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Deniz Bank kanunu Mecliste 
hararetli münakaşalara yol açtı 

B. ismail Mayakon Deniz Bank 
kelimesinin Türkçe olduğunu anlattı 

Müzakere sırasında B. Refik inceye cevap veren Maliye Vekili 
düyuna kalmış iş olmadığını söyledi. Refik ince de "Vardır 

milletin huzurunda misallerle isbat edeceğim,, dedi 
kon beyanatta bulunmuştur. Ankara 27 (Telefonla) — Meclisin 

bugünkü toplantısında Deniz Bank 
kanunu lâyihası müzakere ve kabul 
edilmiştir. İktisad Vekili B. Şakir Ke-
sebir bir kânunusani başmda Ban-
kamn faaliyete başlıyabilmesi için 
pek az bir zaman kaldığından kanu
nun müstacelen müzakeresini istemi} 
ve bu teklif meclisçe kabul edilmiştir. 
Bilindiği gibi (Deniz Bank) isminin 
(Deniz Bankası) adına tahvili için 
B. Sadri Maksudî tarafmdan verilen 
ve umumî heyetçe nazarı itibara alı
nan takrir üzerine lâyiha bütçe encü
menine havale edilmişti. Müzakereye 
bütçe encümeninin mazbatası okun
makla başlanmıştır. Mazbatada (De
niz Bank) adının Türk grameri kai
delerine mutabık ve bilhassa alem ifa
de eden isimlerde bunun bir çok mi
salleri olduğu ve telâffuzu da kolay 
bulunduğu zikredilerek (Deniz Bank) 

B. Fuad Ağralı B. tsmail Müştak 
Mayakon 

adınm (Deniz Bankası) na tahviline 
lüztım olmadığı şeklinde idi. Mazbata
nın okımmasım müteakip söz alan 
Siird mebusu B. İsmail Müştak Maya-

Ismail Müştakın nutku 
Ankara 27 (AA.) — B. M . M. bu

günkü müzakeresinde Deniz Bank ka-
nımu münasebetile Siird mebusu la-
mail Müştak Mayakon aşağıdaki nut^ 
ku söylemiştir: 

Arkadaşlar, geçen Cuma g ^ ü De
niz Bank kanım lâyihasınm müzake
resi başlangıcmda söz alan Sadri Mak
sudî arkadaşımız kanımvm ve müesse
senin unvanım teşkil eden Deniz 
Bank terkibine ilişti. Bu terkibin Türk 
gramer kaidelerine uymıyan bir ga
ribe olduğunu söyledi. Bundan sonra 
Sümer Bank terkibini yakalıyarak 
ayni mantık ve mülâhaza ile onu da 
çürüğe çıkarmaya uğraştı. Nihayet, 
bir takrir vererek Deniz Bank yerine 
Deniz Bankası denilmesini teklif etti. 

(Devam 8 inci sahifede) 

Hatay intihap projesi 
Protestomuz üzerine Milletler 

Cemiyetinin 17 kânunusani toplan
tısında müzakere edilecek 

Cenevre 27 (A.A.) — Türkiye hü
kümetinin Milletler Cemiyeti konse
yi reisine bildirdiği ihtirazî kayıtler, 
bitaraf eksperler tarafmdan İskende
run sancağındaki intihabatı tanzim 
için hazırlanan raporu istihdaf et
mektedir. Ankara hükümetinin, rapo
run ve bu rapor üzerine verilen ka-
rarlarm kısmıetini şüpheli gördüğü 
anlaşılmaktadır. Türkiye, Sancak 
statüleri hükümlerinin tahrikâmlz 
bir şekilde tefsir edildiğiıü iddia ve 
önümüzdeki şubatta yapüacak inti
habat hakkında ihtirazî kayitler ileri 
sürmektedir. 

Öğrenildiğine göre. Milletler CJe-
miyeti konseyi Türk ihtirazî ka)ritle-
rini kânunusani toplantısmda tedMk 
edecektir. Fakat bu kayitlerin Sancak 
intihabatmı tehir edecek mahiyette 
olduğu zannedilmemektedir. 

Anadolu ajansının notu: 
Öğrendiğimize göre, Türkiye hü

kümeti Hataya gönderUen Cemiyeti 
Akvam komisyonunun ihzar ettiği 
intihab reglamanında Cemiyeti Ak-
vamm 2 mayıs 1937 tarihindeki mu-
karrerata ve bilhassa eksperler ko
misyonunun reddetmiş olduğu esas
ları tekrat bu reglamana koymak 
suretile eksper komisyonu kararma 
da muhalif hükümler olduğu açık de
lillerle isbat etmek suretUe Cemiyeti 
Akvam konseyi nezdinde bu reglemanı 
ve onun tatbikini protesto etmiş ve 
bu hususta sarih ihtirazî kayitler 
dermeyan eylemiştir. Bunun üzerine 
meselenin konseyin 17 kânunusani 
1938 içtimamdaki ruznamesine alm-
dığmı öğrenmiştir. Bu meyanda kon
sey reisinin bu intihab reglemanı pro
jesini asla tasvib ve tasdik etmemiş 
olduğu da aynca haber almmıştır. 
Bu hale göre, malûl bulıman bu inti
hab reglemanmm tatbikine başlanü-
ması varid olamaz. 

Aşk nedir?.. Sevda nedir?.. Niçin seviiir?., 
AİLE DOSTU 

Romanını oJıumıyanlar bu suallerin cevaplarını 
veremezler. Aşk nedir? Sevda nedir? Niçin sevilir, 

AİLE DOSTU 
Her gönülde aşagı yukarı bir muamma olan bu sual

lerin cevabmı vermekle kalmıyor. Nasıl sevilir ve nasıl 
sevmek lâzımdır? Bunu da anlatıyor. 

Yazan: (iuy de hlauiMssant Tercüme eden: Selâml Sedes 

Daireler gazeteleri 
takip etmiyor 

Bazı daireler, gazetelerin neşriya
tına karşı pek uyanıktır. Bir şikâyet 
olunca ya münsifane kusurlarını tas
hih ederler, yahud da haklı oldukla-
rtnt isbat için delâü gösterirler. 

Bazdan ise, top patlatsanız najüe! 
— Acaba mahsus mu yapıyorlar? 

Matbuatla zıt mı gitmek istiyorlar? 
— Yoksa iddialarımız yanlış ve 

halkın yükselttiği şikâyetler esassız 
mı? 

Hayır, ne o, ne öteki! Bu vurdum 
duymazlığın sebebi daha basit: 

Gazetelerdeki neşriyatı takib etmi
yorlar! Bunu iyice tesbit etmiş bulu
nuyoruz: Öyle vaziyetler oluyor ki 
yazdıktan sonra şahsan da ikaz et
memiz lâzım ki memuru aidi mesele
nin farkına varsın 

Her dairede gazeteleri takib için 
behemehal bir masa ihdas olunmalı. 
Bundan kendi işleri de, halk ta fayda 
görecektir. 

BUGÜN 

Kaybolan hayal 
(Vâ-Nû) nün naklettiği bu his ve 

aşk nuveU 11 İnci sahifemlzdedir. 
öbürgünkû nüshamızda da bir zabıta 
nuvell okuyacaksınız. 

Atatürkün Gazianteplilere iltifatı 

Gaziantebin kurtuluşunun yıldönflmfi mflnasebetfle Gaziantepliler tarafmdan 
Ankara Halkevinde yapılan toplantıya Atatürk jferef remüşlerdi. Takandaki 

resimde Atatürk GaaianteplIIer arasmda görttntiyorlar 

Deniz Bank münakaşasından sonra 

B. Falih Rıf ki Atay 
radyoda konferans verdi 

B. Naşit Uluğ ajans muharririne diyorki: "Server Bed* 
Türk dili etimolojisinde câhildir^ söze karışmıyacaktı^ 

Ankara 27 (A. 
Â.) — Radyo
nun bütün neş
riyatından son
ra, Ulus başmu
harriri ve Anka
ra mebusu Falih 
Rıfkı Atay şun
ları söylemiştir: 

— Sajrm jnırd-
daşlanm; 

Kamutayda 
«Deniz Bank» ta
biri münasebe
tile açılan bir B Naşid Uluğ 

münakaşanm türlü tezahürlerini ve 
bımun üzerine kıymetli dil âlimleri
mizin, hükümetin bu unvanı tercih 
edişindeki isabeti izah eden sözlerini 
işittiniz. Ben bu izahlara yeni bir şey 
üâve etmek için karşınıza çıkmıyo
rum. 

Bu vesile ile huzurunuzda söz söy
lemek cesaretini almış bulımuyorsam, 
onun sebebini kısaca arzedeyim: Ev
velâ, muhatablanm diye kastettikle
rimin yalmz, münevverim, Dilciyim, 
Tarihçiyim, Hukukçuyum, diyenler 
ohnadığmı ve belki bütün Türkiye 

(Devamı 8 inci sahifede) 

Karadenizde fırtına dün 
yeniden şiddetlendi 

On vapur fırtınanın siildın bulmasını beidiyerlı 
BoOazda demirlemişlerdir 

Karadenizde evvelki gün hafifliyen 
fırtına dün yeniden şiddetlenmiştir. 
Keyfiyet gemicilere tamim edilmiştir. 
Vapurlar Karadenize açılmıyarak dün 
Boğaz medhalinde demirlemişlerdir. 
Fırtınanm sükûnet bulmasma inti
zar eden vapurlann adedi şimdiUk 
10 kadardır. Bunlann bir kısmı da! 
Beykoz önlerinde bulunmaktadırlar. 

Fırtma yüzünden Karadenizde bu-
lunduklan limanlardan İstanbula har 
reketlerini tehir eden Güneysu ve 
Cumhuriyet vapurları dün limanmu-
za: gelmişlerdir. Vapurlann her ikisi 

de şiddetli dalgalardan bir hayli hır
palanmışlardır. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

ÇALIKUŞU 
ROMANINI YEN/DEN YAZDI 
^ ^ ^ ^ ydba^t Sayı tında 
^^^^J^^^ Okuyacaktmıı 

Pek yakında gazetemizde okuyacaksınız. 
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Ankarada Atatürk günü 
Büyük Şefin Ankaraya gelişlerinin 18 inci 

yıldönümü tezahüratla kutlandı 
Ankara 27 (A.A.) — Atatürkün 

Ankaraya şeref verdikleri günün 18 
İnci jrü dönümü münasebetile bugün 
Ankara baştan başa donatılmış, ışık-
landmlmıştır. Atatürkün Ankaraya 
«yak bastığı saatte yani saat on beşi 
beç geçe Ulus meydanında bütün 
mekteplilerin ve çok kalabalık bir 
halk kütlesinin iştirakile büyük bir 
toplantı yapılmış, muzikanm iştira;-
klle ve hep bir ağızdan söylenen İs
tiklâl marşını müteakib o tarihte 
Ankara valisi bulunan mebus Yahya 
Oalip Kargı, o günlerde doğmuş olan 
hukuk talebesinden Selâhaddin ve 
Ankata şehri namına Behçet Kemal 
Çağlar tarafından söylevler verilmiş

tir. Bu merasime başlanmadan önce 
de Atatürkün Ankarayı ilk gördüğü 
yerlerden otomobilden indiği yere 
kada:r geliş müjdesini verecek olan 
Halkevleri atletlerinin ikinci Ankaı-a 
koşusunda birinci, ikinci, üçüncü 
gelmiş olatılara Yahya Galip Kargı 
tarafmdan mükâfatlar verilmiştir. 

Bu akşam da Ankara radyosunda 
18,30 dan 19,30 a kadar bayramın 
kutlanması için Halkevine tahsis 
edilmiş kırk dakika içinde geliş hatı
raları, ihtisasları ve intibaları ifade 
eden hitabeler verilmiş, şiirler okun
muştur. 

Gece Halkevinde de ayrıca şenlik
ler yapılmıştır. 

Otobüs işi etrafındaki 
tahkikat ilerliyor 

Müfettişlerden bir kısmı vilâyette 
dün bazı şikâyetçileri dinlediler 
Ootobüs işlerini tedkike memur olan 

mülkiye müfettişleri, dünden itibaren 
çalışmalarına yeni bir istikamet ver
mişlerdir. Mülkiye teftiş heyeti reisi 
B. Tevfik Talât ile müfettişlerden B. 
Abidin, belediyedeki daireden ayrıla
rak vüâyette çalışmağa başlamışlar
dır. 

B. Tevfik Talât ile B. Abidin, oto
büs işlerinde yolsuzluk iddia eden oto
büsçüleri dinlemişlerdir. Dün müra
caat eden otobüsçüler yedi kişidir. 
Bımlardan her birinin şikkâyeti muh
teliftir. İçlerinden Mustafa isminde 
biri iki sene işden menedildiğini, 
Keresticiler - Eyüp hattında otobüs 
İşletmek için belediyeye müracaat 
ettiği zaman kendisine bu hatta 
münhal servis bulunmadığı cevabı 
verildiği halde kısa bir müddet son
ra diğer bir talibe ruhsatiye verildi
ğini söylemiştir. 

Altı çocuğu olduğunu söyliyen bu 
otobüsçü, belediyeden ne suretle ruh
satiye aJmdığma dair malûmat ver-
mlç ve bu izahati müfettişler tarafın
dan not edilmiştir. Otobüsçüler, ruh
satiye almak için tavassut edenlerden 
de bahsetmişlerdir. 

Belediyede çalışan B. Ali Seyfi 
dosyalar üzerinde tedkikatma devam 
etmiştir. Bu suretle teftiş heyeti bir 
taraftan dosyalar ve muameleli evrak 
üzerinde uğraşırken, diğer taraftan 
şikâyetçileri dinlemek suretile iki 
koldan yürümektedir. Gerek tedkikat 
sahasında yapılan incelemeler, gerek 
tahkikat safhasında yapüan araştır
malar ile yakında bu işin neticelene
ceği ümid ediliyor. 

İlk d a v a y a buRÜn ö ğ l e d e n 
s o n r a b a k ı l a c a k 

Dişçi Avni Bayer tarafmdan B. Ah-
med Emin Yalmana gönderilen pro
testo üzerinde müddeiumumîlik tara
fmdan yapılmakta olan tahkikat son 
safhaya gelmiştir. Hazırlık tahkika
tının şu günlerde bitirilmesi bekleni
yor. 

Otobüs meselesi etrafında açılan ve 
henüz mahkemeye intikal etmiyen 
davalar üzerinde de müddeiumumî
lik tedkikatmı bitirmek üzeredir. 

Müddeiumumîlik tarafından B. Ah-
med Emin Yalman aleyhine açıları 
ilk davaya bugün öğleden sonra as
liye birinci ceza mahkemesinde baş
lanacaktır. 

Harp bütçeleri 
artıyor 

İki sene içinde hemen 
bir misli arttı 

Cenevre 27 (A.A.) — Milletler Ce
miyeti salâhiyettar servislerinin ha-
•ırladıkları istatistiklere göre, bütün 
dünya memleketleri harp bütçelerinin 
umumi senelik yekûnu, 1932 de 4,3 
milyar ve 1935 de 5,6 milyar iken, 
1937 de 7,1 milyar altın dolara çık
mıştır. 

1913 deki aynı masraf ancak 2,5 
milyar altm dolar idi. Bu senenin 7,1 
milyarının 4,6 milyarı Avrupa, diğer 
S,5 milyan da geri kalan kıtalar ta
rafından harcanmaktadır. 

Y e m bedelleri nasıl verilecek 
Ankara 27 (Telefonla) — Gümrük 

memurlarından bazılarına verilecek 
yem bedeli hakkındaki kanunun bi
rinci maddesini değiştiren kanun lâ
yihası bütçe encümenince müzakere 
ve kabul edilmiştir. Bu lâyihaya göre 
gümrük süvari ve mıntaka muhafaza 
îoemurlarma vazifeleri İcabı tedariki
ne mecbur bulundukları hayvanlar 
İçin ayda maktu olarak 14 Ura yem 
bedeli verilecektir. Mezun bulunanla
ra mezuniyetlerinin 3 aydan fazlası 
İçin Te hayvanını elden çıkaranlara 
yeniden tedarik edinceye kadar yem 
bedeli verllmiyecektir. 

Kıtaata ald binek ve mekkâre hay-
y filoların vem bedeli de bu mikdar da-

Almanya - Danimarka 
Schlesvigde bir hadise 

çıkınlısından korkuluyor 
Kopenhaır 27 (AA.) — Danimarka 

Schlesvig'indeki Alman ekalliyeti şefi 
Dr. Moeller, gecelilerde'6Ö gün hafif 
hapse, diğer iki riazi lideri de müşte
reken 500 kuron para cezasına mah
kûm edilmişlerdir. 

Danimarka Schlesvig'inin her tara-
fmda bu hükme karşı protesto için iç-
timalar yapılmıştır. Bu münasebetle 
Nordschlewigsche Zeitung, şöyle yazı
yor: 

«Almanya'nın Danimarka Schles-
vig'ine karşı takip etmekte olduğu hat
tı hareket, Danimarka makamatmi 
endişeye düşürecek yeni bir safhaya 
girer gibi görünmektedir. 

Emniyet teşkilâtı sicil ve hal 
tercümesi nizamname projesi 

Ankara 27 (Telefonla) — Emniyet 
Umum Müdürlüğü tarafmdan hazır
lanan Emniyet teşkilâtı sicil ve hal 
tercümesi nizamname projesi devlet 
şûrasına verilmiştir. Projeye göre ter
fide esas olan ehliyet ve liyakat sicil
lerle taayyün edecektir. 

Bir polis ve âmirinin terfii için 
dem tablosundaki terfi sırası esas ol
makla beraber kanunun tayin ettiği 
fekllde iyi sicil alması şart olacaktır. 
Sicil kayıtlan ile sicil kâğıdları mah
rem olacaktır. Sicil muhteviyatını 
İffa edenler, tamamen veya bir 
kısmını ortadan kaldıranlar hakkın
da ceza kanunu hükümleri tatbik! 

GÜNÜN HADISELERI 

Gömlek modası 
Hayır, erkek modasından değil, siyasî 

bir modadan bahsedeceğim. 
Evvelâ bu modayı sosyalistler icadetti-

1er. Nutuklarında, şarkılarında «Mavi-
gömlek» sözüne sık sık rastlanırdı. Ame
lenin çalışma esnasında giydiği İş gömle
ğine kinaye olarak bunu hürmetle, tak
disle kullanırlardı. 

Fakat asıl siyasî gömlek modasmm mu
cidi Mussolini'dir. Ordudan hariç, fakat 
yarı yarıya ordu mahiyetinde bir teskil&t 
meydana getirdi: Kara gömlekliler... Ve 
buna dayanarak iktidarı eline aldı; orada 
tutundu. 

Artık, arkası sökün etti. 
Cebrü şiddetle başta kalmak istiyen ve 

memleketinin dahilî vaziyetini emniyet
siz gören bir çok fırkalar, böyle renk renk 
mintanlı teşekküller meydana getirdi. 
Bunlardan en mühimmi Hitler'in haki 
gömleklileridir ki, Führer, iktidarı eline 
alıp ayni zamanda orduya da Istinad et
tikten sonra, artık devamlarına İhtiyaç 
duymadı. 

Son günlerde en çok bahsedilen moda 
gömlek rengi ise, gene «Mavi» dir. Fakat 
bu seferki İşçi gömleği manasına değil! 
Nil'in maviliğinden kinaye olacak! Nahas 
paşa çocuklarının kılığı... 

Mısır'daki Vefd fırkası, bu mavi göm
leklileri, - ne olur ne olmaz bir gün zora 
geleceğini düşünerek - kendi menafiini 
«kuvvetle» müdafaa için ihdas etmişti. 
Hakikaten de tedbirli imiş. Zira işte kralla 
İhtilâf zuhur etti. Anlaşamamazbgın bi
rinci sebebi de, bu teşkilât: Kral Faruk, 
hükümet İçinde hükümet istemiyor. 

— Dağıtm şunları! - diyor. 
Ve belki hükümeti de, Mecli.si de dağı-

tftcalç. Fakat, Mısır sokaklarında, mavi 
gömleklilerin ağzından şu kelimelerin bile 
çıktığını Fransız gazeteleri yazıyor: 

— Meclis dağıtılır, hükümet azle-
düirse inkılâb çıkarım! 

*** 
Meşhur bir hikâye vardır: Hasta hü

kümdarın birine «Mesud bir adamın göm
leğini giyerseniz şifayab olursunuz!» de
mişler. Bütün dünyayı aratmış, mesud 
kimseyi bulamamış. Ve nihayet bahtiya-
n n birine rastlamış. Onda da gömlek yok! 

Onun gibi: «Gömleklisi» olmıyan mem
leketler de şimdiki ıdevirde en mesud... 
Çok şükür ki biz de bunlardanız! 

F. Tanur 

Hariciye Vekili 
Dişlerini tedavi ettiriyor, 

birkaç gün sonra 
Ankaraya gidecek 

Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü 
Arasın evvelki gün İstanbula geldiği
ni yazmıştık. Hariciye Vekili dün 
otelde istirahat etmiştir. 

Dün bir gazete B. Tevfik Rüştü Ara
sın bir ay mezuniyet aldığından bah
sediyordu. Bu haber doğru değildir. 
Hariciye Vekili dişlerini tedavi ettir
mek üzere gelmiştir. Bir kaç gün son
ra tekrar Ankaraya gidecektir. 

Bir haydudluk 
Divrik mıntakasmda iki 
silâhlı, bir veznedardan 
tehdidle 4100 Hra aldı 
Sivas (Akşam) — Sivas - Erzurum 

demiryolu üzerinde Divrik mınta
kasmda 11 inci kısım veznedan B. 
Rasim, çantasında bulunan 4,100 lira 
ve amele bordroları ile tevziata gi
derken bir yarmada meçhul İki 
çahıs tarafından tabanca ile tehdit 
re cerh edilmiş, paralar gasp edil
miştir. • 

Civarda bulunan ameleler, bu te
cavüzü görerek haydutları kovala
mışlar ise de bunlar önlerine çıkan 
bir kişiyi de yaralıyarak havamn sisli 
olmasından bilistifade kaçmışlardır. 

Yapılan takibat neticesinde bir çalı 
dibinde 1,300 lira, biraz ötede de 
»mele bordroları bulunmuştur. Ta
kibata devam edilmektedir. İki ya
ralı hastaneye kaldırılmışlardır. 
Karsta bir jaki dahalet etti 

Kars 27 (Akşam) — Yol kesmek, 
soygunculuk ve şekavetten maznun 
olarak yıllardanberi takip edilmekte 
olan meşhur eşkiya Bendivanlı Ay
demir bu sabah saat 9 da vali Aki-
fin evine gelerek dehalet etmiş, si
lâhını da teslim etmiştir. Bu deha
leti temin hususunda vilâyetimiz C. 
H. Partisi üyelerinin önemli hizmet
leri görülmüştür. 

Londrada Sahibinin Sesi 
mağazaları tamamile yandı 

Londm 28 (Akşam) ~ Sahibinin 
Sesi şirketinin bütün mağazaları, bü
yük bir yangın neticesinde tamamile 
yanmıştır. Haşarat yüz binlerce lira
lıktır. Müessesenin bekçi»! de diri dtrl 

J 
Madrid yeniden şiddetle 

bombardıman edildi 
Temelde Frankocular iki noktada 
mukavemete devam ediyorlar 
Madrid 27 (A.A.) — Saat bire doğ

ru şiddetli bir topçu düellosu başla
mıştır. Asi bataryaları bir kere daha 
hükümet merkezini topa tutmuşlar
dır. Mermiler, şehrin merkez sokakla
rında patlamıştır. 

Telefonica binası ile büyük caddede 
bazı binalar bombardımandan mütees
sir olmuşlardır. 

Amele mahallelerinde mermiler 
sağlam olmıyan binalarda mühim tah
ribat husule getirmişlerdir. Bombardı
man kurbanlarının adedi henüz ma
lûm değildir. 

Hükümet topçuları mukabele ede
rek asi bataryalarını sustuiTnağa mu
vaffak olmuşlardır. 

Terueldc vaziyet 
Barcelonne 27 (A.A.) — Resmî teb

liğ: Hükümet kuvvetleri henüz asi si
vil muhafızların işgali altında bulu
nan Teruel'in piyade kışlasını zaptet-
mişlerdir. Şehirde ancak iki müdafaa 
noktası kalmıştır. Bunlar papas mek
tebi ile sivil hükümet konağıdır. Bu 

iki bina dün akşam alevler içinde idi. 
Teruel cephesinde son günler zarfın

da 6,500 esir alındığı tahmin edilmek
tedir. Alman malzeme mühim bir mik
tara baliğ olmaktadır. Teruel'deki si
vil ahalinin tahliyesine devam edil
mektedir. 

Deniz cephesi: Dört asi harb gemisi 
dün Castellon ve Burriana limanları
nı bombardıman etmiştir. İnsanca za
yiat ve haşarat yoktur. Cumhuriyet 
tayyareleri mütecaviz gemileri kaçma
ğa icbar etmişlerdir. Bunlar, Majov-
que adası istikametinde uzaklaşmış
lardır. 

Frankocularm tebliği 
Saİamanca 27 (A.A.) — Resmi teb

liğ: Teruel'in müdafaasına devam 
edilmektedir. İki düşman tayyaresi 
düşürülmüştür. Şehir civarında faali
yette bulunan Franco kuvvetleri va
ziyetlerini mahsus derecede islâh et
mişlerdir. Bu kuvvetler, hükümet kuv
vetlerini çevirmeğe matuf büyük ma
nevralarına devam etmektedirler 

Titülesko Bükreşten 
Viyanaya kaçtı 

Romanyada kabine 
buhranı bilkuvve başladı 

Bükreş 28 (Akşam) — Kral Karo-
1un ansızın Bükreşe dönmesi umu
mî hayret uyandırmıştır. Kral luris-
tiyan rasist nasyonal fırkası reisi 
Voga ve liberal partisi reisi Bratyano 
ile müşaverede bulunmuştur. Henüz 
ilân edilmemekle beraber kabine 
buhranı bilkuvve başlamıştır. 

Titülesko, isminin faşist partisinin 
siyah listesine dahil bulunduğunu 
öğrenir öğrenmez Bükreşten derhal 
Viyanaya kaçmıştır. Faşistler, ikti
dar mevkiine geçmek için çok uğra
şıyorlar. 

Bu yıl 7 kruvazör ve diğer 
birçok gemi yapıldı 

Londra 27 (A.A.) — Sunday Times 
gazetesi, deniz inşaat programıma 
tatbikhıden bahsederken diyor ki: 

Bu yü zarfında İngiltere 7 kruva>-
för, 9 torpido muhribi, 3 denizaltı, 
3 mayn gemisi, 3 torpido ve muhte
lif diğer gemiler inşa etmiştir. 1937 
yılı kruvazör safının tamamlanması 
yılı olmuştur. 1938 yılında da tor
pido muhriplerle denizaltılar tar 
mamlanacaktır. 

Birinci Umum Müfettişlik 
Emniyet Müjavir muavinliği 

Ankara 27 (Telefonla) — Birinci 
Umumî müfettişlik emniyet müşavir 
muavinliğine Bilecik Kaymakamı B. 
Bakinüı tayini yüksek tasdike iktiran 
etmiştir. ^ ^ 

Ankarada bir hırtız febeketi 
meydana çıkarıldı 

Ankara 27 (Telefonla) — Ankara 
Emniyet Müdürlüğü bir müddetten 
beri şehrin muhtelif yerlerinde on
dan fazla ev soyan bir hırsız şebekesi 
meydana çıkarmıştır. Şebekeyi teşkil 
edenlerden birisi resmî dairelerden 
birinde odacı Fikri, diğeri de yağlı 
boyacı Hamzadır. Hırsızlar cürümle
rini İtiraf etmişler ve çaldıklan eşya
yı polise teslim etmişlerdir. 

Afyonda Ali Çetinkaya kîz 
enstitüsünün temel atma 

resmi yapıldı 
Afyon 27 (A.A.) - Vilâyet umumt 

meclisi tarafından yaptırılmuına ka
rar verilmiş olan Ali Çetinkaya kut 
«mtitüflü blnammn temel atma ttet-

Fransada komünist 
partisinin kongresi 

'*Halk cephesi iş başına 
geçtikten sonra nefes 

aldık,, diyorlar 
Arles 27 (A.A.) — Komünist parti

sinin dünkü kongre içtimamda söz 
alan parti umumî kâtibi Maurice 
Thorez, halk cephesinin kalkınma bi
lançosunu ya;pmıştır. Bu bilançoya 
göre yevmiyelere zam yapılmış, içti
maî kanunlar kabul edilmiş, mahsu
lât kıymetlendirilmiş ve halka rahat 
ve huzur temin edilmiştir. Hatib de
miştir ki: 

«Bununla beraber yapılacak işler 
bitmemiştir. Daima müteyakkız bu
lunmalıyız ve fakat şunu da nazarı 
İtibare almahyız ki, halk cephesi ik
tidar mevkiine geçtikten sonra rahat 
ettik ve nefes aldık.» 

Hatip, bundan sonra Sovyet rejimi
ni müdafaa etmiş ve Avrupanın faşist
liğe doğru gittiğini iddia eden Musso-
liniye cevap vererek şu sözleri söyle
miştir: 

«Avrupa, hiçbir zaman faşist esare
ti altında kalmıyacak ve demokrasi 
muzaffer olacaktır. İlk safta Fransa 
Avrupaya demokrasi, terakki ve sulh 
yolunda rehberlik «Geçektir.» 

Mussolîni dö rdüncü defa 
büyük baba oldu 

Roma 28 (Akşam) — MussoUninin 
oğlu Vittorionun erkek bir oğlu dün
yaya gelmiş ve Gido tesmiye edilmiş
tir. Bu suretle Mussolini dördüncü 
defa büyük baba olmuştur. 

Felemenk veliahdı gelecek 
ay doğuracak 

Amsterdam 27 — Veliahd prenses 
Juliaiıa'nm ikinci kânunun on beşi
ne doğru doğurması bekleniyor. Ço
cuk doğurma ameliyesi, Doestdjik 
sarayında olacaktır. Bütün köy halkı 
o günü teside hazırlanıyor. Şayet do
ğacak çocuk erkek ise 101, kız ise 
61 pare topla halka ilân edilecek, ay
ni günde doğacak bütün çocuklara bi
rer gümüş kupa, kânunusani içinde do
ğacak çocuklara da münasib birer he
diye verilecektir. Doğum gecesi, tenvi
rat ve şenlikler yapılacaktır. 

Denizyollarında bir tayin 
Eski gazetecilerden ve matbuat men-

luplarmclan Masan İbrahim Oürsoy'un 
Denizyolları teftiş bolümü kitabetine ta
yin edildiğini ve vazifeye başladığını 
memnuniyetle haber aldılc. Arkadafimif 
uaun yıllar matbuat alemiııdo çalışmış 
htylı müddet Liman ve denir. Işlerlnd» 
bulunmuş bu meslelıte de tecrübe ve nıu-
MarcM kaıanmış faal bir unr- ••:'••• ArV:a-
teiunm tebrik eder yeni y.i. ».a-

4İ 
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AKŞAMDAN AKŞAMA. 
O ne ifrattı, bu ne tefrit... 

Dün Büyük MUlet MecUsinde bir 
dil münakaşası olduğunu havadis sa-
hifelcrimizde okuyacaksınız, yahud 
okudunuz. 

«Deniz Bank» in ismi konurken, 
Bay Sadri 3Iaksudî. bunun gramer 
kaidelerimize uygun olmadığım söy> 
lemis. «İlle Deniz Bankası densin!» 
demiş. 

İsmail Alüştak Mayakon da itiraz 
etmiş: 

— Kamtnlan doğru, temiz ve dfia-
gün bir Türkçe üe tedvin edegelen 
bir meclisrjı yüksek kürsüsünde bu 
derece cesur ve kati bir dü davası ileri 
sürebilmek için insanın kuvvetli bür 
gramerci, ihtisası ile tanınmış bir 
dilci olması şarttır. Bir hukuk âlimi 
olarak hürmet ettiğim Sadri Maksudt 
arkadaşımın Türk dili grameri ile 
uğraşmamış olduğunu geçen günkü 
ifadesinden anladım. Türk dili ve 
şivesiîe alâkasına gelince, bu da söz 
götürmiyecek kadar mahduddur. 

Gerek encümen, mazbatası, gerek 
Bay Hasan Reşid, «Deniz Bank» sö
zünün doğru olduğu fikrini müdafaa 
etmişlerdir. Büyük Millet Meclisi db 
bu ismi böylece tasdik eylemiştir. 

»** 
Bay Sadri Maksudi, Türkçeyi pek 

başka mecralara sürüklemek taraf
tarıydı. Akşam'm devamlı karileri, 
benim kendisine bu sütunlarda vak-
tile itiraz ettiğimi hatınlıyacaklar-
dır. Meselâ bugünkü gibi aklımda: 

Ak kuş kürseng atıb al 
Bılbıl kürseııg tutub al 
Bu yırlımnı bir yırlımın 
Bir yulavda utub al! 
Ki şu demekmiş: 
Ak kuş görürsen atub al 
Bülbül görürsen tutttp al-
Bu şarkıyı bir kere aöylerinı 
Bir söyleyişte ezberleyip öğren. 
Bay Sadri Maksudi kendi doğup 

büyüdüğü muhitin bu sözlerini biz* 
1er için pek menus, pek anlaşdıkh 
telâkki ediyor ve sağlık veriyordu. 
Allah razı olsun şu Güneş Dil Teo
risinden ki, çıktı da bizi bu gibi cere
yanlardan kurtardı. 

