç duyduğu
muz zaman. 

Hergün lâzım olan azotu taze yu
murtadan, sütten, peynirden, sebzeler
den de alabiliriz. Hem olanların azo
tu etinki kadar zehirli olmaz. 

İştihanızı arttıran, sinirlerinizi gı
cıklayarak vücudunuzu uyandıran 
hassaları gözlerinizi kamaştırmazsa 
etin enerjik değerini ölçebiliriz: 150 -
200 kalori almak için 100 gram et ye
meli. 60 gram ekmek, 50 gram kunı 
me3rva, 40 gram pirinç veya irmik de 
bu kaloriyi verebilir, hem daha ucuz 
olarak. 

Dr. Rusçukla Hakkı 
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Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Rival birdenbire kapıyı açtı, ara
bacıya seslendi: 

— Şu dar yoldan. 
Duroy hâlâ mınldamyordu: 
— Ateş emri verilince kolumu kal

dıracağım... Ve bir araba kazası bu 
İşi halleder diye düşündü... Araba 
devrilse ne iyi olurdu! Bir bacağı 
kırılsaydı!... 

Biraz ötede bir araba durmuştu; 
dört kişi ısınmak için oldukları yerde 
ayak vuruyorlardı. Nefesi öyle dar-
laştı ki, ağzmı açmak mecburiyetin
de kaldı. 

Evvelâ şahidler, sonra doktorla 
Duroy indi. Rival tabanca kutusunu 
aldı, Boisrenardla beraber, kendile
rine doğru gelen iki yabancıya doğru 
yürüdüler. Duroy merasimle selâm-
laştıklarını, sonra sanki bir şey uça
cak veya düşecek bir şey arıyorlaimış 
gibi, kâh yere kâh ağaçlara bakarak 
İlerlediklerini gördü. Nihayet adım 
saydılar, buz tutmuş toprağa güçlük
le iki baston sapladıla;r. Bu iş de bi
tince bir araya toplandılar, çocuklar 
gibi yazı mı tura mı oynadılar. 

Doktor Duroya sordu: 
— Nasılsınız? Bir İstediğiniz var-

mı? 

— Hayır, teşekkür ederim. 
Çıldırdığma hükmediyordu, sanki 

uyuyordu, rüya; görüyordu ki, tabiat-
ten üstün bir şey sanki onu bağrma 
bastırmıştı. 

Korkuyor mıydı? Belki; amma 
emin değildi. Etrafta her şey değiş
mişti. 

Rival geldi, sevinçli bir sesle usul
cacık: 

— Her şey hazır, dedi. Tabancalar
da da talih bize yardım etti. İşte bu Du-
ro3nm umurunda bile değildi. 

Pardösüsünü çıkardılar. Her şeye 
peki diyordu. Kurşundan koruyacak 
kâğıd, cüzdan olmasın diye ceplerini 
yokladılar. 

Kendi kendine, dua eder gibi, söy
leniyordu: 

— Ateş emri verilince kolumu kal
dıracağım. 

Dikdikleri bastonlardan birinin ya
nma' götürdüler, eline tabancasım 
verdiler. O zaman karşısında, ayak 
vuran birini, kısa boylu, göbekli, cav
lak kafah gözlüklü birini gördü. Rar 
kibiydi. 

Rakibini iyice gördü amma, «Ateş 
emri verilince kolumu kaldıracağım» 
başka bir şey düşünmüyordu. 

Sanki tâ uzaklardan geliyormuşa 
benziyen bir ses havada çınladı: 
— Hazır mısınız? 

Georges seslendi: 
— Evet. 
Aynı ses emretti: 
— Ateş!.. 

Bundan başka bir şey dinlemedi, 
bir şey farketmedi, bir şey görmedi, 
aiıcak kolunu kaldırıp var kuvvetlle 
tetiği çeküğini hissetti. 

Ve bir şey duymadı. 
Yalnız tabancasının ağzından hafit 

bir duman çıkıyordu; karşıdaki adam 
da, aynı vaziyette ayakta duruyordu. 
Onun başı üstünde uçup giden hafif 
beyaz başka bir duman gördü. 

İkisi de ateş etmişlerdi. İş bitmişti. 
Şahidlerile doktor onu yoklıyorlar, 

düğmelerini çözüp soruyorlardı: 
— Yaralanmadınız ya ? 
Lâf olsun diye: 
— Hayır, zannetmem, dedi, 
Longremonu da o kadar sapasağ

lamdı; Jaques Rival homurdandı: 
— Tabanca böyledir işte, ya insan 

vuramaz, yahud da ölür. Kötü si
lâh! 

Sevinçten felce uğrıyan Duroy kı-
müdıyamıyordu: «Ölüp bitmişti!» 
Hâlâ elinde sıkı sıkı tuttuğu taban-
casmı aldılar. Artık ona bütün kâi
natla vuruşabilir gibi geliyordu. Olup 
bitmişti. Oh!... Artık kendinde kim 
olursa olsun, meydan okuyabilecek 
cesaret hissediyordu. 

Hâdiseden bahsederek dört kişi 
beraber yemek yediler, Duroy intiba-
lannı anlatıyordu. 

— Üstümde hiçbir tesiri olmadı, 
esa:sen farkma varmışsmızdır. 

Rival: 
<— Tavrmız İyiydi, dedi. 
Zabıt tutulduktan sonra Duroy'a 

gösterdiler, gazete de neşredecekti. 
Bay Langremont'la İM el silâh attık
larını okuyımca şaştı, Rivale sordu; 

— Bir el attık. 
Rival gülümsedi: 
— Evet bir el attınız... Yani birer 

el attımz.. iki el eder. 
Bu izahat Duruya kâfi geldi, ısrar 

etmedi. Baba Walter sarılıp öptü: 
— Bravo, La Vie Français'in bay-

rağmı müdafaa ettiniz. 
O akşam Georges. belü başlı büyük 

gazetelerle, belli başU büyük bulvar 
kahvelerinde göründü. İki kere raki
bine rasladı, o a görünüyordu. 

Selâmlanmadılar. Eğer birinden birf 
yaralanmış olsaydı, el sıkışacaklardı. 
İkisi de, kurşunun, kulağmm dibinde 
ısüık çaldığmı duyduğuna yemin edi
yordu. 

Ertesi gün saat on bire doğru Duroy 
bir telgraf aldı: «Çok korktum. BiraZ 
sonra Constantinople sokağına gel de 
seni öpeyim canım. Merd erkeksin, sa
na perestiş ediyorum. — Clo» 

Randevuya gitti, kadm kendini kol" 
larınm araşma attı, öpüyordu: 

— Bu sabahki gazeteleri okuyuû* 
ca heyecanlım tasavvur edemezsin. 
Haydi anlat. Her şe3^ söyle. Olup bi
teni bilmek istiyorum. 

En ince teferruatına kadar her §•* 
yi anlattı. Kadın sordu: 

— Vuruşmadan evvel kim bilir O* 
lena bir gece geçirdin? 

I— Hayır, rahat rahat uyudum. 
(Arkası var). 
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Napoleon'la Aktör Talma 
^Tazan: Selâmi Sedes 

Bonaparte'ın anası, Korsika adasa-
nın yalçın kayalıkiannda at oynatan 
bir kadındı; küçük Bonaparte, anemi
nin şaha kalkan atını gördükçe yüre
ği ağ'zma gelirdi; sanat nasıl heyecan 
doğurursa, helecan da sanat doğurur; 
yalçın kayalıklarda şahlanan ana atı
nın nallarından fışkıran kıvılcımiar, 
Bonaparte'ın kalbinde ilk sanat ate
şini alevlendirmedi mi dersiniz?. 

«Güzel sanatları koruyan Napoleon, 
sanattan anlamazdı» diyenlere karşı 
Fransa imparatorunu müdafaa için 
söyliyecek bundan başka birşey bula
madım. Filvaki Bonaparte'm çocuklu
ğu Korsika dağlarında geçti, gençliğe 
yakm çocukluk çağlaruu subay oku
lunda geçirdi, sanatı kavramağa ne va^ 
kit bulabildi ne de fırsat. Ancak Na-
pfeleon'ım hayatmda inkâr edilemiye-
cek, üstünde çekişüemiyecek bir haki
kat varsa, oda güzel sanatları ve sa-
natkârlan korumuş olmasıdır. Napo
leon Bonaparte yeni çağlarda sanatı 
koruyan, sanatkârlara elini uzatan in
sandır. 

Gene diyorlar ki: «Napol6on Lyon 
ipekhanelerini, Sevres mamulâtım na
sıl kurduysa, güzel sanatlan da Öyl6 
korudu; milliyi kurmak ve korumak 
için...» 

Bu da sosyal bir hareket uyandırmış 
olduğuna delildir. Fransa tarihini, or
dunun zaferlerini, kendi resimlerini 
renklerle canlandıran ressamlan ko-

Duchemob 

nımuş olmasını da. hodbinlik sayalım, 
ya tiyatroyu sevmesine ne diyeceğiz?. 

• 
Bonarparte, aktör Talma'yı 1795 de 

tanıdı. O devirlerde Korsikalı general 
işsiz güçsüzdü, açıkta kalmıştı, 3 üncü 
Selimin, Osmanh ordusunda yeni bir 
teşkilât yapmakta olduğunu haber al
mış, bu teşkilâtm basma geçirilmesi 
için padişaha baş vurmuştu. Cebinde 
meteliği yoktu; eknfek parası bulmak 
için saatini, Idtaplannı satıyordiL 
3 üncü Selimle anlaşamadı, bunun 
üzerine daha büyük emeller beslemeğe 
başladı. Projelerini anlatmak için ara-
fla sırada güzel hajan Tallien'in evine 
gidiyordu. Talmajn orada gördü. 

Bonaparte hayatm, Talma sahnenin 
aktöriydi; bu iki aktör anlaştılar, se
kti ler , biribirlerine bağlandılar. Tal
ana Bonaparte'a kitap ve sırasında pa
ra da veriyordu. Sıkı fıkı dost olmuş
lardı. Genç teğmen Bonaparte, izin 
alıp Parise geldiği zamanlar tiyatro
ya giderdi. Onda tiyatro zevki daha çok 
gençken başlamıştı. Talma ile tanıştık
tan sonra, haftada bir iki gece, dostu-
hun verdiği davetiye ile tiyatrolara de
vam ediyor, hele Talma'mn rol aldığı 
^serleri kaçırmıyordu. 

Convention idaresine karşı isyan 
Çıktığı gece Feydeau tiyatrosımda idL 
*syan hareketinin başmda Barras var
ol. Bonaparte'ı buldurdu, başkuman
dan muavini tayin etti. Bonaparte er-
•^si günü isyanı bastırdı, daha ertesi 
Sünü meşhur oldu. 

Bonaparte, iktidar mevkiine doğru 
yükselirken Talma'dan ayrılmadı, Con-
^Ulat zamamnda Talmayı yamndan 
ayırmadı, İmparator 1 inci Napol6on 
Talma'mn gene dostu idi. 

italya dönüşünde verdiği hususî zi
yafetlerde Talma vardı. Theâtre-Fran-
Çais'yi biraz da onun hatırı için kur
du. 

Saint-Cloud ve Tuiileries sarayları
ma Talma istediği gibi, istediği zaman 
Kiılp çıkıyordu. 

Talma 

Talma hiç değUse haftada bir gün 
Napol6onla başbaşa oturur, uzun uzun 
konuşur, ona sahne dedikodularını 
anlatır, yeni eserler hakkında malû
mat verirdi. 

Talma'nın rol aldığı eserlerde tiyat
ro hmca hınç dolardı ve muhakkak im
paratorla imparatoriçe gelirdi. Halkın 
tiyatroya tehacümü biraz da impara
toru görmek içindi. Onun tiyatroya 
alâkasım gören halk sahne sanatı ile 
alâkalanıyordu. 

Bir gece Talma, Othelloyu oynadı. 
Perde kapanmca Napolton §u puslayı 
yazıp gönderdi: 

«Karımı çok heyecanlandırdın Tal
ma, örperdi ve ağladı. Bu güzel gece
nin hatırası olarak omuzlanndaki keş-
mir şalım kabul et. Diyor ki: Bir daha 
sefere Othello basma bu şalı sarsml.» 

Talma hesabım bilmiyen, eli açık 
bir sanatkârdı. Artık para ile sıra Bo
naparte'a gelmişti, Talma'mn borçla
rım ödüyordu. 1806 dan 1813 e kadar 
tiyatro için 595.200 frank harcamıştır. 
Bugünlcü kâğıd para ile 6 milyon frank 
eder. 

Cionsulat'mn ilk zamanlarmda Tal
ma, Malmaison'da saray temsillerine 
başladı. Napolton onun zorUe Şaint-
Cloud'da, Tuileries'de birer tiyatro 
yaptL 

Napoleon yabancı diyarlara, bilhas
sa Almanyaya gittiği zaman, muhak
kak Paristen bir trup getirtir, temsil
ler verdirirdi. Trupun başında muhak
kak Talma bulunurdu. 

1808 de Erfurt'da, Çar Aleksandır 
ile prensleri topladığı zaman 28 eylül
den 13 teşrinievvele kadar, on altı gje-
ce 16 trajedi temsil ettirmişti. Bu tem
sillere göğsünü kabartarak Goethe'yi 
davet etmişti. 

3 teşrinievvel gecesi, Kral Ödlp oy
nanırken Talma sahnede: «Büyük bir 
adamm dostluğu Allahm bir nimeti
dir» deyince, locada imparatorun sa
ğında oturan Rusya ç«uı döndü ve 
prenslerin gözü önünde Napolöon'ım 

elini sıktı. Napoleon Bonaparte, yalnız 
tiyatroyu sevip tiyatro yapmakla kal-
maımştır, ayni zamanda sahnede me-
todla çahşmamn lâzım geldiğini söy
lemiş, tiyatro ile beraber tiyatro ida
resini de kurmuştur. 

Tiyatroyu seven Napoleon, aktrislere 
bigâne kalamazdı ya... Bir zaman ba
yan Duchesnois hoşuna gitti. Güzel 
gözlü, güzel endamlı, tatu sesli bir 
kadmdı. 

Bir gece imparator çalışırken haber 
verdiler: «Sir, bayan Duchesnois gel
di.» imparator: «Beklesin*) dedi. Bir sa
at sonra uşağı tekrar gtkündü. Napo-
Iton başım kaldırdı «Sojrunsun» dedi. 
İki üç saat sonra uşak gene kapıdan 
başım uzattı. Napol6on bu sefer de 
«Gitsin» dedi ve çahşmasma devam 
etti. 

Bir zaman da bayan George'a âşık 
oldu. Âşık oldu diyorum, çünkü o ka-
dm yeryüzünün ender gOzellerindendl. 
O devrin münekkidlerinden biri: «Fran
sız sahnesinde onım kadar güzel bir 
kadm görülmemiştir)» diyor. Asıl adı 
Marguerite-JosĞphüıe Weymer'dl. Na-
polton «Georgina» diye çağırırdı. 
Onunla saatlerce başbaşa konuşur, 
saklambaç; koşmaca oynardı. Bir gün 
George başmda bir sıra beyaz gülle 
geldi. Napol6on gülleri aldı, kendi ba
sma koydu: «Georglna dedi, beyaz 
güller bana pek yakıştı, süte düşmüş 
sineğe benzediml..» 

George 

Napoleon Bonaparte, ölünceye kadar 
bu kadım unutmadı. Bazı akşamlar, 
Saint-Helene'de uzak ufuldara bakar, 
içini çeker: 

— George'u tamdığün zaman genç
tim, mesuddum, derdi. Yülsselmeğe 
başladığım çağlardı... tmparatorluğım 
en yüksek zirvesinde, 1800 i aradığım 
çok oldu... 

1800, Napolöon'ım, bayan George'u 
tamdığı ve Fransanm dağınık kuvvet
lerini toplayıp, bütün dünyaya mey
dan okuduğu devrin başlangıç tarihi
dir. 

Izrhirde ağaçlandırma işi 

tzmir (Akşam) — Bu yıl vilâyet dahilindeki kaza, nahiye ve köylerin ağaç
landırılması işine büyük ehemmiyet verilmektedir. Dikilen fidanlar daha ziyade 
meyvalı nevidendir. Köylüler arasında iyi meyva yetiştirmek için müsabakalar 
tertip edilecektir. En iyi meyva yetiştireceklere para mükâfatı verilecektir. 

Yukarıdaki resim, bu yıl İzmirin ağaçlandırılması için mühim miktarda 
fidan yetiştirilen Bornova ziraat mektebi fidanUğım gösteriyor, 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 82 

Hacı Mehmed tsa Güldost*u sforûnce hayretle 
sordu: ** Siz nereden geldiniz ? „ 

fUua. Meiuned tsamn evi 

— «tşte ikinci kapı evimin bahçe
sidir, kapıyı çalımz ve Yasefi İsteyi
niz. Ben geri gidiyorum. Sizi bekli-
yeceğim.» dedi. 

Fısıldıyarak konuştuklan halde 
gecenin ıssızhğmda sesleri gene kes
kin ve vazıh olarak işitiliyordu. Gül-
dost o anda birdenbire Mertonun ko
lunu tuttu: 

— cBu ne? İşitiyor musunuz?» di
ye sordu. 

Ne olduğu anlaşılamıyan boğuk 
bir gürültü geliyordu. İkisi de gü
rültünün geldiği tarafa kulak verdi
ler. Nal sesleri dujrar gibi oldular. 
Ondan sonra sesler gene kesildi. 

Merton: 
— «Bir şey değil, dedi. Bahçeler

den birinde başı boş atlar dolaşıyor 
galiba. Ben çabuk gelir sizi bulu
rum. Şu ikinci kapı değil mi?» 

