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' En ucuz ve en tesirli 
iiân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuru? 

'̂  Aksam ilân servisi, telefon 24240 

KŞAİVI TAYYARE PİYANGOSU 
Kazanan numaraları 8 inci 

sahifemizde okuyunuz. 

Sene 20 - No. 6911 - Fiati her yerde 5 kuruş 
ÇARŞAMBA 12 Kânunusani 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Eski dünyadan geni dünyaya: 4 

Satıcı akmış çorap arıyor, 
fakat kimsede yok! 

BudapeŞtede yapilSm konuşmalarda Almanlar tramvay raylannm ortasını 

Orta Avrupada bUyUk 
bîr siyaşLfaaliyet var 

güdüklere tesadüf edildi 
Romanya Hariciye Nazırı Belgrada geldi 
gazeteler hararetli makaleler yazıyorlar 

birer çayır haline getirmişleri 

Budapeşte 11 (A.A.) — İtalytu 
Avusturya - Macaristan görüşmeleri
ne bugün öğleden sonra saat 14 e ka
dar devam olunmuş ve 14 te Avustur
ya elçiliğinde delegeler şerefine bir 
öğle ziyaieti verilmiştir. 

Macaristan Hariciye Nazın, dele
geler şerefine bu aflcşam bir ziyafet 
venniş ve ziyafeti bir kabul resmi ta
kip eylemiştir. 

Budapeşte 11 (A.A.) — Havas ajan
sı muhabirinden: Selâhiyettar maha-
fil, Budapeşte müzakerelerinin ban 
müşkülâta tesadüf ettiğini bildiriyor. 
Bu mahafil, bilhassa Avusturya üe 
Macaristanın ideolojik cephede ttal-
yaya iltihak etmeğe mütemayil olma
dıklarım, çünkü böyle hareket ettik
leri takdirde ĝ arb devletleri ile olan 
münasebetlerini ihlâl etmekten kork
tuklarını söylüyor. 

Bir İtalyan gazetesinin 
makalesi 

Roma 11 (AA.) — Kcmt Ciano ile 
birlikte Budapeşteye gitmiş olan tanın
mış İtalyan muharriri Gayda, Buda
peşte müzakerelerine dair Oiomale 
d'İtalia gazetesinde şu makaleyi yaz
mıştır: 

İtalya Tuna havzasında daima ha^ 
zırdır. Bu havzada hiç bir inkisar mak
sadı gütmemiştir. Bunvm içindir ki, 

Budapeştede toplanan flç Hariciye Nazın, ttalya Hariciye Nazın Kont Clano, 
Macaristan Hariciye Naan B. Kanya, Avusturya Hariciye Nazın Guido Schmidt 

leyi karşdıkh menfaatlerini gözeterek 
p«k Âlâ tedklk edebilir. îtalyaya ge
lince, bu iM hükümetten hiç biri üze
rinde tazyik yapılması mevzuu baha-
olamaz. 

İtalya Almanyanm bu mmtakada 
hakkı olan menfaatleri tanımaktadır. 

Yakmda Yugoslavya İle Roma - Vi
yana - Budapeşte müsellesi arasmda 
bir yakınlık hasıl olacağım ümit ede
biliriz. Fakat ekalliyetler meselesi Mâ  
car - Rumen anlaşması yolımda mü
him bir engel oluyor. Bu mesele katî 
olarak ele alınmahdır. Bize böyle ge
liyor ki, bugünkü Romanya ve Buda
peşte hükümetleri gibi realist ve azim
kar İM hükümet bugün için olduğu 
gibi Uerisi için de aralarmda bir teş
riki mesai tesis etmek üzere bu mese-

Avrupa bakımından Budapeştede 
toplanmış olan Hariciye nazırlarının 
Önünde dört mühim mesele bulunu
yor: İspanya hâdiseleri, İtaİ3ran - Al
man - Japon anti komünist paktı. 
İtalyanm Milletler cemiyetinden çekil
mesi ve Roma - Berlin mihveri. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Amerika ellişer bin tonluk 
3 zırhlı yaptırıyor 

Bundan başka bir çok zırhlı, kruva
zör, torpido vesaire yapılacak 

Vaşingtcm 11 — Amrârika hüktlme-
Unin inşasma karar verdiği harp ge-
tnilerinin hacmi istlablleri şunlardır: 
Her biri ellişer bin tonluk üç zuhlı, 
27.000 tonluk IM tayyare gemisi, 
86,000 tonluk 3-4 zırhh kruvazör, 
$18,000 tonluk 3-4 hafif kruvazör, tor
pido muhripleri ve denizaltı gemileri. 

Bundan başka B. Roosevelt süratle 

birçok tayyarelerin inşasmı «nrede-
cek ve kadro harici çıkanlMak gemi
ler yaşuun on beşten on sekize iblâ
ğım teklif edecektir. 

Vaşington 11 (A.A.) —Reisicumhur 
Roosevelt Hariciye nazm ile harp filo
su kumandanmı davet ederek kendile-
rile munzam deniz inşaat programınm 
tedkUdne devam etmiştir. 

Bu AKŞAM MELEK sinemasında başlıyacak olan 
A T E Ş B Ö C E Ğ İ filminin baş artistleri 

lltatürk ve inkılâbı 
F r a n s ı z c a ve a l m a n c a n e ş r o 

l u n a n e s e r l e r i n sa jas ı 6 3 0 
k ü s u r a ç ık t ı 

Ankara 11 (Telefonla) — Ulus ga
zetesinin yazdığına göre, Atatürk ve 
inkılâbı hakkmda yabancı dillerde 
neşrolunan eserlerin sa]nsı yalnız al
manca ve fransızca olmak üzere 630 
küsura çıkmıştır. Gündelik gazeteler, 
mecmualar ve brosürlerdeki sayısız 
tıeşriyat bunun haricindedir. 

Ç i m e n t o n u n g ü m r ü k r e s m i 
i n d i r i l d i 

Ankara 11 (Telefonla) — Son ay
larda baş gösteren çimento buhranını 
önlemek için yabaiıcı memleketlerden 
ithal edilecek 40 bin ton çimentoya 
münhasır olmak üzere gümrük tarife
sinin (469 A) numarasma giren çi
mentoya mevzu gümrük resminin yüz 
kiloda 30 kuruşa indirilmesine Vekil
ler heyetince kaSrar verilmiştir. 

ftlckn^Mi 

Berlinin meşhur Kurfürstendamm caddesi' 
[Hikmet Feridun Es'in mektubunu yedinci sahifemizde okuyuntıı] 

Recai Nüzhetin açtığı 
davaya dün başlandı 

Ahmed Emin Yalman: "Suçlu 
biz değiliz, odur,, dedi 

Mahkeme Ahmed Emin Yalman tarafından Recai Nüzhet 
aleyhinde cürüm tasnii ve hakaret davası açılıp açılmadığım 

Müddeiumumîlikten sormağa karar verdi 

Ootobüs münakaşası etrafmda Tan 
gazetesinde yazılan yazılarda ismi 
geçtiği ve kendisine hakaret edildiği 
iddiasile Recai Nüzhet Baban tarafm-
dan Ahmed Emin Yalman aleyhine 
açılan hakaret davasına dün asliye bi
rinci ceza mahkemesinde başlandı. Ak
şam saat beş buçukta celse açıldı, Ah
med Emin Yalmanla Tan gazetesi neş
riyat müdürü Sabri Salim, avukatlan 
Nazml Nuri ve davacı Recai Nüzhet 
Baban yerlerine geçtiler. Vaktin geç 

olmasına rağmen gene birçok merak-
h dinleyiciler de mahkemeye girdiler. 

Maznunların ve davacüann hüvi
yetleri tesbit edildi. Davacı Recai Nüz
het Baban, 41 yaşında olduğımu, es
kiden vilâyet mektupçuluğu yaptığı-
m, şimdi hiç bir işle meşgul bulun
madığım söyledi. Bımdan sonra müd
deiumumîliğin 17-12-937 tarihli iddia
namesi okımdu. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
ıiMHiMHmHMiiinHimiffiiııııiiiııınııuııınıiHiiHuıııiMnııuııııuıiHiıiMiıııaııııımıııninııııııuınııuıınn 

J E A N E T T E M A C D O N A L D ve A L L A N T 0 N K 8 

Tek elden 
Bazı mahsııMerimUd istihsal eden 

vatandaşlanrmz malûmdur; tnıvlan 
ecnebi memleketlerde alacak müşte
riler de keza bilinir. 

Aradaki mutavassıtların -^ani boa 
çeşit ihracatçUann- fuzultUği hisse
dilmiş; harid ticaretimizin bir kısv» 
tek elden (Devlet elHe) idare dunor 
çakmış. Bu mesele düşüniUiiyormuş. 

Fakat öyle şeylerde vardır ki, dev 
leUn muayyen daireleri büyük mik
tarda satın ahr. Burüan yapan da dün>-
yada üç beş fabrikadır. Asıl bu gibi 
işlerde mutavassıta normalin pek üg-
tünde -komisyon şeklinde- kâr btra>-
kıp bırakmamak meselesi de ayni su^ • 
rette düşünelecek mevzulardan değü 
»»***"?• I İ ^ İ S KÜTÜPHANE 

Komgular — Her gece bir eğlentideler!.. Bak, bu gece de tiyatroya gidiyorlari. 

ANKARA 
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Japonyanm Çine harp 
ilân etmesi muhtemel 

Japonlar Çin sahillerini abluka ederlerse 
mühim hâdiseler çıkmasmdan korkuluyor 

Londra 11 — Tokyo imparatorluk 
konferansmın İçtimaa daveti, Londra 
siyasî mahfilinde heyecan tevlld et
miştir. Bu mahafil, meclisin Çine harb 
llâmna karar vererek bu suretle Çin 
sahillerini tamamile abluka etmesin
den endişe ediyor. Hong-Kong'ım Ja
pon donanmasmm abluka etmesi 
muhtemel mmtakaya dahil ohna-
smdan korkuluyor. Böyle bir hal İn
giliz Japon münasebatmı vahlmleş-
tlrecektir. 

Tokyo 11 (A.A.) — Maliye nazın 
Kanya İmparatorluk konferansından 
evvel akdedilen kabine toplantısında 
Japon maliyesinin Çine karşı uzun mu
hasamatı muvaffakiyetle karşılayabi
lecek vaziyette olduğunu beyan etmiş 
ve demiştir ki: 

Japon hükümeti ve milleti sıkı bir 
İşbirliği neticesinde uzun muhasamatı 
bilhassa şimalî Çinin iktisadî kalkın
ması ve şarkî Asyada iktisadî bir blok 
tesisi sayesinde hiç şüphesiz iyi bir şe
kilde başaracaklardır. 

Romanganın ya-
hudi aleyhtarlığı 
Dünya yahudi kongresi icra 

komitesi bunu şiddetle 
protesto etti 

Cenevre 11 —. Dünya ya
hudi kongresinin icra komitesi, Mil
letler Cemiyeti azasına ve Amerikaya 
tebliğ edilen bir karar sıureti kabul 
etmiştir. 

Komite, yeni Romanya hükümeti
nin yahudi aleyhtan politikasını şid
detle protesto etmektedir. 

Komite 17/1 tarihinde Cenevrede 
toplanacak olaiı konseye, Romanya 
yahudilerinin haklannı tamaraen 
muhafaza için Milletler Cemiyeti ta
rafından tesbit edilen kaidelere uy
gun bir müracaatta bulunacağım 
ilâve etmektedir. 
R o m a n y a Mil le t ler C e m i y e 

tine müracaat e d e c e k 
Bükreş 11 (A.A.) — Romanya hü

kümeti, harptenberi Romanyaya hic
ret etmiş olan ve adedleri resmî ista
tistiklere göre, yarım milyona baliğ 
olan Yahudiler meselesini Milletler 
Cemiyetine bizzat sevkedecektir. 

Hariciye Nazın B. Micescu, muta
savver tedbirlerin 1919 senesinde Ru
men topraklarında bulunmakta olan 
Yahudilere karşı müsamahasızlık ma
hiyetini haiz olmıyacağını izah ede
cektir. Yalnız o tal-ihtenberl Iktisab 
edilmiş olan tabiiyetler yeniden göz
den getirilecektir. 

Asılsız bir haber 
İstanbul için hususî bir 

idare tarzının kurulacağı 
haberinin aslı yok 

Ankara 12 (Telefon) — Dün bura
ya gelen Haber gazetesinde «İstanbul 
için hususî bir idare tarzı kurulacak, 
hükümet şimdiki şeklin işlerde insi
camı bozacak vaziyetler ihdas ettiği 
kanaatindedir» serlevhası altında An-
karadan gönderilmiş bir haber çık
mıştır. Bu haberde hükümetin vilâ
yetler idaresi kanununun bazı mad
delerini değiştirmek ve tarihi epey es
ki olan bu kanunun yerine bugünkü 
ihtiyaçları karşıhyacak yeni hüküm
ler koymak için tetkiklere başladığı 
yazılmaktadır. 

Ankarada salâhiyettar makamlar
dan yaptığımız tahkikata göre bu ha
berlerin katijryen asıl ve esası yoktur, 
gene bu gazetenin yazdığa gibi vali B. 
Muhlddln Üstündağm Ankaraya geli-
jfi muhayyel olan bu haberle alâka
dar değildir. 

Cumhuriyet Halk partisi 
grupunun dünkü toplantısı 
Ankara 11 (A.A.) — C. H. P. grupu 

bugün 11/1/938 Trabzon mebusu 
Hasan Saka'nm reisliğinde toplandı 

1 — Türk gemi kurtarma anonim 
şirketinin tasfiyesile hukukunun hü
kümete bağlı bir idareye devri haJc-
kmdaM kanun lâyihası üzerinde bazı 
hatiplerin mütaleası dinlendi. 

Hükümetin mevzua aid izahatı 
grup heyeti umumiyesince müttefi-
kan tasvip olundu. 

İpliklerin gümrük 
resminde jenzilât 

Yapılan tenzilât yüzde 25-60 
nisbetindedir 

Ankara 11 (Telefonla) — Gümrük 
tarifesinin 366, 367, 368, 369 ve 370 inci 
maddelerine göre ipliklerin 10 numa
raya kadar olanlarına (10 dahil) mev
zu gümrük resminin yüzde altmış, 
10 dan 20 numaraya kadar olanlan-
nm (20 dahil) mevzu gürıırük resıni-
nin yüzde yirmi beş, 20 ö.en yukan 
olaîılarma mevzu gümrük resnünin 
yüzde yirmisi nisbetinde tenzüi Vekil
ler heyetince kararlaştırılmıştır. 

Bundan başka yine gümrük tarife
sinin 366 A ve B maddelerine giren 
İpliklemn 10 numaraya kadar olanla-
n n a (10 dahil) mevzu tenzilâttan ev
velki gümrük resminin yüzde doksan, 
10 dan 20 numai-aya kadar olanları
na (20 dahil) mevzu tenzilâttan ev
velki gümrük resminin yüzde elli, 
20 den 24 numaraya kadar (24 dahil) 
olanlanna mevzu tenzilâttan evvelki 
gümrük resminin yüzde 30 nisbetinde 
tenzili ve daha yukarı numaralairla 
367, 368, 369 ve 370 inci maddelere 
dahil iplikler için 5500 numaralı ka
rarname ile kabul edilen tenzilât nis-
betlerinin muhafazasına da Vekiller 
heyetince karar verilmiştir. 

U l u s ref ikimizi tebrik 
Ankarada çıkan Ulus refikimiz 19 

yaşma basmıştır. Kıymetli arkadaşı
mızı hararetle tebrik ederiz. 

Atinada ziyafetler 
Yeni evliler Avusturyaya 

hareket ettiler 
Atina 11 — Dün İngiliz sefaretha

nesinde şehrimizde bulunan Kent 
dükü ile düşesi şerefine ziyafet veril
miş, bu ziyafette, kral, prensesler, baş
vekil ve nazırlar hazır bulunmuşlar
dır. Yunan veliahdı ve zevcesi, bâlay-
lannı geçirmek için pazartesi günü 
Avusturyaya hareket etmişlerdir. Ro
manyalı veliahd prens Misel, meçhul 
asker âbidesine çelenk koymuştur. 

Yugoslavya sefarethanesinde Yugos
lavya kral naibi prens Pol'un şerefi
ne bir ziyafet verilmiş ve bu ziya:fette 
kral, prensesler Yunan nazırları hazır 
bulunmuşlardır. Atina fakirleri için 
Yugoslavya kralı naibi prens Pol yüz 
bin, Yunan kralı iki yüz bin. Yunan 
veliahdı da yüz bin drahmi teberru et
mişlerdir. 

Almanyaya ısmarladığımız 
vapurlarm birincisi cumartesi 

günü denize indiriliyor 
Berlin 11 (A.A.) — Türkiye Deniz-

yollan işletmesi müdürlüğü tarafın
dan Kiel'deki Krupp tezgâhlaruıa ıs-
maı-lanan vapurlardan birincisi 15 
sonkânun cumartesi günü denize in
dirilecektir. Vapurun kordelâsı Türki
ye büyük elçisinin refikası bayan 
Hamdi Arpaz tarafından kesilecektir. 
3600 beygir kuvvetinde iki Krupp 
buhar türbini üe mücehhez olan va-
bur 450 yolcu alabilecektir. Vapur 
Marmara seferlerine tahsis edilecek
tir. 

GÜNÜN HADISELERI 

Japonya'nın Çin'e 
ilânı harbi 

Dün Mikado'nun başkanlığı altında 
cJapon İmparatorluğu konferansı» top
landı. Ayni meclisin 70 senede ancak üç 
kere _ o da Rus - Japon harbi, umumî 
harp gibi fevkalâde ahvalde — içtima et
tiği düşünülürse, Uzak Şark imparatorlu
sunun nasıl bir dönemeçte olduğu anla
şılır. 

Verilen haberlere nazaran, bu toplalıtı-
dan gaye, Çin'e ilânı harp etmektir. 

Bunun, Çin noktai nazanndan pek o 
kadar ehemmiyeti olmasa gerektir. Çünkü 
nasıl olsa muharebe yıldırımı, başınm 
üstündedir. Olan oluyor. Gerçi İlânı harp
ten sonra, bütün Çin sahillerinin Japon'
lar tarafından ablukası da mevzuu bahis-
dir. Fakat, böyle bir ilânı harp, daha zi
yade Avrupa'ya meydan okumak. Milletler 
Cemiyetini müşkül mevkie sokmaktır. 
Çünkü, Ulusal Kurumu, mevzuatı mu
cibince, mütearrızı cezalandırmak mecbu-
tiyetindedir. Tecavüzün vaki olduğunu 
anlaması için ise, resmen ilânı harp edil
diğini öğrenmesi lâzımgeliyor. Bu sebeble-
dir ki İtalya, Habeşista'nı harp ilM et
meksizin zaptetmiş, Japonya da Çin har
bine ayni suretle başlamıştı. Fakat şimdi, 
kendine bir zarar getirilemiyeceğini muh
telif denemelerle anladı. Bunu dünyaya 
da göstermek istiyor. 

Çin'deki sefirin geri çağınlmasınm, İm
paratorluk Konferansının toplanmasmm 
ve nihayet ilânı harbin sebebi ancak böy
le izah edilebilir. 

• o e 

50000 tonluklar 
italya, denizlerdeki ihtişamını göster

mek İçin, 35,000 tonluk iki zırhlı ısmarla-
mıştı. Japonya'nın ve İngiltere ile Ameri
ka'nın da 46,000 tonlukları tezgâha vere
ceği söyleniyordu. Fakat bu sefer hacim 
büyüdü. Şimdi de Amerika'nın 50,000 
tonluk sipariş edeceği öğreniliyor. Demek 
yalnız aded değil, beher geminin koca-
manlığı etrafmda da yarış var. Amerika, 
bir gün uzak denizlerde muharebeye mec
bur kalacağını düşünerek buna mecbur 
oluyor, çünkü her gemi sefer edince kıy
metinden kaybeder. 

F. Tanur 

Istanbulun 
imar işi 

Vali ve belediye reisi 
avan proje ve maketleri 

Ankaraya götürdü 
Evvelki akşam Ankaraya giden vali 

ve belediye reisi B. Muhiddin Üstünda
ğm Ankarada temas edeceği işler ara
sında İstanbul şehir plânı da bulun
duğunu yazmıştık. 

B. Muhiddin Üstündağ, şehircilik 
mütehassısı B. Proste'un hazırladığı 
avanprojeden başka İstanbul ve Bey-
oğlunun müstakbel şekillerini gösteren 
dört parça maketi birlikte götürmüş
tür. Alâkadar makamlara arzedile-
cek bu maketler, kabartma olarak İs
tanbul ve Beyoğlunun mücessem şe
killerini göstermektedir. Gene ayni 
semtlere aid B. Proste'un hazırladığı 
plânlar 1-2000 mikyasında tanzim edil
miştir. 

Şehre aid bu plân ve maketlerden 
başka Floryaya aid bir plân da vardır. 

Floryanın ne suretle tanzim edile
ceği evvelce kararlaştırılmış ve Nafıa 
vekâleti bunu tasdik etmişti. B. Proste 
bu sefer evvelce tasdik edilen umumî 
pl^n dahUinde Floryanın bina kısmı
na taallûk eden ikinci bir plân hazır
lamıştır. Bu plânda Floryada yapıla
cak binaların irtifalan, haricî şekille
ri gösterilmiştir. 

Mersin heyeti hâkimesi 
aleyhine tahkikat yapılmamış 

Mersin 11 — Gazetenizin 9/1/938 
günlü nüshasmm 12 nci sahifesinin 
3 üncü sütımunda Mersinde yapı
lan adlî tahkikat serlâvhalı yazıda 
Mersin icra memuru, müstantik, 
müddeiumumi, sulh ve ceza hâkim
lerinin işten el çektirildiği ve bun
lardan icra memunı, müddeiumumi 
ve müstantik haklanndaki ihbann 
doğru olmadığı anlaşılmış ve iadei 
memuriyetleri vekâletçe kararlaştı-

• nimış olduğu Ankaradan telefonla 
alman bir habere istinaden yazılı ol
duğu görülmüştür. Halbuki Mersin
deki hâkim ve müddeiumumiler 
aleyhinde hiç bir tahkikat yapılma
mış ve işten el çektirilme keyfiyeti 
vâki olmamıştır. İşbu yazının gaze
tenizin ayni sununda, ayni harflerle 
tekzibini rica ederim. 

Cumhuriyet müddeiumumisi 
Enver Ünal 

-

Amerikada lıarb ilânı için lıaikın reyine 
baş vuruiması kabul edilmedi 

B. Roosevelt bu hususta yapıEan 
teklife şiddetle itiraz etti 

Vaşington 11 (A.A.) — Harbin ilâ-
nmdan evvel reyiâmma müracaat 
edilmesi ha:kkında Ludlow tarafmdan 
yapılan teklif üzerine B. Roosevelt'in 
kongreye gönderdiği mektubun başlı
ca kısımları şunlardır: 

<;Ludlow tarafından verilen kanun 
lâyihası hakkında noktai nazarımm 
bildirilmesine dair tarafınızdan vuku-
bulan taleDe cevaben kanunu esaside 
yapılması teklif edilen tadilâtın kabi
li tatbik ve hükümetimizin şeklile ka-
büi telif olmadığı kanaatinde bulun
duğumu açıkça beyan ederim. 

Hükümetimiz, ekseriyetin serbesçe 
seçtiği mümessiller vasıtasile onların 
kontroluna tâbidir. Cumhuriyeti te
sis edenler, halkın pratik bir şeküde 
icrayi hükümet etmesi için yegâne ça
re olarak bu serbes temsil şeklini bU-
hassa kayda şayan bir ittifakla kabul 
etmişlerdir. 

Kanunu esaside yapüması teklif edi
len böyle bir değişiklik herhangi bir 

cümhurreisini haricî siyaseti tedvir 
hususunda atıl bir halde bırakacağı 
gibi, diğer milletler de Amerikaya bilâ 
mücazat tecavüz edebilecekleri ka
naatinin hasıl olmasına yardım etmiş 
olacaktır. 

