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Japonlar, Şanghayda bir İngiliz 
otelini zaptederelt bayrağını indirdiler 
Beynelmilel mıntakada Japon askerleri, Fransızlar ve 
Beyaz Ruslarla çarpışmak üzere iken hâdise durduruldu 

Şanghay 8 — Beynelnülel İmtiyazU 
mmtakadft Japonlarla ecnebiler ve 
bilhassa ebnebUer arasında hâdiseler 
çoğalnudctadır. Japonlar, dün İngiliz 
«skerlerile çıkardıklan hâdiseden son
ra beynelmilel mıntakada kâin New-
Asia ismindeki İngiliz otelini işgal et
mişlerdir. Japonlar oteldeki üd İngi
liz bayrağım alarak bunlann yerine 
Japon bayrakları çekmişler ve Şang-
haym en modem binası olan bu ot©-
Ün bazı eşyasım götürmüşlerdir. 

Röyter ajansına göre Japonlar ge
ne Şanghayda başka bir hadise çıkar
mışlardır. 

«Bir Japon neferi, Nantao'yu Fran
sız imtiyaz mınatkasmdan ayıran bul-
varm Pmnsızlara aid kısnuna, nizam
nameler hüâfmda su doldurmağa gi
den ÇinU bir kadım dövmeğe başla
mış ve bir Rus gönüllüsü buna mâni 
olmak istemiş ve Japon askerini ta
banca Ue t€4ıdid etmiştir. 

Çin kıtalan Nantao'dan çekilmeden 
evvel su tesisatım dinamitle havaya 
uçurmuş olduklan için burada su yok-
tur. Japonlar arkadaşlwınm imda-
dma koşmuşlardır. 

Hâdiseyi gören diğer bir Rus gö
nüllüsü düdül; çalmış ve bir kaç sa
niye sonra vaka mahalline iki Fran
sız otomobilile içinde Rus gönüllüleri 
bulunan bir kamyonet gelmiştir. Ay-
tu zamanda yüz kadar Japon askeri 
de hâdise mahalline gelmiş ve mitral-
yözlerinl çevirmiştir. Fransızlarla Rus 
gönüllüleri bulvarm bir tarafmda, 
Japonlar da harekete ve ateşe hazır 
bir vaziyette diğer taraf ta durmakta 
idiler. Neticede hâdiseye sebebiyet ve
ren gönüllü bulvar clvarmdakl Fran
sız itfaiye karakoluna götürülmüş ve 
orada Japon zabitlerile Fransız polis 

Fransa, müzakere için Berline 
bir delege gönderecelc 

In^riltere ile Fransa, Cenevre içtimaında küçük 
milletleri tatmin edecek beyanatta bulunacaklar 

Paris 8 (Akşam) — Milletler Cîeral-
yetinln içtimai münasebetUe Cenevre-
ye gidecek olan Fransız ve İngiliz Ha
riciye Nazırlan B. Delbos ile B. Eden 
arasmda yapıljıcak olan mükâJeme-
1er esnasmda iki demokrat memleke
tin Almanya Ue olan münasebetleri de 
görüşülecektir. 
- Bir Fransız hükümet recülünün 
Alman ricalüe temas etmek için Ber

line gitmesi düşünülmektedir. 
Cenevre 8 (AA.) — Havas aj«n«-

nm diplomatik muhabirinin öğroıdi-
ğine göre, Fransa, İngUtere ve belki 
de Sovyetler birliği Milletler (Jeralye-
tinin 17 sonkânun tarihinde açılacak 
olan içtima devresinde sansasyonel 
beyanatta bulunacaldar ve İtlyanm 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Sık sık hadiselere sahne olmağa başlıyan beynelnülel nuntakadan bir gSrünttş 

memurlan arasmda mesele halledil-; ' 
mistir. 

Hâdisenin ne şekilde halledildiği 
malûm değildir. 
Nankin Amerikan sefaret

hanesi açıldı 
Şanghay 8 (A.A.) — Nankindeki 

Amerikan sefarethanesi Şanghayda-
ki Amerikan konsolosluğunun iki me
muru tarafmdan tekrar açılmıştır. Bu ^ 
memurlar taraf mdan gönderilen ilk 
raporda sefaret binasmm hafifçe ha
sara uğradığı ve Amerikan tabaasuun 
sağ ve salim bıüımduğu bUdirilmek-
tedir. 

Eski dünyadan yeni dünyaya..* 

Romanya vapurunda en 
çok konuşulan dilıTürkçe... 

Amerikalı: " Ah dedi, türk 
gümrüğü ideal gümrük...,, 

Avrupada ingiliz lirasına şapka çıkanrlarmış. 
Balkanlarda da türk lirasına selâm duruyorlar^ 

Hariciye vekâletinin 
teşkilâtı genişliyor 

Yeniden bazı elçilikler 
kurulacak, merkezlere 
alman memurlara temsil 

tahsisatı verilecek 

Yunan veliahdinin bugün 
düğünü yapılıyor 

Gelinin elbisesi 3 milyona mal oldu, nişan yUzükleri 
İskender ve Napoleon altınlarından yapıldı 

AUna 8 (Akşam) — Yunan Veli-
ahdi pr«ıs Polün yann yapılacak o-
lûn evlenme merashninde bulunacak 
<*an Yugoslavya Kral naibi prens Pol 
î fUmsı prensses Olga ile beraber, 
*tin akşam hususi trenle buraya gel
mişler, istasyonda, Yunan Kralı, Ve-
Uahdı, prensler. Nazırlar, Balkan se-

- flrlert tarafmdan karşılanmışlardır. 
*̂renB Prt ve zevcesi sarayda misafir 

Olmuşlardır. 
t>üğünde İngiliz ICralı ailesini tem-

«U edecek olan Dük de Kent ve zevce
si de trenle buraya gelmişler ve pek 

•(hararetU bir surette karşüanmışlar-
&r. Dük ve Düşes İngUlz sefarethar 
besinde misafir edilmişlerdir. 
' Dün akşam sarayda ilk resmî ziya
fet verilmiştir. Bu ziyafette Kral, Ve-
JUahd prens Pol, nişajıhsı prenses 
??Tediıika, ecnebi prensler Türkiye el 
'Çisi ve ecnebi elçüer hazır bulunmuş-
İardur. 
I Romanya Veliahdı prens Misel bu-
pSoi husus! trenle gelmiş ve fevkalâ
de merasimle IstUsbal edilmiştir. 

Y u n a n o r d u s u n u n ge l i ne 
h e d i y e l e r i 

Atina 8 (Akşam) — Yunan Başve
kili B. Metaksasm Veliahdın nişanU-
fc prenses Fredirikayı sarayda ziya
fet ederek ordu, donanma ve hava 
kuvveaert namına kendisine düğün 

Ankara 8 (Telefonla) — Son gün
lerde dünya ekonomi ve siyasî vazı
yetinin iktlsab ettiği ehemmiyete bi
naen Hariciye Vekâleti teşkUâta hak
kındaki kanunda bazı tadiller yapıl-
masme ve Vekâlet merkez teşkilâtı 
üe hariç kadrolanmn tezyidine zar 
ruret hasıl olmuş ve bu maksadla bir 
kanun lâyihası hazırlanarak Meclise 
verilmiştir. 

Bu lâyihaya göre bazı mahallerde 
yeniden elçilikler ihdas olunacak ve 
bazı maslahatgüzarlıklar da elçiliğe 
tahvil edilecektir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Yunan vellahdi prens Pol ve levcesi 
prenses Frederlka 

hediyesi olarak üzerinde 14 büyük 
zümrüd taşı bulunan bir bilezik ver
miştir. 

Prensesm gelinlik elbisesi, üç mil
yon drahmiye malolmuştur. Duvak 
sırma İşlemeli Yıman ipeklilerinden 
yapılmıştır. Gelin ile güveğinin ni
şan yüzükleri büyük İskender ve Na^ 
polyon zamamndan kalma altın sik
kelerden imal edilmiştir. Gelin ile 
güveğinin sa:ğdıçlan prens Polün 
amcası prens Jorj, Rumen Veliahdı 
prens Misel ve Prusya prenslerinden 
Osksr olacaklardır. 

(Devamı 4 üncü salıifede) 

Aman, âdet oimasıni 
BİT saylavımız teklif ediyor: 
— Türkçe konuşmadığından do

layı bir ay hapse mxıhkûm olan va
tandaş, artık gazetecilik yapamasın; 
hattâ gazeteye yazı da yazmak hak
kından mahrum olsun. 

Bir başmuharrir de teklif ediyor: 
— Reklâmı gazeteye vazih surette 

koymayıp ta bir yazımn içine menfor 
at karıştıran kimse, mbir daha hiç 
bir suretle» gazeteye yazı yazamasın. 

Cürümlerin cezası olmalıdır; doğ
ru... Bahusus türkçenin her türk 
tarafından mükemmel konv^uLmasıru 
kanunlarla desteklemek istiyenlerle 
beraberiz. Mesleklerin de ahlâkları 
müsbet ve malûm olmalı; zapturapt 
altına alınmalıdır. 

Fakat ifrata da varmtyalım: Yazı 
yazmak, hukuku medeniyerün ecza-
stndandır. Bu hakkın her hangi bir 
vatandaştan ref'ini her fırsatla ileri 
sürmeği itiyatlarımız arasına sokma-

. malıyız. En başta titiz olacağımız şey, 
vaiandaşm el sürülmez medeni hak
kidir. Onun üstüne titremeliyiz. 

Romanya vapurunun güvertesinde bir çlgan muzOcası 
[Hikmet Feridun Es'in seyahat mektubunu yedinci sahif emizde okuymıns.] 
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Sahile 2 A K Ş A M 9 ICftnunusani 1938 

Dün Greceki ve B u SabaHki Haberleı^ d 
italyan bahrî teslihatının 
ecnebi ülkelerde akisleri 

Italyanın yeni inşaat programı Almanya ve 
Ameriltanın propramını deŞistirtmiyecelt 

1 

Faşist İtalyamn en tanınmış ga
zetecilerinden bay - Gayda'nm verdi
ği malûmata göre, 1940 da İtalyan 
donanması şu kuvvette olacalanış: 

35 bin tonluk 4 zırhlı, 24 bin ton
luk 4 zırhlı, 10 bin tonluk 4 kruva' 
zör, 5 ilâ 8 bin tonluk 12 kruvazör, 12 
kruvazör eklerör, 2 bin tonluk 12 kü
çük kruvazör, 20 torpido muhribi, 
24 muhrib, 32 torpido, 100 tahtelba
hir. 

Berlin 8 (A.A.) — Deniz mahfille
rinde söylendiğine göre, şimdiden de
nize indirilmiş olan Littorio ve Vitto-
rio - Veneto zırhlılanndan maada 
Roma ve İmpero zırhlılarını inşa et
mek suretile bahriyesini ültra modem 
dört yeni safı harp gemisile takviye 
etmek istiyen İtalyamn bu kararı Al
man deniz inşaat programında hiçbir 
değişiklik husule getirmiyecektir. 

Vaşington 8 (A.A.) — Selâhiyettar 
Amerikan mahfilleri yeni İtalyan de
niz programmın Amerikan inşaatına 
tesir etmiyeceğini, çünkü ecnebi inşa
atına her gemiye karşı bir gemi ile 
mukabele etmek niyetinde olmadığmı 
bildirmektedirler. 

İng^ilterede 
Londra 8 (A.A.) — İtalyamn Balı-

riye kuvvetlerini fazlalaştırmak hu
susunda; aldığı karardan bahseden 
Financial News gazetesi diyor ki: 

«Bu karar, 1938 ve 1939 İtalyan 
bütçeleri üzerine pek ağır surette 
tesirini gösterecektir. İki zırhlıdan 
her biri 1,3 milyon İngiliz lirasına 
mal olacaktır. Esasen bu rakam da, 
«rf îtalyada işçiliğin ucuz olmasın
dan dolayı bu derece aşağıdır. Fakat 
her halde muhakkak olan bir şey var
sa o da, 18 ay zarfında üç milyon İn-

güiz lirasmı bulmak mecburiyeti ol
masıdır. Bu keyfiyet ise, bımdan bir 
ay evvel neşredildi İtalyan bütçe 
tahminlerini ciddî surette değiştire
cektir. 

F r a n s a d a 
Paris 8 (A.A.) — İtalyan deniz kuv

vetlerinin fazlalaştmlmasını mevzuu 
bahseden Petit Journal diyor kî: 

«Akdenizde deniz kuvvetleri ahen
gi bozulmak tehlikesi göstermekte
dir. İngiltere, İtalyamn bu hareketi
ni cevapsız bırakmıyacaktır ve esa
sen daha şimdiden 46 bin tonilâtoluk 
zırhhlar inşa eyliyeceğini bildirmiş 
bulunmaktadır. Fransaya gelince, 
kendisinin bu mmtakada İtalyadan 
daha mühim olarak haiz bulunduğu 
menfaatleri müdafaa etmesi lâzım
dır.» 

Jour gazetesi diyor ki: 
«İtalya bu yeni inşaatın ihtiyaç 

gösterdiği para3^ nasü bulacak? Fev
kalâde menabiden mi? Bu menbalar 
arasmda, bugün, servetler üzerinden 
bir kumamı devlet hesabma almak
tan başka bir şey kalmamıştır. B. 
Mussolini, ne olursa olsun faşist 
devletin bizzat kadrosunu teşkil ey-
liyen sosyal sınıfların bu yeni fakir-
leşmesinden çekinmiyecek mi? Diğer 
tarafdan muhakkak olan bir şey var
sa da her hangi bir silâhlanma yan-
şmda, İtalyanm muhalıkak surette 
İngiltereye karşı mağlûb olacağıdır. 

B. Mussolini, realist bir adam diye 
tanınmıştır. Bu sebepten ikinci bir 
ihtimal daha mevcuttur ve o da şu
dur: B. Mussolini, bu kararını Van-
sittait ile yeni diplomatik müzakere
lere girişmeden evvel, bu müzakere
ler üzerinde tesir icra etmek maksa-
dile de vermiş olabilir.» 

Izmirde sular 
çekiliyor 

Bozulan şose ve köprülerin 
tamirine başlandı 

tzmir 8 (Akşam) — Seylâbdan su 
hücumuna uğnyan köylerden sular 
çekilmektedir. Dağ köylerine sığınan 
Manisanın Harmandalı, Bedir, Vezir-
öğlu ve Menemenin Çavuş köyleri 
halkı köylerine dönememişlerdir. Bu 
köylerde kerpiçten ve harap bazı ev
ler yıkılmıştu". 

Btı havalideki mezruat da yan ya-; 
nya hasara uğramıştır. Bergama ka-
tası dahilinde Bakırçayın taşması 
yüzünden Ayvalık - Dikili yolunun 
toprak tesviyesinden 300 metrelik 
kısım bozulmuştur. 

Bergama şosasımn 66 ncı kilomet
resinde sular, yolu bozmuştur. Kü
çük Menderes üzerinde Tirenin Rah
manlar köprüsü bozulduğundan 
mühendisler tamir ediUnceye kadar 
nakil vasıtalannın geçmesini yasak 
etmişlerdir. 

Elyevm vüâyetin her tarafma kar 
yağmaktadır. Menderes nehrinin ye
niden taşmasına mâni olmak için 
Tire köyleri halkı barikatlar, sedler 
yapmakta, gece gündüz çalışmakta
dırlar. 

Bugün Tire kazasında 14 yaşmda 
Şaban isimli bir çocuk soğuktan do
narak ölmüştür. 

A n k a r a şehir t iyatrosu 
Ankara Şehir tiyatrosu yâkmda 

temsillere başlıyacaktır. Tiyatro kad
rosunda Raşid Rıza, Şaziye, Feriha 
Tevfik, Leylâ, Nezahet, Kadriye, 
Dümev, Kemal, Yaşar, Avni Sadi, 
Ercümend Beyzad vardır. 

Ankara Şehir tiyatrosu şubat ni
hayetine kadar Ankarada temsiller 
veı-ecek, sonra Suriye, Filistin, Irak, 
tSmr ve Yımanistana gidecektir. 

Almanya ile 
Italyaya kredi 

İktisadî otarşiden vazgeç
mek şartile kendilerine 

kredi açılacak 
Londra 8 (A.A.) — Chamberlain ile 

van Zeeland arasında dün yapüan 
görüşmeler esnasında İtalya ve Al-
manyaya kredi açılması için beynel
milel bir altın sermaye ihdası teklifi 
bilhassa münakaşa edilmiştir. 

İyi haber alem malî mahfüler vaü 
Zeelandm Amerika da dahil olmak 
üzere ihtiyat altım bulunan bütün 
memleketlerin milli bankalarında bu
lunan ihtiyat altınlardan ve kambiyo 
muvazene sermayelerinden yüzde bi
rini mezkûr sermayeye yatırmalarım 
teklif ettiğini beyan etmektedirler. 

Bu suretle meydana gelecek olan 
meblâğ yalnız beynelmilel kambiyo 
sermayesimn muvazenesini temin et
mekle kalmıyacak aym zamanda ik
tisadî otarşiden vazgeçmeleri şartile 
İtalya w Almanyaya kredi açılması
na yarıyacaktır. 

Malî mahfiller İtalya ile Almjınya-
nm böyle bir pazarlığa girişeceklerin
den güphe etmektedirler. 

Londra 8 (A.A.) — Van Zeeltod 
iktisadî raporunu Heithross'a ve Fran
sız hükümetine tevdi etmiştir. Fakat 
bu rapor henüz katî şeklini almamış
tır. Raporun bazı yerlerinde değişik
likler yapılacaktır. 

Londra 8 (A.A.) — Van Zeeland is
tişarelerini bitirmiştir. Londradan ağ-
lebi ihtimal yarın hareket edecektir. 
Van Zeelandm görüşmeleri hakkında 
henüz malûmat ahnamamıştır. 
t zmir p l a j v e kapl ıca lar ın ın 

imarı 
İzmir 8 (Akşam) — Vilâyet istik

raz akdi suretile vilâyet dahilindeki 
bazı kaphca ve plajların ünan için 
yakmda toplanacak umumî meclis
ten müsaade istiyecektir. '̂  

GÜNÜN HADISELERI 

Yarış 
Itlaya, 35 bin tonluk iki yeni zırhlı daha 

yapmak başlıyor. Banlarla beraber on 
İM kruvazör ve külliyetli miktarda deniz
altı gemisi. 

Japonya'nın 16 pusluk toplarla müceh
hez üç büyük kruvazör inşaya girişmesi 
üzerine, İngiltere'yle Amerika da 46 bin 
tonluk gemileri tezgâha koyacakmış. 

Bu yanş kesri âdinin mahreciyle sure
tini asoıi adedlerle darba benılyor. Rakib 
devletler, «ille geçeceğiz» diye adedleri 
karşı taraf nlsbetinde kabartıyorlar: Ezeli 
mantıksızlıklarının yeni bir numunesini 
daha yaparak yine eski muvazene üzere 
kalmış oluyorlar. 

İnsanm bu vaziyet karşısında şöyle di
yeceği geliyor: 

— Şayed aklı selim avdet etmeyip te 
bu yansın âkibetini, korkulduğu gibi İlle 
harp olacaksa, teslihat son haddine var
madan patlak verse, acaba beşeriyet 
nam ve hesabına daha hasnrlı olmaz mı? 

Zira mahreci ve sureti kabarmış kesir
lerin kıymetleri her ne kadar değişmezse 
de muadeleyi halletmek istlyenin kafası 
patlar. " F- '^-

Teruelde mahsur asî 
garnizonu teslim oldu 

Karşılıklı itilâf neticesinde şehirde bulunan 
çocuk, kadm ve ihtiyarlar tahliye edildi 

Son dakika 
Ingilterenin Berlinde 

birjeşebbüsü 
Alman gazetelerinin 
ingiltere aleyhindeki 

neşriyatı durdu 
Berlin 9 (Akşam) — Romanyada-

ki jfahudilere karşı alman tedbirler 
üzerine İngütere ye Fransa sefirleri 
Romanya hükümeti nezdinde teşeb
büste bulunmu^ardı. Alman gaze
teleri bu münasebette İngütereye 
karşı şiddetli neşı,-iyata başlamışlar
dı. Ingilterenin Berlin sefiri Alman
ya Hariciye Nezaretine . müracaatla 
bu neşriyatı protesto etmiştir. Bu 
protestodan sonra Alman gazeteleri
nin neşriyatı durmuştur. 
İng i l t ere 4 5 bin tonluk g e m i 

yapt ı racak J:Cinî>::-/. •.;) 
Londra 9 (Akşam) i^ i İtalyamn 

yeni gemiler yaptırmağa karar Ver
mesi üzerine İngiltere inşa ettirece
ği gemilerin hacmini 45 bin tona çı
karmağa karar vermiştir. Bu suret
le Japonların 46 bin tonluk gemile
rine de mukabele edilmiş olacaktır. 

Tunusta karışıklık 
Londra 9 (Akşam) — Tunustan 

Röyter ajansına bildirildiğine göre 
Bizertada bazı ecnebUere karşı ah-
nan tedbirler üzerine kanşıklık çık
mıştır. Nümayişçiler polise ve as
kere taşlai'la hücum etmişlerdir. As
ker mukabele etmiştir. 5 kişi ölmüş, 
3 kişi yaralanmıştır. 10 kişi tevkif 
edilmiştir. 
T e s l i m o l a n Frankocu ku

m a n d a n a «hain» d iyor lar , 
Sevil 9 — Frankoculann kuman-1 

danlarmdan general Quipö IHleano \ 
bir nutuk söyliyerek Temeldeki Fran-î 
koçu kuvvetlerinin, kumandanlari- ] 
le birlikte teslim olduğunu kabul et-' 
BMş, teslim olan kuvvetlerin kuman
danı miralay Reyin hain olduğu-, 
nu söylemiştü". 

Denizbank 
Müdürlüğe B. Yusuf Ziya 

Oniş tayin edildi 
Ankaradan gelen haberlere göre ! 

Denizbank umum müdürlüğüne 
Türkiye İş bankası İstanbul şubesi 
müdürü B. Yusuf Ziya Öniş tayin 
edilmiştir. 

B. Yusuf Ziya Öniş, kıymetli ban-
kacılanmızdandır. İş bankasınm İs
tanbul şubesi müdürlüğünde bulun
duğu müddet zarfmda kendisini her
kese sevdirmiş, bankaya çok büyük 
hizmetler etmiş, çok nazik bir zattır. 
Denizbank gibi mühim bir müesse
senin basma getirilmesi yeni banka-
luıı az zaman zarfında muvaffak 
olmasmı temin edecektir. Kendisini 
hararetle tebrik ederiz. 

K e m a h y o l u n d a bir k a z a 
Erzincan 8 (Akşam) — Çimento, 

yüklü bir kamyonet Kemah yolunda 
bir köprüden geçerken devrilmiş, yol
culardan Tercanlı Ali ölmüştür. 

Barselon 8 (A.A.) — Tenıel'deki 
Frankist garinzonu kumandam Rey 
1,500 kişi ile hükümet kuvvetlerine 
teslim olmuştur. 

K a d ı n , çocuk ve iht iyarların 
h imayes i 

Barselon 8 (A.A.) — Havas ajansı
nın muhabiri bildiriyor: 

Frankistlerle Cumhuriyetçiler ara
smda iki saat süren müzakerelerden 
sonra hasıl olan anlaşma neticesinde 
Teruel'de kalan kadın, çoctık ve ihti-,' 
yarlar tahliye edilmiştir. Bu ameliye 
Kızılhaç heyeti reisinin teklifi üzeri
ne yapılmıştır. 

Şehirden evvelâ gıdasızlıktan bitkin 
bir halde bulunan beş yüz kadm çı

karılmıştır. Muharebe yalnız tahliye 
yapılan mıntakada durmuştur. Tah
liye edilenlerin miktarı iki bini geç
mektedir. 

Teruel muharebesinin başlangıcuı-
danberî ilk defa olarak «Siyah oklar» 
ve diğer İtalyan müfrezeleri muhare
beye iştirak etmektedirier. 

Franko Londra m ü m e s s i l i 
iç in sefirl ik hakkı i s t iyor 
Londra 8 (A.A.) — Burgos hükü

meti Londradvki resmi ,<saianu dük 
d' Alba'ya sefirlik payesi verümesinl 
taleb etmektedir. 

Londranm bu teklifi kabul etmiy»-
ceği sureti upıumiyede zannedilmek
tedir. 

Soğuk ve fırtına 
devam ediyor 

Karadenizde fırtınadan 
seyrüsefer müşkülleşti 
Kar ve soğuk dün de devam etmiş, 

denizde fırtına şiddetlenmiş, vapurla
rın seyriseferi daha ziyada güçleşmiş-
tir. Mersinden dönmekte iken Fethiye-
den hareketten sonra nerede bulım-
duğu bilinmiyen İnönü vapuru. Ada
lar denizinde rastladığı şiddetli dal
galarla boğuşa boğuşa dün İzmire 
varmış ve keyfiyeti telsizle bildirmiş
tir. İnönü vapuru dört gün teehhür
le ancak çarşamba günü limanımıza 
gelebilecektir. 