Demek Bay Sadri Maksudi o dere- . 
ce değişiklik taraftan iken şimdi de 
bu derece muhafazakâr kesilmiş; bir 
«Deniz Bank» sözüne itiraz ediyor. 

O ne ifrattı, bu ne tefrit! 
*** 

tsmail Müştak Mayakon gayet iyi 
misaller göstermiş: Sümer Bank, Eti 
Bank gibi, bu sözlerin de çevikliği, 
çalanlığt İle bugünkü zümiyete uy
duğunu söylüyor. Yalnız bu yeni mi
saller değil, esldden de ayni tazrda 
alem teşekkülleri yapılmıştır: Ayvan-
saray, Topkapı, Çankaya gibi... Ay-
vansarayı, Topkapısı, Çankayası de
miyoruz... Ve iüe Kadıköyü, Vakıf 
lıanı, Ağacamü demek meclrariyeti 
olmadığı gibi... Dilimiz, bu tabirleri 
yavaş yavaş Kadıköy, Valal han, 
Ağacami lıaline gı^irmiştir. Bogiin-
ktt selikaya im toparlak ve luvrak fe-
killer dalıa uygun geliyor. 

Hattâ Kültür Paralc, Basın Foto, 
tpek tş, Kemal Film, Türk Spor, gflri 
terlüpler, her günkü hayatımızın sl-
nesinden fı^armağa baçladL 

Bunlar, realitelerdir f« değişen, 
siiartlenen bir Iıayatm samretlerl-
dir. Kamutay, tabiri kabul etmekle 
im değişikliği laıvradığuu bir kere 
daha isbat ettL (Vâ-NÛ) 

K ı z ı l a y a t e b e r r u 
İstanbul 13 üncü ilkokul talbesi, 

başöğretmenlerinin teşviMle sûcm-
lannda 17 lira toplamışlar ve Kızılaya 
vermişlerdir. Minimini yavrulan tak
dir ederiz. 

İyi bir teşebbüs 
Beyoğlu halkevi 
bir kitap sergisi 

açıyor 
Beyoğlu Halkevi, vatandaşlar ara

sında okumak zevkini yaymak, kltar 
bin insanlar için en ijri bir arkadaş 
olduğu kanaatini yerleştirmek mafc-
sadile çok haprlı bir teşebbüse giriş
miş, 5 kânunusani çarşamba günü bir 
«Türk kitap sergisi» açmağa karar 
vermiştir. Bu sergi, lıer yeni yüm ilk 
haftasında açılacak ve burada bir 
hafta içinde Türk neşriyat sahasm-
da çıkan kitaplar teşhir edllecelrtir. 
Bu seneki sergide 936 ve 937 senele-
rlndeki türkçe neşriyat teşhir edile
cektir. 

Sergi, bir senelik neşriyatı göster
mek suretile kültür ve fikir hayatı-
mızm faaliyetini canlandıracağı gibi, 
kitap satışma da yardım edecektir. 
Sergide teşhir edilen kitaplardan al
mak isteyenlere birer kart verilecek 
ve bu kartlar sayesinde istenilen M-
tip, kitabı neşreden müessese taraJ-
fmdan tenzilâtla satılacaktır. Her ki
tap hakkında yapılacak tenzilât, ay
rıca sergide ilân edilecektir. 

Çöken kat 
Eski Yunan konsoloshane
sinde mühendisler tedkikat 

yapıyorlar 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde eski 

Yunan konsoloshanesi binasmda ya
pılan tadilât sırasmda birdenbire orat 
katm çökmesi üzerine bir amelenin 
öldüğünü, bir amelenin de yaralana
rak hastaneye kaldırıldığım yazmış
tık. 

Hadise etrafında polis ve adliymln 
yaptığı tahkikattan başka tadilât sı
rasmda fenn! hata olup olmadığmm 
tesbiti için Belediye fen heyeti müdü
rü B. Hüsnü, Beyoğlu başmühendisi 
B. Şevket Ue Belediye merkez mühen
dislerinden B. Nevresi memur etmiş
tir. Mühendisler dün akşam geç vak-
ta kadar çöken binada tedkikat yap
mışlardır. Hazırlıyacaklan fennî raf-
poru foı işleri müdürlüğüne verecek
lerdir. 

T e v k i f h a n e d e y a r a l a n a n 
S a l i m i n y a r a l a r ı 1 0 g ü n i ç i n 

d e Î3ri leşecek 
Evvelki akşam İstanbul tevkifha

nesinde mevkuflardan Salim ile B»-
kir, Hüseyin re Ali adlannda dört ki
şi arasında çıkan kavgada bunlardan 
Salimin yaralandığuu dün yazmıştık. 
Bu vaka etrafmda müddeiumumi 
muavinlerinden B. Hakkı Şükrü tah
kikata devam ediyor. 

Şimdiye kadar yapılan tahkikattan 
Salimin, kavgacılardan Bekhr taraîıa-
dan vurulduğu ve Beklrin bu valcajrı 
sivriltilmiş bir demir parçasile yap
tığı anlaşüıyor. Salimin yaralan tdı-
likeli demdir. Salim dün muayen» 
edilmiş ve yaralarmm on gün zar-
fmd* iyileşecek derecede olduğu an
laşılmıştır. Muayene raporu da müd-
deiımıumîliğe verilmiştir. 

Haklı şikâyetler 
Bu şose tamir görmeli! 

Bu resim, Kadıköy - Bulgrurin - Mer-
dlvenköy «Şose» sine aiddir. Burasını 
hergün Kadıköy belediyesine ald kırk 
eli çöp arabası üçer dörder sefer ya
parak tahrip ediyor ve neticede yol 
işte bu hale girdi. 

Bizzat çöpçüler de artık bu «Şose» 
den geçemez oldu; duvarların üze
rinden yahud tarlalardan yürüyorlar. 
Malımızı mülkümüzü harab ediyor
lar. Sıhhate zarar veren taaffünleri 
de caba. 

Yolım gerisinde elli altnuş hanelik 
bir mahalleyiz; her gün şafakla elli 
altmış yavrumuz Kadıköyüne mek
tebe gidiyor. Geçen kış olduğu gibi 
bu üç ayda; mütemadiyen tahrip edi
len yolumuz yüzünden ancak on gün 
mektebe gidebilen yavrulanmızm 
gerek maddi gerekse manevi Karar
lan kime aittir? 

Yol tekerlekleri parçalanan, bey
girleri devrilen arabaların, va daimi 
patinajdan bozulan kamyonların ha
sıl ettifti yetmiş seksen metre uzun-
luihuıda göllerle, en M*SI btrcr met
re derinliğindeki hendeklerle kapalı
dır. 

IHkkat re insafı lütfen flaerimim 
celbedlniz. 

Bulgurlu kariyesine tabi 
Taoocaklan mahallesi halkı 

Açık muhabere 
Ikfedada, Bahariyede Sokullu so

kakta 7 numarada Bayan Mlhrlban'a: 
Bu sütunda bir şik&yet mektubunua 

çıkmıştı. Lise mezunu bir gencin iş
siz kaldığından bahsediyordunuz. İn
tişar eden mektubımuz üzerine, o genci 
çalıştırmak iofelyen Mr müessese zu

hur etmiştir. Bize müracat etate. 

Elektrik şirketi 
aleyhindeki dava 
Beklenilen rapor gelmedi
ğinden dava başka güne 

bırakıldı 
Şehrin. Anadcdu yakasmdaki tesi

satta kullamlmak üzere gümrüksüz 
olarak getirilen malaemeyi Rıaneli t»> 
rafında kullanmak suretile gümrük 
kaçakçüığı yapmaktan suçlu elektrik 
şirketi erkâmnm muiıakemelerine bo> 
şinci ceza mahlcemesinde iMüaUrken 
yine gümrüksüz olarak getirilen oa 
yedü ton l}akır tel Ue 550 kadar demir 
potreli diğer baa şirketlere satmak 
suretile gümrük kaçakçılığı yapmak 
suçundan ayni şirket aleyiıbıe Udnd 
bir dava daha açümuş ve her Ud dara 
birleştirilmişti. 

Dün beşinci ceza mahkemesi bu da
valara devam etmiştir. Bımdan errel-
ki celsede, ikinci dava etrafmda şir-
Icet muamelâtı üzerinde bir heyet ta^ 
rafmdan tedkikat yapılmasına karar 
verilmişti. Dün, heyetin tedklkatı ik
mal edilerek henüz raporu gelmemiş 
olduğu anlaşılmış olduğımdan, rapo
run verilmesi için muhakeme başka 
güne bırakılmıştır. 

Liman tesisatı 
Proje gelir gelmez 

yeni tesisata 
başlanacak 

istanbul lirnsmınm son sistem tesi
satla teçhizi için Gibs müessese
sinde Iıazırlanan esas proje yübaşım 
müteakib Londradan şehıimtze gön
derilecektir. 

Projenin tatbildne İlki>aharda bağ
lanacaktı. Fakat limanm yeni tesisa
ta şiddetle ihtiyacı olduğımdan proje 
gelir gelmez tatbikine geçilmesi ka-
rarlaştınlmıştır. 

O r t a t e d r i s a t u m u m m ü d ü 
r ü n ü n t e d k i k l e r i 

Şehrimizde bulunan yüksek tedri
sat umum müdürü B. Cevad, dün sap 
bah üniversiteye gelmiş, rektör B. Ce
mil Bllsel Ue bir müddet görüştük
ten sonra öğleden sonra güzel sanat
lar akademisine giderek orada yapı
lan inşaatı tedkik etmiştir. 

B. Cevad, üniversitenin yeni sen© 
bütçesinin tedklkatı bitirilinceye ka
dar şehrimizde kalacaktır. 

Şehrin işıklan 
Daha 1800 lâmba konması 

görüşülüyor 
Belediye ile elektrik şirketi arasın

da yapılan mukavele üzerine kısmen 
yerlerine konan, kısmen de kcmacak 
olan Ud bin elektrik lâmbasından 
başka sokaldann aydmlatılmasını 
tamamlamak üzere bin sekiz yüz 
lâmbaya daha ihtiyaç görülmüş ve 
bu lâmbalann tesisi için getirUecek 
malzemenin gümrük resminden af
fedilmesi için Nafla Vekâletine mü
racaat edilmişti. 

Nafla Vekâleti, belediyenin bu mü-
racaatma muvafakat etmiştir. Ya-
kmda resmî tebligat yapılacaktır. 
Belediye bu mtlsaadeyl alır almaş 
elektrik şirketüe bir mukavele daha 
imzalıyacak ve ş^ıir meclisinden ge
çirdikten sonra eski Ud bin lâmbar 
dan başka diğer bin sekiz yüz lâmba 
da şehrin muhtelif semtlerine dağıtı
lacaktır. 

Devlet memurları ay sonuna 
kadar sicillerini hazırlı-

yacaldar 
Bütün devlet memuriarmm kendi 

slciUerini hazırhyarak ay osnuna 
İcadar mensup bulunduldan Vekâlet
lere göndermeleri dün vttâf^e tebUğ 
edümlştlr. _ ^ _ ^ _ _ 

Ak$am laz sanat mekteplerin
de çiçek ve moda muallimliği 

için imtihan yapılacak 
Akşa&ı kıa sanat m t̂eplerlne aid 

çiçek ve moda muallimliği için yar 
kmda bir imtUıan yapılacaktır. 

Bir otomobil bir sütçüye çar
parak yaraladı 

Sütçü Salim İsminde Mrl, dün sabah 
saat yedi sularında Beşiktaşa doğru 
süt götürmekte iken Dolmabahçe cl-
vannda şoför Nureddinln idaresindeld 
otomobilin sademesine ugtamış, muh
telif yerlerinden yaralanmıştır. Şoför 
yakalanmış dtap hakkında ic ıç eden 
muamele yapılmaktadır. 

İSTANBUL HAYATI 

İyi ki radyo almamışıml 
ötede beride üç beş ki^ Ur araya 

gelip ballandıra baUandıra radys 
halisine giriştikleri saman, bu bahtl> 
yarlar arasmda bulunaraadığuna 
hayıflanırdım. 

Nîlıayet, yanımızdald komşu, ben* 
den ei'vel bu murada erdi On beş 
gündenberi hiç bir akşam radyoM 
eksik, olmuyor. Oda duvarlanmıs M* 
tişik olduğu için biz de dinllyet»l]l* 
yoruz. 

Akşam üzeri muhtelif Avrupa vM 
Amerika istasyonlarmdan alınan Uv 
kaç parça müzikten sonra bir h»* 
murtu duyuluym^ 

— Alo alo. Burası İstanbuf radyais 
su. Şimdi, ( ... ) ile arkadaşlarını 
dinUyecelcsiniz. 

Ve, bir iki keman cızırtısUe faad 
başhyor: ı 
(ömrüm seni sevmekle nihayet bulacmMıı% 
YalntE senin aşkm üe mham sıdacaktırdi 

Ardmdan: 
< Tanık Ömer ber saraştaa bir yara tmıyi^ 
Yanık Ömer, yiflt ömeeeeer, siperleıl 

amraiM 
Onun peşinden: 

< Batarken ufukta bu akşam günef. 
Gönlünde bir acı yandı mı Lcylââft&f» 

Daha sonra: 
«Kalblere mr fcir »mfauuuı, 
Rumba da nunfea. 

Ve, yanık aldar, imltUerle: 
<Ba rece çamlarda kalsak ne «dv?» 
Düıkat etUm. On beş gündenlıefl 

her akşam İstanbul radyosu hqı ay> 
ni sarkılan tekrarlıyaralt, i^temiy* 
istemiye borç ödüyormuş gibi faak 
bitiriyor. İnce musiki zevki, zmıb»> 
laıia kafamıza perçinleniyor. Sana#> 
kârm biri h ^ ajriyaın' 
«Yalau senin afkm Ue robun solacaktejl 

Diye barbar l>ağınyor. Fakat, g»* 
liba ruhunun Icölderi Ur irmak İK*« 
narına saplanmış olacak İd, bir ttk^ 
İÜ solamıyor, öteki şarkıda, her ab* 
şam Yanık Ömer muharebelme gtai* 
yor, yaralar alıyor ve kanlan tışkmı 
fışlara siperleri aşıyor. Her halde İM 
kahraman Ömer, İspanya cephele* 
rinde gönüllü olarak çarpışıyor. Dİ* 
ger bh* sanatkârımız da, gün l>at> 
tıktan sonra karanlıklarda Leylâsuui 
haykınyor. Bari, Leylâ inatçıhğı bl' 
raksa, cevap verse de lıisl bu çığlık
lardan kurtarsa. 

Hele öteki şarla!.. Geçen gece pena 
ceremin kenarlarında buzlu rüzgâr» 
1ar acı acı ıslık çalarken iuiltill fe» 
yatlar başladı: 

<Ba fM» çamlarda kalnk ne »lıırT» 
Perdenin aralığmdan dışanya gta 

atarak gayri ihtiyart mırıldandım: 
«— SaİMdıleyin çam kütüklerinlii 

altında donmuş iki cesed bulvrlafl 
ve gaaetriere bir havadis çıkar.» 

Düşünüyorum. DinUyeceğimit 
yeril musiki bu bir kaç temcid pllA« 
vından İbaret olduğuna, ve adam* 
akılta Mr müzik dinUyebilmck !«*• 
daima dünyanın Ma jttsfindeld IIN 
tasyonlara başvurmağa meebor ka* 
lacağıma give, iyi id radyo almam» 
şım. 

Cemal RetOc 
mmımmmmmmmmmmmmmmamummıiıımmımmmmmmmımmmmmmU 

Bayan Sabiha Zekeriyjranui 
davası 

Teşrinievvd aymda yazdan 
yazüarda Icendisine hakaret edildl|| 
iddiasUe Bayan Sabiha Zekerlya ta> 
rafmdan Cumhuriyet gazateai a l e^ 
hine bir hakaret davaa açüdığım ya» 
mı^tk. MüddeiumımHUk bu dav* 
üzerteıd^ .tedkUcatuu Utiııni« v ı 
muhakeme yapılmak üzere evrakı ••* 
üye cesa mahkemesine vermişttr. 

Bay Ameaya göre 

— Sen fldeba arâsuıda hafir, neyir 
omyoraun, btUnln bay Aznca... 

,.. MtialA bir gazt̂ lc, bir muhacrl 
rİD eserini: «Falamn en gü2cl eserini 

... Üç ay sonra gene ayni muharrl* 
dn bir eserini: cBu eser Falaoıa ea 

Andan alb ay geçiyor. gtM 
ayni mubaniria bir eseri: «Falanın 

Ba bir tleanl vMl f ln id ib 
yoksa.. 
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^^aponlar Şantungu da 
işgal etmeğe başladılar 

Bir Japon kolu Şantungun mühim 
gerlerinden Tsinana doğru ilerliyor 

Amerika yeni bir nota vererek Panay hadisesine 
kapanmış nazarile baktığmı Japonyaya bildirdi 

Şanghay 27 (A.A.) — Çin menba-
liknndan alman malûmata göre, Şan-
tung cephesinin Tsinan bölgesindeki 
Jı^Mmlar dün Tsinamn 70 kilometre 
6oğ}i şimalinde bulunan Hoanghojrü 
demiryolımu geçmişler ve şimdi Tsing-
tao - Tsina demiryolu istasyonu olan 
Çatıtsunga doğru yürümektedirler. 
Hoang - Honun cenub sahilinde bu
lunan Lokauçen yakmmdaki Çin 
mevzileri Japon topçusuntm ateşi al-
tmdadır . 

Tientsin 27 (A.A.) — Japon kıta-
lannın umumî karargâhi, Tsinan'ı 
İşgal etmiş olan Japon kuvvetlerinin 
şimdi şehrin tahkim edilmiş olan kıs-
mmı işgal eden Çinlileri tardetmek 
«uretile temizleme ameliyesile meşgul 
bulunduklarmı bildirmektedir. 

Bir Japon erkânı harp zabiti Tien 
İTsin - Puken cephesinde uzun bir te-
vakkufdan sonra Japon taarruzunun 
başlamış olduğunu beyan etmiştir. 

A m e r i k a n ı n y e n i b i r n o t a s ı 
Tokyo 27 — Amerika Japonyaya 

yeni bir nota vermiştir. Notada Pa
nay hadisesinin kapanmış sayıldığı 
bildirilmekte, fakat Amerikanın, Ja
ponya tarafından alınacağı bildiri
len tedbirleri büyük alâka ile bekle
diği ilâve edilmektedir. Amerika se
firi B. Grow notayı verirken Japon 
Hariciye Nazırının dikkatini bilhassa 
bu noktaya çekmiştir. 

Japon Hariciye Nazırı B. Hirota, 
İki devlet arasındaki dostane zihniyet 
sayesinde hadisenin kapanmasından 

Japonyanm Cinde işgal ettiği dört 
vilâyeti ve işgale başladığı Şantungun 

vaziyetini gösterir harita 

dolayı memnuniyet göstermiştir. 

J a p o n g a z e t e l e r i n i n 
m a k a l e l e r i 

Tokyo 27 (A.A.) — Nişinişi gaze
tesi, Panay hadisesinin bir hal sure
tine raptedilmesi keyfiyetinden bah
sederken diyor ki: 

«Bu meselenin halledilmesi Şang-
Kay-Şek hükümetinin çökmesini ko
laylaştıracaktır. Zira İngiltere ve 
Amerikanm birlikte yapacakları ha
reket ihtimallerine dayanan devamlı . 
mukavemet ümidlerini yok etmekte
dir.» 

Osahi gazetesi ise, bilâkis. Ameri
kanın notası, Çinin müstakbel vazi
yeti hakkında Japonyaya yapılmış 
kapalı bir ihtar mahiyetinde telâkki 
eylemektedir. 

Çanakkaledekj çarpışma 
muhakenıesi 

İtalyan vapuru kaptanı 
300 lira kefaletle serbes 

bırakıldı 
Bir müddet evvel Çanakkale boğa

sında Narabumu civannda İspanyol 
bandırah Magalanes vapuru, İtalyan 
bandırah Kapopino vapuru ile çar
pışmış, kapopina vapuru batmıştı. 

Çanakkale asliye ceza mahkeme
sinde bu kazamn muhakemesine de-
yam edilmektedir. İspanyol vapuru
nun kaptanı mevkufen muhakeme 
altına alınmış, İtalyan vapuru kap-
tanhun gayri mevkuf olarak muha
kemesine karar verilmişti. Bu vapu
run kaptanı Perfetti Françesko ts-
tanbulda bulunuyordu. 

Muhakemenin son safhasında Ça
nakkale ceza mahkemesi bu kapta
nın da tevkifine lüzum gördüğün
den İstanbul müddeiumumîliğine 
tevkif müzekkeresi göndermiş ve 
Perfetti Françesko Çanakkaleye gön
derilmek üzere burada tevkif edil
miştir. 

Kaptan Perfetti Françeskonun ve
kili Çanakkale mahkemesine müra-
caatle kaptanın kefaletle serbest bı-
rakılmasım istemiştir. Çanakkale 
mahkemesi bu talebi kabul ederek 
kaptan Perfetti Françeskonun üç 
yüz lira kefaletle serbest bırakılma
lına ve sorgusunun İstanbul asliye 
birinci ceza mehkemesi tarafından 
İstinabe yolile alınarak Çanakkaleye 
gönderilmesine karar vermiştir. 

Mtbkemenin karan İstanbul müd-
deiumumîliğne dün tebliğ edilmiştir. 
Buçlu, Çanakkale mahkemesinin tak
dir ettiği üç yüz lira kefalet parasını 
dün yatırmış ve serbest bırakılmıştır. 

Kaptan, İstanbul asliye birinci ce-
ca mahkemesinde sorguya çekilecek 
ye istinabe evrakı Çanakkaleye gön-

Karadenizde 
fırtına şiddetlenei 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

H a v a v a z i y e t i 
Yeşilköy rasad merkezinden aldığı

mız malûmata göre, dün saat 14 te 
hava taiyiki 768,9 milimetre, en az 
sıcaklık sıfır ve en çok 4,2 santigrad 
olarak kaydedilmiştir. 24 saat zarfın
da yağan kar ve yağmurun metre mu-
rabbama bıraktığı su miktarı 1 kilo
gramdır. Dün şehrimizde hava tama
men kapalı ve yağışlı geçmiş, sabah
leyin hafif kar yağmıştır. 

Memleketimizin Karadeniz kıyıla;-
rüe Marmara havzası tamamen ka
palı ve yağışlı, Ege kapalı, yurdım di
ğer nuntakalan da kısmen bulutlu
dur. Yağışlar Marmara havzasmda 
kar, Karadeniz kıyılarında çisenti şek
lindedir. Rüzgâr Trakyada ve Akdeniz 
kıyılarmda şimalden, Karadeniz kıyı-
larmda cenuptan orta kuvvette esmiş
tir. Diğer mmtakalarda sakin kalmış
tır. 

H i s a r v a p u r u m ü r e t t e b a t ı n ı n 
c e s e d l e r i b u l u n u y o r 

Merkep adası kayalanna çarparak 
parçalanan Hisar vapuru müretteba-
tmm cesedleri birer birer çıkarılmak
tadır. Dün de bir cesed Rıva sahille
rine düşmüş ve tahlisiye memeurlan 
tarafından denizden çıkarılmıştır. Ce
sedin Rizeli ateşçi Yusufa aid olduğu 
anlaşılmıştır. Son kurtanlan tayfa 
temelein anlattıklai'ina göre Yusuf 
İlk defa ateşçilikle denize açılmıştır. 

Evvelki gün çıkarılan beş cesedden 
üçünün Hasan kaptan, Receb Ali ve 
Kâşife aid olduğu dün anlaşılmıştır. 
Diğer iki cesedin yüzleri bozulduğun
dan henüz teşhislerine imkân hasıl 
olamamıştır. Cesedler Beykoza nakle
dilmiş ve dün hükümet tabibi tara-

fındatı muayeneleri yapılmıştır. Ora
da ailesi olmıyanların defin işlerini 
Kalkayanoğlu acentası üzerine almış
tır. Tahlisiye mürettebatı cesed ara-

Türk hekimleri 
Dostluk ve yardım cemi

yeti kongresi aktedildî 
iki senede bir kongresini akdet

mekte olan Türk Hekimleri dostluk 
ve yardun cemiyeti, bu pazar günü 
umumî toplantısım yapmıştır. 

Kongre reisaiğine general Hazım 
Bellisan ve kâtipliklere Besim Ruşen, 
Aliye Riza, Kameriddin ve Ziyaeddin 
seçilmiştir. 

İki senelik mesai raporu cemiyetin 
umumi kâtibi Fethi Erden tarafın
dan okımmuştur. Okunan rapordan 
anlaşıldığına nazaran, cemiyetin aza
sı her gün çoğalmaktadır. Bu iki se
ne içinde ölen hekim ailelerine cemi
yet 12,000 lira kadar nakdî yardım 
yapmıştır. Yapılan bu yardımlann 
çok faydalan olduğu anlaişılmıştır. 

Raporda cemiyetin, bütün azasını 
bir arada bulunduran ve her türlü 
tafsilâtı havi papiyekuşe üzerine ne
fis bir şekilde basılan albümden bah
sedilmekte ve bu albümde basılan ve 
evvelce gazeteler tarafmdan çıkarü-
mış bazı eski hatıraları fotoğraf ko-
leksiyonlanndan vermek suretile yar
dımlarda bulunan (Cumhuriyet, Tan, 
Kurun, Sonposta ve Akşam) gazete
lerine teşekkür edilmektedir. 

Cemiyet, Etibba odasının tesis et
tiği kütüphaneye 250 lira hediye ede
rek bazı yeni kitapların alınmasına 
vesüe olmuş ve bu sene Etibba odası 
idare heyetine çalışmak üzere giren 
azahın seçilmesi için yardımlarda bu
lunmuştur. Bundan başka, cemiyet 
mesaisinin her gün bir parça daha 
büyümesi hasebile, tesadüf edilen ba
zı hukukî müşküllerin halledilmesi 
için cemiyetin fahrî hukuk müşavir
liğini İstanbıüun tanınmış avukatla
rından Hüseyin Kâminin deruhde 
ettiği bildirilmektedir. 

Raporda cemiyetin yapmak işediği 
bazı işler hakmda Sıhhat Vekâleti 
ile temasta bulunan murahhasların 
aldıkları intiba anlatılmaktadır. Ra
por, oldukça münakaşayı mucib ol
muş ve idare namına bütün tenkit
lere cevab verilmiştir; Neticede gerek 
rapor ve gerek murakip heyetinin 
okudukları rapor kabul olunmuştur. 

Kongi'e münasebetile Atatürke, 
Başvekile, Sıhhat Vekiline ve Millet 
Meclisi Reisine tazim telgrafları çe
kilmesine karar verildikten sonra 
idare heyeti intihabına geçilmiştir. 
Yapılan tasnife göre idare heyetine: 
Neşat Usman, Fethi Erden, Fahred-
din Kerim Gökay, Süreyya Hidayet 
Serter, Kâzım İsmail Gürkan ve İh
san Arif Derman ve Ahmed Şükrü 
Emed seçildiği anlaşılmıştır. 

Çanta ne oldu? 
Bayan Azize adında bir kadm Bey-

oğlunda bir gazinoda otururken çan
tası ortadan kaybolmuştur. Çantada 
bir beşibiryerde, bir küpe, 17 lira pa
ra vardı. Bayan Azize yanındaki ma
sada oturan ve bir aralık kendisile gö
rüşen bayan Nedimeden şüphe ettiği
ni söylemiştir. Polis tahkikata başla
mıştır. 

I N O E L G E C E Sİ N D E 
MAKSİM ve GARDEN 

TVIüzikhoUerinde fevkalâde cğlenilmiştir. 

YILBAŞI REVEYONU 
için de sofralar tükenmek üzeredir, 
MAKSİM'de AMBASADÖR CAZI 

GARDEN'de İKİ ORKESTRA 
terennümatı arasında lâtif sürprizler... Eğlenceli numerolar... Büyük bir çi

çek muharebesi... Muhtelif eğlenceler... 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Böyle olacağı zaten belli idi.... 
DANİELLE DARRİEVX Dün akçam S A K A R Y A sinemasında 

S U İ İ S T İ M A L D A V A S I 
FUmini emsalsiz bir tarzda canlandırmağa ve seyircileri mütemadi 

bir heyecana gark ederek takdir alkışlarile karşılanmağa muvaffak olmuştur. 

En Şen Havalar... En Cazip Valsler... LEHAR'm en meşhur opereti 

N A M U S L U K A U I N 
Nefis operet filminde 

Yarın akşamdan itibaren 

HENRY GARAT - RAİMU -
MEG LEMONNİER 

gibi ÜÇ operet ve şarkı kralı 

S O M E R sinemasında 
Mükemmel dans edecek ve nefis şarkılar taganni 
edeceklerdir. Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

E\ T i 
.ndA cerı 

devam 

• TÜRK SİNEMASINDA ^ ^ ^ " 
N A K A Ç A K Ç I L A R I 
Baş rolde: H A N S A L B E R S 

Yunanistanda cereyan eden meraklı, heyecanlı, şarkılı güzel film muvaffakfyetle 
devam ediyor. İlâveten: EKLER Jl'RN.\L dünya haberleri. 

Bir o t o b ü s b i r t r a m v a y a 
ç a r p t ı 

Dün Beyoğlunda Daire tramvay te
vakkuf mahalinde bir otobüs tram
vay müsademesi olmuştur. 

Belediye dairesi önünden Tepebaşı-
na gitmekte olan 166 numarah tram
vay arabası tevakkuf mahaline geldi
ği sırada; arkasından ilerleyen Çekme
ce 36 plâka numaralı otobüs, solun
dan tramvayı geçmek istemiş, virajda 
bir çarpışma olmuştur. Çarpışmada 
otobüs tramvayın ön sahanüğının sol 
tarafını hasara uğratmıştır. 

Hâdiseyi müteakip zabıta ve seyrü
seferce mahalinde keşif yapılmış, bu 
yüzden on beş dakika kadar bu hat 
üzerinde münakalât durmuştur. Oto
büs şoförü suçlu görüldüğünden ya
kalanarak hakkında takibata girişil
miştir. 

• ̂  Şehzadebaşı 
I FERAH sinemada 

I mı 

Tepebaşı Tiyatrosu dram kısmı 
Bu akşam saat 20.30 da 

K R A L L İ R 
Trajedi 3 kısım. Tfazan Shakes-

peare. Türkçesi Seniha Bedri 
28/12/937 salı günü akşamı Şehir Tiyat
rosu operet kısmında saat 21 de. Sanat
kâr Naşid tarafından BEYİMİN TİYAT

ROYA MERAKI komedisi ve 
BİR KAVUK DEVRİLDİ 

Bu gece; Hem sinema, hem tiyatro 
İSMAİL DUMBULLU Halk gecesi 
Duhuliye 10, Umum koltuklar 20 

_ Talebeye 15. Localar umumiyetle 100. 
\ Perşembeye: MUALL.\ KONSERİ 
I 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Naşid ve arkadaşları 

Mlşel varyetesi 
Saat 20,30 da Saadet ge
cesi AFACAN komedi 3 
perde. Çağhyan saz he
yetinden bayan Saadet 
Adanadan yeni gelen 
dans melikesi MELEK 
Fikriye. Sabriye iştir&k edeceklerdir. 

T ERTUĞRLX SADİ TEK 
TİYATROSU 

Bu gece: Bakırköy 
(Miltiyadi) sinemasında 
(KÖR) piyes 3 perde. 

AMAN HANIM SUS 
komedi 1 perde. 

Eminönü Halkevinden: 
1 — İkincikânun 938 başmdan itibaren 

Evimizde (Parasız Halk Musiki Dersleri) 
ne başlanacaktır. 

2 — Bu dersler: Solfej, Koro, Keman, 
Viyolonsel, Piyano, Alto ve Bas derslerin
den ibarettir. 

3 — Bu derslerden her hangi birine de
vam etmek arzu edenler Cağalogiunda 
merkez binamıza gelerek büroda kayıtla
rını yaptırıp bu husustaki şartlarımızı 
öğrenebilirler. 

Senenin en muhteşem filmi — Tolstoy'un meşhur eseri — Bethoven'in ilâhî müziği 
K R E U T Z E R S O N A T 

Bütün İstanbul hayran olacaktır. (FRANSIZCA), Lil Dagover — Peter Peterson - Allrecht Schoenhals 
31 Birinci kânun cuma akgamı T Ü R K Sinemasında 

Önümüzdeki perşembe akşamından itibaren S A R A Y sinemasımn göstereceği 

LOREL - HARDI 
PERİLER 

Harikulade sergüzeştlerle dolu TÜRKÇE SÖZLÜ süper komik fihninde bütün 
seyircileri katıhrcasına güldürecek ve salonu kahkaha tufanı ile çınlatacaklardır. 