Bunu söyliyerek Güldosttan aynl-
di. Güldost ta geldiği yoldan geri 
döndü. Ortalık zifiri karanlık olduğu 
için iki adım ilerideki bir inşam ta
nımak bile mümkün olamıyordu. 
Fakat, Güldost bir an evvel evinin 
civarmdan uzaklaşmak istediği için 
karanhğa rağmen hızlı hızlı yürü
yordu. 

Kız, Çin mabedinin önüne geldiği 
zaman kapuun karşı tarafma geçti. 
Orada bir Wjşeye diz çökerek bü
züldü, beklemeğe başladı. Bulunduğu 
yerden hem mabedin kapışım, hem 
de Mertonun sapacağı köşeyi göz 
önünde bulımdurabiliyordu. 

Aradan üç dakika kadar geçtik
ten sonra iki kişinin köşejâ döndük
lerini ve mabedin kapısı önüne doğ
ru yürü4üklerini ayak seslerinden 
anladı. Bu iki kişi mabedin kapısı 
önünde durdular. 

Güldost bir kere etrafım dinle
dikten sonra saklandığı yerden çıka
rak o iki kişiye doğru yürüdü. Mer
ton: 

— «İşte Yasefi getirdim. Bizi Ha
cı Mehmed İsaya götürecek?» dedi. 

Uzun bir paltoya bürünmüş olan 
Yasef, Güldostu görünce sevindi: 

— «Çok şükür, gospodin Kosma-
rof, size gene kavuştuk. Bilseniz ne 
kadar merak içinde idik! Başımız
dan neler geçtil Çin zabıtası gelip 
evi altüst etti. Her tarafı araştırdı. 
Eşyamzm bir çoğunu gözümüzün 
önünde çaldı, götürdü. Andrey mâni 
olacaktı. Fakat sizden, muhalefet 
edümemesl için emir aldığmdan, se
sini çıkaramadı. O gece Hacı Meh
med tsa geldi. Keyfiyeti kendisine 
anlattık. Hacı, Andrey ile müzakere 
etti. Kervanımzı hazırlattı ve An
drey ile Vassüiye teslim ederek dağ
lara gönderdi.» 

— «Pek ijri etrpiş. Şimdi Hacı ne
rede?» 

— «Evinde olacak.» 
—• «Haydi bizi en kısa j'oldan ona 

götür.» 
Güldostun bu emri üzerine Yasef 

hızh adımlarla önden yürüdü. Fa
kat Bü3rük Bahçe sokağma sapaca
ğı yerde arka sokaklardan dolaştı, 
nehrin tenha olan sahil kısmına 
çıktı, bir sulama kanalının medha-
linden eğüerek geçti. Ağaçlıklar 

ve bahçeler arasına daldı. Bir aralık 
uzakta bir ses: 

— «Kimdir o?» diye bağırdı. 
Yasef Çince bir cevap verdi ve 

yolıma devam ettL Nihayet: 
— «İşte geldik, dedi. Burası Haa 

Mehmed İsamn bahçesi.» 
Üçü de sağa döndüler ve açık bir 

meydana geldüer. Burada köpelder 
havhyarak üzerlerine hücum etti. 
İki uşak çıktı. Yasef bağırarak: 

— «Hacı Mehmed İsa ile konuş
mak istiyoruz!» dedi. 

Kısa bir muhavere cereyan etti. 
Ondan sonra gelenler eve almdı. Bil 
lâmba yakıldı. Misafirler Çin Tür-
kistamndaki büyük evlerin salonu* 
nu teşkil eden büyük aşran oda
sına sokuldu. Burası geniş bir salon
du. Tavanı ortadaki direldere da-
yamyordu. Duvann etrafmda min
derler vardı. 

Ayvamn orta kısmı biraz daha 
alçaktı. Salona girilirken kundura
lar burada çıkanlırdı. Eevlerde hu
susî eğlenceler tertip edildiği zaman 
çağmlan muzikacılar ve çengUer da 
ayvanm bu alçak kısmında osomla-
nnı verirler, sazlanm çalarlardı. 

Misafirler ayvandan İçeriye gir
dikten sonra başka bir kapıdan Ha
cı Mehmed İsa da göründü. Güldos
tu görünce hayret içinde: 

— «Siz nereden çıktınız, gospo
din Kosmaı-of?» diye sordu. 
, Güldost ona bütün hadiseyi hulâ

sa ederek anlattı. Verdiği izahat 
esnasmda Mertomm da kim olduğu
nu söylemeği unutmadı. Nihayel 
dedi ki: 

— «Ah - Single Japonyah casu
sun ölmeleri kuvvetle muhtemel ol
makla beraber, kervam yakalamak 
için onlar tarafından evvelce alman 
tedbirlerin gene tatbik edüeceğine 
şüphem yok. Çünkü kervam yeni 
bir tuzağa düşürmek istiyenler Ah -
Single Japon casusunun öldüğün
den haberdar değildirler. Bundan 
başka, ikinci Japon casusile Hanf -
Fau henüz yaşıyorlar. Onım için Ha
san beye derhal bir haber gönde
rilmesi mutlaka lâzımdır. Kervam 
korumak için icap eden tedbirler alm-
mahdr.» 

Hacı Mehmed İsa cevap verdi: 
— «İcap eden tedbirlerin hepsi 

ahnmıştır. Benim Hotanda ve Yar-
kentte dostlarım var. Onlara ha
ber gönderdim. Hotanderya yoluna 
çöl klâvuzlan çıkardım. Bunlar ker
vanı bulacaklar, gizli yollardan Ka-
rakaşa getirecekler ve oradan dağ
lara doğru sevk edecekler. Sizin eş
yanızı da kervanmıza yükliyerek bu
raya yakm olan ve Psûnir silsUesi-
nin etelderindeki Bostan - Tereke 
gönderdim. Andrey şimdi yoldadır. 
Kervanınız bana dost olan Kırgızlar 
nn yanmda kalacak ve sizden ha
ber almcaya kadar orada bekliye-
cektir.» 

— «Büyük kervandan hiç bir ha
ber aldınız mı? Çölü selâmetle geç
miş rai?» 

(Arkası var) 

M) 
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bviçrede kış sporları hararetle devam ediyor. Yukarıda 
gorfinüyor. 

sU ile bir atlayif 

Kral Zopınon nışanlandıjı kontes 
Apponyl 

SiTMta lof: Donan Mr ha' 

yalans bombardımanmda atef alan 
petrol depolan Felemenkte sevinç: ydlahdın doğurması üzerine itAo önünde toplanan halk 

Gazianteb mektupları 

Gazîanteb köylerinde 
trahom tedavi evleri açıldı 

Mücadeleden parlak neticeler almıyor 
köylerde ziraat kalkınması başladı 

Gaziantep (Akşam) — Cumhuriyet 
İdaresinin vatandaşlann sağhğma 
verdiği elıemmiyet, yüreklere ferah
lık verecek bir durumdadır. Vilâyeti
mizde 925 senesinde başlıyan trahom 
mücaidelesi her sene verimini arttır
makta, teşkilâtmı genişletmektedir. 
Evvelce Antep Adana vilâyetlerine 
münhasır olan teşkilât, bugün Ma-
raş, Malatya, Siird, Diyarbakır, Ur-
fa, Mardin vilâyetlerine de teşmil 
edilmiştir. 

Mücadele şehirlerde hastahane va 
dispanserler, köylerde seyyar hasta 
bakıcı ve doktorlar vasıtasile yapılı
yordu. Bu sene yapılan teşkilâtta bü
yük köylerde tedavi evleri açümış ve 
civar köyleri bunlara: bağlatmıştır. 
Yeni mücadele usulünden daha çok 
fayda görüldüğünden bu sene An
tep ve Malatya vilâyetlerinde otuz 
köyde açümış olan tedavievleri önü
müzdeki senelerde çoğaltılacaktır. 
Köy tedavievlerinde birer sıhhiye me
muru bulundurulmaİEta ve buralara 
haftada bir gün doktor uğrıyarak ye
ni hastaları muayene etmekte ve 
icab edenlere ameliyat yapmaktadır. 
Halkımızm günlerce uzaktan müca:-
dele merkezlerine koşması, trahom 
mücadelesinin hayırlı neticelerine 
çn açık bir delildir. 

Trahom mücadele teşküâtmm te-
vessüüne ve veriminin arttığma bir 
örnek vermek için 925 senesi faali
yeti ile 935 yüı faaliyetini karşılaş
tırmak gerektir. 

935 925 
Yatak sayısı 160 3 
Ameliyat 4318 99 
Polikliniğe müracaat 87815 2953 
Mçlama sayısı 2,059,788 7278 
Antep trahom hastanesinin faali

yeti haSckmda bir fikir vermek için 
936 yüı çaluşmasmı rakamlarla be
lirtiyorum: 

Aded 
Hastaneye yatmlan 325 
Ameüyat 777 

i Polikliniğe müracaat U73ft > 
İlaçlama sayısı 406,064 
Trahom mücadele teşkUâtı en gü

zel neticeleri mekteplerde almakta
dır. Mmtaka dahUindeki bütün mek
tepler teşkilâtm kontrolü altmdadır. 
llkmektepler trahomlu ve trahomsuz 
diye ikiye aynlmıştır. Ortamektep 
ve liselerde trahomlu talebe ayrı sı
nıf ve şuralarda oturtulmaktadır. 
Trahomlu çocuklar muntazaman 
mekteplerinde tedavi olunuyorlar. 
Bu tedaviden fevkalâde iyi neticeler 
ahnmıştu-. TeşkUâtm daha ziyade 
kuvvetlendirilmesine ve veriminin 
arttınlmasma çalışıhyor. 

Y e n i m e k t e p b i n a l a r ı 
Son bir sene içinde vilâyet dahi

linde yedisi köylerde üç smıfh, İMsi 
kazalarda beş smıfh olmak üzere do
kuz Ukmektep binası yapılmıştır. 
İlkokul binaları köy kanunu muci
bince köylüler tarafindan yaptınl-
makta ve hususi idarece de mektep 
yapturan köylere ayrıca yardımlarda 
biZlunuImktadır. 

Vilâyetimizde mekteb sayısı arttığı 
nisbette talebe sayıa da artmakta
dır. Bu ders yılmda ilkokullara de
vam eden talebe sayısı (8615) dir, 

Japon himayesfaıde Pekinde teşdddil eden Çin httkûmeti ^kâni 

Gaziantep trahom hastanesi 
ki geçen ders yılma nazarain (803)] 
fazladır. 
Tarım kredi kooperatifleri 

932 yılmda şehrimiz Ziraat bankası 
tarafmdan köylerimizde kumlan ta
rım kredi kooperatifleri gün geçtikç4 
inkişaf etmekte ve köylüye yardımı
nı arttırmaktadır. Bugün kooperati
fin değer ve ehemmiyetini tamamiH 
kavramışlardır. 

Ziraat bankası müteselsU kefaletle 
köylüye tohumluk tevziatı yapmak
tadır. Bu sene havaların ekime mü-
said gitmesi ikraiatı geçen senelere 
göre çok arttırmıştır. 932 yıhnda 2000 
lirayı geçmiyen ikrazat bugün yüJ 
binlere çıkmıştır. İkrazat işinde eö 
çok şayanı memnımiyet olan nokta 
köylümüzün hiç bir tazyik görmedeıl 
vaktinde borcunu getirip bankaya 
yatırmasıdır. 

Geçen sene Ziraat Vekâleti tara
fmdan parasız dağıtılan 100 bin ki
lo pamuk tohvunundan, senenin ku
rak olmasma rağmen, iyi sonuçla* 
almniıştı. Ziraat Vekâleti bu sene de 
köylüye parasız tohum tevziine ka
rar vermiş, vilâyet dahilindeki to
hum ihtiyacının tespitine başlanmış
tır. Vekâlet tespit edilecek mikdar» 
göre tohum gönderecektir. 

K ö y l e r a ğ a ç l a n d ı r ı l ı y o r 
Vilâyet ziraat müdürlüğünce köy

lerin ağaçlandırılmasına ve kara sa
pan yerine çifçilerin pulluk kullan
maları için teşebbüse geçilmiştir. 

Bımdan başka merkez kazasına 
bağlı sekiz köyde fennî arıcıhk ve ta
vukçuluk yaptırılmasma da girişil
miştir. . , j 

Ziraat mücadele teşkilâtınca vilâ
yet dahilinde muzır hayvanlarla mü
cadeleye devam edilmektedir. Yabani 
domuzlan için askerî kıtalarm da iş-
tiraküe sürek avlan yapılmakta vd 
tespit edüen bölgelerde fare mücade
lesine de başlaiulmış bulunmaktadır. 
Fıstıklara zarar veren haşere üzerin
de tedkikler yapüıyor. | 

f':*̂  

Uk 

Oiresun Halkevi temsil kolu İyi çalınıyor. Geçende «Yalnız bir kellmeıl 
piyesi muvaffakiyetle temsU edilmiştir. Yukarıda temsil kolu mensublan V0 
amatör rejisör Ali Çamlıca görünüyor. 



9 Şubftt 1938 A K Ş A M Sahife « 

Yeni bir filim; La Habanera 
İsveçin karlı ikliminden sıcak bîr 

adaya giden bir genç kızın macerası 
Yeni parlıyan İsveçli yûdız Zarah 

liPander'ln ikinci filmi gösterilmiştir. 
Filmin adı La Habaneradır. Baştan 
başa memleket hasretile dolu olan 
bu filmin mevzuu şudur: 

AstrĞe Stemhjelm admda İsveçli 
genç bir kız, halasile birlikte seyaha
te çıkıyor. Birçok memleketleri gezi
yorlar, nihayet Antil adalarından biri 
olan Porto Ricoya uğnyorlar. Burası 
yeryüzünde cennet gibidir. Her taraf 
bağlık, bahçeliktir. Hava daima ılık
tır. Kışın bUe burada ince elbiselerle 
gezilebilir. 

Astr6e bu memlekete bayılıyor. Bir 
gün halasile birlikte bir boğa' güreşi
ne gidiyorlar. Boğa, güreşçiyi berbad 
ediyor. Fakat bu sırada localardan 
birinden bir genç ortaya fırhyor ve 
çevik hareketlerile az zamanda ga-
Ub geliyor. Bu genç adanın ileri ge
lenlerinden ve sayılı zenginlerinden 
Don Pedro de AvUadur. Astr6e, Don 
Pedroyı seviyor ve memleketlerine 
dönecekleri sırada vapurdan kaçaralB 
adada kalıyor, Don Pedro ile evleni
yor. 

Genç kadm mesuddur. Adada dai
mî bir bahar ve yaz içinde ömür sü
rüyor. Evlerinin bü3rtik bahçeleri, 
bahçelerde sıcak memleketlere mah
sus ağaçlar, nebatlar vardır. Muz 
ağaçları, hurma ağaçlan, geniş yap
raklı nebatlar her tarafı doldurmak
tadır. Astr6e bu bahçelerde âdeta ha
yal içinde yaşamaktadır. 

Aradan on sene geçiyor. Genç ka-
ÛHim şimdi seMz yaşmda bir çocuğu 
Vardır. En ziyade onunla meşgul ol
anaktadır. AstrĞe bu on sene İçinde 
I*orto Ricodan, adanın daimi baba
l ı d a n bıkmıştır. Memleketi, oranın 
^arh, fırtınah kışını aramaktadır. 
Zaman geçtikçe memleket hasreti 
artmaktadır. 
•Şimdi Astr6aıin bütün arzusu bu

radan kaçmak, memleketin karlt 
üfuklanna kavuşmaktır. Kendlsi-
'ü bundan alıkoyan yalnız olğludur. 
Fakat oğlıma da İsveç sevgisini, İsveç 
basretini telkin etmiştir. Çocuğuna 
eski İsveç şarkılarmı söylemekte, 1ü' 
Veç masallarım anlatmaktadur. İsve-
Çin karlı dağlannı, donmuş nehlrle-
* ^ , çam ormanlarmı anlatırken kü
çük Juan gözlerini kapıyarak bir ma-
«al gibi dinliyor... 

AstrĞe çocuğunu ahp bu adadan 
aynlabilse... Fakat Don Pedronun 
buna asla razı olmıyacaını biliyor. 
Çocuğundan aynlmak da kendisi İçin 
^Dikânsızdır... 

Bir akşam Don Pedronun evinde 
büyük bir eğlence tertlb edlhniştir. 
Mükellef balıçeleri, salonlan davet
liler doldurmaktadır. Astrte bir ara-

Tukanda Zanb Leander La HaİMmera 
Ferdfaumd Marİan koca. 

İlk misafirimi bırakarak yukanya, 
oğlunun yanına çıkıyor. Juan henüz 
yatmamıştır. Onunla oynamağa baş-
hyor. Çocuğu için yaptırdığı bir kı
zağa biniyorlar, sırtlanna kahn kürk
ler alıyorlar. Güya İsveçte karh, buz
lu ovalarda kayıyorlarmış gibi zevk 
duyuyorlar. İkisi de mesuddur. Ço
cuk: «Anne heva çok soğuk, kürkü
nü iyi kapal» diyor. Sonra ilâve edi
yor: «İniş fazlalaştı, dikkat eti» Ka
dın titriyor. Hava çok sıcak olduğu 
halde kürkün altmda âdeta üşüyor. 
Gözlerini kapıyarak İsveçte imiş gibi 
bir his duyuyor. 