Karadenizde fırtma daha şiddetli
dir. Karadenizde seferde bulunan va
purlar, ilk rastladıkları limanlai'a sı
ğınmağa mecbur kalmışlardır. Bey
koz ve Büyükderede 12 vapur bekli
yor. Karadenizden dün yalnız Güney-
su yirmi dört saat teehhürle gelmiş
tir. Marmara seferleri de aksaklıkla
ra uğramıştır. Dün sabah 8,20 de ha
reket etmesi lâzım gelen Yalova pos
tası hareket edememiş öğleyin hareket 
eden Yalova vapuru bir saat teehhür
le kalkmış ve Yalovaya varmıştır. 

H e r taraf d o n d u 
Dün bütün gün hüküm süren tipi 

gece durmuştur. Bu sabah her taraf 
k3,skatı buz tutmuştu. Termometre 
sıfırdan aşağı 3 derece idi. 

N e v e s e r bir k a z a geç irdi 
Dün akşam 17,40 da köprüden kal-' 

kan Akaym Neveser vapuru küçük bir 
kaza geçirmiştir. Anadolu iskelelerine 
uğrıyarak Büyükadaya gidecekti. Va
pur Kalamış iskelesine yaklaşırken dü
meninde küçük bir bozukluk olmuştur, 
Vapur güçlükle iskeleye yanaştırılmış, 
oradan Modaya getirilerek bağlanmış
tır. . 

Gayrimübadiller 
Hükümet bu işi tamamen 

tasfiye etmek istiyor 
Ankara 8 —. Gayrimübadil işleri 

için hükümet bazı tedbirler almağı 
düşünüyor. Bu tedbirlerin başmda 
gayrimübadillere ait olarak satılan 
emlâkin birikmiş vergi meselesinin 
halli geliyor. Bu vergi yüzünden sa
tışlar durmuştu. Hükümet birikmiş 
verginin istenmemesi için bir kanun 
lâyihası hazırlamakatdır. 

Gayrimübadillere şimdiye kadar 
istihkaklarına mahsuben yüzde elli 
derecesinde tevziat yapılmıştı. Fakat 
bonoların kıymeti çok düşük oldu-
ğımdan gayrimübadülerin ellerine 
pek az para geçmiştn. Hükümet gay
rimübadülerin mütebaki istihkakla-
nnın, kendilerini daha ziyade tat
min edecek bir şekilde tevzii için 
bir yol düşünmektedü*. Hükümet bu 
suretle gayrimübadiller meselesini 
tamamen tasfiye etmek niyetindedir. 

R o m a n y a kral ı L o n d r a y a 
g i d e c e k 

Londra 8 — Romanya kralı mar-
tm yirmisinde Londraya gidecekt;ir* 
Kral, İngilterede beş gün kalacaktır. 

Taksimde bir 
boyahane yandı 
Yangının neden çıktığı 

henüz anlaşılamadı 
Dün gece saat yirmi iki buçukta 

Taksimde, stadyomun arkasında bir 
yangm çıkmıştır. Yangın burada. 
Panorama bahçesine bitişik bulunan 
Osman ve Mihranm boyahanesinden 
çıkrmştır. Derhal itfaiye yetişmişse 
de boyahanede bir çok parlayıcı 
maddeler bulunduğundan alevler ça
buk bütün binayı kaj^amış ve ya
nındaki Lûtfinin tamirhanesine de 
sirayet etmiştir. 

Ateş boyahane tamamen, tamirha
ne kısmen yandıktan sonra saat 
23,20 da söndürülmüştür. 

İtfaiye yangını söndürntek için 
çok uğraşmıştır. Binalann pencere
lerinden büyük alev sütunları yük
selmekte, ateş çok uzaklardan gö
rünmekte idi. 

Yangmm neden çıktığı belli de
ğildir. Yanan binalar sigortasızdı. 

Mersinde yapılan 
adlî tahkikat 

i c r a m e m u r u , müstant ik y e 
m ü d d e i u m u m i iade i 

m e m u r i y e t e t t i ler 
Ankara 8 (Telefonla) — Mersinde 

icra memuru, müstantik, müddeiu
mumi sulh ve ceza hâkimlerinin bir 
ihbar üzerine işten el çektirildiği ya-
zümıştı. 

Adliye niüfettişlerince yapılan tah
kikat neticesinde Icı^ iaıemurile, 
müstantik ve nıüdddtımunü hakla-
rmda vaki olan ihbarlanii cl<^ru ol
madığı anlaşılmış ve iadei memuri
yetleri Vekâletçe karariaştınhnıştır. 

Ceza hâkimüe sulh hâkimi hak-
kmda' yapılan tahkikat henüz neti
celenmemiştir. 

Rumen kabinesi 
Demir muhafızlann sabık 
sekreteri Ziraat Nazın oldu 

Bükreş 8 (A.A,) —< Ziraat Nezare
tine tayin olıman Joanitzesco müfrit 
sağ cenah partisi olan «Demir muha
fızlar» partisinin genel sekreteri bu
lunuyordu. Şimdi mezkûr partiden 
ayrılmıştır. 

Diğer tarafdan «Rumen cephesiıai 
nin mühim vilâyet teşekkülleri de hü
kümetin «Nasyonal - Hristiyan» par
tisine İltihak etmişlerdir. 

İ ş l enmemiş tütün ihracının 
men i i s teniyor 

izmir 8 (Akşam) — İzmir tütün 
işçileri birliği tütünlerin işlenmeden 
ihracmm merü için hükümet nezdin
de teşebbüste bulımmuştur. Memle* 
ketimizde tütünleri işliyecek depo vo 
işçi bulunduğu için işlenmeden ih
raca müsaade edilmemesini istiyor 
1ar. 
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Evlât mürüvveti 
Kanadalı beşizler, analarile baba-

lanna milyoner hayati yaşatıyorlar-
puş! 

i «Evlâd hayri görmek» diye bir tâ
bir vardır amma, yirmi sene bes
lersin, büyütürsün de ondan sonrası 
Içindür. Doğar doğmaz hayri görül
meğe başhyan evlâdlan vakia tarih 
de kaydetmiştir: 

Meselâ çerkcs halayık, padişahtan 
gebe kaldığı pnlaşıbnca, - derhal 
itibari yükselir, rütbesi artar, - evlâ
dının mürevvetini görmeğe başlardı, 
»enginlerie evülerin de, çocuk sahibi 
planca, miras muvacehesinde hemen 
iraziyetleri değişir. 

Fakat, çocuğunun bu tarzda mü
rüvvetini gören, Uk defa, şu beşiz
lerin ebeveynidir. 

Bihakkin çocuklannm hünerlcrile: 
Bir karına beş Idşi sığınmış kolay mı? 

Tasavvur ediyorum babaıun ha
lini: 

- - tkiz de değil, üçüzmüş! • dedik
leri zaman, fukara «nasü geçindire
ceğim?» endişesile halden hale gir-
tniştir. 

— Dört tane! 
Artan bir hayret; yaklaşan bir cin

net... 
•— Beş tane! 
Saadet 
Saadet, ne umulmaz anda, ne 

umulmaz yerden insanm karşısına 
çıkabiliyor. 

Siyaset dilî 
Falih Rıfkı Atay diyor ki: 
İngiüzce 200 milyon adamın ana 

dilidir. Bu lisanı ayrıca bUenlerin 
yekûnu da pek çoktur. Fakat yine de 
radyolarda arabca onu geçiyor. 

Arabcanın birdenbire böyle bir si
yasî ve beynehnüel dü olacağını, ve 
diplomat lisanı sanılan fransızcayi 
gölgede bırakacağmı kim umardı? 

Ne demeğe mekteplerden kaldu^k 
şunu? Bari eskiden başlamış olanlar, 
Hasara nasarâyı tazeleseler..-

Beni İsraiFin Aden'i 
Yahudilere dair konuşuyorduk. F. 

Tanur: 
—< Ne yapsınlar şu adamlar! dedL 

- Dünya yüzündeki miktarlarım 16 
milyon bUiyordum; meğer 17 imiş. 
FUistin'e gidemezler; arab ardmda! 
Avrupa devletleri içinde temessül 
edemezler. Çünkü ırkçılık nazariyesi 
var. Temessül etmeden otursalar 
karşılarına mUliyetçi nazariyenin tev-
bihi dikiliyor! Sovyetlerin teşkil et
tiği Birabican isimli yahudi vatanm-
da temizlik oluyor; hem 17 milyon 
musevînin ekserisi burjuadır, oraya 
da olamaz. Cüzamlılara bile bir tec-
rid yeri aynlmıştu-. Kürreiarz iize-
rinde nerede otursun şu yahudiler? 
Yine İngiltere onlara en müzahir. 

FeyzuUah Kazan: 
- - İngilizler vaktile bütün yahu-

dileri katliâma uğratmıştı da onun 
için şimdi Büyük Britanyada antise-
mitizm kalmadı. - dedi. 

Galiba, mukaddes kitapların bah
settikleri Aden (yani dünya cenneti) 
mekân içre değil, zaman içre imiş: 
On sekizinci asuman yirminci asnn 
başlangıcına kadar devam eden libe
ral devrede... 

Beni IsraU, vaktUe uğradığı bed-
düanm avakıbım çekmek üzere yine 
çöllere... 

Fakat serbes çöl de kalmadı... Cid
den: Nereye? 

««« 
Mübarek nesil 

Şöyle bir haber geldi: 
Muallimlerin terfi ve tecziyesi... 
Düşündüm ki, talebenin de terfii 

Var. Fakat tecziyesi yok! 
Eskiden: 
—. Bir zaman gelecek, hocalar ce-

2a görecek, fakat talebe görmiyecek! 
- deselerdi, âlem ne düşünürdü 
«caba? 

Şimdiki nesU, dört harbin yarala-
nm taşıyor, mazinin bütün eksiklik
lerini tamamlamağa çabalıyor; istik
balin mükellefiyetlerini yükleniyor. 
Buna rağmöi çocuklara mülayim, 
kendi nefsine haşindir. 

Çocukken mektepte cezalarm ea 
işkencelilerine katlanmış olan şim
diki muallimlere hâlâ cezayı zaruri 
bulmakta devam ederken yarmm 
büyüklerine «esayı reva görmüyono. 

I 

Türkçe konuşmak 
Türkçe konuşmı-

yan seyyar satıcı
lar takib edilecek 

Manisa mebusu B. Sabri Toprakın 
Türk vatandaşlarınm millî ve u-kl 
dillerinden bâ şka dü ile konuşmaları
nın men'i için Millet Meclisine verdi
ği kanım teklifi belediye reisliği ta-
rafmdan alâka ile telâkki edilmiştir. 

Belediye zabıtası talimatnamesin
de satıcılann Türkçeden başka dille 
satış yapmaları menedildiği halde 
talimatnamedeki bu hükmün de tat
bik edilmediği görülmüştür. Beledi
ye, alâkadarlara yaptığı bir tamimde 
Türkçeden başka dille satış yapan 
satıcılann şiddetle takib edilmelerini 
ve bunlarm talimatnamedeki hüküm
lere göre cezalandınlmalanm bildir
miştir. 

Belediyenin verdiği bu emre göre 
bilhassa Beyoğlunda satış yapan sa
tıcılar takib edüeceklerdir. 

K a r t a l d a d e f i n e a r a n ı y o r 
Kartalda Dragos taşı eteklerinde ve 

deniz kenannda dalyancı Ali isminde ! 
birinin sebze bostamnda bir defme 
bulımduğ\ı hakkında hükümete bir 
müracaat yapılmıştır. Bu müracaat 
neticesinde hükümetçe taharriyata 
başlanmasına karar verilmiş ve mali
yeden bir de mümessil memur edilmiş
tir. Kartal jandarmasmm nezareti 
altmda hafriyata başlanmıştır. 

Otobüstahkikatı 
Tahkikat fezlekesinin 

yann Ankaraya 
gönderilmesi ihtimali var 

Dahiliye Vekâleti teftiş heyti reisi 
B. Tevfik Talâtm reisliği altmda; mül
kiye müfettişlerinden B. Ali Seyfi ve 
B. Abidinden mürekkep heyet dün de 
Vilâyet dairesinde sabahtan akşama 
kadar çalışmıştır. 

Müfetişler, üç gimdenberi hazırla
mağa başladıklan fezlekenin ikmalUe 
meşgul olmuşlardır. Fezlekenin yarm 
postaya verilerek Dahiliye Vekâletine 
gönderilmesi ihtimali kuvvetlidir. 

Bımdan başka dün sabah Ankara-
dan şehrimize gelen Dahliye Vekâle
ti muhasebe müdürü B. Edip vUâyete 
gelmiş ve teftiş heyeti reisi Tevfik Ta
lât ve arkadaşlarile uzun müddet gö
rüşmüştür. 

Çivi l i g e ç i d y e r l e r i n e h a l k 
a l ı ş t ı 

Caddelerde yayalarm karşıdan kar
şıya geçmelerini temin etmek üzere 
Galatada ve köprü üzerinde tesis edi
len çivUi geçid yerlerine halkm alış
tığı alman tecrübelerden anlaşılmış
tır. 

Belediye bunun yalmz Galata ve 
köprüye inhisar ettirilmemesine ka
rar vermiş, Beyoğlu ve İstanbul cad
delerinde de çivili yerlerin tesbiti için 
hazırlanan proje katî mahiyet alnuş-
tır. Bu haftadan itibaren bu yerlere 
çiviler konacaktır. 
R e z a l e t ç ı k a r a n d ö r t s a r h o ş 

Evvelki gece polis, rezalet çıkaran 
dört sarhoşu yakalıyarak Adliyeye 
vermiştir. 

Kumkapıda oturan Hüseyin Ue ar
kadaşı Emin, sarhoş bir halde, o ci
varda oturan Fatmanm evinin önü
ne gelmişler ve rezalet çıkardıklan 
için polis tarafmdan yakalanmışlar
dır. 

Galatada oturan Raifle Şakir isim
lerinde iki arkadaş Çemberlitaşta bir 
gazinoya gelerek rezalet çıkarmışlar 
ve gazino sahibini de tehdid etmiş
lerdir. Polis bunlan da yakalıyarak 
mahkemeye sevketmiştlr. 

K u r ş u n ve b o r u h ı rs ız ı 
Galatada bazı hanların helâlanna 

dadanarak kurşun borulanm söküp 
aşıran sabıkalüardan Arap Nuri polis 
tarafmdan cürmümeşhud halinde ya
kalanmıştır. 
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Bari, onlar, Ueride şimdiki nesil 
için: 

— Ne mübarek insanlamuş! - di
yecekler mi? (Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Tiryaki sigaraları niçin 

her yerde bulunamıyor? 
Ankaradan yazılıyor: 
Tiryaki sigarası yapıldığını bü

yük harflerle üân ediyorsunuz. 
Halbuki o kadar aradım, AnJcara-
da, bir hafta içinde ancak bir pa
ket alabildim. Hangi sigara bayi' 
ine gitsem, boynunu büküp: 

— Bayım, yok! - diyor. 
Bu sigaraların nereden satın 

alınabileceğini lütfen bildiriniz. 
Emin 

AKŞAM 
Ayni sigaralar, İstanbul'da da 

kolaylıkla tedarik edilememekte
dir. Bunun sebebi, reklâmların iyi 
mala müessir olumdur. İnhisar 
idaresinin tiryaki sigaralarına 
karşı umulduğundan fazla rağ
bet gösterilmiştir. Bundan sonra 
ona göre hazırlık yapılacağım ve 
ona göre de stok bulundurulaca
ğını sanıyoruz. 

Romanya ile 
ticaret itilâfı 

Tacirlerimiz Romanyaya 
ihracat yapmağa 

hazırlanıyorlar 
Bükreşte imzalanan yeni Türk - Ru

men ticaret anlaşması piyasada bü
yük bir memnuniyet uyandırmıştır. 
Anlaşmayı Türkiye namma imzalıyan 
İktisad Vekâleti müsteşarı B. Faik 
Kurdoğlunun evvelki gün ticaret oda-
smda Romanya ile iş yapan tacirlere 
verdiği tatmin edici izahattan sonra 
piyasada beklenilen hareket derhal 
görülmüş ve tacirler ihracat hazırlık-
lanna başlamışlardır. Önümüzdeki 
çarşamba gününden itibaren meriye
te girecek olan anlaşma hükümleri 
dahilmde sevkiyata hemen başlana
cağı anlaşılmaktadır. 

Tacirler, Romanyada Balkanh bir 
çok tacirlerin şubeler açmalarım e-
hemmiyetle nazırı dikkate almışlardır. 
Bu işi İstanbuldaki tek ticarethaneler
den biri kendi basma yapmasa bUe 
iki üç tacirin bir araya gelerek Ro
manyada ticarethane açabilecekleri 
anlaşılmıştır. Piyasada görülen cere-
yaii kuvvetlenirse bu iş tahakkuk e-
decek ve Romanyadaki müstakbel 
Türk ticaret evleri Türk - Rumen ti
caretinin inkişafmda rol oymyabUe-
cektir. 

Türk - Rumen ticaret anlaşmasınm 
metni bir kitap şeklinde basüacak 
ye istiyen tacirler, Türkofise müra
caat ederek bundan istifade edecek
lerdir. m^ 

Haliçte bulunan 
esrarengiz cesed 
Zabıta henüz bir ipucu 

bulamadı, cesedin 
hüviyeti de anlaşılamadı 

Bir kaç gün evvel Haliçte, bo3muna 
bir halat ve büyük bir taş bağlanarak 
denize atılmış bir cesed bulunduğu
nu yazmıştık. Müddeiumumi muavin
lerinden B. Hikmet Sonel bu vaka et-
rafmda tahkikata devam etmektedir. 
Fakat şimdiye kadar yapılan tahkikat 
ve bir çok isticvablara rağmen bu fe
ci vaka üzerindeki esrar perdesini kal
dıracak hiç bir ipucu elde edUeme-
miştir. 

Cesedin hüviyeti de bir türlü anla
şılamamıştır. 

Üç günden beri morgda teşhir edil
mekte olan cesedi bir çok kimseler 
görmüşlerse de kendishü teşhis ede
memişlerdir. Vaka, ilk günkü esran-
m tamamile muhafaza etmektedir. 

Tramvay otomobile çarptı 
Taksimden Şişliye gitmekte olan 

185 numaraU tramvay, şoför Arifin 
185 numaralı tramvay, şoför Azlmin 
idaresindeki 2227 numaralı otomobUe 
çarparak hasara uğratmıştır. 

Vatman polisçe yakalanarak hak-
kmda tahkikata başlanmıştır. 

Belediyede hazırlık 
Bol kar yağması 
ihtimaline karşı 
tedbir alınıyor 
Belediye son günlerde soğukların 

artması ve kışın şiddetlenmesi üzeri
ne bazı tedbirler almağa lüzum gör
müş ve kann fazla yağması ihtimali 
karşısında kürek, kazma gibi süpür
me ve temizleme âletlerindeki nok
sanları ikmal etmiştir. Bımdan başka 
amele mikdannm da arttınlması ka
rarlaştırılmıştır. Bu amele fazla kar 
yağarsa derhal cadde ve meydanlara 
sevkedilecekler, „yollarm açümasını 
temin edeceklerdir. Bundan başka 

I şehir haricindeki yollarm, bilhassa 
İstanbul et nakliyatmı temin eden 
Karaağaç mezbahası - Şişli yolu g^bi 
ana yollarm fazla kar yağarak ka
pandığı takdirde derhal evvelce ge
tirtilmiş olan kar makmesi de hazır
lanmıştır. 

Belediye kömürcü ve odunculann 
ihtikânna maıü olmak için belediye 
zabıta memurlarile iktisad mürakip-
lerinin gayet sıkı surette kontrol va
zifesini görmeleri belediye reisliğin
den emredilmiştir. Belediye iktisad 
müdürlüğü, son günlerde havaların 
soğumasma ve fırtmalı ve karlı ha-
valarm devam etmesine rağmen 
odun, kömür fiatlerinin arttığına 
dair bir delil görmemiştir. 

Yeni ufaklıklar 
Bronz beş kuruşluklar 

938 de piyasadan 
kaldırılacak 

Darphane müdürü yerü basüan ve 
basılacak olan paralar hakkında Ma-
Uye Vekâletüe temaslarda bulunmak 
üzere Ankaraya gitmiştir. Hafta için
de şehrimize dönecektir. 10 ve 25 ku
ruşluklardan sonra 5 kuruşluk bronz 
paralarm da 938 malî senesinden iti
baren tedavülden kaldırüması karar-
laştırümıştır. Bundan sonra yüz pa
ralık bronzlarla 10, 20 ve 40 paralık 
nikeller tedavülden kaldınlacaktır. 

Bronz yüz parahklann yerine yeni 
yüzlükler basüıb basılmıyacağl şimdi
den bUinmiyor. Yüz paralaıklar yeni 
şekle göre basılmadığı takdirde bun
larm piyasadaki mevcudu kıymetin
de 10, 20 ve 40 paralıkla beş kuruş
luk yeıü para basıUb piyasaya arzedi-
lecektir. 

T a k s i l e r e k o n u l a c a k k ı r ı l m a z 
c a m l a r 

Belediyenin şubattan itibaren bü
tün otomobillerin kınlmaz cinsinden 
olan tripleks camı kullanmaları hak-
londaki kararma taksi şoförleri iti
raz etmişler, bu mecburiyetin yeni 
otomobUler için bir mesele teşkil et-
miyeceğlrü, ancak maliyet flati düş
kün olan fersude arabalara bir iki 
yüz liraya mal olan bu camlann ko-
nulmasııun doğru olmadığım iddia 
etmişlerdi. 

Belediye, kazalara mukavemet ede
cek cinsten olan bu kabil camlann 
bUâ istisna bütün otomobUlere kon-
masuu prensib Itlbarile kabul etti
ğinden şoförlerin bu müracaatlan 
reddedilmiştir. 

Kadıköy tramvay şirketinin 
iyi bir kararı 

Üsküdar ve Kadıköy tramvay şir
keti talebe lehinde bazı kararlar ver^ 
miş, aym zamanda bazı hatlarm bi
let ücretlerinde bir mlkdar tenzüât 
yapmıştı. Şirket halk lehinde yeni 
bir karar daha vermiştir: Aym isti
kamette seyahat edecek, fakat birkaç 
tramvay arabası değiştirmek mec
buriyetinde olan bir yolcu tek bir bi
letle son istasyona kadar gldebUecek-
tlr. Meselâ Bostancıdan tramvaya 
binen bir yolcu Kadıköyünden Üskü-
dara gitmek üzere başka arabaya bi
nerken yeni bir bUet almadan yoluna 
devam edecektir. Bu karar, bugün
lerde tatbik edilecektir. 

Sahlfe S 

İSTANBUL HAYATI 
Dünya bir 

Bukalemundur ki... 
Buzdan iğnelerini yüzüme, gözle

rime saphyan acı rüzgânn önünde 
sendeliyerek yürümeğe çahşırken bi-
zün kömürcüt bir kahkaha attı: 

—< Neden doğru yürümüyorsun 
bayım? 

— Havayı görmüyor musunuz? 
Dedim. Simsiyah diklerini sırıta

rak bir kere daha güldü: 
— Bundan daha güzel hava olur 

mu bayım? 
Tüylerim dikenlendi. Demek İd, 

bizim kömürcünün elinde bir kuvvet 
olsa haziranda bUe tepemizden kar, 
fırtına savuracak. 

Bir ahbam evinde buluşacaktık. 
Kapıda apartımanın sahibUe karşı
laştım. Eski bir dostumdur. 

— Çaktanberi görüşemiyoruz. Çar-
şıdan gelinceye kadar ben de üşü
düm. Gel, hem biraz ısmınz, hem 
lâf atanz. 

Diye ısrar etti içeriye girdik. Pal
tomu çıkardınv. Hâlâ titriyordum. 
Odaya girince kalorifer musluklan-
nm yanya kadar kapah olduğuna 
gördüm. Açmak isterken ev sahiU 
bağıra bağıra geldi: 

— Azizim. Bizim kaloriferciye bir 
türlü söz dinletemiyorum. Daima 
termometreye bakarak ocağı ayar 
etmesini tembih ediyorum. O, gene 
kendi bildiğini yapıyor. 

Buz gibi ellerimi oğuşturarak; 
— Evet, hakikaten çok... 
Sözümü kesti: 
— Değil mi bayım? Termometreye 

baksamza... On sekizi geçmiş. Bu 
kadar sıcak, vücude zarar verir. Büs
bütün hasta olur insan. 

Ve, benden evvel davramp mus
luğu tamamile kapadı. Meğer dü
şüncelerimiz taban tabana zıdmış. 

İçim ürpere ürpere oturdum. Ken-
dişi de karşıma geçtL Kaloriferciyi 
dUe doladı. Fazla sıcağm zararları-
m anlattı. Belki elli defa hiddetle 
termometreyi işaret ederek, oturdu
ğumuz odaıun fazla ısınmış olduğu
nu söyledi. Nezakete dayanarak her 
defasmda bana da zorla tasdik et
tirdi tşin asd gieuibi; o anlatırken 
ben de onun telkinile yavaş yavaf 
ısınmıya başlamayım mı? 