İYİ Q L ^ [^ sineması 1938 senesi HEDİYESİ olarak 

YARIN AKŞAM büyük sinema müsameresinden başhyarak, görülmemiş 
derecede NEFİS — ZENGİN ve GÜZEL bir program takdim ediyor. 

1 - MiKiNiN 1938 şen haftası 
4 kısımlık tamamen renkli - eğlenceli - musikili komedi. 

2 - Ş E N Y U M U R C A K 
SevimU SHÎRLEY TEMPLE'in 

Fransızca söılü, en son ve EN GÜZEL FİLMİ. Numaralı koltuklar şimdiden satılmaktadır. Telefon: 40868 



.311 A^l İL,M AL: 

O r t a A v r y p a va^ByetS 
Macar Başveküi ile Hariciye Nazı-

rtnm ahiren Berlini resmen ziyaret 
etmelerinin ve Macar Harbiye Nazırı
nın da şimdi Romada bulunmasının 
ne gibi siyasî neticeler hasü eylediği 
artık kati olarak anlaşıldı. Macar 
Hariciye Nazın son beyanatında bu 
devletin faal bîr sulh siyaseti takib 
eylediğini ve bu maksadla Küçük iti
lâf devletlerile ahiren müzakerelerde 
bulunduğunu söyledikten sonra Ma-
caristanı İtalya ile Almanyaya bağlı-
yan bağların bundan sonra bir kat 
daha kuvvetlendireceğini haber ver
miştir. 

Tuna havzasındaki siyasî havayı iyi
leştirmek için Macaristamn hiç bir 
iftira ve intrikaya bakmıyarak mesa
isine devam edeceğini ve lâkin her ne 
bahasına olursa olscun bu havayı 
iyileştir7neğe Macaristamn mecbur 
bulunmadığını da ilâve etmiştir. 

Bu sözler Macaristamn artık tama-
mile Berlin - Roma mihverine tâbi 
olduğuna ve Küçük itilâf ile anlaş
mak için kendisinin millî taleplerinin 
kabul edilmesini şart koyacağına şüp
he bırakmamaktadır. Yine mumai
leyhin haber verdiğine göre Roma 
portokollanna dahil olarak araların

da siyasî ve iktisadî işbirliği yapan 
üç devlet İtalya, Avusturya ve Macor 
ristantn gelecek konferansı Peştede 
akdedeceklerdir. 

Bu konferansta Orta Avrupaya ve 
alelumum Avrupa politikasına aid 
mühim kararlar verileceği anlaşüt-
yor. Çünkü şimdiye kadar MiUetler 
Cemiyetinin en sadık taraftan bu
lunan Avusturya bu müesseseyi ten
kit etmeğe başlamıştır. Avusturyanın 
mukadderatını şimdi elinde bulundu
ran Başvekil Şuşnig Noel münasebe-
tile yazdığı son bir makalede Millet
ler Cemiyetinin ıslah edilmesi lüzu
munu ileriye sürmüştür. 

Avusturyanın bu beynelmilel mü
essesenin ıslahını istlyen devletlerin 
daima ön, sırada bulunacağını kay
detmekle Milletler Cemiyetine karşı 
bu küçük devletin de hoşnud bulun
madığını isbat etmiştir. Bu hoşnud-
suzluk Avusturyanın Milletler Cemi
yetinden çıkmasına bir hazırlık ola
bilir. Gelecek ay Macar payitahtında 
toplanacak konferansta Macaristan 
ile Avusturyanın Milletler Cemiyetitıe 
karşı alacaktan son ve kati vaziyetler 
tesbit edilecektir. 

Feyzullah Kazan 
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KUVVETLİ HAFIZALAR 
Jul Sezar, kendisi mektup yazar

ken, üç kişiye ayni zamanda dikte 
edip üç ayn mevzuda mektup yazdırır-
mış. 

Tcmistokles, Atina halkınm ayn 
ayn hepsinin adlarım bUirmiş. 

FUozof Senek, bir kere dinlediği iki 
* bin mısraı derhal ezbere yanlışsız 

tekar edermiş. 
Zamammızda da böyle kuvvetli ha

fızalar görüldü. 1929 da ölen Frank 
. Hükley mektepteyken, ilk defa oku

duğu 12 sahifelik bir metni kitabı ka
payıp ezbere okudu. Zerah Kolbum 
adında başka bir çocuk ta, logaritma 

• cetvelile on dakikada halledilebilecek 
riyaziye meselelerini akündan bir da

kikada hallederdi. 
Sahnelerde numara yapan İngiliz 

komiklerinden biri de bu tarihi hâdi
selerin tarihini ezbere biliyor. Her 
kim olursa olsun, herhangi bir hâdi
senin ne zaman cereyan ettiğini so
runca, adam hiç düşünmeden, derhal 
söylüyor. 

Hafızası kuvvetli olanlann en meş
huru Alman Fred Braunsdıu-. Bu ço
cuğa 16 yaşındayken hesab imtiha-
nmda 8.503.052.944 rakkanunm cezri 
murabbamı sormuşlar, çocuk derhal 
92.212 demiş: Cevabı doğrudur. 

1928 de. Brauns, yimü hesab maki-
nesile müsabakaya girdi ve müsaba
kayı kazandı. 

G ö ç e b e l i k t e n k u r t u l u y o r l a r 
Isveçin küçük bir köyünde Lapon-

1ar kongresi toplandı. Laponlar artık 
göçebe hayatı sürmek istemiyorlar, 
memleketin mukannen bir yerine yer
leşmek istiyorlar. 

Bugün 8,129 Lapondan ancak 2,775 
göçebe kaldı. 

Laponlar sıfırdan aşağı 50 derece 
soğukta yatıp uyurlar ve dinç uyaJ-
nırlar. Bugün artık güneş altmda bir 
atla beş inek besliyecek kadar toprak 
istiyorlar. 

G ö k y ü z ü y o l l a r ı n d a 
Japon ordusunun ilerlememesine 

gayret eden Çin generali Çan-Kay -
Şek, çat orda, çat burda, çat kapı ar
kasında bilmecesinin mefulü haline 
girdi. Yeri yurdu belli olmuyor... 

Generalin karsu-gâhı büyük bir tay
yarededir. Tayyareyi de bir Amerikalı 
bir de Çin pilot idare ediyor. 

İlk defa Çan-Kay-Şek gökyüzünde 
seyyar karargâh kuran generaldir. 

Otuz bin kilometre film 
Paris sinema stüdyosunda rejisör 

Jean Renoir, Maırsaillaise filmini çe
virdi. 

Bu filimde yetmiş tanınmış artistle 
üç yüz figüran vardır. Filmin uzun
luğu otuz bin metredir.... 

Sürpriz 
— Bu yılbaşı kanma harikulade bir 

sürpriz yapacağım. 
— Ne yapacaksın? 
— Büyük bir kutu şeker alacağım. 
— Bunun neresi sürpriz?.. 
-^ Karım kürk manto alacağım di

ye bekliyor da... 

Tedavi 
— Gözlerinizin tedavisinden mem

nun musunuz? 
— Oldukça memnunum. 
— Bakarken gözlerinizin önüne 

gelen o iki siyah nokta kaybcddu mu? 
— Hayır, kaybolmadı. Ancak onlan 

daha parlak görüyorum... 

Mısırda kral Faruk ile 
Vefd partisi arasındaki 

ihtilâf şiddetleniyor 
Mısırda, genç kraUn düğlin hazır-

lıklan yapılırken mühim bir buhran 
çıkmıştır. Bu buhrana sebep kral ile 
Vefd partisi arasındaki anlaşamamaz-
lıktır. İhtilâfın sebbi şudur: 

Kral Fuad öldüğü zaman bugünkü 
kral Faruk İngilterede tahsilde idi ve 
henüz kraUığı filen yapacak yaşa gel
memişti. Bunun için kral Fueuün va
siyet ettiği ricalden mürekkeb bir 
niyabet meclisi teşkil edilmişti. Bir 
müddet kralın işlerini bu niyabet 
meclisi gördü. Fakat beş altı ay evvel 
kral sinni rüşde vasıl olduğundan 
krallık umurunu kendisi görmeğe 
başladı ve niyabet meclisi âzasından 
Ali Mahir paşayı kendisine kalemi 
mahsus müdürü tayin etti. 

Ali Mahir paşa Vefd partisine men
suptur. Kardeşi Ahmed Mahir paşa 
mebusan meclisi reisidir. Bu sebeple 
kral bu tayinin Vefd partisi ve bu par
tiye mensup olan bugünkü kabine ta
rafından iyi karşılanacağım tahmin 
etmişti. Halbuki vaziyet tamamen ak
si çıktı. Vefd partisi Ali Mahir paşa-
mn şahsını değil, fakat kralın kabine
ye danışmadan kalemi mahsus mü
dürü tayin etmesini muvafık bulma
dı. Bu partiye göre kralın kanunu 
esasi ile ta3dn edilmiş olan vazife ve 
salâhiyetlerinin tefsir ve tatbikinde 
krala yol gösterecek, binaenaleyh hü
kümet üzerinde müessir olacak bir 
müşavirin münhasıran kral tarafın
dan tayin edilmesi ileride fena bir çı
ğır açabilir. Bunun için kralm ekse
riyet partisi ve bu partiye mensup 
hükümet ile anlaşması lâzımdır. 

Genç kral bu itirazı dinlememiş ve 
kalemi mahsus müdürünü yerinde 
tutmuştur. Bunun üzerine ihtilâf baş 
göstermiştir. Diğer partiler ve bun-
lann yeşil gömlekliler denilen gençlik 

ihtilâfın sebebi kanu-
nuesasînin krala verdi
ği bazı hakların başka 
suretlerle tefsiridir, iki 
taraf ta kendi düşün
cesinde ısrar ediyor. 

teşkilâtı kralın tarafını tuttuğundan 
kral ile ekseriyet partisi arasmdaki 
ictüıad farkı bir memleket meselesi 
olmuştur. Bu sırada başvekil Nahas 
paşamn dizanteıiden hasta yatması 
vaziyetin dajıa ziyade karışmasına se
bebiyet vermiştir. 

Genç kral kalemi mahsus müdürü
nü kendi başına tayin etmeyip hükü
metin ve binaenaleyh ekseriyet par
tisi Vefdln göstereceği namzedi tayin 
eylemesi için partinin Nahas paşadan 
sonra en nafiz ve mühim lideri Mak-
ram Elabld beyin kralm nezdlnde 
yaptığı teşebbüsler akim kalmıştır. 
Kralm taraftarı yeşil gömlekliler ve 
Elezher talebesi Makram Elabid sa
raya gidip gelirken kendisine hücum 
etmişlerdir. Mavi gömlekliler denUen 
Vefd partisinin gençlik teşkilâtı ise 
Ali Mahir ve biraderi Ahmed Mahir 
paşalara hücum ederek hayli hırpa
lamışlardır. 

Bu nümayişler ve hücumlar o ka
dar ilerilemiştir ki Kalıire polis ku
mandanı bulunan Mısır hükümeti 
hizmetindeki İngiliz Russel paşa dün
ya afyon kaçakçıhğı aleyhindeki faa
liyetine fasıla vererek sarayı ve poli
tika adamlarım çelik miğferli ve sün
gülü zabıta kuv\'etleri ile müdafaa ve 
muhafaza etmek mecburiyetinde kal
mıştır. 

Vaziyet bu şekli ahnca kral, kanu

nu esasinin kendisine verdiği bütflıı 
haklardan istifade edeceğini yani 
ayan meclisi âzasmdan bir kısmını 
kendisi tayin edeceğini, herhangi m<l» 
him devlet memurunun tayinlnd» 
kendisinin fikri sorulması Jâzım geldi
ğini büdirmiştir, Bımdan başka kral 
Vefd partisinin memleketin ordusu
nun iki misli bir müsellâh kuvvet tej-
kil eden mavi gömlekliler teşkilâtının 
ilgasım istemiştir. 

Kralm bu talebleri Vefd partisini 
daha müşkül bir mevkie sokmuştur. 
Çünkü bu talebler is'af edUecek olur
sa parti kendisinin emin istinadgâhı 
olan müsellâ^ı teşkilâttan mahrum 
kaldıktan başka ayan meclisini kra
lm istediği azalarla doldurması üze
rine buradaki ekseriyeti kaybedecek
tir. Büyük memurlann tayininde 
kralm son sözü söylemesi ekseriyet 
partisinin devlet makamlan üzerinde
ki nüfuz ve tesirini kaybettirecektir. 

Kralm eski karan ile yeni talebleri 
mebusan meclisindeki Vefd partlal 
grupu tarafmdan görüşüldüğü zaman 
parti içinde ihtUâf çıkmıştır. Fakat 
ekseriyetle krahn talebleri reddedü-
miştir. Mebusan meclisi reisi Ahmed 
Mahir paşa ile arkadaşlan kralm 
noktai nazarım müdafaa ederek mu
halefet gösterdiklerinden partidea 
ihraç edilmişlerdir. 

Artık ekseriyet partisi ile kral, bir 
zaman kral Fuad Ue Nahas paşa ant» 
smda olduğu gibi mücadeleye glrif* 
miş oluyorlar. Kral Faruk mebıuaa 
meclisini dağıtarak partiye mejrdan 
okumak salâhiyetini haizdir. Lftktal 
yeni intUıabda da Vefd partisinla 
ekseriyet kazanacağı muhakkak SSK 
yılmaktadır. Bu sebeple buhranın na» 
sil neticeleneceği merakla bekleniyoi; 

F. 

Kınlayın 60 inci yıldönümü münasebetile Ankara palasta verilen 
çaydan bir köşe 

İKTİSADÎ MESELELER 

Dış ticaretimize ait 
rakamların tahlili 

istatistik umum müdürlüğü 11 ay
lık dış ticaretimiz' hakkındaki rakam
ları neşretti. Bu rakamlara göre, 937 
senesinin on bir. aymda dış memle
ketlere 117 milyon 158 bin liralık ih
racat ya'ptık. Bu müddet zarfmdakl 
ithalâtunız ise 101 mUyon 276 bin li
radır. Geçen sene ihracatımız 83 mil
yon 606 bin lira, ithalâtunız da 99 mil
yon 397 bin lira idi. Aradaki farka gö
re İş hacmi geçen seneye nazaran da>-
ha büyüktür. Bunu rakamlar pek ba
riz bir surette ifade etmektedir. 

Geçen seneye nisbetle daha başka 
farklar vardır. Geçen sene ihracatı
mızın yandan fazlası Almanyaya ya
pılmıştı, yani 83 milyon liralık ihra
cattan 50 milyon küsürü Almanyaya 
aitti. 937 senesinde Almanya dış tica
retimizde gene birinci dereceyi muha
faza etmekle berabre, geçen seneye 
nisbetle bu fark azalmıştır. 937 sene
sinde Almanyaya yapüan ihracat 41 
milyon liraya kadar inmiştir. 

937 senesi dış ticaretinde, diğer 
memleketlerle olan münasebetler art
mıştır. Meselâ: 936 senesinde Amçri-
kaya 9 mUyon liralık Iharcat yapılmış
tı. 937 senesinde ihracat miktarı 
14 milyon lirayı bulmuştur. 

tthtılât rakamısın da, geçen seneye 
nazaran fazladır. Bilhassa pamuk ip
liği ithalâtı, 2 milyon 647 bin liradan 
4 milyon 723 bin liraya kadar çıkmış
tır. Bu miktarın artması, dokuma !»• 
tihsalâtunızm attışım ifade eder. 
Bundan başka ithalât rakamlarında, 
sanayiimziin ilerleyişini ifade eden di
ğer maddelerde bulabiliriz. Meselâ: is
tatistiklerde makine ithalâtının 938 
senesinde 11 milyon lira olduğunu, 
937 senesinde ise 13 milyon küsur ol
duğunu görüyoruz. Bu da: bizi mem
nun eden bir harekettir. Demir, çelik 
mamulâtı, 936 senesine nazaran 2 mil
yon Ura fazladır. Hasılı 937 senesinin 
İthalâtı, dışarıdan aldığımız eşyanın 
ne kadar işe yaradığını ifade etmesi 
Itibarile de kıymeti haizdir. — H. A. 

Kadınları korkutmak istemiş 
Bir kadını öldüren, birini agfir yaralıyan 

gencin tevkifine karar verildi 
Gemlikte tabanca ile bir kadım öl

dürüp bir kadım da yaraladıktan sonra 
îstanbula kaçan Rauf admda biri 
burda yakalanmış ve mahkemeye 
verilmiştir. Vaka şöyle olmuştur: 

Gemlikte oturan Rauf orada Hay
riye admda bir kızla tanışmış ve mü
nasebeti Uerletmek isteaüştir. Fakat 
Hajalye, bir çok ısrarlara rağmen 
Raufa yüz vermemiştir. Bundan hid
detlenen Rauf bir gün kapıyı açık 
bularak Hayriyenln evine girmiştir. 
Bunu gören Hayriye ile annesi Elmas 
ve kız kardeşi Fatma korkmuşlar ve 
bağrışarak Raufu evden dışanya çı
karmak istemişlerdir. Bu hareketten 
büsbütün hiddetlenen Rauf tabanca-
smı çekerek kadmlann üzerlerine 
ateş etmeğe başlamıştır. Kurşunlar
dan biri Hayriyenin annesi Elmasm 
kamına isabet ederek kadıncağızı 
öldürmüştür. İkinci kurşım Hayriye
nin kız kardeşi Fatmayı yaralamıştır. 

Hiddetten gözleri dönen Rauf üçün
cü kurşunu da Hayıiyeye sıkmak 
üzer tabancasım çevkip tetiği çek
miş, tabanca batlamış fakat Hayriye 
vurulmamıştır. İyi bir tesadüf eseri 
olarak üçüncü korsun Raufun elin
deki tabancamn namlusunu parça
ladığından hedefe isabet edeme
miştir. 

Rauf bu cinayetleri işledikten son
ra evden çıkmış ve bir kolayını bu
lup îstanbula kaçmıştır. 

Bursa adliyesi tahkikata el koy
muş ve Raufun İstanbula kaçtığı an
laşıldığından yakalanması için İstan
bul zabıtasına müracaat edilmiştir. 

Dün Rauf burada yakalanarak 
adliyeye teslim edilmiş ve Suatan 
Ahmed birinci sulh ceza mahkeme
sinde sorguya çekilmiştir. Rauf sor
gusunda suçunu kısmen itiraf ede
rek: 

— Ben, Hayriye ile konuşmak Ü2». 
re eve girmiştim. Üç kadm birden ü-
zerime hücum ettUer. Onlan korku
tarak kendimi kuriarmak istedim ve 
tabancamı çekip ateş ettim. Kurşua-
lardan İkisi Elmasla Fatmaya isabel 
etmiş. Üçüncü kurşunu sıktığım za
man tabanca parçalandı ve namlusu 
fırhyarak sapı elimde kaldı. Ben, <»• 
lan vurmak maksadUe ateş etmedim. 

Demiştir. Hâkim B. Reşid, Rauf 
hakkmda tevkif karan vererek evn^ 
ki müddeiumumîliğe iade etmiştir. 

Rauf muhakeme edUmek üzer» 
mevkufen Bursaya gönderilecektir. 

T ü c c a r l a r a b i r t a v s i y e 
Yeni sene defterlerinizi henüz te

darik etmedinizse acele ediniz. Çün
kü kanunî müddet içinde bunları 
tasdik ettirmek lâzımdır. Yoksa son
ra türlü türlü müşkülât ile karşüaı* 
şırsımz. 

Ticari defterlerin her çeşidini, 
gayet sağlam cUth ve iyi kâğıdlı oU 
mak şartUe, en ucuz fiate «AKŞAM» 
matbaasında bulabilirsiniz. 

MAVİ 

*» I« . E T 
"İÇAĞI 

daha serfdir 
daha sağlamdif 
daha keskindir 

^ h a dayamkhJır 
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Limonun faydalan 
Geçen hafta limon küründen bah-

»etmiştik. Limon senenin her ayında 
bulımur ve diğer meyvalarla) kıyas 
kabul etmiyecek kadar hassaları ha
izdir. 

Limon birçok hususta ilâç gibi kul
lanılır. Romatizmalılara, artritik olan
lara fazla limon yemenin faydalarını 
yaımıştık. Limon suyu asit ürik mik
tarını azaltır, kalbi takviye eder. 

Boğaz ağrıymca limon suyu içine 
biraz tuz atarak bununla; gargara 
yapmak ağnyı geçirtir, boğazı de
zenfekte eder. 

Haftada bir defa limon suyu ile 
dişleri silmek dişlere beyazlık verir. 

Ellere limon suyu sürülürse elUer 
yumuşak ve beyaz olur. 

Elde ve yüzdeki çatlaklar limon su
yu sürülünce geçer. Yüz yıkanırken 
BU içerisine birkaç damla limon sıkır-
n cildi yumuşatır ve kırışmasına ma
ni olur. 

Yemeklerde, salçalarda, salatalarda 
llmonım suyu kullanıldığı gibi rende
lenmiş kabuklan pastalara, keklere, 
bisküilere koku vermek için konur. 

Limonun kabuğunda da birçok has
salar vardır. Başlıcası midevî olma
mdır. Bunun İçin çay içerisine, limo
nataya, ve her türlü menkulara bi
rer parça kabuğu ile beraber limon 
koymak çok faydalıdır. 

Umon kabuğundan yapılan likör 
d« mldevîdlr. 

Ev işlerinde limon suyu ile kirlen-
nüf bakır ve bronz şeyler gayet iyi te
mizlenir. Limon hasır ve flldlşini be
yazlatır. Kirli süngerleri limonlu su 
gayet İyi temizler. 

Eldeki kirleri, lekeleri çıkarttığı gi
bi kumaş üzerindeki kan lekelerini de 
kolayca temizler. 

Nezleye karşı kolay bir ilâç 
Nezleyi geçirmek için tavsiye edi-

tao İlâçlar pek çoktur. Fakat nezleyi 
tamamlle geçirûıi yok gibidir. Tarif 
«dfMeğlmiz İlâç en keskin nezleyi bile 
hafifletmeğe yai-dım eder: 25 gram 
tentür diyot (telnture dlode) Ue 25 

Sam asülbendl bir araya koyarak ka-
itırmalı, günde birkaç defa bir bar

dak kaynar su içerisine bir kahve ka
şığı bu llâçten karıştıralak çıkan bu-
han teneffüs etmeli. Nezleyi hafifletir 
te ferahlık verir. 

Telntur d'isde, nezle alâimi hissedi
lince nezlenin önünü almak için de 
kullanılabilir. 

Daha İlk aksırışta tentür diyod şi
şesinin kapağını açarak koklamalı. 
Çileden çıkan buhar öksürttüğü va
kit şişeyi kapamalı, maksad hasıl ol
muştur. Tentür diyottan hoşlanmı-
•anlar ayni şeyi iyi cins kolonya, ya-
nut kâfurulu İspirto ile de yapabilir
ler. Tesiri aynidir. 

Yünlü elbiseler için aplikasiyon 

Bu sene yünlü elbiselerle, yün ör
me bluz ve kostümlerle deriden apli-
kasiyonlar çok kuUanüıyor. Renkli 
deriden, lustrinden, podösüetten olan 
bu garnitürler sade bir elbiseye başka 
bir zarafet vermektedir. Birkaç mo
del dercediyoruz: 

1 — Zeytin yaprağı ve taneleri: 
Yaprak deridendir, taneleri kabart
ma işlenmiştir. 

2 — Meşe yaprağı ve palamutlan: 
Bunun da yaprağı deridendir, pala
mutlan işlenmiştir. 

3 — Sarmaşık yaprağı: Siyah lus
trinden yapılmıştır. 

4 — Bu yapraklarla süslenmiş el
bise. 

5 — At kestanesi yaprağı: Yeşil 
deriden yapıldığı gibi kahve rfngi de
riden de yapılabilir. 

6 — Kaktüs yaprağı. 
7 — Trefl yaprağı: Deriden, yahut 

işle yapılmıştır. 
8 — Siyah kumaş üzerine beyaz, 

yahut kırmızı olarak ya'pılır. 
9 — İnce deri ile mimoza yapraklan 

işlenmiştir. Mimoza çiçekleri yünle 
yapılmıştır. 

10 — Mimoza dalı ile süslenmiş el
bise. 

Yılbaşı çöreği 
640 gram un, 320 gram ince toz şe

ker, 160 gram tereyağı, dört yumur
ta, beş kuruşluk bira' mayası almalı.-
Hamur tahtası üzerine unu koymalı, 
ortasmı elle açarak bir çukur hazır
lamalı. Yağı gayet iyî kızdırarak unun 
ortasındaki çukura dökmeli ve karış-
tırmalı. Ayrı bir kap içerisinde yu
murtaları aklarile köpürterek şekere 
ilâve etmeli, maVa ile beraber una ka-
nştırmalı. Hamur gayet iyi yuğurula-
rak üzeri örtülmeli, kabarıncıya ka
dar bırakılmalı. 

Hamur kabarınca yağlanmış tep-
«iye çörek şeklinde koyarak üzerine 
yumurta sürmeli, çörek otu serperek 
fınna göndermeli. 

Güzellik maskeleri 
Yüze su ile ezilen pudralai'dan ya-

püan güzellik maskeleri koymak çok 
teammüm etmiştir. Bunlan hazır al-
maktansa' evde saf maddelerle hazır
lamak kabildir. 

90 gram arpa unu, 35 gram bal, bir 
3rumurta akı almalı, joımurta akım 
telle vurup köpürtmeli, sertleştinneli, 
içerisine bal ve arpa ununu kakıştıra
rak bir krem yapmalı. Yüz yıkandık
tan sonra bu "kremi yüze sürmeli, bir
kaç saat bıralunalı, yahut gece ya
tarken sürerek öylece ujıımalı. 

Sabah ılık su ile yüzü yıkamalı. 
Rüzgâra maruz kalan yüzün çatla

masının, kızaımasınm ve gerilmesi
nin önüne geçmek için bu-maskenin 
çok iyi tesiri vardır. 

Hintli biskiiisi 
Yüz gram un, yüz gram tereyağı, 

jrüz gram rendelenmiş gravyera pey
niri, üç yumurta, bir tatlı kaşığı do
lusu hardal almalı. Yağı beyazlatma-
h, içerisine yumurtalan, hardalı, pey
niri ve en sonra unu atarak bir ha
mur tutmalı. Merdaiıe ile açaıak iki 
parmak eninde mustatillere kesmeli, 
tepsiye dizmeli, üzerine bir yumurta
nın sarısını sürdükten sonra fırında 
pişirmeli. Bu bisküiler pişerken sık 
sık bakmalı, üzerleri çok koyu pembe 
olmamalıdır. 

Bu bisküiler tuzlu ve hardalllı ol
dukları için içki ile, bira ve kokteyl 
ile ikram edilir. 

Moda haberleri 
Küçük yuvarlak manşanlar mo

dadır. Bunlar kürkten, yahut ka
difeden yapılıyor. 

if Baloya gidilince saçlara çi
çek, tüy, elmas koymak modadır. 
Saçlan ve yüzü örten büyük vua-
letler de çok kullanılıyor. 

-k Kadifeden, lâmeden, yahut 
kurdeleden yanda bağlanıp yere 
kadar sarkan kemerler gece elbi
selerinde görülüyor. 

ir Koyu renk elbise üzerine açık 
renk manto çok giyiliyor. 

-A- Tülden, dantelden yapüan 
gece elbiseleri ayni renk kadife 
ile süsleniyor. 

it Şapkalara elmas kalips, ya
hut plâklar koymak modadır. 

ir Kürk mantolara renkli podö-
süet kemer konuluyor. 

ir ipekli satenden beyaz veya 
siyah uzun eldiven gece elbisesi 
ile kullanılıyor. Dantel elbise ile 
eldivenin üzerine ayni dantelden 
aplikasiyon yapılıyor 

I MÜŞKÜLLERE CEVAP I 
Yanık lekesi nasıl çıkartılır? 

Ergani Maden, Refet Arlun: 1 — Sofra 
örtüsünde bulunan yaıuklan çıkarmak 
İçin bazan sabunlu su ile yıkamak kâfi 
gelmez. Bir bardak su içerisine bir tutam 
boraks (borax) atıp eritmeli. Yanık le
kesini bu su içinde yıkamalı ve temiz su 
İle bol çalkalamalı. Leke yeri beyaz olur. 
Bu tarif, hafif yanıklar içindir. Fazla 
yanıklarda kumaşı teşkil eden iplikler 
tamamen yandığı için rengi açılmaz. 

2 — Çamdır sularında ekseriyetle bu
lunan ilâçlar çamaşırları çabuk eskitir 
ve yırtar. Size tarif edeceğimiz surette 
gayet kolay çamaşır yıkarsınız: 

Bir gaz tenekesi gayet sıcak su içerisin* 
750 gram sabunu (küçük parçalara tak
sim ettikten sonra) atarak eritiniz, sonra 
bu su içerisine bir komposto kaşığı tere
bentin ruhu Ue üç kaşık amonyak ilâve 
ediniz. İyice karıştırmız, yıkanacak ça
maşırı bir tekneye koyacak üzerine ba suyu 
dökünüz, teknenin üzerini bir çarşaf 
veya bir örtü İle örtünüz. 24 saat bırakınız. 

Ertesi gün çamaşırı bu sudan çıkanr-
ken kirli olan yerlerini çitileyinlz, sonra 
her zamanki gibi çamaşırı (kaynatma
dan) yıkayınız. Lekeler kolayca çıktığı 
için çamaşır fazla çltilenerek yıpranmaz. 

Amonyağın kokusu hemen uçtuğu gibi 
terebentinin kokusu da çamaşır çalkala.-
nıp asılmca kaybolur. 

Yıkanacak çamaşırın mikdarına .göre 
bir, veya iki gaz tenekesi sabunlu »u ha
zırlamak lâzımdır. Bu ilâçlarla renkli ça
maşırlar da yıkanabilir. 
Yumurta kırılmadan içi nasıl boşaltılır? 
Moda, Ayten: 1 — Yumurtayı kırmadan 

içini boşaltmak için yumurtanm iki tara
fını bir topluiğne İle deliniz. Bu delik
lerin birini ağzınıza götürerek eminiz. Bu 
suretle yumurta kırılmadan içi boşalır. 

2 — (Mousse de mayonalse) her zaman
ki gibi hazırlanan mayonezin İçerisine, 
gayet sert oluncaya kadar telle vurulmuş 
joımorta akını kanştıra kanştıra katmak
la olur. 

3 — İpekli elbiseden ne cins lekeyi çı
karmak istiyorsunuz? 

BirırvK 
Nakleden: (Vâ-Nû) 

Tefrika No. 11 

Helecan İçindeydi: 
Ya sokakta bayıldıysa... 
Daha bir kaç dakika bekliyecek, 

•onra bütün karakollara telefon ede-
Mktl. Asabiyetle dolanıyordu. 

Bir taksi yanaktı, durdu. 
Delikanlı hemen kogtu. 
İçindeki kannydı. 
— Aman Selma'cığım! Beni ne ka

dar meraka düşürdün. 
0«nç kadın boyasız olduğu için ber-

haA bir haldeydi. Teni tıpkı açık sa
man rengi. 

Arabadan indirmek için, delikanlı 
ona yardım etti. Âdeta taçırcasma 
asansöre kadar götürdü. 

Selma buı kesilmişti. Dişleri biribi-
rine çarpıyordu. 

Fahri sıcak şişeler ısmarladı. Kan
amı soydu. Elile çorablarmı çıkardı. 
%AÛm\ yatağına yatırdı. Genç kadı-
öm öudâklanndan hiç bir &t& çıkmı
yor, yalnız hafifçe: 

— Sen... Sen... - diye mırıldanıyor
du. 

Selma İçin hayatla artık kocasın
dan ba§ka hiç bir şey yoktu. 

Erkek, yavaş sesle: 
— Evet. Yanındayım... Katiyyen 

yanından aynlmıyacağım. Bak, elini 
tutuyorum. Sen rahat rahat uyu. 

Selma daldı. 
Uyandığı zaman kocası hâlâ yanın

daydı ve elini tutmaktaydı. Çökmüş 
yüzünü kaplamış gibi duran iri gözle-
rlle ona baktı. 

Erkek bir şey sormağa cesaret ede
miyordu. Kendiliğinden anlatmasmı 
bekliyordu. O zaman İşte onu teselli 
edecek, kandırmağa çalışacaktı. 

Nihayet Selma, halsiz bir sesle: 
— Sen biliyordun, değil mi? 
~ Neyi, şekerim?. ,̂ 
— Ben her şeyi öğrendim. 
— Bizim bir şeyden haberimiz yok, 

karıcığa. 
Oenç kadın ısrar etmedi. Fazla söz 

söylemeğe mecali yoktu. Derhal dok
tor Murad'ı çağırmışlardı. Geldi. Nab
zı çok zayıf bularak bir şırınga yaptı. 
Selma isyan etti: 

— Bir şey istemem. Şimdiden sonra 
bir şey istemem. 