Bu teklife taraftar olanların Ame
rikanın harp haricinde kalmasına yar
dım edeceklerine samimiyetle inandık-
larmdan tamamile eminim. Şuna da 
kaniim ki, bu teklif tamamile aksi bir 
tesir hasıl edecektir.» 

Bankhead bu mektubu okumuş ve 
reyiâmma müracaat aleyhinde söz söy-
liyerek Ludlow tarafından yapılan tek
lifin yirmi senelik parlâmento haya-
tmda; kongreye tevdi edüen meselele
rin en mühimmi olduğımu beyan et
miştir. Kongre Ludlow'un teklifini 
reddetmiştir. 

Vaşington 11 — Resmî mah
filler Ludlow teklifinin kabul edilme
mesini memnuniyetle karşılamakta
dır 

Askerlik ve nüfus kanunlarına göre 
verilecek cezaların affı kanunu 
Tunceli vilâyeti halkı hakkındaki bu 

kanunun encümenlerce müzakeresi bitti 
Ankara 11 (Telefonla) — Tunceli 

vilâyeti halkından olup ta nüfus ve 
askerlik kanunlarma göre kendileri
ne verilmesi lâzım gelen bazı cezala
rın affına, nüfus yazımı ve askerlik 
işlerine dahil olan kanunun bazı mad
delerinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun lâyihasının encümenlerce mü
zakeresi bitmiştir. Lâyihanın aldığı 
son şekli aynen bildiriyorum: 

Madde 1 — 2887 sayılı kanunun 
birinci maddesi aşağıda yazılı şe
kilde değiştirilmiştir: 

Tunceli vilâyeti halkından olup ta 
her ne sebeple olursa olsun, şimdiye 
kadar gizli kalanlarla doğum, ölüm, 
evlenme, boşanma ve kayıp vakaları
nı yazdırmamış olanlar hakkında 2576 
sayılı kanun hükümlerine göre tayin 
edilmesi lâzım gelen cezalar affolun-
muştur. Bu kanunun tatbiki müdde-
tince yukarıda yazılı işlerden dolajn 
takibat yapılmaz ve verilecek nüfus 
cüzdanlarmdan cüzdan bedeli; harç 
ve damga resmi almmaz. Bu vilâyet 
ahalisinden nakli hane ve tebdili mes
ken vukuatını yaptırmainış olanlar

dan alınması lâzım gelen cezalar da 
affedilmiştir. 

Madde 2 — 2576 sayılı kanunun 
pulsuz ve cezasız kısmma dair hü
kümleri Tunceli vilâyeti halkı hak
kında 1 ikincikânun 940 tarihine ka
dar tatbik olunur. 

Madde 3 — 2887 sayılı kanunun 
dördüncü maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir: 

2887 sayılı kanunun neşrinden ev
vel firari ve izinsizlerden işbu kanu
nun meriyet müddeti içinde şubele
rine gelenlere ve getirilenlere bu suç
larından dolayı ceza verilmez ve piya
de kıtalarında altı ay muvazzaf hiz
mete tabi tutulur. 2887 sayılı kanunun 
neşrinden sonraki firarî ve izinsizler
den bu kanunun meriyet müddeti 
içinde askerlik şubelerine gelenlere 
bu suçlarından dolayı ceza verilmez 
ve sınıflarına mahsus muvazzaflık 
müddetleri tamâmlattmlır. 

Madde 4 — 2887 sayılı kaiıun hü
kümleri 1 birinCikânun 940 talihine 
kadar uzatılmıştır. 

Madde 5 — Bu kanun neşri tari
hinden muteberdir. 

Son dakika 
Meçhul taiıtelbahir 
gene meydana çıktı 

Barselön açıklarında bir 
Hollanda vapuru batırdı 

Paris 12 (Akşam) — Son dakikada 
gelen haberlere göre bir Hollanda va
puru Valensiyadan 47 mü uzakta 
meçhul bir tahtelbahir tarafından ba
tırılmıştır. Civardaki bahkçılar batı-
nlan vapurun tayfalarını kurtarmış
lardır. 

Hitler İtalyaya 9 
mayısta gidecek 

Berlin 11 (A.A.) — Umumiyet iti-
barile iyi malûmat alan mahfülerde, 
B. Hitlerin İtalyaya 9 mayısta gide
ceği ve bir hafta orada kalacağı bil
dirilmektedir. B. Hitler, hem devlet 
hem de hükümet reisi sıfatUe seya
hat edecektir. 

Nasnoyal sosyaüst mahfiller, B. 
Hitlerin Papayı ziyaret etmiyeceğini 
bildiriyorlar. 

Hava kuvvetlerimiz için 
. I 

Hükümet 28 milyon liralık 
teahhüdata girişebilecek 
Ankara 11 (Telefonla) — Hava 

kuvvetleri için 21 rhîlyon liralık teah-
hüde girişilmesi hakkındaki kanıma 
ek kanun lâyihasmın encümenlerce 
müzakeresi bitmiş ve lâyiha Meclis 
ruznamesine alınmıştır. Yeni lâyiha 
ile hükümete hava kuvvetlerimiz için 
yeniden 7 milyon liralık teahhüdata 
girişilmesi salâhiyeti verilmektedir. 

Kutup bursları üzerinde 
bulunan Rus heyeti 

Moskova 12 —« Şimal yolu merkezi 
idaresinin reisi Otto Şmit, Tass ajan-
smm bir muharririne şu beyanatta 
bulunmuştur: 

«Ermak buz kıran vapuru, buz 
üzerinde kışlıyanlan almak üzere 
Şimal Kutbu istasyonuna mülâki ol
mak için buz mıntakasına girecektir. 
Bu harekâta tayyareler de iştirak 
edeceklerdir. 

Bu sefere iştirak eden bütün tay
yareler Sovyetler birliği kahramanı 
Epsrin'in idaresine verilmişlerdir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA 
Bay Sabri Toprağ'm 
reddedilen teklifleri 

Eski Ziraat Vekili sayın bay Sabri 
ÎToprak, meclise iM kanun lâyihası 
yermişti: . 

. Birincisi, Türkiye'ye gelmesi muh
temel herhangi u-ktan muhacurler 
arasında Yahudilere istisnaî bir mev-
Jri ayırmak; onlan katiyyen içen bı
rakmamak. ^ 

İkincisi, türkçeden ve «nkı düler»-
aen maadasmı aUeleri arasmda konu
şanları şiddeth cezalara çarpmak: 
Hapsetmek; kendilerinden yüksek pa
ralar ahp bunun yansmı cürmü ihbar 
edenlere vermek; böyle bir sebeple 
mahkûm olam medenî hakların bazı
larından mahrum etmek. 

* * • 
Millet mecüsindeki Hariciye encü

meni lâyihalardan birmcisini, Dahi
liye encümeni de ikincisini «müfrit» 
fikirier telâkki etmiş; gerek hudud-
lanmızı ayarlamak, gerek harsunm 
aşdamak için mevcud nizam ve ted
birlerimizin kâfi olduğunu ileri süre
rek reddetmiş. 

Bu kararlar. Milletin hislerine ve 
matbuatın evvelce kısmen izhar etti
ği düşüncelere çok uygundur. 

Biz, Türkiye'nin tam mânasile dört 
başı mamur Türk kalmasım, harsımız 
dalbudak salarak daha da türkleşme-
sini istiyoruz. 

Bazirgânlıklann, kozmopolitliklerin, 
Türk tebaasıyken cavalacoz bir fran-
sızcayı aile dili diye benimsemelerin 
aleyhindeyiz. 

Fakat bunları önliyelim derken, 
müşfik, rahîm, mantıkî ve insaniyet-
perver millî ananemizden ayrılarak, 
dünya üzerinde esen yabancı havalara 
da yelken açamayız: Bir ırkı ötekin
den nazariyece aşağı göremeyiz. Eğer 
hâdisat icabı şunu veya bımu konuk 
yahud mülteci kabul etmemek icab 
ediyorsa, o kadar kuvvetliyiz ve kapı
larımıza öyle hakimiz ki, vize verip 
vermemekte kim bizi zora sokar? 

Doğrusu,, cumhuriyet rejimi, böyle 
bir karar vermekle ağır başhhğmı, fa
zıl ve kemalini, siyasetindeki istik
lâlini medeniyet âlemi muvacehesin
de bir kere daha isbat etmiştir. Bu
günkü demokrasUcr ve tarihin yarın
ki bitaraf ve yüksek hükmü karşısın
da, bu, bize kocaman bir iftihar hisse
si temin edecektir. 

İnsafımıza dokunur, şu kadar bin 
Yahudiyi de diğer ırktan muhacirler 
arasmda alınz; hesabımıza uymaz, 
hiç birini kabul edemiyeceğimiz için 
nazikâne teessüfle itizar ederiz. Yok
sa, içinden Spinozo'lar, Einstein'ler de 
çıkan bir millete vebalı karantinesi 
yapmağı havsalamız almaz. 

*** 
Bu, haricî siyasetimize taallûk eden 

kısım. 
Dahildekilere gelince, o, daha vazıh

tır. Gerek müslüman düıine mensup, 
gerek hristiyan, gerek musevî, birçok 
camialar vardır ki, evlerinde ve iş ha
yatlarında, yabancı diller konuştukla
rı, -harsen de, zeytinyağmm sudan ay
rı durduğu gibi - millete uzak kaldık
ları; hattâ aralarındaki kombinezon
larla, biribirlerini tutmalarla, bazı şu
belerde üste dahi çıkmak istedikleri de 
meydandadır. 

Eski devrin zihniyeti, onlan bu hu
susiyetlerinde teşvik bile etmişti. Fa
kat şimdi vaziyet öyle değildir. Türki
ye'de yaşayıp da türkleşemiyenler - bu 
mertebeye erişemedikleri nisbette - za-

Otobüs işi 
tahkikatı 

Müfettişler bazı noktalan 
derinleştirmeğe lüzum 

gördüler 
otobüs işlerini tedkik eden mülkiye 

müfettişleri fezlekelerini hazırlarken, 
şikâyetçilerin ve alâkadar bazı kimse
lerin yeniden malûmatlarma müracar 
at etmeğe lüzum görmüşlerdir. Evvel
ki gün geç vakit Galatada komisyon-
cululda meşgul olan B. Kadri namm-
da birini dinledikleri gibi, dün de ev
velce dinledikleri itd otobüsçüyü tek
rar çağırarak malûmatlarına müra
caat etmişlerdir. 

Dün iki otobüsçünün davetinin, ev
velki gün dinlenen B. Kadriıün verdi
ği izahatla alâlcadar olduğu tahmin 
ediliyor. 

Müfettişlerin otobüs işlerinde yerü-
den bazı noktalan aydırüatmak iste
meleri, fezlekenin ikmaılini bir müd
det için tehir etmiştir. 

Çirkin lıir \&\M 
I . 

Bir genç, kendisine yüz 
vermiyen bir kızı^ 

sokakta dövdü 
Dün Aksarayda Yusufpaşa civann-

da cadde üzerinde atılan tabanca ses
leri o civar halkını telâşa; düşürmüş
tür. Vaka şudur: 

O civarda oturan 18 yaşlannda Sa-
lâhaddin, bir müddettenberi Feriha 
isminde bir kız talebenin peşine takıl
mıştır. Feriha, Salâhaiddine yüz ver
memektedir. Dün Salâhaddin, Feri-
hanm yolunu beklemiş ve kendisine 
ötedenberi yaptığı teklifleri tekrar 
etmiştir. Ferihadan yine red cevabı 
alınca, üzerine hücum ederek ada-
maküU doğmuştur. 

Feriha, bir aralık Salâhaddinin 
elinden kurtulup bir sokağa dalmış
tır. Salâhaddin de evvelceden hazırla
mış olduğu tabancasını çekmiş ve ar
kadan ateş etmiştir. Feriha, bin müş-
kilâtla: kendini kurtarabilmiş, bu sı
rada da polis ve halk toplanarak Sa-
lâhaddini yakalamışlardır. Zabıta, 
Salâhaddin hakkmda lâzım gelen tah 
kikat evrakım tanzim etmiş ve kanu
nî takibata başlamıştır. 

Haklı şikâyetler 
İlk okul öğretmenlerinin 

kıdem zamları 
Benim vaziyetimde bulunan 700 

den fazla ilk okul öğretmeni vardır: 
Bıtolarm mesailerinde muvaffakiyet 
görülmüş, birer derece terfi etmişler
dir. Bu hakları için de, 1936 senesi 
eylülü başlangıç itibar edilmiştir. 

Bu şekilde terfi edenlerden bir kıs-
mmm müktesep haklan 937 hazira-
nmda verildiği halde bizim gibi bir 
kısmmm hakkımız hâlâ verilmemiş
tir. Hattâ gazetelerdeki ümid verici 
neşriyata rağmen henüz paramızı 
alamadık. 

Bir memurun maaşmm artması ga
yet tabiîdir. Artan kısım da geçim 
vasıtasının kopmaz bir parçasını teş
kil eder. Bunların verilmesinde teeh
hür, maaşların aylarca sürüncemede 
kalması değil midir? Aylıklarımız bi
zim yegâne gelirimizdir. Tediye ge
ciktikçe boyuna borca batıyoruz. Ço-
luğumuzla, çocuğumuzla acınacak va
ziyetteyiz. (İmza mahfuzdur) 

AKŞAM: 
Muallimlerimizden bu kabil bir çok 

mektuplar aüyoruz. Kıdem zamlan-
nm verilmesi bir kanuni zaruret ol
duğu halde şimdiye kadar verilmeme-
slndeki sebebler için şehir haberleri 
kısmında lâzımgelen tafsilât veril
miştir. Bu tafsilât da bize gösteriyor 
ki ortada malî bazı zaruretler var
dır. Ancak senelerce çalışarak mesle
ğinde liyakat gösteren ve vatan ço
cuklarını yetiştirmek vazifesini üze
rine alan muallimlerin bu gibi istih
kaklardan mahrum kalmamaları için 
varidatın seyrleri ve temevvüçlerile 
alâltadar olmıyacak daha amelî bir 
usul bulunması lâzımdır. Alâkadar 
raakamlann bunu salim bir kaideye 
bağlamalan lâzımdır. 

Muallimlerin 
kıdem zamları 

Tevziat için biraz daha 
tahsisat bekleniyor 

Muallimlerden birçoğu şimdiye ka
dar kıdem zammını alamamışlardır. 
937 vUâyet bütçesinde yapılacak ta
sarrufla bu zam verilecekti. Fakat 
şimdiye kadar yapılan tasarruf an
cak 3 aylığa yetecek kadardır. 

Kanunen, terfi eden muallimlerin, 
terfi ettikleri tarihten itibaren yapı
lan zamdan istifaüe etmeleri lâzım
dır. Fakat yine kanundaki bir kayde 
göre, şayet malî imkânsızlık varsa vi
lâyet makamı, muallimin terfi ettiği 
tarihten itibaren değil, kâfi tahsisat 
elde edildiği tarihten itibaren yapılan 
zamlan tediye etmek hakkma malik
tir. 

Muhasebe müdürlüğü, terfi eden 
muallimlerin kıdem zamlarmı devam
lı olarak ödeyebilmek için biraz daha 
tahsisat birikmesini beklemektedir. 
Bu itibarla; bir iki ay içinde para biri
kirse muayyen bir tarihten itibaren 
kıdem zamlan ödenmeğe başlana
caktır. 

rar görüyorlar; göreceklerdir de... 
Sabık ekalUyetlerin bugünkü baki

yesi bunu anlanuyacak kadar akılsız 
değildir. Heyhat, içlerinde kırk yıllık 
Yani'ler vardır; Kani olamıyorlar, ebe» 
diyen de olamıyacaklardır. Fakat, her 
medeniyet, hariçten gelen unsurları 
temsil edebilmek, hazmedebilmek ik-
tidanndadır. Tarihin bin bir misali 
bunu gösteriyor. Bugünkü medeni 
Türk camiasının - zaten Türkiye'de 
adedi mahdud olan - birkaç bin aykın 
aUeden doğma mahdud miktardaki ço
cukları benimsiyemiyeceğini tevehhüm 
etmek, yalnız onların değil, l)izlerin 
de aleyhimize bir not vermek olur. 

İşte, red kararuun ruhunu ve hik
metini biz böyle anhyoruz. 

(Vâ-Nû) 

İki yaralama 
Bıçak meselesinden çıkan 

münakaşe kanlı netice 
verdi 

Ramide oturan Şevket isminde bir 
genç, bundan bir müddet evvel ar
kadaşı Recebe emaneten bir bıçak bı
rakmıştır. Şevket; dün Recebe rasgel-
miş ve bıçağım istemiştir. 

Recep bıçağı vermek için Şevketle 
birlikte evine giderken yolda iki arka
daş arasında kavga çıkmıştır. Bir ara
lık kavga şiddetlenmiş ve Recep taşı 
dığı bir bıçağı çekerek Şevketi muh
telif yerlerinden yaralamıştır. 

Şevket kaıüar içinde yere yıkümca 
hadiseyi görenler polisi haberdar et
mişler, memurlar kaçmak üzere olan 
Recebi yakalamışlar. Şevketi de Ba-
lat Musevî hastanesine kaldırmışlar
dır. 

Beşiktaşta Ihlamur caddesinde otu
ran Abdüsselâm ve vatman Recep 
isimlerinde iki kişi de bir kadm mese
lesinden kavga etmişler ve biribirleri
ni yaralamışlardır. Polis, her ikisini 
de yakalamış, mahkemeye vermiştir. 

D r . İ b r a h i m Z a t i ö g e l ' i n 
k o n f e r a n s ı 

istanbul umumî hapishane ve tev
kifhane başdoktoru B. İbrahim Zati 
Ögel bu akşam saat 19,30 da İstanbul 
radyosunda bir konferans verecektir. 
Konferansm mevzuu «keyif verici ve 
uyuşturucu zehirler»dir. 

Müzik hareketleri 
Beyoğlu Halkevi bir "ses 
ve saz„ müsabakası açıyor 

Beyoğlu Halkevi, musiki heveskâr-
lîirmı tanımak, tamtmak, toplamak 
ve istidatlarım inkişaf ettirmek için 
mümkün olan yardımlan temin su-
retüe musiki hayatumza hizmet gar 
yesini güden, bir «ses ve saz» müsa
bakası açıyor. 

Bu müsabakaya iştirak edecekler, 
Beyoğlu Halkevinde mütehassıs bir 
heyet tarafından 1 şubattan 15 şu
bata kadar elemeğe tabi tutulacaklar
dır. 

Müsabaka 3 grupa ayrılmıştır. A 
grupunda yalnız ses güzelUği esas 
tutulacaktır. Bu grupa 17 den 30 ya
şma kadar herkes girebilecektir. B 
grupunda esas ses güzelliği ile bey
nelmilel rausiki tekniğidir. 17 ya-
şmdan aşağı olmamak üzere herkes 
girebilecektir. ^ C grupunda esas, 
ses güzelliği ile beraber halk türkü
lerini orijinalitesini bozmadan oku
maktır. 

A. B. C. g^p lannda birinciliği ka
zananlara 195 liralık bir Philipps 
radyo makinesi, ikinciliği kazanlara 
da 75 liralık birer Zeıüt kol saati he
diye edilecektir. 

Müsabaka için kayıt muamelesine 
Beyoğlu Halkevinde 15 tkincikânun-
dan 31 ikincikânuna kadar devam 
edUecektir. 

Ses müsabakası jüri heyeti aşağı
daki zevatta müteşekkildir: 

Konservatuar müdürü Yusuf Ziya De
mirci, muharlr Selâml İzzet Sedes, avu
kat Suad, konservatuar muallimlerinden 
bayan Rozental, bayan Ren Baha Ge-
lenbevl, Seyfeddin Asal, Muhiddin Sadak, 
Mesud Cemil, Adnan Saygm, Ferdi, Dür-
rü, müzik öğretmeni Cemil, Goldenberg. 

Saz müsabakası şartlan ve jüri 
heyeti, ses müsabakasmı müteakip 
ilân edilecektir. 

Sahife 3 

İSTANBUL HAYATI 

Maç seyrederken! 
Şaştım yanıldım da maç seyrine 

gitmek üzere bir ahbaba söz vermiş 
bulundum. Aksi talih burada da ko;^ 
şuna diküdi. Maç günü şiddetli bir 
soğuk, sürekU bir yağmur ortalığı 
kasıp kavuruyordu. 

Ofhya pufhya stadm kapısmdan 
girdik. İçeride manzara değişiyor. 
Sulu karlar uçuşan havaya, vıcık 
vıcık çamur batakhklarile örtülü sa
haya bakınca insanın tüyleri ürperi
yor, dişleri biribirine çarpıyor. Bir de; 
üzeri yanyanya açık tribünlerde, et
raftaki çamurlar içinde hiç şikâyet 
etmeden büyük bir tevekkülle bekle
şen seyircUere dönünce insan âdeta 
mayısta bahar bayramma çıktığı his
sine kapıhyor. 

Bir köşeye de biz büzüldük. Titreşe 
titreşe güya kendimizi ısıtmağa çah-
şırken şiddetli bir şakırtı koptu. Al
kışlar arasmda takım oyuncuları yer
lerine geçtUer. düdük öttü, yağmur 
sağnağı altmda, çamur gölcüklerinin 
içinde koşuşma başladı. Etrafta da 
kıyametler koptu. Arka tarafta bir 
kadın avazı çıktığı kadar bağırıyor: 

— Süleyman oğlunum, Süleyman. 
İsmin Peygamber ismidir, isminin 
baaaşı için sözümü dinle. Hüseyine 
pas ver. 

İki kişi, etrafa çamur savuran to
pa ayaklarım dokundurabilmek için 
itişirlerken ikisi birden yuvarlandı
lar. Dizlerini, koUanm uğuşturarak 
yerden kalktıkları zaman tepeden tır
nağa kadar çamura bulanmşlardı. O 
sırada topu da başka bir delîkanh 
tekmeliyerek götürdü. Yanımda otu
ran adam hiddetle yerinden fırladı: 

— Hay Allah kahretsin böyle tali
hi. Yahu, şöyle kendini toplayıp ta • 
küstahm çenesine bir yumruk yerieş-
tirşene. 

Dişlerini gıcırdata gıcırdata oturdu
ğu yerden oyuncuya yumruk tarif 
ederken dirseğini şakağıma öyle bir 
indirdi ki, gözlerimden ateşler saçıldı. 
Top, karşı kalenin önüne yaklaşmış
tı. Sol tarafımdan a o bir çığlık yük< 
seldi: 

— A3ryy... Üzerime fenalık geliyor. 
Vallahi düşüp bayılacağım. Gözlerimi 
kapatayım da görmeyim bari. 

Kadıncağız gözlerini yumup avuç
larını da üzerine kapatırken etraftan 
bir yaygara koptu: 

— Gooool. 
Tepeme bir yumruk indi, sersem 

sersem başımı çevirirken suratıma bir 
mektep kasketi çarptı. Ve, kulağımın 
dibinde bir küfür çınladı. 

— Bu gol sayılmaz hakeeem. 
— Hadi oradan aptal. Buz gibi gol 

işte. Yaşaaa bizimkiler. 
Tokatlar, yumruklar, küfürler saT-

ruluyordu. Yağmurun, soğuğun üze
rine bir tarafımı da sakat ettirmemek 
için yavaşça savuştum. 

Cemal Refik 

Haliçte bulunan bir cesedin 
hüviyeti anlaşıldı 

Haliçte Şarap iskelesi önünde evvel
ki gün bulunan cesedin hüviyeti an
laşılmış, bunun Vatan motörü müs-
tahdemininden Mustafa olduğu, gece 
sarhoş bir halde abdest bozmak üzere 
motor güvertesinde bulunduğu bir sı
rada muvazenesini kaybederek denize 
düşüp boğlılduğu tesbit edilmiş, cesed 

I gömülmüştür. 

Bay Amcaya göre 

— Geçenlerde gözüme bir gazete 
havadisi ilişmişti bay Amca... 

Kız liselerinden birinde bir ya
ralama vakası olmuş... 

... Talebeden dört kıa... ... Askerlik dersinde yaralanmış
ları . . . 