— ööööf, be birader. Şu hararete 
bak. Nerede ise sıcaktan n^esim tı
kanacak. 

Diye bağıra bağıra yerinden zıpla-
dıkça ben de, şakaklarımdan aşağt 
terler damladığım hisseder gibi olu
yordum. Arada bir kendimi yokla
dıkça da hâlâ tüylerimin dikenleıv 
diğini duyuyordum. 

Kahveleri içtikten sonra müsaade 
istedim, üst kata çıktım. Kapıdan 
girince ahbabımın çatık çehresUe 
karşılaştım. Hiddetle tmnometreyl 
gösterdi: 

— Şu kepazeUğe bak azizim. On 
sekiz derece. Burada insan hasta
lanmadan nasıl oturur? 

Aşağıda ev sahibinin hiddetinden 
gözüm yıldığı için dostuma bir şey 
söylemeğe cesaret edemiyordum. 
Acaba bu da sıcaktan mı şikâyetçi? 
Toksa ben hastalandım da onun için 
mi fazla üşüyorum; diye düşünür
ken dostum, hizmetçisine haykırdı: 

— Koş, ev sahibine söyle. Kalori
feri adamakıUı yakacaklarsa yaksın
lar, yoksa yann evden çıkarım. So
ğuktan hepimiz hastalanıyoruz. 

Rahat bir nefes aldım. Kalorifer 
radyatörünün ymndaki iskemlede 
ellerimi oğuştururken düşündüm; şu 
anda ev sahibi, apartamanı bizim 
ahbaba satarak kendisi bir katım 
kiralasa, biûm kömürcünün dükkâ
nım da ben satm alsam, acaba ar
zular, görüşler de beraber değişir 
nu?.. İçimden bir ses cevap verdi: 

— Muhakkak... Dünya bir Buka
lemundur ki, nazara göre manza
rası değişir. Cemal Refik 

•rauaıınuıınınmnmmnmınıniMmımtnıiiimmMinmmnımiMMBi 

Alenî şükran 
Oğlam Esad Mnkadderin dlömii üzerin* 

bana kerim gönüllerini bir kere daha açm^ 
olan büyük kalbli dostlarla âlicenab oku
yuculara sonsus te^kkürler etmek isterim. 
Çocutumun genç tahsil arkada^larma asım 
ömürler dilerken kendilerinin ana ynrdn-
muza hinnetler etmece muvaffak olmala
rı temennisi gönlümün en gerçek tesellisi 
otanaktadır. İmzamı arada sırada kabul 
etmiı; bulunan sütunlarınızda n̂ duygn-
lanmı arsetmek için küçük bir kö̂ e tah
sis bnynrursanı» beni minnettar edersini» 
Bfttün ailemin ve naçiz şahsımm hakkı
mızda gösterilen necabet karşısmdaU 
şükranım tekrar hürmetle ananm. 

Fani Ahmed Aykaf 
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Fransa Berline bir 
delege gönderecek 

(Baş taralı 1 İnci sahifede) 
Cemiyetten çddlmesine bir cevap teş
kil Td küçük devletleri temin etmek 
0 » r e Milletler Cemiyetile, mukavele-
Bamesine karyı sarsılmaz sadakatla-
jnau teyld edeceklerdir. 

İngiltere üe Fransa, Milletler Cemi
yetini tekrar canlandırmak için gay-
tet sarf etmeğe karar vermişlerdir. Bu 
devletler ezcümle seri halinde beynel
milel konferamslar tertip etmek tasav-
yurundadırlar. 

Milletler Cemiyetinin umumî kati* 
td B. Avenol Fransız ve İngiliz ricali-
la bu meseleleri tedkik etmektedir. 

Hariciye veltâletinin 
teşi(iiâtı genişliyor 

(Bof tarafı 1 inci sahifede) 
Bundan başka memuriyet müd' 

detleri zarfmda hariçte temsil vazi
fesi görmüf olan hariciye memurla* 
n n a merkezde çalışacaklan müddet
çe temsU tahsisatı verilecek, merkez
de maaşla çalışan mütercimler de üc
retle çahştınlacaklardır. 

Lâyihanın Ur maddesinde hariciye 
memurlanmn derecelerine tekabül 
eden temsU tahsisatlan da tesbit edU-
fiüştlr. Bu maddeye göre birinci dere
cedeki memurlara 80, Udnci derece-
tfekilere 50, üçüncülere 40, dördücü-
tere 30, beşlncüere 25, altıncılara 20, 
jredlncilere 15, sekizincUere 12, doku-
nmcu ye onunculara da 10 ve 9 lira 
feemsU tahsisatı verilecektir. 

Yunan veliahdinin 
dOğünO yapılıyor 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
H a r i ç t e n g e l e n h e d i y e l e r 
Âthıa 8 (AJl.) — Atina ajansı bU-

Strlyor: 
Bütün Tunanlstanda Veliahdm 

plşanhn prenses Frederique için te-
fAhûrier 7aj>ılnıakta ye gazeteler bu 
tezahürlere gaûş yerler ayırmakta-
ttır. 

Fransız elçisi. Reisicumhur B. Leb-
lrun*ım düğün hediyesi olan Sevres 
t&amûlâtmdan btr masa tezjrlnatmı 
•aray müşürlüğüne takdim etmiştir. 

AUnadaU elçUer heyeti, kıymetli 
WT hediye verecektir. Samy ricali, 
Londradaki ve diğer yabancı mem
leket şehirlerindeki Elen KolonUeri, 
bütün Yunanistan şehirleri, teşek
küller ve birlikler de Veliahd ile rü-
lanlısma hediyeler takdim edecek
lerdir. Hediyeler arasmda «Kartal 
yavrusu» admda bir turizm tayyare
si, yelkenli bir yat ve lüks Bechstein 
piyanosu vardır. 

Dün öğleden sonra Yugoslav kral 
naibi ve refikasUe birlikte gelen Dük 
ye Düşes de Kent, İngiliz kralmm 
hediyelerini getirmiştir. 
R o m a n y a V e l i a h d ı A t i n a y a 

v a s ı l o l d u 
Atina 8 (A.A.) — Romanya: Veliah

dı prens Mihail maiyetile birlikte saat 
13 de gelmiş ve garda kral Jorj Ue 
Romanya prensesi Elen, krallık aile
si âzası, BaşvekU B. Metaksas, hükü
met âzası, sivU ve askerî memurlai-
tarafından karşılanmıştır. Muzika 
Romanya ve Yunanistanm millî marş
larım çalmış ve halk yaşasm prens, 
yaşasm kral Karol, yaşasm Roman^ 
ya seslerile misafiri alkışlamıştır. 

B O R S A I 
8/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERt) 
•SHAM Te TAHVİLAT 

t»tlkrai!i 941 Türkiye Cüm-
dahiU 
1933 istikrazı 97.25 
Ünttürk I 18,65 

» n 18,65 
» n i 18,57,50 

Mümessil I 40 
Mümessil H 40,40 

> m _ 
in Bankası 10,20 

> hamiline 10,25 
» Müessia 82 

huriyet Merkeı 
Bankası 
Anadolu H. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttlhad D e ^ -
menleri 
Şark DePr-
menlarl 

25,40 
7,25 

T 
9,85 

12,50 

1 . -

Parm (Çek (Utlerl) 
Paris 
Londra 
Nev York 
MU&no 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,50,50 
629 

0,79,50 
15.15,76 
87,19,58 

3,44,57 
1.4,70 

1,43,28 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63 
22 

18 
34 

4 
3 

106 

,82.13 
,73,63 

1,98 
,72,15 
.42,36 
19,75 
,00,87 
,42,20 
23,65 

^^f^4^,diMc>\^ 
9 K&nunusani 938 Pazar 

İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Pl&kla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Viyolonist Prof. Llko Amar tarafmdan 
konser: Piyanoda bayan Sabo: 1 - Sonate 
(sol majör) Korelli, 2 - Sonate (re ma
jör) Lökler, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Safiye: Piyano ve keman 
refakatUe, 19,30: Konferans: Prof. Sa
lih Murad (Radyo dersleri), 20: Müzey
yen ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 20,30: Hava ra
poru, 2033: Ömer Rıza tarafından arab-
ca söylev, 20,45: Bay Muzaffer tlkar ve 
arkadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Saat ayarı), 21,15: Viyo
lonsel solo, konser Orhan Borar, Piyano
da Valantln: 1 - Mieniawsky: Ober-
tass, a - Tschalkowsky: Canzonette, 3 -
Monti: Çardaş, 21,45: ORKESTRA: 1 -
Mendelssohn: Hebriden ouverture, 2 -
Leonoavallo: Palllaccl, fantasie, 22,15: 
Ajana haberieri, 22,30: Plâkla sololar, 
<H»ra ve operet parçalan, 22,50: Son ha
berler ve ertesi günün programı 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyutı, 18,35 - 19: çocuklara masal: 
Nureddln Artam, 19 - 19,30: Türk musi
kisi ve halk sarkılan (Servet Adnan ve 
arkadaşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve lıalk şarküan (M. Kanndaş ve 
arkadaşlan), 20,15 - 20.30: Edebi konuş
ma: Behçet Kemal Çağlar, 20,30 - 21: 
Viyolonsel solo: Edip Sezen, piyanoda 
Marsel Bi Matthios Georg Monn Kon-
serto, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 21,15 -
21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1-Lalo: Oh 
Ouanad ]e dore, 2 - Pouget: Menuet Ro-
yal, S -Strauss: R6ve de Printemps, 4 -
Pucoini: La Tosça, 5 - Mozart: Ascanio 
İn Alba, 21,55 - 22: Yarmki program ve 
istiklâl marşı. 

10 Kânunusani 938 Pazartesi 
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: 17: İnkilâb dersi: 
Üniversiteden naklen Mahmud Esad Boz-
kurt tarafmdan, 18,30: Çocuklara ma
sal: Bayan Nine tarafmdan, 19: Bayan 
încl, Şan: Piyano ve keman refakatile, 
19,30: Konferans: Çocuk Esirgeme kuru
mu nanuna, doktor Kudsi Halkacı (Ço
cuk ve nüfus), 19,55: Borsa haberleri, 
20: Rıfat ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 20,30: Hava 
raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından 
arabca söylev, 20,45: Belma ve arkadaş
la n tarafından Türk musikisi ve halk 
sarkılan (Saat ayan) , 21,15: Radyo fo-
nik temsU, Stüdyo orkestrası refakatile: 
(LAKME), 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 23: SON. 

U ğ u r l u b i r d o ğ u m 
Kıymetli Askerî Operatörlerimiz

den bay Rıza Cankatan'm bir (erkek) 
yavrusu dünyaya gelmiştir. Ailesini 
tebrik eder, ana ve babası ile beraber 
minimini (Serter) e saadetler, uzun 
ömürler ve memlekete faideli bir ev
lât olmasmı dileriz. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 

Halk, Taksim: Nlzameddin, Tarlaba-
şmda Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporidls, Kasımpaşa: Müeyyed, 
Hasköy: Aseo, Eminönü: Agop Mi-
nasyan, Heybeliada: Halk, Büyüka-
da: Halk, Fatih Hamdi, Karagüm-
rük: Ahmed Suad, Bakırköy: İste-
I)an, Sarıyer: Asaf, Tarabya, Yeniköy, 
Emlrgân, Rumelihisarmdaki eczane
ler, Aksaray: Cerrahpaşada Şeref, 
Beşiktaş: Vidin, Fener: Emilyadl, Be-
jrazıd: Kumkapıda Belkis, Kadıköy: 
Ptızaryolunda Rıfat Muhtar, Modada 
Alâaddln, tJsküdar: Merkez, Küçük-
pazar: Hasan Hulusi, Samatya: Ye-
dikulede Teofllos, Alemdar: Dlvan-
yolunda Esad, Şehremini: Topkapıda 
Nâzım. 

AK^AM 
Abone ücretleril 

Türkiye KcnetH 

SENELİK 1400 kuruf 2700 kuru9 
< AYLIK 750 > 1450 > 
t ATLDK 400 » 800 » 
1 A r U K 160 > — > 

Posta Ittihadma dahO olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8000. altı aylığı 1900, ûc 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi be« 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilkade 7 — Ruzukasua 63 
İL laiMk CfiBcı Om ikİKU Âkfm Tat» 

E. 12,42 2,26 7,23 9,47 12,00 1,37 
Va. 6,40 7,24 12,21 14,45 16,59 18,36 

İdarehane: Babı&li c iran 
Acumualuk So. 

No. U 

S?^ 

•S. 
I I 

Bugün: İ P E K sinemasında 
__ İ K İ B Ü Y Ü K P Î L M B İ R D E N 

îl-GÜNEŞ BATARKEN 
Hissî, Muazzam, ve Mükemmel gaheser. Baş rolde: 

E M İ L Y A N I N G S 

- LOREL - HARDi ve 
İKİZLERİ TÜRKÇE SÖZLÜ 

BÜYÜK KOMEDİ 
Bugün saat 11 de tenzUâtlı matine ^ _ 

BETHOVEN'in ilâhî müziği... TOLSTOY'un en «üzel eseri... 
Kadın ve erkeği alâkadar eden mevzu KA^f%fM §"^"'9 tF'tF% ^ ^ ^ \ I^M Mk. *V 
Güzel bir kadmm ıstırabı tVtttZU i MmtiK Z^UnJfKt 
Seven bir erkeğin kıskançhğı Fransızca 
Bir g e n c i n aşk ı . 
Mevs imin e n m u h t e ş e m fi lmi ^^ D A G O V E E - P E T E E P E T E R S O N - J O H A N E S HEASTER 

ilâveten: EKLER JURNAL T Ü R K »inemasmda 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ B H - ^ ^ Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

TİCARET 

F 
CİNSİ 

İSTANBUL 
ve ZAHİRE BORSASI 

8/1/93Î ( 
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Buğday yumugak 
» sert 

Arpa Anadol 
Bakla 
Çavdar 
Kuşyemi 
İç ceviz 

> fmdık 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Un 
Tiftik 
Pamuk 
Susam 
Z. yağ 
P. » 
B. peynir 

• 

İç fmdık 
Nohut 
K. fmdık 
Yapak 

D I 9 

Agağı Tukan 
Kr. Fa. Kr. P«. 

5 32 
6 27 -
4 12i 
4 16 -
5 — -
7 15 -

32 — -
34 20 • 

G E L E N 

467 
155 

15 
136 

3 
46 

4 
71 
39 

2 3/4 

O t D E N 

6 6 
— .— 
4 15 

Ton 
» 
» 
» 
» 
9 

> 
> 
> 
> 

23 1/2 Ton 
10 
2 1/2 
5 1/4 

F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 
I : Şlkago 
» : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 

5,28 
4,44 
5,93 
4,82 
4,98 
7,98 

> 
» 
> 

K. 
> 
» 
> 
» 
> 

8/1/938 Cumartesi günü 
istanbul Halinde toptan satılan ya^ 

Te sebzelerin fiatleri 
En aşağı En 

Cinsi Mikyası Flatl 
Kr.S. 

Pırasa Kilo 3 — 
Lahana » 3 50 
Ispanak > 10 — 
Havuç » 5 — 
Kereviz kök , » 9 — 

» yaprak Demet 3 50 
100 Yeşil salata 

Karnabahar 
Taze s ( ^ n 
Maydanoz 
Turp 
Pancar 
Bal kabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

» Gümüşhane 
Perik 

9 İnebo]^ 
Armud Ankara 

» Karadeniz 
Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muz 
Kuru üzüm 

9 İncir 
Ağaç kavunu 
Limon yerli 100 

» ecnebi 100 
Portakal: 

9 Dörtyol 36 İlk sandık 250 — 
j 9 64 lük 9 325 — 
, 9 80 İlk 9 230 — 
, 9 100 lük 9 İSO — 
» 9 150 Uk 9 130 — 
9 Alanya 64 lük 9 350 — 
, , 80 İlk 9 250 — 
, 9 100 lük 9 175 — 
9 Fenike 180 lık 9 400 — 
9 Rize 64lük 9 200 — 
B 9 100lük 9 100 — 

Mandalina Alanya 100 adedi 100 — 
, Rize 100 9 50 — 
, Fenike 100 9 140 — 
j Bodrum 100 9 200 — 

Adedi 60 — 
» 10 — 

Demet 1 — 
9 — 5 0 
9 — 5 0 
9 2 — 

KUo 3 — 
9 3 — 
» 12 — 
» 10 — 
» 5 — 
9 5 — 
» 12 — 
> 6 — 
9 e — 
9 5 — 
» 6 — 
9 5 — 
» 70 — 

10 — 
9 10 — 

Adet 4— 
9 150 — 
» 130 — 

meyTS 

yüksek 
Flatl 
Kr.S. 

3 50 
4 — 

12 — 
7 — 
10 — 
5 — 

100 — 
35 — 

1 25 
— 75 
— 75 

2 50 
4 50 
3 50 

40 — 
25 — 
25 — 
15 — 
25 — 

8 — 
12 — 
12 — 
10 — 
10 — 

120 — 
25 — 
20 — 

5 — 
300 — 
180 — 

300 — 
350 — 
250 — 
160 — 
160 — 
400 — 
350 — 
220 — 
600 — 
225 — 
150 — 
400 — 
250 — 
400 — 
450 — 

Bugün B û mn e r Sinemasında 
Vatan iştiyalanı tasvir eden bir film... 

Son derece kuvvetli bir dram... 
Fevkalâde bir sergüzeşt... 

Çok büyük bir aşk.. 

T R O i K A 
misline ender tesadüf olmıur bir şaheser. Baş rollerde: 

JEAN MURAT - CHARLES VANEL 
ilâveten: EKLER JURNAL dünya havadisleri 

Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 

İSPANYOL ÇİÇEKLERİ 
ispanyolca büjrük operet 

Madrid operası artistleri ve Filârmonik orkestrası 
^ ^ ^ ^ ^ tarafından T Ü R K sinemasmda 

E l i Kânunusani Salı günü akşamı TURAN Tiyatrosımda 
iâr NAŞİD ve Şehir tiyatrosu 
tli sanatkârlarından HAZIM ve 
İMER birlikte iki oyun birden 

Birinci oyun: ÇİFT KONFERANS 1 
perde. İkinci oyun: BİR KIZIM BİLİR 
BİR BEN, iki perde. 

Yann akşam S A K A R Y A sinemasmda 
Dünya bülbülü ve şayanı hayret bir sese malik (Berlin Operasmdan) 

E R N A S A C K ' ı 
KARL SCHÖNBÖCK ve PAUL KEMP ile beraber çevirdiği 

N i S ÇİÇEĞİ 
nefis ve cazip operetinde takdim edecektir. 

Neşe, musiki, tatlı ve muhrik bir ses 

Türk Tıp Cemiyeti yeni 
heyeti idaresi 

Umumî toplantısmı 4/1/938 de 
akdedaı Türk Tıp Cemiyeti bu sene-
kl idare heyeti âzalığma şu zevatı 
seçmiştir: 

Reis Doçent B. Ahmed Fahri Arel, 
İkinci reis B. Ahmed Şükrü Emed, 
İkinci reis B. Kâzım Nuri tçgören. 
Umumî kâtib B. Hüseyin Kenan Tu-
nakan, Muhasebeci B. Fethi Erden, 
Mecmua kâtibi B. Osman Şerafed-
din Çelik, B. Ethem Bakar, Kitap 
muhafızı Doçent B. Hazım Bumin. 

BUGÜN 
M E L E K 
Sinemasında 

Nefis ve şahane bir film 
sizi bekliyor : 

P1ARLENE 

DİLTRICU 

Fransızca sözlü. Rejisörü : 
ERNST LUBtTSCH 
Seanslar : 2 - 4,15 - 6.30 - 9 da 

Bugün saat 11 de tenzilâth matine 

S£HZADEBASI TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 2030 da 

Sanatk&r Na«ld ve arka
daşları, okuyucu Küçük 
Semlha ve Mişel varyetesi 
Gündüz: AÇIK GÖZ 
BAHRlTELt vodvil 3 
perde. Aynca LEBLEBİCİ 
Oece: ACEMİ PİYADE 

Komedi 8 perde 
EETÜ&RCL BADİ TEK TİYATROSU 

T
,ı Yann gece: (Kadıköy -
'̂  Süreyya). Salı: (Bakır

köy). Çarşamba: (Üskü
dar) Blnemalannda 

İ T A A T İ L Â M I 
Yeni vodvil 3 perde. Ya
san: Müsahlpffiide Cel&l 

YALNIZ 
İKİ GÜN KALDI! 

Lâ Bohem 
MARTHA EGGERTH -

JEAN KİEPURA 
Salı akşamı bitiyor 

r"^ ikinci enfes eser: " " 

KOCAMIN 
İŞİ ÇOK 

I William Powel Myma - Loy 
A L E M D A R ' da 

^ Bugün birden itibaren mütemadi seans 

Tepebaşı Şehir tiyatrosn dram 
kısmı, saat 20,30 da ERKEK 
VE HAYALETLERİ plyes 4 pec 
de 16 tablo. Yazan: H. Le-
normand. Türkçesl: İ. Galip 

Arcan 
Operet kısmı: Saat 20,30 da (SATILIK 

KİRALIK) komedi 3 perde. Yazan 
Andre Birabeau. Türkçesl: M. Feridun, 
Pazar günleri 15,30 da matine 

Gülhane tıbbî müsameresi 
Oülhanede senenin ikinci tıbbi müsa-

meresi Prof. B. Şükrü Cangör'ün reisli-
tlnde yapılmıştır. 

Bu müsamerede Prof. Niyazi Gözcü ta
rafmdan röntgende tedavi edilmiş karni
ye kanseri, Prof. Sani Yaver tarafından 
hançere plastiği, Prof. B. Abdülkadlr Ko
yan tarafmdan dissosiye İkder, Prof. B. 
Murat Cankat tarafından maben fıtkı ki-
sesine girmiş ve içindeki İğne İle delinmiş 
bit akap şevki, baş asistan Dr. B. Saip 
Tezel tarafından mastoidit teşhisinde 
Haug arazı, baş asistan Dr. B. Tacedam 
tarafından Keriyon Sela, Akne Kongloba-
ta ve yağ guddelerinden neş'et etmiş bir 
yüz kanseri. Dr. asistan B. Zeki tarafın
dan rektünle yabancı cisim vak'aları gös
terilmiştir. 

Münakaşaya Prof. B. Şükrü Cangör, 
Prof. B. Murat Cankat, Prof. B. Abdülka
dlr Noyan, Prof. B. Kemal Oke, Prof. B. 
Bflrlıaneddln ve baş asistan Dr. B. Mev-
lût iştirak etmişlerdir. 
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Jap<mya askeri harekâtın Vdnci 
ve ihtinuü sem olacak safhasına bağ
lamazdan evvel; Bankoya çeküen 
mareşal Çîang - Kay - Şek hüküme
tine son bir ültimatomu mezkûr şe
hirde bvlunan Alman sefiri vasıtasüs 
bildirmişti. Bu ültimatomda Japon
ca, Çin hükümetini komünistlik 
(deyhdarhğı ittifakına davet etmiş 
ve iç Mogolistanda yeni kurulan ye
ni Cengiz Han devletinin tamnmasir 
tu istemiş idi. 

Bu esas taZeblerden haşka Şimaü 
Cinde ve Mavi nehrin ağzında gayri 
askerî nuntakalann tesisini ve harb 
tazminatı istemiş idi. Japonya yansı 
ihş Moğolistan namüe Sovyet Rut-
yasile ütifak ederek Cinden ayrdmtş 
Moğol ülkesinin kalan kısmının da 
müstaJca bir Moğol devleti Oarak ay-
rûmasmdan başka araziye taalluk 
eden bir talepte bulunmamıştır. 

Japonyantn bütün rruücsadi Çini 
siyasî, iktisadi ve askeri cihetten 
kontrolü altına alarak Sovyetlere 
karşı olan Üçler ittifakına sokmak^ 
tır. Çin hükümeti bu talepleri zahir
de ağır bularak kabule yanaşmarmş 
gibi görünmüşse de el altından ve ih
timal gene Almanyamn ve bu devle-
•ınııuıır •nuıuaıııııuıııııııı 

tin sefirleri vasttasUe müzakere kOr 
ptstru kapatmak istemediğini ihsas 
etmiştir. 

Japonyarun Başvekü, Hariciye, 
Harbiye ve Bahriye Nazırlarından 
mürekkeb harb kabinesi fevkalâde 
bir içtima yapıp vaziyeti tedkik et
miş ve Çinin süUı ve anlaşmak niye
tinde bulunduğunu tespit etmiştir. 
Çin hükümeti bu kadar kan döktük
ten sonra birdenbire Japonyanm fc»-
hctna serfüru etmiş görünmek iste
memiş ve zahirde şeref ve haysiyetini 
koruyacak bir şekü buluncıya kadar 
müzakerenin hustıst surette cereyan 
eylemesine lüzum görmüştür. 