öğle üzeri Ekrem bey geldi. Perişan 
bir haldeydi. Daha olup bitenlerden 

haberi yoktu. Onun derdi de başkay
dı. Damadına: 

—• Selma benim odadan radyogra
fileri almış olacak. Aradım, bulama
dım. - dedi. - Yazı masamın çekmesi
ne saklamıştım. Evvelki gün ben ev
de yokken götürmüş galiba... Onları 
mutlak kendisinde bırakmamalı. 

Fahri: 
— Olan oldu! - dedi. 
Meseleyi anlattı. Sonra: 
— Gelin, yanma gidelim! - diye 

teklif etti. 
Oda loştu. Genç kadın, Ekrem beyi 

görünce, yavaşça: 
— Sen misin, baba?.. Sen de bili

yordu, değil mi? 
— Neyi, yavrucuğum? 
— Ona rağmen de beni evlendirdi

niz ha?.. 
Fahri lâfa atıldı. 
— Bu izdivacı ben istedim, Selma... 

Pişman mısm? 

— Senin hesabına pişmanım. 
— Benim hesabıma mı?... O halde 

müsterih ol. Ben çok mesud oldum. 
Gülümsedi ve tekrar daldı. 
Sabahleyin yaptıklanm ancak ak< 

şama doğru anlatabildi. 
^ Haseki'ye gittim. 
»»-> Orada ne İşin vardı? 
•- Kendimi muayene ettirdim. 
— Sevgili doktor Muradlnuza ır« 

tık itimadın kalmadı mı7.. Profesör 

Macid'e de mi inanmıyorsun? 
— Yanımda radyografiler vardı. 

Doktor Hikmet kanser mütehassısı... 
— Rica ederim Selma... Böyle şey

leri ağzına alma... Çok fena yaptın... 
Herkesten evvel senin hekimin be
nim... 

Hasta biraz sustu. Gözlerile muha
tabını süzüyordu. Sonra dedi ki: 

— Sen bana hakikati söylemiyor-
dım. 

— Canım benim... Karıcığım... Dok
torların hiç bir şey bUdikleri yoktur... 

— RadyografUeri gösterdim. Dok
tor Hikmet beni muayene etti. Fotoğ-
raflann mayıs ayında çekilmiş oldu
ğunu gördü. Altı ay... Son derece hay
ret etti... Ama, çok hayret etti... Evli 
oiup, olmadığımı sordu... «Kaç zaman-
danberi evlisin?» dedi. «Kocamzm bu 
radyografilerden haberi var mıydı?» 
dedi. (lElbette.» dedim. «Onu bana 
yollayımz.» dlylp faala bir şey söyle* 
mek İstemedi. Israr ettim. «Doktor! 
Mutlak bilmeliyim.» dedim. «Neyi?» 
dedi. «ölümüm 3rakmsa...n dedim. Ba
kamda o kadar hüzün vardı ki ceva^ 
fama ihtiyaç duymadun. Tekrar etti. 
fTakmsa mı? Kızun... İnsan ölümü 
bUemez... Ben fimdl şuradan çıkar çık
maz düşüp ölebilirim.» Bu sözler mah
kûmiyetimi anaatiı, Fahri... Hatt& 
«DİAdım ki profesör Macld'ln tahmin 
ettiği müddetten de fazla yaşamışım. 

Gülümsiyerek ilâve etti: 
— Yaşayışım fenne karşı bir skan

dal! 
Nasıl alay edebiliyordu? 
Kocası tatlı ve hâkim sesile onu tes

kine çalıştt. 
— Sen her zaman benim küçücük 

Selma'msm... Seni ben saklıyacağım... 
Hiç bir zaman seni vermiyeceğim... 
Seni kurtaracağım... 

Selma, içini çekti. Sanki son bir 
ümide sarılmış gibi: 

— Sen mi?... - dedi. - Sen... 
— Evet, ben... Kan nakli var... Ben 

sana kanımı vereceğim... 
Artık daha fazla söz söylemek ikti« 

dan yoktu. Uzun müddet sükût etti. 
Fakat mütemadiyen kocasımn elini 
sıkıyordu. Sonra bıraktığı yerden mu
havereyi tekrar alarak, sükûnla: 

— Ne olacak, Fahri! Ben ancak se
nin için mücadele ediyorum... Netice
de kadere inkıyada mecburum... 

Fahri onu kurtaracağını tekrar et
ti. Fakat kadm dinlemiyordu. O fü^ 
rinde sebat ediyordu. 

— Demin uyumuyordum. Elini 
•Umde hissediyor ve düşünüyordum. 
Düşüncelerimiz hakikî hayatm ne ka
dar ilerisinde gidiyor. Onlann pegl 
ura yetişmekte bile güçlük çekiyoruz. 
Düşündüm ki ölüme mahkûm olma* 
laydmı belki beni bu kadat Bevmet-
din. (Arkası var) 
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Aşkta fedakârlık lazım mıdır? 
Bir artist, bîr muharrir ve bir ressam 
bu mesele hakkmda neler söylüyorlar? 

BeatriCB Bretty: "Kadınlar aşkları uğrunda fedakârlıktan (ekinmezlar. 
Erkekler ise daha ziyade hodbindirler „ diyor 

Madam Madeleine LnkK 

Geçenlerde Paris mahkemelerinden 
birini meşgul eden büyük bir dava 
münasebetile seven bir adanun feda
kâr olması lâzmı gelip gelmediği me
selesi ortaya atıldt Parisin «Com6diö 
Française» tiyatrosu trajedi artistle-
rinden Beatrice Bretty, muhaı-rlr ve 
ruhiyat mütehassısı Roland Dorgeles 
ve ressam Madeleüae Luka bu mesele 
hakkmdaki fikirlerini bir gazete mu
harririne anlatımşlardır. 

Cecile Sorel çekilelidenberi büyük 
hiss! rolleri büyük bir meharetl© oy-
nıyan trajedi artisti Beatrice Bretty-
dir. Aşk bahsi açıldığı zaman artist 
kadm, büyük rollerinden birmi oynu-
yormuş gibi bir vaziyet alarak diyor 
ki: 

«Kadın aşkı her zaman fedakârlığı 
icab ettiıiı-. Egoist olmak, yani yalnız 
kendini düşünmek tıyneti erkekte var-
dır. Aşkta bu kaidelerin istisnasına 
pek az tesadüf olunur. Çünkü, aşklan 
İçin fedakârlığı göze aldırabilecek pek 
az adam tamyorum. 

Kendi âlemimden size bir mi
sal getireyim: Hiç btr erkek artistin 
aşk yüzünden sahneye veda ettiğini 
şimdiye kadar işittiniz mi? Halbuki 
kadmlarda İş bunun aksinedir. Zevce 
ve ana olmak fırsatile karşılaşacak 
olsaydım, ben derhal sahnede kazan-
dığun şöhretimi feda ederdim. Benim 
fikrime kalırsa kadımn vazifesi koca-
sınm tuttuğu işi bozdurmamaktan 
ibarettir. Koca isterse bir gemici, bir 
kaptan olsun, haftalarca evinden 
uzaklaşsm, kadm, gelinciye kadar 
onu beklemek vazifesile mükelleftir. 
Bence kadmm bu hareketi, kocasınm 
mesleğine mâni olmaması, aşkta her 
zaman fedakârhğa katlandığına ve 
egoist olmadıgUıa bü- delildir. Tabit 
her fedakârhğm hududu olmalıdır. 
Aşkta bu hudud kadmm izzeti nefsile 
tahdid edilir. En büyük aşk bile izzeti 
nefis kırmaktan çeküımeUdir.» 

Rona ld Dorgeles ne d iyor? 
Muharrirlerden Roland Dorgeles 

ise kadmla erkek arasındaki aşk me
selelerinde fedakâriık ve egoizmin tef
sirini büsbütün başka türlü görüyor 
ve diyor ki; 

uBu meseleye benim değU, Comell'ie 
İle Racinein cevap yenneleri lâzım ge
lirdi. O iki büyük dâhi bu mühim m^ 
sele İçin muvafık bir cevap bulabilir
di. Ben bugünifl »danuymı. Fakat 
buna rağmen ben de öyle zannediyo
rum ki hakiki bir âşıgm fedakârlık
tan çekmmemesi lâaun gelir. liattâ 
diyebilirim ki bir aşkın kuvvetini ve 
derinliğini sevilen mahlûka karcı 
göaterüen fetbkâıMt Ue ölçmek mu
vafık olur. Hakikî aşk, kafamızdaki 

mahlûk kendinizden daha kıymetli 
olmağa başladığı zaman kendisini 
gösterir. Ben eminim ki ancak bir er
k l i n ruhunda hakiki, derin ve d*> 
vamlı bir his husule gelebilir. Bu aö-
zümü ispat için çabuk ımutma vasfip 
na en ziyade kadınlarda tesadüf edû^ 
mekt* olduğtmu İleri sürebilirim. 
Vaktlla sevmif olduğu bir erkeğin i^ 
mini hatırlamak İçin bir kadınm mO-
bahaae esnasmda uıun uzadıya dü
şündüğü nadiren tesadüf edUen hal
lerden değildir. 

Mütekabil aşk şunları ioab ettirir: 
MttMadekârhk. feragat, fedakârlık. 
Her afkm esasım bu üo mefhum t«f-
kil eder. Bunlann arkasma hiç btr 
zaman egoizm gizlenmemeUdlr. Koca<> 
smın vazifesine sekte getirecek metap 
llbdt bulunacak olan bir kadm ego
isttir, çünkü bir erkek için en mühim 
olan şey vazifesini yapmaktır. Böyl* 
bir egoizm hiç bir zaman mesud bir 
hayat iştirakini mümkün küamaa. 
Çünkü bir erkek her şeyi affeder, yal
nız vazifesinden uzaklaştırılmasını 
hazmedemez. Onım için aşkla feda
kârlık biribirine bağüdır.» 

Ressam Luka ne d iyor? 
Ressam Madeleine Lukaya gelince 

o da şu mütaleada bulunmuştur: 

Ro2xmd Dorgeles 

uFedakâi'Uk ne demek oluyor? İn-
samn memnuniyetle vaz geçtiği bU 
şey hiç fedakârlık diye tavsif olunabi
lir mi? Aşk, mukabilinde hiç bir şey 
beklemeden insamn kendisinden vaz 
geçmesi demektir. Aşk, sevüenin saa
detini düşünmek ve onun duyduğu 

Madam Beatrice Bretty 

zevkle neşelenmektir. Bunu yapabil
mek için insanın ruhu gayet zengin 
olmaüdır ki kendisin* sor gelmeden 
sevdiğine ihsanlarım yağdırabilıin. 

Bımun en güzel misalini ana mur 
habbetinde görürüz. Çocukları ebe
veyne karşı hürmet besletecek tarzda 
terbiye etmek kendüerlnden Uerlde 
fedakârlık beklemeği tazammun et
mez. Çünkü bir ana ve bir baba ço
cuklarım yetiştirirken onlardan bir 
gün bir şey bekliyebUeceğini hiç bir 
zaman hatuına getirmez. İşte bu ha
kikî bir aşktır, kendi kendine kaym-
yan bir bistir, egoistlikle alâkan ol-
mıyan bir harekettir. 

Her tasan nihayet kendi talihinin 
hâkimidir, bir kimse hasratım kendi
sinden uzak bulunan menfaatlere 
bağlamak talihile lou^laşacak olur
sa, kendi menfaatlerini uzaktaki men
faatlere tâbi tutmasının ne ehemmi
yeti olabUir? Bir kadınm karşüaşabl-
leceğl yegâne noktai nazar bu olabl-
Ur, onun bundan sonra yapacağı şey 
bh- fedakârlık değU, gayet tabii bir 
harekettir. Şü{^esiz, ayni hal erkek 
için de vakîdir, çünkü aşk, kadınla 
erkek arasmda hiç bir fark gözetmez. 
Aşk mefhumundan egoizm kelimesi 
çıkarüıp atılmahdır. Çünkü diğerinin 
hayatına tasarruf etmeğe hiç bir 
kimsenin hakkı yoktur. Aşk etik bir 
histü: ve ancak insaniyetin yükseklik
lerine doğru çıkardığı takdirde haki
katen mevcut sajnUr.» 

ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 43 

A c e l e ESdiniz! 
En sağlam 

En temiz 
En UCUZ 

Krause, tanımadığı adamdan şüphelenmişti. 
Bir an evvel Güldosttan ayrılmak istiyordu 

HESAP 
defterlerini 

Ancak "Akşam,, matbaasında bulabilirsiniz. 

— «Fakat siz atla seyahat ediyor̂  
sunuz, halbuki benim kervanım de
velerden müteşekkil. Onun için siz 
benden daha süratli gidersiniz. Be
nim yüzümden geç kaldığımzı iste
mem. Bakınız kervamnız önümüz
den gelip geçti. Belki Kâ§«arda ge
ne görüşürüz. 

Bu son cümleyi yanm ağızla söy
ledi Yabancı adamın bir an evv^ 
Oüldosttan ayrılmak istediği anlaşı
lıyordu. Fakat kız buna da ehem
miyet vermedi. Sözüne devamla de
di U: 

— Merak etmeyiniz, benim vaktim 
çok. Kaşgara varmak için daha haf
talar lâzım. Şayed daha yukan taraf
larda nehir mmtakasmda sivrisinek
lerden bizar olarak çabuk hareket et
meğe mecbur olmazsam Kaşgara üç 
hafta zarfmda varacağımı ümid edi
yorum. Ya siz, kervanınızla ne vakit 
Kaşgarda olacaksınız? 

Alman olduğunu iddia eden yaban
cı adam: 

— Bir ay sonra orada bulunacağı
mızı söylüyorlar, cevabım verdi. 

— Söylüyorlar, diyorsımuz. Demek 
İd ilk defa bu yolu seyahat ediyorsu
nuz? Ben bu yolu şimdiye kadar bir 
kaç defa geçtim. Bu akşam vasıl ola
cağımız konak yerinde pek az su var
dır. Barınacak yegâne bina ise yıkü-
mak üzeredir. Civardaki köyden yi
yecek içecek tedariki de kabU değU-
dlr. Fakat yarm akşam Bulgur köyü
ne vasıl olacağız. Orada her şey var
dır. Hattâ oldukça rahat bir han bile. 

Krause şüpheli bir nazarla Güldos-
ta baktı. Ondan sonra müstehziyane 
bir tebessümle: 

— Biraz evvel sulak bir mahal bilip 
bilmediğimi 'soruyordunuz. Mademki 
bu yoldan bir kaç defa geçtiniz ve her 
tarafı karış karış biliyorsunuz. O hal
de nerelerde su bulunduğunu da bü-
meniz lâzım gelir. dedi. 

Güldost hiç şaşırmadan cevap ver
di: 

— Buralardaki su vaziyetlerini bu
seniz böyle düşünmezdiniz. Bu mev
simde bir çok yerlerde sular birikir, 
fakat sonra bu sular gene kurur. Ta
bu bütün bu su birikintilerini burer 
birer bilmeme imkân yoktur. 

Krause karşısmdaki sahte Sibirya-
lınm bu sözlerine inanmadı. Sahte 31-
bijralı da İnanmadığımn farkına var
dığı için lâkırdıyı çevirdi ve dedi ki: 

— Bu akşam isterseniz konak ma
hallinde buluşalım. Bende bir şişe şa-
rab kaldı. Çölde tamşmamız şerefine 
o şişeyi bu akşam açanz. Kabul edi
yor musunuz? 

Krause biraz tereddüd ettikten son
ra cevab verdi: 

— Şayed karargâhlarımız birilürine 
yakın düşerse davetinizi memnuni
yetle kabul ederim. Fakat, müsaade 
ederseniz artık gidip kervanımla meş
gul olayım. İntizamı muhafaza etm^ 
için bunu yapmağa mecburum. 

Güldost deıiıal kendi kendine dü
şündü: cKervamm» diyor, demek ki 
aradığım adam, Larsen ismi allanda 
hareket eden kervan sahibi budur! 

Kız bunlan düşündükten sonra 
Krauseye dedi ki: 

— Ayni yerde karargâh kuracağı
mıza şüphe yok. Sizi mutlaka bekle
rim. 

Bunu söylerken veda makamında 
eliıü uzattı. Krause uzatılan eli tutar 
rak sıktı. Güldost atmı mahmuzUutı. 
kendi kervanına yetişmek üzere dört-
nala sürdü. Ahmed Abudla Andrey 
kendisini taMp ettUer. 

Kendisini Krause diye takdün eden 
adam ise yavaş yavaş düşünerek bU-
yük kervanına doğru yürüdü. 

Beklenilmiyen bir hâdise 
Olga Feodorovna yahud Oüldost, 

şimdi de Oospodln Kosmarof denkle
rinin arasmda akşam ateşinin başmda 
oturuyordu. Kervanmı teşkil eden İn
sanlar ve hayvanlar etraftnda duru
yordu. Aserbaycanlı kız büyük sil&h 
kenamndan evvel konak yerine %t\' 
miş Tl ocıdA ştmal tanlında bir yerdd 
karargâhım kurmuştu. Biraz sonra 

Krausenin kervamna mensup olan 
öndeki kafUe oraya vasü olmuş vs 
arkadan gelmekte olan develerin yer
leştirilmesi ve karargâhm kurulması 
için lâzım olan hazırlıkları tamamla
mıştı. Güneş batmadan evvel develer 
de gelmiş ve her şey geceyi geçirmek 
üzere yerUyerine konulmuştu. Aradan 
on beş dakika geçmeden beş yüzdm 
fazla deve üzerinden yükü alınmış ol
duğu halde yemliklerinin etrafına 
dizilmiş bulunuyordu. 

Güldost, büyük kervanm nasıl ka
rargâh kurduğunu büyük bir dikkat 
ve merakla takib etti. Steplerde ve 
çöllerde dolaşan ve bitmez, tükenme» 
yollar kateden büyük kervanlarm n»> 
sil idare olunacağına ve develere na
sıl baküacağma dair asırlardanberi 
taammüm etmiş ve İhtiyaçtan doğ
muş umumi kaideler vardır. TabU her 
kervanm taşmıakta olduğu yükünün 
cinsine ve yoludi .eçirdiği kazalara 
göre riayet edeceği hususî kaideler d» 
yok değUdir. Fakat hayvanlarm grup 
halinde taksimi, yemlerin ve suyım 
veriliş tarzı ve karargâhm alacağı şe
kil pek az farklara tâbidir. 

Fakat, büyük kervanm karargâhı 
öyle bir intizam altmda kuruldu ki 
bu intizam ancak uzun zaman ayni 
insanlar ve ayni hayvanlarla seyahat 
edilmesinden doğan bir alışıklıkla te
min olunabilirdi. Ayni zamanda, gö
rülen intizamm hususi bir maksada 
istinad etmekte olduğu da anlaşıhyor-
du. 

Meselâ, intanları ve hayvanlan or
taya alarak eşya denklerini bir dairo 
şeklinde etrafa dizmek mutad olduğu 
halde büyük kervaiida develer grup 
halinde daire şeklinde dizUdikten son
ra her grupım denkleri o dairenin içe
risine alımyordu. Bundan başka her 
grup dairesinin etrafmda ateşler yar 
kıhyordu. Bu ateşler yabancı kimse
lerin o halkadan içeriye girmesine 
mâni oluyordu. Ayni zamanda hay
vanlarla su yeri arasındaki mesafe
de de ateşler yakılıyordu. Bu suretle 
bütün kervan harice karşı insan 
gruplarUe kapatılmış oluyordu. Bu 
insan grupları arasında geceleyin 
serbest bırakılan büyük köpekler bek-
çUik vaziftesüü görüyordu. Bu.büyük 
kervanm diğer bütün kervanlara ben-
ziyen bir tarafı varsa o da büyük ker* 
vam teşkil eden adamlarm da dlgcr 
kervancüar gibi iş görürken bağu^ 
çağırmalarıydı. Bununla beraber, 
bu bağınp çağırma işlerin çabuk ve 
muntazam bir surette yapümasma 
mâni olmuyordu. 

Oüldost kendi denklerinden birinin 
üstüne oturarak etrafı seyrediyordu, 
önünde bir seccade yayüıydı, secca
denin üzerinde iki kişi İçin sofra ha-
zırianmıştı. Yakında yanan bir ateş 
üzerinde akşam yemeği pişlyordu. 
Yolda Krauseye bahsettiği bir şişe şa-
rab da mantarı açılmak için misafi
rin gdmesini bekliyordu. Güldost o 
akşamki yemek İçin konservelerlnla 
en iyüerlnl fedadan çeklnmemiştL 
Minderin iki tarafına konulan iki bü
yük sandık yerde otururken arka de»* 
teği vazifesini görecekti. 

Büyük kervan gelip tamamen yer
leştikten sonra Güldost Ahmed Abu-
du Krauseye göndererek kendiziııl 
beklemekte olduğunu bildirdi. Çünkft 
kttidislni Alman diye tamtan o y»-
bancımn, vaadettiği halde gelmeme
sinden korkuyordu. 

Oüldost o büyük kervanm aradığı 
sUâh kervam olduğuna şüphe etml-
yorda Çünkü kervanm İdare tara, 
teşkilâtı, intizamı, karargâh kurmâ  
smdaki başkalıklar onun tüccar eş* 
yaa taşıyan herhangi bir korana 
benzemediğini ispat ediyordu. Kerva^ 
m idare edende de bir fevkalâdelik 
vardı. Türkistaolı bir adam bir ker
vanı bu kadar muntazam bir surette 
İdare edemez, adamlarmı da ona gO-
re kuUttauDAzdı. Larsen veyahut Ha
san bey vf ̂ -a Krause denilen mutla
ka bir zabil oimalıydı. 

(AriuHM nt) 



Deniz Bank kanunu Mecliste 
nararetli münakaşalara yol açtı 

(Baş tarafı 1 inci sahibede) 
O gün bütçe encümenine havale bu
yurduğunuz bu takrir şimdi bir karar 
ile yüksek huzuhmuza gelmiş bulu
nuyor. 

Sadri Maksudî arkadaşımıza göre, 
Türk dilinde hiç bir vakit Sümer 
Bank, Deniz Bank gibi terkipler ola
mazmış. Eğer Sümer sanat manasına 
geliyorsa o vakit bu Bankaya sanat 
bankası demeli imiş. Deniz Bank 
tarzında bir terkip Türk dilinde kat
iyen yer bulamazmış. Eğer buna ce
vaz verilecekse o takrirde iş bankası
na İş Bank, Merkez Bankasına Mer
kez Bank demek lâzım gelirmiş. Hulâ
sa Sümer Bank, Merkez Bank tabirleri 
hiç bir vakit gramer kaidelerine uy-
mıyan garîbelerdenmiş. 

Kanunları doğru, temiz ve düzgün 
bir Türkçe ile tedvin edegelen bu 
meclisin yüksek kürsüsünden bu de
rece cesur ve katî bir dil davası ileri 
sürebilmek için insanın kuvvetli bir 
gramerci ve ihtisasile tanınmış bir 
diki olması şarttır.- Bir. Jankû i âlimi 
olarak ihtisasına hürmet ettiğim 
Sadri Maksudî arkadaşımın Türk di
li grameri ile pek uğraşmamış oldu
ğunu geçen günkü ifadelerinden çok 
iyi anladım. 

Türk dili şivesile alâkasına gelince, 
bu da söz götürmiyecek kadar mah
duttur. Bunları bir kusur telâkki et
mek hiç bir zeman hatırımdan geç
mez. Fakat arkadaşımızı kendi ihti
sası sahasından ayrılıp başka bir ih
tisasa karşı bayrak açmış vaziyette 
görecek olursam buna da sükût ede
mem. 

Eğer arkadaşımız söze başlarken 
kendisinin gramercilik yolunda bir 
dvası ve şive bahsinde bir iddiası ol
madığını ileri sürerek, emsaline kıya-
sen buna da Merkez Bankası unvanı
nı vermek hatırımdan geçiyor, deseydi 
ihtisasa hürmet eden bir tevazu eseri 
göstermşi olurdu. Halbuki hukukçu 
arkadaşımız böyle yapmadı: İlk cüm
lede Türk gramerinin malûm ve mü-
devven kaidelerinden birini, ikinci 
cümlede Türk şivesinin güzel bir ifade 
tarzını baltaladı, bununla kalmadı, 
Eti Bank terkibinin Sümer Bank ve 
Deniz Bank terkiplerile ayni aileden 
ve ayni mahiyette kelime unsurların
dan çıktığını unuturak Eti Bank ter
kibini ötekilerden ayrı tutmak gibi 
bir tezada da düştü. Müsaadelerile 
söyliyeyim ki, ortada bir garabet var
sa bu garabet Deniz Bank terkibinde 
değil Türk gramerinin yapraklarını 
karıştırmadan bu davaya karışan ar
kadaşımızın mantığındadır. 

Hayır arkadaşlar, Sümer Bank, Eti 
Bank gibi Deniz Bank terkibinde de 
gramer bakırhından hiç bir kaidesiz-
lik yoktur. Bu terkibler kıvrak bir 
ifade kabiliyetinin, ve güzel bir dil 
elastikiyetinin mahsulüdür. Tezimiz, 
bilirsiniz ki, bir dilde gramer kaidele
rini cansız ve tatsız birer kalıp olmak
tan kurtararak onlara fikrin türlü 
türlü ihtiyaçlarile hissin çeşit, çeşit 
ihtizazlarile mütenasip^ bir seyyali-
yet veren en kuvvetli aılıil, şive tekâ
mülüdür. Bu tekâmülün seyrini ta
kip etmiyen bir gramer hayatın icab-
larma cevab veremiyen kaskatı bir 
çerçeve mahiyetini geçmez. Nasıl ki, 
bu tekâmüle küçük yaştan beri alı
şık olmıyan bir kulak da ondaki ince
likleri mümkün değil sezemez. 

Sadri Maksudî arkadaşımız Sümer 
Bank, Deniz Bank terkiplerini kaide-
sizlikle itham ederken davasını is-
bat edecek bir gramer kaidesi göste
remedi. Çünkü , gösteremezdi. Çünkü 
öyle bir gramer kaidesi yoktu. Bilâkis 
bu gibi terkiplere cevaz, kıymet ve yer 
veren bir kaide vardır. Türkçede üç 
şekil, terkibi izafî bulunduğunu bilir
siniz. Birinci şekil terkibi izafflerde 
hem muzaf, hem muzafünileyh izafet 
alâmeti alırlar. 

Bu terkibi izafî şekillerinin en 
basitidir. Milletin hâkimiyeti, Cum
huriyetin fazileti-, Meclisin ruznamesi, 
hükümetin muvaffakiyeti terkiblerin-
de olduğu gibi ikinci şekil terkibi iza
filerde izafet alâmati yalnız muzafm 
sonuna gelir. Kanun kuvveti, Türk 
bayrağı, zekâ eseri, şive düzgünlüğü 
terkiplerinde olduğu gibi. 

Üçüncü şekil, terkibi izafîlerde ne 
i 

muzaf ne de muzafünileyh izafet alâ
meti almazlar: Dar dere, Maltepe, 
Ada Hi^r, Kadıköy terkiplerinde ol
duğu gibi. -- .. 

İşte Sümer Bank, Eti Bank, Deriiz 
Bank bu üçüncü şekle göre yapılmış 
terkibi izafîlerdendir. Bunlar gramer 
sayfalarında kâideleşmeden evvel (fllde-
müeyyideleşmiş birer dil kıvrsıklığıdir.' 
Türk zekâsının Türk zarafet ve has
sasiyetinin birer muvaffakiyetidir. Bu 
sebebledir ki, dilimiz bu güzel terkip
lere en geniş mihmannuvazlığı ile bir 
yer ve cevaz vermiştir. Türkçede bun
lar o kadar çoktur ki, eğer Sadri 
Maksudî arkadaşımız geçen cuma gü
nü bu kürsüye çımadan evvel bu ter
kiplerden beş on tanesi üzerinde bir 
teemmül vakfesi geçirseydi, yahut 
dilci ve gramerci bir arkadaşile üç 
beş dakika istişare etseydi Türk gra
merini inkâr etmek ve şivesini balta
lamak gibi bir hataya düşmezdi. Ta
nınmış dilci ve gramercilerimize git
meye ne hacet? bana bile sorsalardı 
kendilerine: 

— Azizim, derdim. Türkçede kulağa 
çok hoş gelen böyle yüzlerce terkip 
vardır. 

Meselâ, Galatasaıiay, Ayvansaray, 
Bahçekapı, Kumkapı, Topkapı, Dua-
tepe, Maltepe, Tınaztepe, Hisartepe, 
Kadifekale, Çanakkale, DağkaJe, 
Rumkale, Bakırköy, Erenköy, Kadı
köy, Malıköy, Sincanköy ve nihayet 
en büyüğümüzün makam fazilet ve 
asaleti olan Çankaya... 
Eğer maksudî arkadaşlarımızın ha

yalinde yaşıyan gramere uymamız 
lâzım gelseydi Ayvansarayı, Kumkapı-
sı.Topkapısı, Maltepesi, Çankayası, 
dememiz icab ederdi. Ayvansarayda 
bir hâdise deriz, Ayvansaraymda bir 
hâdise demeyiz. Kumkapıdan tren 
kalktı deriz, Kumkapısmdan deme
yiz. Duatepede zafer töreni yaptık de
riz, Duatepesinde demeyiz. Türk or
dusu düşman savletini Çanakkalede 
kırdı deriz, Çanakkalesinde demeyiz. 
Gözümüz ve gönlünüz Çankayadadır 
deriz, Çankayasmdadır demeyiz. 

Evet, sadri maksudî arkadaşımızın 
dediği gibi Türkçe iyi işlenmiş bir 
dildir, fakat çok şükürki, kendisinin 
gramerine ve zevkine göre değil, büs
bütün başka zevklere göre ve gayet 
mahir eller tarafından işlenmiştir. 
Yoksa eski bir tabirle nâtıraşide bir 
dile bağh kalır giderdik. 

İş bankası. Merkez bankeısı. Zira
at bankası terkiplerine gelince bun
ların da böyle olmaları ve kalmalan 
gramer icabıdır. Çünkü, bu üç 
kıymetli ve millî müessesemizin ka
nunî unvanları Türkiye İş bankası, 
Cumhuriyet Merkez bankası, Türki
ye Ziraat bankasıdır. Böyle olmasay
dı onlara İşbank, Merkezbank, Ta-
rımbank adları verilebilir ve pek gü
zel olurdu. 

Kaide ve şivenin yani başında bir 
de umumî ahenge uymak lüzumu 
vardır. Yüksek heyetinizce malûm
dur ki, iktisadî, ticarî, malî firmalara 
konulan adlar, kısa, muciz,~ telâffuzu 
kolay lerkiplerden vücuda getirilir. 
Her millet bu hususta kendi dilinin 
kabiliyeti ve elastikiyetinden azamî 
istifade eder. 

Görülüyor ki, Sümerbank ve Eti-
bank gibi Denizbank terkibi de kai
deye muvafık, şiveye uygun, iktisadî 
ve malî bir firmanın unvanında bu
lunması lâzım gelen bütün vasıflan 
haizdir. Yapılan şey doğrudur. Ka
bulünü yüksek heyetinizden rica e-
derim. 

B. Hasan Reşidin sözleri 
Ankara 27 (Telefon) — B. İsmail 

Müştaktan sonra mevzu üzerinde söz 
alan Maraş mebusu B. Hasan 
Resid Tankut ezcümle demiştir ki: 

» » 
B. Sadri Maksudînin itirazı yerin

de olmadığı gibi ilmî de değildir. Ve 
bu itiraz beklenilmiyen bir şekilde 
beklenilmiyen bir profesörden gelmiş
tir. Bir defa teessüfle ve cesaretle 
arzetmelyim ki, biz Türkçemizi lâyik 
olduğu veçhile halâ işlemiş bulmuyo
ruz. Şunu da ilâve etmeliyim ki B. 
Sadn Maksudînin hepimiz gibi bel
lediği ve şimdi dayandığı Osmanlı 
grameri Türk dili grameri olmak 
kıymetinden o kadar uzaktır ki 

talih Kıîkı /\tay 
radyoda konferans verdi 

bu eski kitabın bellenmesine devam 
etmek Cumhuriyet gerçliğini ifal et
mek olacağı kanaatile bu kitab Jjugün 
mekteblerden alınmıştır. 

B. Hasan Reşid Tankut yeni Türk 
grariıerini gene Türkler ağzından 
dinliyerek ve ona hürmet ederek 

kıymetlendirmek lâzım geldiğine işaret 
ederek Türk milletinin kendi köyle
rine verdiği bazı mürekkep isimleri 
saydıktan sonra değişmiştir ki: 

Deniz Bank mürekkep adını teşkil 
eden sözlerden deniz kelimesi kadar 
bank kelimesi de Türkçe olduğu gibi 
(Deniz Bank) da çok yerinde ve tam 
bir Türk dili bünyesine uygun bir 
isimdir. 

Demiştir. Bundan sonra bütçe en
cümeni mazbatası reye konmuş ve 
alkışlarla kabul edilmiştir. 