Bu sırada İsveçteM halası Astr6e-
nln memleket hasretini anhyor. Ko
casının mütehakkim halinin, daimi 
sıcağm bu genç kadını âdeta hasta 

Kari Martell re Zarah Leander 

filminden Ud sahnede, sşagıda 
Kari Martcn doktor rolünde 

ettiğini öğreniyor. Porto Rico hum
ması adı verilen ve her sene bir çok 
insanlârm ölümüne sebeb olan has-
tahk hakkmda tedMklerde bulunmak 
üze^ bu adaya gidecek olan doktor 
Nagele bundan bahsediyor ve Astrie 
İle alâkadar olmasmı rica ediyor. 

Don Pedro İsveçli doktorun gelme
sinden hiç mannun olmuyor. O, aidar 
nm ticaretine mani olmaması için 
bu hastalığı gizli tutmaktadır. Fakat 
doktor Nagel bütün güçlüklere rağ
men tedkiklerine başlıyor ve bir aşı 
buluyor. 

Bir akşam Don Pedro İsveçli dok
toru evine davet ediyor. Doktor As-
tr^enin kederini gözlerinden anhyor. 
Onunla konuşmağa başlıyor. Pedro 
bu konuşmayı kıskançlıkla, âdeta 
büyük bir kin ile takib ediyor. As-
tr6e bunu anlıyor ve kocasmı teskin 
için adamn başhca şarkısı olan ve 
Don Pedronım çok sevdiği Habanera 
sarkışım söylemeğe başlıyor. 

Don Pedro bu şarkıyı söylerken 
bir aralık sendeliyor ve bir koltuğa 
düşüyor, kendinden geçiyor. Astr6e-
nin kocası da Porto Rico hümmaama 
yakalanmıştı. 

Doktor hemen otele koşarak hazır
ladığı serumu almak istiyor. Fakat 
odaya girince hiç bir şey bulmuyor. 
Don Pedronun adamları, araştırma-
sma aid bütün vesaiki ve yeni bul
duğu, fakat henüz ilân etmediği se
rumu alıp götürmüşlerdi. Bu sebeble 
doktor hiç bir yardımda bulunamı
yor ve hasta, bir müddet sonra ölü
yor. 

Astree çocuğımu alarak adadan ay
rılıyor ve memleketine dönüyor. Var 
pur aynlırken uzaktan Habanera 
duyuluyor... 

Mühim bir tecrübe 

Yıpranmış kalplerin 
yerine sunî kalp takılacak 

Meşhur âlim Dr. Carrel ilk tecrübeyi 
Lindberg üzerinde yapacakmış 

İnsanların har 
yatını uzatmak, 
başka bir kelime 
insanlara ölmez
lik temin etmek, 
asırlardan beıi 
âlimlerin uğraş-
tıklan fakat bir 
türlü haledeme-
dikleri meseleler
den biridir. 

Bu sahada en 
mühim adımlar, 
zamanımızda atıl
mıştır. 

İnsanın ömrü
nü uzatan veya 
kısaltan en mü
him uzuv, hepi
miz bUirlz ki kalb-
dlr. Bir insan, 
kalbi sağlam olur 
ise, uzım zaman 
yaşayabUir. 

Bİnaenleyh in
sanlara ebedi hayat temin etmek 
muammasmı çözmekle uğraşan âlim
ler, bu gayelerine varmak İçin her 
şeyden evvel kalbin saglamhgım te
mine, daha doğrusu eskiyecek, yıp-
ranacak, vazifesini hakklle ifa ede-
miyecek bir hale gelecek olan İhti
yar kelbin yerine yenisini koymaca 
uğraşıyorlar. İhtiyar ve yıpranmış 
kalbin yerine konulacak kalb de an
cak suni olabilir. 

Amerikarun ve bütün dünyamn 
kalb üzerindeki derin tedkiklerile 
büyük şöhret kazanmış olan en ma
ruf mütehassısı ve fizikçisi doktor 
AleaJs Carrel senelerdenberi kendi
sini bu mühim mevzuun tedklkine 
vakfetmiş ve bu sahada mühim mu
vaffakiyetler kazanmıştır. 

Doktor Carrelin nazariye ve dü
şüncesi şudur: İnsan hakikatte ya-
şadığmdan daha çok yaşamak için 
halk olunmuştur. İnsan temizlenmiş 
Te yenileştirilmiş bir kan ve İhtiyar, 
yahut ölmüş bir kalbin yerine ko
nulacak suni bir kalb İle, uzunluğu 
şimdiden hesap ve tahmin edilemi-
yecek kadar uzun bir Zaman yaşa» 
yabüir. * 

Bu düşünce ve nazariye İle hare
ket eden doktar Carrel kurbağalar, 
fareler üzerinde tecrübeler yapmış
tır. Doktor bir vazoda, bir serum 
içinde yirmi senedenberi durmadan 
çarpan bir piliç kalbi İmal etmiştir. 
Hüceyre bakmamdan insanlara en 
yakm olan kobay ve bilhassa genç 
domuzlar üzerinde yapılan tecrübe-
îtrdea. şaşılacak neticeler almıştır. 
Domuzlar doktorun icad ve İmal et-

Undberf ve doktor Carr^ 

tiği kalb üe mükemmelen yaşıyorl; r. 
Şimdi doktor Carrelin en büyük g- -
yessi bu tecrübeyi insanlar üzeri .-
de de yapmaktır. 

Bahnmuhiti Atlasiyi ilk defa tay
yare ile aşmış olan miralay Lindbe;.? 
doktorun en samimî arkadaşıdır. 
Son zamanlarda miralay Nevyork^ 
gidince ilk işi doktoru lâboratuann-
da ziyaret etmek olmuştur. 

Bu mülakattan sonra Lindbergin 
yakınları, meşhur tayyarecinin ken
disini hususî bir rejime tâbi tuttu
ğunu hattâ ekser defalar aç kaldığını 
müşahede etmişlerdir. Doktor Carrel 
(İnsan, Bu Meçhul) unvanlı kita
bında, uzun yaşamak için en mü
kemmel antrenmanın aç kalmak ve 
perhiz yapmak olduğunu beyan 
ediyor. 

Sonra eskiden ateşli bir sportmen 
olan hiç bir gün, hattâ en fena ha
valarda bile tenis ve yahut golf oy
namaktan feragat etmiyen Lindber
gin doktorla son mülâkatmdan son
ra bu spor hareketlerini terk etme -i 
de nazarı dikkati celbetmeğe başla
mıştır. 

Doktor Carrelin fikrince açık ha
vada fazla q)or, yıpranmış bir uzvı:n 
ve bühassa kalbin yerine sunî kalb 
konulmasına müsait değildir. ' İşle 
Lindbergin, yemek ve spor bakımın
dan bu perhizleri, doktor Carrel'a 
suni kalbi kendsiinin üzerinde tc> 
rübe edeceği ve Lindbergi ölmez kı
lacağı zehabım uyandınyor. 

Doktor Carrelin fikrince bu sun! 
kalb, tabii kalbin yerine konulacak 
ve bu suretle hayat uzatılacaktır. 

İzmir işçi ve esnaf l̂ urumları 

İzmir tşçi ve Esnaf Kurumlan birliği merkes heyeti ve memuılan 
İzmir (Akşam) — İzmir İşçi ve es

naf kurumlan birliğinin yeni yıl büt
çesi hazırlanmıştır. Geçen üç jnhn 
tecrübelerinden istifade edilmek sure-
tile yeni sene bütçesi 58650 lira üze
rinden yapılmıştır. 

Üç yıl evvel kurulan ve İzmirdeki 
33 esnaf ve işçi cemiyetinin kırk bini 
bulan azasını bir araya tophyan, onla
rın sıhhî ihtiyaçlarını karşıhyacak ge
niş teşkilâtı mevcud olan bu teşekkül, 
muhtaç vaziyette kalan azalarına pa
ra yardımı da yapmaktadır. Tutulan 

istatistiğe göre 1937 senesmde 44,003 
azaya sıhhî ve nakdî yardımda buluîi-
muştur. 

Birlik daimî heyeti, nizamnamede 
yapılacak bazı değişiklikler İçin birlik 
divanını toplantıya çağırmıştır. Bu jnl 
yirmi bin lira sermaye ile kurulacak 
(Esnaf yardım sandığı) için nizamna
meye bir madde eklenecek, yardım şek
lini tesbit eden bir de talimatname ha
zırlanacaktır. Bu sandıktan yardıma 
muhtaç esnafa uzun vadeli taksitlerle 
ödenmek üzere kredi açılacaktır. 

•ÎU 
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izmir muhteliti, Aydm 
muhtelitini 6-1 yendi 
Aydınlıların büyük farklı mağlûbiyetlerine 

sebeo, oyuncularının tecriibeslzllklerldir 

F. Apostoli, Glen Lee'yl 
sayı hesablle yendi 

Mağlûp boksör halkın 
büyük sempatisihi kazandı 

Dahiliye Vekilinin ziyaretleri 

üstte Od muhtelit takım bir anda. Altta Aydm muhteliti 
İzmir (Akşam) — tzmiıln daTeOl 

üzerine şehrimize gelmiş olan Aydm 
muhteliti pazar günü İzmir muhtâlr 
tile bir müsabaka yaptı ve sahadan 
1-6 malûp olrak aynldı. 

Havamn çok soğuk ve rüzgârlı ol-
masma' rağmen sahada hatın sayılır 
bir seyirci kütlesi vardı. 

Takımlar, Aydm sporcularile bera
ber şehrimize gelen hakem B. 
Halid Arpaçm düdük işaretüe sahaya 
dizildikleri zaman aşağıdaki kadro-
lan muhafaza ediyorlardı: 

Aydın muhteliti: Fikret - Zihni, Ra-
gıp - Cihad, Macid, Hüsnü - Turgud, 
Sadi, Celâl, Şevki, Karaduman. 

İzmir muhteliti: Nejat - Hakkı, Şe-. 
ref - Sait, NuruUah, İrfan - Mebmet, 
Namık, Fuad, Ömer, Hamdi. 

İzmir muhtelitinde Said, Adnar», 
Enver ve Basri gibi kıymetli oyuncular 
yer almamışlardı. Oyun, Aydmm, İz
mir müdafaa hattmda lorüan akmUo 
başladı ve top dördüncü dakikaya kar 
dar nısıf sahada oynandı. Başlıyan 
oyunun lik müessir aknmı, şiddetle 
esen rüzgârı lehine alan Aydınlılar 
solaçıklarile yaptüarsa da çekilen sü
tü İzmir kalecisi plonjonla kurtardı. 
Tehlikeyi atlatan İzmirliler, mukabil 
a;kınlara başladüar. Topu alan Fuad 
kuvvetli bir sütle Aydm kalesine ha
vale etti ve İzmirln ilk golünü kaydet
ti. Bu golden sonra Aydm takımı* oyu
nu İzmir nısıf sahasına intikal ettir
meğe muvaffak oldu ise de rüzgâr al-
tmda: oynamasma rağmen fevkalâde 
bir oyım çıkaran İzmir müdafaası ra
kip takıma gol fırsatı vermediği gibi, 
zaman zaman derin paslarla muha
cimlerini besliyor ve dahal tecrübeli 
muhacimlere malik olan İzmir takımı 
her akınmda tehlikeli oluyordu. 20 nci 
dakikada Fuad iki müdafi arasından 
sıyrüdığı halde zamanında; sütü çek
memesi yüzünden, Aydm kalecisi 
ayaklarma kapandı ve takımını mu
hakkak bil golden kurtardı. 25 inci 
dakikada fevkalâde bir oyun çıkatan 
Aydm kalecisi Hamdinin tutulmaz 
sütünü fedakârane bir müdahale ile 
kurtardı. 31 inci dalrikada İzmir lehi
ne sağdan korner oldu, Namık topu 
or'.alıyamadı. Bu dakikadan 36 ncı 
d.Jdkakaya kadar Aydın takımı mües
sir birkaç akın yaptıysa da muhacün-

1er topu ayaklannda faida ezdiklerin
den. İstifade edemediler ve 38 inci da
kikada İzmirln ikinci golüne de mani 
olamadılar. Tekrar hücuma geçen 
Aydm takımı devrenin bitmesine bir 
dakika; kala orta haf Macidin ayağm-
dan ilk ve son gollerini kazandüar. 
Birinci devre 2-1 İzmir lehine bittL 

İkinci devrede İzmir sağ hafmı, Ay
dm da sol hafmı değiştirmek suretilo 
oyuna girdüer. Fakat bu devrede rüz-
gânn da tesirile daha serbes bir oyun 
çıkarmağa muvaffak olan İzmir ta
kımı 12 nci dakikada 3 üncü golünü 
attı. Maamafih Aydmlılar gol yeme
lerine rağmen, maneviyatları yerinde 
olarak oynuyorlardı. 15 inci dakikada 
bir de penaltı kazandılar. Fakat ŞevM 
topu dışarıya atmakla muhakkak bir 
sayıyı kalçırdı. Bu dakikadan sonra İz
mir takımı tam bir hâkimiyet tesis 
etti ve 23 üncü dakilsada bir kamer 
kazandı. Hamdi, topu kalenin tam or* 
tasma attı ve Namık kafa Ue İzmirln 
dördüncü golünü attı. 25 inci dakika
da Aydm orta muhacimi İzmir kalesi 
önünde iyi bir fırsat yakaladı. Fakt 
tecrübesizliği yüzünden, istifade ede
medi. 35 inci dakikada İzmir muhte
liti Ömerin ayağmdan beşinci golünü 
de kazandı. Ve 2 dakika sonra da Ham
di aldığı geri pası vole bir süt ile gole 
tahvil ettiği halde, hakem bu muhak
kak sayıyı kabul etmedi. Az sonra da 
Fuad şahsî bir akışla İzmirln altma 
golünü de çıkardı ve oyun az sonra 
İzmir muhtelitinin 1-6 üstünlüğü ile 
nihayete erdi. 

Bu oyunda Aydm takımı ms^lûp 
olmasma rağmen güzel oynadı ve za
man zaman İzmir kalesine tehlikeler 
yarattı. Fakat muhacimleri tecrübe
siz olduğundan, elde edüen fırsatlar
dan istifade edemediler. Misafir takı
mın kalecisi Fikret ve orta haf mevki
ini işgal eden Macid, solaçıklan Tur
gud muvaffakıyetlerile nazan dikkati 
celbettiler. 

Daha genç olan bu oyuncular ayıü 
nefes kabUiyetini muhafaza etmeğe 
muvaffak olurlarsa ileride en iyi ojnm-
cular meyanmda' yer alacaklardır. 
Bilhassa orta hafm gerek hücum es
nasında ve gerkse müdafaada isabet
le müdahale ve yardımlan şayanı |»JE-
dirdir. Hakem B. Halid, müsabakayı 
umumiyetle güzel idare etti. 

Fred ApostoU 
S şubatta Nevyorkun Madison 

Square Garden ismindeki meşhur 
boks salonunda tanınmış Amerikan 
boksörü F. Apostoli, Glen Lee isminde 
tanınmamış bir boksörü sayı hesabile 
yenmiştir. Döğüşün bir antrenman ma
çı gibi olacağı tahmin edilirken Glen 
Lee şayanı hayret bir mukavemet 
göstererek ancak puvan hesabile ye
nilmiştir. 

Apostoli maçı büyük bir puvan far
kı ile kazanmasma rağmen, rakibini 
hiçbir zaman tehlikeye düşürememiş-
tir. 

Çok salğlam bir boksör olan Lee'nin 
büyük şampiyonlardald tekniği kaza
nırsa çok tehlikeli bir boksör olacağı 
söylenmektedir. 

Lee, bu ük mühim maçında hazır 
bulunan 10,000 seyircinin büjrük bir 
takdirini kazanmıştır. Hattâ bu tak
dir o derece ileri varmıştır ki bariz 
bir puvan f arkile maçı kazanan Apos
toli halk tarafmdan ıslıklanmıştır. 

Ingilterede lig maçları 
Brentford bîr puvan 

daha kaybetti 
ligin en ileri takımı Brentford ken

di sahasmda Leicester'le berabere ka-
la:rak bir puvan daha kaybetmiştir. 
Buna mukabU Brentford'un şampi
yonluk yolunda en tehlikeli rakibi o-
lan Wolverhampton rakip sahada Bol-
ton takımmı 2-1 yenmiştir. Son oyna
dığı maçlan kazanan Arsenal'in vazi
yeti de düzelmektedir. Maçlann nett^ 
ederi: 

Arsenal - Derby: 3-0 
Preston - Birmigham: 2-0 
Blackpool - Sunderland: 0-0 
Wolverhampton - Bolton: 2-1 
Brentford - Leicester: 1-1 
Everton - Huddersfleld: 3-1 
Liverpool - Leeds: 1-1 
Manchester C. - Portsmouth: 2-1 
Middelsbrough - Charlton: 3-1 
Stoke - Chlesea: 2:1 
West Bromwich - Grimsby: 2-1 
Takımlarm vaS:iyeti: 

M. P. 
Berentford 28 35 
Wolwerhampton 25 34 
Leeds 27 31 
Charlton 25 30 
Arsenal 25 30 
Preston 25 30 
Bolton 27 29 

tskoçya - Gal maçını iskoçlar 
kazandı 

İskoçyanm merkezi Edimburg'da 
yapüan Gal - İskoçya rugbi maçmda 
8-6 İskoçyalılar galip gelmişlerdir. 

Şarkî Akdeniz futbol turnası 
Mısır futbol federasyonu Şarkî Ak

deniz devletleri arasmda bir futbol 
turnuvası tertip etmek arzusundadır. 
Eğer Mır federasyonu diğer federas
yonlarla anlaşmağa muvaffak olursa 
turnuva, Mısır, Yunanistan, Suriye 
ve Filistin tamamlan arasında ya^Hİa-
caktır. 