Çin hükümetinin bu temayülünde 
başlıca âmü, Amerika üe tngütere-
nfn her hangi bir sebeble Japonya 
He ihtilâf haline düşmekten kati 
olarak çekinmiş ölmalan ve silâh ve 
mühimmatın arkasını kesmeleridir. 
Bu vaziyet karşısında Sovyet Rusyası 
Şarki Türkistan ve Kansu eyaleti yo-
lüe azim mikdarda süâh ve mühimr 
mat göndermek suretüe Çini mukor 
vemete teşci etmeğe bir kat daha 
ehemmiyet vermiştir. 

Feyzullah Kazan 
L ^ - „ ,.H..«H..«...........H..n..n......H.. ".«.'«.« 

Bigadiçte küçük Ilteri, 
kim ve nerede öldürdü? 

Nebahat, cinayetin yengesi Umminin önünde 
İy1.>nHîğinden haberi olmadığım soylıyor 

Balıkesir civarında Bigadiçte işle
nen feci bir cinayetin tahkikat safhar 
lanndan bir kısnu da tstanbula inti
kal etmiştir. Vaka şudur: 

Üç ay kaüar evvel Bigadiçte mektep 
muallimi B. Nazifin üç yaşındaki 
kızı Üter bir gün evden kaybolmuş ve 
ertesi sabah çocuğım cesedi bıçakla 
kesilmiş bir halde ve bir çuval için B. 
Kazifin evine giden bir solmakta bu
lunmuştur. 

Babasınm müracaati üzerine yapı
lan tahkikatta küçük Üteri orada otu
ran Cellâd oğullanndan HalU oğlu 
Kasım admda birinin öldürdüğü, ci
nayetin eski bir intikam yüzünden iş
lendiği, Kasımm, bir gün sokakta oy-
myan küçük İlteri kandırıp Ümml 
aklında bir Isadınm evine götürüp orar 
da bıçakla öldürdüğü iddia edümiş-
tir. Bu cinayette Kasuna, hemşiresi 
Emine üe akrabasmdan Ümminin de 
yardım ettikleri ileri sürülmüştür. 
Ümmi admdakl kadm orada Beledi
ye doktorluğu yapan ve bUâhare ölen 
B. Hüseyinin oğlanım İtansıdır. 

Doktor Hüseyin ölünce Nebahat 
dmdaki km ortada kalmış, annesi de 
olmadığı için yengesi Ümmi bu çocu
ğu kendi yanma almıştu". Bir müd
det sonra da İstanbıüda bulunan ha
lası oraya giderek Nebahatı ahp ts
tanbula gethmiştir. Nebahat şimdi 
pn altı yaşlanndadır. 

Mahallinde yapılan cinayet tahki-

Kefal akını 
İzmit civarında binlerce 

kefal tutuldu 
Furtmanm şiddetlenmesi üzerine 

palamutlar yataklarına çekilmişler, 
Uskumru ve istavritler de tutulmaz 
olmuşlardır. Hamsiden de eser kalma
mıştır. Evvelki gün tutulan hamsUe-
rtn çoğu satılmıştır. Buna mukabU, 
bahkhaneye dün beklenmediği halde 
tahmin edUemiyecek kadar fazla ke
fal gelmiş ve kUosu 30 kuruştan sa
tılmıştır. Fırtmalara tahammül ede-
miyen kefallardan binlerce kilosu bU-
lıassa İzmitte, hersek gölü civannda 
tutulmuştur. 

Kefallar Boğaz sularında da görül
müş, küçük sürüler halinde koylara 
hücum etmişlerdir. Tarabya, İstinye 
ve Bebek koylarında dün böyle küçük 
kefal sürülerine tesadüf edilmiştir. 
Dün diğer cins balıklar çıkmadığı için 
kefal fazla ucuzlamamıştır. Bununla 
beraber küosu 30 kurusa da bahaü ad
dedilmiyor. 

Güneşte görülen lekelerin 
arzdaki hâdiselerle 

alâkası varmış 

katı esnasmda küçük îlter, Ümminin 
evinde Kasun tarafmdan öldürüldü
ğü sırada Nebahatin de evde bulun
duğu ve cinayeti görmüş olması lâ
zım geldiği iddia edilmiştir. Bunun 
üzerine mahalli sorgu hâkimliği İs
tanbul iMnci sorgu hâkimliğine mü-
racaatle burada bulunan Nebahatin 
istinabe yolUe ifadesi alınarak gön
derilmek üzere talimat göndermiştir. 

Dün Nebahat Adliyeye çagırüarak 
sorgusu yapılmıştır. Fakat Nebahatin 
vaziyeti biraz şüpheli görüldüğünden 
vaka olduğu zaman fankı mümejryiz 
ve hem o zaman, hem de şimdi akil 
muvazenesinin yerinde olup olmaidığı-
nm tesbiti için kendisi Adliye dokto
runa muayene ettirilmiştir. Muayene 
neticesinde Nebahatin fankı mümey-
jriz olduğu ve akli muvazenesinde de 
bozukluk bulunmadığı anlaşümış ve 
ikinci sorgu hâkimi isticvabım yap
mıştır. İstinabe evrakı Balıkesire gön
derilecektir. 

Nebahat dün Adliyede kendisini 
gören bir muharririmize şımlan söy
lemiştir: 

— îlter öldürüldüğü sıralarda ben 
yengem Ümminin evinde bulımuyor-
dum. Fakat evde böyle bir şey görme
dim, îlteri, Cellâd HalU oğlu Kasımm 
öldürdüğünü ben de işitmiştim. So
kaktaki ölüsünü de gördüm. Lâkin 
cinayetten katiyen haberim yoktur. 

Yeni vapurlar 
tik vapur Almanyadan 

baharda geliyor 
Deniz yollan işletmesinin Alman tez-
gâhlanna ısmarladığı on vapurdan 
birincisi ilkbaharda limanmuza gele
cektir. Geminin teslim muameselesl-
nin Almanyada yapılması ve bu müna-
nasebetle martta bir heyetin Ham-
burga gitmesi muhtemeldir. 

Bu son sistem konforlu vapurların 
ikincisi de birincisinden altı ay sonra 
teslim edUecektir. Geri kalanlarm tes
limi daha kısa zamanlarda olacaktır. 
Yeni ve büyük gemUer Karadeniz 
iıattma tahsis edilecek, şimdiki va^ 
purlar da Marmara, İzmir ve İsken
derun hatlarında işleyeceklerdir. 

K i b r i t a l ı r k e n b i r ş işe r a k ı 
d a a ş ı r m ı ş 

Sabıkalılardan Kemal isminde biri 
dün Çarşıkapıda tütüncü Saidin dük
kânından bir kibrit almakta olduğu 
bir sırada tezgâhtaki kırık camın ara-
hğmdan bir şişe rakı aşırmakta iken 
yakalanmıştır. Kemal, adliyeye verü-
miş ve tevkif edünüştir. 

Amerikanm meş
hur astronom-
lanndan Stetson 
«Güneş lekeleri 
ve bunlasın te
sirleri» serlâvha-
sı altmda bir ki-
tab neşretmiştir, ^ • ^ • ^ ^ 
Alim bu kitabmda güneşte görülen 
lekelerin arz üzerindeki işlere çok 
tesir ettiğini ve o lekelerle işlerimi» 
arasmda sıkı bir münasebet mevcud 
olduğunu iddia etmektedir. 

Güneşin parlak simasım kirleten 
meçhul lekelerin geçici birer güzellik 
kusuru olmaktan daha fazla bir mâ
na ifade ettiğini çoktanberi bUiyoruz. 
O lekeler güneşteki ateş deryalannda 
muazzam tahavvüller husule geldiği
ni bize haber verir. Müthiş gaz sütun
ları tasavvur edilemiyecek kadar ha-
rlkıilâde kuvvetleri yükseklere fışkı
rıyor, havsalamıza sığamıyacak İcadar 
dehşetU gaz kasırgaları husule geli
yor ve güneş kürresinden ayrüan ka
ranlık lekeler halinde bize görünü
yor. Bu lekelerin bazüan o kadar bü
yüktür ki arzımızm cesametinde bir 
kaç kara onlarm içinde kaybolup gi
der. Astronomlar bu lekelerin muay
yen kaidelere tabi olduğunu tespit 
etmişlerdir. Her on bir senede bir ke
re o lekelerin arttığı görülmektedir. 
Bu hadise yalnız güneşi alâkadar eden 
bir iş değildir. İlim o leke devirlerile 
arzımız üzerindeki hadiseler arasmda 
sayam hayret bir münasebet bulun
duğunu ittikçe daha büyük bir ka
tiyetle kaydetmeğe muvaffak oluyor. 

Profesör Stetson bu sahadaki ted-

Güneş lekelerinin en fazla olduğu 1928 ve 1929 
senelerinde iktisadî yükselme en son mertebeyi 
bulmuş, lekelerin az olduğu 1932 senesinde ise 

fena iktisadî şerait altmda yaşanmıştır 
kikatUe en ziyade şöhret kazanmış 
olan bir âllmdü*. Kendisi evvelâ Ame
rikanm Harvara üniversitesinde astro
nomi profesörü idi. Ondan sonra Per-
kins rasadhanesinin idaresine geçtL 
Onun için Stetsonun tedkikatı büyük 
bir ki3nneti haizdir. Profesörün bu 
tedkikatma nazaran güneşteki leke
ler artar artmaz güneşin hararet şua
ları da kuvvetlenmektedir. Bu jrüzden 
arzumz üzerinde de daha fazla buhar 
hasıl olmaktadu". Bu ise yağtaurlarm 
artmasmı intaç eylemektedir. Netice
de güneşteki hararetin artması arz 
üzerinde garib bir tesir husule getüv 
mekte, arzm sathına serinlik yap
maktadır. 

Profesörün tedkikatmda en zijrade 
kayda şayan olan cihet, güneşteki le
kelerin artmasile beraber arzımız üze-
rindeld iş konjonktürünün *de âzami 
derecede jrükselmesidir. Meselâ güneş 
lekelerinin en fazla olduğu 1928 ve 
1929 senelerinde arzımız üzerindeki 
İktisadi yükselme de en son mertebe
ye kadar çıkmış, 1932 senesinde gü
neş lekelerinin en az olduğu zamanda 
en fena iktisadi şerait altmda yaşan
mıştır. 1937 senesine kadar iktisadi 
hayat gene düzelmiştir. O müddet 
zarfmda güneşin lekeleri de artmış
tır. Bu faaliyet sırf bir tesadüf ese
rinden ibaret midir? 

Profesör Steteon 
objektif bir âlim 
olduğundan yu-
kardaki tedMkatm] 
cerh edebilecek 
noktalan dikkate 
almaktan geri kal< 
mamıştır. 1903 ve 

1904 senelerinde Amerika piyasalann-
da hasü olan heyecan esnasında ve 
1914 de umum! harb başladığı zamanp 
larda güneş lekelerinin fazla olduğu
nu kabul ediyor. Buna rağmen son 
beş borsa tereffülerinden dördünün 
güneş lekelerinin en fazla olduğu za> 
mana tesadüf ettiğini hatırlatıyor. 

Sma! faaliyet sahasmda dahi a3m] 
hal vakidir. Güneşteki hararet şuar 
lan arttığı zaman ültraviyole şualan 
da artıyor. Bu sayede vitamin de faz
la istihsal edilmeğe başlıyor. Yalnıa 
İnsanlarda değil, nebatatta da D vit»-
mini çoğ^yor. Fazla vitamin alma^ 
mız asabi'cümlemize tesir ediyor. Pro* 
fesör Stetson diyor ki: «İş faaliyeti
mizin artması ve inmesUe kütle psi
kolojisinin tahavvülleri arasmda bir 
münasebet olduğunu bildiğimiz için 
güneş lekelerinin artmasile piyasa 
faaliyetinin de arttığım tereddüdsü4 
kabul edebiliriz.» 

Tabu profesör Stetson güneş leke-! 
lerinden başka diğer sebeblerin do' 
İktisadi inkişaftaki tahavvülleri hu
sule getirdiğini müdriktir. Fakat onuA 
kanaatince kosmik hadiseler dahi bu 
hâdiseler üzerine esash bir surette to* 
sir etmekten haU kalmıyor. İlerisini 
gören her iktisadiyat lideri güneş le
kelerini hesaba katmayı unutmamar 
İldir. 

Pamuklulardan alınan 
noksan resimler 

Tacirier, Ankaraya bugün 
bir heyet gönderiyoriar 
Son genel ithalât serbestisine göre, 

gümrük tarifesinin 379 ımcu madde
sine giren pamuklu mensucattan 
gümrüklerde noksan vergi almdığı 
anlaşılmış ve bu cihetin tashihi kar 
rarlaşmıştı. Tahminlere göre tacirler
den almmamış olan verginin tutan 500 
bin lira tutuyor. Bu para istirdad e-
dileceği için eski beyannamelerin ted-
kikine başlanmıştır. Gümrük başmü
dürlüğü son zamanlardaki mesaisini 
hemen hemen bu işe hasretmiştir. 

Diğer taraftan tüccar komisyoncu
larda paranm istirdadı kararına iti
raz etmekte ve hsızinenin zarar gör
mesini katiyen arzu etmemekle bera
ber gümrüklerden çıkarmış oldukla-
n bu nevi mallann çoğımu sattıklar 
nm ve yeni sene dolayısile de hesap-
lanm kapattıklarım Ueri sürmekte
dirler. Bu vaziyete karşı hatamn tas
hihinin kendileriıü zarara sokacağım 
söylemektedirler. 

Tacirler bu husustaki düeklerini 
şehrimizdeki alâkadar makamlara bU-
dirmişler, bu arada Türkofiste de bir 
toplantı yaparak a3mi mevzu üzerin
de görüşmüşlerdir. Ofis ke3rfiyetl An
karaya bUdirmiştir. Tüccar komisyon
cular aralanndan bir heyet de seçe
rek Ankaraya göndermeğe karar ver
mişlerdir. Komisyoncular dün topla
narak B. İhsan Mermerci, B. Remzi 
Avunduk, B. Ali Neciboğlu, B. Refik 
ve B. Yakub Bensondan mürekkeb bir 
heyet seçmişlerdir. Heyet bugün An
karaya giderek Gümrük, ve İnhisarlar 
Vekâleti nezdinde teşebbüsata giri
şecektir, 

t k t i s a d V e k â l e t i m ü s t e ş a r ı 
b u g ü n A n k a r a y a g i d i y o r 
Türk - Rumen ticaret anlaşmasım 

Bükreşte imzaladıktan sonra şehri
mize dönen İktisad Vekâleti müsteşa)-
n B. Faik Kurtoğlımun riyasetinde
ki heyet bugün Ankaraya gidecektir. 
Müsteşar dün de şehrimizde tedkikler 
yapmış, saat 11 de Türkofis İstanbul 
şubesinde meşgul olmuştur. 

İKTtSADt MESELELER 

Türkiye - Romanya 
ticareti 

Türkiye - Romanya ticaret anlaş
ması imza edildi, Romanya Ue iş yar 
pan ihracat tacirleri, aylardanbert 
yeıü anlaşmarun alacağı şekli bekli
yorlardı, vakıa anlaşma etrafmdakl 
müzakereler uzun sürmüştür, fakat 
neticede, her iki taraf ticaretinin in-
kişafma vesüe olacak bir şekil bu
lunmuştur. 

Türkiye - Romalıya arasındaki ti
caret anlaşmasmdan başka, iki mem
leketi alâkadar eden bir mesele daha 
vardı. Bu da Köstence transit yolıy-
dı, bir kaç senedenberi ihracat malla)-
nmızm mühim bir kısmı bu yeni ti
caret yolundan Merkezî Avrupa mem
leketlerine sevkedilmektedir. Roman
ya hükümeti, yeni anlaşmada da 
transit yolunun inkişafı için kolay
lıklar göstermiştir. Bu yeni kolaylık
lar sayesinde ihracat tacirlerimizin 
Köstence yoluna daha çok ehemmi
yet vereceklerinden eminiz. 

Yeni anlaşmada, iki memleket al̂ a-
smdaki münasebetlerin daha ziyade 
artacağı da çok ümid edilmektedir. 
Çünkü son senelerde, dost ve mütte
fik memleket Romanya ile dış ticaret 
işlerimiz pek azalmıştı, halbuki Ro
manyalılar bizden alabilecekleri bir 
çok mallan Yunanistandan almaktar 
dır. Tütün, Beytin, Zeytmyağı gibi... 
Türkiye tütünleri için Romanya, iyi 
bir mahreçtir, bilhassa perakendeci
lerde, küçük taneli Türk zeytinleri pek 
aranmaktadır. Taze balıklarımız için 
Romanya ötedenberi iyi bir pazardı, 
son senelerde Romanyaya taze balık 
ihracatı pek azalmıştı. 

Yeni ticaret anlaşmasının iki mem
leket arasmdaki münasebetleri arttı-
racağmı çok ümid etmekle beraber, 
biraz da ihracat tacirlerimiz, daha 
doğrusu ticaret odalanmız bu işlerle 
çok yakmdan alâkadar olmalıdır. 
Meselâ: İstanbul ticaret odası ile 
Bükreş ticaret odası arasında daha 
yakından dostluk münasebetleri baş
lamalı, tacirlerden mürekep heyet
lerin yekdiğerini ziyaret etmeleri 
lâzımdır. 

H. A. 

15 bin liralık sahte 
sened İddiası 

Şekerci Yani gene serbes 
bırakıldı. Tahkikat 

devam ediyor 
Bir müddet evvel İstanbul ikind 

noterliğinde bazı yolsuz muameleler 
yapüdığı hakkmdaki ihbarlar üzerine 
bu noterliğin muamelâtı altmcı no
terliğe devrettirilerek ikinci noter 
hakkmda tahlûkata başlanmıştı. Bu 
arada, şekerci Yani admda bir ft/^anıiTK 
da karısı Sofiyamn imzasmı taklid e-
derek ikinci noterlikte on beş bin lir 
ralık bir sahte sened tanzim ettirdi
ği iddia edilmiş, tahkikata vazıyed o-
den Sultanahmed birinci sulhceza 
hâkimi B. Reşid tarafmdan yapüan 
sorgu neticesinde şekerci Yani şerbet 
bırakılmışsa da bUâhara tevkif edilf 
misti. 

Yolsuzluk iddialan üzerine tahki
kata el koyan Sultanahmed birinci 
sıühceza hâkimi B. Reşidin riyasetixı-
deki ehli vukuf heyeti bu husustaki 
tahkikatım ilanal etmiş ve evrak bi
rinci sorgu hâkimine verilmiştir. Bi
rinci sorgu hâkimliği tarafmdan yar 
püan sorgu neticesinde şekerd Yani 
gene serbes bırakılmıştır. Sorgu hâ
kimi tahkikat ve isticvablara devam 
edij'or. 

G a l i b a b o k s ö r imiş 
Pangaltıda Tavukçu Fethi sokağm» 

da yirmi beş numaralı evde oturan 
Zaruhi, ayni yerde oturan Meliha ile 
hususî bir mesele yüzünden kavga et
miştir. Bir aralık Meliha, Zaruhiyf 
şiddetli bir tokat atmıştır. 

Bu tokatı yiyen kadm hayli zamaai 
kendine gelememiş ve bu sırada a ^ 
zmdan ve bumımdan da kan gelmiş 
tir. Zaruhinin müracaat! üzerine po
lis Melihayı yakalamış ve Beyoğlu ad> 
üyesine vermiştir. 

B a h ç ı v a n k a v g a s ı 
Emirgânda bahçıvan 15 yaşlarm-

da Tevfik, komşu bahçıvan 16 yaşla-
rmda Nihadla kavga etmişlerdir. Ka^ 
ga esnasmda Nihad, Tevfiğl taşla ya>-
ralamıştır. Polis, Tevfiği tedavi altına 
almış, Nihadı da yakalamıştır. 
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Afyonda Ali Çetînkaya 
kız enstitüsü yapılıyor 

Zafer abidesi meydanı genişletildi, etrafında 
güzel binalar inşasına başlandı 

Afyonda AH Çetinkaya kız 
X işaretli zat 

Afyonkarahisar (Akşam) — Ge
çen sene Afyonda Akşam kız sanat 
mektebi açılmıştı. Binamn darlığın
dan dolayı ancak dikiş ve şapkacılık 
öğretmekle meşgul olan mektep son 
zamanlarda Ali Çetinkaya kız ensti
tüsü namını almıştır. Vilâyet ensti
tüye güzel ve geniş bir bina yaptır
maya karar vermiş ve inşaatını 85 
bin liraya ihale etmiştir. 

Afyonun büyük evlâdı Ali Çetin-
kayanm adını taşıyacak olan mez
kûr mektebin temel atma merasimi 
de Kızılay gününde yapılmıştır. Kı
zılay töreninden sonra valimiz bay 
Durmuş Evrendilek kısa ve veciz bir 
nutukla bu enstitünün Afyon kodm-
lığma yapacağı hizmetleri izah et
miş ve mektebin Ali Çetinkaya adı
nı taşımasındaki sebeb ve isabeti 
bildirmiş, mektep ve talebe için İyi 
temennilerde bulunmuştur. Afyon 
kadınlığı namına da bir kız talebe 
tarafından cevab verilmiş ve teşek
kür edilmiştir. 

Müteakiben müteaJıhid tarafından 
hazırlanan harç ile ilk temel atıl
mıştır. 

Bina Zafer âbidesinin etrafında 
genişletilen meydanda yapılmakta 
ve âbide civarı çok süslü ve büyük 
binalarla süslenmektedir. Zafer âbi
desinin karşısında inşa edilmekte 
olan Nafia ve İnhisarlar İdareleri bi
naları bitmiştir. Nafia ve İnhisar me
murları bu binalara taşınmışlardır. 

Belediye, Uzunçarşınm hâl binası
na çıkan ucundaki meydam, güzel 
bir şekilde tarhetmeğe ve bahçe ha
line getirmeğe karar vermiştir. Bu 
meydanın ortasına, şehir saati rekze-
dilecektir. 

enstitüsünün temeli atıTırken 
Afyon valisidir 

Halkevinin faaliyeti 
Hlkevi Kızılaym altmışmcı yıldönü

mü gecesinde bir Türk doktorunun 
fedakârlığını gösteren beyaz kahra
manlar piyesini muvaffakiyetle tem
sil etmiş ve salonu dolduran halk ta
rafından şiddetle alkışlanmıştır. 

Halkevinde de heveskârlara resim 
ve musiki dersleri verilmektedir. Ev 
bu dersler için iki odasını ayırmıştır. 

Vilâyet umum meclisi açıldı 
Afyon Vilâyeti umum meclisi 27 

Kânunuevvelde açıldı ve müzakereler 
başladı. Afyon umum meclisi müza-
keratına Merkez kazası, Sandıklı, 
Bolvadin Dinar, Emirdağ kazaların
dan (22) âza iştirak ediyor. 

Afyon lisesine ilâve edilecek bina-
larm havalesi gelmiştir. Yapılan pro
je ve plânlar bitmiştir. Binalarm in
şasına başlanmak üzeredir. 

İngiliz - Amerikan ticaret 
muahedesi 

Washington 8 (A.A.) — Cordell 
Hull yakmda bir ticaret muahedesi 
akdedilmek üzere İngiltere ile müza
kerelere başlanacağmı bildirmiştir. 

Derpiş edilen tarife tenzilâtı neti
cesinde zarar görebilecelt alâkadar 
Amerikalılar tarafından yapüacak 
mülâhazalar tetkik edilmek üzere 
14 şubatta alenî celselere başlanacak
tır. 

Bu sene terfi 
edecek hâkimler 
Vekâlet hâkimlerin çalışma

larını tedkike başladı 
Ankara 8 (Telefonla) — Yeni yü 

dolayısile şayanı terfi görülen hâ
kimlerin Biralarını tayin etmek üze
re teşkil edilen ayırma komisyonları 
faaliyete başlamışlardır. Komisyon
lar geçen sene içinde mahkemelerin 
verdikleri kararlann temyiz mahke-
mesindeki nakz ve tasdik vaziyetle
rini nazan dikkate alarak terfie hak 
kazanan hâkim ve müddeiumumileri 
tesbit edeceklerdir. 

Ankarada Tiryaki sigarası 
kalmadı 

Ankara 8 (Telefonla) — İnhisar
lar idaresinin yeni senede İlk defa 
piyasaya çıkardığı Tiryaki sigarası 
Ankarada fevkalâde rağbet görmüş
tür. Bunun üzerine Ankara İnhisar
lar baş direktörlüğü bu sigaralardan 
fazla gönderilmesini genel direktör
lüğe bildirmiştir. 

Sorgu hâkimliği imtihanında 
muvaffak olanlar tayin 

edildiler 
Ankara 8 (Telefon) — Adliye Ve

kâleti üçüncü grup sorgu hâkimliği 
imtihanında muvaffak olanları terfi
an sorgu hâkimliklerine tayin etmiş
tir. Bunlar şunlardır: Gerze sorgu hâ
kimliğine Ünyeden Tevfik, Menemen 
sorgu hâkimliğine Menemenden 
Behçet, Polatlı sorgu hâkimliğine Po-
latlıdan Nizameddin, Keşan sorgu 
hâkimliğine Geyveden Nuri, Şile ve 
Manisa sorgu hâkimliklerine ayni 
yerler sorgu hâkim vekilleri Remzi 
ve Fethi. 