Diğer maddelerin müzakeresi 
Müteakiben kanunun diğer maddele

rinin müzakeresine geçilmiş ve Deniz 
Bankın yapacağı işlerden bahseden 
her maddenin müzakeresinde îkti-
sad Vekili söz alarak fenerler idaresi
nin Deniz Bank işleri arasında zik
redilmemiş bulunduğunu, tahlisiye 
idaresinin bazı sahil kısımlarında hiz
metlerini kısmen ifaya başladığım 
ve yakında bu idarenin devletleştiril
mesinin tahakkukunu ümid ettiğini 

ve binaenaleyh mezkûr maddeye fener
ler idaresi devlete intikal ettiği za
man, bu idarenin müvazenei umumi
ye bütçesine vermekte olduğu 600 
bin küsur lira gene müvazenei umu-
miyeye verilmek üzere fenerler ida
resinin yaptığı işlerin Deniz Bank 
tarafından yapılacağı şeklinde bir 
fıkranın eklenmesini istedi, bu tek
lif reye konulaı-ak kabul edüdi. 

Lâyihanın, Deniz Bankın idare uzuv-
l^ından bahseden maddesinin mü
zakeresi sırasında bazı mebuslar söz 
almışlardır. B. Refik Şevket idare 
Meclis reisi ile umum müdür ve 
azadan birisinin İktisad Vekâleti, 
ikincisinin Maliye Vekâletinden seçU-
mesinin doğru olduğunu, ancak üçün
cü azanın Deniz bank umumî heyeti 
tarafından seçilmesinin doğru olmı-
yacağmı, bu azanın da İktisad Ve
kâleti tarafmdan seçilmesinin muva
fık ve yerinde olacağını söylemiştir. 

İktisad Vekilinin cevabı 
İktisad Vekili B. Şakir Kesebir 

cevab vererek dedi ki: 
— Bütçe encümeni mazbata mu

harriri arkadaşımızın dâ söylediği 
gibi Deniz bank idare uzuvlarına ve 
bunlann teşkilâtma aid olan hüküm
ler evvelce kabul edilmiş diğer müte
nazır müesseselerin aynidir. Bilhassa 
bu gibi müesseselerin murakabe ve 
idare esaslarmı tanzim edecek ana bir 

kanun, henüz tedkikatı mütehassıs ko
misyonlar tarafından ikmal edilme
miş olmakla beraber almış olduğu 
ük şekillere nazaran bilhassa mura
kabe noktasından bu gibi müesse
selerin İdare uzuvlarmm ve bunlann 
çalışma esaslarmı tayin edeecek hü
kümleri ihtiva edecektir. Asıl ana 
kanunda bu meseleleri daha esaîslı 
bir surette tedkik etmek fırsatları 
olacaktır. Zaten bugünkü şekilde 
daimiyet yoktur. Muvakkat bir za
man içindir. Maddenin aynen kabu
lünü dilerim. 

Deniz Bank mallarmı 
zimmetine geçirenler 

Lâyihanın 14 üncü maddesi de ba
zı münakaşaları mucib olmuştur. 
Söz alan mebuslardan Mustafa Önsay 
ezcümle dedi ki: 

— 14 üncü madde Deniz bank mal
larını zimmetine geçirenler ve onları 
suiistimal eden memurlara devlet 
malini suiistimal 'eden mamurlara 

i tatbik edilen cezanın ayni verilece
ğinden bahistir. Şahsiyeti hükmlye-
yi haiz bir müessese olarak kabul 
edilen Deniz baiıkın mallarma dev
let malı dememiz bilmem ki münasib 
olur mu? Bu maddedeki (devlet mal
lan) fıkrasına Maliye encümeni lü
zum görmemiştir. 

B. Refik Şevket diyor ki 
B. Refik Şevket ayni mevzuu üze

rinde ezcümle demiştir ki: 
— Meselâ ben sermayemi ortaya 

koymuş ve Deniz bank İdaresinde 
bulunan vapura mal yükletmişim. 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
halkının yüksek ve bonşans sahibi iç
timaî heyeti olduğunu söylemeliyim." 
Beni dlnliyenlerin dikkatlerini bir kaç 
nokta üzerinde birleştirmeği çok arzu 
ederim, ^ 

a. — Türkçe, dünyajra kültür gö
türmüş, yaymış, saçmış, Tiirkün di
lidir. Buna bütün dünyada itiraz et
meği düşünen aklı başında hiç bir 
adam çıkmamıştır. Ve çıkmaz. . 
• h. — Türkçe o kadar geniş ve zen
gin bir dUdir ki, bütün dünya dil a-
limleri bunu kök ve ana olarak al
mak mecburiyetini itiraftan başka 
çıkar ilmî yol bulamazlar. 

c. — Bukadar geniş bir dil, Osman
lı devrinin kısır asırlaımda mahdud 
kafaların uydurduğu gramere sığa-
maz. 

İşte biz bugünkü Türk çocuklan, 
ve hakikatçı insanlan, yukanda işa
ret ettiğim prensipleri bütün vuzuhu 
ile en münkirlere dahi göstereceğiz. 
Bunu sabırla, fakat, Türklüğe has, 
şuur ve inanla bekleyiniz. Takdir 
edersiniz ki bu iş o kadar ko
lay değildir. Güç işi başaracak olan
lar, çalışma yolundadır. Bu yol üze
rinde çıkabilmesi daima beklenen 
Sadri Maksudî gibi muanzlar elbette 
aydmlık dışında kalacaklardır. Siz 
Türk gençleri, bu muanzlann sözle
rini değil, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin en son verdiği şuurlu ve par
lak karan kendinize istikamet yıldı
zı alınız. Sizi muvaffakiyete, saadete 
ve hakikî bUgiye iriştirecek olan bu
dur. 

B. Naşid Uluğun sözleri 
Ankara 27 (A.A.) — Türkiye Bü

yük Millet meclisinde müzakeresi 
geçmiş olan «Deniz Bank» sözü hak
kında Ulus gazetesi muharrirlerin
den Kütahya mebusu B. Naşid Uluğ 
ile ajans muharrirlerimizden birinin 
vaki mülakatında sayın mebusun bi
ze söyledikleri kısa bir izahı da pro
fesör Tankutun nutkundan sonra 
vermeyi münasip görüyoruz: 

lanıııııııııııııııııııııınııııııııııııııııııııııııııııııııiMiııııııııınııııııııııınııııı 

Kaptaiıı sarhoşluk etmiş ve vapuru 
kayaya çarptırmış ve beni 100 bin; lira 
zarara uğratmış, zararımı istiyorum, 
elimde ilâmım da var. Müracaiat edi
yorum, bu sene bütçede tahsisat yok
tur. Gelecek seneye alırsınız, denecek. 
Tıpkı maliyede duyuna kalan işlerde 
olduğ ugibi. 

«Maliyede böyle şeyler 
yoktur» 

Maliye Vekili B. Fuat Ağralı B. 
Refik Şevketin sözlerini keserek: 

— Maliyede böyle şeyler yoktur. 
Misal zikredilmedikçe asla kabul et
mem. 

B. Refik Şevket sözüne devam ede
rek: 

— Milletin huzurunda söz veriyo
rum. Bir değil 20 tane misal sayaca
ğım, fakat şimdi değil. 

B. Refik Şevket Maliye encümeni
nin mütalâasımn doğru olduğunu 
söyliyerek maddedeki devlet malları 
•fıkrasınm kaldınlmasmı istedi. Çan
kırı mebusu B. Mustafa bu hususta' 
bir takrir verdi. 

İktisad Vekili B. Şakir Kesebir 
tekrar kürsüye gelerek Deniz bank 
bünyesinde toplanan başlıca deniz 
müesseselerine aid 2248 numaralı 
kanunda bu hükmün aynen bulun-
duğımu ve bvmun için Deniz bank 
lâyihasında; da muhafaza edildiğini 
söyliyerek demiştir ki: 

— Bu noktada hariçle münasebet-
lesrde bulunacak olan Denizyolları 
iaderesinin vapurları ecnebi memle
ketlerde her hangi basit bir mesele 
yüzünden müşkülâta maruz kalmak 
gibi vaziyetler düşünülmüştür. Bu 
hüküm birai evvelki maruzatımda 
da temas ettiğim gibi yakında Meclise 
verilecek olan ana kanunda müna
kaşa edilebilecektir. 

B. Şakir Kesebir, bu kaydın aynen 
kabul edUmesinin muvafık olacağmı 
söyliyerek sözlerine nihayet vermiş
tir. Meclis B, Şakir Kesebirin müta
lâasına iştirak ederek maddeyi ay
nen kabul etmiştir. 

Diğer maddelerin müzakeresinde de 
münakaşalar cereyaiı ettikten sonra 
lâyiha bütçe encümeninin teklif et
tiği şekilde ve hiç bir tadilât yapıl-

Sual: 
— Bugün okuduğumuz Cumlftif1« 

yet gazetesinde Server Bedi imzalı 
yazı üzerinde noktai nazarmız nednr>. 
Bu yazıda bir resim vardır: <Deniz 
Bankası» yazısmm son üç harfinden 
evvel yukardan inen bir balta, ve bu
nun şiddetli darbe ve keskinliğinin 
fışkıran alâmetleri., Server Bedi De
niz Bankın yaıJışlığmı ve «Deniz ; 
Bankası» denilmek lüzumunu ileri 
süren hukuk profesörü Sadri Maksu-
diyi teyid için bir takım misaller ge
tiriyor. Ezcümle diyorki: «İzmir bele
diyesi yarine - İzmir belediye - diye
bilir miyiz? 

Saym mebusumuz Naşid Uluğun 
bize verdiği kısa cevap şudur: 

— Hayır, İzmir belediyesi yerine 
İzmir belediye demeyiz. Ve şimdiye 
kadar Türker böyle bir terkibi isim 
kullandıklarına dair misal vermiş de
ğildirler, İzmir belediyesi, İstanbul 
belediyesi, Ankara belediyesi ve her 
şehrin bir belediyesi vardır. Bunun 
manası çok açıktır: îzmirin belde iş
leri ile uğraşan müessesesi.. Bunun 
Deniz Bank unvanını taşıyacak bir 
müessese ile hiç bir ilimi münasebeti 
olmadığı meydandadır. 

Yalnız ben de sizden şunu sormak 
isterim: 

Deniz Bank ifadesinin yanlışhğını, 
yanlış olarak ileri süren ve Türk dlU 
ile ne ilmî ve ne de - bUhassa - fonetik 
alâkası olmadıgfı kendini tamyan ve 
duyanlara malûm bulunan Bay Sadri 
Maksudîyi teyid etmek için getirdiği 
misaller arasında niçin Server Bedi 
denilen zat: 

«Maltepe», «Kumkapı», «Beşiktaş», 
«Ayvansaray» gibi terkipleri hatırlı-
yamamıştır? Bu noktada durmak her 
Türkün hakkı ve vazifesidir. Bu Ser
ver Bedi denilen zat ya çok âlimdir, 
bu takdirde benim işaret ettiğim iki 
isimden mürekkep unvanları da na

zarı dikkate alarak ilim yolundan izah 
da bulunacaktı. Ve yahut Türk dili 
etimolojisinde cahildir, söze kanşmı-
yacaktı.» 

madan aynen kabul edilmiştir. 
Kabul edilen ve müzakeresine 

başlanan diğer kanunlar 
Deniz bank kanunundan başka 

kabul edilen ve birinci müzakereleri 
yapüaiı lâyihalar da şunlardır: 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
26 ve 43 üncü maddelerinin tefsiri 
hakkmdaki mazbata encümence 
geri almmış, serbest meslek er
babının 2751 sayılı kanun mucibince 
meslekî teşekküller veya belediye he
yetleri tarafından tayin olunan sınıf 
derecelerine mükelleflerin ve varidat 
idaresinin itiraz edip edemiyecekleri 
hakkmda Başvekâletten gönderilen 
tezkere üzerine kanunen tefsirine 
mahal olmadığma dair Maliye encü
meninin mazbatası, sinaî müessese
ler sigorta şirketlerinde kullanılan 
ecnebilere mukabil Türk memur ve 
mütehassıs yetiştirilmesine ve vakfa 
aid hisseli mahlül yerlerin hissedar
larına ne suretle satılacağma dair 
kanun lâyihalan müzakere ve ka
bul edilmiştir. 

Türkiye - Sovyet ticaret ve seyri-
sefain muahedenameleri kanun lâyi
hası ile, askerî ve mülkî tekaüd ka-
nununvm 18 inci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki kanun lâyiha-
larmın birinci müzakereleri yapıl
mıştır. 

Memurin kanununun 84 ve 85 inci 
maddelerine müzeyyel kanun lâyiha
sı memurin kanunu muvakkat encü
meninin talebi üzerine encümene 
verilmiştir, 

B, M. Meclisi çarşamba günü top
lanacaktır, 

Sivas çimento fabrikası 
Sivas (Akşam) — Orta Anadolu-

nun çimento ihtiyacını karşılamak 
için Sümer Bank tarafmdan kurula
cak olan çimento fabrikası, Sıvasa 
iki saat mesafede demriyolunun ya
kınında bulunan Numune çifliği civa-
nnda inşa edilecektir. 

Fabrika için muktezi erazinin is
timlâk muamelesine başlanmıştır. 
İnşaata ükbaharda başlanacıktır. 
Fabrikanın günlük istihsal kudreti 
300 ton, jıUık istihsalâtı da 90,000 
ton olacaktır. 



Fnmsız yüdızlanndan Mireille Balin, 
Jean Gabin ile çevirdiği filmden bir 

sahnede, sağda Jean Gabin 

^ Fransız sanhe vazılanndan 
Jacque BaJ*oncelli bundan sonra Ber-
llnde filini çeTİreotkür. Bu filimler 
hem Almanca, hem Fransızca olacak
tır. 

if İsveçe gelen Greta Garbo İstok-
holm civarmdalci köşkünde yerleşmiş
tir. Yübaşmı burada geçirdikten son
ra Avrupada Ur seyahate çıkacaktır. 

Yeni bir artist 
Menahim filim çevirecek 

Türkiyede doğmuş olan Yahudi 
Menahim admda bir Musevi genci son 
lamaiılarda büyük bir keman virtüözü 
olmuştur. Yahudi Menahim bilhassa 
Amerikada Kreisleri ve Heifetzi göl
gede bırakacak derecede şöhret ka
panmıştır. 

Yahudi Menahim şimdi filim çevi
recektir. Hazırlanan senaryoda tabiî 
uaşrolü keman oymyacak, Yahudi 
Menahim birçok parçalar çalacaktır. 

72 maymun aranıyor 
Holllvutta filim şirketlerinden biri-

nto hajrvanat bahçesinden 158 may
mun kaçmışür. Bu maymunlar Bing 
Crosby'nln çevirdiği bir filim için top
lanmıştı. Bir gün kapıyı kırairak or
tadan kaybolmuşlardır. Bunlardan 
bir kısmı jnldızlarm bahçelerindeki 
ağaçlara, evlerin damlanna tırman
mıştır. 

Filim şirketi birçok adainlar çıkara
rak bunlardan bir kısmım toplatabU-
mlştir. Fakat yetmiş ikisi elan bulu
namamıştır. Şimdi bunlar aramyor. 

Claude May ve Jacque PiUes son çevirdikleri filmden bir sahnede 

25 sene sonra 
Meşhur Robinne yeniden 
filim çevirmeğe başlıyor 

25 sene evvel Fransız filimciliğinin 
baş yıldızlairmdan biri olan P^binne 
yeniden filim çevirmeğe başhyor.. Ro
binne, meşhur Fransız artisti Alexan-
dre'nln karısı ve Komedi Fransez ar-
tistlerlndendlr. Bugün yaşı elliyi bul
muştur. Maamafih elan uzım ve mev-
zım vücudu, güzel yüzü ile çok genç 
görünmektedir. 

Robinne yeniden filim çevirmeğe 
başlarken genç kız rolü yapmıyacak-
tır. Şimdi çevireceği filim Rasputinln 
hayatma dairdir. Bu filimde anne ça
riçe rolünü yapacaktır. 

if Hollivutun tanınmış yıldızlarm-
dan Claudette Colbert yakmda Fran-
saya gelecektir. Aslen Fransız olan 
Claudetteln Pariste bir filim çevir
mesi muhtemeldri. 

if Marlene Dietrich Hollivuta dön
müştür. Yılbaşı tatillerinden sonra 
filim çevirm^e başhyacaktııv_ 

'k Son zamsûılarda Fransadan bir
çok genç artistler Hollivuta gltmiştL 
Bunlarm yerine Komedi Fransezln 
genç artistlerinden bir kısmı filim çe
virmeğe başhyacaktır. 

Conrad Veidt 
Maruf Alman artisti 

Pariste bir filim çevirecek 
Son zamanlarda Fransadan Ame-

rikaya birçok artistler gitmiştir. Bu
na mukabil muhtelif memleketlerden 
Parise bazı büyük artistler gelmiştir. 
Bunlann arasında Eric von Stroheim 
Vardır. Bu meşhur artist ve sahne va-
zu Pariste bir filim çevirmiş, ikincisi
ne başlamıştır. 

Birkaç gün evvel de tanınmış Al
man artistlerinden Conrad Veidt Pa
rise gitmiştir. Conrad Pariste «Asya-
da fırtına» adlı bir filim çevirecektir. 

i( Noel senebaşı münasebetile Hol-
Üvutta bütün stüdyolar bir hafta ta
til edilmiştir. Yıldızlardan birçoğu 
Meksikaya gitmişlerdir. 

if Kocası Talbcrg'in vefatmdanbe-
ri münzevi yaşıyan Norma Shearer 
tekrar filim çevirmeğe başlamak 
üzeredir. 

if Macar nam yuüızı Franzeska 
Gaal Hollivutta ilk filmini çevirmiş
tir. Filim Amerikada gösterilmiş ve 
l}ok beğenilmiştir. 

Fransız yüdızburmdan Mireille Balia 

Fnnsu }ildızlanndan Colette DarfeuU 

Danielle Darrieux 
Hollivutta çevireceği ilk 

filmin senaryosu hazırlandı 
Hollivuta giden Fransız yıldızların

dan Danielle Darieuxnün çevirdiği 
yeni filim için münasip bir senaryo bu
lunmuştur. Senaryo şudur: Danielle 
Darieux meşhur bir filim yıldızının 

eda hizmetçisi sıfatile Avrupadan Ame-
rlkaya gidiyor. Burada işsiz kalıyor. 
Dans kızlan araşma karışıyor. 

Bu sırada bir erkek kendisini fena 
yollara sevketmek istiyor. Fakat baş
ka bir erkek yetişiyor ve genç kızı 
kurtarıyor, sonra da evleniyor'n'- Fili-
nün çevrilmesine 4 ikinci a 
b,uHinaıaktır, lı.ıkalm; ,. 
likada çevireceği ilk filim nasıl olacak
tır. 



KadıkSy > » « kMtkS 
r. Akuul 

Bursa Acaridman - Kadıköyspor 
münakaşası yeni bir safhada 

Kadıköy spor klübü güreş 
kaptanının bir tavzihi 

— "Bay Orhan tamaml lo haksızdır ve 
Acarldmanlılar dürüst hareket etmiştir^ 

Geçenlerde Acarldm&nın «Sporcur 
luk ciddiyeti bizde var, Bay Orhanda 
yokt serlevhalı bir mektubuna Kadif> 
k^ spor klübû balkanı B. Oıfaanın 
verdiği cevabı bu sütunlara koymuş* 
tuk. Bugün de Kadıköy spor klübtt 
güreş kaptanı Feridun Akunalın çok 
enteresan bir tavzihini aynen nefiedlp 
yorusc 
Kadıköy spor klûbünün Bursa Aoaz«> 

idman yurdu güreşçilerUe bir maç 
yapmak üzere Bayramın ikinci pa> 
zar ŝ ünû Bursaya giderek mama 
kaldıklan veuûyet üzerine tıer iki klü-
bün meseleyi tavzih için gazetenizde 
intişar eden yazılarını okudum. 

BuTsahlar haklıdır. Bursalılann 
müdafaanamesinde «Sporculuk cid
diyeti bizde var. Kadıköy klübü ba«> 
İcam bay Orhanda yok» tarzındaki 
haklı ithamma karşı mezkûr klüp 
j^ptam olmak ve bizzat Bursaya gi
derek vaziyete yakinen şahid olmak 
itibarile başkan Orhanm 3ranlış bir 
hareketi yüzünden diğer arkadaşla-
nm namına maruz kaldığımız bu 
ağır ithamdan kurtulmak ve efkân 
umumiyeyi tenvir etmek gayesile 
atideki yazımın gasüedenlzlo dercini 
rica ederim. 

Bayramın ikinci pazar günü btr 
maç yapmak üzere Bursa tdmanyıır-
duna yazdığumz teklifnameye cevap 
olarak beş güreşçi bir de idareci ol
mak üzere altı kişinin masrafma te
kabül etmek üzere otuz lira3rı kabul 
ettiğiniz takdirde geliniz diye cevap 
almıştık. Bayrama üçn gün kaldığı 
halde havalename gelmediği iğin 
tekrar gelelim mi? Gelmlyelim mi? 
diye bir telgraf çektik. Telgrafm ce
vabı gelmeden mektup aldık. Mek
tubun özü şu idi. 5/12/937 pazar ak
şamı İçin Halk gösteri salonunun 
vilâyetçe Muradiye klObU emrine 
talısls edilmiş olduğundan üzülerek 
maçın 11/12/937 cumartesi akşamına 
kaldığım bildiririz denly^du, ba^ 
kan Orhan bu mektubu nazan itiba
ra almıyarak [Muhakkak bayramı 
Bursa kaplıcalannda geçirmek arzu-
sUe olacak ki] «Gelelim mi» diye bir 
telgraf daha çekti. Arife günü saat 
iki raddelerinde postahanenln önün
den bay Oriıanla geçiyorduk. Kapıda 
duran posta müvezzil Bursadan tel-
gıaf ver dedi. Oradan gençten diğer 
bir posta müvezzil telgraf var amma 
maaelesef maçm haftaya kaldığım 
bildiriyor dedi. 

[Say Orüan makbuau imzalıyarak 
teigraü kendisi aldı] postahanedea 

çıktık. Başkan Orhan bu telgraf b*-
nim son çektiğim telgraftan evvel 
verilmiş bir telgraf daha gelmek ih
timali var. Geliniz diye telgraf ge
lirse evlerinize İcâğıd gönderirim. 
Sekiz kırk vapuruna gelirsiniz. dedL 
Aynldık Bajrram sabahı kt^ıdan içe
riye atılmış bir kâğıd buldum. Sekiz 
kırk vi^uruna geliniz diye yazıyordu. 
Benim gibi diğer arkadaşlara da 
ayzü mektı^) gitmiş. Hepimiz vapur
da birleştik. Yalovaya yaklaşuicen 
telgraf almadığını fakat hür emri va» 
ki yaparak oraya gideceğiz. Gittik
ten sonra naal ohı bizimi» mac V^ 
parlar dedL 

Reisimiz olmak sıfatüa mesuliyet 
kendisne raci olduğu için biz ehemr 
mi3ret vermiyerek Bursaya gitUk. 
Beklemnediğimlz İçin tabiatile karşı
lanmadık. Acaridman Idübüne gittik. 
Uzun münakaşalardan sonra mag 
yapılamıyacağma karar verildi Fa
kat Bay Oıhan masarifi zaruriye ve 
rahiyemizin tamamen tesviyesini it-
tiyordu. Gayet tabU ki onlar da ka
bul etmedUer. Maamafih Bay ^iıar 
mn fazla ısran üzerine gene büyük
lük g^österdller. Umumi kaptazüan 
Bay Faik otobüse kadar bizi teşyi et
ti. Ve otel parası. Buraadan Yalova-
ya kadar otobüs ve Yalovadan te-
tanbula kadar birinci mevki vapur 
parasmı verdflet Bize gOsterdikletl 
insaniyete karşı Bay Oıiıan da dahil 
olduğu halde Kandilli btr sel&m ça
karak Bursaya. veda ettik. Hakikal 
bundan ibarettir. 
Kadıköy Spor UüMl gûtt^ kaptanı 

F. AKÜNAL 

Dünya kupası 
Bu sene Parlste yapılacak olan dün

ya kupaamın final müsabakaları 4 
haziranda bağlıyarak 16 da bitecektir. 

Ankarada açılan Güneş klübü 
l y : .̂î5 

Fransızların Maginot hattına 
ne oldu? 

Oeçen hafta Fransada kupa mü-
sabakalannm beşinci turunda büyük 
bir sürpriz olmuş, Fransa milli takı
mına müdafaa hatlarmı veren Pran-
samn en kuvvetli klübü F. C. Sochaus 
ikinci kümenin en zayıî takımlann-
dan S. O. Montpelllerye 4-0 gibi çok 
açık bir sayı farkile mağlûb olmuş
tur. 

Sochauz takımmm müdafaası mer-
slm başmdanberi yaptığı maçlarda 
ancak yedi gol yemişti. Bir maçta 
böyle dört gol yemesi Fransız spor
cularım hayrete uğratmıştır, ttalya 
maçında harikalar yaratan ve Pozza-
nun dünyanm en iyi kalecisi dediği 
meşhur Di Lorto bu gollere seyirci 
kalmıştır. 

Pransızlann Almanya hududun
daki çelik ve betondan yapılmış Mar 
ginot Istihkâmlannm ismUe anılan 
meşhur miidafaanm bir maçta çok 
zajnf bir takımdan böylece dört gol 
yemesi futbolde lâkaydinin ne kadar 
büyük bir rol oynadığma güzel bir 
delUdü:. 

D ü z e l t m e 
Dünkü Ankara maçmrn tafsilâtm-

da Ankara muhtelitinin Bükreşi 5-3 
yendiği yazılacağı yerde yanlışlık
la 5-2 olarak yazıimıştr. özür diler ve 
düzeltiriz. 

SARAY VO BABIÂLİNİH İÇ YÜZÖ 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNt ÎHTEM —Tercüme, iktibas haHckı mahftudUT 

Tefrika Na 64 . 

Y u n a n at le t ler in in kif 
an trenmanlar ı 

önümüzdeki eylülde Fransada yapı
lacak olan Avrupa atletizm şampiyo
nasına iştirak edecek olan Yunan ta
kımı birinci kânımdan itibaren antren
manlara başlamıştır. Yunanhlar Avru
pa şampiyonasmda bir iki iyi derece 
alacaklarını ummaktadırlar. 

Bir müddet emi Ankands GOneı UflUlnttn Ur fobed sçüdığua vs l« tafik' 
külün de yalaııda Ankan spor faaUjetinde rai tlmıyı bs|lıi7aoı|ını jmaaş-
Uİ, lUMirÜÛ mt*fr Afltora OIMV ^^^^^ Uk konfreslnde hsar bvimmn-

Ur löriUmektedir. Ankın QttM|IU«lnı muTitlık^Titt» tfMh 

Y u n a n mill î takunı 
Dünya kupası için Fllistine gidecek 

olan Yunan mUlî takımı bu seyaha
tinden istifade ederek Mısır ve Lübnan 
takımlarile karşılaşacaktır. 

Ovens Avruapaya geliyor 
1936 olimpiyadlannm kahramam 

zenci atlet, Ovens geçen sene profesi-
yonel olmuştu. Bu yaz Ovens Ameri-
kah bir takımla Avrupada müsabaka
lar yapmağa gelecektir. 

Ovens'le Avrupada yarışacak bir pro-
feslyonel süratçi bulunmadığından 
zencinin evvelce yaptığı atla yarışma
sı ihtimali gok kuvvetlidir. 

Macar millî takımı dünya 
kupasmdan çekiliyor mu 7 
Son günlerde Macar futbol federa»» 

yonu ile Macar birinci küme klüpleri 
arasmda bir Ihtüâf çıkmıştır. Klüpler 
federasyonla mal! bazı şerait üzerinde 
anlaşamadıklarmdan dünya kupası 
için milli takıma oyuncu vermemeğe 
karar vermişlerdir. Bu takdirde Ma
carlar dünya kupasmdan çekUecek-
tir. Bu işte Yunanistan istifade ede
cektir. Zira Yunanlılar Macarlarla ay
ni tasfiye grubunda İdi. Bu takdirde 
Yunanistanm FiUstini yenerek Parls-
tekl final müsabakalanna iştirak et
mesi üıtimall çoic kuvvetlidir. 

I skoçyal ı lar Frans ız lar la oy 
n a m a ğ ı kabul e tmiyor lar 
Fransız futbol federasyonu önü

müzdeki mayısta Parlste tskoçyaMarla 
bir maç yapmak arzusunda bulundu
ğunu tskoçya federasyonuna bUdirmlç-
tL tskoçya federasyonu mayısta Olaa-
gow'da büyük bir tumua olduğunu U»> 
ri sürerek Fransada maç yapmağı kı^ 
bul etmemiştir. 

Y e n i bir Saros i 
Sarosi'nin 16 yaşmdaki kardeşi 8a-

orat m Ferencvaros klübü tarafmdaa 
angaje edilmiştir. Küçük Sarosi ağar 
bo^lnia »rkaatnda santrb^T OtoflUl 
oymyacakUr, Feroncv^rgo MtrscUıo-
rl küçük Sarosidea ^ok ümldvardir-
isr. 

Avrupa üniyersiteler kupası 
Uıun bir müdettenberi üniversltdar 

araamda bir Avrupa futbol kupaa ya-
pümaaı düşünülüyordu. Nihayet 193S 
de ilk kupayı yapmak üzere ttalya. 
Avusturya, Romanya. Çekoslovakya, 
Almanya. Macaristan anlagmulardur. 
Kupayı kaaıntırak olan takun ftmdl-
dm Londnda îngUlı finİTinttı tiki
mi Os karyüsfmsk ÜMTS dsvsl edll-
nOfttiı 

Ö m e r psışa ile Hafız paşa arasındaki 
İht i lâf-Birkıyamte şebbüsü a k i m kaldı 

Bu halde böyle bir şurada Bosnaya 
niçin gönderilmişti? İdarenin daha 
doğrusu idaresizliğin garib cUvelerin-
ûen biri idi bul 

Yerli paşalar ve beylerle Bosna Her-
seğin büyük memurlan Ömer paşa 
aleyhine Hafız pafa Ue blrle t̂Uer. 

Eşraf Sarayh Boşnak M\ıstafa paşa 
konağmda gizlice akdolunan bir mec
liste şu karan ittihaz eylediler; (1) 

(Tanzimat usulünün kabulü ecda
dımızdan bize intikal eden servet ve 
imtlyazlann, ihlâlini, kur'a efradı ve
rilmesi ailelerimizin huzur ve istira-
hatinin izacmı intaç edecektir. Fakat 
şimdi buna itiraza takatimiz yoktur. 
Kış yaklaşıyor. Bu sebeple zahirde 
(bu usıüün icrası canımıza miımet-
tir) yolunda dü kullanarak buradan 
yakayı kurtaralım. Yerlerimize gidin
ce halkı istediğimiz gibi yürütürüz. 
Kış gelinceye kadar kazalarımıza 
müretteb vergileri ve zahireleri ver
memek için ne kabilse yapmalıyız. K14 
gelince taraf, taraf toplanarak ûç. 
beş koldan hareket eder. Açük. para
sızlık Ue ıztıraba düşecek devlet aske
rini hücumlarımızla perişan. Saray 
Bosnadalü devlet memurlarım da it
laf ederiz. EHele vererek şu belâdan 
kurtulurtız. Vakıa devlet üzerimize 
daha kuvvetli bir ordu gönderebilir. 
Fakat icraatımız askerin gözünü yıl-
dırmış bulunacaktır. Bir de burası 
serhaddir. Kan dökmekte devam et
mek devletin işine gelmez. Yunanis
tan ve Sırbistamn kazandıldan istik
lâl ve imtiyaz meydandadır. Devlet 
burasma da 3ra büsbütün istiklâl ver
meğe yahut hSc olmazsa bizi kadim 
lûaremiz dairesinde bıralanağa mec
bur olacaktır. Zaten hak ve imtiyaz-
lannuz elimizden alınarak meskraıet-
le yaşamaktan'ise şecaat ve besaletle 
ölmek hayırhdır.) 

Beyler bu karar dairesinde hareket 
ettüer. Ömer paşa bundan haberdar 
olamadı. Eşraf ve ayan ordu Ihtiyaca-
tım teinin vesüesüe yerlerine dağıldı
lar ve bu hususta eUerinden gelen 
müşkülâtı ikaa başladılar. Ömer paşa 
emirlerini infaz ettirmek için erltâm 
harbiyesi zabitlerini etrafa gönder
mek mecburiyetinde kaldı. 

On beş gün içinde işler karmakarı
şık oldu. Üç hafta sonra Ömer ve Ha
fız paşalar açıktan açığa çatılmağa, 
vilâyet meclisi âzası önünde birlbirle-
rlne ağır sözler söylemeğe başladılar. 
Ömer paşa Hafız paşayı kendisine 
müşkülât ikaUe, Hsıfiz paşa Ömer pa
şayı müslüman Boşnaklann mahvını 
istemekle itham ediyordu. Arada ha
karetler, küfürler tevali ediyor, Hafa 
paşa Ömer paşa için (alçak dönme) 
Ömer paşa Hafız paşa için (ihtiyar 
katır) diyecek kadar Ueri gidiyoriar-
dıi (2) Ömer paşa Boşnakiara faali
yetini göstermek ve onlan kendisine 
hürmete sevk ve icbar eyl^nek için 
memleket dahilinde bir seyahate çık
tı. Bu seyahat esnasında ordunun bir 
senelik zahire intiyaçianm temin etti. 