B. A. — Bravo kızlalra!... Erkek ar
kadaşlarım geçtiler!... '• 

— Geçtüer mi?.. 
B. A. — Evet, daha bir erkek lise

sinde dikiş iğnesinden yaralanan cd-
madıl... 
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!i- Recai Nüzhetin açtığı 
davaya dûn başlandı 

Bcoâl Nüdıet, Ahmed Emin Talmanm amkatı Nazmi Nuri, Ahmed Emin Yıd-
BUm ve Tan negriyat müdürü Sabri Saüm mahkemenin kararmı dinliyorlar. 

(Baş taraft 1 inci sahifede) 
İddianamede Tan gazetesinin 

17-10-937 tarihli nüshasmdaki «Mas
keler düştÜD başlıklı İmzasız yazıda 
Recai Nüzhet hakkında halkın haka
ret ve husumetine maruz bırakacak 
seklide neşriyatta bulunduğu kayde
dilerek matbuat kanununun 27 nci 
maddesi delâletile ceza kanununun 
480 inci maddesine göre muhakemele
ri yapılmak üzere Ahmed Emin Yal
manla neşriyat müdürü Sabri Salimin 
mahkemeye sevkedüdikleri bildirili
yordu. 

Bımu müteakip, Recai Nüzhetin da
vaya lıabulü ve Ahmed Emin Yalman
dan istediği İki bin lira tazminatın ka
rar altına almması hakkında verdiği 
istida okundu ve İddia makamımn ta
lebi veçhUe kendisinin davaya girmesi 
kabul edildi. 

Reis B. Sadeddin, Ahmed Emin Yal
mana sordu: 

— İddianameyi dinlediniz. Size is-
nad olunan bu suçlara ne diyeceksi
niz? 

A h m e d E m i n Y a l m a n n e 
diyor? 

Ahmed Emin Yalman şu cevabı ver
di: 

— Âmme menfaatini korumak mak-
sadile gazetemde neşriyat yapıyordum 
O sırada bu neşriyatımı durdurmak 
maksadile, Avni Bayer admda hiç ta-
mmadığım bir adamdan bin liralık 
bir protesto aldım. Protestoda bu 
adam, bana bin lira verdiğini ve para-
smı geriye vermediğim takdirde dava 
açacağını bildiriyordu. Ortada böyle 
bir hâdise olmadığı gibi kendisini ta-
mmadığım halde aleyhimde suç tasnii 
suretile haysiyetimi, namusumu leke
lemeğe çalışan bu tammadığım adam 
hakkında tahkikat yaptım. Neticede 
Avni Bayeri, Recai Nüzhet Babamn 
tahrik ettiğini öğrendim. Ve kendisi 
hakkındaki yazılarımı da bunun üze
rine yazdım. 

Burada suçlu ben değilim, müddei 
Bifatile mahkemede bulunan Recai 
Nüzhet Babandır. Kendisi, benim na
mus ve haysiyetimi lekelemek için kö
tü vasıtalara baş vurmuştur. Bu 3012-
den bugün suçlu sıfatile mahkemeye 
çıkmış bulunuyorum. Ben de kendisi 
aleyhine müddeiumumîliğe müracaat
la cürüm tasnll ve hakaret suçlann-
dan dolayı dava açmış bulunuyorum. 
Tarafları müşterek ve mevzuu bir olan 
bu İki davamn birleştirilmesini iste
rim. 

Sabri Salim de, Ahmed Emin Yal-
mamn müdafaasına İştirakle her iki 
davamn birleştirilmesini istedi. 

R e c a i N ü z h e t T e v h i d t a l e b i n e 
i t i r a z e d i y o r 

Bımdan sonra davacı Recai Nüzhet 
söz alarak: 

— Ahmed Emm Yalman, benim 
aleyhime bir tasnii cürüm davası aç
mış. Bu, umumi ahkâma tâbidir. Be
nim davam ise matbuat kanununa tâ
bidir. Esasen böyle bir dava açılmış da 
değildir. Kendisi bugünkü gazetede 
yaptığı neşriyatta, açtığı dava müna-
sebetile benim müddeiumumîliğe da-
vçt edildiğimi ve bu davete icabet et-
miyerek kaçtığımı yazmak suretile ge
ne bana hakaret etmiştir. Ben kaçmış 
değilim. Müddeiumumîliğe de davet 
edUmedim. Tan gazetesinin 17 teşri
nievvel tarihli nüshasmdaki neşriyat
la bana hakaret etmiştir. Benim bu 

davam ile kendisinin açtığmı söyledi
ği davanm alâkası yoktur. Bımlar tev
hid edilemez., dedi. 

Bu isteğe karşı Ahmed Emin Yal-
mamn avukatı Nazmi Nuri söz aldı ve: 

— Müekkilimin ikame ettiği dava, 
kendisinin suçlu değil, davacı yerine 
geçmesi lâzım geldiğini meydana çıka
racaktır. Davacı Recai Nüzhet, mü
ekkilimin namusu ve haysiyetini teh
likeye sokmuştur. Kendisi aleyhine bi
zim açtığ!ımız davanın gecikmesi, iki 
davanın tevhidine mâni teşkil etmez. 
Bu İki davanın bir arada görülmesi lâ
zım gelir. Makalenin mevzuunu teşkil 
eden iddialarımız o davamızda mevcut
tur. Gerek müdafaa ve gerekse şah
si hak noktasından iki davanın birleş
tirilmesini isterim, dedi. 
M ü d d e i u m u m i n i n m ü t a l â a s ı 

iddia makamını işgal eden B. Hakkı 
Şükrü şu mütalâada bulundu: 

— Ahmed Emin Yalmanın, cürüm 
tasnü ve hakaret suçlarından dava aç
tığım söylemesine ve bugün adalet hu
zurunda suçlu sıfatile bulunması se
bebi, daha evvel kendisine Avni Ba
yer tarafmdan yazılan protesto ile ken
disinin, halkın husumetine maruz ka
lacak şekilde tahkir edildiğini ve bu 
protesto ve tahkir de Recai Nüzhet Ba
banın müşterek olup haklarında dava 
ikame ettiğini ve bu yazüaım bu ha
karete mukabil hâdiseyi tavzih maksa
dile yazıldığım söylemiş olmasına gö
re, her nekadar hakaret suçlai'inda is-
nad edilen fiilin sıhhatini veya şayi 
vaziyetini Isbat etmek istemesi kabul 
olunmazsa da kanunun 485 inci mad
desindeki vaziyete nazaran hâdisenin 
gözönünde tutularak müddeiumumîlik
ten böyle bir dava açılıp açılmadığı-
nm, açıldı ise netice ve tahkikat mev-
zuunun sorulmasını isterim. 

Dedi. Davacı Recai Nüzhet gene da
vaların birlcştirilmemesinde, Ahmed 
Emin Yalmanla Sabri Salim ve avu
katları da birleştirilmesinde israr etti
ler. Mahkeme, kısa bir müzakereden 
sonra, maznunun müdafaa hakkma 
taallûku itibarüe, Ahmed Emin Yal
man tarafmdan davacı Recai Nüzhet 
Baban aleyhine cürüm tasnii ve haka
ret davası açılıp açılmadığınm ve açıl
mışsa mahiyet ve vaziyetinin müddei
umumîlikten sorulmasına karar vere
rek muhakemeyi 18 ikinci kânun sah 
günü saat on altıya bıraktı. 

i l 

KÂftTACA 
MUMAREBELERl' 

Orta Avrupada 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

İtalya İspanyada komünistliğe kar
şı vaziyet almıştır. İtalya Frankoyu 
tanımıştır, fakat dostlarmı tazyürte 
bulunarak ayni siyasete sürüklemek 
niyetinde değüdir. Ancak komünistlik 
İspanyada ortadan kalkmak üzere bu
lunuyor. Her millet bu bariz hakikat
ler karşısmda Icabeden neticeyi istih
raç etmekte serbesttir. 

İtalyamn İspanya meselesindeki 
hattı hareketine muvazi olarak anti 
komünist üçler paktı doğmuştur. İtal
yamn komünistliğe karşı olan siyase
ti açık ve katîdir. Komünisthk tecrü
besini kendi zararlarına olarak yap
mış bulunan Tuna memleketleri bu sa
hada bütün kalblerile İtalyan siyase-
tlle beraber bulunuyorlar. 

Milletler Cemiyeti İtalya çekileliden 
beri cihanşümul bir müessese olmak
tan çıkmış ve küçük devletlerin men
faatlerini koruyabilmek için muvaze
ne kuvvetini kaybetmiştir. Bu hale hiç 
bir tensik hareketi çare olamaz. İtal
ya başkalarının kendisini takib etme
sini istemiyor, fakat bu sahada da va
ziyet çok beliğ ve sarihtir. 

Bütün bu siyasetler Roma - Berlin 
mhiverinde hülâsa edilebüir. Roma 
protokollerini imza etmiş olan devlet
ler bu ciheti göz önünden ayıramazlar. 
Bu devletler ortaklık siyasetinin yeni 
merhalesinde hattı hareketlerini tayin 
için Roma - Berlin mihverinden mül
hem olacaklardır.» 

R o m a n y a H a r i c i y e N a z ı r ı 
B e l g r a d d a 

Belgrad 11 (A.A.) — Romanya Ha
riciye nazırı B. Micesco, saat 9,30 da 
buraya gelmiştir. Kendisini Yugoslav
ya ve Rumen bayraklariyle donatılmış 
olan istasyonda B. Stoyadinoviç kar
şılamıştır. Belgraddaki Romanya se
firi B. Cadere, B. Micesco'ya hududda 
mülâld olmuş ve kendisile birlikte se
yahat etmiştir. 

Romanya Hariciye Nazın, kral sa^ 
rayında defteri mahsusu imzalamış ve 
sonra B. Stoyadinoviçin nezdine git
miştir. 

B. Stoyadinoviç, Rumen Hariciye 
Nazırını öğle yemeğine alıkoymuştur. 

Belgrad 11 (Aususî) — B. Stoyadi
noviç Romanya Hariciye Nazırı şere
fine verdiği ziyafette misafir nazıra 
Yugoslavyanm Romanya hakkındaki 
sarsılmaz dostluk hislerini birldlr-
miştir. B. Micescu da verdiği cevapta 
Küçük antantın ehemmiyetini teba
rüz ettirmiş ve ezcümle: 

— Türkiye ve Yunanistanla teşriki 
mesaimiz çok kıymetli neticeler ver
miştir, demiştir. 

Belgrad 11 — Gazeteler, Romanya 
Hariciye nazırmın seyahati münase-
betile yazdıkları makalelerde bu seya
hatin, Romanyamn bütün mühim me
selelerde Küçük itilâf İle anlaşarak 
hareket edeceğini gösterdiğini söylü
yor. 

Lehistanla ticarî münasebet 

Dün Umamnuza gelen Lehistan vapum 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 

Sanatkâr Naşid ve arka
daşları, okuyucu Küçük 
Semiha ve Misel varyetesi 

KUDVRAN ADAM 
Komedi 3 perde 

Türkiye ile Polonya arasmda yeni 
bir vapur hatt ı tesis edilmiştir. Bu 
lıatta işMyecek Zegluga Polska kum-
panyasınm Lelılstan vapuru dün li
manımıza gelmiştir. Vapurda gazete-
çiler şerefine bir çay ziyatetl verilmiş
tir. 

Lehistan gemisi 1906 ton istiabmda 
sekiz yaşmda ve mazotla müteharrik 
saatte 12,5 mil süratindedlr. Vapurda 
dört yolcu alabilecek iki kamara var
dır. Memleketimizle Lıehistan arasm-
daki ticarî münasebetlerin İnkişafı 
vesUesüe bu gemi bundan sonra 
Gdynia limanile İstanbul arasmda 
muntazam seferler yapacaktır. 

Lehistan vapuru dün akşam lima
nımızdan hareket etmiştir. îzmire uğ 

radıktan sonra Suriye ye Filistin tt-
manlanna uğnyacaktır. 

Geminin genç ve nazik süvarisi Z»-
non Slomvski, dün davetlilerini izaz 
ve ikram etmek nezaketinde bulun
muştur. 

Acıklı bir kayıp 
Mora Yenişehir eşrafmdan eski va^ 

lilerden ve ıslahatı maliye komisyonu 
reisliğinden mütekait bay Safyiddin 
Manço vefat etmiştir. Cenazesi 
13/1/938 perşembe günü Lâleli Kos-
ka caddesi Kanatlı apartımanmdan 
kaldınlarak Valde camiinde öğle na
mazı kılmdıktan sonı-a SUivrikapıda-
ki aile kabrine gömülecektir. Merhum 

Tepebaşı Şehir tiyatrosu dram 
kısmı, saat 20,30 da ERKEK 
VE HAYALETLERİ piyes 4 per
de 16 tablo. Yazan: H. Le-
normand. Türkçesi: İ. Galip 

Arcan 
Operet lusmı: Saat 20,30 da (SATILIK 
KİRALIK) komedi 3 perde: Yazan: 
Andre Birabeau. Türkçesi: M. Feridun 

Gündüz saat 14 te Çocuk Tiyatrosu 
(MAVİ BONCUK) Yazan: Zeki Taşkm. 

Müzik: F. Ege. 

muhterem ve tam bir insanı kâmildi. 
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Bu akşam S O M E R sineması 
Senenin en büyük 

FRANSIZ FİLM! ve 
PiERRE BLANCHARD'ın 
MADELEİNE OZERAY ile beraber çevirdiği 

FRANÇOİS COPPE ölmez eseri. 
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MÜCRİM 
Mükemmel şaheserini takdim ediyor. 

BİR BABA, OĞLUNUN CÜRMÜNÜ MUHAKEME EDİYOR. 
İlâveten: EKLER JURNAL dünya lıavadisleri. 

ERTVĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece: 

(ÜSKtJDAB - HALE) 
Sinemalarında 

İ T A A T İ L A M I 
Yeni vodvil 3 perde. Ya
zan: Müsahipzade Celâl 

Sizi kahkalıa ile güldürecek ve ayni 

zamanda ağlatacak olan RAIMU 
MARCEL ACHARD'ın meşhur komedisi olup Paris tiY»trosunda 1000 den 

fazla defa temsil edilen ve bu kerre sinemaya ahnan 

SERSERİLER KİRALI 
Fibni; YARIN AKŞAMDAN itibaren 

S A R A Y SİNEMASINDA 
Dalıî zaferden zafere koşacaktır. 

B ü G V N; 

MİLLÎ ve ALEMDAR'da 
Aylardanberi beklenen hafta başlıyor; 

ASÎ GENERALİN SON EIURI 
GARY COOPER - MADELEİNE CAROLL - AKİM TAMİROF 

, , , ^ „ , ı , „ _ _ _ _ _ TÜRKÇE • ^ • i ^ ^ ^ i « i i , « « ^ . « ı « _ 
ve ilâveten: 

İ L K A C I MAGDA SCHNEİD£R 
İVAN PETROVtCH 

Ö L Ü M 
istanbul C. Müddeiumumîliği başkâtibi 

Emin ve eczacı kimyagerlerinden Burha-
neddinin babaları Van İstinaf mahkemesi 
reisliğinden mütelıaid ve İstanbul Baro
sunda mukayyet avukat Eğinli Hasan 
Baci dün vefat etmiştir. 

Cenazesi bugün saat 11 de Eyüp camii 
kebir Kalenderhane caddesi 61 numaralı 
hanesinden kaldırılacak ve Eyüp camiin
de öğle namazı kılındıktan sonra Defter
dardaki aile makberine defnedilecektir. 
Geride kalan ailesi efradmm teessürlerine 
Ijtirak eder sabırlar dileriz. 

Beyoglunun iki haftasmı işgal eden 37 - 38 in iki gedövrü tamamen gösteı-ilm-
esine mukabil fiatlarda zam yapılmadı. 

İzdihama karşı tertibat alındı. 

Yarın altşam T U R A N Tiyatrosunda 
Büyük fedakârlıkla bir kaç temsil vermek üzere celbedilen 

H A R R Y F L E M İ N G 
AMERİKAN REVÜSÜ: 40 artist sahnede • Beynelmilel 

dansözler — HEDDA ROVA bale Iıeyeti — Solist kızlar — 
XLOPHON kralı — FLEMİNG caz Orkestrası. 

Ayrıca: San'atkâr NAŞİD ve arkadaşları tarafmdan YARIM SAAT ÖDÜNÇ 
gkomidi 3 perde. Tafsilât el ilânlarında... Telefon: SZia'î, 

İ S P A N Y O L Ç İ Ç E K L E R İ 
İSPANYOLCA BÜYÜK OPERET 

Yddızlan — Madrid operasımn en meşhur artistleri Primadonna RAQUEI* 
RODRİGO — Tenor ROBERTO REY MİGUEL LEGERO — DOLORES 

CORTES 
Müzik — Madrid Filârmobik orkestrası. İspanya temsil san'atımn en gvatA. 
eseri, Neşe, eğlence, İspanyol sarkılan ve rakısları. 

Bu akşam: TÜRK sinmasında m^mm^m^Kmma^mtmmn—ı— rfiî 



SİYASI ICMALt 

odlapeşte lk©ınıf©raınsfl 
Orta Avrupa devletleri arasında 

mühim temas ve müzakereler yapıU-
"yor. Budapeştede Roma protokolü üe 
4ört sene evvel iktisadî ve siyasî esa»-
kar üzerine bir zümre teşkü eden İtalr 
ta, Macaristan ve Avusturya Hariciye 
Nazırları toplanddar. Görüşülecek 
meselelerin başında İtalyantn, Macar-
ristan buğdaylarını ve Avusturyanın 
kerestelerini çok miktarda ve iyi bir 
fiai ile almak 7>e bu iki devleti ken
dilerini tazyik edebilecek komşu dev-
letlere karşı himaye etmek ve İtalya^ 
um bu müzaheretine karşı da her iki 
Orta Avrupa devletinin, ttalyantn hOr 
rici pölitikaMnm cereyanına uymaJt 
gibi, Romada kararlaştırdmış esaslar 
rm tatbikine devam etmek işi bıdur 
nuyor. 

Roma protokolünün Avusturyaya 
temin ettiği zıman ve emniyet, ttaJr 
yanın Almanya üe anUışıp ittifak et
meleri ve aralarına da Japonyayı al-
malan üzerine azalmıştır, rakat nt 
de olsa, Avusturya, kendisinin siyatt 
varlığım korumak için yine ttalyadan 
başka danayacak savlam bir mesnedi 
bulunmadığından. Roma protokolü 
mucibince, İtalya ve Macaristan O» 
iş birliğine devam etmektedir. 

Macaristana' gelince, bunun başh-

ca davası, Çekoslovakya, Romanya ve 
Yugoslavya içinde kalan ve hududa 
mücavir yerlerde yaştyan Macarların 
ana memlekete iltihakını temin et
mek maksadUe hududlann değişti
rilmesini temin etmektir. İtalyarun 
Yugoslavya ile anlaşması ve karşüik-
h olarak iki tarafın hududlanm taıur 
malan üzerine, Macaristanın Yugos-
lauyaya aid davası, bühassa buradaki 
Macar akalliyetinin hukuk ve serbes-
tisi tanındıktan sonra çok gevşemiş
tir. 

Romanyada faşist partinin iktidar 
mevkiine gelmesi ve bir gün bu devle
tin de Yugoslavya gibi İtalya ve Al
manya ile anlaşmağa ve belki de bir
leşmeğe teşebbüs edeceği beklenmek^ 
te olması, Macaristamn Transüvarı-
yadakt Macarların ana vatana iltiha
kı davasına, İtalyarun eskisi gibi lâyv-
kile müzaheret edip etmiyeceği mese
lesini ortaya çıkarmış oluyor. 

İşte Budapeştede toplanan konf^ 
rana, Macaristamn siyasi menfaati ve 
düşüncesi noktasından, çok mühim 
ve nazik bulunuyor. Burada verilecek 
kararlar, Romanyamn haricî politi
kasında yeni hattı hareket tayin ey
lemesi üzerinde dahi müessir ola
caktır. FeyzuUah Kazan 

Galata ve Suad vapur
ları nasıl çarpıştılar? 

iki kaptan da mesuliyeti biribirîne 
atfediyor, fen heyeti keşif yapacak 

ITukanda Galata, aşağıda Suad Tapurlan, solda Galatanın birinci kaptanı 
İsmail, ildnci İtaptnı Ali 

Galata V6 Suad vapurlanıun Karar 
deniz boğazı dışında çarpıştık! annı 
yazmıştık. Hadise hakkında dün D&-
^iz ticairet müdürlüğü tahkikatına 
devam etmiştir. Fen heyeti keşif yar 
parak haşaratı tesbit edecektir. 

Dün her iki geminin kaptanlarile 
görüştük. Aldığımız malûmata görs 
çarpışma şöyle olmuştur: 

849 tonluk bir gemi olan Galata 
vapuru, İsmail kaptanm idaresinde 
Ereğliden kömür yükliyerek hareket 
etmiştir. 2000 tonluk Suad vapuru da 
Hüseyin kaptanm idaresinde ayni yer-
<len kömür yüklemek üzere boş olar 
rak limanımızdan hareket etmiştir. 
Hadise evvelki gece, gece yansmdan 
sonra saat 2,5 ta Şile açıklannda vu
kua gelmiştir. Her iki gemi de blrl-
birinin üzerine bindirmiş ve derin ya-
ra almışlardır. Galata vapurunun baş 
bodoslaması sancak tarafma meylet
miş, Suad vapurunun da sancak bor
dası içeriye doğru çökmüştür. HaJdise-
den sonra KJalata vapuru dün sabah 
7 de Kuruçeşmeye gelerek yükünü 
boşaltmağa başladığı halde Suad var 
purundan hiçbir haber almamaması 
endişe ile karşılanmış, fakat 12 ye doğ
ru Suad vapru da Boğazdan içeriye 
girerek îstinye koyunda demirlemiştir. 

K a y b o l a n t a y f a b u l u n d u 
Galata vapuru tayfalasrmdan biri

nin kaybolduğunu yazmıştık. Tayfa-
nm ne olduğunu Süleyman kaptan 
dahi bümediğinden, Suad vapuru ge
ri dönünciye kadar tayfanm hayatm-
dan endişe edilmiştir. Bu tayfa Gala
ta vapurunun serdümenl Ahmeddir. 

Çarpışma esnasında Ahmed dümen
de bulunuyordu. Müsademe üzerine 
Ahmed neye uğradığmı şaşırmış ve 
bulundukları geminin batacağım zan

nederek, can hevlile kendini Suad va
puruna atmıştır. Gecenin karanlığm-
da Ahmedin bu harektini kimse göre
memiştir. 

Serdümen, Suad vapurile İstinyeye 
döndükten sonra hemen vapurdan 
çıkarak Kuruçeşemeye gitmiş, gemi
ye giderek macerasmı anlatmıştır. 

K a p t a n l a r n e d i y o r l a r ? 
Galata vapuru süvarisi İsmail 

kaptan dün bir muharririmize kaza 
hakkında şunları söylemiştir: 

— Şüe açıklannda 9 ntül üzerinde 
gidiyorduk. Birdenbire karşımıza Su
ad vapuru çıktı. Manevra yapmağa 
vakit bulamadan 1 numarah ambar 
hizasmdan bindirdi. Ben derhal imdad 
düdüğünü çaldım. Suad vapunma 
«kimse yok mu?» diye bağırdık, cevap 
alama^k. Ambarlan kontrol ettik. 
Yavaş yavaş su alnmğa başlamıştı. 
Geminin bütün süratile saJıüe doğru 
ilerledik. Bir taraftan da tedbirler al
mağa ve sandallan denize inmeğe ha
zır bir hale getirmekle beraber tahli
siye simitlerini kuşam3rordulk. Sali
men limana girebildik.» 

Suad vapuru süvarisi B. Hüseyin ds 
şunları söylemiştir: 

— Karşımıza çıkan geminin ölügö-
zü gibi bir feneri vardı. Birdenbire 
üzerimize geldi ve bindirdi. Gemi ba^ 
taraftan hafifçe su aldı, biraz sonra 
Galata vapurunun bizden bir hayli 
açıldığım kördük. 