Dahfllye Vddli PoUs müdürlttğü binasmda 
Dahiliye Vekili ve Halk Partisi Genel Sekreteri B. Şükrü Kaya, dün öğleden 

sonra partinin İstanbıü merkezine gelmiş ve parti genel merkezi idare heyetinin 
mutad toplantısına riyaset etmiştir. 

Dahiliye Vekili B. Şükrü Kaya, dün akşam saat 17,5 da Emniyet müdürlü
ğünün ta^mdığı Sanasaryan hamndaM yeni binîisına gelmiş ve binayı gezerek 
tedkik etmiştir. 

B. Sabur Saminîn davası 
(Baş tarafı altmcı sahifede) 

riyatm, hakaret maksadUe değü, umu
mî menfaatlerin korunması gibi temiz 
bir niyet ile yapıldığı meydana çüsa-
caktır. 

Ermeni mezarlığı meselesi 
Ermeni mezarlığı işine gelince: Yük

sek mahkemenizce malûmdur ki; Er
meni mütevelli heyeti, resmî mura
kabeye tâbi bir teşekküldür. Varidat 
ve sarfiyatım resnü defterine kaydet
mesi lâzımdır. Davacı B. Sabur Sami-
nin kızma satılan ve 45 bin liraya sa
tıldığı, takriri veren zat tarafmdan ik
rar edilen bu cesim meblâğ nereye git
miştir? İşittiğimize göre bu para, mü
tevelli kasasına girmemiştir. O halde, 
ya belediyenin hakkmdan alınmış ve
ya hajar müesseselerinin hakkı çalın
mıştır. Eğer bu cihet hakikat ise fail
leri hakkmda takibat yapılması icap 
eder. 

Gerek vakıflar kanunu ve gerekse 
vakıflar nizamnamesi mucibince evkafı 
mylhakanm varidatı safiyesinden yü^ 

de beşi vakıflar idaresine verilmek icap 
eder. Arsanm 45 bin liraya satıldığı 
söylendiğine göre evkafın, yüzde beş 
hesabile 2250 lira hakkı ödenmemiştir. 
Bu cihet İstanbul vakıflar idaresinden 
sorulmalıdır. Eğer evkafın bu kanunu 
ve meşru hakla ödenmemiş ise neşriya-ı 
tımızla İstihdaf edilen gaye, yani umu
mim menfaati bu noktada da tahak
kuk etmiş demektir. 

Binaenaleyh, yazılanmızm sıhhatini 
tevsik için vakıflar idaresine tezkere 
yazılmasmı ve Ermeni mütevelli heye
tinin âmme şahidi olarak çag^nlıp din
lenmesini dUeriz. 

Bu husustaki neşriyatımızda umumî 
menfaatin düşünülmesi gayesile yapıl
mıştır. 

Hamallar meselesi 
Hamallar meselesinde de neşriyatı

mızın hedefi, haklann vatandaşlara 
müsavi olarak tevzüdir. Bir muta-
vassıtm delâleti olmadan yapılması 
icap eden bir işin yapılmıyarak, muta
vassıt tavassut ücreti ahr almaz derhal 
oluvermesi, halkın belediye dairelerine 
karşı itimad ve muhabbetini azaltacak
tır. Bize, hamal işlerinin bu tarzda ce
reyan ettiği haber verilmiştir. Bunu 
haber verenler, bize söylediklerini hâ
kim huzurunda da tekrarlamaktan 
çekinmez, öz vatandaşlardır. İsimlerini 
bUdireceğimiz bu kimselerin de âmme 
şahidi olarak dinlenmelerini düeriz. 

Bütün bu meseleler etrafındaki neş
riyatımız üzerine Ankaradan bir tah
kik heyeti gelmiş, tahkikata başlamış
tır. 

Neşriyatımız, umumî menfaatle mü-
nasebettar ve böyle meşru bir sebeple 
vuku bulduğu cihetle ortada hakaret 
kasdî olamıyacağınm ve kasd ve niye
timizin mahiyeti ise muhterem mahke
menizce resen kabul buyurulmadığı 
takdirde, lâ3ahamızda gösterdiğimiz 
delillerin tedkikile ayrıca tezahür ede
ceğinden bu cihetler tedkik edilerek 
bir karar verilmesiıü dileriz.» 

B. Nazmi Nuri, mahkemeye, Tan 
gazetesinin dava mevzuu yazılan ihti
va eden nüshalarım verdi. Bunun 
üzerine davacı vekili B. Sadi Riza kal
karak şunlan söyledi: 

Davacı vekilinin sözleri 
— Verdikleri şu izahattan anladıği' 

ma göre Ahmed Emin Yalman kendi
sini, Türkiye cumhuriyeti hükümeti
nin bir vasisi mevkiine koyuyor. Hal
buki hükümetimiz böyle bir vasiye 
muhtaç değildir. İddia ettikleri mevzu
lar üzerinde kendilerine cevap verebU-
mek için, mahkemeye verdikleri gazete 
nüshalarmdaki neşriyatı tedkik etmem 
lâzımdır. Ondan sonra kendilerine ce
vap vereceğim ve iddialanmızı da ve
sikalarla isbat edeceğim. Bunun 
için mühlet verilmesini istiyorum. 
B. Ahmed Emin Yalmanın 

cevabı 
Buna karşı B. Ahmed Emin Yal

man şu mukabelede bulundu: 
— Davacı veküi ortaya vasilik diye 

bir söz attı. Bize böyle bir iddia izafe 
etmek, gayelerimizi kasden tahrife 
çalışmak demektir. Biz, Türk kanun-
lannm verdiği haklar dairesinde mu
ayyen ve müsbet yolsuzluklara dair 
ancak tenkid ve münakaşa vazifemizi 
yaptık. 

Haber aldığı bir yolsuzluk hakkmda 
bu yolda neşriyatta bulunmak ve yol
suzluğun önüne geçmek maksadile 
dikkati celbetmek, dünyanm her ye
rinde gazeteden beklenen normal bir 
içtimaî rol ve vazifedir. Bu rol hiç bir 
surette bir vasilik iddiası veya diğer 
buna benzer bir iddiajn tazammun et
mez. 

Neşrijratımiz bir gazete için mutad 
olan münakaşa çerçevesinin ve Türk 
kanunlannm caiz gördüğü hududun 
dahilindedir ve hiç bir şahıs kasdedil-
miyerek ancak umumî menfaat düşün-
cesile yapılmıştır. 

Mahkeme, icabım düşündükten son
ra Ahmed Emin Yalman aleyhine oto
büs neşriyatı münasebetile açılmış baç* 
ka bir dava bulunup bulunmadığımn 
sorulmasma karar vererek araya bay
ram tatilinin girmesi yüzünden mu
hakemeyi şubatın on beşinci salı günü 
saat on dörde bıraktı. 

Çocukların paltolarım çalan 
iki kişi yakalandı 

Muhtelif zamanlarda, şehrin muh
telif semtlerinde çocuklara musallat 
olarak palto, ceket ve emsalini bir 
yolunu bulup aşıran iki adam yaka
lanmıştır. Bunlar Ahmed ve Hüseyin 
isimlerinde üd kişidir. Emniyet direk
törlüğünde sorguya çekilince bütün 
yaptıklarmı birer birer anlatmışlar
dır. Her ikisi de dün akşam Adliye]^* 
verilmişlerdir. 

Otobüs kazaları hakkında 
istatistik yapılıyor 

Haber aldığımıza göre Vali ve Be
lediye reisi B. Muhiddin Üstündağ, 
İstanbulda otobüs nakhyatımn ba^ 
ladığı gündenberi otobüslerin yap-
tıklan kaza, müsademelere dair mu
fassal bir istatistik hazırlanmasını 
istemiştir. Bu istatistikte kazalar 
neticesinde ölenlerin, yaralanıp sa
kat kalanların miktarlan gösterUe-
çektir. 
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ME.ML. T HABERLERİ 

İçel mmtakası tarih 
hazinelerile doludur 

Cenubî Anadoludaki höyüklerin en biiyiigli 
ve kıymetlisi Silifke iıöyiij 

tçd bölgesinde Seleko şehri stttunlan ye bir mabed harabesi 

Adana (Akşam) — Akdeniz kıyı
sındaki şimdiki Silifkeye, milâddan 
aeklz bin sene evvel «Seleks» adı ve
rilmişti. Seleko şehri, yani Silifke, 
Silifke, adım tarih ölçüsüne göre çok 
yakm bir zamanda almıştır. 

Bu havalide çok büyük bir Eti me
deniyetinin yaşadığı, son günlerde 
yapılan arkeolojik hafriyat neticesin
de anlaşılmıştır. Cenubî Anadoluda
ki büyüklerin en büyüğü ve en başta 
bıflunam «Silifke hüyüğü» dür. Si
lifke kalesi, binlerce yıl evvel burada 
hüküm süren medeniyetin hâlâ canU 
bir şahidi halindedir. Bu kale, tsanm 
doğmasmdan tahminen 800 - 1000 
sene sonra Bizanslıların elüe yapıl
mış, ve daha sonralan Karamanoğul-
ları, Konya Selçukileri, ve hattâ Os
manlılar tarafından da tamir göre
rek kullamlmıştır. Silifke içindeki 
Meryemlik ve Sahrmçlar her ne ka
dar Roma eseri iselerde temel taşm-
da kullanılmış yapüar bu eserlerin 
eski bir medeniyet eseri üzerine ku
rulduğunu göstermektedir. 

Silifke dağlannda oyulmuş me-
zarlarm tipleri, Eti örneği mezar tip
lerinin aynıdır. Bundan başka Mer
sinden Silifkeye giden eski ve tarihî 
yolun üzerinde sağh sollu görülen 
büyüklerden çıkarılan çanak çömlek 
pai-çalan ve Lâmasm Aseli mevkiin
deki «Hitit kapısı» ve Silifkeden 
Atamur, Mut ve Ermende doğru yük
selen yolım vaziyeti ve etrafmdaki 

T 

çok eski tarih yapıları, hep Sllifkeyi 
merkez gösterecek ve eskiliğini teyld 
edecek delillerdendir. 

Bugün tarih Mtaplarmda Helml 
adı ile yaşıyan Uzuncaburç ilk gün
den son günlerine kadar «Ruhani
ler» merkezi olarak yaşadığına Eti-
lerin en büyük krallannın «Tann»-
lardan teşekkül ettiğine, Tannlann 
bulunduğu yerlerin mukaddes bir yer 
olduğıma nazatan bu düşünce biraz 
variddir. 

Halihazırda bu havalide arkeoloji 
hafriyatı yapmakta bulunan profe
sör Garstahp'm Etiler îndeksi adh 
kitabmda bu bölgeye aid çok mufas
sal ve müsbet malûmat vardır. 

Bu bölgeden çıkan esaslı 80 parça 
kadar eser şimdiki halde Adaiıa mü
zesinde bıüunmaktadır. 

İ z m i r l i m a n ı n ı n b i r s e n e l i k 
i h r a c a t ı 

izmir (Akşam) — İzmir ticaret ve 
sanayi od£isı tarafından 937 senesi 
zarfında İzmir limamndan dış mem
leketlere yapılan mahsul ihracatı 
hakkmda bir istatistik hazırlamıştır. 
Bu istatistiğe göre, geçen bir yıl için
de limanımızdan 34,000 ton üzüm, 
20265 ton incir, 28600 ton palamut 
ve hülâsası, 27,000 ton tütün, 50,000 
ton zahire, 13,000 ton kuru sebze, 
14,000 ton mlyan kökü, 7000 ton hu
bubat, 3600 ton zeytinyağı, 4050 ton 
badem, 6500 ton pamuk, 750 ton yaş 
meyva ihraç edilmiştir. 

Bahkeslr Çocuk Esirgeme kurumu her yıl olduğu gibi bu yıl da 120 faki^ 
talebeyi tatile kadar devam etmek üzere her gün sıcak yemekle beslemektedir. 
Kurum bu yıl içinde 460 çocuk giydirmiş, 500 çocuğun okul levazımını temin 
etmiş, 1280 çocuğa parasız bakmış, fakir çocukların ilâcını vermiş, 50 yavru 
sünnet ettirmiştir. 2400 çocuğa türlü türlü yardımda bulunmuştur. 

Cizre köylerinde 
kalkınma faaliyeti 

Temizlik temin edildi, su 
yollan temizlendi, 
lağımlar açtınldı 

Cizre (Akşam) — Kaymakam BaM 
Başaran, Köy aknununu hemen bü
tün Cizre köylerinde tatbike muvaf
fak olmuştur. Bu değerli muvaffaki
yetten sonra Cizre köylerinin çehresi 
değişmiştir. 

Bllhaissa temizlik tamamile temin 
edUmiştlr. Su yollan temizlen
miş, lâğımlar yaptırılmış, bütün bi
nalar badanalanmıştır. Her köyde bir 
yardım sandığı da açılmıştır. Çalışma 
prograımnm kültür faslı çok geniştir. 
Bu yıl mektepsiz köylerden 4:8ğu ye
ni ve plânlı okullara kavuşmuş ola
caklardır. 
, Kaza merkezindeki faaliyet durma
dan sürüp gitmektedir. Memurlar 
klübü. Cumhuriyet meydanı, Ata
türk heykeli, plaj, Belediye bahçesi, 
spor sahasmdan sonra bir Çocuk par
kı da açılmıştır. Daha birkaç sene ev
velisine kadar pisUkten geçilmiyen 
caddeler şimdi on ikişer metre geniş
liğinde ve kaldırımlı olarak döşenmiş, 
birçok sokaklar açılmıştır. 

Ana yol üzerindeki pürüzler de kal
dırılmıştır. Hemen her köşede resmî, 
hususî yeni yeni binalar 3rükselmekte-
dir. Bu 301 bir futbol takımı da tesis 
edilmiştir." 

Belediyece girişilen akrep mücade
lesi de çok iyi sonuçlar vermiştir. Ak
replerin imhası için bu sene daha ge
niş bir programla çalışılacaktır. 

On binlerce senelik bir tarihin malı 
olan Türk Cizre trene kavuştuktan 
sonra şüphesiz daha seri bir terakki 
ve inkişafa mazha r̂ olacaktır. 

Izmirin imarı 
Herşeyden evvel müstakbel 

plân hazırlanacak 
izmir (Akşam) — Şehir mecUsi, 

şubat devresi toplantılanna başlamış
tır. İlk toplantıda belediye reisi B. Dr. 
Behçet Uz, tzmirin iman için hazırla
dığı bir teklifini mecliste okumuştur. 
Teklif, İzmirin imarı için muhteUf 
mütalâalan ihtiva etmekte, evvelce de 
yazdığımız gibi dokuz milyon dört 3nü,z 
bin liraya ihtiyaç göstermektedir. Şe
hir meclisinde bazı üyeler- bu kadar 
mühim işleri başarmak için bütçe va-
ridatımn kâfi gelmiyeceğîni söyliyerek 
teklifin bir dilek şeklinde kabulünü 
muvafık görmüşlerdir. Belediye reisi 
izahat vermiş, İzmirin iman için ya
pılması lâzım gelen işler bu suretle ka
bul edüirse hükümetten yardım iste
nebileceğini söylemiştir. Bazı üyeler 
belediye reisinin noktai nazannı tas
vip etmişlerdir. Her şeyden evvel şeh
rin müstakbel imar plânı için bütçe
den kırk bin lira ayrılması muvafık gö
rülmüştür. Teklifin en mühim kısmı
nı hayatı ucuzlatmak, İzmiri bir tu
rist şehri haline sokmak için yapılma
sı muvafık görülen müesseselerin inşa
atı ihtiva etmektedir. 

Adana Türkkuşu 
30 bin liraya modern bir 

bina yaptırılıyor 
Adana (Hususî muhabirimiz

den) — Adana her işte olduğu gibi 
havacıhk bakımından da büyük alâ
ka ile iş gören bir muhittir. 

Şehrimiz Türkkuşu şubesinin ye
ni sene faaliyeti başlamış bulunuyor. 
Aldığım malûmata göre; bu yıl ted
risatı için kaydedilen talebenin ye
kûnu 98 i bulmuştur. 

^ Türkkuşu, bu talebelerin sıhhî mu
ayenelerine başlamıştır. Bu yıl Ada
na Türkkuşunun talebe sayısı her 
seneden daha fazla olacaktır. 

Türk hava kurumu. Adana Türk
kuşu için modem bir bina inşa et
tirmektedir. 

Bu bina 30,000 Uraya çıkacaktır. 
Binanm inşaatı için ihale yapılmış 
Ve müteahhid hazırlıklara başlamış
tır. İnşaata bu hafta içinde başla
nacaktır. 

Izmîrde Kızılay balosu 

Baloda bulunanlardan iki grup ve eşya piyangosu 

tzmir 7 (Akşam) — İzmir Kızılay 
merkez heyetinin yıllık balosu, bu 
hafta hükümet konağı salonlarmda 
verilmiş, çok parlak olmuştur. Kızüay 
balosunda Şark salonu, Amerika bar, 
Pijrango dairesi çok güzel ve özenile
rek hazırlanmıştı. Mükemmel bir or
kestra, çiftleri durmadan dansa da
vet ediyordu. Bü3rük salonda şimdiye 
kadar verilen balolarda görülmemiş 
bir dekor vaJrdı. Orta yerde sunî bir 

havuz yapümıştı. Burada rengârenk 
ampullerin aksettiği suyım içinde 
balıklar yüzüyordu. Balo, sabaha ka
dar devam etti, varyete numaraları-
nm zenginliği baloya gelenleri çok 
memnun bıraktı. Şık tuvalet ve balo 
güzel müsabakalan yapıldı, kazanan
lar alkışlar arasında ilân edildi. Vali 
B. Fazlı Güleç ve müstahkem mevki 
komutanı tümgeneral Rasim Aüto-
gu da baloda bulundular. 