Ömer paşa Hafız paşadan tstanbu-
la şikâyet etmişti. Hafız paşa iki ay 
süren Bosna vamiğmden Eklime vali
liğine kaldırıldı. Bu iki ay Bosna ida
resini bir kat daha fenalaştırmağa 
kâfi gelmişti. Saray Bosna cihetinde 
Ur kıyam hazıriandığuu haber alan 
Ömer paşa seyahatini İkmalden vaz 
geçerek derhal merkeze avdet etti; 
onun huzuru, sükûnu iade eyledi 
Ancak Ömer paşa Bosnada umumi 
lAe kıyamdan endlfe ediyordu. Haki
katen yeril paşalar buna hazurlam-
yorlardL 

ûDMr faşn Muyo >"̂ «"-».iripr ^ 
ıniDtiBaâiB iNMık TOTÜA için 
mıiyetlertnde yıJnii u(ak birer sararı 
rtiUsmâ M u m ırkini tuuDtjv a -
bltlerinl tehir etmlc verefilert t a M 
vesüesile (Tuzla) da Mahmud TS 
(Blhac) da Mustay - Mustafa - paha
lar neıdine gönderildi 

Bu zabitler, bu paşalan maskeleri
ni atmak üıere kızdırmak t4̂ l1matını 
da almi|lardL 

Kaymakam Kadri bey Tuzlada vo-

(1) Tıtarstölefklıı. 
(i; iıvlBf PDo/Mto; O D U PMA» H 

(SOaM Tv^** ^^*^^ <^ <l*v ou)n(i«e), 

lünü o kadar iyi oynadı ki bu uğurda 
Bundan sekiz gün sonra Bosnanın 

büyük kısmmda isyan çıktı. Hersekll-
1er de sancağm hududunu Ömer pa
şa askerine kapadılar. Artık «Kavur 
paşanımı işi bitmiş sayıhyordu. 

Halbuld âsilerin kuvvetlerinden • • 
plânlarından vaktile haber alnuf bu
lunan Ömer paşa gizlice hazırlanmış^ 
ti. Faaliyete geçti. Tüfekçi Menemenli 
İbrahim, sarhoş Ali paşalar Ömer par 
şadan aldıkları emirleri lâyıkile ve 
vaktUe icra ettüer. Ömer paşa bizzat 
az daha canım feda edecekti; ancak 
Sırbistana kapağı atarak âsilerin eUe
rinden kurtulabilmişti. 
Mustay paşayı mağlûb etti. ÂsUerin 
işgal ettikleri müstahkem mevkUer 
birer birer ellerinden alındı. 

Tuzlah Mahmud pa4fa Ue oğlu Hacı 
Osman bey, İzvornikU Mahmud paşa 
ve Mahmud Alay bey üe diğer bazı 
âsi reisleri Avusturyaya kaçtılar. 

1850 kânunuevvelinde Ömer paşs 
isyam yatışmış görerek Saray Bosna
ya avdet etti. Burada bıraktığı Abdi 
paşanın Hersekli Ali Stolçeviç paşa ve 
âsUer Ue gizU münasebette bulundu
ğunu keşfetti. Abdi paşa Ue miralay 
Ali beyi divanıharbe tevdi etti. Fakat 
bu iki maznunun kuvvetU hamileri 
vardı. Ferik Abdi paşa rütbesini mu
hafaza ederek Manastıra kaldırdı. Ali 
bey de askerlikten çeküerek Travnik 
mutasarrıfı nasbedUdl. 

Ömer paşanm dostu ve kendisi giM 
Hırvat olan yeni Bosna valisi Hayred-
din paşa bu sırada Saray Bosnaya va
sıl olmuştu. Ciddi ve namuslu bir zat 
Olmakla nıanıf bulunan Hayreddln 
pa§a HerseK yolile gelirken (halk Kı
yam lıalindedir) diye Ali Stolçeviç 
paşa tarafından alıkonulmuş, Ömer 
paşanın muvaffakiyetleri şayi olması 
üzerine yoluna devam eylemesine 
müsaade edilmişti. 

Ali Stolçeviç paşa Hersekteki ta
yamı teskine kuvvetinin kâfi olmadı
ğım, başlarında eski kavasbaşısı İbra-
himin bulunduğu âsUerin kendisini 
ve ailesini mahveylemeleri korkusile 
vaidlerini tutmadığım üeri sürerek 
Ömer paşayı oyalıyordu. Bu iki yüzlü 
bir siyasetti Halbuki yirmi seneden-
beri mutasarrıfı bulunduğu Hersek 
livasmda istediği emlâk ve akan zap-
tediyor, para topluyordu. Bu kadar 
zamandanberl cevrü cefasma taham
mül eden halk kendisinin parmağı ve 
tahriki olmadan nasıl kımıldıyabiUr-
di? 

Hayreddin paşa Stolçeviçin, isyanm 
ruhu olduğunu Ömer paşaya habw 
verdi. O da Hersek hududımda taraa* 
sud etmekte bulunan kaymakam t»* 
kender beye Hersek geçidlerinl zorla
mağa hazırlanması emrini verdi Uia-
raynah asil bir Leh lıanedanına meı> 
sup olan bu İskender beyin - Koni 
Antoine İlinsky - geçirmediği macera 
kalmamıştı. Polonyada 1831 ttıtllâllne 
iştirak etmiş, memleketini terke mec
bur olunca Avrupada dolaşmış. Franı-
saya gitmiş, Cezayire geçerek (Lej3̂ oı» 
Etranje) de lüzmet etmiş, arabapça-
yı öğrenmiş, İspanyada vazife almış, 
sonra Amerikayı boylamıştı. Bir yer
de duramadığı için nihayet İstanbul» 
gelmiş, 1848 lıâdlselerinden evvel Uh 
lâmiyeti kabul eylemişti 

Varna civarmda bir kısım Kazaklar 
iskân edUmiştl İlinsky aUesindm 
Ukranya Kazaklarına bir çok reisler 
- batmanlar - yetişmişti İskender bejr 
bu Varna Kazakları' arasına kanştL 
KendisUe münasebette bulunanları 
meclûb etmek sır ve sihrine malik olr 
duğu için bu Kazaklar üzermde az zar 
manda O^iB Dlr nilîm Kazamnıj n 
onları Rusya aleyhine o Kadar talırtt 
eylemişti ki hakkında şiddetli davrar 
nılmalt I t o geimiştt; tevnır olun
muş, tstanbula sevkedilerek tersam»* 
de zindana tüalmıştt 

Ne sual, ne cevapl 
İskender bey dostlanndan lüç kim

seyi bu felâketinden haberdar etmeğ* 
vakit ve imkân bulamamıştL Böylec* 
zindanda sekiz ay geçirmiş, bu mfld̂  
dat zarfmda zindan arkadaşları olaa 
haydudlan, canileri kendlsino tamı^ 
milft benddyleml«tl k 
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7 B i r ^ nıiıs INI U V ELİ 

AYBOLAN HAYAL l(VâNû) 
S okak kapısı çaündı. Evin içinde 

ayak sesleri ijitildi. Hadiye, üst 
tattan dinllyerek bu mutad gürültü
leri tanıdı: «Misafir geldi!)) diye dü
şündü. Halbuki o, kimseyle görüşmek 
Irt«nediği için tedbir almıştı. Emirle-
rtne 2id hareket edildi diye, haber ge
tiren hizmetçiyi paylamak üzereydi 
^A kız telâsİA* 

'-. Efendim, bu gelen Dayan çoK ıs-
n r etti. sizi görmek için bilhassa Bur-
•a'dan geldiğini söyledi. İsmi Canan 
hanımefendi imi§. 

Hadiye bir hayret nidası kopara
rak: 

— Canan mı? - dedi. - Öyleyse şim
di geliyorum. 

Koşarak merdivenleri indi. Sofada, 
arkadaşı kollarını açtı, kucaklaştılar. 

— Hadiye'ciğim! 
— Canan! Seni görmiyeli ne kadar 

(ok zaman oldu. 
— Basma gelen felâketi Bursa'da 

öğrendim. Matemini düşünerek der-
bal koşup geldim. 

— Kara gün dostusun. Candan ar-
kadaşımsın, bilirim. 

Tekrar öpüştüler. Biribirlerine sa
rılmış olarak, salondaki divana otur
dular. Uç senedir görüşmemişlerdi. 
Biran sükûttan sonra, Hadiye sordu: 

— Niçin İstanbul'dan öyle ansızın 
ayrıldın? Niçin o derece seyrek ve kı
sa mektuplar yollardın? Acaba kocam 
yahut ben bilmiyerek seni gücendir
miş miydik? 

Canan mırıldandı: 
— Anlatması müşkül. Ben hakika

ten kai'a gün dostuyum. Sizin o güzel 
saadetiniz ortasında kendimi zaid bu
luyordum. Aranızda tufeyli vaziyetin
de kalmaktan korktum. İşte onun için 
kaçmıştım. 

Hadiye, ku-kına rağmen hiç ak ka
rışmamış olan kumral başını yastık
lara dayıyarak: 

— Ne garib düşünce! - dedi; sonra, 
yeşil gözleri hafifçe açıldı; biçimli 
ağzında hafif bir takallus hasıl oldu: 
-Saadet! - diĵ e mırıldandı; TC mendilile I 
yüzünü kapatarak ağlamağa başladı. 

Canan, dudaklarını ısırdı: 
— Affedersin Hadiye! Seni üzdüm. 

Kaybettiğin kıymetli mevcudiyeti ha
tırlattım. 

Dul kadın başını kaldırarak: 
— Saadet nedir acaba? - dedi. 
Misafir kadın, büyük bir coşkun-

luKla: 
— Hayatın şimdiye Kadar sana bah

şettiği talihdir. Tanınmış ve hürmet 
•dUen bir nam taşımaktır... Güzide 
bir erkeğin yanında jaşıjabilmek! -
fionra, boğuk ve titrek bir sesle sor
du: - Çok ıztırab çekti mi?... Ölümüne 
•ebeb olan hastalık neydi?.. 

— Daima temenni ettiği gibi öldü: 
Çalışırken; birdenbire... Bahçedeki 
masada yazı yazıyordu... Oraya yığı-
liTerdi. 

Canan, parmaklarının ucile ıslak 
yanağını silerek: 

— Gıbta edilecek bir ölüm. 
• * • 

Hadiye, arkadaşına biraz sonra 
dedi ki; 

— Sen aramızda senelerce yaşadın 
T» saadetimizi lekesiz sandın, değil 
Hal? Doğrusu seni daha müdekkik 
Kannederdim. İzdivacda mesud ol-
inak, biribirinin manevî ihtiyacını te
min etmek midir? Sevilen şahsı zevk 
İçinde yaşatmak insanı tatmine kâfi 
ajl?... Ben evimin ahengi tozulmasın 
diye âdeta bir cariye kesilmiştim. Fil
hakika o da bunu biliyordu; bana kar-
fl müteşekkir ve minnettardı. Fakat 
her zaman ruhunun gizli bîr noktası-
m benden sakladığını, kaçırdığını his-
•ediyordum. Ben onun mevcudiyetin-
d» hâkim şahsiyet olmadığımı, daJmn 
vinci plânda kaldığımı hissederdim. 

nJ işgal eden meçhul ve hâkim 
hJr rakibem olduğunu sezerdim. 

- Rakibe mi?.. Oarib şey! Fakat 
taaıl?.. Kim olabilir? Bu sizin munta-
jıan, sakin, çekik, kapalı hayatınızın 
iÇlııe yabancı bir kadın nasıl glrebil-
AOf?.. Hem burası Adeta köy gibi! 
Şehirden epey uzak! Kim.seyle de gö-
t l ^ e z d l n i z . İstanbul'a inip çıktıkça 
»*u acaba?... Fakat her seferinde bir
likte giderdiniz. 

- Son zamanlarda sık sık indiği-
>Wxde yoktu. Şehrin patjrdı.sı ken(İİ5İ* 

xd yoruyormuş. 
— öyleyse?... Kadınlar üstada bir 

çok mektuplar yollarlardı. Hattâ ilâ
nı aşkları kaç kere sen okumuş ve 
gülmüştün... Acaba bunlar arasında 
ciddî bir neticeye varan mı oldu? 

— Bilemem... Herkesten şüphelen
dim. Bütün ahbablarımdan!.. Hattâ 
senden bile biraz... Çünkü coşkun bir 
perestişkârıydın. 

— Ben mi?.. Amma da ha... 
Hadiyenin yanakları kızardı. Zoraki 

güldü. 
— Ki2ma, kardeşim... Yanıldığımı 

derhal anladım. 
Biraz düşünüp ilâve etti: 
— Onu manen işgal eden bu rabı-

tamn daha eski, belki de izdivacımız
dan evvel olduğunu sandım. Fakat 
İçimdi? Neydi? Bir türlü bulamadım. 
Bir gece, rüyasında «Meliha!) diye 
söylendi. 

— Peki, bu isim sana bir ipucu ve
remedi mi? 

— Bugüne kadar, hayır. 
— E... Bugün? 
— Dündenberi, galiba buldum. 
Hadiye gözlerini kapadı. Biran sus

tu. Sonra, başını arkadaşının omuzu-
na dayıyarak: 

— Canan! Bursa'dan buraya kadar 
beni görmeğe geldin. Öyle çabucak 
dönme. Uzun müddet yanımda kal. 

— Ben de sana bu teklifi yapmak 
isterdim ama, rahatsız ederim diye 
korkuyordum. 

İki kadın tekrar öpüştüler. Çocuk-
luklanndanberi onları biribirlerine 
bağlıyan dostluk biran rencide olma
mıştı. Ölen muharririn yazı odasına 
beraberce girdiler. Canan içini çekti. 
Hadiye mırıldandı: 

— Bir insanı kaybediyoruz ve her 
jey onunla beraber sıkılmış oluyor. 

Misafir kadın, kitablardaki kanşık-
Lğı İşaret ederek: 

— o mu burasını bu halde bıraktı? 
Hadiye başını salladı: 
— Hayır... Dün, tâbilerden biri, 

onım bir yazısını istemişti... Müsved
deleri bulmak için ai'aştırmalar yap
tım. Ve işte o sırada şu defteri ele ge
çirdim. Göz gezdirir gezdirmez, mera
kım uyandı. Senelerdenberi İçimde 
yaşıyan şüphenin hakikatleştiğlıü 
hissettim. 

Canan deftere baktı: 
— «Kaybolan haj'al!» diye mınl-

dandl. - Fakat bu bir roman başlan
gıcı! 

Muharrir, şu satırları yazmıştı: 
f^KAYBOLAN HAYAL, Ö/rlMrtnfl 

rasîanıif ve hissen aşkın en ulvî mer
tebesine ermiş iki şahsın hikâyesi ölor 
çaktır. O tesadüften ruhun asld aön-
miyecek olan bir şulesi Jışkırdı. Bu 
şua bütün bir hayatı aydınlatacak' 
fır...» 

Adada bir kadına rasladığını, ve o-
nun hayalini göz önünde tutarak bu 
eseri yazmak istediğini söylüyordu. 
Sonra daha altta notlar vardı: 

«2 eylül.. — Onu tekrar gördüm, 
bakışlarımız biribirine karıştı. Fakat 
aksi istikamette yürüyen trenlerimİM 
iizi yeKdiğerimizûen uzaklaştırdı* 

Hadiye, aıkadaşma: 
— Târihe dikkat ettin mi? O eırar 

larda evlenmiştik. Tedavi İçin Tuzla
ya gitmişti. Avdetinde onu pek dalgın 
ve asabî bulmuştum. 

Dul kadın bir çekme çekti. İçinden 
bir kutu çıkararak: 

— Bak! - dedi. - Burada da daima 
ayni kadın yazısile yazılmış olan ve 
değişik memleketlerden yollanan kart
lar vai-. 

Hepsi pembe kurdeleyle bağlanmış, 
deste halinde duruyordu. Canan omuz
larım 8İlkti. 

— Bu kadar ciddî vc ojgun bil" adam
dan mektep gocuğu gil)\ a,şK \)eKltmW-
dlm doğrusu.., 

Elindeki dçttcrin yapraKlannı Ka
rıştırdı ve tekrar okumağa başladı. 

*2S nisan 19.. — Re9İ7n sergiai. Bü
tün benliğim sarsüdt. Teni y$tiş9n 
ptnç artisti tebrik etmemek için ken" 
dimi »OT tuttum.* 

Hadiye titrek bir sesle: 
— O günü hatırlıyorum. Beraber

dik. Kocam bir tablonun önünde dur
du. Bu, yaşı ilerlemiş bir kadımn pro-
filden çehre.siydi. Yapan artlstlö sa-
nıtlni nıpîlırtmelft̂ n Ymr\^ kendini 

alamıyordu. Ressam, annesinin res
mini yapmışmış... Uzun uzun bu eserin 
karşısında durduk. Onu oradan zorla 
ajırdım... Bu hâdise neden böyle can
lı olarak aklımda kaldı bilmem... 

— Ressamın ismini biliyor musım? 
— Hayır. Fakat evvelki senenin ser-

gisiydi. 
— Öyleyse kolay. Katalogu buluruz. 

Benim sanatkâr bir ahbabım var. Her-
şeyi ondan öğrenmek kabildir. Haydi 
şimdi yorgunsun, sinirlerin bozuk, 
gel, dinlen. Bu odadan çıkalım. 

Hadiye, çocuk gibi, arkadaşına so
kulmuş, oturuyordu. Canan onu te
selli ediyordu: 

— Ah kardeşim... Bana ne ders ol
du bu... Hep yalnızlığımdan şikâyet 
ederdim. Fakat herhalde aldatılmış ol
mak j-ainızlıktan da fena... Üstad gö
zümden pek düştü doğrusu! Bu «Kay
bolan hayalcinden de nefret ediyo
rum. Kocan senin kıymetini daha iyi 
takdir etmeliydi. Anlaşılan, izdivaç 
daima bir tuzak!. Erkeğin en iyisi de 
gene bir yalan membaı... 

Sesi, isyan ve asabiyetle yükseliyor
du. Hadiye, bu sözlerin tesiri altında 
yarasının daha büyüdüğünü hissedi
yordu. 

*** 
f^ anan, vadettiği gibi, ressam ar-
^ kadaşma mektup yazıp katalogu 

getirtti. İki kadm aradılar; Hadiye 
resmi görünce tanıdı: 

— İçte bu! - dedi. 
«Annem» isimli bir tabloydu. Altın

da imza: Malik. Ressamın adresini de 
buldular. Cenan teklif etti: 

— Sen ana oğulla görüş. Meselenin 
içyüztlnü anlamak kolay olur. 

Gölleri ya? dolu, arkadaşına bakıyordu 

Hadiye dalgın bir nazarla: 
— Ne olacak? Şimdiden sonra ne 

i{dme yarar?.- dedi. 
Arkadaşı kızdı: 
— Ne olacak da ne demek? Mesele

nin içyüzünü öğrenirsin. Böyle fırsat 
kaçınlır mı? Neden çekinlyorsun?. 

— Bu tecrübenin aleyhime dönme-
0lnden korkuyorum. Kocamın hayalin
den bir türlü silemediğim bu kadınla! 
karşüaştığım zaman onun hakikaten 
benim fevkimde olduğunu görmek
ten çekiniyorum. 

Canan sinirlendi: 
— Ne biliyorsun? Bazan erkekler 

öyle mânâsız kadınları beğenir ki... 
Uzun uzadıya telkinlerden sonra, 

nihayet Hadiye'yi kandırdı. Bir plân 
kurdu ve onu beraberce tatbike kalkış
tılar. Güya Hadiye, çok sevdiği koca-
sının ya£iı Doya rPimlni yâ^tınttâk 
İstiyeceMi; ve bunun için m^m Ma-
lik'e müracaat edecekti. İki kadm, 
iTtisUn evine gittiler. Delikanlıya mak
satlarım söylediler. Genç adam muhar-
rUln ismini duyuoca, Iıtirmetle dtü 
kadına yaklaşaıak: 

— Hanımefendi! bu şerefi bana 
bahşettiğinizden dolayı «ize minnetta
rım. Ben üstadın eserierini dalma hay
ranlıkla okumuşumdur. Fakat bu İşi 
benden mükemmel yapacaklar var
ken niçin beni 8e<;tiniz?. 

— Çtlnkü kocam sizin 19.. daki tab-
Itmm pA bezenmişti, 

\ 

— Validemin resmi değil mi? Üsta-
dm dikkatini celbetmesi tabiîdir. Çün
kü bizi tanırdı. 

Canan lâfa karıştı: 
— Adada tanıştınız, sanırım.. 
— Evet. Daha doğrusu ben kendisi

ni pek hatırlıyamam. Küçüktüm. Son
radan annem anlattı. Babam bir iş 
İçin İstanbuldan ayıulmağa mecbur 
olmuş. Ben hastalanmışım. Üstad pek 
büyük fedakârlıklarda bulunmuş. 
Doktor getirmiş, annemi teselli etmiş. 
Zaten kalbinin iyiliği bütün eserlerin
de bellidir. 

Canan sordu: 
— Bütün kitaplarını okudunuz mu? 
— Annemde kitapları koleksiyon 

halindedir. Hattâ üstad Uk seneler 
her çıkan Idtabını ithaf ederek yol
luyordu. Fakat sonra zaman geçti. 
Kendisini.gözden kaybettik. Arasıra 
gelen kartpostallarla bizi unutmadığı-
m isbat ederdi. 

Delikanlı öyle samimî ve öyle saf 
bir İfadeyle konuşuyordu ki, Hadiye 
ftrkadûjşma uyup buralara kadar giz
il bir likir yüzünden geldiğini düşü
nerek utandı. Ayrılacakları sırada res
sam şöyle bir teklifte bulundu: 

— Annemi görmek istemez misiniz? 
Birlikte kahve içerdik. 

Hadiye biran duraladı; fakat Ca
nan tehalükle kabul etti. Merdiven
lerden çıkıp odaya girdikleri zaman 
gayet kibar halli ve zekâsının cazibe
si güzelliğini arttıran bir kadınla kar-
şüaştılar. Malik kısaca meseleyi anla
tıp misafirleri annesine tanıttı. Ev sa
hibesi diyordu ki: 

— Bu teklifiniz oğlumu kimbilir 
nekadar sevindirmiştir. Sanatine kıy
met vermiş oluyorsunuz. 

Hadiye, samimî görünnuK. ı^uyerekt 
— Müracaatımızın sebebini biliyor

sunuz. Malik bey herşejl anlattı. 
Meliha, şahane gözlerini önüne eğe

rek: 
— Üstadın geçici bir ahbaplığı 

unutmaması benim için cidden kıy
metli bir hatıradır. 

İki rakibe, gayri ihtiyarî biribirle
rine karşı âdeta muhabbet duydular. 
Gittikçe samimî bir hava içinde cere-
3ran eden bu görüşmeden sonra Hadij'e, 
ayrüırken. Anne - oğula hitaben: 

— Pazar günü bize buyurun. Hem 
kır havası almış olursunuz, hem de 
genç sanatkâr, zevcimin yaşadığı yeri 
görerek, muhtelif fotoğraflaımı ted-
klk ederek yapacağı eserin ı-uhuna 
daha .fazla girer. 

Delikanlı, memnuniyetle teklifi ka
bul etti. Meliha da geleceğini söj'ledi. 

* 
dolaşı-

\ 

C anan, asabiyetle, odada 
yordu: 

— Oradayken ses çıkarmadım. Fa
kat hayret! Melihayı buraya ne diye 
davet ettin? Kocanın hususiyetine 
onu ne hakla sokuyorsun? Gûj'a re
kabet hissüe gitmiştin. Halbuki ay
rılırken boynuna sanlmadığm kaldı. 
Komik bu seninkisi komik! Bir gün 
evvel çektiğin iztırabı ne çabuk unut
tun! Bu yaptığın izzeti nefissizliktir. 

Hadiye, arkadaşına hayretle ba^ 
kar ak: 

— izzeti nefsim kırılmadı ki. . . 
Hem insan, kendinin tahlil etmediği 
bazı hissiyatın tesirinde kalıyor. 

Canan, İcapıyı hızla vuraı-ak. hı
şımla odadan çıktı. Davetlilerin ge
leceği pazar günü öğleye kadar or
tada görünmedi. Yemek saatinde ra
hatsızlığını ileri sürerek itizar etti. 

Hadiye, kendi kendine: 
€— ZavalU Canan... . diyordu. • 

huyu hiç değişmemiş. Tıpkı mek
tepteki gibi: İnatçı, öfkeli, aksi.» 

sonra gözlerini kapayıp kendi hü-
lırtni anlaiMga ugraşlı: HaklkaUn 
Melilıaya karşı yüreğinde zerrece kin 
mkamıçti, 

Yukardan, ayak sesleri, hızla açı
lan, kapanan çekmece patırdılan 
i^tiUyordu. 

«— Sakın bu deli gitmeğe kalk-
masın?...» 

Dul kadm hemen arkadaşının oda-
aına koçtu. Canan, soğuk bir eda ile 
sordu: 

— Misalirlehn kaçta geliyor? 
— Çay umanı! Beşte. 
— Peki öyleyse... Madem y«^lî\^ı 

değilsin, ben de gece yatısına tey
zeme giderim. 

Arkadaşının sesindeki haşin ahenk 
Hadiyeyi İrkiltti. Lâkayd bir eda ile: 

— Pek âlâ! - dedi. - nasıl istersen. 
** 

O eşe doğru Malikle annesi geldi-
* ^ 1er. Delikanh resimleri gözden ge* 
çirdi. Büyük bir coçKunlukla: 

— Bakm ...Göreceksiniz: Üstadın 
ne güzel bir tablosunu yapacağım! • 
diyordu. 

Meliha, kibar tavrile etrafı süzü
yor, helecan duyduğunu her halile 
anlatıyordu. Çay içip biraz konuş
tuktan sonra, Malik, resimler arasın
da biraz meşgul oIm.ak istediğini 
söyledi. Hadiye: 

— Buyurun... Rahat rahat çalışın. 
Biz, valdenizle bahçeyi dolaşmrz. 

İki kadm tarhların arasmda gez
meğe başladı. Büyük çınarın önüna 
gelince, ev sahibesi bir hasır koltulc 
göstererek: 

— İşte kocam hep burada çalışır
dı. - dedi. 

İlerlediler; oradaki kanepenin üze* 
rine oturdular. İkisi de dalmış, dü
şünüyordu. Hadiye, yavaş yavaş de
di ki: 

— Burada otunnasını pek severdl< 
Şu manzaranın güzelliğine meftun
du. Vefatmdanberi onun için bu
raya hiç gelmedim. Bugün nasıl ol
du bümem? Belki senelerdenberi be
ni üzen yükün ağırlığından kurtul
mak için ...Evet, kocamın mazisi 
hakkında içimde daima bir şüphe 
vardı. Bir şeyler hissederdim. Şimdi 
artık eminim. Kalbinin en gizli kö
şesinde sahil tuttuğu kıymetli aşku^ 
nezahetini anladım. 

Sözlerinin muhatabında ne tesir 
bıraktığını tedkik bile etmeden, göz
leri boşluğa doğru dalgın, âdeta ken
di kendine imiş gibi, konuşuyordu: 

— Evet, artık eminim. Ve bu em
niyet bende kuvvetlendikten sonra 
helecanım geçti. Hissî rakibem olaa 
bu kadın, fırtınalar uyandıran cins
ten değilmiş. Bilâkis, o, karşısında
ki erkeği, hatırasile yükseltmiş, onun 
güzel eserler yaı-atmasma sebep ol
muş. İşte onun içindir ki daima 
kendisine gıpta ederim. 

— Gıpta etmeyiniz. * 
Bu ses boğuk ve heyecanlıydı; 

devam etti: 
— Evet, evet, etmeyiniz. O söyledi

ğiniz kadın böyle bir his uyandır» 
dığından ve o hissin gıyabında de
vam edişinden asla haberdar değUdl. 
O, bütün hayatında geçici bir amn 
acısile yanmıştır. Basit ve maddî iz-
tırap içinde ömür sürmüştür o... Hal
buki siz, üstadın en yakın arka 
daşiydinız. Acı günlerini kendisine 
unutturdunuz, İhtiyarlığında onu sa»« 
ran gene sizdiniz. Fikir saçıcı ha
yatında adım adım ona destek oldu
nuz. Emin olun, kader size en iyi 
hisseyi vermiş. 

Hadiye mukabelede bulunmadı. 
Eli çenesinde, dirsekleri dizlerinde, 
daigm, - inen akşam karanlığım sey* 
rediyoı-du. Bu yaz mevsiminin tatU 
gurubu altında, İki kadını da büyüll 
bir sükûn kapladı. Susuyorlardı. İki-
Sİ de hayatlarına hâkim olan bir 
mevcudiyetin tesiri altında birbirle
rine yakmlaştıklanna, hat tâ hissen 
birleştiklerine, daima sevişeceklerine 
kanidiler. 

• * 

Misafirler gittikten sonra Canan, 
merdivenleı^en aşağı indi. Çan-

talannı da, aıkası sıra, hizmetçi in« 
diriyordu. Hadiye sordu: 

— Hani teyzene gidecektin?. 
— Caydım. Bursa ya dönüyoı-um.^ 

Yalova vapuruna tolneceğim... ı 
•— Deli misin, ayol ne oluyorsun?,»^ 

Böyle acele, ne ifin var" i 

— Gideceğim... Mlsafırpervciîıgv» 
ne teşekkür ederim. Fakat artık bu« 
Fada işim kalmadı. Ben ancak H 
•ncak kara gün dostuyum. 

— Saçmalama. Ne demek İstiyor» 
•oc? 

Canan bir an tereddüt etti. Soıv 
r t coşkun bir sesle: 

— Daha dün tanıdığın İnsanlaıs 
fe bUhaaaa düi>iman olman icap 
•öttîlfr, löriiyprum Ki \ \ » 



^ HATAYDA VAZİYET 

Arap ve Alevî Vahdetini 
temine çalışıyorlar 

Kont dö Martelin beyannamesi yalnız 
memurlara okundu, g-azetelere verilmedi! 
iskenderun 27 (Hususî) — Fransız 

delegesi Garonun Sancakta kendi 
işlerini kolaylaştırmak,*- kendi hâki
miyetini takviye etmek, maksadile 
kurmağa çalıştığı (Itt^adı Anasır) 
cemiyeti Kuseyri Mustafa ve Adalı 
Mehmedin evlerindis'*' yeni bir takım 
toplantılar yapılmıştır. Bu toplantıya 
Mesci zadelerden Sekip, Berekât ve 
İsmlla, avukat İzmirliyan ile bazı Or
todokslar da iştirak etmişlerdir. Bu 
içtimada Halepten hususî surette ge
len bir zat ta hazır bulunmuştur. 

Bu toplantılarda (İttifakı Anasır 
cemiyeti) nin çalışma tarzı, Sancak 
intihabatmda takib edilecek hatı ha
reket ve yardım menbalan hakkında 
müzakereler yapılmıştır. Verilen ka
rarlar arasında İttifakı Anasır tezine 
taraftar olan bazı Suriyelilerin yardı
mı ile arap ve alevî vahdetini temine 
lüzum da vardır. 

Bir toplantı 
Antakya 27 (Hususî) — İttifakı 

Anasır cemiyeti Sünnî araplarla ale-
vîleri telif imkânını bulamamaktadır. 
Bunun için hristiyan araplarla alevî-
leri telif etmek yolunu aramaktadır
lar. Bu maksadla Halepten ve hariçten 
gelen üç zatın iştirakile Cesrihadi kö
yünde Abunasrinin evinde şeyh Yu
suf, Necib Abid ile bir polantı yapıl
mıştır. Bu toplantıda arap, alevî, Orto
doks vahdetini vücude getirmek için 
aı^plarla alevîler arasında şu şekilde 
bir propaganda yapılmasına karar 
verilmiştir: İttifakı Anasır teşekkülü
ne Suriye - Fransa müzahirdir. 

Alevî köylerinde Türkler 
aleyhinde propagandalar 
iskenderun 27 (Hususî) — Usebe-

tül Amelül kavmî teşekkülü dağıtıl
dığından ve ileri gelenleri tevkif edi
lerek oraya buraya sürüldükten son
ra delege Garo alevîler arasındaki 
propagandaya hız vermiştir. 

Hatay maliye müdürü olan ve Türk 
düşmanlığı ile meşhur Hasan Cebba-
renin reisliği altında bütün alevîlerin 
birleşmesini temin etmeğe çalışmak
tadır. Sık sık içtimalar yapılmakta ve 
diğer anasır ile birleşmek imkânlan 
aranmaktadır. 