Bu sırada gemide yabancı bir tay
fa görünce hayret ettik. Sonra bunım 
Galata vapuru serdümenl Ahmed ol
duğunu öğrendik. Belki denize düşien 
olmuştur, fikrile sandallan indirerek 
bir araştırma yaptüt ve sonra Ereğli 
seyaJıatinden vazgeçerek geri döo-
dük.» 

Kadınların en büyük zevki 
iyi giyinmektir. Acaba bir 
kadın kimin için giyinir? 

Kadmlarm en büyük zevki iyi 
giyinmelc, şık gezmektir. Kadınlar 
arasmda kılık, kıyafete, tuvalete iti
na etmiyen yok gibidir. Acaba ka
dınlar kimin için giyinirler?.. Bir 
Amerikan gazetesi buna merak et
miş, bir filim yıldızı, bir kız anası, bir 
koca ve bir de âşıkla görüşerek fi
kirlerini sormuştur: 

Sinema yıldızı diyor ki: 
«Kimin için mi giyiniyoruz? Tabiî 

seyirciler içini Mesleğimiz hoşa gi-
deck tarzda giyinmemizi icap etirlr 
yor. Diğer kadınlar, bir kocaln için, 
bir de kadın arkadaşlanna karşt 
şık görünmek için giyinirler. İsterler 
ki kocal an kendilerini güzel bulsun, 
kadm arkadaşlan da hasedden çat
lasınlar. Ne yapalım M, bu böyle 
gelmiş, böyle gider. 

Fakat, bir kadın artist olursa, ken-
disni hem kadınlar, hem de erkekle
re beğendirmeğe mecburdur. Artis
tin bu itibEirlar giyinmek hususun
da biraz taşkınlık yapmasına, yeni 
modalar icad etmesine müsaade edi
lir. Ijri ve mükemmel surette giyinr 
mek ve elbise sürprlzlerile meydana 
çıkmak bir artist için ihmal olunst-
mıyacak meslek icabatmdandır. Eve1\ 
bla cazibeli ve baştan çıkancı kıyar 
fetlerde görünmeğe mecbur olan fe
dailerdeniz. Fakat, bana inanıma, 
bla filim artistleri bu fedailiği bür 
yük bir şevkle yapıyoruz.» 

Kız annesi ne diyor? 
Bu füim artistinden sonra İM Ö. 

zm annesi olan bir kadm ayni sualoı 
şu cevabı vermiştir: 

«Müşkül zamanlarda yaşıyonufc 
Her şeyden tasarruf etmeğe, bir çok 
şeylerden vazgeçmeğe mecbur olu
yoruz. Yalnız bir noktada, giyinme 
meselesinde tasarruf yapamıyoruz. 
Erkek bu masrafa karşı ne kada» 
homurdamrsa homurdansın, nihayet 
o da bu masrafm lüzumlu olduğu-

Yukandaki suale bir 
filim yıldızı bir kız 
anası, bir koca, bir de 
âşık cevab vermiştir. 
Burada şu cevaplan 

okuyacaksımz 

nu anlamakta gecikmiyor. 
Sofranuza gelen yemekler gayet 

basittir, evimizde yalmz bir odayı 
ısıtıyoruz, diğer odalanmız bua 
gibi... Elektrik sarfiyatmm da 
artmamasına fevkalâde dikikat edi
yorum, fakat kızlanm ve ben daima 
şık gijriniyoruz. Kızlanm artık ev
lenme çağına geldiler, kendilerine iyi 
birer koca bulmak için iyi giyin
meğe mecburdurlar. Erkekler hafif
meşrep ve sathî düşüncelidir. Yal
nız zevalüre bakarak bir kadm hak
kında hüküm veriyorlar. Onun için 
bu zevahiri mümkün olduğu kadar 
cazibeli bulundurmağa mecburiyet 
hasıl olujrar. 

Vasat derecede giyinmiş bir kar 
dııun yüzüne kılıksız bir erkek büe 
bakmak tenezzülünde bulımmuyor. 
Evlenmeğe mecbur olan kızlanmın 
bu vaziyet karşısmda tasarufu dü
şünmeden şık gezmeleri kadar tabU 
bir şey olamaz. Onlânn aradıkları 
orta halli bir kocadır. Demek ki o 
kocayı bulmak için sermayeden sar-
fediyoruz. Bu sarfiyatm yakında 
ümit etlğimiz varidatı temin etmeair 
nl bekliyoruz.» 

D e r d l i b i r k o c a 
Kız annesinin bu mütalâasmdan 

sonra kadmlann kimler için giyin
dikleri sualine derdli bir koca şu ce
vabı vermiştir: 

«Bir kadm kimin için mi gijdnir? 

Bımu büemiyorum. BUdigim bir şey 
varsa o da kanmm hiç bir zamaa 
giyecek elbisesi olmadığıdır. Ben bu 
hale artık o kadar alıştım ki bunu 
pek tabii buluyorum. Fakat, zan
nedersem kanm iddiasmda hakhdır. 
Çünkü akşmlan yorgun argm eve 
döndüğüm zaman onu kılıidı, kıjra* 
fetli görmüyorum. Yalnız beraben 
sokağa çıkacağımız vakit iki dirhem 
bir çekirdek süsleniyor. «Senin ka
zın olnuık sıfatüe şık görünmeğoı 
mecburum» diyor. İtibarımı muhar 
faza etmek için onun böyle şık gö
rünmesi fevkalâde mühimdir. Kan^ 
mm hakkı var!...» 

Â ş ı k e r k e k n e d i y o r ? 
Dördüncü cevabı veren âşık erkdd 

ise kadmlann kıyafeti hakkmdv 
şunlan düşünüyor: 

«Sevdiğim ve kendisine peresüf 
ettiğim kadın fevkalâde güzeldir. 
Saçlarmdan altm şualar çıkar, gfl» 
leri bir dağ gölü gibi derin ve beri. 
rak, yanaklan şeftali gibi ter ve tOf 
ze, arasmdan iki sıra İnci gibi p»> 
nldıyan dişlerinin tebessüm ettiği 
kınmzı dudaklanna baktıkça \$âf 
yaktan hasta oluyorum. Güzelllğina 
tapmdığım kadm beni daima cezp 
ye teshir ediyor. 

Acaba dün başmda ne şekilde blv 
şapka taşıyordu? Dün giydiği âbl-
senin rengi ve biçimi naaüdı? affe-
dersiniz, bunlara hiç dikkat etm»< 
dim, onun için cevap vermeğe muİD< 
tedir değilim. Bu gibi teferruatı gör
mek için gözlerim kördür. Çünkü 
ben yalnız sevgilime bakarım, ancak 
o harikulade, yegâne kadım gÖrtU 
rüml Şapkası ve elbisesi beni hiç al&* 
kadar etmez. 

Geçenlerde bunu kendisine da 
söyledim, sevgUim bunu işitince bar 
na fena halde kızdı. Hajrret ettim. 
Şu kadınlar bir muammadan ibar 
ret, vesselam!» 

Antakyadaki cinayetin 
muhakemesine başlandı 

Geçen sene Abdullah ile birlikte hapishane
den kaçmış olan Tevfik herşeyi inkâr ediyor 

936 senesi ağustos ajrmda Antakya-
da babasmm amcazadesi Mehmed 
Saffetiyi öldürerek İstanbula kaçıp 
mahallî adliyesinin ihban üzerine bu
rada tevkif edilen Tevfik, geçen sene 
Galata postanesi veznedan Hüseyin 
Hüsnünün katili Abdullah üe birlikr 
te İstanbul tevkifhanesinden kaçmış 
ve Adanada tekrar yakalanarak İs
tanbula gethihnişlerdi. 

Tevfiğin, Antakyada işlediği ciıuft-
yet üzerine Adliye Vekâletimizin, Ha
riciye Vekâleti vasıtasUe cinayet mar 
hallinde yaptırdığı tahkikat netice
sinde cürüm sabit görüldüğünden, 
Türk Ceza kanununun 5 inci maddesi 
mucibince muhakemesi yapümak üze
re, evrak İstanbul ağır ceza mahke
mesine verilmiş ve dün ağır ceza mah
kemesinde Tevfiğin muhakemesine 
başlanmıştır. Mahkemede okunan, 
son tahkikatm açılmasma dair karar
namede Tevfiğin 938 senesi ağ:ustosur 
nun 22 nd günü Antakyada Cerip 
köyünde babasmm amcazadesi Meh
med Saffetiyi para almak maksadile 
öldürdüğü sabit olduğu zikredilerdı 
Türk Ceza kanımunun 450 nci mad-^ 
desinln 7 nci fıkrasma temas eden bu 
suçtan dola3n muhakemesi yapümak 
üzere malıkemeye sevkedlldlğl bUdlrir 
liyordu. Kararname okunduktan son
ra Tevfik şunlan söyledi: 

— Bana isnad edilen suç 3ralandır. 
Ben Mehmed Saffetiyi öldürmedim. 
O tarihte ben tstanbulda Eyüp ve Be
şiktaş spor klüplerinde çalışıyordum. 
Ben 935 senesinde buradan pasaport
suz olaraJc Antakyaya gitmiştim. Bar 

bam Şimalî Suriye millî hareket kor 
mandanlarmdandı. Ben de orada 
Türkler lehine çok çalışmıştun. Bu 
yüzden Fransızlar bana ve babama 
düşman olmuşlardı. Mehmed Saffeti 
de beni istemiyordu. Bana eşlayalık, 
soygunculuk isnad etti. Fransızlar 
beni üç sene hapse malıkûm ettUer, 
hapsettiler, 

936 senesi kurban bayrammdan ev
vel Türk arkadaşlanmm yardımlari-
le Suriye hapishanesinden kaçtım, 
gizlice İstanbula geldim. Mehmed Saf
fetinin ölümü bu tarihten sonra ol
muştur. Bu cinayetle benim alâkam 
yoktur. 

Bundan sonra Tevfiğin ilk tahkikat
ta! verdiği ifade okundu. Bu ifadede 
İstabuldan Suriyeye kaçmca tabancar 
smı Mehmed Saffetiye emanet bırak-
tığmı ve bilâhare Mehmed Saffeti 
tabancayı iade etmeyince kendisi dük
kâna gidip tabanca bedeli olarak 30 
lira aldığmı, buytizden çıkan kavga
da Mehmed Saffetinin tabanca ile 
kendisini ayağmdan yaraladığuu ve 
kendisi de nefsini müdafaa için onu 
vurduğunu söylranişti. 

Suçlu Tevfik bu ifadeyi inkâr etti 
ve: 

— Beni Surisreye iade ederler, diye 
korktuğum İçin o zaman bu şekUde 
ifade vermiştim, o İfadem asılsızdır, 
cinayeti ben j'apmadım, dedL 

Bunım üzerine reis B. Refik sordu: 
— Sen, Suriyeye iade edilmekten 

korkarak bir cinayeti üzerine 3rükle-
necek şekilde ifade veriyorsun da, ar-

AbduUah ile beraber Suriye-

Isviçrenin bitaraflıflı 
Bir komisyon bu 

meseleyi tedkik ediyor 
Beme 11 (A.A.) — Federal meclisi 

reisi Motta, İsviçrenin kati bir bita
raflığa dönmesi meselesini hukukî İsar 
kımdan tedkik etmek üzere hukukçur 
lardan mürekkep bir komisyonu içti
maa davet etmiştir. Komisyon mûzar 
kereleri katî bir mahremiyet içindi 
yapılmaktadır. 

ye ^tmek üzere İstanbul tevldfhan»-
sinden niçin kaçmıştan? 

Tevfik bu suale de şu cevabı verdlf 
— Ben Antakyaya gitmek maksar 

dile kaçmadım. Adanada köylerde satoı 
lanacaktım ve ismim unutulduktan 
sonra meydana çıkacaktım. 

Bundan sonra, cinayet esnasında 
Mehmed Saffetinin yanmda hizmet
çilik yapan ve vakayı gören şahid 
Eminenin mahallinde alınan ifadesi 
okundu. Emine, bu ifadede: 

— Mehmed Saffeti ile karısı Nedime 
odada otururlarken Tevfik geldi. Elin
de tabanca ve bıçak vardı. Tevfik tar 
bancasrm çekerek Nedimeye: <BUe-
ziklerini çıkar, bana ver, yoksa sül 
öldürürüm» dedi. Beni de ayni şekil
de tehdid etti. Ben, hizmetçi Aliye har 
ber vermek üzere dışanya çüanca oda
dan ild sUâh sesi iştUm. O zaman Meb-
med Saffetiyi vurmuş. Mehmed Saf
feti biraz sonra hastanede öldü. 

Demişti. Reisin sualine karşı Tev^ 
flk bu ifadeyi de reddederek: 

— Bu sözler hep uydurmadır. Pran-
sızlarm uydurdukları yalanlardır. Beq 
böyle şeyler yapmadım. 

Dedi. İstabulda bulunan ve mah
kemeye gelmiyen şahidlerin tekrar 
celblerine ve Antakyada bulıman şar 
hidlerin de istinabe yoUle ifadeleri
nin alınması için Hariciye Vekâleti 
vasıtasUe mahallî mahkemesine tallr 
mat yazılmasına karar verilerek mu
hakeme başka güne bırakıldı. 
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Fransada Saltanat Kavgaları 
Karnında bir italyanın çocuğunu taşırken Fransa 

tahtına gözkoyan kadın: Garoline! 
10 ncu Charles tarafdarlarmın ümitleri Berry Düşesinin karnında taşıdığı çocuk' 
taydı, onların ümidini gene Berry Düşesinin karnında taşıdığı bir çocuk öldürdü 

'^mr 

Berry düşesinin düğünü 
5 İkinciteşrin 1798. Vezüv yanar 

dağmm eteklerini bir kasırga kasıp 
kavuruyor... Bir kadın, kucağında iki 
aylık bir çocukla saraydan çıkıyor. 
Çocuğu bu ihtilâl kasırgasından kaçı-
nyorlar, bir kayığa bindiriyorlar, pu-
payelken Sicilya kıyılarına geliyorlar, 
adaya çıkıyorlar. 

Bu çocuk, Napoli kralı 1 inci Fran-
cois'nm kızı Marie - Caroline de Bour-
bondur... 

1816... Fransa hanedanı, ellerinden 
krallık tacile tahtını kaçırmamak 
için 14 üncü Lüinin torunu, 10 uncu 
Şarlın ikinci oğlu Berry dukasına bel 
bağlamışlar. Duka da haşarı, çapkın, 
serseri ruhlu bir delikanlı. Bu deli
kanlının başını bağlamak lâzım... 
Saçlarına kır düşmeğe başlıyan, ense
sinde katmerler peyda olan bu deli
kanlıyı evlendirmen... Napolyonun: 
«Ailemde tek erkek var, o da Angou-
leme düşesidir» dediği kadın Berry 
dukasına alacağı kızı buluyor: Pren
ses Carolin. 

25 nisan 1816 da, Napolide kral 
Şapelinde nikâhları kıyılıyor... Al
tın ve gümüş işlemeli kadifelerle 
döşenmiş yirmi dört çifte muhteşem 
bir kadirga yeni gelini Fransaya gö
türmek üzere denize açılıyor... 

Kadirga Marsilya limamna girin
ce toplar atılıyor. Bin bir ağızdan: 
«Yaşayın Berry düşesi!» feryadı yük
seliyor... Düşes, upuzun ve ipince en-
damile karaya ayak basıyor... Güzel 
kız doğrusu. Herkes beğeniyor: «Du
kanın talihi varmış...» 

Sekiz atlı bir arabayla belediye dai
resine geliyorlar. Belediye reisi İtal
yanca bir nutka başlayınca Berry dü
şesi sözü kesiyor: 

Caroline arkadaşiyle yollarda 

Saklandıkları şömine 
— Fransızca söylemenizi rica ede

rim, artık fransızcadan başka dil bil
miyorum! diyor... 

Tufan gibi alkış yağıyor. Düşesi so
yuyorlar, üstündeki İtalyan modası ve 
üslûbu elbiseleri çıkarıyorlar, tepesin
den tırnağına kadar Fransız modası 
ve üslûbunda elbiseler giydiriyorlar. 
Gene arabalara biniliyor, düşese fıs-
hyorlar: Biraz sonra kralın yanında 

Betry dukasının ölümü 
olacağız. Halk arasında mavi elbiseli
si kraldır. 

Oraya varümca Caroline protoko-
la kulak asmadan arabadan athyor, 
kralın önünde diz çöküyor. Kral geli
ni kaldırıyor, Berry dukasile elele ve
riyor: 

— Yeğenim sana kızımı veriyorum, 
diyor, onu şimdiden bir baba gibi sev
meğe başladım, mesud et. 

Berry dukası, yanında duran ba
yan La Forronnayoye fıslıyor: 

— Seveceğim. 
Caroline bayan Gontautya dönüyor, 
— Resmi kendi kadar güzel değil! 

diyor. 
Şatoda ayrılıyorlar. Nişanlıların bir 

çatı altında yatmaları caiz değil. Na-
polideki nikâh sayılmıyor. Asıl nikâh 
Notre-Dameda kıyılacak... 

Notre-Dameda, debdebeli ve tanta
nalı bir nikâh töreni yapılıyor. Yeni 
evliler Elysee sttfayma yerleşiyorlar. 
Saraya neşe ve saadet giriyor. Berry 
dukasile düşes yeryüzünün en bahti
yar kan kocası oluyorlar; biribirlerile 
anlaşıyorlar, sevişiyorlar... 

Operada bir temsil, bütün localar 
dolu. Kral gelecek. Yalnız iki boş loca 
var. Biri kralm, ya öteki... ötekine 
uzun boylu, solgun yüzlü bir kadın 
giriyor. Biraz sonra karşıdaki locaya 
da kral geliyor. Yanında Berry duka
sı var... Solgun yüzlü kadın düşüp 
bayıhyor. 

Bu kadın İngiliz Ammy Browndur. 
Londrada Berry dukasının tam hüvi
yetini bilmeden onunla yaşıyor, iki de 
çocuğu oluyor. Parise geliyor ve loca
da çocuklarmm babasını kralın ya-
mnda görünce düşüp bayılıyor. 

Selâmı Sedes 
(Devamı 8 inci sahifede) 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu f 

Tı>frika No. 12 ! _ 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes ] 

Bayan Forestier ayakta, Duroy 
hazırlığını bitirsin diye bekledi; sonra 
şöminenin üstünden bir sigara aldı, 
yaktı: 

— Sigara içmeden çalışamam dedi. 
Şimdi anlatınız bakayım. 

Duroy şaşkın şaşkın başını kaldır
dı: 

— Ne bileyim ben, bilseydim size 
gelir miydim? 

— Peki ama, ben ancak tuzu biberi 
koyacağım, siz bir kere yemeği ha
zırlayın. 

Duroyu af akanlar boğuyordu, ni
hayet dedi ki: 

— Seyahatimi baştan başhyarak an
latmak istiyorum. 

Bayan Forestier, masanın öbür ta
rafına Duroyun karşısına oturdu. 
Gözlerini Duroyun gözlerine dikti: 

— Seyahatinizi, en ufak teferruatı
na kada'', hiç bir şey unutmadan ba
na anlatın, ben içinden seçerim. 

Duroy nereden başlıyacağmı da şa-
şırınca, kadm günalı çıkartan papaz 
gibi, aklından çıkanları hatırlatacak, 
gördüklerini canlandu^acak vazih ve 

muhtasar sualler sordu. Onu bir çey
rek kadar böyle konuşmağa icbar et
tikten sonra, birdenbire susturdu: 

— Farzedelim M, bir arkadaşınıza' 
intihalarınızı anlatıyorsunuz, her şeyi 
söyliyebilir, ağzımza geleni yazabilir
siniz, mümkün olduğu kadar tabiî 
olmağa, can sıkmamağ(a g&jret ede
lim. Yazınız: 

«Azizim Henry, mademki Cezayiri 
tammak istiyorsım, isteğini yerine ge
tireyim. Başka işim olmadığmdan sa
na her gün, kerpiç kulübemden, günü 
gününe, saati saatine hayatıım yazıp 
göndereceğim. Yazacaklarunın ba--
züan kaleme ve inüâya gelmez şey
ler olacaktır, ama ne yapayım, bu kı
sımları kadın ahbablarma göstermez
sin...» 

Sönen sigarasını yakmak için sus
tu, o anda, kâğıdın üstünde çızırdıyan 
tüy kalemin sesi de kesildi. Kadm: 

— Devam edelim, dedi. 
«Cezayir, çöl, sahra, orta Afrika 

denen meçhul büyük ülkenin sınır
larında, büjrük bir Fransız ülkesidir. 
Cezayir, bu harikulade kıtamn, sevim
li ve beyaa kapısıdır. 

«Cezayir hakkmda' söylenenleri din
lemek, yazılanları okumak elvermez, 
her şeyden önce oraya gitmek gerek
tir, bu da her babayiğitin harcı değil
dir. Benim çok usta bir binici olduğu
mu bilirsin, ama insan çok iyi binici 
olur da, gemicilikten hiç anlamaz: 
Benim gibi. 

Veidmanla iki gün 
\k\ gece bir arada 
yaşıyan bir l̂ adın 

'ölümle karşı karşıya geldiğimi ve güçlükle 
kurtulduğumu şimdi anlıyorum,, diyor 

Fransız zabıtası Veidmanm gizli 
kalmış daha bazı cina'yetleri bulun
ması ihtimaline karşı tahkikatma de
vam ediyor, ve bu canavarla muha
berede bulunmuş kadın erkek bütün 
eşhas birer birer araiıarak hayatta 
olup olmadıklarını tesblt ediyor. 

Zabıta bu meyanda, Veidmanm kira
ladığı vülâlada iki gün İki gece geçir
miş ve tesadüf kabilinden öldürülme
miş olan madam Georgette Duprez 
nanunda' genç bir kadm bulmuştur. 
Bu kadın kendisile görüşen gazeteci
lere, Veidman ile beraber geçirdiği 
günleri düşündükçe kâbuslar geçirdi
ğini söylemiş ve onunla nasıl tanıştı-
ğmı şöyle anlatmıştır: 

— Eylül içinde bir gün öğleden 
sonra BatignoUes'deki küçük barda 
bulunuyordum. Barm tarîîçasmda es
mer çehreli, büyük gözlü genç bir 
adam oturuyordu. YaSi yazıyordu. Bir 
axalık başını kaldırdı. Gözgöze geldik. 
Bana' gülümsedi ve birşey içmemi ri
ca etti. Çabucak dost olduk. Öteden 
beriden bahsettik. 

Kendisine: ^ 
— Siz Fransız değil misiniz? diye 

sordum. 
— Fransızun amma Kanadada' doğ

dum. Bir şirket naımna emlâk ve ara
zi satıyorum. Umanm ki yakmda zen
gin olacağmı... dedi. 

Beni köşküne davet etti: 
— Cumartesi ve pazat günlerini be

raber geçirirsek çok memnun kalırsı-
mz sözlerini de ilâve etti. 

Bu genç çok hoşuma gidiyordu. Ken
dimi mesud ve bahtiyar hissediyor
dum, o gün ayrüdığımız zaman bana 
şu tavsiyede bulundu: 

— Beni Vieux Normandda görür
seniz tanımamazlıktan geliniz. Sizin 
ciddî bir dosta' ihtiyacımz var. Ben 
sizin için o ciddî dost olmak isterim 
dedi ve süratle yanımdan ayrıldı. 

Ayrılmazdan evvel kendisine tele
fon numaramı vermiştim. 13 teşrini
evvel günü öğleden sonra beni telefon 
basma çağırdı sesini derhal tanıdım 
bana telefonla dedi ki: 

— Bugün serbestim. Derhal Vieux 
Normanda geliniz. 

Gösterdiği bara gittiğim zaman 
kendisini bir masada oturmuş sando-
viç yerken buldum. Beni güler yüzle 
karşıladı ve dedi ki: 

— Hatırlarsımz değil mi? İlk tanış
tığımız zaman size ciddî bir hamiye 
ihtiyacmız olduğundan bahsetmiş
tim. İşte ben, sizin o ciddî dostunuz 
olmak isterim. Razı mısınız dedi,. 