Rouende deniz amelesi 
grevi bitti 

Rouen 8 (A.A.) — On beş günden-
beri devam etmekte olan deniz ame
lesinin grevi nihayet bulmuştur. Grev
ciler bu sabah tekrar işe başlamağa' 
karar vermişlerdir. 

Bir sarhoşun mahkûmiyeti 
Hüseyin adında biri sarhoş olarak 

Beyoğlunda bir birahaneye gitmiş ve 
oradaki artist ka'dmlarla dansetmek 
istemiştir. Kadınlar teklifini redde
dince fena halde hiddetlenen Hüse
yin bağırıp çağırmağa başlamış ve bi
rahane sahibinin müracaatı üzerine 
gelen polis memuruna da Jhakaret et
miştir. 

Dün asliye ceza mahkemesinde ya
pılan muhakeme neticesinde Hüseyi-
nin hakaret suçu sabit olduğundan 
sekiz gün hapsine ve sekiz lira nakdi 
ceza ödemesine karar verilmiştir. 

Rusyada Meyerhold tiyatrosu 
tasfiye edildi 

Moskova 8 (A.A.) —Sovyetler bir
liği halk komiserler meclisine mer
but sanat işleri komitesi, Sovyet sa-
natma' yabancı olmasmdan dolayı 
Meyerhold tiyatrosunu tasfiye etme
ğe, bu tiyatroda çalışan sanatkâr
lardan diğer tiyatrolar da istifade 
eylemeğe ve Meyerhold'dan sanat sai-
hasında bundan böyle istifade edil
mesi ihtimalinin tetkik edilmesine 
karar verilmiştir. 

Biçki, dikiş, beden terbi
yesi musiki muallimieri 
Encümendeki ek kanun lâyi
hasına bir fıkra ilâve edildi 

Ankara 8 (Telefonla) — İlk ve or
ta tedrisat muallimlerinin terfi ve 
tecziyeleri hakkındaki kanuna ek ka^ 
nun lâyihası bütçe encümeninde mü
zakere edilmiştir. 

Kanunun ikinci maddesinde yük
sek mekteb mezunu olmıyan resim, 
elişi, beden terbiyesi, biçki, dikiş, 
musiki, yemek pişirme muallimleri
nin orta tedrisat muallimliğine Inti-
sab ettikleri zaman alacaklalrı maaş 
dereceleri yazılmaktadır. 

Kanunim maddesine kendi saha
larında yüksek tahsil yapmış olan
lar hakkmda kanunun birinci mad
desi hükmünün tatbik olunacağı fık
rası ilâve edilmiştir. 

Birinci maddenin A bendi orta ted
risat muallimlerinin lise ve orta sı
nıflarda haftada okutmakla mükel
lef oldukları ders ve müzakere saat
lerini göstermektedir. Buraya «Beden 
terbiyesi, musiki, resim, biçki dikiş 
gibi dersleri okutan muallimlerin 
üzerlerindeki ders ve müzakere saat
leri sayısı birinci fıkrada tespit edi
len mikdardan az ise kültür bakan
lığı bu muallimlerin geri kalaiı ders 
saatleri münasib göreceği yerlerde 
ihtisasları dahilindeki derslere tah
sis edilebilir» fıkrası ilâve edilecek
tir. ^ _ _ _ ^ 

kadar 3 3 milyon kilo 
tütün satıldı 

Ankara 8 (Telefon) — İktisad Ve
kâletine gelen son malûmata göre 
hafta nihayetine kadar Ege mmta-
kasmda' satılan tütünlerin mikdan 
33 milyon kiloyu bulmuştur. Ege 
mmtakası tütün rekoltesi 37 mil
yon kilo tahmin olunduğuna göre el
de pek az mıkdar tütün kaldığı anla
şılır. 

Samsun mmtakasmda da tütün 
satışına hararetle devam olunmak
tadır. Son günlerde Amerikalılar bu 
mıntakada mühim mıkdarda müba-
yaatta bulunmuşlardır. 

Turist anlaşmasının tatbikatı 
hakkında hazırlıklar 

yapılıyor 
Ankara 8 (Telefon) — Türkofis re

isliği Belgradda toplanan Balkan 
turistik konseyinde kabul edilen 
Balkan antantı memleketleri turist 
anlaşmasının tatbikatı hakkında ha-
hazırlıklara başlanmıştır. 

Yabani domuz avı 
Gemlik (Akşam) — Mezruata ve 

en ziyade zeytinlere musallat olan yar 
bani domuzlarla mücadeleye başlan
mak üzere tertibat alınmış ve Yalova 
kazasile işbirliği yapılmıştır. Bir kaç 
gündenberidir. Vurulan 15 tane do
muz İstanbula sevkedilmiştir. Alâka
darlardan öğrenildiğine göre bu sene 
Gemlik ve Yalova airazisinde haddin
den fazla domuz bulunmaktadır. 

KADIN KÖSESt 

Mavi elbise 
siyah manto 

Mavi yünlü elbise. Bluzu siyah 
ipekle işlenmiştir. Kemeri siyahtır. 
Üzerine gijölen siyah mantonun re-
verleri elbisenin kumaşmdandır. 
Bluzdaki işlemeler mantonun içine 
de işlenmiştir. 

Konservatuar binası 
Bina cephesinin genişle

tilmesi takarrür etti 
Şehzadebaşmda yaipılacak olan 

konservatuar binasının arsası yapı
lan plâna göre dar olduğundan yüa 
bin lira sarfile bir nukdar daha bina 
ve arazi istimlâkine karar verildiğini 
yazmıştk.. 

Alman mimarı müteveffa Pölzikin 
yaptığı plân ve makete göre, bina
mn sahneye, konferans salonuna aid 
kısımları binamn cephesini teşkii e-
diyorlar. Binanın büro kısımları ders 
daireleri, depolar vesaire de arka 
yan ve arka cephelere raslamaktadır. 
Yüz bin lira sarfile yapılan yeni istim
lâk üzerine arsamn derinliği muha
faza edilmekle beraber caddeye olan 
yüzü genişlemiştir. Bu suretle arsa
nın derinliğine sığmıyan yan ve aıka 
cephelerdeki taraflar kısmen ön cep
heye aünarak binanın yüzü genişleti
lecektir. 

c Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 9 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

± — Kahve içer misiniz bay Duroy?.. 
Bayan Forestier, dudaklanndan 

hiç eksik olmıyan dost gülümseyişle 
bir fincan uzatıyordu. 

— İçerim bayan, teşekkür ederim. 
Gümüş bir cımbızla, çocuğun elin

deki şekerlikten bir şeker almak için 
heyecanla iğilirken, genç kadın usul
ca: 

— Bayan Waltere kur yapınız, de
di ve Duroyuh cevabını beklemeden 
uzaklaştı. 

Duröy (fyere dökeceğim» korkusu 
içinde evvelâ kahvesini içti; sonra, 
daha rahat düşünerek, yeni direktö
rünün kansma yaklaşmak, konuşmak 
çarelerini aradı. 

Bu sırada kadının elinde duran boş 
fincanı gördü; masadan uzak oturdu
ğu için koyacak yer bulamıyordu. 
Duroy atıldı: 

— Müsaade eder misiniz bayan. 
— Teşekkür ederim bay. 
Fincanı götürdü sonra gene geldi: 
— Çölde yaşadığım zaman; la Vie 

Française'in bana ne kadar hoş za
manlar geçirttiğini tasavvur edemez
siniz bayan. Fransa dışında okunacak 
yegâne gazete; öteküer kadar mono

ton değil, ötekilerden de daha edebî, 
daha zarif. Her şeyden de bahsediyor. 

— B. Walter, yeni bir ihtiyaca ce
vap veren böyle bir gazete kurmak 
için çok zahmet çekti. 

Konuşmağa başladılar. Paristen, 
Paris civarmdan, Seine kıyılarmdan, 
kaplıcalardan, yaz eğlencelerinden, 
zihni yormadan konuşulacak her şey
den bahsettiler. 

Elinde bir likör kadehile B. Norbert 
de Varenne'in geldiğini gören Duroy, 
konuşacaklarını mutlaka dinlemek is
tiyor demesinler diye uzaklaştı. 

Bayan Forestier ile konuşan bayan 
Marelle çağırdı: 

— Demek gazeteciliği tecrübe ede
ceksiniz öyle mi? dedi. 

Müphem bir iki kelime ile projele
rini anlattı, sonra bayan Walter ko-
nuştuklarmı tekrar etmeğe başladı; 
fakat busefer mevzuunu daha iyi bil
diğinden, biraz evvel duyduklarım 
kendindenmiş gibi söyliyerek daha iyi 
konuşuyor, sözlerine daha derin bir 
mâna vermek istiyormuş gibi, kadmm 
gözlerinin içine bakıyordu. 

O da, zekâsından emin, mütemadi
yen tuhaflık yapmak istiyen bir ka-

dm talâkatile fıkralar anlattı. Lâüba-
lileşiyor, elile koluna dayamyor, en 
manasız şeylere, sesini alçaltıp fısıl-
dıyarak, mahrem bir mahiyet veriyor
du. Kendisüe meşgul olan genç kadı-
nm hafif temaslarile için için coşu
yordu. 

Kahve içer misiniz?.. 

Hemen bir fırsat çıksaydı da onun 
İçin fedakârhğa katlansa, onu müda
faa etse, değerini gösterseydi; sözle
rine cevap vermekte gecikilmesi de 

zihnen meşgul olduğunu gösteriyor
du. 

Fakat bayan Marelle durup durur
ken «Laurine!» diye seslendi, küçük 
kız geldi. 

— Buraya otur yavrum, pencere
nin önünde üşürsün. 

Duroy, kızı tutup öpmek arzusile 
yandı, sanki kızı öperse, anasını öp
müş kadar olacaktı. 

Zarif çapkın edasile sordu: 
— Sizi bir kere öpebilir miyim? 
Çocuk hayretle baktı. Bayan Ma

relle gülerek: 
— Cevap ver. dedi: «— Bugünlük 

öpebilirsiniz bay, fakat her zaman 
olmaz.» 

Duroy oturdu, Laurine'i kucağma 
aldı, dudaklannı çocuğun dalgalı ipek 
saçlarına dokundurdu. 

Anne çok şaştı: 
—A, kaçmadı, olur şey değU! Ken

dini ancak kadınlara öptürürdü. Size 
dayanılmıyor bay Duroy. 

Kızardı, cevap vermedi, çocuğu ha
fif hafif dizlerinde sallıyordu. 

Bayan Forestier de yaklaşınca hay
retle haykırdı: 

— Vay!.. Laurine yumuşamış, mu
cize doğrusu! 

Ağzında sigar Rivale de gehyordu; 
gördüğü işi, başlıyan muvaffakiyeti
ni ağzından kaçıracağa bir kaç kelime 

ile bozmaktan çekinen Duroy, gitmek 
üzere kalktı. . 

Selâm verdi, kadınlann uzanan kü
çük ellerini hafifçe tuttu, erkeklerin 
elini sert sert sıktı. Rivalin eli kuru 
ve sıcaktı, sıkışma ayni samimiyetle 
mukabele etmişti; Norbertin eli nem
li ve soğuktu, parmaklarm arasından 
kayıyor, kaçıyordu; Baba Walterinki-
1er soğuk ve yumuşak, enerjisiz, ifade
sizdi; Forestier'nin elleri de yağlı ve 
ılıktı. Arkadaşı usulcacık: 

— Yarın üçte, unutma dedi. 
— Korkma unutmam. 
Kendini merdiven başında bulunca, 

sevinci öyle bir arttı ki koşarak in
mek isteğine kapıldı ve basamaklan 
ikişer ikişer atlamağa başladı; ama 
birdenbire, ikinci katın aynasında te-
lâşü telâşü, sıçnyarak kendine doğ
ru gelen bir bay gördü ve suç üstünde 
yakalanmış kadar utanarak birdenbi
re durdu. 

Güzelliğine hayran uzun uzun 
kendini seyretti, lûtufkâr gülümsedi, 
sonra saygı ve törenle, kendinden 
izin aldı. 

Büyük adamlara verilen feir selâm
la kendi kendini selâmlayıp müsaade 
istedi. 

(Arkası var). 



^ı^»f>ıa»vmmm 

9 Kântmusani 1938 
A K Ş A M St^Mi 7 

Eski dûnydiemyem dünyaya 
Romanya vapurunda en çok 

konuşulan dil; Türkçe., 
Avrupada ingiliz lirasına şapka çıkarırlarmış. 

Balkanlarda da türk lirasına selâm duruyorlar 

• I ESRARENGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 54 

Gûldost, haftalardanberi kaybettiği neşesini bulmuştu. 
Hasan beyle bülbül {̂ bi konuşuyordu 

[Gazetemiz namına Avrupa ve Ameri-
kada bly tedklk seyahatine çıkan muhar-
Mrlmlz B. Hikmet Feridunun Amerika 
Ctimhurreisl B. Roosevelt İle yaptığı mü
him mülakatı gecikmemek İçin dün neg-
Iretmiçtlk. . .. „„„ 

Muharririmizin İstanbuldan Amenkaya 
kadar seyahat müşahede ve mtlbalann» 
bugünden İtibaren neşre başlıyoruz, OKU-
yuculanmız, bu enteresan yazılan sırasu» 
Akşam sahnelerinde bulacaklardır.] 

cAkşam» namına çok uzun Wr se
yahate çıkıyorum. Beni İstanbuldan 
uzaklaştıracak beyaz Romanya vapu
ru Köstenceye bırakacak... Oradan 
bineceğim bir ekspres treni beni Kar 
iadeniz kıyılarmdan alıp tâ Şimal de
nizi sahillerine götürecek... Karade-
nizden Şimal denizine gidinciye kadar 
Avrupa kıtasuu bir ucundan öteki 
ucuna kadar baştan başa geçeceğim. 
Oradan büyük bir transatlantiğe bi
neceğim, Manş denizini geçeceğiz, In-
gUtereye uğnyacağız... Bundan son
ra bütün bir Okyanus... Bahrunuhit-
te, büyük bir Transatlantikteki ha
yat... Eski dünyadan yeni dünyaya 
varacağun. Yeni dünyada Evliya Çe
lebi gibi birçok Amerika şehirlerini 
birer birer dolaşacağun. Ondan son
ra yine ayn bir yoldan Istanbula dö-
neceğim. 

Bu seyahatte maksaldun yalnız ga
zetecilik... Başka hiçbir işim, gücüm 
yok. Nerede dikkate değer, meraklı 
görülecek şeyler bulursam orada ka-
lacağun. Göreceğim ve size yazaca-
ğun. 

Şimdi elimde beni dünyanın tâ öte
ki ucıma götürecek olan defter defter 
bir sürü trenlerin, bir sürü vapurla-
rm blletlerile yola çıkıyorum... 

Valizlerim önde, ben arkada, Gala
ta rıhtımına yanaşmış duran beyas 
Romanya vapuruna giriyoruz... Va
pur ne kadar kalabalık... Güverteye 
su:a sıra hususî otomobiller dizilmiş. 
Bunlar Avrupada otomobille seyahat 
edeceklerin arabalan... Rıhtım, yol-
cularmı geçirmeğe gelenlerle hmca-
hmç dolu... Fakat sıkı bir polis kon
trolü olduğu için yolculardan maaüa 
vapura girenler hemen hemen yok gi
bi... Bunun için güverte parmakUkla-
rma asılanlar, aşağıda rıhtımda du
ranlarla yüksek sesle, bağıra bağıra 
konuşuyorlar: 

- - Her gittiğin şehirden birer kart 
gönder, ihmal etme... 

— Berlinde Şakire uğra, benden se
lâm söyle... 

— Güvertede çok dolaşma... Üşür
sün... 

Kalabalık arasmda grup halinde 
gelen arkadaşiarımm sevimli yüzleri-
rA seçiyorum... Nihayet son çanlar 
çalmıyor. Merdivenler kaldırılıyor... 
Alman demirin gürültüsü... Beyaz 
vapur nhtundan sallanan beyaz men
dillerin önünde harekete geliyor... 
Ağır ağır açıüyoruz, uzaklaşıyoruz... 
Güzel bir mehtap Boğazı yaldızlamış 
gibi... Sanki yaldızdan bir denizin 
içinden geçiyoruz... 

H e r k e s t ü r k ç t k o n u ş u y o r 
Tam bu şurada yemek kampanaları 

çalıyor... Yemek salonunda' küçük bir 
masaya ilişiyoruz... Fakat insan bu 
vapurda kendisini Türk vapurlaım-
dan birinde samyor. Her tarafta ko
nuşulan dil türkçe... Her masaflaa 
türkçe yükseliyor... Belki de Ada va
purunda bile bu kadar fazla türkçe 
konuşulduğuna raslamazsınız... Kar 
öiaralanmıza bakan beyaz bonell Ru
men kadmmdan tutunuz da, kama
rotlara kadar herkes türkçe konuşu
yor. Hattâ güverte yolcuları arasm-
dan türkçe gazeller yükseliyor. Var 
purda geçen para türk lirası... Bir 
yerde şöyle bir cümle okımıuştum:; 
«Avrupada, her şehirde üıgüiz lirası
na şapka çıkanyorlar...» Burada da 
türk lirasım şöyle bir çıkaracak ol-

^amz nerede ise selâm duracaklar... 
Sonra bütün Romanyada, bütün Po-
lonyada ve bütün Almanyada da ayni 
hali gördüm ya... Bilhassa Romanya-

Baş taraftan vapurun g&rünüşfl TO 
güvertedeki iki raldp muzika 

heyetinden biri 

dai ve bu vapurda... Yolculardan pa
ra bozdurmak istiyenlere başkamarot 
soruyor: 

— Türk lirası var mı?.. 
Hem burada yalnız lira gibi büyük 

paralar değil, bizim san bronz bozuk
luklar bUe hani hani geçiyor. Bahşiş 
ola:rak bizim bozukluklardan 15 ku
ruşu kamarotun, yahut Köstencede-
ki hamalın eline sıkışturdımz mı, yer
lere kadar eğilip teşekkür ediyor. 
Anuna buna mukabU türk lirasmı 
bazan 100 leye, bazan 107 leye, bazan 
110, 120, hattâ 135 leye kadar bozu
yorlar., yani tuttıurabildiklerine... 

Bir arahk karşımda sigara içen 
gayet sarışm genç bir kadm dikkati
me ilişti. Ben bu bayam bir yerden ta-
nıyonım.., tanıyorum ammaj neıfeh 
den?.. Yanımda bizimle beraber seya
hat eden eski Darülbedayi artistlerin
den biri fısıldadı: 

— Güzellik kraliçesi bayan Mû-
beccel... 

Bskt güzellik kraliçesi Karadeniş 

üzerindeki bu mehtaph geceyi seyret
mek için güvertede dolaşıyor, sigara 
içiyor... Yanımızdan geçerken arka-
daşlarile konuşmalanndan anlıyoruz 
ki Avrupada otomobille bir tur yapa
cakmış... 

Vapurdaki kadınlara bakıyorum, 
ilâç için bir boyasızına raslamak 
kabil değil... Boyasızından vazgeçtim, 
hattâ az boyalısı da yok... Kele Ru
menler... Sonra Romanyada; da bo
yasız kadma raslamadım ya... Va
purda kamaralarımıza bakan ihtiyar 
kadına kadar hepsi son derece boya
lı... Ve zaman zaman derhal aynanın 
karşısma geçip boyalarını tazeliyor
lar... Hattâ bazüarı elbise değiştirir 
gibi - tabir caizse - yüz değiştiriyor
lar... 

Vapurda kaşlarını tamamile kazı
yıp üstüne kalemle birer çizgi çizmiş 
genç bir Rumen kadımna dikkat et
tim. İstanbuldan Könstenceye, Kös-
tenceden de Bükreşe gelinciye kadar 
belki 30 kere yüzünün şeklini değiş
tirdi. Kaşları evvelâ Şeytan kaşı gibi 
uçları yukarı yukarıya idi. Biraz son
ra onları silmiş, kaşlarını toparlak 
toparlak yapmış... Biraz sonra kaş
lar yine başka bir şekle girdi. Kösten
ceye çıkarken kaşlar büsbütün başka 
idi. 

Gece birdenbire vapurda, güverte 
yolculan arasmda son derece güzel 
bir cazbandla rumbalar, tangolar ça-
hnmağa başladı. Hayretle ^verte^yol-
culatınm tarafına gittik... Kalabalık 
bir cazband heyeti... Durup dinlen
meden çalıyorlar. 

Talihimize meğer memleketine dö
nen İki artist grupu vapurda imiş... 
Biribirine rekabet olsun diye bu iki 
gruptan biri çalıp ojmamasmı bitirin
ce öteki başlıyor... Artık ne «Çi
gan» lal-, ne «Mavi Tuna» 1ar... Hep
si gırla gidiyor... Bu Rumenler çok 
neşeli insanlar... Üçüncü mevki, gü
verte yolculan sabahlara kadar şarkı 
söylediler. İstanbula dansetmek için 
gelmiş bir aartist grupunun kadınlan 
paçsJan son derece geniş pijamalarile 
dansettiler... 

»** 
Sabah jmle güvertedeki artistlerin 

cazband seslerile uyandık. Köstence 
uzaktan görünmüştü. Rumen filosu 
şehrin önünü sarmış... 

Lâkin Köstencedeki gümrük daire
sinden tamam iki buçuk saat sonra 
çıkmak kabil oldu. O zaman aklıma 
beş dakikada bütün işimi gören nazik 
türk gümrük memurlan geldi. Geçti
ğim birçok milletlerin gümrüğünden 
sonra anladım ki işleri en çabuk gö
ren ve en nazik memur kadrosuna sa
hip olan gümrük türk gümıüğüdür.. 

Gümrükte bir Amerikalı ile ahbap 
olduk. İstanbuldan geliyormuş. Türk 
gümrüğünden bahis açıldı. 

Hikmet Feridun Es 
(Deranu 8 uncu salüfede) 

Gürertetle dtplıi seyredeıder 

— Uzakta othyan develerin bekçile
ri de var mı? diye sordu. O adam: 

— Evet efendim, var, dedi. Nöbet
leşe nöbetleşe bekliyoruz! cevabım 
verdi, GüIdost: 

— Dikkati sakm elden bırakmayı-
mz. Çünkü burada Çimenden ve Sah-
yardan gelme bir çok adamlar var. 
Bunların nasıl insanlar olduğu ve ne 
maksatla geldiği belli olamaz! diye 
ihtaratta bulunduktan sonra önden 
ilerliyen Hasan beye yetişti. 

Bu aralık Hasan bey denk yığınla-
nndan birisini muayene ediyordu. 
Güldost onun karanlıkta denklerin 
bağlarını ellerile muayene etmekte 
olduğunu gördü. Hasan bey bu mua
yeneyi bitirdikten sonra iğildi. bir 
kibrit çaktı ve yanar yanmaz kibriti 
bir tarafa attı. Ondan sonra gene doğ
ruldu ve: 

— İyi ki hatırıma geldi de muayene 
ettim! Budala herifler! diye söylendi. 

Konak yerinde yanmakta olan 
ateşler onlann arkalannda kalmıştı. 
Kervancılann konuşmaları ve şarkı 
söylemeleri oradan işitilmiyordu. Zin
dan gibi karanhk ve ıssız step önlerin
de uzanıp gidiyordu. Yalnız ufukta 
bir ağartı beliriyordu. Bu ağartı o ka
dar hafifti ki görülmekten ziyade his-
solunuyordu demek daha muvafıktı. 
İleride otlamakta olan develerin göl
ge çizgileri bu hafif ağartıya karşı ha
reket ediyorlardı, develer yakmda mı, 
yoksa uzakta mı idiler, bımu tefrik 
etmek mümkün değüdi. 

Hasan beyin adamlanna küfür et
tiğini işiten Güldost: 

— Gene ne yapmışlar? diye sordu. 
— Denkler arasında iki sandık ta 

dinamit var, bunları gözbebeğim gibi 
muhafaza ediyorum. Sandıklann n\uh-
teviyatım donmaktan korumak için 
kat kat bezlere, çuvallara ve çullara 
sardırdım. Fazla olarak da bu sandık
lann diğerlerinden teîrUd için tellerle 
bağlattım, üzerlerine birer kırmızı işa
ret te vurdurdum. Herifler bu sandık
ları daha emin bir yere koyacaklan 
yerde tam konak yerinin en kenanna 
bırakıvermişler. Tabiî dinamitlerin 
patlaması tehlikesi o kadar mevzuu 
bahsolamaz, fakat ilkönce onlar çalı-
nabilir. Dinamit sandıklarım çalacak 
olan hırsızın akıbeti malûm ise de ile
ride çok işimize yanyacak olan bu san
dıkları doğınısu kaybetmek istemem. 

Güldost gülerek sordu: 
— Çok işinize yancak diyorsunuz, 

kime karşı? Kimi ve yahut neyi berha
va etmek istiyorsımuz? 