İskenderunda yapılan bir içtimada 
Hasan Cebbarenin babası Şahin şu 
sözleri sarf etmiştir: 

— Biz arap değiliz. Yeni rejun mer
iyete geçtiği gündenberl açılan me
muriyetlere tamamen Hasan Cebba
renin adamlan tayin olunmaktadır. 
Alevî köylerinde Türkler aleyhinde 
şiddetli propagandalara devam edil
mektedir. 

n ü f u s d a l a v e r e l e r i n e d e v a m 
e d i y o r l a r 

Antalaja 27 (Hususî) — Hatayda 
nüfus dalaverelerine devam ediliyor. 
Türk haJkma ellerinden geldiği ka
dar müşkülât çıkarırken öteden be
riden arab, kurt ve ermeni aileleri 
toplanarak bilhassa Kırıkhan kazası 
dahilinde yerleştirmeğe koyulmuş
lardır. Suriyeli memurlardan delege 
Garonım işine yanyacaklar 937 kâ
nunusanisinden evvel nüfusa kaydo-
lunmuş gösterilmek suretüe Hatay 
vatandaşı yapümakta ve vazifelerin
de ibka edilmektedirler. ^ 

Kont d ö Martelin 
beyannamesi 

Antakya 27 (Hususî) — Yeni reji
min meriyete girmesi dolayısile Fran-
sanm fevkalâde komiseri Kont dö 
Martelin bir beyannamesi yâlnız hü
kümet konaklarmda memurine okun
muş, halka ilân edilmediği gibi hiç 
bir gazeteye de verilmemiştir, 

Garo Ermenilere silâh 
dağıtıyor 

Antakya 27 (Hususî) — Delege 
Garo tarafmdan ermenUere silâh da
ğıtılmakta devam edilirken diğer ta
raftan da Türk köylerinde hiç se-
beb yokken reji kolculan ve jandar
malar tarafından kaçak tütün aramalc 
bahanesUe sık sık taharriyat yapıl
maktadır. Türk evlerinde yatak yor
gan ne varsa sökülmekte, sandıklar 
kırılarak aranmsıktadır. 

Hâlâ Suriye Cumhuriyeti 
yazılı ibareler görülüyor 
Antakya 27 (Hususî) — Yeni re

jim meriyet mevkiine geçtikten sonra 
Hatayda bir çok değişiklikler yapıl
ması lâzımgelirken esas noktalara 
hiç temas edilmemiştir, Yapüan de-
ğijşikllk Suriye bayrağmı indirip yeri
ne Fransız bayrağını çekmekten iba
rettir. Resmî dairelerdeki evrak üze
rinde hâlâ Suriye cumhuriyeti yanlı 
ibarelere tesadüf edUmektedir. Res
mî dairelerin lâvhalan Antakyadan 
mâada diğer bütün yerlerde arabcaf 
ve fransızca yazıhdır ve henüz indi-
rilmemlştir, BUumura defterler ve 
kayıtlar ise arabca olarak tutulmak
tadır. Dairelerden gönderilen mak
buz, celb ve emsali evrak kâmildi 
arabca matbudur ve arabca doldurul
muştur. 
Hatayda resmî dilin Türkçe ve ikin

ci derecede arabca olduğu halde pos
ta ve damga pullan basüıncaya kadar 
Sandjak d' Alexandrette ibaresinin 
remal olan S. A. harflerinin vurulma
sı delege Garo tarafından münasib 
görülmüştür. 

Bas, dis» nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrılarınızı derhal keser, icabında günde 3 kaşe almabilir. 

Nli'iâlMlİâ 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artritlzm, Romatizma 

NEVROZiN 
Baş, diş, nezle, grip romatizma nevralji, kırıklık ve bütün 

ağrılarınzı keser, icabında günde 3 kaje alınabilir. 

Aşk ve His nuveli 
Baş tarafı 11 inci sahifede} 

siliyor. Bütün maziyi unutup onlara 
samimiyetle bağlaıuyorsım. Ben se
nin gibi değilim, ben kinciyim. 

— Çıldırdm mı? 
Hadiye, hayretle, arkadaşına bak

tı. Sonra gerüiyerek: 
—• Söylediğin sözlerden ne mâna 

çıktığını farkediyor musun? Bende 
ne şüpheler uyandırdığım düşünü
yor musun? 

Canan, hâkimin karşısında bir 
mahkûm gibi, başmı eğ;erek ses çı
kartmadan sokak kapısından dışan 
çıktı. 

Arkasından Hadiye: 
— Zavallı... - diye söylendi. 
Evin içinde bir aksi şada duyuldu: 
— Zavallı... 
Evet, hakikaten üstadm uzun bir 

ömür yaşadığı ve iki ayn ayn aşk 
hissettiği bu yuvada, Canan kendi 
aşkınm mukabelesini görememişti. 
İnkisan da bu yüzdendi. 

Naldeden: (Vâ - Nû) 

îzmitte denizde genç bir kız 
cesedi bulundu 

İzmit 27 (Telefonla) — Bu sabah 
denizde genç bir kız cesedi bulunmuş
tur. 19 yaşında tahmin edilen bu kı-
zm adı Zeyneptir. Tahkikat netice
sinde Zeynebin bir tütün amelesi ol
duğu anlaşılmıştır. Zeynebin bir ka
zaya mı yoksa bu- cineyete mi kurban 
gittiği henüz anlaşılamamıştır. Vü
cudunun muhtelif yerlerinde hafif 
bereler bulunduğuna göre zavaUı kı-
zm dövüldüğü ^sanılmaktadır. 

Zeynebin son zamanlarda tanıştığı 
bir gençle yaptığı gezinti esnasında 
denize düşmüş olmasına da ihtimal 
verüdiğinden zabıtaca tahkikat ge-
nişletilmuştir, Zeynebin bir annesi ile 
bir erkek kardeşinden başka kimsesi 
voktur. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Yazan 

Tarilıî Deniz Romanı 
İskender P, SerteUi Tefrika No. 99 

Papa^ Rozitanın Osmanlı sarayına gfrdiğine sevinmişti» 
istanbul elçisile gizliden gizliye mektuplaşıyordu 

Gazi köprüsünün inşası 
hazırlıkları ilerliyor 

Gazi köprüsü için hazırlanan 13 
dubanın montajı yapılmıştır. Bunlar
dan ikisi denize indirUecek dereceye 
gelmiştir. Yakmda Uk defa; olarak bu 
dubalar Unkapanı tarafında denize 
konacaklardır, 

Unkapam tarafmöa çakılan kazık
lardan bir kısmı 18, bir kısmı da 15 
metre derinliğinde sağlam zemin bul
muşlardır. Azapkapı tarafınm da ka
zıklan çakılmağa başlanmıştır, Azab-
kapı tarafındaki kanalizasyon şebe
kesi, inşaata mâni olduğundan şebe
kenin vaziyeti değiştirilmiştir. 

Avnıpadan şimdiye kadar getirilen 
demir malzemesi 500 tondur. Yakmda 
diğer kısmı da! getirilecektir. 

Muallimler arasmda 
değişiklik 

Liselerle orta mektep muallimleri 
arasmda yeniden bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Kumkapı orta mektebi 
muallimlerinden B. Salim Riza İs
tanbul erkek lisesi türkçe muallimli
ğine, İstanbul erkek muallim mekte
bi resim ve elişi muallimi B. Nuri ay
ni mektep müdür muavinliğine, dok
tor B. Suad Rasim Fatüı orta mek
tep tabiiye muallimliğine, açıktan B. 
Mehmed Gaziosmanpaşa tarih yar-
dımcüığma ,Lânga rum mektebi türk
çe muallimi bayan Nazife Edremit 
orta mektebi türkçe muallimliğine, 
açıktan B. Fikret Buca orta! mektep 
riyaziye muallimliğine, lise mezun-
lanndan bayan Necmünnisa Erenköy 
lisesi fransızca muallimliği yardım-
cüığma tayin edUmişlerdir. 

Papas B. Doziteos papaslık-
tan tardeliyor 

Geçenlerde yapılan bir cürmümeş-
hud neticesinde dört ay hapse mah
kûm olan Balatta Ayayanl manastın 
sabık papazı B. Doziteos hakkında Fe
ner patrikhanesince aforoz karan ve
rileceğini bir gazete yazıyordu. Bu ha
ber etrafında tahkikat yaptık, bize ve
rilen malûmata' göre papasın aforoz 
edilmesi mevzuubahls değildir. Bu
günlerde toplanacak Sensinod meclisi 
papası evvelâ papaslıktan tardede-
cektir. Bu tard keyfiyetinin bir za
manla takyit edilip edilmiyeceği 
meclisin vereceği karara: bağlıdır. Bir 
hristiyamn aforoz edilmesi, hristi-
yanlıkta en ağır cezalardan madud 
olduğundan patrikhane Doziteos için 
henüz böyle bir Vı̂ rnr v^rmel^e '•̂ •̂• 
t»mayll değildir. 

«Sinyor! 
VesnedÂk şövalyelerinden 

Greçyano türkleriıı elinden kur
tulmağa muvaffak olmuş ve 
memleketine dönmüştür. Fa
kat, Greçyanonun kızımn bir 
Türk koi sanımn eline düşerek 
İstanbula götürüldüğü haber 
almmıştır, Rozitayı tstanbula 
götüren (Sinan) adh bir korsan
dır. Rozitayı bu adamın elinden 
kurtarmak ve Venediğe kaçı
rılmasına çalışmak lâzımdır. Bu 
işi ancak siz yapabilirsiniz!.» 

13 üncü Greguvar 
Venedik elçisi bu mektubu ahnca 

hayretten hayrete düştü. Sinyor Ve-
neyro, Rozitanın İstanbula geldi
ğinden haberdar değildi. Sinan adU 
bir kaptamn Akdenizden geldiğini ve 
karaya ayak basar basmaz zindana 
atıldığını biliyordu. Fakat, Sinanın 
neden zindana atıldığını bir türlü 
anhyamamıştı. 

— Demek ki Rozitayı Sinan reis 
İstanbula getirmiş... 

Diyerek, sağdan soldan sonıştur-
du. 

Venedik balyözüne şu malûmatı 
verdiler: 

— Sinan reis, (Kara Mihal) i İs
tanbula getirmişti. Bu sırada kansı 
olan Rozitayı saraya götürdüler. Pa
dişah bilinmiyen bir sebepten ötü
rü Sinsim zindana attırmış. 

Sinyor Veneyro bundan fazla bir 
şey öğrenememişti. 

— (Kara Mihal) i yakalayıp İs
tanbula getiren bir kahramm zin
dana atılmasında her halde bir ka-
dm parmağı olsa gerek... 

Diyordu. 
Sinyor Veneyro, bu kısa malûmatı 

Romaya bildirmeğe mecbur olmuş ve 
Papa on üçüncü Greguvara şu mek
tubu yazmıştı: 

«Gran sinyor! 
Rozita tstanbula gelir gel

mez saraya aldırılmış ve ken
disini getiren Sinan reis padi
şah tarafmdan Yedikule zin-
danma atılmıştır. Rozitamn 
saraydan alınması kabil de
ğildir. 

Zindana atılan Sinan reis, 
Kara Mihali yakalıyan adam
dır. Padişahtan iltifat gör
mesi icap ederken, zindana 
atılması, bir muanuna halinde 
herkesin merakını tahrik eden 
bir hadisedir. Bugün tahkik 
ettim: Rozita üçüncü Mura
dın gözdeleri sırasma geçmiş. 
Sıhhati ve neşesi yerinde imiş.» 

S. B. VenejTo 
Papa 13 üncü Greguvar, İstanbul-

daki Venedik elçisinden bu mektu
bu alınca, Rozitanın babasım Roma
ya davet ederek kendisile uzun boy
lu görüşmüştü. 

Sinyor Greçyano, Papaya: 
— Ben kızımı reddettim. O, bun

dan sonra benim en büyük düşma-
nımdır. Mümkünse, İstanbulda Ve
nedik elçisine yazınız da Rozitarun 
el altından öldüı-ülmesini temin et
sin. 

Demişti. Papa bu sözlerden bir 
şey anüyanıadı: 

— Sizi çok akılh bir adam olaı-ak 
tanımamış olsaydun, çıldırdığınıza 
hükmederdim. 

Dedi. Greçyano Vatikana karşı 
muğberdi. 

— Çıldınnadığıma ben de şaşıyo
rum, gran sinyor! O, benim kızım 
değildir. Onun babası (Münzeviler 
adası) nda İdi. Türklerden kaç
tıktan sonra, tesadüf beni o adaya 
götürdü. Bu sırn orada öğrendim. 
Ve kanma Vatikanın mukaddes kub
besi altında kötülük yapan rahibin 
cezasını verdim. 

Greçyano çok lıeyecanlıydı. 
Greguvar bu hikâyeyi bilmiyor 

değildi. Fakat, münzevi rahibin bu 
.-jünalıım nasıl itiraf ettiğine şa;şmış-
tl Greçyajıoyu teselliye mecburdu: 

— O, şuui'unu kavbctmis bir adam

dır. Kendisinin böyle bir günah iş
lediğine inamr ve karşısma kim 
gelse: (Ben, senin kızımn hakiki ba
basıyım!) der. Bu saçmalara inan
mak için, sizin de onun gibi bir mec
nun olmanız gerek 1 dedi. 

Greçyano birdenbire şüpheye düş
tü. Fakat, rahibin arkadaşı ve ora
daki r'iğer münzevUer de bu facia
yı pek âlâ biliyorlardı. 

Greçyano: 
— Ben çocuk değilim, sinyorl - di

ye bağırdı - Rozita benim kıptım de
ğildir. O, bir piçtir. Böyle bir piç, 
bundan sonra benim ve ailemin adı-
m taşıyamaz. 

Ve Papa ile daha fazla görüşmeğe 
lüzum görmedi. Romadan ayrıldı, 
Venediğe döndü. 

Greçyanonun yalmz Vatilcana de
ğil, bütün rahiplere sönmez bir küıi 
vardı. Karışım baştan çıkaran ra
hibin itiraflarım hatırladıkça, kara 
cübbelilere karşı isyan ediyor, on
larla görüşmek şöyle dursun, sokak
ta karşılaşmak bile istemiyordu. 

Sinyor Greçyano Romadan ayrılır 
ayrılmaz. Papa üçüncü Greguvar 
uzun boylu düşündükten sonra, İs
tanbula şu mektubu yazdı: 

Sinyor Veneyro! 
Greçyano bugün Romaya 

geldi. Uzun zamandanberi kı
zını göremediğinden pek mü-
teessu'dir. Rozita - siz de Çok 
iyi hatırlarsımz! - Rodosa bir 
vazife ile gönderilmişti Şimdi 
Türk sarayında nüfuzlu göz
deler sırasma geçmesi bizim 
için her zaman ele geçmiyen 
bir fırsattır. Bu fırsattan is
tifade etmek mümkündür. Ro
zita ile el altmdan muhabere 
etmek fırsatım arayınız ve 
ona, Baffa gibi padişaha bağ-
lanmamasmı tavsiye ediniz. SİM 
yakmda ya^gacağım mahrem 
bir mektupla, Rozitanın saray
da ne yapması icap ettiğini 
bildireceğim. Her şeyden önce 
bana, onunla el altmdan ko
nuşma yolunu bulup bulma-
dığmızı bUdiriniz....» 

13 üncü Greguvar 
Papa Greguvar çok kurnaz bir 

adamdı. Rozitanm aUesine ve mem
leketine bağlı kalması için, Greçyar 
nonun söylediklerini ona aksettir
mek istemiyordu. Hattâ bu sim Ve
nedik elçisine yazmaktan bUe çe
kinmişti. 

Papa Greguvar, Rozita için ne dü
şünüyordu? Ona Osmanlı sarajond» 
ne işler gördürecekti? 

Bunu kimse bilmij'ordu. İstanbul 
elçisi. Papanın ikinci mektubunu al
dığı zaman, o büe düşünmüştü: 

— Rozita üçüncü Mîuradm sara
cında ne yapabilir? 

Rozita padişahı zehirleyip öldür©-
bilirdi. 

Sinyor Veneyı-onun hatırma gelen 
ilk iş bu olmuştu. Fakat, sultan 
Muradı öldürmekle Papalık ve Vene
dik hükümeti ne kazanacaktı? 

Deniz işlerinde siyaset manivelası 
hâlâ Kıhç Ali paşamn elinde bulun
dukça, sultan Muradm ölümünden 
Venedikliler hiç bir şey kazanama»-
laıdı. 

Sinyor Veneyro çok zeki bir adamr 
di. O, bir taraftan Rozitaya gizUc« 
haber göndermek yolunu ararken» 
öbür taraftan da Papanm gizli mafc» 
şadlarım öğrenmeğe teşebbüs etml^ 
ti. Bir kaç gün sonra Romaya: «t^ 
1er yolunda gidiyor. Rozitaya nf 
yaptırmak istediğinizi hemen bildlrf' 
niz!> tarzında bir haber gönderme* 
yi ihmal etmemişti. 

Sinyor Veneyronun Rozita ile •* 
altından anlaşması da kolay bir i | 
değUdi. SokoUu Mehmed paşa z** 
inanında elçiler serbcsçe vezlriâz** 
rm ziyarete geldikleri halde, Ahmea 
paşamn veziriazam olduğu günden
berl elçilerin saraya gelip gitmeler» 
sıkı bir teşrifata lûbi olmuştu. 

(Arkası var) 
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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 dana 
musikisi, 18,45: Konferans: Eminönü Hal
kevi neşriyat kolu namma: Nusret Sefa, 
19: Şişli Halkevi gösterit kolu tarafından 
bir temsil, 19,30: Konferans: Eminönü 
Halkevi sosyal yardım şubesi namına: 
Doktor Fahri Celâl (Gece yataklarmı ıs
latanlar), 19,55: Borsa haberleri, 20 : 
Klâsik Türk musikisi: Okuyan Nuri Halil, 
keman Reşad, kemence Kemal Niyazi, 
tanbur Dürrü, nısfiye Selâhaddln Can
dan, ut Sedad, kanun Vecihe, 20J30: Ha
va, raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev, 20,45: Vedia Rıza Te ar
kadaşları tarafından Türk musikisi ve 
halk şarkıları, 21,15: ORKESTRA: 1 -
Weber: Der Freischütz uvertür, 3 -
Tschaikowsky: Valse Des Fleura, S -
Micheli: Baci al Buio, 4 - Donizetti: La 
fille du Regiment, 5 - Wetzel: İndisches 
Funkmarchen, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çaları, 22.50: Son haberler ve ertesi gü
nün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve haricî haberler, 
16 dan itibaren: İnkılâb dersi (M. Esad 
Bozkurt) Halkevinden naklen. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarkıları (Halûk Recai ve arka
daşları), 19,30 - 19,45: Saat ayarı ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Belma ve arka
daşları), 21,15 - 20,30: Sıhhî konuşma: 
Op. Şevket Pek, 20,30 - 21: Plâkla dans 
musikisi, 21-21,15: Ajans haberleri, 21,15 -
21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1 - P. 
Tostl: Chanson Napolitan, 2 -Boldi: Sa-
lutations 3 - Delibes: Prelude - Les 
Chasseresse, 4 - Delibes: İntermezzo et 
Valse Lente, 5 - Delibes: Pizzicati - Cor-
t ^ e de Bacchus, 6 - Mlchaud: Savoy, 
21,55 - 22: Yarınki program ve İstiklâl 
marşı. 

29 Kânunuevvel 937 Çarşamba 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05 Plâkla 
Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk neşri
yatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Konferans: 
Çocuk E.sirgeme kurumu namına: Doktor 
Şükrü Hazım (Çocukta zekâ ve karak
ter), 19: Bimen Şen ve arkadaşları ta
rafından Türk musikisi, 19,30: Konferans: 
Ali Kâmi Akyüz (Çocuk terbiyesi), 19,55: 
Borsa haberleri, 20: Mustafa ve arka
daşları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev, 20,45: 
Nezihe ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Saat ayarı), 
21,15: ORKESTRA refekatile Bedriye Tu
zun tarafından şan, 21,45: ORKESTRA: 
1 - Auber: Domino noir, 2 - Drigo: Ro-
manel, 3 - Yonciers: Yohann von Lot-
hringen, 4 - Severac: Valse romantique, 
5 - Fatno: Colomina, 6 - Rahmaninoff: 
Nocturne, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçaları, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Pangaltıda Nargileciyan: Tak

sim: Limonciyan, Beyoğlu: İstiklâl 
caddesinde Dellâsuda, Galata: Kara-
köyde Hüseyin Hüsnü, Kasımpaşa: 
Vasıf, Hasköy: Halıcıoğlunda Barbut, 
Eminönü: Agop Minasyan, Heybelia-
da: Halk, Büyükada: Halk, Fatih: 
Şehzadebaşmda Asaf, Karagümrük: 
Ahmed Suad, Bakırköy: İstepan, Sa
rıyer: Asaf, Tarabya, Yeniköy, Emir-
gân, Rumelihlsarındaki eczaneler, 
Aksaray: Cerrahpaşada Şeref, Beşik
taş: Vidin, Fener: Emilyadi, Beya-
zıd: Kumkapıda Belkis, Kadıköy: Pa-
zaryolunda Rıfat Muhtar, Modada 
Alâaddin, Üsküdar: Merkez, Küçük-
pazar: Hasan Hulusi, Samatya: Yedi-
kulede Teofllos, Alemdar: Ankara 
caddesinde Eşref Neşet, Şehremini: 
Topkapıda Nâzım. 

istanbul ikinci icra Memurluğundan: 
Mukaddema Beyoğlunda Firuzağa Tahta-
gi yokuşunda Golfi apartımanmda otur
makta iken hâlen nerede oldukları bilj-
nemlyen Fotl oğlu Hrlstaki varisleri ka
rısı Marika oğlu Fotl kızı Andronakiye: 
Morfi Çuhacı vekili Yusuf Hafidin asli
ye ikinci hukuk mahkemesinin 34 - 530 
sayı ve 23/6/937 tarihli ilâmı ile Beyoğ
lunda Firuzağa Hamam sokağında eski 
13 - 15 yeni 15 numaralı arsanın, murisi
niz Foti Hrlstaki aleyhine yapılan ve-
faen ferağ kaydının İptallle kaydlnin 
davacı m m m a tashihine ve masarifi 
mahkeme iıe ücreti vekâlet olan 72 lira 
94 kuruşun icra masraflarile birlikte tah
sili ve muamelei tahsillyenin infazı hak
kındaki ilâmı icraya tevdi ederek açtığı 
takip üzerine namlarınıza gönderilen ic
ra emirleri ikametgâhlarınızın meçhuli-
yeti hasebiyle tebliğ edilmediğinden bir 
ay hakkı itiraz tayini suretile tebligatın 
ilânen icrasına merci hâklmliğince karar 
verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren 
bir ay içinde masarifi vermeniz ve ilftm-
da yazılı gayri menkulün üzerindeki kay
dın tashihini blrriza yazmanız ve bir iti
razınız olduğu takdirde gene bu bir ay 
İçinde bildirmeniz lâzımdır. Ve ilâm hük
müne muhalefetin icra ve İflâs kanunu
nun 343 üncü maddesine tevfikan ceza
yı mftstelzlm olduğu muayyen müddet
lerde işe başlamaz veya bltlmıezseniz 
İcra ve iflâs kanununun 30 uncu mad
desindeki hükümlerin tatbik olu
nacağı gibi muamelei tashihlyenln Ic-
faen yapılacağı malûmunuz olmak ve ol-
bapta 37-1991 numarajra alt ve bir şeyin 
yapılma uuı mütrdalr bulunan İcra em
rinin tcbllfci makamına kaim olmak ûze-
te keyfiyet ilâncn tebllj; olunur. 

KüC 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLANLAR Pazar, Salı ?• 
Perşembe günleri İntişar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
PARİS TERZİLİK AKADEMİSİNDEN 

TENİ MEZUN OLDUM — Makastarhk için 
İş arıyorum, istiyenler Akşamda A. D. ru
muzuna müracaat. — 1 

TÜRKÇEDEN ALMANCAYA VE AL-
MANCADAN TÜRKÇEYE — Bihakkln ter
cümeye muktedir bir Türk bayanı evde 
çalışmak üzere iş arıyor. Akşamda A. B. 
23 rumuzuna mektupla müracaat — 1 

MUHASİP — Ecnebi lisanlarına vakıf 
muhabetınızı temin eden ve defterleri
nizi bakacak çok tecrübeli bir muhasip 
günde birkaç saat için iş arıyor. «KÂTİP» 
rümuzile Akşama müracaat. — 6 

BİR BAYAN İŞ ARIYOR — Okur ya
zar, biraz daktilo yazabilir, müessese ve 
doktor muayenehanelerinde bir İşi arıyor. 
Kanaatkardır, isteklilerin Akşamda (A. 
J.) rumuzuna mektupla müracaatları. 

2 — ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
DİPLOMALI EBE, HASTABAKICI, OR

TA HİZMETÇİSİ ARANIYOR — Dilekll-
1er Kadıköyde Mahmud Ata hastanesine 
baş vurmaları. — 3 

KÂTİP ARANIYOR — Keçiburlu Kü
kürtleri T. A. Ş. nin Keçiburludaki ma
den ve fabrilcasmda istihdam edilmek 
üzere genç kâtiplere ihtiyaç olduğundan 
tercihan bu gibi işlerde çalışmış, askerli
ğini yapmış, asgarî orta tahsil görmüş 
olanların; evvelce çalıştığı iş yerlerinden 
aldığı bonservis suretleri, kendi el yazıla-
rile hal tercemeleri ve istedikleri ücret 
mikdannm fotograflarile birlikte Keçi
burlu Kükürtleri T. A. Şirketi Keçiburlu 
adresine bildirmeleri. 2 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Alman markalı 

pek az kullanılmış bir piyano İçi demir 
telleri çapraz büyük formalı, acele satı
lıktır. Müracaat: Beyoğlu Balıkpazan Du-
duodalar sokağında 26 numaralı dükkân

da. — 1 

DİŞ TABİPLERİNİN NAZARI DİKKA
TİNE — Akazyon pompalı bir fotöy ara
nıyor. Satanların acele olarak İstanbul-
da Vezneciler Vidinli Tevfik paşa cad. 
36 No. da Kemale bildirmeleri. — 1 

ESKİ ÜSLÜPTE MOBİLYA VE HEE 
NEVİ ANTİKA — Eski Türk eserleri, gü
müş, tahta, bakır, Beykoz ve sair İşlerle 
eski yağlı boya tablo, gravür, porselen, 
fayans vazo ve biblolar, bronz heykeller, 
her nevi salon tezyinat eşyası ve Lui 
Kenz, Lui Sez, Ampir gibi eski üslüplerde 
mobilyalar alıyorum. Beyoğlunda İstik
lâl caddesinde eski Polonya sokağmda 
Merkez apartımanı (2) numaralı daireye 
müracaat. 4 

4 — KİRALIK - SATILIK 
ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ-

RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. İl müceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol, senevi 700 
lira kira getirmekte olan üç daireh apar-
tıman acele satılıktır. Karşısındaki bak-
kala müracaat. — 5 

SATILIK EVLER — Kadıköy Altıyol 
ağzında Kayışdağ çeşmesi bitişiğindeki 
29 umaralı büyük ve yanındaki küçük ev
ler satılıktır. Bahariye 96 avukat bay Sır
rı Celâle müracaat. _ 7 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
TIMAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasında Hastane bahçesi karşısın
da 56 No. İl her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
lira kira getirmekte olan apartıman ace
le satılıktır. Üçüncü kattakilere müra
caat. —̂ 5 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâr teminatlıdır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanmda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 2 

KİRALIK DAİRELER — Çarşıkapı es
ki Feyziâtl yerinde tramvay yoluna açı
lan Yeni Okul sokak No. 9. 5 ve 4 der oda
lı, içindekine müracaat. — 2 

MERCANDA UZUNÇARŞI HAN ARKA
SINDA — Üstü ev, altları imalâthane ve 
mağaza olarak kullanılabilir üç kath bir 
bina kiralıktır. Beş odası, terkos ve elek
triği vardır. İçindekilere müracaat. — 2 

SATILIK ECZANE - Ceyhan,da 29 
senelik kıdemli ve tanınmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvali sıhhiyesinden dola
yı acele satılıktır. Almak İçin Ceyhanda 
hlbi Ali Rıza Atasağuna yazı İle ve ya
hut bizzat müracaat. — 12 

KİRALIK UCUZ. SIHHİ, GÜNEŞLİ İKİ 
AP.\RTIMAN — Bomonti tramvay dura
ğı Samanyolu sokak (Seven) apartımanı 
3 No. 6 oda - Hamalbauşı caddesi İlâr so
kak (Seven) apartımanı 4 No., 4 oda. Kon
forları tam. — 1 

SATILIK APAKTIMAN - iki daireli, 
üçer odalı, ikinci daireden deniz görür. 
Müştemilâtı tekmil, maktuan 3750 hraya 
apn ' - ' M Meslhpaşa ma-
h^ sokağı. Müracaat 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂ
DE NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSA
LAR — Nişantaşmda İngiliz mektebi ar
kasında Güzelbahçe sokağında nezaretli 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit arsalar satılık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanında 27 
No. ya müracaat. Telefon: 21468. — H 

LÂLELİ CAMİİ ŞERİFİ ALTINDA — 
Yeşiltulumba sokağında 26 ve 28 No. lı 
müceddet kagir apartıman tarzında be
heri üçer daireli on birer odalı iki hane 
satılıktır. Elektrik, havagazı, terkosu var
dır. Fiat maktuan altı bin beşer yüz ürjı-
dır. Her gün görülebilir. —2 

BİR BAYAN — Piyano, Almanca, İn
gilizce, Fransızca dersleri veriyor. Beyoğ
lu Aynahçeşme Emin Camii sok. Şemsi-
zade Abdullah bey apatımanı 5/1. 

28M LİRAYA SATILIK KELEPİR EV — 
Göztepede Dutlukta tıramvay durağına 
3 dakika mesafede bir buçuk dönüm bah
çe içinde fevkalâde manzarah, gayet kul
lanışlı, muşamba döşeli, 7 oda, banyo 
ve garajı havi 8 No. lı ev bazı sebepler
den dolayı acele satılıktır. Görmek ve 
görüşmek İçin içindekilere müracaat edil
mesi. 

ACELE KİRALIK DÜKKÂN — Balık-
pazar caddesi No. 94 dükkân acele kira
lıktır. Talip olan Mahmutpaşa Sultan 
Mektebi sokak No. 16 ya müracaat. ı~ S 

SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂNI ARA
NIYOR — Tütüncü dükkânı olup satmak 
istiyenler ve kârh işi olup sermayeli or
tak istiyenler Akşam gazetesine A. H. 
rümuzile mektupla müracaat etsinler. 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSÎ RİYAZİYE DERSLERİ — Yük

sek tahsilli bir muallim orta mektep ve 
lise talebesine husuî riyaziye ve fizik 
dersleri vermektedir. Akşamda R. T. ru
muzuna müracaat. — 8 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya İmtihanlarına hazırlık dersleri 
için) Berlin ve Oxfor<! Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agrejeliğine malik 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mettupla müra
caat. — 15 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu sınıfa dahil talebelere der» 
verir ve ihzari smıflarm taleblerinl pek 
az zamanda hazırlar. S. Oeron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — 12 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kabte-
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatliyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 6 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak gösteımiş olan karilerimizden 

D N — A D. Öğretmen — A H 

namlarına gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

I !f1 !Hil 'A 
S A Ç B O Y A L A R I 

KUMRAL • SİYAH 
Ter ve yıkanmakla kaf-
iyyen çıkmaz; tabiî renk 
veren tanınmış yegâne 

sıhhî saç boyalarıdır 

İNGİLlZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

Yüksek ziraat enstitüsü rektörlüğünden 
1 — Kurumumuz talebeleri için satın alınacağı evvelce ilân olunan elbise 

palto ve Tayyoı-ün adet ve şartlan değiştirilerek aşağıdaki şartlarla yeniden 
ilâna lüzum hasıl olmuştur. 

2 — Miktarlan altta yazıU 3 kalem elbise ve palto kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

3 — İhale 3/1/938 tarihine rastlayan pazai'tesi günü saat 15 de Yüksek 
Enstitü Rektörlük binasında yapılacaktır. 

4 ~ Mulıammen bedel 11500 ve muvakkat teminat 863 liradır. 
5 — İstekliler teklif mcktuplanmn ihaleden bir saat evveline kadar mak

buz mukabilinde komisyon reisliğine vermeleri ve ihale saatinde komisyonda 
hazır bulunmaları. 

6 — Daha fazla izahat ve parasız şartname almak isteyenlerin Enstitü 
daire müdürlüğüne müracaatları ilân olunur. (8448) 

Cinsi Adet Muhammen kıymet Lira 
Erkek elbisesi 414 

> ve kız paltosu 174 11500 
Kız tayyör. 32 

AKAY İŞLETMESİNDEN: 
Nefsi Kadıköy İskelesi iç Büfe 

Bostancı İskelesindeki Dükkân 
Yukarıda yazılı mahallerin 23/12/1937 tarihinde yapılan açık arttırma

larında Kadıköy iskelesi iç büfeye verilen fiat uygun görülmemiş, Bostancı 
iskelesindeki dükkâna da talip zuhur etmediğinden her ikisinin açık arttır
ması ?0/12/1937 perşembe günü saat on beşe uzatılmıştır. 