Muvatakatımı göstermek için elimi 
uzattım. Beni dışanda bekliyen oto-

Karşısına oturdu... 

«Doktor İpeca admı taktığımız bin
başı Simbretaryi hatırlıyor musım? 
Hey gidi günler hey, 3nrmi dört saat 
dinlenmeğe hak kazandığımıza karar 
verince dc^Vu doktora çıkardık...» 

Georgette Duprez, Veidman'ın ken
disine hediye ettiği ve maktul Jean 

de Kevene ait olduğu anlaşılan 
aynayı gösteriyor 

mobiline bindirdi. Vaulzie villâsına 
gittik. Yeni dostum, beni arabadan 
İndirdi. Kapının eşiğini aşar aş
maz dostumun eşikte diz çöktüğünü, 
evvelâ yüzünü iki eli arasına aldığı
nı, sonra; başını yere eğerek istavroz 
çıkardığmı hayretle gördüm. Meğer 
buraya zavallı Amerikan dansözünü 
gömmüş olduğunu sonradan gazete
lerde öğrendim. Uzun uzun dua etti. 
Gözleri hadekalanndan dışarı fırlamış
tı. Bu haline karşı ne diyeceğimi şa
şırmıştım. Ben de bu halinden müte
essir olmuştum. Derken, silkinir gibi 
yerden kalktı. Bundan cesaret alarak 
sordum, 

— Ne yaptınız? 
Buz gibi donmuş parmaklarını ağ

zıma koyarak: 
— Sus diye mırüdadı. Sonra zoraki 

bir şefkatle başını omuzuma daj'iyar 
rak beni kucakladı: 

— Memnun musım diye sordu. Ben 
o kadar memnunum ki... VUlânm içi 
buz gibi soğuktu. Vestiyerden bir man
to alarak omuzlarunı örttü, ateş ya-
kacağmı vadetti. Köşkün dört tarafını 
gezdirdi ve bana iltifat için dedi ki: ; 

(Devamı sekizinci sahifede) 

Buluşunu öyle beğendi ki, sevincin
den avuçlarım uğuşturdu. Kalktı, bir 
sigara daya yaktı, söylemeğe devam 
etti. 

Duroy, gözlerini kadından ayırmı
yor, duruşlarını, kımıldayışlarım, vü
cudunun her hareketini seyrediyor
du. 

Neden sonra oturdu, Cezayirin to
pografyası hakkmda Duroydan malû
mat aldı. On dakikada öğreneceğini 
öğrendi. Bu bahse kısaca dokunduk
tan sonra Oran eyaletinde bir gezin
ti yaptı, bilhassa kadınlardan, Arap, 
Yahudi, İspanyol kızlarından bahset
ti: 

— Asıl bunlar merak uyandırır, di
yordu. 

Makaleyi Saidada, yedek subay 
Georges Duroyla, Aynel - Hacar mani
fatura mağazasında çalışan bir İs
panyol kızı arasındaki kısa süren bir 
macera ile bitirdi. 

Şen bir tavırla: «— Mabaadi yarı
na, dedi ve ilâve etti: «Azizim bay, iş
te makale böyle yazılır, lütfen imza 
ediniz.» 

Duroy çekindi. 
— İmza etsenize. 
Gülmeğe başladı ve sahifenin sonu

na «Georges Duroy» imzasmı attı. 
Bayaiı Forestier, aşağı yukarı dola

şarak sigarasını tüttürüyordu; Duroy, 
kadımn yanında bulunmaktan me-
suddu, yeni doğan bu mahremiyetin 
şehvetli saadeti ve minnettarlığı için
deydi. Etrafmda kitaplarla örtülü du
varlara vanncıya kadar her şey san
ki bayan Forestierden bir parçaydı. 
İskemlelerde, eşyalarda, tütün koku
su dalgalanan havada, ondan gelen, 
munis, tath, sevimli, ayral bir şey var
dı. 

Kadın damdan düşer gibi sordu: 
— Arkadaşım bayan Marelle'i nasıl 

buldımuz? 
Şaşaladı: — Şey... Çok sevimli ka

dın. 
— Değil mi? 
— Evet, çok sevimli, 
«Ama sizin kadar değil» diyecektL 

Cesaret edemedi. 
Bayan Forestier devam etti: 
— Bilseniz ne şen, ne orijinal, ne 

zeki kadındır! Bir postum var atarım, 
nerede olsa yatarım, diyen kadınlar
dandır. Bunun için kocası sevmiyor. 
Yalmz kusurlarmı görüyor da, mezi
yetlerini takdir etmiyor. *• 

Duroy, bayan Marelle'in evli oldu
ğunu duyunca hayret etti. Halbuki 
hiç te şaşılacak bir şey değildi. 

Sordu: 
— Ya... Evli demek? Kocası necidir? 

(Arkası var) 
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Eski dünyadan Yeni dünyaya: 4 
Satıcı tamir için akmış çorap 

arıyor, fakat kimsede yok! 
Almanlar tramvay raylarmm ortasmı 

birer çayır haline getirmişler 
Berlindeyiz... Kaderde Mussolinl 

Be Hitlorl yanyana görmek te var
mış... Saat beşte iM meşhur siyasi 
adamm, Berlinin Kayser Vilhelm 
kilisesi önünden geçeceği Berlinde 
ağızdan agıza dolaşıyor. Bütün di
rekler bajnraklarla donatılmış. Müt
hiş bir kalabalık... Bekliyenler ara
sında şık şık kadmlann tuzsuz tuz
suz hani hani domates yediklerini 
gördüm. Sordum, Berlinde uzun 
müddet kalan bir ahbabım: 

— Burada domates en iyi meyva-
dır... dedi. Bir çoklan muza doma
tesi tercih ederler... 

Hakikaten sonra da trenlerde, 
tramvaylarda bilhassa kadmlann 
büyük bir iştah üe domates yedikle
rini gördüm. 

Kayser Vilhelm kilisesi önündeki 
kalabalıktan birdenbire bağırmalar 
yükseldi. Bitlerle Mussolini geliyor
muş. Baktım, açık büyük bir otomo
bil İçinde Hitler de, Musolini de a3rak-
ta duruyor. Yanyana... 

Bir Alman bize izahat veriyordu: 
— Hitler şoförünü çok sever... 

Otomobilinde böyle merasimlerde 
daima şoförtlnün yanında ayakta 
durur. Führer bugün ilk defa şofö
ründen aynhyor... 

OtomobU tam önümüzden gayet 
yavaş geçti. Ayakta duran iki şef
ten Hitler üstüne bal rengi bir üni
forma giymişti. Mussolinlnin Üni
forması ve serpuşu yeşUdi. B. Musso
lini elini uzatarak faşist selâmı alı
yordu. Hitler mütebessimdi. B. Mus
solinlnin her zamanki gibi kaşlan 
hafif çatıktı. 

Kayser Vilhelm kilisesi önünden 
kıvrılarak uzaklaştılar. Arkasından 
da gayet kalabalık bir maiyet erkânı 
onlan takip ediyordu. 

fSRARENGlZ KERVAN 

Berlinde Alesmderplats 

* 
Öğleden sonra kendimize bir otel 

bulduk ve Berlini' gezmeğe başladık. 
Bizimle beraber umumî muharebe-
denberi Berline gelmemiş olan bir 
arkadaşımız hayretler içinde idi: 

— Büyük muharebedenberi Alman 
kadınlan ne kadar değişmiş, ne ka
dar şıklaşmışlar!... 

Hakikaten öyle idi. Ötedenberi 
Alman kadınlanmn iyi giyinme bü-
medlkleri söylenir durur. Halbuki 
bugün Berlin sokakları dünyanın en 
şık kadınlarUe dolu... Eomanyaya., 
Bükreşe mukabil burada, bu kadar 
şıklıklanna rağmen, kadınlar gayet 
az boyamyorlar. 

Fakat Berlinde en çok şaştığım 
şey şehirdeki bisikletli kadın, bisik
letli genç kız bolluğu idi. Sokaklar 
binlerce bisikletli genç kız ve kadın
la dolu... Hattâ ihtiyar kadınların 
altlannda büe bisikletler gördüm. 
Hem de öyle süratle gidiyorlar ki 
ftdeta bisikletle uçuyorlar gib... Ber
linde bisikletler o kadar çoğalmış ki 
caddelerde bisikletler için ayrı kal
dırımlar yapılmış... Fakat asıl görü
lecek şey bisikletli ev kadmlan... 
Bunlar bisikletlerinin önlerine, arka

larına, yanlanna, lahanalar, havuç
lar, sucuklar, muzlar asmışlar... Bi-

• sikletlerinin pedallarım gayet sürat
le çevlrerk, eteklerini savura savura 
uçuyorlar... 

Berlinde bisikletten sonra Otomat 
denilen Amerikan usulü lokanta bol
luğu gözümüze çarptı. Buralarda 
gayet ucuz yemek yemek kabil... 
<A^ger> diyorlar böyle bir lokanta 
var. Bütün Türk talebesi burada... 
Bardağımzı bir musluğun altma ko
yuyorsunuz. Musluğun kenanndaki 
deliğe 10 fenik attınız im «cırrrrr» 
bardağımz bira ile doluyor. Gene bir 
deliğe 10 fenik daha atınız, makine
den bir kol size sıcak sıcak iki su
cuk uzatıyor... 

Fakat lokantalarda insamn önüne 
birer lokma ekmek koyuyorlar, su hiç 
yok... Lokantada su içmek âdet de-
ğU... Bizim yediğimiz ekmeğe hay
retle bakıyorlar... Meğer biz Avrupa
lılara nazaran ne kadar çok ekmek 
yiyormuşuz. Garsondan ekmek is
tedikçe adamcağız şaşıp kahyor... 
Hele yemekte bardak bardak su içi
şimiz onlan hayretten hayrete dü
şürüyor. 

Yolda bir arkadaşımız fena halde 
susadı. Berlinde oturan talebelerle 
aradık, taradık, tabiî Berlinde su sa
tan tek yer yok... Nihayet grup ha
linde bir lokantaya girdik, soğuk 
bir bardak su bulabildik. İçtikten 
sonra arkadaşımız sordu: 

— Kaç para?. 
Suyu veren adam şaşırdı: 
—. Su para ile satılır mı?.. 
Hakikaten nerede su içti isek biz

den para almadılar. Suyun para ile 
satılabileceği Avrupalıların akıUa-
rımn almadığı bir şey... Bizim İstan
bul sucularmın kulaklan çınlasın... 
Tevekkeli değil bir Amerikalı gaze
teci İstanbula gelmiş, kendisine sor
muşlar: 

— Siz garabet nıeraklısısımz... İs-
taııbulda en gaıip bulduğunuz şey 

nedir?. 
Gazeteci cevap vermişt 
— Suyun bardak bardak para İle 

satılması... 

Çin - Japon 
harbi devam e-
diyor. Harp İki 
taraftan da bü> 
yük zayiata* s& 
bep olmaktadır 
Cinde mevcud 
hastaneler bü> 
tün yaralüan 
kabule müsaa> 
de edecek kada 
çok olmadığın
dan, hafif yara 
Ular evlerinde 
tedavi edUiyor-
1ar. 

Yukanda cep 
hede yaralanan 
ve evinde tedav 
edüen bir Çin 
askeri görü-i 
»üyor. 

Cin - Janon harbinin acıklı saflıaları 

Berlinin en şık kadmlarile dolu 
Kurfürstendamm caddesinde 6 kath 
bir bonmarşeye girdik. İçeride si
gara içmek memnumuş... Kapımn 
yamnda büyük bir sigaralık koy
muşlar... Buraya gelen iri yaprak si-
galanm sigaralığa yanyana diziyor
lar. Çıkmca herkes yaprak sıgalan-
m alıyor, tekrar yakıp püfür püfür 
içiyor. 

Bonmarşenin en alt katmda ga
yet kahn sesli bir Alman... önime 
bir masa ko3mıuş, avaz avaz bağın-
yor: 

— Akan ipekli çoraplan tamir et
mek için bu âletten alımz... Ma
damlar, matmazeller rica ederim... 
Akımş çorabmız varsa bacağımzı uza-
tımz, çoraplannızı ayaklanmzda ta
mir edeyim!. 

Fakat akmşı çoraplı kimse olmadı
ğı için biçare adamcağız bir türlü 
tecrübesini yapmağa muvaffak ola
mıyor. Nihayet kalabalık arasından 
bir genç kız imdadma yetişiyor: 

—j Şimdi çorabım bisiklete takılıp 
attı. Lütfen tamir ediniz... 

Ve iri yan Alman mal bulmuş 
mağribî gibi genç kıza: 

— Lütfen bacağımzı uzatımz!.. 
diyor. Genç kız kahkahalar arasında 
ayağım masanın üstüne uzatıyor ve 
Alman akan çorabı tamir ediyor. 

Otomat lokantalardan başka so
kaklarda, her adım başında bir ma
kineye rasgeliyorsunuz. Her şey 10 
feniğe... Hangi delikten 10 fenik at
sanız önünüze bir küçük kâğıdın 
içinde dondurma, bir tek muz, yap
rak sigarası düşüyor... Fakat bazan 
da bizim uğradığımız gibi feci bir 
yanlışlığa düşüyorsunuz. Mkız ala
cağım diye 10 feniği yanlış deliğte atı
yorsunuz... «Çat!..» önünüze bir doma
tes düşüyor... Artık yiyebilirseniz yi
yiniz... 

Burada en hoşuma giden şey ye
şillik oldu. Almanlar tabiatle, mede
niyetin güzelliğini birleştirmişler. Ye
şillik ihtiyacmı tatıriin için üzerin
den otomobil geçmiyen tramvak ray-
lannın ortasım birer küçük çayır 
haline getirmişler... İki rayın arası 
yemyeşü gözünüzün önünde uzamyor. 

Kurfürstendamm'deki gayet lüks 
dükkânlarm yaptıklan bir yenilik 
gayet hoş... Her mağaza kendi hiza
sında kaldınmın yamna küçük bir 
vitrin yapmış... Bu rengârenk ışık-
lai'la dolu vitrinde balıklar, şaraplar 
var. Küçük manken insanlar bira 
içiyorlar, dans ediyorlar... 

Berlini o kadar dolaştık ki ayak
larımız sızladı. Gece Berlinin eğlen
ce yerlerini görecektik. Otelimize çe
kildik... Hikmet Feridım Es 
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GUldost gözlerini açtı, karşısında 
bir gölge duruyordu 

— «Geceniz hayır olsun!» dedi, ar-
İcasmı döndü, ateşin neşrettiği &y-
dınhğm çerçevesi içinden çıkarak ka-
ranhğa daldı. Yumuşak zemin üze
rinde ayak sesleri çarçabuk kay-
boldu. 

Güldost yeni plânlarla, yeni dü
şüncelerle, yeni ümitlerle yatağma 
uzandı. Yamnda yanan ateşe bir iki 
dakika baktıktan sonra birdenbire 
derin bir uykuya daldı. 

Uzaklardan bir köpek havladı, 
diğer köpekler de bu havlamaya iş
tirak etti. Ondan sonra her taraf 
gene ıssızlaştı. Yalmz yakmda uyu
yan develerin ağır ağır nefes ahşlan 
duyuluyor, bir at lûşniyor, hanımı-
nnn ayak ucmıda uyurken rüya gö
ren Malçık inliyordu. 

Güldost birdenbire uyandı. Çünkü 
bir elin kendisini dürttüğünü hisset
ti. Gözünü açmca önünde birisinin 
durduğunu gördü. Ateş sönmüş oldu
ğundan o adam simsiyah bir gölge gi
bi görünüyordu. Kız yatağında doğ
rularak yavaşça: 

— Sen kimsin? diye sordu. Bu ara
lık köpeğin ayak ucunda kımıldadı-
gmı hissederek müsterih oldu. Yaban
cı birisi olsaydı Malçık mutlaka hav
lardı, dedi. önünde duran adam: 

— Benim, hanımefendi, Ahmed 
Abud, dedi. Korkmayınız. Yalnız ya-
va§ konuşalım. 

Güldost: 
— Sen misin, Ahmed Abud? Ne is

tiyorsun? diye sorduktan sonra Ah
med Abudun bulunduğu tarafa dön
dü, başım dirseğine dajrıyarak ona 
doğru baktı. Ahmed ağzım Güldos-
tun kulağma yaklaştırdıktan sonra 
dedi ki: 

— Emrin üzerine Çimene gittim. 
orada etrafı tarassud ettim ve tahki
kat yaptım, öyle şeyler işittim ki ge
ce yarısı hemen buraya gelerek sana 
haber vermeğe mecbur oldum. Benim
le beraber giden Hüseyin efendi Çi
mende kaldı. 

Güldost. Ahmed Abudun mutlaka 
mühim bir haber getirmiş olacağım, 
yoksa gece karanhğmda gelmeyip er
tesi güne kadar bekliyeceglıü anladı. 

— Anlat bakalım, ne var? dedi. 
— Çimene gittiğim zaman bir çay

haneye girerek bir kaç yerli ile tanış
tım. Konuşurken yerliler Çimen civa-
nndaki fevkalâde hallerden bahset
meğe başladılar. Bir tarafta büyük 
bir kervan nehri geçmegte çalışırken, 
diğer tarafta yüksek adamlarm Çime
ni ziyaret ettiklerini söylediler. Yük
sek adamlar sözünü işitince tabiî ku
lak kabarttım. Bunlarm kim olduğu
nu sordum. İsimlerini bilmediklerini 
söylediler. Fakat onlann nerede otur-
duklarmı öğrenmeğe muvaffak ol
dum. Geceleyin bu adamlan tarassud 
etmeğe karar verdim. Hüseyin efen-
dile çayhanede yattık. Herkes uyu
yunca kalktım, gökteki 3nldızlara bak
tım, saat gece yarısından iki saat ev
vel ohnalıydı. Sokağa çıktmı. Büyük 
adamlann oturdukları evin önüne 
geldim. Bir pencereden ziya görünü
yordu, odada bazı insanlarm dolaş
makta olduklan seçilebillyordu. 

Bu vaziyet beni şüpheye düşürdü. 
Çünkü geç vakte kadar fakir Çimen 
köyünde kim gaz lâmbası yakabilirdi? 
Tabiî en evvel büyük kervanın düş
manları aklıma geldi. Hemen kerpiç 
duvardan yavaşça o evin bahçesine 
atladım. Bereket versin bahçede kö
pek yoktu. Aydınlığın geldiği pencere
ye yaklaştım. Fakat pencere yüksek 
olduğundan içerisini göremedim... 

Güldost burada Ahmedin sözünü 
keserek: 

— Peki, peki, dedi. Bu teferruatı 
bana sonra nakledersin, ne işittinse 
evvelâ onları anlat! 

Fakat Ahmed Abud vermeğe başla
dığı tafsilâttan vazgeçmek istemiye-
rek sözüne devam etti: 

— Hammefendi, müsaade et te her 
şeyi birer birer anlatayım, dedi. Pen
cereye yetişemeyince ne yapayım diye 
düşündüm. Her ne kadar pencereden 
dışanya boğtık sesler aksediyorsa da 
ne söylendiğini anlıyamıyordum, oda-
dakileri göremiyordum. Onun için 
pencereye kadar tırmanmama müsa

ade edecek bir vasıta aramak maksa-
dile evin duvarlanna tutımarak ileri-
ledim. Birdeaıbire elim bir boşluğa te
sadüf etti. Baktım, pencereye benzi-
yen bir delik gördüm. Bu delikten 
elimi içeriye soktum, her taraf tozlu 
idi. Burasınm bir ambar olduğunu, 
ilkbahar olduğu için ambarın boş bu
lunduğunu anladım. Biraz sonra 
gözüm karanhğa alışınca bitişik oda
da yanan kuıdilln ambarla oda ara-
«ndaki duvara hasıl olan yarıktan 
ambarı da Wr parça aydınlatmakta 
olduğunu gördüm. Zaten evin her ta
rafı çatlaktı. Kerpiçlerin çoğu biribi-
rlnden ajrnlmıştı. 

Bunun Özerine hiç düşünmeden 
ambarın içine girdim. Delik geniş ol
madığı için epeyce zorluk çektim. İçe
risini ihtiyatla araştırdım, bir iki do
lu çuvaldan başka bir şey bulunmadı
ğım anladım. Ondan sonra içerisinde 
hararetli hararetli konuşulan duvara 
yakl£işarak çömdidim. gözümü yarığa 
uydurarak odanm içine baktım. Ne 
görsem beğenirsiniz? Tammadığım 
iki Çinli. Takomo Asa denilen uzunca 
boylu Japonla dostumuz hain Ah-Sing 
ve Kulca kumandanı general Ming-
Tse hararetli hararetli konuşuyor
lardı. 

— Ah-Sing mi? Demek ki Andrey 
yanılmış, onu boğamamış! yaşıyor... 
îylce tamdm mı? Yanılmıyasm? 

Güldostun fısıldıyarak sorduğu bu 
suallere Ahmed şu suretle mukabele 
etti: 

— Hayır, hanımefendi. Hiç yanılır 
mıyım? Ah-Singin yüzünü ömrüm ol
dukça unutamyacağım. Hem çenesin-
deki yara izi henüz yerinde idi. Hain 
herifi derhal tanıdım. 

— Ya Mlng-Tse? Onun bu mmta-
kada ne işi var? Kulcadaki mevkiini 
terkedip nasıl buralara kadar gelebil
miş? Tabii nereden bileceksin? Onun 
olduğuna emin misin? 

— Kendimden emin olduğum ka
dar eminim, hammefendi. Ben Ming-
Tseyi çoktanberi şahsen tanmm. 

Güldost düşündü: 
«Şayed Mlng-Tse kervanı yakala

mağa yardım etmek maksadile bura
ya kadar geldise, işin arkasında Çin 
hükümeti var demektir. Mesele, Ah-
Btngin Japonlarla beraber kararlaş
tırdığı hususî bir teşebbüsten ibaret 
değUdir. Böyle olduğu takdirde Hasan 
bey mümkün olduğu kadar Hotan 
şehrinden uzak kalmalı ve dağlara 
ağınarak saklanmah!» 

Güldost bunları düşündükten son
ra Ahmede odamn içindeki adamların 
neler konuştuklarım sordu. Ahmed 
dedi ki: 

— Evvelâ konuşulan şeyleri iyice 
anhyamadım. Düşmanlarımı karşım
da görüverince kalbim o kadar şiddet
le çarpmağa başladı ki bir nehrin or
tasından fışkıran sulann altında bu-
lunuyonun zannettim. Etrafımda su
lann akmasmdan hasıl olan uğultu
lara benzer gürültüler işitmeğe baş
ladım. Fakat, yavaş yavaş akhm başı
ma geldi, fırsatı kaçırmayıp herifleri 
dinlemeğe mecbur olduğumu hatırla
dım. Bu sayede biraz sükûnet bul
dum. Kulağımı yanğa koyarak içeri
de konuşulan şeyleri iyice dinlemeğe 
başladım. 

Herifler iki partiye ayrılmışlardı. 
Bir tarafta Ming-Tse yalmz başına 
kalmıştı, öbür tarafta da diğerleri 
vardı. Ekseriyeti teşkil edenler Ming-
Tseyi kandırmağa çalışıyorlardı. Di
yorlardı ki: «Hücumu hemen bu gece 
yapalım, kervancüan kovaüm, kerva-
nm reisini ve onunla beraber olan di
ğer genç adamı - bununla mutlaka 
sizi kastediyorlardı - yakahyalım, 
denkleri yükliyelim ve güya bir eski-
ya hücumu yapılmış gibi göstererek 
yüklü develerle beraber kaçıp gide
lim. 

— Doğrusu mükemmel bir plân. E ^ 
hücum bu gece yapılacak mı? 