Dişleri niçin fırçalamak lâzımdır? 
Çünkü bir defa dişler haricden alınan mikroplara 

karşı müdafaasızdır. Saniyen ağızdaki "salya,, 
denilen mayide milyonlarca mikrob doludur 

If 
;: ;! | 

Salyada buhman Lüab dişlerin en 
birinci düşmamdır; dişlere yapışarak 
yosun peyda eder. Mineleri aşmdınr, 
yavaş yavaş dişleri ve kökleri çürütür, 
diş etlerinde iltihaplar peyda olur. Diş
lere yapışan yemek artıkları ve ecne
bi maddeler de temizlenmezse bireı 
mikrob yuvası haline gelir. Eğer dişler 
muntazaman «Radyolin» le fu-çalan-
madığı takdirde çok çabuk mahvol
mağa mahkûmdur. 

Radyolin 
dişlerinizi fırçalayın 

Umum Mütekaidini Askeriye Cemiyeti 
Umumi Kâtiplli:inden: 

Cemiyetimizin senelik kongresinin 
20/2/938 tarihine müsadif pazar günü sa
at 13 de Şehzadebaşmda kâin umumi 
merkez blnasmda toplanması mükarerdir. 

Cemiyet yasasmm 18 ci maddesi mu
cibince cemiyete mukayyet ve aidatı şeh
riyelerini muntazaman tediye etmiş olan 
&zanm hüviyet varakalarile mezkûr gün 
ve saatte teşrifleri rica olunur. 

Deniz tam ehliyetlilerini 
çağırma 

Beyoğlu yabancı Askerlik şubesinden: 
Deniz sınıfma ayrılan ve taşra askerlik 

şubelerine mensup olan tam ehliyetname-
lller 1 Mart 938 gününde Deniz hazırlık 
kıtasında bulunmak üzere Beyoğlu ya
bancı askerlik şubesine müracaatları ilâa 
olunur. 
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Nezaket kurban ı ] 
Memduh büyük bir hiddet içinde 

odama girdi. Onun şimdiye kadar bu 
derece sinirlendiğini hiç görmemiş-
;tim. Kendisini bir koltuğa attı ve: 
% — Bu «nezaket» denilen şeyin adı 
batsm... Olmaz olsun bu nezaket!., 
diye bağırdı. 

Şaşırmıştım. Çünkü bizim Memdu-
hun bir ismi de «Nezaketin esiri» idi. 
'bna nezaketle bir şey rica edildi
ği zaman katiyen: «Hayır... Olmaz... 

i'Ben bunu yapamam...» diyemezdi, 
l'^ütün arkadaşları Memduhun bu 
l'izayıf tarafını keşfetmişlerdi. Bunun 
için hepsi nezaketle rica ederek ona 
:,neler, neler yaptırmazlardı. 

Memduha: 
t — Azizim bu ne hiddet, bu ne şid-
j^det?. diye sordum. O yana yakıla an
latmağa başladı: 

— Azizim şu dünyada başıma ge
lenlerin hep$i nezaket yüzündendir. 
Bilirsin nezakete karşı hiç yüzüm 
yoktur. Benden nezaketle canımı is-

l^seler, körolasıca huyum, yüzüm tut-
gçnaz: «Veremem, bana lâzım!» diye
mem. Karşunda birisi nezaketle bir 
şey rica ederken âdeta iradem elim
den gider, istenilen şeyi yepıveririm. 

•• Benim bu zayıf damanmı evvelâ 
fcanm keşfetti. Bir akşam eve yorgun 
a"rgm gelmiştim. Soyunub dokun
dum, tam yatacağım sırada kanm: 
* — Kocacığım... dedi. Sana bir şey 
Hca etsem acaba yapabilir misin? 

O kadar tatlı, o kadar nezaketle 
Söylüyordu ki bunun altmdan bir şey 
çıkacağını anladığım halde, körolası
ca huyıun yüzünden Neclâya: 

— Emret karıcığım... dedim. 
Necla nezaketinden kırılacak bir 

halde: 
— Estağfurullah... dedi, emir değil, 

sadece rica... Amma seni o derece 
büyük bir zahmete sokacağım ki söy
lemeğe cesaret edemiyorum... 

— Söyle... Söyle yavrum, tereddüd 
etme... dedim. 

— Acaba gidib boza almanı rica 
edebilir miyim?.. Birdenbire canım 
o derece boza istedi ki... Ricamı kı-
ramıyafcamı bildiğim için sana söy
lemekten kendimi alamadım. 

Gel de şimdi bu kadar nezaketle 
rica edilen bir şeye «hayır!» de... 
Kalktım. Tekrar giyindim. Sokağa 
çıktım ki buz... Lapa lapa kar yağı
yor. O karın altında bozacıya kadar 
nasü gittiğimi ben bilirim... Sokakta 
hem gidiyor, hem de bütün dünya 
lisanlarının lügatlerinde ne kadar 
nezaket kelimesi varsa hepsine kü
fürler savuruyordum. Necla bana şu 

,,, Rozayı almamı nezaketle söyleme-
'yip de: 
, — Kuzum git boza al... diye em-
retseydi kılımı bile kımıldatmaz-

^̂ _dım. Fakat o bir çok insanlann bir-
,,,birini avlamak için kuUandıklan ve 

adına nezaket dedikleri en mükem
mel ökseye baş vurmuştu. Nezakete 
karşı hiç yüzü olmıyan ben de bu 
ökseye gayet kolaylıkla yapışmış
tım... Karım benim bu en zayıf da
marımı keşfettikten sonra artık diz
ginlerimi adam akıllı eline almıştı. 
Canı istediği zaman ne kadar yorgun 
olursam olayun bir kere büyük bir 
nezaketle: 

— Kocacığım... Bu gece beni tiyat
roya götürmek lütfunda bulunur mu
sun? dedi mi bitti. Bende şafak attı. 
Karşımda gösterilen bu nezaket kar
şısında «hayır... gidemem. Yorgu
num...» diyebilirsem de... Huyum ku
rusun... Necla pariak, yaldızh keli
melerle, nezaketli cümlelerle beni pa
rasız çalışan bir uşak haline sok
muştu. 

Benim zayıf tarafım yalnız ev için
de meşhur olmakla kalmamıştı. Ar
kadaşlarım da; bana gösterilen neza
kete karşı hiç yüzüm tutmadığmı 
adam akıllı öğrenmişlerdi. 

Meselâ benim işim başımdan aşkın 
bir zamanda arkadaşlardan biri kar
şıma üikilir: 

— Memduhcuğum, der, senin o bü
yük, o meşhur, o sonsuz nezaketine 
sığınıyorum. Benim bugün bir ran
devum var. Acaba işlerimden bazıla
rını sana bırakmamı istirham edebi
lir miyim?... 

İki elim kızıl kanda olsa bu ricayı 
gene reddedemem. Bu nezaket kar
şısında her zaman olduğu gibi yel
kenleri suya indiririm. Gece yarısına 
kadar çalışırım. Hele bir gün nezake

te kadrşı yüzümün tutmamasmdan 
başıma öyle bir şey geldi İd sorma... 
Ateşle işten çıkmıştım. Bir kaç arka
daş şöyle bir kaç bira içmek için bir 
birahaneye oturduk. BUirsin ki ben 
ihtiyatlı adamım. Daha sabahleyin 
evden çıkarken hava bulutlu olduğu 
için yanıma şemsiyemi almıştım. Bi
zim yazlık ev Bebek tepelerinden bi-
rindedir. Oraya ne otomobU çıkar, 
ne araba... Bunun için yağmurlu 
günlerde eğer yanmda bir şemsiye 
bulunmazsa halin haraptır. O günü 
de havayı biraz bozuk görünce hemen 
şemsiyeye sarılmıştım. 

O akşam birahanede güzel meze
lerle biralarumzı içerken arkadaşlar
dan Hakkı: 

— Aman, dedi. Kanm bana kolon
ya ısmarlainıştı. Dükkânlar kapan
madan gidib bir şişe kolonya ala
yım... Fakat ne kadar da yağmur ya
ğıyor... Memduhcuğum, kolonyacıya 
kadar gidib gelmek üzere şemsiyeni 
rica edebilir nüyim? ... 

HaJdonm ne kadar lâkayıd, ne ka
dar sözünde durmıyan bir adam ol
duğunu pek âlâ bilirdim. Hele kendi 
içtiği biraların hesabım da görüb kalk
tıktan sonra bir daha şemsiyenin ge
ri dönmiyeceine yüzde seksen emin
dim. Fakat gene nezakete karşı yü
züm tutmadı: 

— Al kardeşim al, nasü olsa tekrar 
buraya döneceksin değU mi? 

Hakkı: 
— Tabu... Tabiî... dedi ve garso

nun bir tabak içinde getirdiği parsr 
smm üst tarafmı cebine indirdikten 
sonra bizim şemsiyeyi aldı: 

— ŞimdiUk allahaısmarladık... 
diyerek çıktı, gitti... 

Bir saat bekle Hakkı yok, iki saat 
bekle Hakkı yok, iki buçuk saat bek
le Hakkı yok... Arkadaşlar: 

— Muhakkak yağmurun fazlalaş
tığını gördü. Kolonyacıdan sonra 
doğrudan doğruya eve gitti... 

— Zaten öyle olacağı belliydi... 
Hakkı bu yağmurda eline bir şemsi
ye geçirir de tekrar birahaneye gelib 
şemsiyeyi bırakır mı?... demeğe Tıaş-
ladılar. Hakkıdan ümidimi kesmiş
tim. Hep birlikte kalktık, birahane
den çıktık. Aman yarab... Yağmur 
da ne derece artmıştı. Sanki gök de
linmiş... Dükkânlar kapanmamış ol
saydı bir şemsiye alacaktım. Fakat 
vakit pek geçmişti. Bir otomobü bu-
luncıya kadar sucuk gibi ıslanmış
tım. Fakat asü facia otomobilden in
dikten sonra bizim evin bulunduğu 
araba çıkmaa, otomobil gitmez tepe
ye tırmanırken başladı. Elbiselerimin 
emdiği yağmur suyu kemiklerime 
kadar geçiyordu. Yağmurun altmda 
hem yokuşu tırmanıyor, hem de yer
yüzünde ne kadar nezaket kelimesi 
varsa hepsine küfürler savuruyor
um. Gece yansı kendi kendime ah
dediyordum: 

— Bir daha taş çatlasa nazik olmı-
yacağım. Nezaket denilen şeye kati
yen ehemmiyet vermiyeceğim. Hiç 
kimse bundan sonra beni nezaketli 
kelimelerle avlıyamıyacak... 

Fakat ertesi günü bu ahdleri, ken
di kendime verdiğim sözleri tamami-
le unutuyordum. Gene karşımda na
zik bir cümle söylenince iradem elim
den gidiyordu. Azizim muhakkak ki 
ben bir nezaket kurbanıyım, bir ne
zaket esiriyim... Üstelik benim bu 
halimi bilen arkadaşlar hakkımda 
gülünç fıkralar uyduruyorlardı. Bel
ki bu fıkralan sen de işitmişsindir. 
Bir tanesi şu: 

Güya bir yankesici tramvayda ba
na rasgelmiş. Büyük bir nezaketle 
yanıma yaklaşmış: 

— Müsaade buyurursanız cüzdam-
nızı çalacağım!... demiş, bu nezaket
li cümle karşısmda ben: 

— Hayır olmaz... diyememişim. 
Yüzüm tutmamış, yankesicinin cüz
danımı çalmasma müsaade etmi
şim... Görüyorsun nezaket yüzünden 

başıma gelen bunca şeyler yetişmiyor-
muş gibi bir de herkes hakkımda fık
ralar, gülünç hikâyeler uyduruyor, 
ismim âdeta «Enai» ye, «Nezaket bu
dalası» na çıkıyor. 

Bu halim artık herkesçe pek meş
hur olduğu için önüne gelen bana 
nezaketle bir kaç cümle söyliyerek 
tepeme çıkıyor... 

Fakat artık karar verdim. Katiyen 
katiyen nezakete papuç bırakmıya-
cağım... Bu nezaket jrüzünden başı
ma o derece çok iş geldi ki bundan 
sonra nezaJıete aldınş bile etmiye-
ceğim...» 

Memduhun halini bUdiğim için gü
lümsedim: 

— İnşaallah... dedim. 
Bu esnada kapı açıldı. İçeriye adiy

le saniyle meşhur «Borçlu Nuri» gir
di. «Borçlu Nuri» nin havada uçan 
kuşlara bile borcu vardı. O ötekin
den berikinden aldığı borçlarla geçi
nirdi. Fakat bu borçların hiç birini 
ödemek aklına gelmezdi. Herkese 
borcu olduğu için ismi «Borçlu Nu
ri» kalmıştı. Onu jrüz metre ötede 
gören arkadaşları borç istemesin di
ye bucak bucak kaçarlardı. «Borçlu 
Nuri» nezaketile meşhur Memduhu 
görünce memnuniyetle gülümsedi: 

— Amsm Memduhcuğum... Seni 
gökte ararken yerde buldum... Lüt-
funa, sahavetine ihtiyacım var aziz 
kardeşim... Vakıa; senden aldığım 50 
lirayı daha ödiyemedim, nezaketini 
çok suiistimal ediyorum. Fakat bir 
lütuf daha göstermeni bana 10 lira 
borç vermek sahavetinde bulunma
nı istirham edebilir miyim?.. 

Memduh bir benim yüzüme baktı, 
biran tereddüd etti. Borçlu Nuri bu 
esnada: 

— Senin ne derece nazik, ne dere
ce lütufkâr olduğunu bUdiğim için 
sahavetine müracaat ediyorum. Cüm
lesini yapıştırdı. Memduhun eli ya
vaş yavaş ceketinin cebindeki cüzda-
nma gitti. Bir 10 liralık kâğıd çıkanb 
Borçlu Nuriye uzattı. Nuri kapıdan 
çıktığı zaman Memduh: 

— Allah ya beni bu dünyadan kal-
dırsm.. ya bu huyu benden kaldır
sın... Bu nezakete karşı yüz tutma
mak huyu beni mahvedecek., diye 
dövünüyordu. . (Bir yıldız) 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad
desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokağında Garih, Ga
lata: Topçular caddesinde Hidayet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Hüsnü Onar, Fatih: Sa
raçhanede 'İbrahim Halil, Karagüm-
rük: Mehmed Fuad, Bakırköy: Hilâl, 
Sarıyer: Asaf, Aksaray.' Yenikapıda 
Sarım, Beşiktaş: Halid, Fener: Ba-
latta Hüsameddin, Kumkapı: Cemil, 
Küçükpazar: Bensason, Samatya: 
Yedikulede Teofilos, Alemdar: Ca-
ğaloğlunda Abdülkadir, Şehremini: 
Ahmed Hamdi, Kadıköy: Sadık, Yel-
değirmeninde Üçler, Üsküdar: Çar-
şıboyunda Ömer Kenan, Heybelia-
da: Tomas, Büyükada: Halk. 

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

NUIIIIIIIIIIIIItl llllllllllllllllIllIllllllllllllllllllMllllllllllllllinıllllUIIM 

Bursada ( Akşam ) in 
satış yeri 

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

•MllinilllinilllllllllllllllltllllllllllllllllllltlIlItlItlIltlIllllllllllllınıHIIHH, 

Gök, mületlerin korunmasına 
en çok ehemmiyet verdikleri hir 
sınırdır. Biz de kurban süriUerin-
den tayyare filoları çıkarmalıyız. 

NEVIİOZJ^ 
•*•«"<«•» 

Baş, diş, nezle, grip romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 
keser. İcabında günde 3 kaşe al ınabilir . 

"»u f*r 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

YazaJa: İskender F. Sertelli «>«i«» Tefrika No. 141 - i — 

Dçüncü Murad:" Rozitayı Sinana çırağ ettim. Düğün 
masrafı hazinemden verilsin... „ demişti. 

— o halde Sinanm nerede olduğu
nu bize söyle bakalım ! 

Sinan kapıdaki konuşmayı duy
mamıştı. 

Telâşla aşağıya indi: 
— Kimi arıyorlar, Yusuf? 
Asesbaşı bu sesi duyunca, atım ka

pıya kadar sürdü ve gülümsedi: 
— Onu güç bulacağımızı sanıyor

dum. Meğer burada imiş I 
Ve başını sallıyarak: 
—tKorkma, Sinan reis! - diye ba

ğırdı - seni almağa geldik. Hele bir 
yüzünü görelim! 

Sinan reis kendi ayağile yakalan
mıştı. 

Gerçi ortada bir suç yoktu. Ve 
onu bir suçlu gibi götürecek değil
lerdi. İlk önce asesbaşı söze baj^ 
ladı: 

— Efendimiz seni donanmaya me
mur etti. Gemiler denizde bekliyor. 
İki gün sonra Akdenize çıkacaksı
nız! 

Dedi. Bu arada gece suratlı bir 
baş uzandı. Bu da kaptan paşanın 
haremağası idi: 

— Beni de paşa efendimiz /gön
derdi. Evvelâ şu altınları dün Yalı 
köşküne gelen adama vereceğim. Son
ra da kaptan paşanın dileklerini 
söyliyeceğim. 

Diyerek koynundan bir kırmızı 
kese çıkardı, kapıda duran yelkenci 
Yusufa uzattı. 

—• Bu, senin hakıkndır! Al baka
lım... 

Yusdf kırmızı keseyi sevinçle alır
ken, Sinan kaşlarım çatmıştı: 

— Ben artık çalışacak halde de
ğilim. Bu sabah şehirden köye gide
ceğim. Bana bir iyilik yapmak is
terseniz, bırakınız. Kendi başıma, geb 
diğim yere gideyim! 