İsteklilerin şartnameleri görmek için her gün levazım şefliğine ve arttır
maya gireceklerin verecekleri senelik kira bedelinin % 7,5 ğu nisbetindeki 
pey akçeleriyle yukarıda yazılı gün ve saatte Şefler Encümenine müracaat
ları. «8580» 

İstanbul Defterdarlığindan: 
Lira 

Eyüp civarında Topçular mahallesinde Rami kışla caddesinde 51 sayıh sa
man mağazasının tamamı: 720 
üsküdarda Selâmi Ali mahallesinde eski Andonaki yeni Tarablus soka
ğında eski 27 yeni 31 sayılı evin tamamı: 140 

Yukarıda yazılı mallar 21/1/938 salı günü saat 14 de pazarlıkla satılacak
tır. Satış bedeline istikrazı dahtll yüzde beş faizli hazine tahvilleri kabul olunur. 
Taliplerin yüzde 7,5 pey akçasını yatırarak bu müddet zarfında haftanın salı ve 
cuma günleri saat 14 de kadar DefterdaıUk Millî Emlâk Müdürlüğünde müte-

= ^ Sahi fe 13 

F B O R S A I 
27 12/937 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve T A H V İ L A T 

istikrazı 94,50 
dahUl 
1933 istikrazı 97,25 
Ünitürk I 15.27,50 
Ünitürk II 14,65,— 
Ünitürk III 14,60,— 
Mümessil I 38,75 

» II 40,45 

»m _ 
I | Bankası 10.10 

> hamiline 10,20 
» Mtteula 78 

Tu» (Çek «attert) 

Türkiye Cum- 96,71 
huriyet Merkez 
Bankası 
Anadolu H. 25,50 
Telefon 7,ai 
Terkos | 
Çimento P,4S 
tttihad Değir- 12,50 
menleri 
Şark Değir- 1.— 
mentorl 

Paris 
Londra 
Nev York 
MUâno 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

22,52,50 
625,75 

0,78,«5 
15 ,18^ 
87^3,50 
3,45,40 

4,70,85 
1,43,66 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bâkre; 
Moskova 

S3.92,2S 
22,74;i| 

1^ .1İ 
13.74^8 

. 84.4330 
4.21,41 
4,01.50 

lOfl.75.28 
23,63 

İSTANBUL 
TtCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

27/12 937 
r t A T L A S 

CİNSÎ Aiağı Tukan 
KI. Pa. Kr. p«. 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
•Arpa Anadol 
Bakla 
Çavdar 
Mısır san 
Mercimek 
Kuşyemi 
Tlftim mal 
Yapak Anadol 
Peynir beyaz 
Peynir kaşar 

6 
5 
4 
4 
5 
4 
7 
7 

125 — 
54 — 
39 14 

S 
30 

5 
19 

27i 
10 
10 

6 10 

4 5 i 

40 — 
56 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Kepek 
Yapak 
İç badem 
B. Peynir 
Kaşar peynir 
Mısır 
Keten tohumu 

480 
165 

60 
45 

2 
3 i 
3 i 
ü 

15 
7i 

Ton 
> 

> 
> 

» 
> 
> 
» 

O t D E N 

iç fındık 
Susam 
Razmol 
Yapak 

10 
2 

56 
290 

Ton 

27/12/937 Pazartesi ffünü 
istanbul Halinde toptan satdan j»ş meyrs 

re sebzelerin fiatleri 

Cinsi 
En aşağı En; 

Mikyası Platl 
Kr.S. 

Kilo 2 50 
> 5 — 
» 2 — 
» 4 — 
» 6 — 

Demet 2 50 
100 adet 70 — ] 

» 10 — 
Demet 1 — 

» — 50 
» — 80 

Kilo 3 — 
» 3 ^ 
3> 20 — 
» 17 — 
» 6 — 
> 6 — 

Pırasa 
Ispanalc 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 

'> yaprak 
Yeşil salata 
Karnabahar 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

B Gümüşhane 
» Ferik 
» İnebolu 

Armud Ankara 
» Karadeniz 

Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muz 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Ağaç kavımu 
Limon yeril 100 

» ecnebi 100 
Portakal: 

D Dörtyol 36 lık sandık 250 — 
» » 64 lük » 300 — 
» » 80 lik » 200 — 
» » 1 0 0 lük • 140 — 
» •» 150 Uk > 120 — 
» Alanya 80 İlk > 240 — 
> > 100 lük » 180 — 
> > 150 lik » 140 — 
> Rize 100 lük > 60 — 

Mandalina Alanya 100 adet 210 — 
» Rize 100 > 80 — 
» Fenike 100 » 100 — 
» Bodrum 100 » 200 — 
» Mersin 100 » 125 — 

» 13 _ 
» 5 — 
» 7 — 
» 5 — 
» 13 — 
» 7 — 
» 80 — 
» 12 _ 
» 6 — 

Adet 4 — 
» 200 -~ 
> 130 — 

Dr. ihsan Sami 
ISTAFİLOKOK AŞISI 

Istafilokoklardan mütevellit (ergen
lik, kan çıbanı, koltuk altı çıbanı 
arpacık) ve bııtün cüt hastalıkla
rına karşı pek tesirli bir aşıdır. 

Divanvolu No. 113 
Zayi — Alemdar nüfus memurluğun

dan alınan nüfos tezkerem ve beraberin
de Sultanahmed askerlik gubesinden al
dığım tezkerem ve Unkapanı köprüsünde 
çalıştığıma bir bonservisi de kaybettim. 
Yenilerini alacağımdan eskilerinin değeri 
yoktur. Cafer Taşktran 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cağaloğlu Nuruosmanly» 
caddesi No. 17 Baha Bey MMirtımanı pa
zardan maada hergün 13-17 hastalarmu 
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Nezlesiz 
Gripsiz 

• 11 _ • • I I I I 

BtR KIŞ 
Yalnız hakikî 

V A L D A 
PASTILLER! 
sayesinde kabildir 

bal(ikî VALDA 
ismi üzerinde ısrar ediniz 

H«r eczanede ye Yeni postane araksında 47 No. da MAZON ve BOTTON eca 
deposunda bulunur. 

Şirketi Hayriyeden 
Yılbaşı gecesi için sayın yolculanmızın Boğaziçine avdetlerine mah-

sus ilâve seferierimlz aşağıda gösterilmiştir. 

31/12/937 cuma günO akşamı 
1 — Gece yansından sonra saat 1 de Çengelköyünden bir vapur ha

reketle Beylerbey, Kuzguncuk ve Üsküdara uğnyarak Köprüye gelecek-
Ur. 

2 — Gece yansından sonra saat 2,30 da Köprüden bir vapur hare
ketle KandilU, Anadoluhisan, Rumelihisarı, Emirgftn, Kanhca, Çubuk
lu, İstinye, Yeniköy, Paşabahçesi, Beykoz, Büyükdere, Sanyer'e uğnya
rak Kavaklara gidecektir. 

3 — Gece yansından sonra saat 3 de köprüden diğer bir vapur ha
reketle Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbey ve Çengelköyüne uğnyarak Va-
niköyüne gidecektir. 

CA d e m i i k t i d a r •% 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HORMOBİM I 
Tabletleri • • Her eczanede arayınız. J 

• Posta kutusu 12SS (Hormobln) Galata İSTANBUL • • ^ 

I Tesiri katf İçimi kolay 
Cafer Müshîl Şekeri 

en İyi müslıll şekeridir 
Klûmum eczanel^de bulunur. Posta kutusu 1255 

1938 Y I L B A Ş I 

Hava Kurumu böyuk piyangosu 
Büyük ikramiyesi 

(500.000) liradır. 
Ajnca 200.090, 150.000, 100.000, 70.000, 60,000, 50.000, 30.000, 20.000 

15.000 liralık ikramiydede (400.000 ve 100.000) liralık iki adet mükl^t 
vardır. 

Kcfide Yılbafi gecesi ya^acaktur. 

Biletleri ( 2 ,5 ) (5) ve (10) liradir. 
Vakit kaybebneden hemen biletinizi aluuz. 

TURKUAZ 
Galatasaray • tstiklAl Cad. No. 220 

YILBAŞI 
için büyük fedakârfaUa getirtilen 

yeni artisder ve aynca 

coRVıN e o s o 
Zl k&nunuevvel gecesi 

BÜYÜK BALO 
Kotiyon, stirpris ve bir çok eğlen
celer. Masalann hemen tedariki 
Cumartesi ve Puar tekmil 

programla 

Büyük matine 
ZAYİ HİSSE SENEDLERt 

Hisse numaralan adet 
21709 - 21716 8 

Tukanda numaralan yazılı 8 aded 
Şirketi Hayriye hisse senedlerini kay
bettim. Yenisini çıkaracağımdan ei|< 
Uıls in hükmü kalmadığı ilân olunur. 

%»» %fr HMrakliM B n * ! ^ ' . ••>•* 
l««a y«»ı«aHf • • • • * • »•••»-»(U 
ItlUn gt»ir«fc »A'ıB» i» t»mla •!• 
nlf aluHar. H»tııt« Inctlttr Vtt-
01*4*11 ta«M4lkO*a 40»ltlr «• •« 

kaymat ''' 

• « t ı f y«H »«inı j ,»* 

İSTANBUL. B«T»Sla 
Tlııal tMftm»\ 12 N«. I İ \ 
la ıma <*fw*< «««iz « İ l 

M NOJH ttnfaınlzl IMtyUtı. ^ 
• Ply*UMiiMx4a b l y U U M H M . ; 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk Mahke
mesinden: Cavlde Türkây tarafından 
Be«ikta«ta KüçOk Hamam arkasında Şair 
Veyd sokağında 27 No. U hanede mukim 
Feyzi Türkây aleyhine mahkememizin 
937/711 No. Iı dosyası İle İkame olunan 
boşanma davasmda mûddeialeyhin gös
terilen adreste bulunmadığmdan yeni 
İkametgâhı da meçhul bulunduğu mûba-
şiç tarafından verilen şerhten anlaşılmak
la H. U. M. K. nun 141 ve 142 ncl mad
delerine tevfikan tahkikat gününün 11&-
nen tebliğine ve tahkikat gününü 17/2/938 
perşembe saat dokuz olarak tayin edil
miş olduğundan mezkûr gün ve saatte 
mahkemede hazır bulunması veya bir ve
kil bulundunuası &k<i takdirde gıyap ka
ran İttihaz olunacatı tebliğ makamına 
kaim olmak ürere İlân olunur. M. 1406 

Zayi — 4476 numarah cüzdanunla 
Eminönü malmüdlu-lü|ünden aldıtm ma*-

TABU GÜZEUJK 
Goz boyayıcı reklâmlar 

Tabi! güzel görünmeğe muvaf
fak olmak için dünjramn en büyük 
cüd güzelleştirme âlimi olan P. 
Dr. E. WÎNTER'in formülü muci
bince hazırlanan yağlı, yağsız ve 
acıl)adem VENÜS kremlerini Inıl-
lananlar ömürlerinin sonuna lEa-
dar VENÜS gibi güzel ve cazlljell 
kahrlar. Masa t>aşında uydurma 
ve halkımızı aldatan göz boyayıcı 
reklâmlara inanmayınız. Terklb. 
tesir ve kıymet itibarlle dünya yü
zünde KREM VENÜS'den daha 
üstün bir KREM mevcud olmadı
ğım saym halkımıza katMyyetle ar-
zederlz. 

Nureddin Evliya Zade 
Müessesesi, îstanbul. 

H A Y A T I M I N 
En büyük 
Heyecanı 

HELLA 
PITT 

YENİ SİNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim g^ünde adi bir pudra 
kullanmak memuriyetinde kaidım. 
Pudra, cildimde parça parça yv^anfic 
yor ve yüzüm «luakyaJU» bir çekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim, ve havalandmimış 
ve krema köpüğü ile karıştınlnuf y»-
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kullanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayni de-
ğUdim. 

Pudra âleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük malî redakâr-
lıklarla hemen Tokalon müeMoeıi 
tarafından satın alınmıştır. Şimdi To* 
kalon pudrası namUe ve her gün da> 
ha taze, daha nermin, daha güzel gö
rününüz. 

KAYIP BtLETLiai 
Piyango Direktörlüğünden: 
938 yılbaşına ait (K) serisinden ve 

(5379 numaradan 5390) numaraya kadar 
on liralık cinsinden (19) bUet zlyaa u|> 
ramıştır, 

tjbv on bc9 bUet şimdiden İptal edlUnlı 
olduğundan İkramiye, amorti ve mükâfat 
kazandıkları takdirde bir iıak İddlaana 
mahal kalmamak üzere her o* »uratle 
olum olsun eline geçenlerin bu bUetlerl 

[ Kadtköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
Taşdelen suyımda kuUamlmak üzere 30 ve 50 litre hacmi istiabisindo 

küllİ3retll mikdarda damacana pazarlık suretile satm alınacaktır. Şartname
sini görmek ve anlamak isteyenlerin her gün Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü V» 
İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğünde Su komisyonuna müracaatlan. pazarlı
ğa girmek istiyenlerin 30/12/'937 perşembe günü saat on beşte Kadıköy Var 
laflar Müdürlüğüne gelmeleri üân olunur. r8280» 

• 
1 — Taşdelen menbamda mevcut hangara ilâveten yapılacak şişe depola> 

n naakine ve kazan depoları ve su depoları 24695 lira 90 kuruş bedeli keşfi il» 
ser'idepri üzerine 29/Kânımuevvel/937 tarihinden IS/lkincikânun/gsa tarihi
ne kadar 15 gün müddetle kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu inşaata aid şartname projeler ve mukavele ve yapılacak inşaatm 
nev*i ve cinsini gösterir keşif 12/Kânunusani'938 akşamı saat 5 e kadar İstan
bul Vakıflar Başmüdürlüğü Başmîmarhğmda mesai saatler dahilinde büâbfr-
del alınabilir. 

3 — İhale 13/îkincikânun/938 perşembe günü saat 15 de Kadıköy Vakıf» 
1ar Müdürlüğünde uygun fiat verene Vakıflar Umum Müdürlüğünden Istizaa 
edilmek şartUe y^ılacaktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evvel makbua 
muakbilinde komisyona verilmiş olacaktır. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenler 1900 liralık teminatı muvakkate akçesi
ni Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü veznesine teslime mecburdurlar. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenler mimar veya mühendis olmalan ve buna 
benzer 25000 liralık işleri iyi bir surette yaptıklarım isbat edecek Baymdırük 
Bakanlığınm vesikalarım İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Başmimarbğına 
göstererek ayrıca vesika almaları meşruttur. (8631) 

Kartal belediye reisliğinden: 
2290 sayıh belediye yapı ve yollar kanununun birinci maddesi mucibine* 

ve Nafıa vekâletinin şehir haritasmm tanzimine ait talimatname ahkâmına 
tevfikan tahminen 250 hektarlık Kartal kaza merkezinin 1/2000 ve 1/500 
mikyasmda halihazır ve 1/1000 mikyasında tesviye münhanill haritaları yapı
lacaktır. Beher hektarm muhammen bedeli 15 üradu:. Tamamı 3750 liradır. 
24/K. ewel/937 tarihinden 24, K. sani/938 tarihine kadar 30 gün müddetle mflr* 
nakasaya konmuştur. İhaleyi katiyesi haddi lâyık göriildüğü takdirde 24/K. sar 
nl/938 günü saat 15 de yapılacaktır. Münakaşaya iştirak edeceklerin bu baptaki 
ihtisas ve ehliyetleri salâlıiyettar makamatça musaddak vesaiki ve % 7.5 temi
nat akçası olan 281 lira 25 kuruşluk teminatı muvakkata mektubu veya nakdi 
teminatla birlikte mezkûr gün ve saatte Kartal belediye dairesinde müteşekkil 
daimî encümende hazır bulunmalan ve fazla izahat almak isteyenlerin her gün 
belediye rijrasetine müracaat edebUecekleri ilân olunur. (8627) 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
üniversitede ecnebi usta yanında çalışıp yetişmek üzere radyoliji enstitüsü 

için 50 lira ücretle dört yardımcı mekanisyen alınacaktır.. Sanat mektebi mo-
zunlariyle teknik bir müessesede iyi çalışmış bulunanlann vesika ve bonservis
leri ile Tıp fakültesi dekanlığına müracaatlan. (8619) 

E T i B A N K A 
İm t ihan la müfe t t i ş alınacaktır. 
Müsabakaya d u h u l şart lan. 

A — Türk olmak. 
B — Yaşı 28 den aşağı ve 40 dan yukarı olmamak. 
C — Banka memurlarma mahsus İjeyannameyi doldurmuş bulunmak. 
D — Askerüğini ifa etmiş olmak. 
E — Yüksek İktisat ve Ticaret veya Müllüye mektebinden mezun bulun* 

mak veya bu mektepler muadilini ecnebi memleketlerde ikmal eylemiş olmak 
F — Malî veya smaî müesseselerde asgarî 5 sene hizmet ifa eylemiş olmak 
C •— Memuriyete kabul olunduğu takdirde 15 gün berayı tecrübe Banka 

enirinde çalışmağı teahhüt etmek. 
H — Mail ve smaî muhasebe, riyaziye, bankacılık, iktisat ve hukukî malû

mattan îstanbul ve Ankara 15/1/938 cumartesi yapılacak imtihanda muvaffak 
olmalc «Lisan bilenler tercih edilecektir.» 

Müsabatmya girebilmek ve memur İjeyannamesi almak için müracaatların 
en geç 10/1/938 tarihine kadar - Eti Bank - Ankara - adresine tahriren yapıl* 
ması. (4707) (8621) 

Galatasaray Lisesi Alım Sahm 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi Miktarı Tahmin FL İlk teminatı Eksiltme gttnll 
Adet kutu K. Lira Er. ve saati 

Şeftaü kompostosu konserve 1900 44 116.14 12/1/938 Çar̂ amlNI 
Enginar konserve 1500 47,50 günü saat 14.30 da 

Galatasaray lisesinin Mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda ctıul 
ve milrtan, ilk teminatı, eksiltme gün ve saati yazılı kcmscrvelerin trtanbu! KflW 
tür Direktörlüğü binasmda Liseler muhasebeciliğinde toplanan komisyond» 
açık eksUtmesi yapüacaktu:. 

Bu İşe gireceklerin şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Tlearet odı» 
smm yeni sene vesika ve teminat makbuziariyle belH gün ve saatte komisyoo* 
gelmeleri. (8618) 

İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

EksUtmeye konulan iş: Heybeliada Verem sanatoryomunun sıhhi tesisat^ 
ICeşif bedeli: 5185 üra 80 kuru«. 
Muvakkat garanti: 389 liradır. 
Heybeliada Verem sanatoryomunda yaptmlacak olan sıhhî tesisat açdc aH» 

siltmeye konulmuştur. 
1 — Eksiltme 12/1/9S8 çarşamba günü saat 19 de Cağalollusda Sthbal ff 

içtimai muavenet Müdürlüğü binasuada kurulu komisyonda yapılacaktır. 
2 — Mukavele, eksiltme baymdırlılı işleri genel hususi ve Pennl «artnamtı 

leri, proje, keşif hülâsaslyle buna müteferri dljer evrak hergûn komls}'onda gtt< 
rülebUir. * 

8 - îstekUler carî seneye aid Ticaret odaai vesikasiyle 2490 aayüı kantindi 
yazılı lıelgeler ve bu işe benzer 3000 liralık iş yaptıklarına dair Nafu müdür» 
lüğünden almış olduklan müteahhitlik vesikasiyle bu işe yeter muvakkat g»* 
ranti makbuz veya banka mektuplarUc birlikta beUi gün va saatte komısyoMl 
gelmeleri, (8642) 

istanbul Liman işletme idaresinden^ 
1 — İstanbul ve Trabzon Linıanlan için alınacak vinıier hakkında IB/ 

VkfVl tarihine kadar şartname alan muhtelif flrmalann l.at1 tekliflerini 1/ 
MartD38 salı günü saat 14 de İdare Setler Encümenine getınnelerl. 

2 — lS/12'937 tarihinden sonra şartname almak istlyen firmalar yukan-
ilân edilen tarlhdc tekliflerini vermek kajnd ve şartiyle fen iıeyetindea ta» 

r 

fc 
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Saclarınızı Dökülmekten Koruyunuz! 

I 'JLİIH il'A 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
D&külmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanıjı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

İSTANBUL HAVAGAZI VE ELEKTRİK VE 
TEŞEBBÜSATİ SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 

muhım ilan 
İstanbulfla Havagazı ve Elektrik ve Teşebbüsatı Sınaiye Türk Anonim 

Şirketi, memurlarının 1937 senesine ait «kremit» renkli hüviĵ et kartlarmm 1 
kinci kânun 1938 den itibaren iptal edilerek 1938 senesi için muteber olmak 
Üzere «kırmızı̂  lenkte kartlarla değiştirileceğini sayın müşterilerine arzeyler. 

Bu kartların baş tarafında şirketin unvanı olan «İSTAKBULDA HAVA
GAZI VE ELEKTRİK VE TEŞEBBÜSATI SINAİYE TÜRK ANONİM ŞİRKETİ» 
yazılıdır. 

Yukarıda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedilmeli ve 
hâmilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu ilâna riayet etmemelerinden çıkabilecek neticele-
Ha mesuliyetini kabul etmiyeceğini şimdiden beyan eyler. 

DİREKTÖRLÜK: 

TÜRK ANONIM 
ELEKTRIK ŞİRKETİ 

Mühim ilân 
Kektrik şirketi, memurlannm 1937 senesine ait «Pembê > renkli hüviyet 

tirtİAnnın 1 ikincikânun 1938 den itibaren iptal edilerek, 1938 senesi için 
dnıak üzere «yeşil» renkte kartlarla değiştirileceğini sajın müşteri-

ar»eyler. 
Bu kartların baş tarafında şirketin ımvam olan «TÜRK ANONİM ELEK-

nitK ŞİHEETÎ» yazıhdır. 
Yukanda gösterilen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedilmeli ve 

kâmilleri polise haber verilmelidir. 
Şirket müşterilerinin bu ilâna riayet etmemelerinden çıkabilecek netice-

İMn mesuliyetini kabul etmiyeceğini glmdiden beyan eyler. 
DİREKTÖRLÜK: 

TESİSATI ELEKTRIKIYE TORK 
A N O N İ M Ş İ R K E T İ 

Mühim ilân 
Teaöaatı Ilektrikiye Türk Anonim Şirketi memurlarımn 1937 senesine 

m tmavi» renkli hüviyet kartlannm 1 ikincikânun 1938 den itibaren iptal 
liBtrek 1938 «enesi için muteber olmak üzere «beJD renkte kartlarla değişti-
Imoeğinl sayın müşterilerine «neyler. 

Ba kartlann baş tarafında şirketin unvanı olan «TESİSATI ELEKTRİ-
t İ T l TÜRK ANONİM ŞİRKETİ» yazılıdır. 

Yukanda gösterUen evsafa uygun olmıyan kartlar sahte addedilmeli ve 
k̂âmilleri polise haber verilmelidir. 

Şirket müşterilerinin bu İlâna riayet etmemelerinden çıkabilecek netice-
Hrln mesuliyetini kabul etmiyeceğini şimdiden beyan eyler. 

DİREKTÖRLÜK: 

Devlet Basımevi direktörlüğünden: 
lifiktarı Cinsi Tahmini tutan Muvakkat pey akçesi 

•OOO metre Telâ 900 lira 67,5 lira 
Basımevimiz için yukarıda yazıh miktarda açık eksiltme ile telâ almacak-

*>f. Isteklüerin 7/1/1938 cuma günü saat 15 de muvakkat pey akçelerlle ba-
J^evi İdare komisyonuna müracaattan. Şartname parasız olarak Dlrektör« 
5Üılen ahnabilir. (8518) 

I:L̂  PROFİLÂKSİN 

Doyçe Levante Linye 
G. m. b> H. 

HAMBURG 
OMtıchl Lrrtntt-Llnl* I AtlIS Lmntt-Linit t . -C . 
«•Mkurg. i.-6.. Hımturg j eiMitın 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Karadeniz arasmda azimet ve 

evdet muntazam postalar 
Heraklea vapuru 26 K. evvele doğru. 
Delos vapuru 4 K. saniye doğru. 
Chios vapuru 4 K. saniye doğru. 
Konya vapuru 5 K. saniye doğru. 

Burgaz, Varna, Köstence, için 
limannnızdan hareket edecek 

vapurlar 
Delos vapuru 8 K. saniye doğru. 
Konya vapuru S K. saniye doğru. 
Yakında Hamburg, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanları için 
hareket edeck vapurlar 

Mörea vapuru 27 K. evvele doğru. 
Heraklea vapuru 29 K. evvele doğru. 
Akka vapuru 30 K. evvele doğru. 

F u U tafsilât için GaUta'da Ova-
kinyan hanında DOYÇE LEVANTE 
LİNYE vapur acentalığına müracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

SEKSULIN 
Ademi 

İktidar, 

ge>rşekliği, 
Dermansızlık, 

Vücut ye Dimağın 
yorgunldğuncla 

pek müessir vt emin 
.•bir ilâçtır. 

Kutusu 2 0 O kuru« 
BEÇİfl KEMAL • MAHMUT CEVIT 

Eczanesi - Sirkeci 

MÜKEMMEL REKLAM 
UĞUZ FİATLA 
TEDIYATTA KOLAYLIK 

Belsoguklı 

.lullrTELEFÛN 4H55 

I — Mersinde çaıtname ve projesi macibince yaptınlacak Barut tecrit 
deposu inşaatı pazarlık usuliyle eksiltmeye konmujtur. 

II — Keşif bedeli (1189) lira (56) kııruç ve murakkat teminatı (89,21) 
liradır. • 

m — EkaUtme 18/1/1938 tarihine raatüyan perjembe günü saat 14 de 
Kabataşda levazun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

rv — Şartname ve projeler (6) kuru^ bedel mukabilinde İnhisarlar inşa
at şubesiyle Mersin Müdürlüğünden almabülr. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyeaılerin fenni evrak ve vesaiki İnhisar
lar inşaat şubesine ibraz ederek aynca vesika almalan lâzımdır. 

VI — îsteklUerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarlyle birlikte yukanda adı geçen knnisyona gelmeleri ilftn olunur. 

(B.) (8604) 
• * -

I — Aydında şartname ve projesi mucibince yaptınlacak kara Barut de
posu inşaatı 20/xn/1937 tarüılnde İhale edilemediğinden yeniden ve pazar
lık ueuUyle eksiltmeye konulmuştur. 

II — Keşif bedeli (2695) lira (17) kuruş ve muvakkat teminatı (202,14) 
liradır. 

m — Eksiltme 13/1/1938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 16 da 
Kabataşda levazun ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır 

IV — Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabUinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesîyle Aydın Başmüdürlüğünden almabüir. 

V — Eksiltmeye iştirak edeceklerin fenni evrak ve vesaiki ihlsarlar mşaat 
şubesine ibraz ederek münakaşaya İştirak İçin ayrıca vesika almalan lâaımdır 

VI — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarlyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri üân olunur. 

(B.) (8605) 

I — Tütün paketleme makinelerinüı paket kısmı için şartnamesi mucibince 
1,5 beygir kuvvetmde beheri 170 lira muhammen bedelli 6 adet ve 0,5 İMygir 
kuvvetinde beheri 125 lira muhammen bedelli 6 ki eem'an 12 adet Rediikslycnlu 
elektrik motörü açık eksiltme usuliyle aatm almacakbr. 

n — 12 Motorun muhammen bedeli 1770 lira ?e muvakkat teminatı 132 75 
liradır. 

m - Eksiltme 4/1/938 tarihine rMtiay&n salı jünü saat 15 de Kabata^ta 
levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV. — Şartnameler parasız olarak hargtln aözü gtçen jubeden almablUr. 
V — Ekfütmeye iştirak etmek İrteytnlerln flatsu teklif mektup ve katalok-

larmı eksiltme gününden üç gün evveline kadar İnhisarlar Tütün Fabrikalar 
şubesine vermeleri lâzımdır. 

VI — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,6 güvenme 
paralarlyle birlikte eksiltme için tayin edilen |ün ve saatte yukanda adı geçen 
komisyona gelmeleri İlân olunur. (B.) (7111) 

Sahibi Necmeddln Sa4ak 
Umumi neşriyat mtidüni Şeıkrt Rado 

Elektrik makinisti aranıyor 
135 lira ücretli Tokat Hidro Elektrik Santralına ehliyetnamen bir ma

kinist alınacaktır. İsteklilerin dıllyetname, bonservis, ve diğer vesikalarlyli 
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ECZACI KAZIM CAN'ın 
8AYANUUUN MAHREM SIHHİ TUVALETLERİ HAKKINDA 

B İ R S Ö Y L E V f : 
Adet zamanı, kadın sağlık devresi

nin ölçüsüdür-
T a m sıhhatte olanlarda muntazam 

bir saat gibi işler. 
Evsaf, intizam ve miktar bozukluğu; 

hastalık alâmetidir. 

Sayın Bayanlar: 
ICihan hekimlerinin uzun zamandanberi devam eden mücadelelerine rağmen gene ve hassaten büyük merkezlerden uzak bazı yerlerde bazı kadmları-
Imızm aylık tenasül âzası tuvaletlerinin eski ve temizlikleri şüpheli bezleri kullanmak ve bunları yıkamak suretile tecdid ettikleri veya bazı münevver 
|ve temizliğe daha itinakâr olanların tenasül azalarına tedarik ettikleri pamuktan yapılmış bir tıkacı (Tampon) kullandıkları görülmektedir. Bu jrüz-
iden bir çok kadın hastalıklarına yol açılmakta ve dolasnsile cümlei asabiyeleri ve nihayet umumî sıhhatlerini bozan hâdiseler zuhur etmektedir. Bunla-
Irın tedavisi, hasıl olan vaziyete göre bazan uzun, müşkül ve masraflı safhalar arzettiğinden her zaman muntazam tedavi edilmemekte ve ailenin mes' ud 
[hayatı sekteye uğramaktadır. Bu arızalardan bir kısmımn kısırlığı mucib olabilmesi nüfus siyasetine ehemmiyet veren memleketimiz için sadece sıh-
[hî bir tedbir almakla kalmayıp dikkate alınması icab eden millî bir vazife teşkil etmektedir. 
rBu ihtiyacı karşılıyabilmek için dört sene evvel hürmetkarı olduğumuz birçok kadm hastalıkları mütehssısları profesörler, doktorlar ve kimyagerler 
ftoplanarak geceli gündüzlü çalışmış ve nihayet bunların hiçbir ilim adamına nasib olmıyan görünüşte basit, fakat ilmî bakımdan harikalar kadar kuv-
)vetli olan 

FEML VE BAĞLARINI 
icad ve bütün sıhhatinin kıymetini bilen münevver cihan bayanlarının hizmetlerine amade kılmıştır. FEMİL, bu dört sene içinde kendisinden sonra ya-

Ipılan benzerlerine büyük mikyasta tefevvuk etmiş ve en mütemeddin memleketlere Türkiyemizden milyonlarca kutu ihracat yapılmaya başlanmıştır. 
FEMlL'in en birinci mümtaziyeti, vücude intibak eden beyaz tabakanın sıkletinin 16 misli kan ve ifrazatı çekmesi, harice gelen kırmızı tabakanın ise 
şayani hayret bir surette bu 16 misli kanı muhafaza edip dışarı sızdırmamasıdır. Umum dünya kimyagerleri FEMÎL*de tebarüz eden bu inceliğin viraj 

Inoktasını takdirle karşılamıştır. 
I FEMtL'in diğer markalarına nazaran üstünlüğü şu sebeblerdendir: 
jl — Vücuda tam bir surette intibakı ve en ince elbiseler altında çıkıntı gösterme3âşi, vücudun bütün harekâtında kolaylık ve rahatı temin edişi, 
[2 — Tenasül âzası ifrazatını hemen emdiği ve bunların hararetle tegayyür ve tefessühüne meydan vermediği için cild bulaşmalarına, kokular neşret-
r meşine mâni olması. 
[3 — Cildden kaldırıldığı vakit eser ve iz bırakmaması ve üstünde bulunduğu aksamın taravetini muhafaza edip kat'iyyen cildi tahriş etmemesi, 
[4 — Ufak, jrumuşak, hafif ve sıcak olup el çantalarında bile taşınması kolay ve pratik olması, kanı kat*iyyen harice sızdırmaması, 
|5 — Yıkamak, altüst edecek meselesi olmadığından ve 120 derecede taakim edildiğinden hiçbir mikrobun üremesine meydan vermemesi, 
İ1936 senesinde İsviçrede top^ nan Beynelmilel Kadınlar cemiyetinin birincilikle takdirini kazanan (FEMÎL) evde, vazifede, sporda, yazlıkta, kışlıkta) 
^seyahatte, mektebde ve baloda seve seve kullamlan ufak, yumuşak muakkam son derece kullanışlı, kadınlığı saadete kavuşturan bir idealdir. 

Sıhhatinin kıymetini takdir eden bayanların bütün hayatmca asrrılaımyacağı ebedî biricik dostu yalnız (FEMÎL) dir. 

Adresini lâboratuvarımıza bir kartla bildirmek lûtfunda 
bulunan her sayın mOşterilerimize kıymeti ölçülmez bir 

hediye takdim edeceğiz. 

Piyasada 8 ve 12 lik geni ambalajları daima emrinize 
amadedir. Umumî deposu: İsmet Eczane ve 

lâboratnvarı, İstanbul- Galata 
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