— Hayır, hanımefendi. Ming-Tse 
bımu kabul etmedi. Bizim şiddetle 
mukavemet etmemizden korktuğımu 
söyledi. Malik olduğumuz desiseli vası
talara ve şeytan işlerine karşı asker
lerinin lâzım olduğu kadar cesaret ve 
şecaatle harb edemiyeceklerini Uerl 
sürdü. (Arkası var) 
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Ankarada lig maçları 

Mîllî kümeye gîrecek 
takımlar belli oldu 

Bunlar Harbiye idmanyurdu 
ile IVIuhafızgücüdür 

Ankara (Akşam) — Geç^ı pazar yar 
püacak iki maçla Ankara ligi bitecek 
V9 millî kümeye girecek takmüar bel
li olacakta. Harbiye - Demirçankaya 
maçmın aşağıda izah edilecek sebep
ler yüzünden yapılamamasmdan lig 
maçlan bitmedi İse de Ankarayı millî 
kümede temsil edecek takmüar belli 
oldu. Bunlar Harbiyeidmanyurdu 
ile Muhafızgücüdür. 

Günün ilk maçı Harbiye İle Demir
çankaya arasında idi. Tam vaktinde 
hakem ve takımlar sahaya çıktılar. Ftt. 
kat maç yapılamadı. Hakem B. Saim 
buna sebep olarak Demirçankayamn 
lisansları ve oyunculanmn hüviyetle
rini isbat edecek hiç bir vesikaları ol
madığım ileri sürmektedir. Bugüne 
kadar yapılan maçlann futbolcunun 
lisansı olmadığı takdirde hakem rapo
runa yazılıyor ve sonradan mesele lig 
heyetinde konuşuluyordu, 

Demirçankaya umum kaptam B. 
Salâhaddln Birol hakeme oyuncular 
nnm adlan ve lisans numaralarım 
gösteren bir liste verdiğini, fakat ha
kemin lisans hususunda İsrar ettiğini, 
ve kendilerine mıntakanm lisansları 
henüz vermediğinden bunlan ibras 
edemediklerini söylemektedir. Tabii bu 
şerait içinde maç yapılamadı. Hafta 
içinde toplanacak olan lig heyeti mese
leyi halledecektir. Günün ikinci maçı 
Ankaraspor ile Gençlerbirliğl arasmda 
idi. Ankarasporlulann maçı kazandık-
lan takdirde milU kümeye girmek İh
timali bulunduğundan oyun baştan 
sona kadar alâka ile takip edildi. Fa
kat maç Ankara sporun sahayı terket-
mesile yarıda kaldı. 

Hakem B. Kemal Halimin idaresin
de oynanan oyuna takımlar şu şekilde 
çıktılar: 

Ankaraspor: Cahid - Nihad, Meh-
med - Necmi, Sedad, Turgud - Tevfik, 
Orhan, İskender, Orhan, Hüsnü. 

Gençlerbirliğl: Rahim - Nuri, İhsan-
Yusuf, Hasan, Keşfi - Salâhaddin, Kad
ri, Ali, Münür, Mustafa. 

Maç başlar başlamaz Gençlerbirliğl 
sıkıştırmağa başladı ise de bu ilk alan
lar netice vermiyordu. Ankarasporlu-
lar bu ilk tehlikeleri atlattıktan son
ra mukabil hücuma geçtUer ve Tevfik-
ten iyi bir pas alan İskender müdafi
leri geçtikten sonra yakmdan bir süt
le takımımn ilk ve son golünü yaptı. 
Bu golden sonra Gençler tekrar üs
tünlüğü temin ettUerse de sayı çıkar 
ramadan devre 1-0 Ankaraspor lehine 
bitti. 

İkinci devre gene Gençlerbirliğinin 
tehlikeli hücumlarile başladı. Nihayet 
9 tmcu dakikada Münür takımları be
raber vaziyete getirdi. Bu golün üs
tünden bir iki dakika geçmemişti M, 
Salâhaddin isabetli bir vuruşla Genç
lerbirliğinin ikinci golünü de yaptı. 
Bu suretle üstüste iki gol yiyen Anka-
rasporlular biran paniğe uğradılarsa 
da kendilerini tophyarak mukabil hü
cumlara geçtiler ve bunlarm birimli
de kaleci ile karşı karşıya kalan ts-
kender muhakkak bir gol fırsatım ka-
çırdı. Bundan sonra Gençlerbir
liğinin güzel bir akınmda Mustafa 
vole bir sütle takımmm üçüncü sayı
şım da yaptı. Vaziyetin 3-1 aleyhlerine 
döndüğünü gören Ankarasporlular işi 
sertliğte dökmek istedilerse de hakem 
Ankaraspordan üç, Gençlerbirliğinden 
iki oyuncu çıkarmak suretile buna 
mâni oldu. Son olarak bu vaziyete iti
raz eden Iskenderi de dışan çıkarın
ca yedi kişi kalan Ankaraspor sahajn 
terketti, maç da Gençlerbirliğinin 3-1 
galib bulunduğu bir sırada yanda kal
dı. 

Harbiyelilerin Demirçankaya ile bir 
maçı olmasma rağmen Ankaradan mil
lî Lümeye girecek takımlar belli olmuş
tur. Bunlar Harbiyeidmanym'du üe 
Muhafızgücüdür. 

Güneşin birinciliöi 
Ajanlık, Güneşin 

istanbul birinciliğini 
tebliğ etti 

«Akşam» bir defa daha neşriya-
tmda hak kazandı. Lig maçlan 
bittikten sonra, beynelmilel usul 
olan «gol vasatisi» Ue Güneşin bi
rinci, Fenerbahçenin ikinci, Beşik-
taşm üçüncü, Galatasaraym dör
düncü, Vefanm beşinci, Beykozun 
altmcı, îstanbulsporun yedinci, Sü-
lejrmaniyenin sekizinci, Topkapı-
mn dokuzuncu, Eyübün onımcu ol 
duğtaıu yazmıştık. 

Bu neşriyatımız etrafmda bazı 
yazıcılar dünyanın gürültüsünü t^ 
yaptılar. Bu gürültüler hakikati 
ve hakkı boğamadı, 

İstanbul futbol ajaıüığı, vaziye
ti ve Avrupa tasnif usullerini ted-
kik ettikten sonra klüplerin yuka
rıdaki tasnif dairesinde derece al
dıklarım genel merkeze ve futbol 
federasyonuna bUdirmiş, alâkadar 
klüplere de tebliğ etmiştir. 

K a s t a m o n u dağc ı l ık klübtt 
Tetkikat için Kastamonuya gelen 

Dağcılık federasyanu ikinci başkam 
îlyas Sınel incelemelerde bulunmuş
tur. Şimdiye kadar Türkiyede kurulan 
dağ kulüblerlnin en müsait yerinin 
Kastamonu olduğunu söylemiştir. 
Şu günlerde kurulmuş olan Kastamo
nu dağ kulübü güreşte olduğu gibi 
dağcılıkta da kuvvetli eleman bula
caktır. 

Kadıköy Spor klfibü başkanlığından: 
16/1/938 pazar günü saat tam 10 da klflp 
binanuzda klübümüzün senelik kongresi 
yapılacağından bütün kayıtlı üyelerin bu
lunmalarını dilerim. 

•Hiıııııııııııınıııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııtııııııııııtıııınnıınn^ 

Veidmanla iki gün 
yaşıyan İcadın 
•—^Baştarafı altmcı sahifede— 

— Bütün bu eşyalar, roblar, ve sai
re hep senindir. 

— Bütün bu roplar ve tuvaletler, 
bir kadma mı yoksa birçok kadına mı 
aittir, diye sordum. 

Veidman bu sualimi kahkaha ile 
karşıladı ve: 

— Şimdiden mi kıskançhğa başla-
dm? diye lâtife etti. 

Soba çıtırdamağa başlarken radyo
dan çıkan bir tangonun nağmelerine 
ayak uydurarak daiısa başladık. Tan
go biter bitmez, aramızda ölüm sükû
tu çöktÜL Dışarıya bardaktan boşanır-
casına yağmur yağıyordu. 

Yavaş adımlarla komüde yaklaştı 
ve içinden bir tabanca aldı. Bu esna
da güzel ve sevimli çetıresl tanınmaz 
bir hal almıştı, gözleri dönmüştü. Ya
nıma yaklaştı ve: 

— Gel, evin bodrumunu sana gez-' 
direyim? dedi. 

Bağumai istiyordum. Kendimi zor 
zaptettim. Kısık ve kesik bir sesle sor
dum. 

— Hayu-I gitmem,. Haydi köşkten 
gidelim dedim. 

Bana daha ziyade yaklaştı ve homur
tulu bir sesle: 

— Korkuyorsun değil mi? Dedikten 
sonra gülmeğe başladı. Yüzü sapsan 
kesilmişti. Şakaklarından ve ahundan 
ter taneleri dökülüyordu. Sonra sükû
net buldu. 

Fırtma geçmişti. O günü daha er
tesi gününü beraber geçirdik. Şimdi o 
günleri hatırladıkça ölümle yüz jrüze 
gelmiş olduğumu anlıyorum. 

Fransada saltanat 
kavgaları 

(Baştarafı 6 vncı sahifedej 
13 nisan 1820... 
Berry dukası opera dansözlerinden 

bayan Virgiıüeye tutgım.,, Bımun 
için kansüe operaya gitmek istiyor. 
«Venedik karnavalı» oynanıyor.,. Saat 
on birde Carolin yorulduğunu söylü
yor. Kocası arabaya kadar geçiriyor: 

— Güle güle Carolin. 
Geri dönünce kalMne bir kama sap-

lamyor. Düşes kendini arabadan atı
yor, kocasımn boynuna sanhyor,.. 
Katili yakaüyorlar, Versayü amele 
Louvel admda bir adam: 

— Bourbonlar Fransazun en büyük 
düşmamdır, bunun için katil oldum! 
diyor.,. 

Duka kanama bir şeyler söylüyor. 
CaroUn: «Gelsttıler» diyor. Odaya iki 
çocuk giriyor: Bayan Brownun ço-
cuklan, Carolin, can çekişen kocasma 
yemin ediyor: 

— Onlara analık edeceğim, artık 
üç çocuğum var, birini kamımda ta
şıyorum!,. 

Bu sözü duyan katil küfür ediyor: 
— Allak kahretsin, işlediğim cina

yet boşa gitti!.. 
*** 

1830... Parlste vuruşuyorlar... Kral 
Berry düşesini Fransa içinde turneye 
göndermiş. Parise avdetine müsaade 
etmiyor. Halbuki o ata binse, oğlunu 
da kucağına alsa, ihtilâli bastıracak... 
16 ncı Charles bunu yapmıyor. Niha
yet tahtından düşüyor, Louis - Philippe 
kral oluyor. 

**• 

Carolin Fransa tahtından ümidini 
kesmiyor. Kıyafet değiştirerek, köylü 
kıyafetine girerek, kendine taraftar 
toplamak, büyük bir ihtilâl çıkarmak 
için köy köy dolaşıyor, jandarmalarla 
saklambaç oynuyor, taş kovuklarda, 
ambarlarda, bodrumlarda yatıp kal
kıyor.,. Memleket esasen ihtilâl için
de, Louis - Philippe taraf tarlan etrafı 
tarıyor, 

CaroUne ile bir arkadaşı, bütün bu 
kargaşalık arasmda Nantes şehrine 
geliyorlar. Burada iyi saklanmak lâ
zım. Şehir kuşatılmış... Giriyorlar. Bir 
eve yerleşiyorlar. Orada tam dokuz 
-yüz mektup yazıyorlar. Nihayet 10 un
cu Charles'dan bir cevap geliyor. 
Charles bu sevdadan vazgeçmelerinL 
nasihat ediyor... Ama Carolinenin 
gözlerini saltanat hırsı bürümüş. 
Tek basma çalışacak.. 

Günlerden bir gün oturdukları ev 
basılıyor. İki arkadaş şömineye sak
lanıyorlar. Ev aranıyor, kimse bulun
muyor. İki nöbetçi bırakıp gidiyorlar. 
Soğuk bir kış gecesi. İki nöbetçi asker 
şöminede odım yakıyorlar... Bımun 
üzerine Caroline ile arkadaşı teslim 
oluyorlar... Caroline, general Dermon-
courta: 

— Oğlunun mirasım almağa çah-
şan bir annenin vazifesini gördüm! 
diyor. Carolin 15 iklnciteşrin 1832 de 
Blaye kalesine hapsediliyor.,. 

* • • 
Bir kaç gündür Berry düşesi rahat

sız. Sancılan var. Gardiyanlar da ka-
dımn gün geçtikçe şişmanladığım gö
rüyorlar. Düşesin kamı büyüyor... 
Gebe mi?.. Evet gebe!.. Çocuğu düşür
memesi için. tertibat aümyor. Nihayet 
günü geliyor, Caroline bir kız doğu
ruyor... Bunun üzerine, bir memleke
tin tarihini değiştirmeğe uğraşan ka
dına: 

— Haydi çek arabam!., diyorlar, 
Cehenneme kadar yolun var.., 

Carolin, kucacığında çocuğu Paler-
moya gidiyor. Rıhtımda doğurduğu 
çocuğun babası Kont Hector Luccesi 
Polliyi buluyor... Köhne bir arabaya 
binip uzaklaşıyorlar. 

Yıllarca Berry düşesi ile meşgul 
olan tarih, o dakikadan itibaren Kon
tes Polliye yapraklarmı kapıyor. 

Selâmi Sedes 

O n d ü l â s y o n makine ler i iç in 
b e l e d i y e y e bir müracaa t 
Şehrimiz berberleri ondülâsyon ma

kinelerinin kullanma şartlarım göste
ren talimatnamenin biran evvel tat
biki için belediyeye müracaat etmiş
lerdir. Talimatname bu günlerde da
imî encümen tarafından tetkik edil
dikten sonra hemen tatbikine başla-
cak ve ondüle yapacak berberler he
men in'^tihana tabi tutulacaklardır. 

Tam Liste 
Tayyare piyangosu 

BugDnkii çekilişte kazanan numaraları dercediyoruz 

Lira fca^npan numara 

17933 
Bu munaranm son İki rattanu ile 

nUıayet bulan bütün biletler 20 Ura, 
yani 1/10 biletler 2 lira amorti ka
zanmışlardır. 

3000 
Lira kaıananlar 

30345 
1000 

Lira kazananlar 
17953 5920 13478 

28972 
500 

Lira kazananlar 
20372 19465 23187 21057 7531 
19030 7627 39063 31182 6744 
19881 39632 14224 11875 4811 
1244 12215 

200 Lira kazananlar 
23820 6431 4151 36387 81199 
9421 27040 25101 17857 20063 

22752 28702 38729 22554 18213 
3417 13884 24428 33953 29230 

22101 31215 38478 30284 34209 
19065 
36863 

25124 
27953 
6690 
11704 
19747 
24903 
21027 
16024 

13985 
36665 
36873 
23343 
13656 
7798 
19878 
6073 

37138 
12011 
9309 
9618 
25613 
31425 
31059 
34231 
3133 
4205 
35283 
20267 
37780 
34784 
32922 
19074 
28685 
12111 
15313 
6776 
31475 
11306 
30413 
23865 
5375 
4141 
39120 
5246 
9025 
3175 
11155 
21411 
14956 
21053 

1 0 0 Lira k a z a n a n l a r 
33183 22644 16526 

13099 39923 
20718 11602 

19162 

16738 
4023 

18470 36814 
15698 12471 

1378 19412 4371 18475 

9239 
32448 
18722 
17056 
11720 
343 

23857 

19608 
13249 
16824 
37940 
13338 
22335 
29265 

31503 
21874 
23387 

22243 
19663 
22956 

24685 
4152 
8760 
2446 

5 0 Lira k a z a n a n l a r 
6197 34237 3492 
24622 12152 
27600 38959 
3295 35385 
8499 34980 
37878 13179 

10979 
26701 
7923 
10602 
25964 

1654 
30444 
17649 
23063 
26570 
20751 
8758 
33083 
29872 
18922 
11874 
25829 
26061 
12339 
30691 
28199 
13223 
17642 
9760 
34837 
34385 
22175 
3213 
36584 
17589 
7533 
1Ö114 
33644 
3692 
24016 
1067 
15488 
13820 
5724 
3710 
15391 
7435 
6769 
22376 
38718 
18309 
39033 
9393 
7141 
22576 
17883 
38446 
10428 
3079 
2660 
21970 
35921 
2768 
23808 
36503 
9435 

25076 
26941 
15252 

37058 
25092 
17227 
6622 
35864 

22041 
28011 
18024 
3739 
S1800 
32589 
37063 
24759 
1178 
10482 
12063 
35142 
1118 
5065 
12864 
15242 
23966 
9637 
5621 
28624 
19309 
28558 
37281 
4728 
8466 

6100 
17492 
16266 
19421 
24726 
36954 
25525 
890 

36477 
26207 
24391 
1956 

21442 
26091 
11968 
37611 
5367 
36656 
29298 
15672 
21323 
12815 
252 

39715 
21839 
4167 

31052 
25827 
13267 
1789 
20368 

28654 
9351 
21258 
1475 
8681 
12155 
26912 
7838 
33058 
16386 
4362 
25762 
7710 
1152 
9215 
9973 
17212 
15912 
36510 
361 
359 

35451 
34843 
10950 
25119 

37021 
16157 
27748 
1975 
11948 
23162 
22390 
11867 
17569 
3702 
36226 

2740 
8835 
34448 
19740 
35949 
18342 
12314 
35006 
10148 
17078 
3567 
8262 
36385 
10375 

24806 
5559 
27957 
24795 
30221 

25356 
21129 
25693 
6434 
10346 

34772 
25664 
24792 
29574 
28962 
24242 
38990 
86983 
2229 

9664 
17891 
8523 
6089 
1271 

32507 
32632 
8629 
26128 
9296 
29712 
9791 
18772 
25720 
5287 

19318 
24997 
8664 
37948 
24728 
23241 
8264 
592 

12144 
31638 
4773 

30354 
13248 
19306 
10445 
28550 
6240 
1290 

39508 
10378 
27480 
1655 
18044 
32748 
15730 

37285 
39570 
563 

22138 
28486 
35068 
11159 
2936 
26628 

7958 
20087 
31531 
1997 
29780 
20430 
27099 
34958 
2713 
21599 
39231 
30477 
39287 
37403 
12853 

556 
13785 
13643 
17279 
27913 
7298 
19023 
19446 
2945 
7991 
15623 

28730 
13800 
14588 
29853 
31340 
6658 
4844 
2751 
17272 
17164 
13858 
18521 
26664 
23855 

11148 16191 25876 

21638 
18138 
23098 
12368 
38138 
39657 
746 

4239 
12984 
13951 
7794 
30638 
25453 
38375 
19806 
4270 
39812 
28413 
21592 
15539 
37440 
22780 
38452 
15318 
36178 
29433 
5190 
19803 
38101 
3015 
6414 
10289 
20587 

37966 
6037 
2378 
2917 
19 

6797 
39470 

4497 
24536 
14536 
4287 
24714 
1672 
14533 
4680 
2020 
839 
3361 
20859 
30443 
13303 
16362 
37333 
14383 
23107 
38177 
5826 
3897 
7001 
27035 
33503 
7979 

36561 7591 
3004 7606 
2943 17107 

24365 
2347 
30724 

31781 
24319 
14104 
10142 
25322 
11168 
28833 
38667 
16059 
10488 
21864 
3884 
32053 
36351 
25781 
1082 

18159 
19732 
2986 
30783 
37114 
2393 
30100 
25353 

6711 
19208 
18306 

21131 
6470 
33313 
18079 
22011 
21487 
7567 
29888 
17051 
26418 
10872 
21316 
32935 
14552 
2543 
29084 

34674 
39647 
16371 
7216 
309.54 
30952 
33683 
4072 

3 0 Lira k a z a n a n l a r 
13086 32029 23546 6155 5636 
11780 895 9849 30656 7763 
22606 25093 33832 7953 8166 
18363 31495 13088 2133 17365 

20000 Liralık mükâfat 
40 numara arasmda taksim edilmiş 

olan 20,000 lira beher numaraya 500 
lira, yani 1/10 hesabile 50 lira kaza
nan numaralar. 

10798 
20350 

25460 
33978 

35330 
30382 
12509 

9589 38671 24911 14167 
14433 12623 38945 28428 
3570 689 22198 23260 

24649 39345 24521 19834 
86872 23510 
21644 17812 

1769 23363 
10717 28107 
30623 36440 21101 36703 

22928 29700 15400 56 32737 

10000 Liralık 
mükâfat 

İsviçre sefiri K a h i r e y e gitt i 
isviçre sefiri M. Henıl Martin dün 

Dacia vapurile Kalıireye hareket et
miştir. Ayni zamanda Katıire sefiri 
olan B. Martin, kral Faruk'un evlen-
mesi münasebetü» vereceği ziyafette 
bulun£icaktır. 

B. Martin îsviçrenin Varşova sefir
liğine t&yin edilmiştir. Şubat iptidalar 
rmda Ankaraya gelerek vedanameslnl 
verecek ve Varşovaya gidecektir. 

Bir sarhoş y o l d a düşerek 
yara land ı 

Kasımpaşada oturan Haşim isminde 
biri sarhoş olarak Taksimden geçmekte 
iken düşmüş ve muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Haşimin vaziyeti tehli
keli görüldüğünden polisçe Sürp Agop 
hastanesine kaldınlmıştır. 

r 



12 Kânuntî«ani 1938 A K Ş A M Sahife S 

N A S I L EVLIEINIVIIS? 1 
Evlenmek bahsi açılınca Mecdi: 

. — Erlenmek mi?, dedi, aklımdan 
Wle geçirmiyonun... Bekâr doğdıım, 
bekâr yaşıyacağım, beâr iSOceğim... 
Merhum bay Ubeydullahm dediği 
Clbl... 

Arkadaşlan ona takılırlardı: 
•— Seni de görürüz, öyle bir evle

nirsin ki... 
— Yahu size söylüyorum. Evlen

meği düşünmüyorum bile, aklmıdan 
büe geçirmiyorum. 

— Zaten erkeklerin çoğu böyle
dir... Evlenmeği akıllanndan geçir
medikleri, düşünmedikleri zaman 
birde bakarsın birdenbire evleniver
mişler. .. 

Mecdiyi uzun müddet görmedik. 
6 - 7 ay sonra bir gün ona Oalata-
sarayda rasgeldim. Beni- görünce 
güldü: 

••— Evlendim!, dedi. 
Şaşırmıştım: 
— Nasıl evlendin?., diye sordum. 

Cevap verdi: 
— Nasıl mı evlendim?.. Dayak yi

ye yiye... Yumruk yiye yiye evlen
dim... 

—< Haydi canım sende... Alay mı 
ediyorsım?. İnsanlann sevişe sevi
şe evlendiklerini işittim amma da
yak yiye yiye, yumruk yiye yiye evlen
diklerini hiç duymamıştım. Öyle şey 
odur mu?. 

Mecdi gülüyordu: 
— Vallahi ben dayak yiye yiye ev

lendim. Yumruk jdye yiye evlendim. 
J^t^y^ kıhbık kocalar evlendikten son
ra dayak yerler... Ben evlenmeden 
dayak yemeğe başladım. 

— Pek erken başlamışsın Mecidci-
ğim. Bu hususta pek acele etmiş-
•In... Nasıl bu iş bakalım... Anlat... 

Mecdi: 
— Benim sigaram bitmiş, dedi, ev-

yeUL bir sigara ver bakalım... 
Sigarayı uzattım. O başladı: 
— Kısa, fakat tuhaf bir hikâye... 

dedi Benim ne kadar maç merak-
b a olduğumu bilirsin. Hiç bir fut
bol maçını kaçırmam. Hele büyük 
klüplerin heyecanlı maçlan oldu 
nm? Daha bir saat evvelinden stad
yuma damlarım, tyl bir yer bulup 
Otururum. 

Bundan beş ay evveldi. Şampiyonluk 
maçlan başlamıştı. O günü İki bü
yük klüp arasmda heyecanlı bir maç 
yapılacaktı. îki r a k ^ n biri de bi
tim klüp... Bermutad erkenden 
•tadyuma gittim. Ben maçı ballkon-
dan değü de tribünlerden seyret
mesini daha severim. O günü de tri
bünlerden birinin en güzel sırasm-
da bir yer seçip oturdum. Stadyum 
yavaş yavaş kalabalıklaşmağa baş-
uyordu. Bir aralık baktım, benim ya
nımdaki boş yere bir kocaman göz
lü, küçücük, kızılcık dudaklı Ux genç 
kız oturdu. Büirsin ki böyle tiplere 
karşı hususî bir zaafım vardır. İçim
den: «Eyvah, dedim, yanımdakine 
bakmaktan bugünkü heyecanh ma
çı' doğru dürüst seyredemiyeceğim!» 
GMIÇ kızm göğsündeki renkli rozet
ten onun bugün maç yapacak klüp
lerden birine mensup olduğunu an
ladım. Ben de ayni klübün eski bir 
âzasıyımdım. 