Baltacılar atlarımn gemlerini çe
kerek hep bir ağızdan bağnştılar: 

— Veziriazam şiddetli emir verdi 
bize. Seni almadan bir yere gideme
yiz. Padişahırmzın fermanı var. Doğ
ruca Tersaneye götüreceğiz seni! 

Sinan evin önündeki kalabahğı 
şöyle bir gözden geçirdi. Kaçmak 
•imkânı olmadığım anladı. Kendini 
tarttı: 

— Acaba ben donanmada eskisi 
gibi çalışabilir miyim? 

Sinan kapıda düşünürken, ases
başı: 

— Haydi oğul! - diyordu - padişa
hın fermanına karşı gelinir mi? Ne
den düşünüyorsun? Devlet senden 
hizmet bekliyor. Senin gibi aslanla
ra böyle eve kapanmak yaraşır mı? 
(Korkunç Filip) Akdenizi kasıp ka-
vuruyorjBiuş. Onu senden başka ta
nıyan yokmuş. (Kara Mihal) i na
sıl yakaladınsa, o canavan da sen 
yakalajap kafasım koparacaksın! 
Böyle şerefli bir iş her kula nasip 
olur mu? 

Üçüncü Murad, Rozitayı 
Sinana çırağ ediyor 

Sinanı o sabah doğruca Yalı köş
küne götürdüler. 

Kılıç Ali paşa, bir gün evvel, Yu-
suftan aldığı malûmat üzerine kâh
yasını saraya göndermiş ve meseleyi 
veziriazam Sinan paşaya bildirmişti. 

Sinan paşa derhal hadiseyi padi
şaha arzederek: 

— Sinan reis denizcilerimiz ara
sında çok değerli ve eşi bulunmıyan 
bir kahramanda Rozitayı ondan 
esirgemeyiniz, şevketlim! 

Demişti. Üçüncü Murad, Rozita-
mn ağlamaktan gözleri kör olduğunu 
duyunca: 

«— Onu Sinana çırağ ettim. Dü
ğün demek masrafı da hazinemden 
verilsin.» 

Diyerek veziriazama donanmanın 
hemen hareket, etmesini söylemişti. 

Kılıç Ali paşa, Küçük Sinanla ko
nuşurken, bir gün içinde olup biten
leri anlatmıştı: 

— Efendimiz Rozitayı sana verdi, 
Sinan! Artık seferden dönünce dü
ğün yaparız. Göreyim seni., şu azılı 
korsanı da yakalamağa çaUşl 

Sinan, Rozitamn gözleri görmedi
ğini kaptan paşaya söylemekten çe
kindiği için, bu kadar iltifat karşı
sında şaşalamıştı. Zaten nasıl olsa 
düğün seferden dönüşte olacak de-
ğU miydi? O zamana kadar Sinan bu 
işten vazgeçmenin yolunu da bular 
bUirdi. 

Gerçi padişahın verdiği bir kadı-
m reddetmek kolay bir Î  değildL 
Fakat, aradan zaman geçeceği için, 
her şeyin değişmesi ve unutulması 
da mümkündü. 

Sinanın, Rozita hakkındaki hissi
nin değişmesine herkes gibi kendi de 
şaşıyordu. Kavaklar çifliğinden fır-
tınalan yenerek yola çıkan ve Ro-
zitanm aşkı için her tehlikeyi göze 
alan Sinan şimdi onun adım bile an
mak istemiyordu. 

Sinanm gözünde hâlâ şen şakrak 
Rozitamn hayali dolaşıyordu. O, 
keski Rozitayı bu halde görmesey-
di... Belki yüzyüze gelince ona acır 
ve onu sevmekte devam ederdi. Si
nan bir aralık bunları düşünmek 
fırsatım da bulmamış değildi. Fa
kat, Sinan heyecanh, ateşli bir 
gençti. 

— Rozita bence ölmüş demektir. 
Yattığı bodı-umun kalın duvlarlan 
arasında kalbi kararmış. O, bun
dan sonra benim ruhumu doldurar 
maz. 

Diyordu. Sinan artık kalbinden 
de, kafasından da Rozitanm aşkım 
ve hatıralarım silip atmıştı. 

Sinan şimdi yeni bir maceraya 
atıüyordu. Tekrar başUyacak olan 
korsanlık hayatı zaten ona her şeyi 
vmutturacaktı. 

Kıhç Ali paşaya söz verdi; 
— Korkunç Filipi sağ olarak yar 

kalıyabileceğimi sanmıyorum. Buna 
gayret edeceğim. Canlı olarak geti-
remezsem, kafasını kopanp getirme
yi vadediyorum, dedi. 

Kıhç Ali paşa: 
— Hasta olmasaydım, bu sefere 

ben de çıkmak isterdim, dedi, hele 
siz bir yola çıkın /da. Yakmda iyile-
şirsem, belki arkanızdan beıî de ge
lirim. 

Sinan çok cesur bir denizciydi.. 
Akdenizin gizli köşelerini ve korsan 
yataklarım herkesten iyi bilirdi. 

Kılıç Ali paşanın: 
—• Devlet senden hizmet bekliyor, 

Sinan! Göreyim seni, bu işte de be
nim alnımı kara çıkarma! 

Sözü karşısında galeyana gele
rek: 

— Siz müsteı-ih olunuz, devlet
lim! - diye cevap vermişti. - Ben onun 
izini çabuk bulurum. Fakat, bir en
dişem var. Dönüşte - Kara Mihal 
vakası gibi - gene akla gelmiyen bir 
iftiraya uğramaktan korkuyorum. 

Kılıç Ali paşa, Sinanm omuzunu 
okşadı: 

— O, bir kere olur, oğul! Padişa
hın v6 bütün vezirlerin sana itimadı 
vardır! Herkes senin bir an evvel 
yola çıkmanı bekliyor! 

Sinan, Kılıç Ali paşa ile uzun boy
lu konuştuktan sonra, donanmaya 
iltihak etmek üzere Yalı köşkünden 
ayrıldı. 

Doğruca Tersaneye gitti. 
Otuz beş kadriga Haliçte bekli

yordu. 
Hüsrev reis donanma kaptanlığına 

tayin edilmişti. 
Sinan küçük bir çektiriye bindi. 
Hüsrev reisle görüşmeğe gitti. 

Donanma tstanbuldan 
ayrılırken.. 

— Yolda lodos patlıyacak gibi 
görünüyor. Kızkulesi önlerinde va
kit geçirmeden yola çıksak fena ol
maz! 

—• Paşa gemisinden hâlâ top atıl
madı. 

— Padişah belki uyanmamıştır. 
Galiba onu bekliyoruz. 

— Padişah dedin de aklıma gel
di Yusuf! Çırağan dairesine gittiğin 
zaman Rozita ile neler görüştün?. 

(Arkası var) 
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Ali lHuHiddin Hacı Bekir 
Mamulâtını teşhir ettiği Avrupa ve Amerika sergilerinde daima birinciliği kazanmıştır. Güzel İstanbulu 

gezmeye gelen seyyahlar nefaseti cihanın dört köşesine nam salan 

HACİ BEKİR LOKUM VE ŞEKERLERİN İ ALIRLAR 
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 
^m^^^^ı^^^^^^^^^^^^^^^^^^Perakende fiati 80 k u r u ş t u r . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

%im^'a^yi^\V'-
S Şubat 938 Çarşamba 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Şişli Halkevi gösterlt kolu 
tarafından bir temsil (Bir kitap), 19,30: 
Konferans: Doktor Fahrettin Kerim (Rü
yalar), 19,55: Borsa haberleri, 20: Nec-
meddin Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarkıları, 20,30: Ha
va raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev, 20,45: Nezihe ve arkadaş-
lann tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları (Saat ayarı), 21,15: Fasıl saz 
heyeti: Okuyanlar, İbrahim Ali, Küçük 
Safiye, kanun Muammer, klârinet Ham-
di, ut Cevdet Kozan, tanbur Salâhaddin, 
keman Cevdet, 21,50: ORKESTRA: 1 -
Weber: Oberon, ouverture, 2 - Tschai-
kowsky: Allegro con grazia, 3 - Plessow: 
Reve de mariage, 4 - Nedhal: Vatse 
triste, 5 - Offenbach: La pericole, pot-
pourri, 22,45: Ajans haberleri, 23: Plâk
la sololar, pera ve operet parçaları, 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: Dahili ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Makbule Çakar ve ar
kadaşları), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaşları). 20,15 - 21: Radoy fonik 
temsil: (Ankara Şehir tiyatrosu artistleri 
tarafından), 21' - 21,15: Ajans haberleri, 
21,15 - 21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1 -
Leo Delibes: Coppelia, 2 - Cari Erhard: 
İm frühlichen Zecherkressie, 3 - Cari 
Robercht: Winter, 4 - Tschaikowsky: 
Süite Internationale, 21,55 - 22: Yarınki 
program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Viyana 20,25 de, «Fidelis» operası — 
Berlin 20,10 da, filim havaları — Frank
furt 20,10 da, konser — Kolonya 20,10 da, 
konser — Königsberg 20,10 da, opera ve 
operet havaları — Stuttgart 20,45 de, rad-
yor orkestrası — Brüksel 20,15 de, caz-
band — Paris P T T 20,30 da, keman ve 
piyano konserleri — Radio Toulouse 20 de, 
dans, şarkı ve filim havalan — National 
20,40 da, viyolonsel konseri — Roma 
20,40 da, eğlenceli muzika — Peşte 20 de, 
radyo orkestrası. 

Saat 21 de 
Viyana 21 de, operaya devam — Ber

lin ve Leipzig 21 de, büyük radyo or
kestrası — Saarbrücken 21 de, akşam 
konseri — Nis P T T 21 de, senfonik kon
ser — Strasburg 21,30 da, konser — 
Toulouse P T T 21 de, senfonik konser — 
Radio Toulouse 21,15 de, eğlenceli kon
ser — National 21,15 de, radyo orkestra
sı — Roma 21,30 da, eğlencel; muzika — 
Plorans ^1,30 da, askerî muzika — Sottens 
21,30 da, senfonik konser — Prag 21,05 de, 
senfonik konser — Peşte 21 de, «Paust» 
operası. 

Saat ZZ de 
Viyana 22 de, operaya devam — Ber

lin 22,30 da, vals havalan — Breslav 
22,30 dan 1 e kadar dans havaları — Ko
lonya 22,30 da, radyo orkestrası — 
Leipzig 22,30 da, ki tara havalan — 
Stuttgart 22,30 da, konser — Paris P T T 
22,30 da, «Mavi Kuş» masal operası — 
Radio Paris 22,30 da, salon muzikası — 
Strasburg 22,30 da, orkestra konseri — 
National 22,15 de, senfonik konser — 
Roma 22 de, operet havalan — Milano 
22,35 de, keman konseri — Varşova 22 de, 
piyano konseri — Peşte 22 de, operaya 
devam — Bükreş 22,45 de, Rumen ha
vaları. 

Saat 23 de 
Viyana 23,20 de, dans muzikası — 

I5eutschlandsender 23,30 da, gece muzi
kası — Berlin 23,30 da, eğlenceli muzi
ka — Königsbergden naklen diğer Alman 
istasyonları 23,30 da, dans — Stuttgart 
23,30 da, Lizbon'dan naklen Portekiz mu
zikası — Brüksel 23,40 da, cazband — 
Paris P T T 23 de, operaya devam — 
Strasburg 23 de, konsere devam — 
Toulouse P T T 23 de, Rus muzikası — 
Radio Toulouse 23,30 da, Napoli pot
purisi — Londra 23 de, askerî muzika — 
Roma 23 de, operet havtüanna devam — 
Milano 23,20 de, orkestra konseri — 
^orans 23 de, dans muzikası — Lük-
semburg 23,45 de, orkestra konseri — 
Sottens 23,30 da, dans muzikası — Prag 
23,30 da, piyano konseri — Peşte 23 de, 
operaya devam. 

Saat 24 den itibaren 
Radio Paris 24,30 da, çlgan müzika

li — Radio Toulouse 24,15 de, konser, 
.̂15 de gece muzikası — İngiliz istasyon

dan 24,15 de, dans muzikası — Roma 
2 .̂15 de, dans muzikası — Lüksemburg 
^ de, cazband — Alman istasyonları 1 e 
*adar dansa devam — Frankfurt ve 
Stuttgart 1 den 3 e kadar gece mu
zikası. 

i 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
^ürk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 

'̂l&kla Türk musikisi 13,30: Muhtelif plâk 
»leşriyatj, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyat
rosu (Kurnaz TUki), 19: Bayan Nihal ve 
••**öa4Jarı tarafından Türk musikisi ye 

Bir kaç gündenberi kemali zevkle dinlediğimiz ve (Beyaz Çigan) namile 
amlan 14 yaşlarında küçük yıldız 

CARMEN PADY 
tarafından idare olunan meşhur 

T A P ı A - C O L M A N 
K ü b a orkestrası , b u ak-şam iç in bir CONGA ve R U M B A suvar esini t er t ip e t 
mişt ir: 
HAMİŞ: B u orijinal orkestra, t iyatrodan avdet edenler iç in her a k ş a m bir 

eğlencel i program tatbik etmektedir . Sofralarınızı evvelden aldıruuz. 

SATILIK 2 EV 
Kızılay istanbul Mümessilliğinden: 
B a l a t t a Hes ınekayada Hama mî M u h i t t i n maha l l e s inde b u l u n a n 71 ve 

73 n u m a r a l ı kısruen kagir iki ev elverişli f iyat la satı l ıktır. A lmak i s teyen
lerin Sirkecide Kızı lay Hanın ın ikinci kat ında 8 n u m a r a y a m ü r a c a a t l a n . 

8/2/938 Sah günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan yaş sebze 

ve meyra fiatleri: 
Emsali En aşağı En yüksek 

fiatı Fiatı 
Cinsi 

Kilo 
Kr. S. 
3 — 
4 — 
7 — 
6 — 
3 — 
6 — 
7 50 

» 6 — 
100 » 50 — 

Demet 2 50 
» — 75 

» 
Demet 
Kilo 
Adet 

Pırasa 
Lahana 
Ispanak 
Kereviz kök 

» yaprak 
Havuç 
Karnabahar 
Enginar 
Yeşil salata 
Pancçif 
Taze soğan 
Maydanoz » — 50 
Turp » — 60 
Balkabağı Kilo 4 — 
Elma Amasya » 10 — 

» Ferik » 5 — 
» İnebolu » 5 — 

Armud Ankara » 10 — 
» KaradAiz » 5 — 

Ceviz » 7 — 
Ayva « 5 — 
Kestane » 6 — 
Kuru üzünı » 10 — 
Ağaç kavunu Adet 3 — 
Yerli limon 100 » 200 — 
Ecnebi limon 100 » 150 •— 
Portakal: 

» Dörtyol 64 lük sandık 300 — 
» » 8 0 lik » 220 — 
» » 100 lük » 150 — 
» » 150 lik » 150 — 
D Alanya 64 lük » 350 — 
» » 8 0 lik » 260 — 
» B 100 lük » 175 — 
» Fenike 160 lik » 460 — 
» Rize 64 lük » 130 — 
» » 8 0 lik » 100 — 
» » 100 lük » 80 — 

Mandalina Rize 100 adet 125 — 
» Bodrum 100 » 250 — 
D Mersin 100 » 300 — 

Kr. S. 
4 — 
4 50 

11 — 
8 — 
3 50 
7 — 

20 — 
11 — 
80 — 
3 — 
1 — 

— 60 
— 90 

5 — 
30 — 
11 — 
14 — 
25 — 

6 — 
13 — 
15 — 

^ 0 -
22 — 

6 — 
350 — 
160 — 

325 — 
250 — 
175 — 
160 — 
375 — 
310 — 
220 — 
500 — 
150 — 
120 — 
100 — 
150 — 
400 — 
400 — 

Beşiktaş sulh icra memurluğundan: 
937/2104 
Bir alacağm kurtarılabilmesi için Şiş

lide Büyükdere caddesinde Palazoglu 
sokağında 5 numaralı evde haciz altma 
ahnan masa, mangal ve mümasil ev eşya
sı 18/2/938 tarihine raslayan cuma gü
nü saat 10 dan 12 ye kadar açık arttır
ma suretile paraya çevrileceğinden istek
lilerin belediye ve diğer resimler kendile
rine ait olmak üzere aynı gün ve saatte 
mahallinde bulundurulacak memuruna 
müracaatlan ilân olunur. M. 1471 

YENt NEŞRtYAT 

İngilizce konuşur musunuz? 
İstanbul Erkek Lisesi İngilizce öğretme

ni Ahmed Öztürker tarafından neşredi
len (İngilizce konuşur musunuz?) adlı 
İngilizce - Türkçe mecmuanm altmcı sa
yısı da çıkmıştır. İngiliz edebiyatından 
seçilmiş parçalar; resimli hikâye ve fık
raları ihtiva etmektedir. Okuyuculanmı-
za tavsiye ederiz. 

Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık mecmuası 
Bu mecmuanın 22 numaralı sayısı çık

mıştır. İçinde avcılık ve balıkçılık me-
raklılarmın zevkle okuyacakları kıjmıetll 
yazılar ve faydalı bilgiler vardır. Okuyu
cularımıza tavsiye ederiz. 

İzmltte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitaplan satış 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levazımı 

saire bulunur. 

halk şarkıları, 19,30: Spor musahabeleri 
Eşref Şefik, 19,55: Borsa haberleri, 20: 
Cemal Kâmil ve arkadaşlan tarafından 
Türk musikisi ve halk sarkılan, 20,30: 
Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafm-
dan arbca söylev, 20,45: Bimen Şen ve 
arkadaşlan tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), .21,15: Tah
sin ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 21,50: ORKES
TRA: 1 - Padouk: Paraphrases, 2 - Re-
bikof: Romance, 3 - Waldtenfel: Espa-
na, valse, 4 - Ganne: Extase, 22,45: Ajans 
haberleri, 23: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçaları, 23,20: Son haberler re 
ertesi günün programı, 23,30: SON. 