— Siz gülünüz. Benim için bu me
sele çok ciddidir. Bu sUâhlan kulla
nacağımız yerlerin bir çok taraflan 
o kadar kayalık ve sarptır ki bazan 
karşımza çıkan böyle bir kayalık, sizi 
bir gün yolunuzdan alıkoyacak kadar 
dolambaçlı yollardan gitmeğe mecbur 
eder. Yanınızda dinamit var da bu 
kayalığı berhava edebilirseniz bir 
günlük yolu kazanmış olursunuz. 

— Dağlan havaya uçururken sizi 
görmek isterdim. Ben dağlan çok se
verim. Ümid ederim ki bir kaç dağı 
hatırım için bana bağışlarsımz! 

— Burada alay etmek kolaydır. Fa
kat bahsettiğim gibi bir vaziyet karşı
sında dağ başında kaldığlmz zaman 
dinamit kullanarak yolunuzu açacak 
olursam teşekkür etmek için mutlaka 
boynuma sanlırsmız... 

— Fakat ya dinamitleriniz çahmr-
sa çalan hırsızın halini de düşünü
nüz! Dinamiti şeker çubuğu zaıme-
der de çayımn içine atarsa ve bu ara
lık bir parçası da ateşin içine düşüve-
rirse mecliste hazır olanlar havaya 
uçarlar, yerde de derin bir çukur ha
sıl olur, değil mi Hasan bey? 

— Belki öyle olur. Fakat, emin olu
nuz ki şayed şurada duran iki sandık 
infilâk ederse Tanra nehri yeni bir 
göl daha peyda etmek fırsatına nail 
olur. Bu sahilde kalan cephaneyi ta
bi! hesaba katmıyorum. Çimendeki 
kerpiç evlerden eser kalmaz. 

Güldost istihzalarına devamla de
di ki: 

— Varsın her şey berhava olsun. 
Bundan bize ne? 

— İnfilâk mahallinden beş, on ki
lometre uzakta bulunsaydık, belki o 
zaman bize ne diyebilirdiniz, Güldost 

hanım. 
— Sözünüze inanıyorum. Hasan 

bey, tabiî söylediklerim şakadan iba
ret! Her ne kadar dinamit pek şaka
ya gelmese dahi! Şu dinamit çubuk
larından bana da bir kaç tane ver
mez misiniz? Belki bir gün ben de dağ 
başında kalırsam kayalan uçurrnak 
için onlardan istifade ederdiml 

— Maatteessüf sandıklardan çıkar
mak kabil değU, bavulumda pamuk
lar İçine sanü altı tane dinamit var. 
Bunlardan ikisini, fitUlerile beraber 
size vereyim. Fakat, onları gayet dik
kat ve ihtiyatla kullanacağınızı vaa-
detmeniz şartile! 

— Çok cömerdsiniz, Hasan bey, her 
şeyi vaadediyorum. Bir gün Kvenlün 
silsilesini Pamir dağlarının üstüne 
oturmuş bir vaziyette görecek olursa
nız, «hey gidi Güldost hanım, hey! 
Bak kendisine verdiğim dinamitleri 
kullanmış! demeyi sakın unutmayı-
mz, olmaz mı? 

Son haftalarım derin ve deı-dli dü
şüncelerle geçirdiği için ekseriya sü
kût eden Güldost, şaka tarzında ko
nuşulan bu m&nasiz sözlerden de an
laşılacağı veçbUe, artık bülbül gibi 
konuşuyordu. İkisi de bu suretle soh
bet ede ede nehrin yukarı tarafında 
konak yerinin müntehasma geldiler. 
Güldostun konak yeri burada idi. 

Bu küçük konak yerinde herkes uy
kuda idi. Yalmz Andrey hammım 
bekliyordu, Güldost yere serili duran 
halıyı göstererek: 

— Buynmuz, oturunuz! dedi. Ya-
nn akşam artık karşı sahilde buluna
caksınız, meşhur dinamit sandıklan-
nızla beraber! 

Hasan bey gösterilen yere oturdu 
ve: 

— Yarın ne olacağım bugünden 
kestirecek bir vaziyette değilim ki! 
cevabını verdi. 

Andrey fincanlara çay koyduktan 
ve bir tabak içinde şeker getirdikten 
sonra yatmağa gitmek istedi. Güldost: 

— Bana bak, Andrey, dedi. Şu kır
mızı halkah siyah bavulda bir şişe 
konyak var. Veda akşamı şerefine o 
şişeyi açalım I 

Andrey konyak şişesini çıkardı, 
mantarım açtı ve getirdi. Ondan son
ra yatmağa gitti. 

Güldost şlşeryi Hasan beye uzattı. 
Hasan bey çayımn içine biraz konyak 
akıttı: 

— Bu yerlerde konyak bulunmıya-
cağı için onu idareli kullanmak lâ-
am, dedi. Şayed yolda hastalanacak, 
soğuk alacak olursamz, konyak lâzım 
olur. 

— Soğuk almak mı? Ben hiç soğuk 
aldığımı bilmem. 

— İnsan her ihtimali gözönünde 
bulundurmahdır. İhtiyatı elden bırak
mamak daima hayırhdır. 

— Bu izahatımz hoşuma gitmedi. 
Belki içkiyi seviyorsunuz da onun için 
böyle söylüyorsunuz. Ben yalnız başı
ma, konyaksız, nöbetsiz nereleri do
laştım, bilseniz! 

— Neden yalnız başınıza seyahat 
ediyorsunuz? İnsanın yapayalnız içi 
sıkıhr. 

— Son zamanlara kadar bir arka-
daşunla beraber seyahat ediyordum. 
Size Sonya Vasilevnadan bahsetmiş
tim. 

— Şu Kulcada katledilen mi? Evet, 
hatırlıyorum. Yalnız seyahat etmeni
zin muvafık olmadığım o cinayetten 
de anlamamz lâzım gelir. 

— Sonyanm akılaeti o kadar fena 
bir şey mi sanki? Sakin, muhteşem 
bir mezarda yatıyor. Kimse onun ra-
hatmı boanuyor. Hayatmı, bir gaye 
uğruna feda etmek suretile nihayet-
lendirdi. Benim de hayatta bundan 
sonra yeni bir gayem var. O da sizin 
güttüğünüz gayeye karışarak Türk-
lüğte hizmet etmektir. 

Güldost bu suretle haftalardanbe
ri akhndan geçirdiği yeni düşünceleri
ni o gece ilk defa olarak Hasan beye 
açmış oldu. Onları söylemek için da
ha ziyade beklemeğe artık vakit yok
tu. Ertesi sabah Hasan bey bütün 
gün meşgul olacaktı. Belki o geceyi 
karşı sahilde geçirecekti ve Güldost 
aynlarak Kaşgara gidecekti. ^ -I 

(\rkasi var) 
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Avrupada lig maçları 
Wlte re ve Fransada lig maçlarının ikinci 
devresi başladı. Merkezî avrupada sahalar 

donduğundan liğ maçları yapılmıyor 

OL LlUoIa - F. 
Antibes F. C. 

C. Metz: 
- Fives: 

Sochaux - Valencienneat 
Strazbuoıırg • - Cannes; 
Eccelsior - Red Star: 

Takımlarm 

Sochaux 
Rouen 
Marseillo 
Sete 
Strasbourg 
Lens 
R C. Parla 
AntUos 
LiUe 

vaziyetti 

8-1 
1-1 
6-1 
8-1 
8-1 

M. P. 
16 28 
16 23 
16 21 
16 20 
16 20 
16 18 
16 15 
16 14 
16 14 

Fransa lig maçlarında Boıun -Bonb aiz InırylnffinaınndHn bir cnstantanci 

tn^terede: 
Likin en ileri takum Bolton Brent 

ford ile berabere kalmıştır. Evertonu 
yenen Arsenal de ikinci vaziyete 
geçmiştir. Son yapılan maçlanu n»-
tlceleri: 
Arsenal - Everton: 2-1 
Birmingham - Stoke City: 1-1 
Blackpool - Hudders field: 4-0 
Brentfora - Bolton W.: 1-1 
Leicester C. - Derby C: 1-0 
Grimshy T. - Preston N. E.î 1-1 
Leeds U. - Charlton: 2-2 
Liverpool - Chelsea: 2-2 
Wolver hampton - Manchester: 4-2 
Middles Brough • Sunderiand: 2-1 
Portsmouth - W. B. Albion: 2-1 

Takımlarm vaziyeti: 
M. P. 

Brentford 24 30 
Arsenal 23 27 
Leeds 23 27 
Wolverhampton 21 26 
Preston N. E. 23 26 
Charlton 21 25 
Bolton W, 22 25 
Huddersfield 23 24 

Fransada: 
Bu hafta yapılan maçlar hep kuv

vetli takımlann galibiyetlle neticelen
miştir. Likin en ileri takınu F. C. 

Jochaux kendi sahasında Valenciennes 
ile yaptığı maçı 6-1 kazanmıştır. Bi
rinci devreyi 1-0 galib bitiren Sochaux 
takımı kalecisi Di Lortodan mahrum 
idi. İkinci devrede Sochaıudular 5 gol 
atmışlar ve bir tane de yiyerek 8 -1 
kazanmışlardır. Diğer maçlarda da 
ncMinal neticeler elde edilmiştir. Lille 
şehrinde yapılan Metz-Lille karşılaç-
masmda Metz takımmda garbî Av
rupa muhtelitinde santrfor oymyan 
HollandaU Backhuys ilk oyununu oy-
narmşsa da bir muvaffakiyet göstere
memiş ve takımı 3-1 mağlûp olmu^h 
tur. 
Maçlarm neticeleri: 
F, C. SĞte - R. C. Paris: 2-0 
F, C. Rouen - R C. Roubaiz: 2-0 
Marsille - R C. Lens: 2-2 

ttalyadat 
Lik maçlartmn birinci devresi bit

mek üzeredir. Son yapılan maçlarda 
birinci vaziyette gelen Ambrosiana 
üçüncü vaziyette gelen Roma Ue ]rap-
tığı maçta 1 - 1 berabere kalmıştır. 
Piola'nm klübü Lazio de Udn en zayıf 
takımlarından Fiorentina Ue 1-1 be
rabere kalmıştır. Maçlarm neticeleri: 
Torino - Atalanta: 2-1 
Triestina - Luvomo 1-1 
Fiorentina - Lazio: 1-1 
Juventus - Llguria: 8-1 
Genova - Lucchese: 2-0 
Milan - Bologna: 0-0 
Bari - NapoU: 8-1 
Roma - Ambrosiana: 1-1 

Takımlarm vaziyeüt 
M. P. 

Ambrosiana 14 21 
Milan 14 19 
Lazio 14 18 
Roma 14 18 
Juventull 14 17 
Genova 14 17 
Torino 14 17 
Bologna 14 16 
Triestina 14 16 
Bari 14 13 

Merkezi Avrupada lik maçları sa-
halann fena vaziyeti yüzünden ya
pılmamaktadır. Takımlarm ekserisi 
muhtelif memleketler de turneye çık
mıştır. 

Bir fransızca tercüman lâzım 
Borsos İsmindeki bir Macar oyım-

cusu bir mevsim Fransada oynadık
tan sonra' memleketine dönerek 
Kispest klübile bir konturat yapıyor. 
Fakat bu oyuncunun Kispest' de oy-
nıyabilmesi için Fransız federasyo
nundan Bon Servis gelmesi lâzım. 
Nihayet bir Cumartesi beklenen Bon 
Servis geliyor ve Kispest Borsosu 
takımına alarak E. T, O'yu 4-2 yeni
yor. 

Fakat akşamlıym fedarasyon ida
recileri telgrafı tedkik ederken bir de 
ne görsünler beğnirsiniz? Telgraf 
meğerse Bon Servis değilmiş ve Fran
sız federasyonu oyuncunun Fransar 
daki klüple alâkalı olduğımu bildiri-
yormuş. 

Tabiî bu hadiseden sonra Borsosım 
lisansı geri alınmıştır. E. T. O Kispest 
mrçı da tekrar edilecektir. Şimdi 
Macar federasyonu bir Fransız ter
cümanı aramaktadır. 

En ijri ve en fena hatırası 
Almanyanm son mUU maçlarında 

büjrük muvaffakiyetler gösteren 
Lehmer'den Alman gazeteleri çok 
bahsetmektedir. 

Henüz 25 yaşmda olan Ems Leh-
mer futbole 12 yaşında başlamıştır ve 
şimdiden 33 dafa beynelmileldir. Mil
lî takımda oynadığı 33 maçtan 25 in
de takımı kazanmış. Lehmer bu maç
larda 19 gol atmıştır, tik defa 1933 de 
İsviçreye karşı 21 yaşmda ilk millî 
maçmı yapan Lehmer bımu mütear 
kip 19 maç üstüste 03nıaımştır. Leh-
mer'in en ijd hatırası Ahnanlann 
Dünya kupası maçmda üçüncülük 
için Avusturyalılan 3-2 yendiği maç
tadır. Lehmer bu maçta galibiyet 
golünü atmıştı. Maamafih en fena 
hatırası da bu maçtadır. Zira Avus-
turyalüann " meşhur Sestası o gün 
Lehmer'i birkaç ay çizgi üstünde bı
rakacak şekUde yaralamıştı. 

•40^0 

Bugünkü spor 
hareketleri 

Taksim stadında: 
Vefa - Güneş lik maçı. HakOTi 

B. Rüştü saat 14 de. 
Taksim, Fenerbahçe, Beşiktaş 

stadlarmda yapılacak olan şild 
maçları havalarm yağışlı olması 
ve sahalarm çok fena bir halde 
bulunmasmdan tehir edilmiştir. 

» / 
B a k ı r k ö y B a r u t g ü c ü 

a l a n ı n d a k i m a ç l a r 
Bugün Anadolu gençlerbirliği fut

bol ve voleybol takımlarile Barutgü-
ctt takımları karşılaşacaklardır. 

F e n a b i r ş a k a 
Bu sene Fransız klüpleri tarafm-

dan en çok istenen 03runcu Hungaı> 
yanm meşhur forvedi Avusturyalı 
Wudi Muller oldu. SUTI Ue Fransanm 
bütün birinci sınıf takımlan Mullerin 
nakli için Hungaryaya müracaat et-
tUer. 

Wudi Muller geçenlerde Peştede 
evlenmiş ve bu münasebetle başm-
dan uzun müddet unutamıyacağı bir 
hadise geçmiştir: 

Evlenme günü Hungarjra antrenö
rü meşhur Schaffer geç kalarak ev
lenme merasimini kaçırıyor ve bele-
dly dairesine gideceği yerde doğru 
Mullerin arkadaşlanna randevu ver^ 
dlği lokantaya gidiyor. EvlUert bek^ 
lerken aklına Mullerin çok hasis ol
duğu geliyor ve bir ojrun oynamağa 
karar veriyor. Hemen çağırdığı gar
sonla anlaşarak masasınm üstüne 15 
kadar kirli tabak koyduruyor ve gar
sona da dolgun bir hesap kâğıdı yaz
dırarak lokantadan aynlıyor. 

Birfiz sonra Muller genç kansı ile 
gdiyor. Fakat Schoffer'in marifetini 
öğrenince, birdenbire bütün neşesi 
gidiyor. cHem düğüne gelmemek ve 
hem beni böyle zijrana sürüklemek» 
diyerek kederli kederli Sclıaffer'in 
borcunu ödüyor. Mullerin Schaffer ta-
rafmdan işten haberdar edilen arkar 
daşlan alaya başlıyoriarsa da hasis 
arkadaşlannm pek müteessir olduğu
nu görerek doğruyu söylüyoriar ve 
Mulerin de kayfi yerine geliyor. 

A l d a b c ı başlajr i f 
Son günlerde İngiliz gazetderinde 

hatıratı neşredilen meşhur Alex 
James Arsenalin mütevaffa meşhur 
diktatörü Shopman tarafından nasıl 
angjaje edildiğini anlatmaktadır. 
Shopman Alex James'i küçük bir 
klüpte görerek beğenmiş ve nakil 
ücreti olarak 9000 İngiliz lirası ver
miştir. Alex o kadar şişrilimiş ki âdeta 
halk ilk maçmda kendisnden harika-
1ar beklemiştir. Fakat buna mukar 
bil çok fena oynamış. Bunun üzerine 
bir sabah Alex James'e bir paket 
geliyor. Paket açılmca içinde ne çıksa 
beğenirsiniz? Kramponlan yenmiş 
bir çift futbol pabucu ve içinde «Siz 
de bu ayakkabüar kadar eskisiniz.» 
yazıh bir pusula. Ertesi hafta Alez 
James fevkalâde bir oyun çıkararak 
daha eskimemiş olduğunu göstermiş. 

B i r a m a t ö r 
Norveçlilerin meşhur futbolcüle-

rinden Kvamner Norveç milli takımı 
Ue İrlanda arasmda yapılan maçtan 

sonra memleketine dönerken Arsenalin 
meşhur Highburysindeki tesisatı gör
mek istiyor ve orada Arsenal menace-
ri M Allissona tesadüf ediyor. Geçen 
sene İngUtere takımmm Norveç tur
nesinde bulunmuş olan AUisson Nor-
veçU futbolcuyu beğenmektedir. Ken-
disne Arsenale girmesini teklif edi
yor. Fakat hayret. Norveçte polis 
hafiyeliği yapan Kvamner bu teklifi 
redderek diyor ki: Futbol benim için 
bir sp>or olup bir iş değildir. 

Acaba bizde de böyle Arsenalin 
teklifini reddedecek derecede amatör
ler var mıdır dersiniz? 

N o r v e ç t e f u t b o l e g ö s t e r i l e n 
alâka 

Geçenlerde Norveç şampiyonası 
için Ujondalen ve Odd klüpleri 
karşılaşmış ve Ujondalen 4-2 kazana
rak Norveç şampiyonu olmuştur. Fa
kat asıl şayanı dikkat olan hadise bu 
değildir. Maçın yapıdığı Porsgmen 
şehrinde 10000 nüfus bulunduğu 
halde maçta 16000 seyirci bulunmuş
tur. 1̂  

SARAY ve BABIÂLİ'NİN İÇ Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KANI İ R T E M —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

^ _ ^ ^ _ ^ _ ^ _ _ ^ Tefrika No. 71 

Avusturya nihayet Bosna ve 
Herseği ilhak ediyor 

Avusturya bu «hakkım» ancak Os- ] 
manü devletinde İkinci meşrutiyetin 
ilânmda meydana koydu. Fîikat bun
dan evvel de bu hususta Rusya nez-
dinde teşebbüste bulunmamış değUdl. 

1897 de imparator Fransua Jozef, 
Çarm bir sene evvel kendisine vaki 
olan ziyaretini iade için Petersburga 
gittiğî zaman Golühovski Kont Mo-
raviyeften Bosna - Herseğln ilhakma 
muvafakatini istemiş, fakat imkân 
bulunamadığmdan Balkanlarda sta
tükonun muhafazası kararlaşmıştı. (1) 

1906 sonbaharma kadar Avustur
ya - Macaristan hariciye nezaretinde 
bıüunan Kont Golühovski Metemih 
siyasetinin muakkibi oldu. Gürültüye 
sükûneti tercüı etti. Makedonya ısla
hatı için Rusya ile anlaştı. 

Fakat yerine geçen baron de Ren-
tal gürültüsüz duramıyordu. Saray 
Bosnadan Metroviçeye kadar Avus
turya sermayesUe inşa edUecek bir 
demiryolu için Babıâli ile anlaştıktaü 
sonra 27 kânunusani 1908 de Irad ey
lediği bir nutuk Ue Avrupada âdeta 
bir sarsmtı husule getirdi. 

Bununla anlaşüdı ki GolühovsM-
nin Rusya Ue 1897 de Balkanlarda sta
tüko esasUe akdetmiş olduğu itUâf ar
tık nihayet bulmuştu. Avusturyada 
Bosnanm ilhakı yolunda senelerden-
beri esen hava 1906 danberi şiddetlen
mişti. 

Avusturya 1884, 1897, 1906, 1907 
senelerinde bu ilhaka Rusyamn mu-
vafakım istihsal Ue uğraşmıştı. 

Rusya da tâ 1876 da Reichstadt mü-
iâkatmdanberi buna esas itibarUe 
muvafakat göstermişti. Fakat Rusya 
için bımım bir türlü zamanı gelmiyor-
dul 

Rusya bu mülakattan ve arada bir 
de (1884) itUâfmdan sonra bu muva
fakatten vaz geçmekten ise bunu bir 
pazarhğa zemin saymağı tercih edi
yordu. 

Balkanlarda inşa edUecek demir-
yoUan yüzünden çıkan ihtilâfiar üze
rine yapüan müzakereler esnasında 
îzovlski (Ballplatz) a - Avusturya ha
riciye nezareti - gönderdiği bir muh
tıra Ue bu pazarlıkta Rusyamn hisse
si boğazlarm Rusyaya açılmasına 
Avusturyanm muvafaktl olacağım 
göstermişti. 

1908 eylülünün on beş ve on altma 
günlerinde İzovlski ve DerenataJ 
arasmda (Buchlau) da vaki olan mü
lakatta Avusturya boğazlar meslesi-
nin akdolunacak bir Avrupa konfe-
ransmda müzakeresine muvafakat 
eylemeği vaadetti. 

İzovlski boğazlar konf eransmm açıl
ması için diğer devletlerin muvafa-
kmı istüısale uğraşurken Derental bek-
liyemedi. 

1908 teşrinievvelinin altısmda Avus
turya - Macaristan imparatoru Fran
sua Jozef Avrupa devlet reislerine: 
(Bosna - Hersektekl müphem duruma 
nihayet vererek burasmı hâkimiyeti 
altına aldığım ve Berlin muahedesi
nin Yenipazar sancağmda kendisine 
verdiği haktan feragat eylediğini) 
bUdirdi. 

İttifakı müseUeste Avusturya baron 
Derental zamanma kadar Almanyar 
jra bir peyk, kullamlan hususi bir ta
bire göre Almanyanm eU altmda bir 
«parlak ikinci» olarak devam etmişti. 
Erental Avusturya]^ bu durumdan 
bir defahk Bosna - Herseğln ilhakı 
meselesinde kurtardı. 

Derental son zamanlarda Avustur
yada yetişen siyasi ricalin en mahiri, 
ince ele3rtp sık dokuyarak ve kınlaca-
ğı, döküleceği hesaba katarak işten ve 
faaliyetten geri duran hemmeslekle-
ri arasmda en az çekingeni idi. 

O Berlin muahedesi kayıdlarma 
daha ziyade müddet riayete lüzum 
görmüyordu. Almanyada Erentalin 
bu siyasetirü tasvib etmiyenler az 
değUdİ. Fakat bu defa Abdülhamidin 
dostu (I) Alman imparatoru Vllhelm 
ile Şanselyesi Bülow Erentalin hırsım 
tatmin eylemeği muvafık buldular. 
Almanyanm «demir eldivenli jrumru-
ğu» ve «bilenmiş kılıcı» Avrupa dev
letleri nezdinde Avusturya menafii-
nm müdafü kesildi. Prens Bülow: 

— Almanyanm kıha müttefiki 

Avusturya - Macaristana bütün sık-
letUe müzaheret eylemek için Avru
pa mukarreratı terazisine konıüdul 
dedi. (2) 

Avusturyayı bu karan ittüıazda tack 
le sevkeden İM sebep vardı: Biri 0»« 
manh kanunu esasisinde Osmanlı 
memleketlerinin birliği şartmm mev
cudiyeti ve 600000 nüfusa varan Bos-
na müslümanlannm Osmanh mebur 
san meclisine mebus göndermek te
şebbüsünde bulunmaları; diğeri de 
Sırplann Bosna - Hersekte yapmakta 
oldukları propaganda. Bu propagan-
damn esasında Sırbistan, Bosna ve 
Hersek, Karadağ ittüıadUe bir «daha 
büyük Sırbistan» tasavvuru vardı. Bu
nun da «daha küçük Avusturya» de
mek olacağım Avusturya ricali anla
mışlardı. Avusturya - Macaristan na
mına Babıâliye verilen 6 teşrinievvel 
1908 tarihli notada (Avusturya - Ma-
caristanm Ud vilâyet hakkındaki ka-
yıdlardan kendisini azade saymakta 
olduğu ve hükümeti seniyenin bu ye
ni haU tasdik edeceğinden şüphe et
mediği, 21 nisan 1879 tarihU İstanbul 
mukavelesi mucibince Yenipazar san^ 
cağında haiz olduğu haklardan fera* 
gat eylediği) bUdirilmiştt 

Bunda ne ilhak, ne Avusturya im
paratorunun hükümranlık haklan* 
mn bu Ud vilâyete de teşmlU yolunda 
kasnıdlar yoktu. 

Fakat Avusturya askerinin işgal! 
altmda, Avusturya memurlannm ida
resinde bulıman bu kıta hakkında 
«mevcut kajndlardan azade kalmamni, 
mânası (Avusturya buraya eskidenbe-
ri sahib ise de zaruri olarak bazı ka-
yıdlar kabul etmişti; şimdi o kayıdl»-
n da kaldınyor.) 