Nihayet futbolcüler alkışlar ara
smda sahajra çıktılar. Mutad mera
simden sonra maç başladı. İki klüp 
te şampiyonluğa çok tesir edecek 
olan bu maçı kazanmak için d ö 
şetil sert oynuyorlardı. Çetin bir 
maç... Bir aralık bizim çocuklar kar-
fi kaleye güzel bir akm yaptılar. 

Fakat yanımdaki lıi iri gözlü, kü
çücük ağızh genç kız ne kadar he
yecanh idi. BizimkUerin karşı kale
ye akın ettilderini görünce dayana
madı. Ayağa kalkarak bî^Jırmağa 
başladı: 

—I Haydi çocuklar... Bravo... Eay^ 
di... Pas ver... Pas... Pas... 

Bu esnada bizim çoculslar güzel 
bir paslaşma ile tâ kalenin önüne 
iıunlşlerdi. Karşılarmda kaleciden 
başka tek bir müdafi kalmamıştı. 
Ilakiplerimlz için dehşetli tehlikeli 
bir vaziyet... Yammdaki genç kız he
yecandan bayılacak... Bağırmaktan 
İnce sesi kısılmış... Habire: 

— Bekletme... Bekletme... Şüt 
çek... Şüt.. bekletme... diye bağın-
yoı-du. Bu sırada bizi mçocuklardan 
biri kuvvetli bir şüt çekti. Gol!.. Fa
kat golle beraber tepeme bir yumruk 

indi. Neye uğradığımı şaşırmıştım. 
Yanımda ayakta duran güzel kom-
çum heyecan içinde hâlâ küçücük 
yumruğımu, kafamın üzerinde bir 
çekiç gibi sallıyor: 

— Gol... Gol... diye bağırıyordu. 
Golü görünce, heyecandan ne yaptı-
ğınm hiç farkında olmadan tepeme 
yumruğu atrmştı. Neden sonra at
tığı yumruktan bozulan şapkamı gö
rünce işin farkına vardı. Utancın
dan kızardı: 

— Vallahi affedersiniz efendim... 
dedi, o kadar heyecanlandım ki hiç 
farkmda olmadan... 

Gülümsiyerek şapkamı düzelttim: 
— Aman efendim... Rica ederim... 

ehemmiyeti mi var?... dedim... Ba-
zan heyecandan böyle şeyler olur... 

Şimdi maç tekrar son derece he
yecanh bir safhaya girmişti. Karşı-
ki taraf yediği golün acısım çAar-
mak için uğraşıjrordu. Bizim kale 
tehlikeli dakikalar geçiriyordu. Niha
yet bizim çocuklar tekrar topu ayak
larına aldılar. Güzel bir paslaşma... 
Gene karşıki kalenin önündeyiz. He
yecanlı komşum yırtınıyor: 

— Sağa pas., sağa... Sağa., haydi 
çocuklar... Bravo... Şüt çek... Şüt... 
Goool... 

İkinci golle beraber tepeme inen 
ikinci 3rumruk... Ayakta duran gü
zel komşum gene neden sonra yap-
tığınm farkına vardı. Kıpkırmızı ke
sildi: 

— Size karşı pek mahcubum 
amma... Affedeısiniz, dedi, heyecan 
müthiş şey... 

Ben gene şapkamı düzeltirken: 
— Ehemmiyeti yok efendim... He

yecandan bazan böyle şeyler olur, 
diye mukabele ettim. 

Lâfı uzatmıyayım. Üçüncü golde 
tepme üçüncü bir yumruk daha ye
dim. Eğer bizim çocuklar bir kaç gol 
daha atarlarsa yiyeceğim yumruk
lardan pestUim çıkacaktı. Bir erkek
ten, yahut çirkin bir kadından bu 
yumruklan yeşeydim pek canım acı-
yacaktı. Lâkin bu güzel komşumun 
tepeme attığı yumruklar bana şe
kerden de, baldan da daha tatlı geli
yordu. 

Heyecanh genç kız böyle ayakta 
durursa daha tepeme farkmda ol-
mıyarak bir çokyumi'uk atacağım 
anlamış olmah ki bu sefer oturdu. 
Maç devam ediyordu. Bugün bizim 
çocuklar hakikaten fevkalâde 03mu-
yorlar. 

Gene karşıki kalenin (mlerinde 
Idüer. Hem bu sefer öyle bir vaziyet 
ki ben bile heyecandan ne yaptığı
mı bümiyordum. Benim yerimden 
karşıki kale daha güzel göründüğü 
için yammdaki genç laz bana doğru 
pek yaklaşmıştı. İkide bir: 

— Aman, aman kaçıracaklar... Bu 
fırsatı kaçıracaklar diye bu sefer ku-
cağuna koyduğum gazetelerimin, ki-
taplanmm üzerine yumruğunu atı
yordu. Fakat bizim çocuklar \m fır
satı da kaçırmadılar. Bir gol daha 
yaptılar. Hakem bu sırada birinci 
devrenin bittiğini düdük çalarak ilân 
etti. Birinci devre bitip biz bulun
duğumuz heyecanh vaziyetten ken-
dünlze gelince ne görsek beğenir
sin... O heyecan arasında yammda
ki genç kızla clele tutuşmamışmı-
yız?. Vallahi aılaim, sana belid ya
lan, mübalâğa gibi geür amma eğer 
heyecanh bir maç seyircisi isen ba
na inanabUirsin. Nasıl elele tutuş
tuk? Bunun nasıl farkmda olma
dık?.. Hiç bilmiyorum. Çocuklar kar 

leye akm ettikleri zaman, o fevkalâ
de heyecanlı dakikalar arasında el
lerimiz birbirini yakalamış... Kati
yen farkmda değüiz... Hakem tidü-
gü çalmca işin farkına vardık. Bu 
sefer ben ondan özür diledim: 

— Affedersiniz efendim... Heye
candan hiç farkında değüim. 

O gülümsedi: 
—. Heyecandan bazan böyle şeyler 

olur efendim... dedi. 
İkinci haftaymın içinde o tekrar 

ayağa kalkmıştı. Heyecanh sahne
lerde başıma, omuzlanma bir iki 
yumruk daha attı. Heyecandan far
kmda olmadan şapkamın kurdelâsı-
nı parçaladı. Fakat bu esnada bi
zim çocuklar bir gol yiyince heye
candan baygınlık geçirmez mi?... 
Kendisini ayılttım. Bilhassa teşekkür 
etti. 

O günden sonra her maçta coıu 
armağa başlamıştmı. Her zaman da 
ayni tribünde hattâ ayıü sırada otu
ruyordu. Ben de herkesi itip kaka
rak onun yamnda kendime bir yer 
açıyordum. Maç başlayınca kendisi
ni zaptedemiyor, heyecan arasmda, 
faıkmda olmadan bana yumruklan 
indiriyordu. 

Ne ise böyle yumrukları jrijre yiye 
ahbap olduk. Yunmıklan yiye yiye 
nişanlandık. Ve tabiî gene maçlara 
gidiyorduk. YumraMan yiye yiye 
de evlendim... İşte azizim, inanmı
yordun... Ben dayak yiye yiye, yum
ruk yiye yiye evlendim... 

(Bir yddız) 

Bu akşam 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şişli: Maçka, Taksim: İstiklâl cad

desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A. Galapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokağında Garih, Ga
lata: Topç\ılar caddesinde Hidayet, 
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lunda Barbut, Eminönü: Hüsnü Onar, 
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En sağlam 
En Ucuz 

Hesap defterlerini 
AKŞAM matbaasında 
bulacaksınız. 

Yevmiye defterleri 
Kasa defterleri 

Defteri kebirler 
Muavin defterler 

En iyi cins kâada basılmış 
ve tngiüz prese kartonu ile ciltlen
miştir. 

F i y e t l e r 
200 sahifeli 140 - 160 kuru? 
800 » 175 - 200 » 

250 - 275 > 400 

Akşam matbaası 
Tdefon: 24240 

İİİüLilHâ 
Grip. Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artrltlzm, Romat i zma 

NEVROZiN 
Ba§, diş, nezle, grip romatizma ve bütün agnlarmızi derhal 

keser, tcabmda günde 3 ka«e almabilir. 

KAPTAN PAŞA 6ELfY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: İskender F. S e r t e U i . _ i . Tefrika No. 113 • • • « 

Ahmed, Üsküdar kayıkhanesinden bir kayıkçı buldu. 
Gece yarısı yelken açarak dalgalann koynuna atıldı 1 

— Karım saraya ayak basmamış
tır, sultanım! Fakat, o alaturka şar
kılardan çok hoşlamr.. 

Mihrimah sultan dudağının ucile 
güldü. 

Nusret efendi, Mihrimah sultan 
bir şey bilmiyor samyordu. 

öyle ya... Hoşedamn padişah göz
desi olduğunu bilseydi, onu Mihri
mah sultamn sarayına götürecek ka
dar aptallık gösterir miydi? 

Duman Ahmed bu arada: 
— Benim için en büyük zevk, ku

lağımızda uğuldıjran şu fırtınalarla 
boğuşmaktır! 

Diye mınldanmıştı. Onun (Boğaz
içi) şarkısile alâkadar olmadığı bu 
sözünden de pek âlâ anlaşılıyordu. 

Mihrimah sultan: 
— Ahmed, dedi, bu gece neden 

durgun duruyorsun? Ben seni hiç bir 
zaman bu derece kederli görmemiş
tim. 

Alımed sofradan elini çekti: 
— Bugün evden çıkarken kanmı 

rahatsız bırakmıştım. Onu düşünü
yorum, sultamm! 

Duman Ahmedin bu sözleri salo
nun havasını bir anda değiştirdi. 
Nusret efendi içinden: 

«— Oh., hele şükür evli olduğunu 
anladım!» 

Diyerek geniş bir nefes aldı. 
Hoşeda içini çeker gibi soludu. 
Mihrimah sultan kalşannı çatarak 

sordu: 
— Vay, sen evli misin, Ahmed? 
Ahmed önüne bakıyordu: 
— Evet, sultanım! dedi. Üç ay ol

du evleneli... 
— Nasıl oldu da duymadık biz? 

Neden bahsetmedin şimdiye kadar 
bu hayırlı işten?... 

— Bahsetmeğe vesile bulamamış
tım. 

— Kann güzel mi baı-i?... 
— Çok güzel ve temiz yürekli bir 

kızcağız. 
— Adı ne? 
— Hacer... 
— İstanbullu mu?... 
— Hayır. Gebzeli... 
— Eh.. Gebze de İstanbulun bir 

mahalleı^i sayılır. Demek evlisin 
ha!... 

Mihrimah sultan. Duman Ahme
din evlendiğine Jair türlü inanamı-
yordu. 

Ahmed dayanamadı. Ayağa kalktı: 
—' Fırtınalar beni çağınyor, sul

tamm! Müsaade ediniz de gideyim 
artık, 

— Nereye gideceksin bu vakit?... 
— Kayıkla Eyübe... Oradan da 

Edimekapıya... 
Mihrimah sultan gözlerini açtı: 
— Çıldırdın mı sen, Ahmed? Bu 

fırtınada ve gece karanlığında de
nize çıkılır im hiç?... 

Duman Ahmed o gece Üsküdar-
dan Eyübe geçmeğe karar vermişti. 

—• Mutlaka gitmeliyim, sultanım! 
Hacer beni çağınyor. Ben bir gece 
ondan uzak kalamam. 

MOhrimah sultanla Hoşeda göz gö
ze geldUer. 

Manalı bakışlarla başlarını salla
dılar. 

Hoşeda: 
— Bu ne müthiş sevgi!... 
Demek istiyen bir kıskançlık için

de kalbinin çarptığım duyuyordu. 
Duman Ahmed ayakta duruyor, 

gitmekte ısrar ediyordu. 
Mihrimah sultan Ahmedi alıkay-

mak imkânmı bulamajirmca: 
— Bu saatte Halice ne Ue gide

ceksin? 
Diye »ordu. 
Ahmed: 
— İskele başındaki kayıkhanede 

beni götürecek bir ka3nkçı bulunur, 
sultanım... Merak etmeyin! dedi. 

Saraydan a3mldı. Bir yıldınm gi
bi koşarak iskeleye geldi. 

Kayıkhaneleri birer birer dolaştı. 
tr- Heeeyt... Canmı dişine taka

cak bir kayıkçı yok mu burada? 
Ahmedin bu nârasmı duyan ka

yıkçılar birer ikişer ujramp kalktılar. 
— Kereye gideceksin a^nım? 

Ahmedin gözleri dönmüştü... Ka
ranlıkta onu kimse tammıyordü. 

— Eyübe gideceğim, dedi, kaç pa
ra isterseniz vereyim. Hemen sağ
lam bir tekne indirin denize... 

Kayıkçılaı-
— Eyübe gideceğim! 
Sözünü duyunca birbirlerine hay

retle bakışmağa başladılar. 
Kayıkçıların hakkı vardı. Böyle 

fırtmalı, tipfli bir gececte o zamaı> 
danberi Üsküdardan İstanbul yar 
kasma müşteri götürdüklerini hatır-
lıyamıyoıiardı. 

İhtiyar bir kayıkçı: 
— C ^ l ! dedi - sen camm sokak

ta mı buldun? Hele bir bak şu h^ 
vaya... Rüzgâr, kudurmuş sırtlan
lar gibi uğulduyor. Ben altmış bqı 
yaşıma geldim... Böyle havada kar
şıya geçmedmı. Kendine güvenen 
varsa çıksm meydana. 

Bu sırada kayıkhanedeki kızaklar
dan geniş bir teknenin suya indiği
ni gören kayıkçılar: 

— Deli İbrahim hazırlamyor işte... 
Diye bağrışıyorlardı. 
Gerçek bu işe gnlşebilmek için 

ancak deli olmak gerekti. 
Yiı-mi beş yaşlarında iri boylu bir 

delikanlı, kayığım suya indirdi, yel
kenini taktı. 

•— İşte ben hazırım, geç aslanım! 
Diye mınldandı. 
Deli İbrahim bu... Dalga, fırtına, 

bora vız gelirdi ona. 
Kayıkçılar soğuktan titreşerek a a 

acı gülüştüler. 
— Bu müşteri de ondan aşağı kal-̂  

naıyor delilikte... 
Der gibi garip bakışlarla her iki

sini de süzerek köşelerine çekil
diler. 

Üsküdar kayıkçıları arasında (Deli 
denizci) diye anılan İbraftim, Du
man ahmedi kayığına aldı, sırtına 
deri gocuğunu verdi. Kendisi yel
kene geçti. Rüzgârı arkasına alarak 
Kızkulesi açıklarına doğru dümen 
kınp Üsküdar kıyısından açıldı. 

* 

F ı r t ı n a l a r l a b o ğ u ş u r k e n . . 
Sarayburnu hizasını bulmuşlardı. 
Rüzgârı başa alıp Halice doğru 

dümen kıracaklai'dı. 
Buraya kadar konuşmadan gel

dUer. 
Deli İbrahimin sabrı tükenmişti: 
— Sarayburnuna çıksaydınız, sar 

raya gideceksiniz derdim. Fakat, Eyü
be gidiyorsımuz. Bu kadar acele ne 
işiniz olabilir? 

Demekten kendini alamadı. 
Duman Ahmed: 
— Sen bem hâlâ tammadm gali

ba?... Bana adüe sanüe Duman Ah
med derler. Akdenizde böyle sayısıa 
fırtmaları yenmiş, coşkun dalgalarla 
boğuşmuş bir denizciyim ben. 

Deyince, Deli İbrahim gülümsedi: 
— Şimdi tamdım aslanım! Benim 

bir kardeşim de Kılıç Ali paşa ile 
son seferde Akdenize çıkmıştı. Do
nanma geldikten sonra onun yüzü
nü göremedim. Galiba Akdenizde 
şehid oldu. 

— Adı neydi kardeşinin?... 
— Onu bütün denizciler tanır. Dê  

mir Recep... 
~~^ Demir Recep mi? Tanıdım... 

Geçen gün Tersanenin önünden ge
çerken, bir geminin arka kasarasırw 
dan bakıyordu. Gözlerim beni al-
datmadıysa, o. Demir Recepten baş-
ka bir kimse değildi. 

Deli İbraiıim sevindi: 
— Donanma Akdenizden döneli bir 

3nl oluyor, aslanım! O zamandan-
beri ben kardeşimi göremedim. İçime 
bir ferahlık verdi bu müjden! Fa
kat, kolay kolay inanamıyorum onun 
tstanbula döndüğüne... 

— Dedim ya. Onu gözlerimle gör
düm. Zaten donaımna İstanbula ge-
llriten, ben de onlarla birlikte döıv-' 
müştüm. Demir Recebi Akdenizde 
bırakmadık ki... Herfcesle beraber o 
da geldi buraya. 

Deli İbrahim sevincinden kayığl-
mn içinde duramıyordu. 

(Arkası var) 
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mmmcf^^om 
12 Kânunusani 938 Çarşamba 

İstanbul — öğle neşriyatı: 12^0: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05 Plâkla 
Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk neşri
yatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
kusikisi, 19: Bimen Şen ve arkadaşlan 
tarafından Türk musikisi ve halk sarkı
lan, 19,30: Konferans: Doktor İbrahim 
Zati (Keyif verici zehirler ve alcoolisme), 
19,55: Borsa haberleri, 20: Mustafa ve 
arkadaşları tarafından Türk musikisi ve 
haılk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 2033: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Nezihe ve arkadaşlan tarafmdan 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Saat 
ayan), 21,15: ORKESTRA: 1 - Morena: 
Potpourrl viennoise, 2 - Delibes: Valse de 
la PoupĞe, 3 - Llszt: Rhapsodie No. 2 
4, - Siede: Fllttenvochen, 5 - Scriabine: 
Prelude, 22,15: Ajans haberleri, 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog
ramı, 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: Dahili ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk şarkları (Hilanet Rıza ve arka
daşları), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarklan (İnci ve arkadaş
ları), 20,15 - 20,30: Havacılık: Şaklr Ha
zım Ergökmen, 20,30 - 21: Plâkla dans 
musikisi, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 
21,15 - 21,55: Stüdyo salon orkestrası: 
1 - P. Tosti: Romanze Lımgl, 2 - F. Sa-
labert: Les Aires de Scotte, 3 - Grandos: 
Prelude, 4 - Beethoven: Mosaique, 5 -
Braxton: Cineta nena, 21,55 - 22: Yann-
ki program ve İstiklâl marşı. 

Bugünkü Avrupa programı 
Saat 20 de 

Berlin 20 de, eğlenceli konser — Frank
furt 21,10 da, eğlenceli konser — Ham
burg 20,10 da, eğlenceli muzika — Münih 
20,10 da, konser — Saarbrücken 20,10 da, 
marşlar — Viyana 20,35 de, konser — 
Brüksel 20,15 de, hafif muzika — Poste 
Pârisien 20,20 de, Kreutzer Beethoven'in 
sonatı — Radio Toulouse 20 de, dans ve 
operet havaları — Roma 20,30 da, eğlen
celi muzika — Peşte 20,40 da, radyo or
kestrası. 

^ Saat 21 de 
' AlmTn istasyonları 21 de, çeşitli kon
ser — Deutschlandsender 21,10 da, eğlen
celi konser — Nis 21 de, senfonik kon-
rer — Strasburg 21,30 da, konser — Radio 
Toulouse 21,45 de, eğlenceli konser — 
Roma 21,30 da, eğlenceli muzika — 
Varşova 21 de, salon muzikası — Bükreş 
21 de, konser — Sottens 21- de, hafif mu
zika — Beromünster 21,55 de, konsec — 
Prag 21,05 de, konser. 

Saat 23 de 
Deutschlandsender 22 de, eğlenceli 

konser — ^Hlâno 22 de, «Samsun ve Da-
lila» operası — Berlin 22,30 da, vals ha
vaları — Saarbrückenden bütün Alman 
istasyonlanna 22,30 da, konser — 
Toulouse P T T 22,30 da, operet havala
rı — Poste Parislen 22,10 da, Kuban or
kestrası — Radio Paris 22,30 da, Alman 
konseri — Strasburg 22,30 da. çeşitli 
konser — National 22 de, radyo orkes
trası —• Orta İngiltere 22 de, askeri mu
zika ,— \*ırşova 22 de, piyano konseri. 

Saat 23 de 
Milano 23 de, operaya devam — Sottens 

23 de, dans muzikası — Toulouse P T T 
23 de, operet havalarına devam — Viya
na 23, de, dans muzikası — Breslav -
Berlin 23,30 da, melodiler — Frankfurt 
23,30 da, eğlence ve dans — Stuttgart 
23,30 da, eğlenceli konser — Brüksel 23 de, 
konser — Radio Paris 23 de, Fransız 
şarkıları — Radio Toulouse 23,30 da, ope
ret havaları — Londra 23,30 da, hafif 
muzika — Roma 23,20 de, salon muzika
sı — Sottens 23 de, dans muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Münih 24,15 de, gece muzikası — İn

giliz istasyonlan 24,25 de, dans muzika
sı — Deutschlandsender 24,30 de, gece 
muzikası — Frankfurt 1 de, opera parça
ları — Brüksel 24,25 de, cazbant — Poste 
Parislen 24,30 da, kabare — Radio 
Toulouse 24,30 da, konser — Roma 
24,15 de, dans nıuzikası — Lüksemburg 
24,05 de, salon muzikası. 

13 Kânunusani 938 Perşembe 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis: 13,05: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18: Çocuk tiyatrosu 
(Tiltil ile Mitil ormanda), 19: Nebil oğ
lu İfjmall Hakkı ve arkadaşlan tarafm
dan Türk musikisi ve halk şarkıları, 19,30: 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik, 19,55: 
Borsa haberleri, 20: Cemal Kâmil ve ar
kadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarkları, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafından arabca söylev, 
20,45: Fasıl saz heyeti: Okuyanlar Kü
çük Safiye, İbrahim,, Ali: Kanun Mu
ammer, klârlnet Hamdi, keman Cevdet, 
tanbur Selâhaddin, ut Cevdet Kozan. 
(Saat ayan), 21,15: Bedriye Tüzün Şan: 
Orkestra refakatUe, 21,45: ORKESTRA: 
1 - Lehar: Cloclo potpourri, 2 - Trans-
lateur: Valse reverie, 3 -Delibes: Mazur
ca, 4 - Plnozzl: Serenada, 22,15: Ajan» 
haberleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22,60: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: SON. 

Akba müesseseleri 
Ankaroda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Ker dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
sttlış yerijir. Telefon; 3377. 