B O R S A 
8/2/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLAT , 

istikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 
Ünitürk , II 
Ünitürk III 
Mümessil I 
Mümessil II 

» III 
tş Bankası 

» hamiline 
» müessis 

94 

98,50 
18,95 
18,90 
18,90 
39,90 
40,50 

10,20 
10,25 

85 

Türkiye Cüm- 98 
huriyet Merkea 
Bankaaı 

His. Anadolu 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
Ittihad Değir
menleri 
Şark Değir
menleri 

23,75 
7,75 
7 3 

12,75 
12,50 

İ r -

Para (Çek fiatleri) 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,25,75 
630 

0,79,42,50 
15,12 

86,74,60 
3,42,34 
4,69,10 
1,42,34 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,68,25 

1,97 
13,65 

34,24,60 
4,19 

3,98,80 
105,87,30 

23,73 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

8/2/938 
F t A T L A A 

CİNSÎ 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa yemlik 
» Anaod] 

Çavadr 
Mısır sarı 
Yulaf 
Kuşyemi 
Susam Urfa 
Pamuk yağı 
Sansar derisi 
Zerdeva derisi 

AfaBı Yukan 
Kr. Pa. Kr 

5 37 6 

Pa. 

8 
5 30 5 33 
4 17i -
4 4 4 
4 37i 5 
4 30 — 
4 9 — 
8 5 — 

15 10 — 
33 — — 

6i 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

2300 — 2950 — 
3110 — 3550 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Un 
Susam 
Z. Yağ 
Pamuk 
Tiftik 
P. Yağ 
K. Ceviz 

186 Ton 
60 
40 

100 
21 
24 
26 
5 

42 
8 

G t D E N 

İç fmdık 
K. p 
Nohut 
Razmol 

» 
» 
9 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

14 Ton 
3 

10 
336 

D I 9 F İ A T L A R 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : » 
Fmdık O. : Hamburg 

5,36 
4,38 

! 5,90 
5 4,47 

3,92 
7,90 

4 4 , -

> 
9 

» 

K. 
B 
B 

» 
» 
» 
> 

Operatör 

Dr. İffet Naim Onur 
Beyoğlu Parmakkapı durağı 

karşısı İmam Sok. Nuri B. Apt 
K. 3 Tel. 41960. 

Saat 14 -19 

NERVİN 
Sinir ağrıları, asabî öksürükler, uykusuzluk, baş ve 

yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baygınlık, çarpmtı re 

sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

Rahatını, kesesini sevenlere tavsiye: 
K u ş t Ü y Ü Kullanınız. 

Bir Liraya Kumaşile Kuştüyii Yasdıklar 
Yorgan, şilte ve yastıklarda mühim tenzilât yapıldı. Kuş tüyü fcumaşlarmm 

en iyisi ve her rengi balanur. Fiatler çok ucuzdur. 
Adres: İstanbul Çakmakçılar yokuşu Kuş tüyü fabrikası. Tel: 23027. 
Satış yerlerimiz: Ankarada, Beyoğlunda Yerli Mallar Pazarı. 

Şirketi Hayriyeden: 
Ba3rramda 4 gün eyyamı adiye tarifesi tatbik edilecektir. 

FAZLA OLAKAK YALNIZ 3 NCÜ PAZAR GÜNÜ: 
1 — Pazar tarifesinde yazılı 303 numaralı sefer aynen icra edilecektir. 
2 — Eyyamı adiye tarifesinde yazılı 182 ve 184 numaralı seferler 25 er 

ve 188 numaralı se/er 15 dakika sonra yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazı
lı iki liste mulıteviyatı kayın traversler 22/2/938 salı günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasmda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat il© 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa, Eskişehir, İzmir veznele
rinde satılmaktadır. (726) 
Eksiltme Cinsi Miktarı Muhammen Muvakkat 

listesi Adet . bedeli teminatı 
No. " 

1 Kayın 111.000 324.120 16714,80 lira 
2 Kayın 33.000 94.710 5985,50 hra 

• 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazılı 7 gurup 

muhtelif cins vagon ve lokomotifler ayrı ayrı 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 mukabil 
satılmaktadır.. (534) 

Gurup ismi 

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

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

Ankara garı içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri ve gazino binasının bun
dan evvelki ilân şeraiti dahilinde ve pazarlıkla kiraya verilmesi 28/2/938 
pazartesi gününe bırakılmıştır. Talep edilen ehliyet, malî kudret, nüfus ve 
hüviyet cüzdam vesaiki 23/2/938 aksanıma kadar Ankara'da 2 inci İşletme 
komisyonuna; Haydarpaşada 1 inci İşletme Müdürlüğüne verilmeledir. Şart
nameler aym makamlarca parasız olarak istiyenlere verilecektir. (727) 

• 
Devlet Demir Yollan Haydarpaşa İşletme binasında yaptırılacak aşağıda 

muhammen bedeli ve muvakkat teminatı yazılı asansör tesisatı kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konmuştm'. Eksiltme 24/2/938 tarihinde perşembe günü saat 
15 de Haydarpaşa gar binası I nci işletme komisyonunca yapılacaktır. İsteklile
rin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile kanunun tajrin ettiği ev
rak ve vesaikle teklif mektuplşnnı eksiltme günü nihayet saat 14 de kadar ko
misyon reisliğine vermiş olmaları lâzımdır. Bu işe ait mukavele projesi ve şart
name ücretsiz olarak Haydarpaşa yol baş müfettişliğinden ahnabilir. (764),' 

Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira 

Asansör tesisatı 1.000 75 
• 

Devlet Demir yolları Haydf.rpaşa İşletmesi ihtiyacı için aşağıda cins ve mil* 
tarlan, muhammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı kireç, tuğla, Marsilya ti
pi kiremit ile mahyelik kiremit, mukavelesinin akti tarihinden itibaren iki ay 
zarfında teslim edilmek şartile açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25/2/938 
tarihine müsadif cuma günü Haydarpaşa Gar binası dahilinde birinci işletme 
komisyonımca kirecin saat 15 de, tuğlanın 15,30 da, kiremitlerin de saat 16 da 
eksiltmesi yapüacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği evrak ve vesaikle eksiltme günü yukarıda yazıh saatlerde komisyon 
reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak 
Haydarpaşa yol başmüfettişliğinden alınabilir. 
Cinsi Teslim müddeti Miktan 

Fiyatı 
ay 

Muhammen Muvak» 
bedeli kat teminat 

Kireç «Şartnamesi muci- 2 
bince» 
Bina tuğlası «Kabul 2 
edilecek numuneye göre 
Marsilya tipi kiremit » 2 

Mahyelik kiremit » 2 

260 ton 

270 000 
adet 

50.000 
adet 

5.000 

L. K. 
Ton 15 00 

» Bini 17 00 

» » 08 

» » 08 

L. K. 
3900 00 

4590 00 

4400 00 

L. K. 
292 50 

344 25 

830 00 

I 

e Ankara ve 

Miktarı 

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 
teminaU |Jj | | | | 

^̂"̂  i i 
136.750 i | | 
136.150 iİi j l 
106.750 
67.750 111 
55.750 ; 
46.750 : l | | 

r 
9.500 ' * 
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Asvl K a d ı n GrîÎ2selliği 
V E K R E M V E N Ü S 

Profesör Dr. E. Winter, Kimyager Dr. Heine gibi dünyanın en büyük cild güzelleştirme raütehasıslan 
tarafmdan formülü vücude getirilen VENÜS kremi, CİLD HIFZISSIHASI BAKIMINDAN en mühim 
unsuriarı ihtiva etmektedir. Bunun içindirki AVRUPA VE AMERİKANIN MİLYONLARCA MÜNEVVER 
HALKI, artist ve cild meraklılan, VENÜS kremini büyük takdir ve hayranlıkla kullanıyorlar VENÜS 
kremi diğer kremler gibi kullandıktan sonra cildi bozmaz. MESAMATI TIKAMADIĞI gİbi cildin 
teneffüsüne de mani olmadığı için kremlerin bir ŞAHESERİDİR. CİDDİYET ve HAKİKATİ seven 
şarlatanlıktan hoşlanmıyan sayın Bayanlar, dünyanın her tarafında bihakkın şöhret ve itimad kazanan 
GECE VE GÜNDÜZ VENÜS KREMLERİNİ katiyetle tavsiye ederiz. Tanınmış Itriyat ve tuhafiye 
mağazalarında satılır. " 

B Î O C E L ... Cild hüceyratı 
merkezinden istihsal edilnniş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 
28 firfln sarfında yaşlı kadınları 

daha fenç gfösterir. 
. Cildinizin, gene, teni taze ve pembe kalması için onu 

lıedeyiniz. Artık buruşukluklar kalmadı: 

25 yaşmdan sonra; 
cildiniz, kijrmetli 
Biocelini kaybet
meğe başlar. Eğer 
hanen beslenip ih
ya edilmezse bu
ruşup solar ve ih
tiyarlar. 

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

50 yaşlarında mil
yonlarca kadmlarm 
karakterleri genç o-
labilir. Fakat, ihti
yarlamış gibi gö
ründükleri cilıetle 
erkeklerin yüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar
da büyük bir âlim, 
Viyana Tıp Fakültesinin profesö
rü tarafmdan keşfedilen bu yeni 
cUd unsurunda kemali itina ile 
dntihab edilmiş genç |hayvan-
larda gizlenmiş cüd hüceyratı 
merkezinden istihsal edilmiş saf 
Biocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir
mek için matlûp nisbet daire
sinde mevcuddur. Geceleri yat-
nazdan evvel kullamnız. Beyaz 

B Î O C E L 
Tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
Biocel'i zengin bir cUde 

malik olan 50 yaşlarmdn 
bir kadm 30 ve 30 yaşla-
rmda bir kadm 24 yaşın
da görünebilir. Gene kız
lar da hiçbir vakit göre-
miyecekleri sayam hayret 
bir tene malik olurlar. 

rengindeki (yağsız) Tokalon 
kremini sabahlan kullamnız. 
Terkibinde «Beyaz Oksijeib) bu-
lunduğımdan birkaç gün zarf m-
da birbirinden daha beyaz üç le-
vin üzerine cildinizi sayam hay
ret bir surette beyazlatır. Siz do 
hemen bu iki kremi kullanmağaf 
başlayınız. Memnuniyetbahş n»« 
ticesinden son derece memnun 
kalacaksınız. 

Blooel'U TOKAIıOir Kremini 
knllanınıs ve her s abah 
daha gfenç fförUnflnttı.. 

Binlerce Tokalon müşterisinden müessese
mize mektub yazanların müşahedeleri kendi
liğinden selen en kıymetli delillerdir. 

(Tokalon Kreminizden bihakkın istifade 
ettim. Yüzümdeki çirkin kabarcıklar, zail ol" 
da,»,) 

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

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

B. Şehir t. B. M. Eşi. Tü. Konya 
Mektupların asdlarî dosyalarımîzda saklıdır. 

Üstad GREGOR'un perşembe galalarmm YENİLİKLERİNDEN bir daha 
200 metrelik ray, 1 lokomotif, 3 vagon, 1 istasyon v. s.... v. s..... 

Kendini üşüt
müştü. Bir kaŞe 

SEFALİN 
aldı. Hiç bir 
şeyi kalmadı. 

(̂ W 

W'?^ 

rfW-?Si 

Üşütmekten husule srelen bütün ağrdari 

G R İ P , N E Z L E ' yi derhal geçirir. 

B / \ S « D l S ağrılarma tesiri katlidir. 
Taklitlerinden sakmımz. 

Eczandcrdm 1 — 12 Uk ambalajlarım arajma. 

DKSURUK ŞURUBU 

'ZnT TOKATIIYAN otelinde 
verilecek Grand-Ekspres Gecesi 

Galasına tahsis edilecektir. Sofralannızm evvelden aldırüması. 

^ V İ Î ^ ' 
• •^Wi 

5to*T »F 
V*+ T (»w :s-*«*\ •»••, 

. C»»»" ta»» 
' l l l lUllU'' 

'./ 

.P 
>̂ -̂

v^V-V^ 

14 V. ^<f, 'Ğ\ 

En muannit öksürüklerle lironşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün 
t i İlâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri şayanı dikkattir. 

İBütün eczanelerde bulunur. 
İ N G İ L İ Z KANZÜK E C Z A N E S İ 

^ n f l l I H B B H H B H Beyoğlu, İsUnbul 
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Scandinavian Near 
East Agency 

GaUtada Tahir han S flnefl kat 
Tel: 44991 - S > t 

Brenaka Orlent Linlen Gotbenbnrg 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantzig, 

Odyııla Copenhag Abo Reval ve bütOn 
Baltık limanlan çark ve Karadeniz bajlı-
ck limanlan arannda 15 günde bir azimet 
ve avdet İçin muntazam postalar. 

Odynla - Dantzig - Oothenburg ve Oslo-
ten beklenen vapurlar. 

fbm vapuru 10 şubatta doğru. 
Gotland vapuru 28 şubata doğru. 
Vlklngland vapunı 29 Şubata doğru. 
Takmda l«tanbuld:\n Hamburg Roter-

ttun - Kopenhag, OdTnla OcthenberÇ, 
Dantzig - Stokholm, ve O l̂oğ limanlan 
İeln hareket edecek vapurlar. 

Slnn vapuru 16 şubata doğru. 
Bcanla vapuru 10 şubata doğru. 
Cîotland vapuru 28 Şubata doğru. 
Fazla tafsUftt İçin Oalata'da Tahlr han 

I fincfl katta k&ln acentalıgına müracaat. 
Tel: 44001 - 3 - 3 

Doyçe Levante Linye 
HAMBURG 

OtNtMhrLntrtttlımt I âOu LtTintt̂ .lRt« â.-l,, 
llMburg. 4.0.. H«afeurg | Brıntn 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

ve Karadeniz arasmda azimet ve 
evdet muntazam postalar 

Macedonla vapuru 7 şubata doğru. 
Borea vapuru 8 şubata doğru. 
Andros vapuru 9 şubata doğru. 
Achalra vapuru 10 şubata doğru. 

Burgaz, Varna, Köstence, İçin 
limanunızdan hareket edecek 

vapurlar 
Macedonia vapuru 10 şubata doğru. 
Borea vapuru 12 Şubata doğru. 

Yakmda Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için 
hareket edeck vapurlar 

Chios vapuru 5 Şubata doğru. 
Adana vapuru 10 Şubata doğru. 
Fazla tafsilât için Oalata'da Ova-

kimyan hanmda DOYÇE LEYAMTE 
LİNYE vapur acentalığma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

Romanya Seyrisefain 
İdaresi 

Hareket edecek vapurlar: 
Luceana vapuru 10 şubat Perşembe saat 

18 de (Pire, izmir, Malta ve Marsilya) ya. 
Dacia vapuru 12 şubat Cumartesi saat 

13 de (Köstence) ye. 
Tenzilâtlı fiatlerle Berlin, Breslau, 

Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
ve Warszawa İçin doğru biletler, bütün 
Romnya İçin eşyayı ticariye sevklyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
limanlan İçin, Türk - Rumen itilâfı mu
cibince Şarl ve Merkezi Avrupa için ten-
ölâtlı fiatlerle sevkiyat. 
Fazla fafsUftt İçin Galata Yolcu salonu 
karşısmda Tahlr bey hanında İstanbul 
omuml acentalığına müracaat. 

Telefon: 40449 - 49450 

1938 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 jnlının tarihî, en meşhur 

muharrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bil
giler. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arayımz 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

'A// YALNIZ \>^N 

>/MAZON\^\ 
' < / MEYVA TUZU \ ^ ^ 

fNlUAHntıî VI TAKUTURİNI «tOOfDİHİZ 
I SIHHATİN MUHAflZIDIK 

I İMİOIVI SARSAKLARI ALIŞTIRMAZ 
i İNKIBAZI HAZIMSIZLIĞI 
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Akba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, ga

mete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Ker dilde kitap, mec
mua sipariji kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
«ydedilir. Undervodd yazı ve he-
•ap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
jotıt yeridir. Telefon: 3377. 

Sahife 15 
ıfİ 

I — Idaremizce Çamaltı tuzlasında yaptınlacak elektrik santralının şart
namesi değiştirilerek dizel esasına müstenit olarak yeniden tanzim oltman 
şartname ve tablo şeması mucibince tekrar kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon
muştur. 

II — Bu tesisatın montajı da dahil olmak üzere muhammen bedeli sif İz
mir 65000 lira muvakkat teminatı 4500 liradır. 

m — Eksiltme 31/III/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV — Muaddel şartname ve projeler 3.25 lira bedel mukabilinde İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesiyle Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden 
almabilir. 

V — Münakaşaya, Hornsby, Roolsion, iSulzer, Deutz, M. N. A., Atlas, Benz, 
Guldner, Krupp, Deutsche Werke firmaları girebilir. Bundan gayri girmek 
isteyen firmalar fennî şartnamede yazıh takatta bir dizel tesisatı yapmış ol
duklarına dair idarenin isteyeceği evrakı resmiyeyi İnhisarlar Tuz Fen şube
sine ibraz eylemeleri şarttır. Aksi halde münakaşaya iştirak edemezler. 