Bu da diplomasi dUUe kayıdsız, 
şartsız ilhaka delâlet ediyordu. Açık
ça (hüküm gaUbindir) demiyen bu 
siyasî istihfaf ve istihza da Türklor 
için munzam bir Icalb üzüntüsü ol
muştu. Bir gün evvel Bulgaristan Is-
tUdâUnl Uân etmişti. Biriblrinl mOte-
akıb Berlin ahidnamesine indirilen bu 
darbeler şark meselesinde yeni bir 
buhran safhası açmıştı. (3) 

Sırbistan ve Karadağ ilhakı protes
to ettiler. Rus Slavlan bunda jermar 
nizmin galebesini gördtUer. Bu ilha
kın tesirile Avusturyanm müttefiki 
İtalya biraz Rusyaya yanaşmak ihü-
3racım duydu. 

BabıâU de ilhak kararım protesto 
etti. Avusturya elçisi Marki Palaviçi-
niye bunu olmamış gibi sayacağım ve 
Bosna - Hersek e3raletlerini eskisi gi
bi Osmarüı memalikinden, ahalisini 
Osmanh tebeasmdan tamyacağmı, 
bu suretle muamele edeceğini bUdir
di. 

Babıâlinin protestosımda istinad et* 
tiği siyasî mütalea şu İdi: (Avustur
yanm hareketi Berlin muahedesini Uv 
lâl etmiştir. Devletlerce bu muahede 
ile zaman altına ahnmış haklar Avu» 
turya - Msıcaristan tarafmdan keyfi 
olarak nakzedilmiştir. Halbuki ba 
muahede hükümlerini tadü Osmanlı 
devletile diğer devletlerin rey ve mu
vafakatlerinin inzimamına mütevate-
laftır. Başka türlü bu muahsdenln bir 
maddesi tağyir olunamaz.) Fakat* 

Varakı mihrüvefayı kim omir kini 
dinler? idil 

Bosna ve Herseğln ilhakında ve Bul* 
gar istiklâlinde çarpışan üç şey vardı: 
Osmanh devletinin hak ve menfaat
leri; kabinelerin poUtikası; miUetleria 
poUtikası. Berlin muahedesine vuru
lan bu darbe hakkmda yeni bir Avru* 
pa konferansı akdi ilk günlerde iIK 
evvel hatıra gelen şey oldu. 

Fakat konferans açıhrsa Bosna • 
Hersek meselesinden başka noktala
rın mevzuu bahsedilmek IstenUecegl 
anlaşüdı. 

(Arkası var) 

(1) Raymond Poiucare: Lesoriglnea i» 
la guerre. 

(2) Asquith: La genişe de la guerre. 
(3) Spalaikovlçln Fransızca (Bosna ve 

Hersek) eserinde Berlin muahedesinin v« 
İstanbul mukavelesinin Avusturyaya te- * 
min ettiği işgal ve idare hakkmm mahi
yeti ve bu iki kıtada padişahın haıid 
hükümranlık bakası uzun, uzun tedkik 
olunmuştur/ Biz burada o tedkUcata gl^ 
rlşmlyoruz. 
Ottoman. 
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Kıskançlık nedir bilmenn! 

^^Br 
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i Kaskançüktan bahsediliyordu. Kad-
itye tpce kaçlanm yukanya kaldı-
rarak: 

»- Doğrusu kıskançlık nedir bü-
pem?.. dedt Kocam Oıhanı evlen-
fllm evlenell bir kerecik-olsım kıs
kandığımı hatırlamam. Değil mi Or
han?... 

Orhan hemen kanamın sualine ce-
jap verdi: 

— öyle kancığım... Ben kıskanç-
hk nedir bilmezsin... 

Kadriye bir sigara yakarak sözü
ne devam etti: 

—. Bazı kadınlar kocası evlerine 
İki üç saat geç gelse kıskançlıktan 
deli olurlanmş... Ne garip şey... Or
han eve beş gün gelmese: «Nerede 
idin?..» diye sormam bile... Değil mi 
Orhan?... 

Orhan: 
— öyle kancığım... Beş gün eve 

gelmesem: «Nerede idin?.» diye sor-
mazsm bUe... 

Kadriye: 
— Hem doğrusu ben kıskançhğı 

kadınhk izzeti nefsine yakıştırmam.. 
İnsan bir erkek için o kadar ken-
nl üzer, siniriendirlr mi? Tuhaf 
Çey... 

Hepimiz Kadriyeye şaşıyorduk, in
san hiç değilse biraz olsun kıskanç-
hk nedir bilir değU mi?.. Halbuki 
Kadriye hayatında bir kerecik ol
sun kıskançUk hissetmediğini söy
lüyordu. 

Aradan epi müddet geçti. Bir 
gün sinemaya gittim, baktım, Kad
riye Ue kocası Orhan önümde otu
ruyorlar. Onlan rahatsız etmek is
temedim. Füimin ortasında beş da
kika İstirahat verilmişti. Orhan be
nim de işitebUeceğim bir sesle: 

— Kancığm... dedi, müsaade eder
sen salondan dışanya çıkayım da 
bir sigara içeyim... 

Kadriye ters ters cevap verdi: 
Git amma çabuk gel... 

Orhan biraz miyoptur. Beni gör
meden yanımdan geçtL Ben de ga-
cetemi açtun. Şöyle bir göz gezdir
ince başladım. Fakat önümde otu-

^ran Kadriyenin mütemadiyen kı
mıldandığım kanapesinin- gıcırtüa-
nndan anhyordum. Şöyle gazetemin 
kenarından gözlerimi uydurarak ve 
kendimi göstermiyerek baktım. Kad
riye sanki sancısı tutmuş gibi ikide 
Ur kımıldamyor, başım biraz evvel Or-
hanm çıktığı kapıya çeviriyor, o ta
rafa dik dik bakıyordu. 

Nihayet Orhan geldi. Kadriye 
hiddetli hiddetli ona sordu: 

— Nerede idin şimdiye kadar... 
Ha... Söyle? Nerede idin bakahm... 

•— Dışanda sigara içiyordum ka
rıcığım... 

— Şimdiye kadar kaç sigara içi
lir?... Beni salonda bırakıp sen dışa
rıda kim bilir kaç kadma göz sü
rüyordun... Söyle, söyle ne yaptm?.. 

Orhan mazlum mazhim: 
— Vallahi kancığım bir şeyle» 

yapmadım... Ne yapacağım ki?... 
Beş daMka dışan çıttım. Bir siga

ra içtim geldim. 
Bu sırada onlann hali yan 

taraflannda oturan iki boyalı 
kadımn dikkatim celbetmişti. Bu 
kadmlardan biri Kadriye ile Orhana 
bakıp gülümsüyordu. 

Kadriye bunu farkeder etmez ko
casına: 

— Vay utanmaz... dedi, benim 
yammda böyle rezalet ha?.. Söyle di
yorum bu kadın kim?... Bu kadın sa
na böyle neden bakıp gülüyor... 

Orhan: 
— Bana bakmıyor karıcığım... di

yordu. Kadınlar galiba senin beni 
«öarladığmm farkına vardılar da ona 
gülüyorlar. 

— Hayır... Bu kadınlar sana ba
kıyorlar... Söyle bunlan nereden tar 
nıyorsun? Yoksa sigara içmek baha-
nesüe dışanya çıktığm zaman mı ah
bap oldun? 

— Ne münasebet nonoşcuğum?. 
Ne münasabet şekerim?.. Ne müna
sebet kaymağım... 

— Sus... Çapkm herif... diyerek 
Kadriye sesislni alçalttı. Artık onu 
işttemiyordum. Lâkin Orhamn yap
tığı hareketlerden zavaUıyı boş ye
re dır du: yediğini anhyordum. Si
nema bitti, Dışanya çıkarken anla
ra rasladım. « 

Kadriye beni görünce: 
- " Siz de, dedi, sinemada mı idi

niz? Ne saçma filim değU mi?.. Ka-
dm kocasım ne kadar kıskamyorl 
Kocası kendisinden gizli plaja git
miş, kadınlarla gezmiş, eğlenmiş di
ye ne rezaletler çıkanyor!.. Demek 
dünyada kıskanç kadınlar da var
mış... Garip şey... Ne dersiniz?.. 
Ben kıskançlık nedir bilmem... Me
selâ kocamı bir kere büe kıskandı
ğımı hatırlamıyorum. Amma Orhan 
eve geç gelmiş... Yahut gelmemiş... 
Aldırış bUe etmem... DeğU mi Or
han? 

Orhan bir kuzu uysallığı ile kan
ama cevap verdi: 

— Evet kancığım... Sen kıskanç
lık nedir bilmezsin... 

Onlardan hayretler içinde aynl-
dım. 

Bir iki gün sonra Şişli taraflann-
da bir ahbabıma gitmiştim. Ahbap» 
lanmm evinto arka tarafı, karşıda^ 
ki apartımanlara o kadar yakındı 
ki... Hani karşıda birisi uyuşa bu
radan horladığım işiteceksiniz. 

Ahbaplanm şikâyet ettiler: 
—• İyi ev, hoş ev amma... İşte bu 

mahzuru var... Karşıda çıt olsa işi
tiyoruz. Hele tam karşımızda ga
yet kıskanç bir kadınla kocası otu
ruyor. O zavallı adamın çektikleri
ni bir görseniz. Biçare bir kere her 
hafta başına bir vazo, yahut bir 
tabak yiyor... Biz bu derece kıskanç 
bir kadm görmedik... İşte, işte... Ge
ne başladılar. Perdenin arahğmdan 
yavaşça şöyle bir baktım. A... Kad
riye ile Orhan... 

Kadriye sesini alçaltmağa çalışa
rak: 

— Söyle... Söyle, diyordu, bu za
manlara kadar nerede kaldın?... 

Orhan izahat veriyordu: 
•— Kancığım... Beş buçukta yazı

hanemden çıktım... Tramvayla gel
dim. Şimdi saat altı buçuk... 

— Yol bir saat mı sürdü?... Ben 
kaç kere hesap ettim. Karaköyden 
buraya 85 dakikada gelmek kabil., 
beş dakika tünel... Yanm saat te 
tramvay bekleme ve yol diyelim., al
tıyı beş geçe burada olmalı idin... 
25 dakikadır neredesin?.. Ha söyle? 
Gene hangi şırfmtı ile beraberdin?... 

Bundan sonra karşıki evin perde
leri indi, camlan kapattılar. Yalnız 
İçeriden kınlan tabak çanak "gibi 
öteberinin şangırtılan ve Orhamn 
feryattan işitiliyordu... 

Kadriyenin bu hali yavaş yavaş 
herkesüı kulağına gitmeğe başla
mıştı. Şaşıyorduk. Acaba Kadriye ni
çin kıskançlığım bu derece saklı
yordu. 

Ahbaplarımızdan bir ruhiyat âlimi: 
— Bazı kadınlarda bu bir nevi 

ruh hastalığıdır, diyordu. Severler, 
çıldırasıya âşık olurlar. Fakat aşk
larım katiyen belli etmemeğe çalı
şırlar. Oıüar için bir erkeği çügm 
gibi sevmek ve bırnu belli etmek âde
ta İzzeti nefislerine dokunan bir 
şeydir. Kıskançlık ta böyledir. Bir 
çok kadınlar deli gibi kocalannı kıs-
kamrlar, fakat kıskançlıklanm kati
yen belli etmezler... 

Nihajret bir gün arkadaşlan Kad
riyeye bir oyun etmeğe karar ver
diler. Ve gene böyle kıskançlıktan 
bahis açtılaı-, Kadriye bermutad: 

Canım, dedi, vallahi ben inan-
nnyorm... Bir kadımn kocasını öy

le fena halde kıskanacağmı hiç zan
netmem... Meselâ ben kıskançlık 
nedir bilmem... 

Bu sırada Kadriyenin arkadaşla-
rmdan Selma bir hikâye uydurdu: 

— Kadriyeciğim... Senin kıskan-
ımyacağım bildiğim için söylüyorum. 
Bugün kocam, bay Orham güzel bir 
kadınla beraber sinemaya girerken 
gördük... 

Selma sözünü bitirir bitirmez Kad
riye yamndaki Orhana döndü: 

— Seni hınzır herif seni... diyerek 
«şırak» diye yere düşüp bayıldı. 

Zavallı Orhancık bir kış günü de
nize düşmüş te, sudan çıkarılmış gi
bi çeneleri birbirine vururcasına tit-
riyerek: 

— Eyvahlar olsun... Böyle şaka 
yapılır mı? Şimdi ayılmca beni öl
dürecek, benim pastırmamı çıkara
cak... Ne yapsam acaba?.. Nereye 
saklansam?.. diye telâşla oradan ora
ya koşuyordu. 

O günden sonra Kadriye bir daha 
kıskançlıktan bahsetmedi. (Bir yüdtz) 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

. . Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika Na 111 —— 

Mihrimah sultan, iftar sofrasında ( Hoşeda ) yi görünce 
şaşırdı: "Sen Nusret efendinin karışısın demek, öylemi?,, 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

Eski dünyadan 
yeni dünyaya.. 

(Baştarafı 7 nci sahifede) 
Amerikalı: 
— Ah... Dedi, türk gümrüğü... İde 

al gümrük... 
Bizim Amerikal^ yalıma 150 tane 

türk sigarası almış; adam, türk si
garası diyor ve ağzından başka şey 
çıkmıyor: 

— Dünyanın her tarafım dolaştım, 
türk sigarası diye bana karmakanşık 
şeyler sattüar... Fakat şimdi hakikî 
türk sigarasına kavuştum. Emin 
plunuz, sizin bu sigaralannızm lez-
JECtini dünyanm en fevkalâde nimet
lerinde bulamazsmız. 

Ne yaiık ki, Amerikalmm sevinci 
uzun sürmedi. Memlekete kanunen 
150 sigara sokmak mümkim olmadığı 
için zavallı elli kıymetli sigarasını Ro
manya gümrüğünde bıraktı amma içi 
de gitti. Romanya gümrüğünde, için
de filim olan fotoğrafları bile öçıp 
bakmak İstiyorlar... 

Köstenceye çıktık. Hamal, satıcı, 
kamarot, şimendifer memuru vesaire 
gibi insanlar arasında Romanyada; 
çok kullamlan bir kelime var: Bah
şiş... Bunu kendi lisanlarile söylemi
yorlar. Bizim gibi «bahşiş» diyorlar... 
Amerikalıdan da, Fralısızdan da, Al
mandan da bizim türkçede konuştu
ğumuz şekilde: «Bahşiş» diye para is
teniyor... Herkesin ağzında bir «bah
şiş» tir gidiyor. Bir de türkçe olan bir 
kelimelerine rasladım: Kibrit... 

Küçük bir taksi ile Köstenceyi do
laştık. Burası manzara itibarile o ka
dar Kadıköyüne benziyor ki... İnsan 
neredeyse sahilde bacasmda «A» har
fi olan Akay vapurunu göreceğim sa
nıyor... Fakat Bükreşe gidecek tren 
hareket etmek üzere... Bir an evvel 
bavullanmızı hamala verdik... Trene 
koştuk... Hikmet Feridun Es 

Ba$, dîç, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağrdanmzı derhal keser. İcabında günde 3 kafe almabilir. 

Grip, Baş, ve Diş ağnlan 
Nevralji, Artrltlznn, Ronnatizma 

BÜ3rükçarşüı Nusret efendi de dara-
dar iftara yetişmişti. 

Bundan başka saraym uşaklar ve 
ağalar kısmmdaki avluda da birçok 
sofralar kunümuştu. Buraya civarda
ki fakirler oturmuşlardı. 

Davetlilerden yüksek şahsiyetlerin 
zevceleri ve anaları arabalarla harem 
dairesine geçmişlerdi. 

Harem kapısmda birçok arabalar 
sıralannuştı. 

Bahçenin iki boyunca büyük fener
ler yanmış, damaltlan ve koridorlar 
renkli kandillerle süslenmişti. 

Nusret efendi, kansını karşıhyan 
harem ağasmm ycjıma eğüerek: 

— Sultan efendimize iki refikamı ta-
mtmak vazifesini sana bıraJayorum, 
dedi, o çok sıkılgan bir kadındır. Ha
rem ustasınm da kulağına fısla3rıver, 
olmaz mı? 

Mihrimah sultan uzun bir sofra-
nm başmda oturuyordu. Akşam 
ezam okunmak üzere idi. Top atılır 
atılmaz iftar edüecek, sofradan kal
kıp akşam namazı kıhndıktan sonra 
tekrar sofraya otunılacaktı. 

Sıütan Muradın halası hem çok 
sofu, hem de zevk ve eğlenceyi sever 
bir kadındı. 

Bu sırada haremağalarmdan biri-
nm yamnıda uzun boylu; genç ve çok 
güzel bir kadının geldiğini gören 
davetlüer kapıya başlannı çevirdiler. 

Salonun içmde garip ve mânah 
bakışmalar, fısıltılar başladı. 

— Bu gelen kadın kim?... 
Mihrimah sultanın da gözü ısır

mıştı bu kadım. 
Haremağası sofranm huzurımu 

bozmamak için, boş bir yer göstere
rek, Nusret efendinin kansını ora
ya bıraktı. 

Haremağasmın döneceği sıralarda 
top atılmıştı. 

Herkes iftar ediyordu. 
Sofranm üstünde bin bir çeşit re

çel, ze3İ;in, pe3mir, sucuk ve bastır
ma gibi iftariyeler vardı. 

Mihrimah sultan gözünün ucüe 
haremağasına bakarak, başını sal
ladı. 

Sultanın bu bakışında: «Bu ka
dın kimdir?» diyen bir mâna vardı. 

Haremağası yavaşça sultanm ya
nına sokuldu: 

— Büyükçarşılı Nusret efendinin 
yeni zevcesi imiş. Çok çekingen ve 
sıkılgan bir hanım olduğunu söyle
di, sultamm! 

Mihrimah sultan, Nusret efendi
nin kansı Esma hanımı çok iyi tam-
yordu. O, kırk yaşlannda, orta boy
lu ve oldukça çirkince bir kadmdı. 
Halbuki Nusret efendinin şimdiki 
kansı melek kadar güzel, şirin ve 
sevimli bü- gençti. 

Akşam namazı kılındıktan sonra, 
tekrar sofraya oturdular. 

Mihrimah sultan ayakta misafir
lere bakan haremağasını çağırdı: 

— Şu tazeyi yamma çağır baka
yım! Pek geride kaldı. Sahiden çok 
sıkügan bir kadma benziyor o. 

Haremağası, genç kadma yol gös
terdi: 

— Sizi sultan efendimiz yamna ça-
gınyorlar... 

Dedi. Nusret efendinin karısı Mih
rimah sultamn yanına gelerek yere 
eğüdl.. sultanm eteğini öptü. Mih
rimah sultan genç kadının yüzüne 
dikkatle bakınca az kaldı küçük dili
ni 3rutacaktı: 

— A, dedi, sen gerçekten Nusret 
efendinin kansı mısın? 

Oenç kadm boynunu bükerek: 
—. Evet sultanım! Onvm nikâhlı 

kansıyun, diye cevap verdi. 
Nusret efendinin kansı, Mihrimah 

sultanm önünde suçlu bir kadın gi
bi titriyordu. 

Mihrimah sultan kurnaz ve ao-
gukkanh bir kadmdı. Misafirlerin ya-
nmda genç kadım daha fazla üzmek 
istemedi. Yavaşça kulağına eğildi: 

— Sen bu adama nasıl vardm, 
Hoşeda? 

— Bu bir uzun hikâyedir, sulta
mm! Müsaade buyurunuz da bu hi-

I kftyeyi sonra aıılata3nml 

—, Pek âlâ. Haydi otur bakalım. 
İftar sofrasına oturdular. 
Biraz hoşbeş ettikten sonra tera

vih namazı kılmdı. Misafirlerden bir 
çoğu birer ikişer izin istiyerek salon
dan çıkıp gittüer. 

Şimdi Mihrimah sultanın yanm-
da her zamanki nedimeleri üe bir 
kaç candan dostu kalmıştı. 

Üçüncü Muradın eski gözdesi ve 
Nusret efendinin yeni kansı Itühri-
mah sultanın yanında oturuyordu. 

Muradm halası tekraı- sordu: 
— Ey, anlat bakalım, Hoşeda! Na-

sü oldu da saraydan kaçtın., ve şim
diye kadar nerede idin? 

Hoşeda başından geçenleri bire» 
birer anlattı: 

— Beni Küçük Sinan saraydan 
kaçırmıştı. Biraz sonra Akdeniz se
ferine gitti. 

— Sen nerede kaldın? 
^ Ayşe nine isminde bir kurşım-

cu kadının yanma bıraktı beni. 
— Sonra nasıl oldu da Nusret 

efendinin eline düştün? 
— Sinanm bir daha İstanbula 

gelmiyeceği şayiası üzerine Ayşe ni
ne beni elli altına Nusret efendiye sat 
mış. Bir gün Büyükçarşıdan gelip 
beni aldılar.. Nusret efendinin evine 
götürdüler. 

—• Ne cesaret doğııısu! Sultan Mur 
rad nasıl oldu da senin izini bula
madı? 

— Çok aramışlardı. Fakat, ben o 
zaman Nusret efendinin konağmda 
idim. 

— Seni kimse tanımadı mı? 
— Hajnr. 
— Kanlan da kıskanmadı mı !»e-

ni? 
— Kıskanmağa vakit kalmadı. Er

tesi gün hemen imam geldi., nikâhı
mızı kıydı. Nusret efendinin dördün
cü karısı oldum. 

— Üsküdara niçin taşmdımz? 
— Beni öteki kanlanndan uzak 

bulundurmak istedi. 
— Burada yalnız mısın? 
— Evet. Evde hizmetçilerle uşak

lardan ve benden başka kimse yok. 
— Öteki hammlar İstanbuldakl 

konakta kaldılar demek? 
—• Evet. 
— Nusret efendiyi seviyor musun? 
— Henüz yüzüne dikkatle bakmak 

fırsatını bulamadım. Çok sert bir 
erkek... 

Mihrimah sultan gülümsedi: 
•— Öteküere karşı belki sert dav-

ramr amma senin gibi genç ve gü
zel bir kadm karşısında onun çar 
buk yumuşayacağım sanıyorum. 

Hoşeda önüne bakıyordu. 
Mihrimah sultan, yeğeninin bu işi 

nasıl olup ta meydana çıkaramadı
ğına şaşıyordu. 

— Peki, dedi, Sinan İstanbula gel
dikten sonra onu aı-ayıp sormadm 
mı? 

Hoşeda kaşlarını çattı: 
— Hayır. Çünkü, o buraya Rozita 

Ue birlikte gelmiş. Beni ımutan bir 
erkeği nasıl arayıp sorabUirdtm? 

— Hakkın var! Sinan mademki 
seni saraydan kaçıracak kadar cesa
ret göstermiş ve kellesini koltuğuna 
alarak bu işi yapmış. Buraya, senin 
üstüne bir kadm alıp gelmemeliydi. 
Sinanm bu kadar çapkın ve kadm 
düşkünü bir erkek olduğunu bil
miyordum. 

— Ben de onun aşkma inanmış
tım ve onu çok sevmiştim. Şimdi 
talihsizliğimi görerek istikbalimi dü
şünmeden - bir taş parçası gibi -
dujrgusuz yaşıyorum. Tıpkı bir kör 
gibi, etrafımı görmeden ve etrafıma 
bakmadan... 

Müırimah sultan Hoşedaya çok 
acumştı: 

— Yavrum, dedi, Sinan yaptıklan-
mn cezasını çekti. Zindanlara atıl
dı, artık onu unutmalısml 

Çoktan unuttum ben onu, sıü-
tanım! 

Tekrar padişahm sarayına gir» 
mek ister misin? 

* . Hayır. 
(Arkası var) 
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KvÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı 
Perşembe günleri intişar eder. 

ve 

A 

1 — İŞ ARIYANLAR 
BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — Cid

di, çalışkan orta yaşlı bir bayan müesse
se ticarethane resmî hususî hastane ve 
mektep gibi yerlerle doktor avukat ya
nında çalışır, bir iş arıyor. îsteklüerln 
son verecekleri ücretle adreslerinin sarih 
olarak Akşam gazetesinde (F A) rumu
zuna mektupla müracaat. — 3 

TAHSİL VE TERBİYE GÖRMÜŞ — 
Oldukça iyi bir ailenin evlâdı bir Türk 
genci bugün hayatta kendisinden başka 
hiç bir kimsesi yoktur. Görgülü ve tecrü
beli elinden güzel iş gelir, yüksek bir aile 
yanında kendisine gösterilecek her hangi 
bir işi yapabilir, icap ederse taşraya da 
gider, şahsi kefaleti de vardır. Adres: Ka-
raköy Baruthane caddesi kahveci İsmail 
vasıtasile Hüsej^n Çetin. — 

MUHASİP — Ecnebi lisanlarına vakıf 
muhaberatmızı temin eden ve defterleri
nizi bakacak çok tecrübeli bir muhasip 
günde birkaç saat için iş arıyor. CKATİP» 
rümuzUe Akşama müracaat. — 1 

2 — İŞÇÎ ARIY ANLAR 
AMBALAJ İŞLERİ İÇİN — 20 - 25 yaş-

lannda üç işçi kıza ihtiyaç vardır. İstan
bul Yeni postane karşısmda Kızılay ha
tunda 26 numaraya müracaat edilsin. 