VI — Eksiltmeye iştirak etmek isteyen firmalar şartnameye uygım olmak 
üzere ihzar olımmuş fiatsız son tekliflerini «yedek aksam fiatlariyle beraber» 
ve projelerini tetkik edilmek üzere eksiltme gününden 15 gün evveline kadar 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tuz Fen Şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve mü
nakaşaya iştirak edebilmek için de münakaşa gününden azamî 2 gün evveline 
kadar verilen tekliflerin kabulünü mutazammm mezkûr şubeden vesika alma
ları lâzımdır. 
/ v n — Mühürlü teklif mektbunu, kanunî vesaiki ve V inci maddede 
yazılı eksiltmeye iştirak vesikasiyle güvenme parasım ihtiva edecek olan ka
palı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarda adı geçen Alım 
Komisyonu Başkanhğma makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (B.) ((712) 

• 
I — Şartnamelerine ekli liste de cins ve miktarı yazılı 15 kalem şarap ec

zası pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarhk 24/11/938 tarihine rastlayan perşembe günü saat 14 de Ka-

bataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (759) 

I — Nümune.si mucibince (1265) adet Bayi levhası pazarlıkla yaptırıla
caktır. 

II — Pazarhk 24/II/'933 tarihine rastlayan perşembe günü saat 15 de Ka-
bataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (758) 
-k 

1 — İdaremizin Paşa limanındaki Tütün bakım evinde şartnamesi muci
bince yaptırılacak tamirat işi 4/2/938 tarihinde ihale edilmek üzere açık ek
siltmeye konmuş ise de görülen lüzum üzerine münakaşa 10 gün müddetle 
temdit edilmiştir. 

2 — Keşif bedeli 9939 lira 19 kuruş ve muvakkat temniatı 745.43 liradır. 
3 — Eksiltme 16/2/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 13 de Kaba

taşta T evazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır. 
4 — Şartnameler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar İnşaat şubesinden 

almabilir. 
5 — Eksiltmeye iştiı-ak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar

lar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 
G — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 inci maddede 

yazılı vesika ve % 7.5 güvenme parasile birUkte yukarıda adı geçen komisyona 
gelmeleri ilân olunur. (766) 

• 
1 — İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasında şartname ve projesi 

mucibince yaptııılacak kanalizasyon inşaatı kapalı zarf usulile münakaşaya 
konmuştur. 

2 — Keşif bedeli 2'?.890 Ura 51 kuruş ve muvakkat teminat 1717 liradır, 
3 — Eksiltme 15/2/938 tarihine rastlıyan sah günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartname ve projeler 1, 14 bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Mü- • 

dürlüğü inşaat şubesile Ankara başmüdürlüğünden alınabilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi

sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayi'ica ehliyet vesüjası almalan lâzımdır. 
6 — Mühürlü teklif mektubımu, kanunî vesaik ile 5 ci maddede yazılı 

ehliyet vesikasım ve % 7.5 güvenme parasım ihtiva edecek olan kapah zarf
lar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen ahm komisyo
nu başkanlığına makbuz mukabUinde verilmiş olmalıdır. «430» 

• 
1 — Şartname ve projesi mucibince Maltepe deposunda yaptırılacak demir 

iskele pazarhk usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II1:- Keşif bedeü 2502.79 lira ve muvakkat teminaü 188 liradu:, 

III —Eksiltme 21/11/938 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de Ka
bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacaktır. 

IV Şartname ve projeler 12 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar umum 
müdürlüğü inşaat şubesinden almabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar
lar inşaat şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

VI — îsteklUerin pazarlık içm tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B) (699) 

• 
1 — Paşabahçe Müskirat FabrUcası için şartnamesi mucibinde satın alı

nacak 1 adet 1 tonluk seyyar elektrikli iskele vinci 18/1/938 tarihinde ihale 
edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Montajı da dahil vincin bütün teferruatUe muhammen bedeli sif 
İstanbul 8000 lira ve muvakkat teminatı 600 liradır. 

3 — Eksiltme 15/2, 938 tarihine rastlıyan salı günü saat 14 de Kabataşta 
Levazmı ve Mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 

4 ^ Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak etm.ek isteyen firmalar fennî mufassal teklif 

mektup ve kataloglarım; kaldırma ve indirme ve fren tertibatuu açüc olarak 
gösteren resimlerini, kataloglarını birinci smıf bir firma olduklannı gösterir 
evrakı eksiltme gününden en az 7 gün evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve münakaşaya iştirak ede
bilmek için de tekliflerirün kabulünü mutazammm vesika almalan lâzımdır. 

6 — İsteklHerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 5 ci maddede 
yazılı vesika ve % 7,5 güvenme parasile yukanda adı geçen komisyona gelme
leri ilân olunur. «431« 

• 
I — Toptaşı Tütün Bakımevinde keşifnamesi mucibince yaptırılacak tami

rat iji pazariık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II — Keşif bedeh «2335o lira «27» kuruş ve muvakkat teminatı «175.15» 

liradır. 
III — Eksiltme 16/11 938 tr.rihine rastlıyan çarşamba günü saat ((16» da 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacktır. 
IV — Keşifnaıiic'or para i!? olarak: he'- g^.m sözü geçen şubeden almabilir. 
V — İsteklüciin ı .cm ta\ a gün ve saatte % 7,5 güvenme 

Emniyet Sandığı ilânları 
o n İ ^ ' ^ - f *f " " " T * * ^ " ^ " ' ^ mukabilinde borç para ahp da henüz borcunu odeyemiyenlerc: 

Az faiz alınmak ve uzun vadeye bağlamak gibi 
büyük kolaylıklar gösterilmektedir. 

şimdiye kadar müracaat etmemiş olanlann bu kolaylıklardan istifade et-
mek üzere vakit kaybetmeden Sandığa başvurmalan. (700) 

21 
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P. T. T. Fabrikası müdürlüğünden! 
Küo Vakfon levha ve tel 
» 1 m/m bakır tel. 
» Muhtelif eb'adda pirinç saç, pirinç, boru, pirinç tel ve pirinç çubuk. 

Miktar ve envai yukarda yazılı levazım açık eksiltme yoluyla satın ahna-
caktır. 

Bu levazımm muhammen bedeli 842 lira 20 kuruş ve muvakkat teminatı 
63 lira 17 kuruştur. 

Eksiltme 16/2/938 tarüıine rasthyan çarşamba günü saat 15 de yapılaca
ğından isteklilerin şartnameyi görmek için her gün eksiltmeye girmek için de 
muayyen gün ve saatte teminat makbuzlannı hamilen komisyona müracaat-
lan. (594) 

iktisad Vekâletinden: 
1 — Takriben «8» formadan ibaret ve «2000» lira muhammen kıymetinde 

eski ve yeni Hahcüık hakkındaki kitabm tabı eksUtmeye konulmuştur 
2 - Eksiltme 16/2/938 tarihine tesadüf eden çarşamba günü saat 10 da 

vekâlet satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Muvakkat teminatı 150 liradır. 
4 — Kitaptaki renkli hah resünlerinin OFSET makinesinde tab'ı meşrut

tur. ' 
5 — Taliplerin bu husustaki şartnameyi görmek, fazla izahat ahnak ve te-

nünat akçesini yatırmak üzere levazım müdürlüğüne müracaatları ilân olu-
" ^ - «279» «592» 

istanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Pazarlık Komisyonu ilânları: ] 

1 — 379965 In-a 88 kuruş keşifli îstanbulda Cerr.ahpaşa hastanesinde ya
pılacak Şirürji khniği binası inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu işe aid ve şartnameler şunlardır: 
A — Eksütme şartnamesi 
B — Mukavele projesi 
C — Baymdırlık genel şartnamesi 
D — özel şartname 
E — Keşif cetveli, tahlil fiyat cetveli, mesaha cetveli. 
P — Proje 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı keşif bedelinin yüz binde beşi nisbe-

tinde bedel ile Güzel Sanatlar Akademisi Tatbikat bürosundan alabihrler. 
3 — Eksütme 24/2/938 perşembe günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğün

de yapılacaktır. 
4 — EksUtmeye girebilmek için isteklUerin 18 bin 950 hra muvakkat 

teminat vermesi ve bundan başka aşağıdaki vesikalan getirmesi lâzımdır. 1937 
senesine aid 150 bin hrahk Bajındırhk Bakanlığmdan ahnmış inşaat müteah
hitlik vesikası ve talibin kendisi bizzat mühendis veya mimar değilse inşaat 
müddetince fennî mes'uliyeti kabul ettiğine dair bir mühendis veya mimarın 
noterden tasdikli senedini veyahutta bir mühendis veya mimarla müştereken 
taahhüde girdiğine dair noter senedi vermesi. 

5 — Teklif mektupları 3 üncü maddede yazıh saatten bir saat evvel ek
siltme komisyonu başkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderüecek mektupların en geç 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve {iış zarfmın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Posta
da gecikmeler kabul edilemez. (722) 

Nafıa Vekâletinden: 
Ulus, Cumhuriyet, Akşam, Sonposta, Kurun, Larepüblik, Türkişepost ve 

Münakaşa gazetelerinin 1 şubat 938 tarihü nüshalannda eksütmeye konıüdu-
ğu Uân edilen Susiğirlık - Gediz - Büyük Menderes - Adana ve YeşUırmak hav-
zalarmda tesis edUecek sulama şebekelerine aid haritaların fotoğrametri usulile 
alınması işlerinin görülen lüzum üzerine eksUtmeden kaldırıldığı ilân olunur. 

(762) 

Akay işletmesi Müdürlüğünden: 
Kurban Bayramma müsadif 11,12, 13, 14, Şubat Cuma, Cumartesi, Pazar 

Pazartesi günleri Akay hatlannda Pazar tarifesi tatbüs olunacaktır. (747) 

Malatya pamuk Islâh istasyon binası 
Malatya Nafia Müdürlüğünden: 

24/2/938 perşembe günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde ((34806.76» lira 
keşif bedeli eski Malatya Pamuk İslah istasyon binaları inşaatı kapalı zarf usu-
lUe eksiltmeye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel hususî 
ve fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 2611 liradır. İsteklUe
rin teklif mektuplan vaen az 20000 hrahk bu işe benzer iş yaptıklanna dair Na
fıa vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesikalarım havi 
kapalı zarflarını 24/2/938 perşembe günü saat 14 de kadar Malatya Nafıa Mü-
dürUlğüne vermeleri. (750) 

Cemiyetinden: 
4 Şubat 938 cuma günü saat 15 de Cağaloğlundaki Eminönü Halkevi salo

nunda toplanacağı Uân olunan umumî heyetimize ekseriyetin gelemeyişi yüzün
den toplantmm 25 şubat 938 cuma günü saat 14 de tehir edilmiş olduğu bUdirilir, 

Yukarda yazUı yer ve tarihde toplantısı tesbit olunan umumî heyete her 
halde iştiraklerini cemiyetimiz mensuplarmdan tekrar rica eder, bu içtimada ni-
zamen mevcud üe müzakere ve karar ittihaz edüeceği cihetle bilâhara her hangi 
suretle vukubulacak itirazlann mesmu olamıyacağmı bUdiririz. 

Deniz Küçük Nakliye Esnafı Cemiyetinden: 
5/2/938 cumartesi günü saat 12 de Cağaloğlundaki Eminönü Halkevi sa

lonunda toplanacağı ilân olunan umumî heyetimize ekseriyetin gelemeyişi 
yüzünden toplantımn 25/2/938 cuma günü saat ona tehir edilmiş olduğu 
bUdiriUr. 

Yukarda yazüı yer ve tarihte toplanması tesbıı ojuna.n umunii heyete her 
halde iştiraklerhıi cemiyetimiz mensuplarına tekrar rica eder, bu içtünada ni-
zamen mevcut Ue müzakere ve karar ittUıaz edileceği cihetle bUâhare herhaıv* 
gi suretle vuku bulacak itirazm mfsmu olamıyacağım bUdiririz. (M. 1473) 
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HASAN Zeytinyağından ve HASAN Kreminden ve HASAN Itriyatından yapdmış 

HASAN SABUNLARI 
'' Tuvalet ve GUserin ve Banyo nevHeri birer şaheserdir. Umon, kolonya, Şipr, Fujer, Amber, Leylâk, Gül nevUeri ve kokularUe temayüz eylemiştir. Avrupanm fena yağlarla yapılmış sabunlan 
cUdi bozar. Hasan sabunlan bebelerin ve güzel cildli kadmlann taravetini idame eder. Mutlaka Hasan markaam taşıyan sabunlan alınız 5, 7,1/2, 10,15, 20, 25, 30 kuruşluk nevılen vardır. 

ayram Geliyor». 
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Likör aldınız mı? 

Misafirlerinizi ağır lamak 
İçin en nnükennmel ikramın 
İnhisar likörleri olduğunu 

UNUTMAYINIZ... 

Memleketimizin en nefis meyvalarından yapılan, 

ÇİLEK, AHUDUDU, Vİ$NE, PORTAKAL. MANDALİN, KAYISI 
Likörlerini tercih ederken 

bilhassa KAY SI likörünü hatırlayınız 

Kokteyl yapıyor musunuz? I I I 

En iyi Kokteylleri İnhisar 
likörlerile yapabileceğiniz 
gibi, bunlardan N A N E ve 
A H U D U D U yu da likör 
ve soda İle karıştınp 

İÇEBİLİRSİNİZ. • • 

Her yerde 

INHISAR LIKÖRLERINI 
Arayınız. 

Polis Okulu Müdürlüğünden: 
Okulumuzda münhal bulıman 16 lira maaş aslili beşinci smıf muamelât 

memurluğu imtiham icra kılınacağından taliplerin bu aym onuncu perşembe 
günü saat dokuzda okulumuza müracaat eylemeleri ilân olımur. (761) 

Balya - Karaydın 
MADENLERİ 

Türk Anonim Şirketi 
Adî heyeti umumiyesine 

D A V E T 
Ortaklarına ilân: 
Ticaret kanununun 361 inci maddesi ve 

İç nizamnamesinin 24 üncü maddesUe 
sonraki maddelerin hükümlerine uyarak 
BALYA - KARAYDIN MADENLERİ T. 
A. Şirketinin ortakları genel kurumu aşa
ğıda yazılı işlerin görüşülmesi için Martın 
12 nci Cumartesi günü saat on birde Şir
ketin Oalata Şarap iskelesi sokağında 
kâin Muradiye hanının 5 inci katmdaki 
merkezi İdaresinde adi surette toplantıya 
çağınhr. 

1 — İdare meclisi raporu ile muraklp 
raporunun dinlenmesi. 

2 — 1937 senesi hesablannın tasdiki, 
mezkûr sene netayicine dair idare mecli
sinin teklifi hakkında karar verilmesi ve 
idare meclisi azalarını ibrası. 

3 — İdare meclisinden çıkan azaların 
yerine diğerlerinin seçimi veyahut tekrar 
kendilerinin seçilmesi. 

4 — İdare meclisine verilecek ön hak-
kmın tesbiti. 

5 — 1938 senesi için bir murakip tayinî 
ve verilecek ücretin tesbiti. 

6 — Şirketin umum idaresini çevirmek
le mükellef idare meclisi azalarile direk
töre verilecek ücretin tesbiti için idare 
meclisine selâhiyet verilmesi. 

7 — Gerek şahsen kendi namlarile ve 
gerekse sair şirketlerin idare meclisi aza
sı veya direktörü sıfatile şirketle akdi mu
kavele hususunda idare meclisi azalanna 
müsaade verilmesi. 

İşbu toplantıda bizzat veya bilvekâle 
hazır bulunmak isteyen ortaklar, Ticaret 
kanununım 371 inci maddesi mucibince 
sahip oldulclan senetleri toplantı günün
den en aşağı bir hafta evvel İstanbulda 
şirketin merkezi idaresine ve Parisde 
d'Antin sokağında 3 No. da (Banque de 
Paris et des Pays Bas) Bankasına yatır
maları lâzımdır. 

Balya - Karaydm şirketi, genel kuru
mu için ortaklara girme vesikaları vere
cek ve toplantıda hazır bulunmıyacaklara 
dahi icap eden vekâletname numunelerini 
emirlerine hazır bulunacaktır. 

Ortaklardan her biri genel kuruma gi
ren diğer bir zatı tevkil edebilir. 

Ortaklık senedlerinin yatınlmış olduk
larına dair müessesatı maliye tarafından 
verilmiş vesikalar genel kurumda hazır 
bulunmak üzere yatırılmış ortaklık ' se-
nedleri gibi kabul olunur. 

İstanbul 7 Şubat 1938 
İDARE MECLİSİ 

A N N E L E R 

Biliniz ki çocuk yalnız meme için 
ağlamaz. Çok iyi bilirsiniz ki: Çocuğu 
hırçınlatan sebeplerden birisi de apış 
aralarımn ter ve saireden pişerek kı-
zararak çocuğu rahatsız etmesidir. Bu 
itibarla günde iki defa çocuğu 

P E R T E V 
ÇOCUK PUDRASI 

ile pudralayımz. Ne âdi tuvalet pud
raları ve ne de çok itina ile hazırlan
mış pahalı pudralar 

P E R T E V 
ÇOCUK PUDRASI 

yerini tutamaz. Bu pudra bilhassa yav-
rulann cildlerini ve ifrazatı nazan iti
bara almarak yapılmıştır. 

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

ııınnınıımuuııınıuıııııııııııiHiıııııı ıııııııııımııuMiuııııııııııııııııııııııiHiııuıııııııııııı ı ıııııııııııııııuıııııııııııııııııı* 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumî neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaası 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 

Dahiliye mütehassısı 
Cenevre Üniversitesinden mezun 
İstanbul, Bekediye karşısı, Sinan-

ağa daireleri, öğleden sonra 
Telefon: 23565 