— 1 

L 3 ~ SATILIK EŞYA 
• DOKTORLARA MAHSUS DİATERMİ Cİ
HAZI — Yeni denecek derecede gayet az 
kullanılmış Pantatherm - Standard Dia-
terml makinesi ehven flatle satılıktır. Diş 
tabibi bay HalU tyas Ankara caddesi 66 
müracaat saati 9 - 1 2 . 2 

ACELE SATILIK PİYANO — Alman 
marka (kuyruklu) bir piyano azimet do-
layısile ucuz satüıktır. Beyoğlu Agahamam 
Salzani apartıman 62 No. İçeride 4 No. 
Madam Klavaya müracaat. 

SATILIK KAPALI OTOMOBİLİ OLAN
LARA — Gayet az kullanılmış İyi bir 
halde kusursuz hususi bir otomobil aU-
nacaktır. Satmak Istlyenler mufassal bir 
mektupla model, marka, kilometre ve son 
fiyatuıı İstanbul posta kutusu 179 numa
raya bildirsinler. — 1 

18 X 24 SEYYAR TAHTA MAKİNESİ — 
Olup ta satmak istlyenler Foto Süreyya-
ya müracaat etsinler. 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK KELEPİR HANE — Beşiktaş-

ta Yenimahallede otobüs durak mahal
linde Fınn sokağında yedi oda banyo 
mutfak elektrik ve terkos ajrnca bol su
lu büyük bir sarnıç ve bahçeyi havi 12 
numaralı hane satılıktır. Ayni sokakta 
avukat bay Feride müracaat. — 4 

SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂNI ARA
NIYOR — Tütüncü dükkânı olup satmak 
İstlyenler ve kârlı iş olup sermayeli or
tak istlyenler Akşam gazetesine A. H. 
rümuzile mektupla müracaat etsinler. 

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

SATILIK EVLER — Kadıköy Altıyol 
agzmda Kayışdağ çeşmesi bitişiğindeki 
29 umarah büyük ve yanındaki küçük ev
ler satılıktır. Bahariye 96 avukat bay Sır
rı Celâle müracaat. — 2 

ACELE SATILIK VE KİRALIK HAN — 
Çemberlltaşta Nuruosmaniye caddesinde 
nal fabrikası ittisalinde köşe başında on 
dört odaU ve altmda cadde üzerine 
müstamel dört dükkânı havi 1 No. lı 
han acele satılık veya kiralıktır. İstekliler 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde havagazı 
şirketi karşısında Kristal kıraathanesine 
her gün akşamlan saat 4 - 6 ya kadar 
müracaat etmelidir. — 10 

BÜYÜK FIRSAT — Üç kat, dokuz oda, 
her katta su, elektrik, hava gazı, fev
kalâde manzara, çok kullanışlı ve sağlam, 
bahçeli, hususî mutfak, nakil dolajnsile 
sahibi tarafından .satılacaktır. Gedikpa-
şa, Emin Sinan Daghan sok. No. 8. — 1 

SATILIK EV — Fatih Çırçır FenerU 
sokak No. (2) ev ahşap yedi oda, iki 
mutfak, elektrik, tulumba, kuyu ve sar
nıcı havi iki ayn bölük, tramvaya yakın 
fevkalâde havadar Halice umumî man
zarası vardır. Müsait fiatle acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. — 8 

5 — MÜTEFERRİK 
BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 

KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâr teminatlıdır, almak istlyenler 
Sirkecide Paris oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 3 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci sınıf
tan onuncu sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari smıflann taleblerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — 7 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂ
DE NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSA
LAR — Nlşantaşmda İngiliz mektebi ar-
kasmda Giİzelbahçe sokağmda nezaretli 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit arsalar satüık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanmda 27 
No. ya müracaat. Telefon: 21468. — 6 

SATILIK ECZANE — Ceyhan,da 29 
senelik kıdemli ve tanmmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvsdi sıhhiyesinden dola-
Yi acele satüıktır. Almak için Ceyhanda 
hibl Ali Rıza Atasağuna yazı Ue ve ya
hut bizzat müracaat. — 7 

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

HUSUSÎ RİYAZİYE DERSLERİ — Yük
sek tahsilli bir muallim orta mektep ve 
lise talebesine husul riyaziye ve fizik 
dersleri vermektedir. Akşamda R. T. rü-
muzuna müracaat. — 3 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
için) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agrejeliğine malik 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedUdir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla müra
caat. — 10 

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

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak gösteımlş olan karUerlmlzden 
D. N. — A H — R T 

namlarına gelen mektupları idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cagaloğlu Nuruosmaniye 
caddesi No. 17 Baha Bey Apartımam pa
zardan maada hergün 13-17 hastalarmu 
kabul eder. Telefon: 23925 

Kuınb5T« 

HâyREiFH 
ÇfZİJl 

^ CUMHU RIYETİ 

Cafer Müshîl Şekeri 
Tesiri k a n içimi Icolay 

en iyi müslıil şekeridir 
I Bi lûmum eczanelerde bulunur . ı 

Betonarme köprü inşaatı İlânı 
Nafia Vekâletinden: 

1 — Sinop vilâyetinde ve Sinop - Ayancık yolu üzerinde, Karasu Betonar
me köprüsü inşaatı kapalı zarf usullyle münakaşaya çıkarılmıştır. Bu köprü
nün yeni keşif bedeli (48,000) liradır. 

2 — Eksiltme 19/1/1938 tarihine müsadif çarşamba günü saat (16) da 
Nafıa Vekâletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasmda yapı
lacaktır. 

3 — Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (240) kuruş nau-
kabUinde şose ve köprüler reisliğinden alınabilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin (3,600) liralık muvaJskat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekâletimizden almmıs mü
teahhitlik vesikasiyle Ticaret odasına kayıtlı olduklarına dair vesaik ibraz et
meleri lâzımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten evveline k»« 
dar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. (4709) (8699) 

Maliye Vekâletinden: 
Eski bronş beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel kırk paralıklar 

1/1/938 tarihinden itibaren bir sene nihayetüıde yani 1/1/939 tarihinde ta
mamen tedavülden kaldırılacaktır. 

Keyfiyet 2257 numaralı kanunun sekizinci maddesi mucibince il&n 
olunur. «8620» 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Mu'iiammen bedeli 2379 lira 89 kuruş olan Bergman borusu pensi, per
çin zımbası, Vitvort dişi kılavuzu, gaz dişi kılavuzu, AyarU gaz borusu pafta 
takımı, düz yivli üstüvani rayba, marangoz ve tesviyeci çekici, örs, baskı, şe
rit destre laması, somun anahtarı, cebire travers somun anahtarı ve saireden 
mürekkep 41 kalem alât ve edevat 17/1/938 pazartesi günü saat 10,30 Haydar
paşa gar binası içindeki satınalma komisyonu tarafından açık eksUtme ile 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 178 lira 50 ku
ruşluk muvakkat teminatı ile birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona 
müracaatları lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satınalma ko
misyonu tarafından parasız olarak dağıtümaktdır. (8684) 

Muhammen bedeli 422i lira olan muhteUf eb'atta 22300 kilo freze başlı 
karfiçe çivisi 17/1/938 Pazartesi günü saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan açık eksiltme ile satın almacak-
tjr. 

Bu işe girmek isteyenlerin 316 lü:a 62 kuruşluk muvakkat teminat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kiadar 
komisyona müracaatları lâzımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan para
sız olarak dağıtılmaktadır. (108) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
1 — Taşdelen menbamda mevcut hangara ilâveten yapılacak şişe depolan, 

makine ve kazan depoları ve su depolan «24,695» Ura «90» kuruş bedeli keşfi 
ile ser'idepri üzerine 5/1/938 tarihinden 20/1/938 tarihine kadar on beş gün 
müddetle kapalı zarf usulile eksUtmeye konulmuştur. 

2 — Bu inşaata aid şartname, projeler ve mukavele ve yapılacak inşaatm 
nev'i ve cinsini gösterir hülâsai keşfiye 20/1/938 akşamı saat 17 ye kadar İstan
bul Vakıflar Başmüdürlüğü Ba-^mimarüğından «123» kuruş mukabüinde alma-
bilir, 

3 İhale 21/1/938 cuma günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünde 
üygım fiat verene Vakıflar Umum Müdürlüğünde istizan edilmek şartUe yapıla
caktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona 
verilmiş olacaktır. 

4 Eksütmeye girmek isteyenler «1900» liralık teminatı muvakkate ak
çesini Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü Veznesine teslime mecburdurlar. 

5 Eksiltmeye girmek isteyenler Mimar veya Mühendis olmalan ve bu
na benzer «25,000» lirahk işleri iyi bir surette yaptıklarmı isbat edecek Ba-
ymdırlık Bakanlığımn vesikalarım İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Başmi-
marUğina göstererek aynca vesika almaları^ meşhuttur. J26) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

Üçüncü keşide 1 l/İkincikânun/938 dir. 
Büyük ikramiye 45.000 liradır... Bundan başka: 

15.000, 12.000, 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) lirahk iki adet mükâfat vardır... 

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

Yüce ve görgülü 

BIÇKI DİKİŞ YURDU 
Tesis Müdürü: ELENİ ÇORBACIOĞLU. Beyoğlu Akşam 

San'atten pek iyi derecede mezun. En son ve çok kolay bir 
usulle Fransız lüks metodla İyi dikiş bilenlere 3 ay. az dikiş 
bilenlere 6 ay, hiç bilmiyenlere 9 ay, beyaz çamaşır, erkek 
kostümü, reklâm pardesü. pijama dersleri bayanlara veri
lir. Yüce Kültür Direktörlüğünden musaddak şehadetna-
me verilir. Adres - Kumkapı Kadlrga cad. No. 93. 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye mütehassuı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
•onra saat (2,5 tan 6 ya) kadar Utan-
bulda Divanyolunda (104) nun.aralı 
husus! kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Salı, cumartesi günleri sabah 
«9,3 - 12» saatleri hakiki fıkarayn mah« 
Bimiur. Muayenehane -ve ev telefoat 
82308. Kandilli 38 — 48. 

YENt NlfiŞRtYAT 

Türkiye öğretmenlerine 
İki yıldanberi Ankarada (Yeni Kültür) 

adında aylık bir terbiye mecmuası çık
maktadır. Her öğretmenin mutlaka oku
ması lâzım gelen bu mecmuanm on nüs
hadan ibaret olan her yıUıgınm abonesi 
150, fakat öğretmenlere 120 kuruştur. 1938 
son kânun sayısile üçüncü yılına giren 
(Yeni Kültür), yeni abonelerine bir de 
kitap hediye etmektedir. Abone veya iş
leri için Ankarada Manisa saylavı Kİzım 
Naml Duruya baş vurmalıdır. 

" ^ ^ B F ^ • 
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B î o C E L .. . Cild hüceyrah 
merkezinden istihsal edilmiş cild 
için yeni ve kıymetli bir cevher 
28 gün zarfında yaşlı kadınları 

daha gönç grSsterir. 
Cildinizin, gene, terü taze ve pembe kalması için onu 

besleyiniz. Artık buruşulıluklar kalmadı: 

25 yaşından sonra; 
cildiniz, kıymetli 
Biocellni kaybet
meğe başlar. Eğer 
hemen beslenip ih
ya edilmezse bu
ruşup solar ye ih
tiyarlar. 

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

50 yaşlannda mil
yonlarca kadınların 
karakterleri genç o-
îabilir. Fakat, ihti
yarlamış gibi gö
ründükleri cihetle 
erkeklerin 3rüzünde 
hiçbir itibarları yok
tur. Son zamanlar-
'da büyük bir âlim. 
Viyana Tıp Fakültesinin profesö
rü tarafmdan keşfedilen bu yeni 
cüd unsurunda kemali itina ile 
fatlhab edilmiş genç Jıayvan-
larda gizlenmiş cild hüceyratı 
merkezinden İstihsal edilmiş saf 
Blocel vardır. Bu cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kreminde 
cildinizi beslemek ve gençleştir
mek için matlûp nisbet daire
sinde mevcuddur. Geceleri yat
mazdan evvel kullanınız. Beyaz 

B 1 O C E L 
Tesirini gösterdi 

Tecrübe edebiliriz. 
Bioceri zengin bir cilde 

malik olan 50 yaşlannda 
bir kadm 30 ve 30 yaşla
rında bir kadın 24 yaşın» 
da görünebilir. Gene laz-
1ar da hiçbir vakit göre-
miyecekleri şayanı hayret 
bir tene malik olurlar. 

rengindeki (yağsız) Tokalon 
kremini sabahları kullanınız. 
Terkibinde «Beya^ Oksijen» bu
lunduğundan birkiç gün zarfın
da birbirinden dalla beyaz üç le-
vin üzerine cildinizi şayanı hay
ret bir surette beyazlatır. Siz de 
hemen bu iki krftmi kullanmağa 
başlayınız. Memnuniyetbahş ne
ticesinden son derece memnun 
kalacaksınız. 

Biocel'U TOKALON Kremini 
k u l l a n ı n ı z v e h e r s a b a h 
d a h a gfenç grörünilnflz. . 

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

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

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

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

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

Qoyç6 Levante Linye 
aTrirbrH: 

HAMBURG 

Bambun, Brem, hnıtxs, istanbul 
, f« Baradenla « « m d a «d»e* ^« 

«Td«t montasam postalar 
Bmyma vapuru 7 K. «aniye doğru. 

0hlo6 vapuru 7 K. Saniye dogru^ 
Konya vapuru 10 K. Saniye doğru. 

Oalllea vapuru 17 K. •aniye do«ru. 
Burgaü, Varna, Köstence, İçin 

. , , limammBdan hareket edecek 
vapurla» 

Delos vapuru 9 K. saniye doğru. 
tConya vapuru 12 K^anlye doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
V« Roterdam limanlan için 

hareket edeck vapurlar 
amyma vapuru 8 K. «aniye doğru. 
Fada tafsUât için Galata'da Oju-

Mmyan hanmd» DOTÇE LEVANTE 
LİNTE vapar acenteüğma müracaat. 

Telefon: 44760 - 44789 

Romanya Seyıis^fain 
İdaresi 

Hareket edeeek vaparlar: 
Daela vapuru 12 K. sani çarşamba saat 

8 da (Pire, İskenderiye, Hayfa ve Bey
rut) a. 

Alba Julla vapuru 13 K. sani perşem
be saat 18 de (Pire, tzmlr, Malta ve Mar
silya) ya. 

Tenzilâtlı fiatlerle Berlin, Breslau, 
Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow 
ve Warszawa İçin doğru biletler, bütün 
Bomnya İçin eşyayı ticariye sevkıyatı, ga
yet elverişli yeni tarife mucibince Tuna 
limanlan İçin, Türk - Rumen itilâfı mu
cibince Şarl ve Merkezî Avrupa İçin ten-
zil&tlı fiatlerle sevkiyat. 
Fazla tafsU&t İçin Oalata Yolcu salonu 
karşısmda Tahlr bey hanmda İstanbul 
umumi acentalığma müracaat. 

Telefon: 49449 - 40450 

Tütün ikramiyesi 
Üsküdar askerlik şubesinden: 
Üsküdar As. Ş. mukayyet ve derece 

üzerinden harp malûlü subay ve erat üe 
elyevm Üsküdar emvalinden msuif almak
ta olan ve on seneliklerini alarak hazine 
Ue al&kaları kesilmiş bulunan şehit, ey
tamının 938 yılı tütün beyiye İkramiye
lerinin tesbltine başlanmıştır. Malûl su
bay ve eratın maaşı resmî sened ve ra-
porlarile şehit eytamından maaş almak
ta olanların resmî maaş ve hüviyet cüz-
danlannı ve on seneliklerini almış olan
ların da yedindekl vesaik ve hüviyet cüz-
danlannı yaptırmak üzere şubeye müra
caattan ilân olunur. 

İznıitte Şark Pazan Sadeddiu 
Yalım Ticarethanesi 

KocaeU vilâyeti mektep kitaplan «atış 
yeri. Her nevi kırtasiye «eşitleri, 
Nauman dildş ve yazı maldnelerl, Ko
dak fotoğraf makine ve levazuıı 

saire bnlonor. 

İstanbul 4 üncü İcra memurluğundan: 
937/3377 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup paraya 

çevrilmesine karar verilen hah, kanepe 
ve saire ev eşyası açık arttırma ve peşin 
para İle Teşvikiye Kâğıdhane caddesi 
124 No. h apt. 1 No. lı dairesinde lVl/38 
tarihine müsadif cuma günü saat 10 da 
satılacaktır. Kıymetinin % 75 İni bulma
dığı takdirde 18/1/938 tarihine müsadif 
aah günü saat 10 da satılacaktır. Müşte
rilerin mezkûr tarihlerde ve saatte ma
hallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaattan ll&n olunur. II. 1422 

l!#iV^MH:4 
OKSURUK ŞURUBU 

1 C » » » " ^ ^ . . . 
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En mııannit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca^ öksürüğünün | 

I katı ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri sayam dikkattir. 
Bütün eczanelerde bulunur. 

İ N G İ L t Z KANZUK E C Z A N E S İ 
Beyoğlu, İstanbul 

-»̂  

P A T I 
îş ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü Utihablarmda, 

cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basvır memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle sifayi temin eder. 

Avrupa ve Amerika ve istanbul 
Üniversitesine Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden : 

1 — Maden Mühendisi yetiştirmek üzere 13 ve madenler için jeoloji tah
sil ettirmek üzere 7 talebe Avrupa ve Amerikaya ve kezalik jeoloji tahsil için 
6 talebe de İstanbul Ünviversitesine gönderilecek ve talipler arasında müsabaka 
yapılacaktır. 

2 — Jeoloğluk müsabakasmda 1 den 7 ye kadar sıra ihraz eüenier A-> ru-
pa ve Amerikaya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye kadar olanlar ise Ensti
tü hesabma İstanbul Üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 — Taliplerin aşağıdaki şartlan haiz olması İftzıöıdır. \ 
A — Türk olmal^ \ 
B — Maden ocaklarında çahşabUecek kabiliyeti ve sıhhati! tam olmak, 

«Sıhhî muayene Ankarada yapüacaktır.» ^ 
C — Olgvmluk imtihanı vermiş olan lise veya kollej mezunu ölüp fransızca 

almanca ve ingilizce dillerinden birisini okuyup yazabilmek. 
D — Yaşı 18 den aşağı 25 den yukarı olmamak. 
4 — Mühendislik için müsabaka 3 şubat 1938 perşembe, jeoloğluk için 

müsabaka 4 şubat 1938 cuma günleri Ankarada M. T. A. Enstitüsünde yapıla
caktır. 

5 — Maden Mühendisliği imtiham hesap, hendese, cebir, mihanik, fizik, 
kimya ve yabancı dillerden biri «ingilizce, fransızca. almanca.» 

Jeoloğluk imtihanı: Riyaziye «hendese, cebir» hayvanat, nebatat, jeoloji, 
fizik, kimya ve yabancı dillerden biri «ingUizce, fransızca, almanca.» 

6 — Tahsile gönderüecek olanlar ileride tahsil müddetleri kadar mecburî 
hizmete tâbi olduklarından bu hususda mükellefiyetlerini tevsik etmek üzere 
bir taahhütname verecekler ve bımun için de muteber kefil göndereceklerdir. 

7 — İstiyenlerin nüfus hüviyet cüzdanı, hüsnühal varakasını, mektep 
şahadetnamesini veya bunların tasdikli birer suretleri 4 kıta fotoğraf \f dilek
çelerini 29/Kânımusani/938 cumartesi günü öğleye kadar Ankarada M. T. A. 
Enstitüsü Genel Direktörlüğüne göndermeleri ve 31 kânunusani 938 pazartesi 
günü sıhhî muayeneleri yaptırılmak üzere sabahleyin saat 10 da Adliye sarayı 
karşısında M. T. A. Enstitüsü dairesinde bulunmaları üân olunur. «8622» 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
İstanbul Satınalma Komisyonundan: 

1 — 32 £ayıh ana gemisinin makine tamirinin 11/1/938 salı günü saat 
16 da açık eksütmesi yapüacaktır. 

2 — Tasmlanan tutan 995 lira ve ilk teminatı 75 liradu:. 
3 — Şartnamesi komisyondadır. Görülebüir. 
4 — İsteklilerin gün ve saatinde vezne makbuzu veya banka mektuplan 

ve kanunî vesikalariyle birlikte Galata eski İthalât gümrüğü binasındaki komis
yona gelmeleri. «8596» 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualarmm sat^) yeri. 
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Bütün ağrıların panzehiridir 

Beyhude ıstırab çekmeyiniz! 
BİR TEK K A Ş E 

N E V R O Z İ N 
Bu muannid baş ve diş 
ağrılarını süratle izaleye 
kâfidir. Romatizma evcaı, 
sinir, mafsal ve adale ıs-
tırabları NEVROZİN'le 

tedavi edilir. 

Nezle , grip ve bronşite 
karşı en müessir i lâç 

NEVROZÎN'dir. 

NEVROZİN tercih ediniz. 

İSSM5 KURUŞTUR. 
Asrî kadın güzelliği 

•, 'LfTJfi:t(».. *.' « 

ve 
Avrupa müsabaka salonlarında 
VENÜS MÜSTAHZARATI 

Venüs Kremi. 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Kirpik sürmesi 

1İ^? Venüs Briyantini 
Venüs Kolonyası 

Venüs müstanzaratının gayet saf, temiz ve pahalı maddelerden yapılması 
ve cildler için sıhhî ve en kıymetli ımsurlan ihtiva etmesinden bütün dünya 
teşhir ye müsabaka salınılannda müttefikan beyam tebrik ve takdir edüerek 
daima en büyük mükâfat ve altm madalyalar verilmiştir, ömrümüzün sonuna 
kadar bir Venüs gibi gene, güzel ve cazibeU olmak isterseniz, sayam emniyet ve 
itlmad Venüs müstahzaratını daima kullaıumz. Memleket düşüncesi ve halkı
mıza hizmet nıaksadile Venüs müstalızaratım kıymet ve değerlerile mütenasib 
olmıyan ucuz fiâtlarla satılığa çıkaımaktan müessesemiz müfterihdir. 

Nureddin Evliyazade, Eczayı kimyeviye, Alâtı llbbiye ve Itriyat deposu, 
tstanbul. 

Yıldcı aranıyor 
Tahtası, tuğlası ve kiremidi bol 
olan bir ev yıktınlacaktır. Talip 
olanların Babıâli Caddesinde 
İkdcun Yurdunda 2 nci katta 
(Yedigün) gazetesi müdürlüğüne 
müracaatlan. 

Anadoludaki madenlerde İstihdam 
edilmek üzere tabiiyet ve milliyeti 
Türk, az Fransızca bilir hesabı kuv
vetli bir gence İhtiyaç vardır. Talip
lerin veslkalarile birlikte her gün 
saat 11 ile 12 arasında, Oalatada, es
ki Şarap iskelesi sokak Muradiye ha-
nmm 5 inci katmdaki Balya - Kara-
aydm şiricetlne müracaatlan. 

Yakında hareket edecek olan 

EDUARDO BiANCO 
ve meşhur ARJANTİN ORKESTRASI'mn 

Bu aksanı yeni repertuvarile 

P A R K ©TELaNDE 
gidip dinleyiniz. Bugün 17,30 da MATİNE DANSANT 

Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimli
ğinden: 

937/1591 
S. Tokatın Kurtuluş caddesinde Tepe-

üstü 80 No. h hanede sakin Şevki aleyhi
ne açtığı alacak davasmdan dolayı müd-
deaaleyhe ilânen tebligat yapıldığı hal
de mtüıkemeye gelmemiş ve müddel ta
pu senedile temlikname ibraz ederek 
mahallen ecri misil takdir edilml} ve şa
hitler dinlenmiş olduğundan müddeinia 
talebile yirmi gün müddetle ilânen gıyap 
kararının tebliğine mahkemece ksuur ve
rildiği cihetle muhakeme günü olan 
31/1/938 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat 14 de müddeaaleyhin bizzat ve
ya bilvekâle mahkemede bulunması ve 
kantini müddet zarfmda itiraz etmesi ak
si takdirde bilcümle vakaayı ikrar ve ka
bul etmiş sayılacağmdan işbu gıyap ka
ran ikametgâhmm meçhuliyetl haseblle 
gazete ile İlân olunur. M. 1420 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Bade 

Ak̂ am Matbaası 

ORIP, BAŞ ve D İ Ş A Ğ R I L A R I , 
NEVRALJİ, ARTRİTIZM. ROMATİZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

Saclarınızı 

I \9\: k4l] 'A 
SAÇ EKSİRİ 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta* 
mamen giderir ve büyüme kabili
yeti ni artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanıjı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 