B O R S A 
11/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ PİATLEKİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

93 İstikrazı 
dahili 
1933 istikrazı, 
Ünitürk I 
Ünltürk H 
Ünitürk n i 
Mümessil I 
Mümessil n 

» - n ı 
iş Bankası 

> hamiline 
> müessis 

97,50 
18,85 
18,75 
18,75 

40 
40,35 

10,20 
10,25 

82 

Türkiye Cum
huriyet Merkea 
Bankan 
Anadolu Hi. 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
İttihad Degla 
menleri 
Şark Değlt-
menleri 

98 

25,50 
7,75 

T 
0,80 

13,25 

1 ^ 

Pars (Çek fiatleri) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,44,60 
629 

0,79,50 
15,11,25 
86,88,40 
3,43,50 
4,68,20 
1,42,75 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,59,30 
22,65,50 
1,97,22 

13,67,25 
34,30 

4,19,25 
3,99,44 

106,04,13 
23,72,75 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

11/1/938 
F t A T L A B 

CİNSİ Aşağı Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa Anadol 
Çavdar 
Bakla 
Yulaf 
Kuşyemi 
Nohut natürel 
iç fmdık 

» ceviz 
Peynir beyaz 
Yapak Anadol 

5 36 6 4 
5 25 5 30 
4 14 4 15 
5 l i 
4 20 4 25 
4 20 
7 19 
5 12i 
34 — 35 — 
28 — 32 — 
39 10 40 — 
50 — 54 — 

G E L E N 

Buğday 
Fasulye 
Yapak 
Nohut 
Yulaf 
Mısır 
Arpa 
Susam 
Çavdar 
Keten tohumu 

G İ D E N 
Susam 
Kü 
Tiftik 
iç badem 
iç fmdık 
Afyon 

81 Ton 
40i > 
35 » 
66i » 
77i » 
30 > 
35 > 
16 » 
27i » 
15 1/4 » 

20 Ton 
19 > 
17 1/4 » 
6 3 / 4 . 
2 » 

160 kUo 

D I 9 F t A T L A R 

Buğday: Llverpul 
» : Şlkogo 
» : Vhılpelt 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : » 

5,32 K. 
4,52 » 
6,01 » 
4,82 » 
4,86 » 
7,95 » 

11/1/938 Sah günü 
istanbul Halinde toptan satılan yaş meyva 

ve sebzelerin fiatleri 
En aşağı En yüksek 

Cinsi Mikyası Flatl Flatl 
Kr.S. 

Pırasa Kilo 3 — 
Lahana » 3 50 
İspanak > 6 — 
Havuç » 4 — 
Kereviz kök » 6 — 

» yaprak Demet 3 —. 
Yeşil salato 100 
Karnabahar 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Pancar 
Bal kabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

» Gümüşhane 
• Ferik 
» İnebolu 

Armud Ankara 
M Karadeniz 

Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muz 
Kuru üzüm 

» İncir 
Ağaç kavunu 
Liman yeril 100 

•% ecnebi 100 
Portakal: 

» Dörtyol 64 lük sandık 300 — 
» » 80 İlk » 220 — 
» > lOOlûk > 140 — 
» > 150 İlk • 130 — 
> Alanya 64lük: > 350 ^ 
» > 80 İlk » 290 — 
» > 100lük » 180 — 
» Fenike 160 lık » 470 —• 
» Rize 100 lOk » 60 — 
> > İSO İlk » 60 -< 

Mandalina Alanya 100 adedi 200 — 
> Rize 100 » 70 — 
» Fenike 100 > 200 — 
• Bodrum 100 > 300 —> 
> MezBİn 100 » 80 — 

> 
> 

Demet 
Adedi 60 — 

» 10 — 
Demet 1 

— 50 
— 60 
2 50 

KUo 4 — 
4 — 
15 — 
8 ̂ -
7 — 
5 — 
12 — 
5 — 
7 — 
6 — 
9 — 
7 — 
70 — 
12 — 
10 >— 
4 — 

180 — 
130 — 

Adet 

Kr.S. 
3 50 
4 — 
8 — 
5 — 
8 — 
4 — 

100 — 
28 — 
1 25 
— 75 
— 80 
3 — 
5 — 
5 — 
35 — 
22 — 
16 — 
10 — 
25 — 
6 — 
12 — 
12 — 
12 — 
10 — 
120 — 
20 — 
22 — 
6 — 

230 — 
150 — 

350 — 
250 — 
160 — 
160 — 
400 — 
300 — 
210 — 
620 — 
80 — 
80 — 
400 — 
80 — 
300 — 
700 — 
220 — 

Müzeler Arttsrma 
YapılacaJk işin cinsi ve mahiyeti 

ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden 

Mozaik döşeme, kaldınm, rapse 
kurşun tamiratı 

ve 

Keşif bedeli 

Lira Kuruş 
2517 82 

Muvakkat teminatı Eksiltmenin nerede ve hangi tarih ve 
miktan 
LiraKr. 
189 00 

saatte yapılacağı 

Asanatika Müzeleri Genel direktörlü
ğünde 17/1/938 tarihinden pazartesi 
günü saat 14 de. 

Topkapı sarayı müzesi dahilinde Sinan mutfaklarile tarassut kulesinde ve diğer bazı kısmılarda bermucibi keşif 
yaptmlacak olan tamirat yukanda yazılı gün ve saatte açık eksiltme ile ihale edUecektir. Keşif ve şartname ile yapı
lacak tamiratı mahallen görmek isteyenlerin Müzeler Mimarhğına talip olanlann da en az 2500 liralık bu ige benze» 
iş yaptıklarına dair Nafıa idaresinden alacakları müteahhitlik ve aynca ihtisas ve ticaret odası vesikalan ve mu
vakkat teminat makbuzlarile ihale gününde komisyona müracaat eylemeleri. (8728) 

SOÜPLJX-PLATiNEo,o8% 
İp huluftmit^an 

J hir hkemmül 
harikasıdır 

Anglo - Amerikan 
Kütüphanesi 

BEYOĞLU TEPEBAŞI, No. 88 

Her türlü neşriyat ve 
siparişler kabul edilir 

Eyüp Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 
937/425 
Fatih Hoca t^veys mahallesi Akdeniz 

caddesi 58 ve diğer adresi Eyüp Bahari
yede Saçma fabrikası müdürü Hamdl 
Akif nezdtnde mukim alay kâtipliğinden 
mütekait ölü İsmail Hakkı kızı Nlgar 
Erözbek müracaatla kardeşleri Aslı namı 
diğeri Asiye ile Cahideye vasi tayin edil
mesi talebile verilen istida üzerine ya
pılan muhakeme neticesinde: Dinlenen 
şahitler ve mahallî zabıtasından gelen ce
vapta vasiliği yapabilir ve vasiliğe ehil 
ve küçükler için faydah olduğu bildiril
miş olduğundan mezkûr adreste mukim 
Nlgâr Erözbekln Aslı namı diğer Asiye 
ile Cahideye vasi tayinine ve usulen ilâ-
nat icrasma kabili itiraz ve itizar olmak 
üzere 24/12/937 tarihinde Verilen karar 
8 gün müddetle ilân olunur. M. 1425 

Umum Emlâk 
Acentesi 

Galata ömerabit han 2. ci kat 
No. 24 

E H V E N Ş E R A İ T L E 

EMLÂK İDARESİ 
KİRALIK APARTIM AN 

EMLÂK 
ALIM ve SATIMI 

TELEFON: 49419 

KONFERANS 
Eminönü Halkevinden: 

Bu sene için tertip ettiğimiz (Halk kon
feransları) serisinden (Çocuk ruhiyatı ve 
terbiye) mevzulu olan İkincisi Bay Babri 
Esad Slyavuşgil tarafmdan 13/1/938 per
şembe günü saat 17,30 da verilecektir Da
vetiye yoktur. Her arzu eden gelebilir. 

Ekmek fiatı 
istanbul belediyesinden: 
Kânunusaninin on ikinci çarşamba 

gününden itibaren birinci ekmek on 
kuruş yirmi para ikinci ekmek on ku
ruş francala on beş kuruştur. 

1938 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yümm tarihî, en meşhur 

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

Fiab 50 kuruştur 
Bütün kltapçüardan arayınız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KÜRÜMÜ - Taktim 

Deri ve Barsak arttırma ilânı: 
Türk Hava Kurumu istanbul Vilâyeti şubeinden: 

Kurban bayraımnda teşkilâtımız tarafmdan toplanacak deri ve barsaklar 
pazarlık suretUe ayn ayn arttırmaya konmuştur. 

26/Kânunusani/1938 çarşamba günü saat on birde fiat değer görülürse 
ihalesi yapılacaktır. İstekliler şartnameyi g ö r m ^ üzere her gün Cağaloğlun-
daki şube merkezine müracaat edebilirler. (67) 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Numunesi mucibince «300» paket san muşamba kapsülü pazarlıkla 

satm ahnacaktır. 
î" — Pazarlık 28/1/938 tarihine rastüyan cuma günü saat 14 de Kabataş-

ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
.3 — Numuneler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri Uân olunur. (M.) (178)] 

* 
I — Paşa limamnda İdare malı karakol binasmda şartname ve projesi mu

cibince yapılacak tamirat ve Uâve işi açık eksUtmeye konmuştur. 
II — Keşif bedeli 4372 lira 19 kuruş ve muvakkat temmatı 328 liradır. 
III — Eksiltme 17/1/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da Ka-

bataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapüacakür. 
IV — Şaruname ve projeler 22 kuruş mukabüinde İnhisarlar Umum Mü

dürlüğü inşaat şubesinden ahnabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar

lar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 
VI — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile 5 nci maddede 

yazıU vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edUea 
gün ve saatte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. (B.) (8720) 

I — Şartname ve projesi mucibince paşabahçe Müskirat fabrikasmda yap
tırılacak Çubuklu - Paşabehçe şubesi üzerinde giriş kapılan, kulübeleri, ame
le yemekhanesi tavam, duvar harpuçtalan ve sair işler açık eksiltmeye kon
muştur. 

II — Keşif bedeli 4041 lira 69 kuruş ve muvakkat teminatı 303.13 liradır. 
III — Eksiltme 17/1/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 15 de Kar 

bataşta levazım ve mübayaat şubesinde alım komisyonunda yapılacaktır. 
r v — Şartname ve projeler 20 kuruş mukabilinde İnhisarlar İnşaat şube

sinden alınabilir. 
V — Eksiltmeye iştirak edeceklerin mimar veya mühendis veya bir mü

hendis veya mimarla müşterek olmaları şarttır. Bu gibi işleri yapmış olanlar 
fennî evrak ve vesaikini eksiltme gününden 3 gün evveline kadar Umum Mü
dürlükteki İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca münakaşaya iştirak vesikası 
almalan lâzımdır. 

VI — İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 inci mad
dede yazılı vesika ve % 7,5 güvenme parasiyle birlikte eksiltme için tayin 
edilen gün ve saatte 3rukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) 

(8689) 
* 

I — İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Polathanede şartname ve 
projesi mucibince yaptırılacağı Tütün bakım evi inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 145611 lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 8530.57 lira
dır. 

III — Eksiltme 25/1/938 tarihine rastlayan Salı günü saat 15 de Kabataş-
ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapüacaktır. 

IV — Şartname ve proieler 7.28 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesiyle Ankara, Trabzon başmüdürlüklerinden ve Polat-
hane müdürlüğünden alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaildni İnhisaıv 
1ar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almalsm lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaiki ve eksiltmeye iştirak vesi-
kasiyle % 7,5 güvenme parasmı ihtiva edecek olan kapaü zarflar eksiltme gü
nü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen Alım komisyonu başkanhğına 
makbuz mukabilüıde verilmiş olmalıdır. (B.) (62) 

Dahiliye Vekâletinden: 
Malatya vilâyetinde Adı Yaman kasabasınm Hali hazır haritalarındı tan

zimi işi pazarlıkla eksiltmeye çıkanlımştır. Muhammen keşif bedeli 4000 lira
dır. EksUtme 22/1/938 tarihinde cuma günü saat 11 de, Ankarada Dahiliye 
Vekâleti binasmda Belediyeler İmar heyetinde yapılacaktır. Muvakkat temi
nat 300 liradır. Şartnameler bilâ bedel Belediyeler İmar Heyeti fen şefUğinden 
ahnabilir. (10) (54) ^ 

İ s t a n b u l D e f t e r d a r l ı ğ ı n d a n 
Lira 

Büyükçarşı : Terlikçiler sokağmda eski 15 yeni 15/1, 15 sayıh dükkâ-
nm mülkünün msıf hissesUe derununda müstakar İki ge

dikten birisuıin tamamı. 75 
Üsküdarda : Selâmi AU mahallesinin eski Gemici Ohannes yeni Reisül-

. kitap sokağmda eski 15 yeni 17 sayıh evin yan payı. 200 
Yukarıda yazılı mallar 8/2/938 sah günü saat 14 de kadar satüacaktır. 

satış bedeUne istikrazı dahili ve % 5 faizü hazine tahvilleri de kabul olunur. 
İsteklilerin % 7,5 pey akçelerini yatırarak bu müddet zarfmda haftamn salı 
ve cuma günleri saat 14 de defterdarhk emlâk müdürlüğünde müteşekkU satıç 
komisyonuna müracaatlan. «M» (176) 

Malatya Cezaevi eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

28/1/938 cuma günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde «75457.98» lira 
keşif bedelli Malatya Cezaevi inşaatı kapah zarf usulile eksUtmeye konuhnuştur. 

Mukavele, eksütme, baymdurhk işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, 
proje, keşif hulâsası üe buna müteferri diğer evrak her gün Nafıa Müdürlü
ğünde görülebiUr. 

Muvakkat teminat 5023 liradır. 
İsteklUerin tekUf mektublan ve en az 40000 liralık bu işe benzer iş yaptı

ğına dahr Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesi
kalarım havi kapah zarflarım 28/1/938 cuma günü saat 14 de kadar Malat
ya Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. «171ı» 

I. KARON, BEYOĞLU, TÛNELMEYDANI 
«Beyers Mode für aile» mecmualar ının satif y e r i 



12 Kânunusani 1938 
A K Ş A M 

inkıbazı, hazımsızlığı 
İ D E 

eksilik ve yanmalarını 
E V İ N İ Z D E 

BİR PUDRA MÜSABAKASI 
TERTiB E D İ N İ Z . 

Krema köpüklü Tokalon pudrasından 

2 0 . 0 0 0 
H U S U S Î K U T U 

PARASIZ 
Aşağ.dakl tafsilât dairesinde yap.lac^^^^^^ 

müsabakası İçin .nn^nnanen dagıtılacaKtır. 
^SAADETİNİZİ MUCİP 
Numeronuz hangisidir? 

Holivud sinema yıldızlan, - yüzünüze âdi bir makiyaj şeklini ve
ren - bütün pudralann bir fihristini yapmışlardır. KuUandığımz pud
ranın rengi ne olursa olsun, belki de size uygun gelmiyor. Bazı san
sınlar, esmerlere mahsus bir pudra kullandıklarmda kendilerine daha 
uygun geldiği gibi batzı esmerler de, sanşmlara mahsus bir pudra kul
landıklarında keza kendilerine daha uygun gelebilir. Bunu bUmenin 
yegâne çaresi, yüzünüzün bir tarafmda bir renk diğer tarafmda 
başka renk pudra tecrübe etmek ve aradaki farkı anlamaktır. Krema 
köpüklü Tokalon pudrasmm, her tene uygun orijinal ve sayam hay
ret renkleri mevcuddur. Bu pudra havalandırılmış, gayri mer'i ve ka-
t'iyyen sudan müteessir olmaz. Birçok AmerikaU sporcu ve yüzücü ka
dınlar, sudan müteessir olnuyan bu pudrayı kullanarak mutad olim-
pik oyunlanndan ve yüzmelerinden sonra bile tenlerinin bozulmadığı-
m beyan etmişlerdir. 

Tokalon pudraa, imtiyazh bir usul dairesinde istihzar ve bu im
tiyaz Tokalon müessesesi tarafından mühim malî fedakârhklarla te
min edilmiştir. 

Posta, ambalaj ve sair masarife karşılık olarak İstanbul 622 posta ku
tusu adresine (T.A. 3) rumuzile 12 kuruşluk pul gönderdiğinizde husu
sî modelde bir kutu krema köpüklü Tokalon pudrasile muhtelif renk
lerde numunelik 4 ufak paket pudra adresinize irsal edilecektir. Bu su
retle yalnız kendi başınıza veyahud arkadaşlanmzla beraber tecrübe 
ederek hakikî bir pudra müsabakası yapmış olursımuz. Ayni zamanda 
(biri gündüz ve diğeri gece için) hakiki cild unsuru olan iki tüp To
kalon kremi de göndereceğiz. Bu kremler krema köpüldü Tokalon 
pudrasile beraber kullanüacak yegâne kremdir. Mektubunuzda her va
kit kullandığınız pudranın rengini de bildirmeyi unutmayımz. 

Ki "i* 

"V 

71^î^®)^-/40l 
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B U M E C C A N İ 
TECRÜBEYİ̂ YAPINIZ 
yOzOnOzOn taze ve 
daha gençleşmlş 
olduğunu g ö r e 
ceksiniz. 
Sol Uraftakl mulastal 
malûmatı okuyunuz. 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

^ İSahi/e 11 

M A Z O N 
METVA TUZU GİDERİR. 

MİDE ve barsaklan alıstınnaz. İçilmesi lâtif, tesiri kolay, ve mülayimdir. Yeri
ni hiç bir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ markasma dik
kat. Deposu: MAZON ve BOTON ecza deposu. İstanbul yeni Postahane arka» 
smda No. 47. 

Yapılacak işin 
mahiyet ve evsafı 

Köpüklü yangm söndürme aletlerinin 
asidiye tahvili. 

Mlktan 
Adet 
135 

Tahmin 
bedeli 
L. K. 
270.00 

Muvakkat 
teminat 
miktarı 

L. K. 
20 25 

İhalenin nerede ve hangi gün ve 
saatte yapılacağı 

13/1/938 tarihinde pazartesi günü 
saat 14 de Müzeler Genel Direktörlü
ğünde. 

•• „^« rr̂ Avr̂ nf h,7ir markalı vangm söndürme makinalannm Asitliğe tahvili hususu açık 

başkanlığma müracaat eylemeleri. <̂  ' — 

Scandinavian Near 
East Agency 

GaUUto Tahir luu S tacfl ln« 
T«l: M»91 - t . I 

BT«ıuks Orlent Linlen OotheBbarg 
O^enburg, Stokholm, Odo. Dantslf. 

Odynla Copenhag Abo Reval ve btttün 
İlktik limanlan gark ve Karadeniz baglı-
tft Umanları arasmda 15 gOnde bir azimet 
§9 avdet loln mımtazam postalar. __ 

Odynla - Pantzig - Ootbeaburg re Oüo-
jttn beklenen vaputlac. 

9aimaa vapuru 12 K. aaniye doğru. 
İB& vapuru 16 K. saniye dofiru. 
Korland vapuru 22 K. saniye doğru. 
İTakında tstanbuldan Hamburg Roter-

j0tltı • Kopenhag, Odynla GkıtbenberS, 
PBrt¥g - Stokbolm, ve Oslog limanlan 
iğin bareket edecek vapurlar. 

Balmaa vapuru 12 K. «aniye doğru. 
Koirdland vapuru 22 K. saniye doğru. 
tsa vapuru 15 K. saniye doğru. 
fazla talsUftt İçin Oalata'da Tahlr han 

I ttnoO katta k&in acentalığma müracaat 
Tel: 44991 - 3 • S 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

I ! f ITMII 'A 
BALSAMIN KREMİ 

Bütün oDumda elli senedir dai
ma üstfln ve eşsiz kalmıştır. 

KREMBALSAMtN 

DİKKAT: 

Büyük bir bilgi ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücude ge
tirilmiş yegâne sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini söz ve şarlatanhkla 
değil, sıhhi evsafının Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce kı-em 
arasında birincilik mükâfatım 
lcfl7.qnTnış olmakla isbat etmiştir, 

vor-AJi DAfCAnjUnr »ûndüz için yağsız, gece için yağlı ve 
l^KCM tSALöAMlN halis acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 
VDVüJi D Ai Q An/ftM ötcdenbcri tanınmış hususî vazola-
KREM BALSAMIN ^nda satıldığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet gık ve beraber taşımağa elverişli 
hususî tüpler derunünde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kuUanışh ve zarif olan 

L^Dcnjı D At c AKMfKi t^Pİ^ri bütün ncvilerile tanınmış, ecza 
KKLM DALJAMIN xtriyat ve tuhafiye mağazalarında 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU • - İSTANBUL 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşEiğıda yazılı yağlar 
ayn a3rn ihale edilemek şartile 27/1/938 perşembe günü saat 15 den itibaren 
sıra Ue Ankarada İdare binasmda ve kapah zarfla satın alınacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin aşağıda gösterilen muvakkat teminatlarile 
kanunim tayin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
aym gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde ve H. paşada 
tesellüm şefllg^de dağıtılmaktadır. '̂ "̂̂  

Cîlns ve miktan 
250 ton Sürşoför yağı 
1100 ton Rezldü'yağı 
250 ton Mazot yağı 
300 ton Petrol 100 ton pis gaz 

Muhammen 
bedel 

Lira 
52000 

114500 
17125 
47700 

(152) 
Muvakkat 
teminat 

Lira 
3850 
6975 
1284,37 
3577,5 

Maliye Vekâletinden: 
Kapalı zarfla eksiltmeye konulup fennî şartnamesine uygun teküf yapıl

madığı için ihalesi icra ediiemiyen dâhili otomatik telefon santraliyle tesisatmm 
bu kerre şartnamesi tadil edilerek yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş-

* 1 — Muhammen bedeli (10.000) lira ve muvakkat teminatı (750) liradır, 
2 — Eksiltme 24/1/938 pazartesi günü saat 15 de levazım müdürlüğün

de toplanan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 
g Muaddel fennî, idarî ve eksiltme şartnameleri levazım müdürlüğün

de ve İstanbulda Dolmabahçede Maliye evrakı matbua anbarından parasız alı
nır. 

4 İstekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı belge
ler ve muvakkat teminat makbuz veya banka kefalet mektuplariyle birlikte 
kanunun tarifatı ve şartnamelerdeki şeraitine tamamen uygun ve noksansız 
olarak yazacakları teklif mektuplarım hâvi kapalı zarflarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyon reisliğine vermeleri. (65) 

inhisarlar İstanbul Başmüdürlüğünden: 
Sirkeci Tuz ambarı zeminine «400» metre murabbaı ahşap müteharrik dö

şeme pazarlıkla yaptırılacaktır. Bu işe aid keşif bedeli «1870» liradır. 
İsteklilerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere her gün ve pazarlığa iş

tirak etmek üzere 18/1/938 salı günü saat 14 de % 7,50 güvenme parasile birlik
te Kabataşta İnhisarlar Başmüdürlüğündeki komisyona müracaatları. (174) 

Yerli ve ecnebi mala ait muhammen bedeli ve ismi aşağıda yazıh muhte
lif cıvatalar 21/2/938 pazartesi günü saat 15 de kapah zarf usulile Ankarada 
idare binasmda satm almacaktır. 

Bu l«e girmek isteyenlerin teklif edilecek mahn yerli veya ecnebi olduğu
na göre hlzalannda yazıh muvakkat teminat Ue kanunun tayin ettiği vesika
lan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lâzundır. 

Şartnameler 167 kuruş mukabUinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (31) 

Yerli mala ait 
Muhammen Muvakkat 

İsmi bedeli teminat 
Lira Lira 

52 kalem muhtelif cıvata 60600 4280 

Ecnebi mala ait 
Muhammen Muvakkat 

bedeli teminat 
Lira Lira 

33318 2498,85 

Muhammen bedelleri 50000 lira olan 10 kalem muhtelif civata, somım, per
çin, rondelâ imaline mahsus tezgâhlar 4/3/938 cuma günü saat 15 te kapah 
zarf usulü üe Ankarada İdare binasmda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek İsteyenlerin 3750 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ayni gün sa
at 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 250 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta
dır. (99) 

A T 
Kan çıbanlan, el ve ayak parmaklanmn kaşıntılar, dolama, meme iltiha
bı ve çatlaklan, flegmonlar, yanıklar, üraş yaralan, ergenlikler, koltuk-

altı çıbanlan. 
Tedavisini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark İspençiyari lâboratuvarî T. A. Ş. 
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Alman Kimya Sanayiinin 
şayanı hyret bir Iceşfi 

Büyük bir ailenin üç dört liraya yıkatamadığı çamaşırları 
B i r kad ın ın i pek l i b luz rop ve ç a m a ş ı r l a r ı n ı 
B i r e r k e ğ i n p a l t o , p a r d e s ü ve k o s t ü m ü n ü 
B i r d ü k k â n ı n c a m e k â n vitrin ve cam kısımlarını 

Bir mutbahm tencere, kap, çatal, bıçak ve her türlü cam ve porselen aksamını 
Şık bir gencin kirlenmiş, eskimiş boyunbağı' ve gömleklerini 

Güzel bir apartımamn antresindeki bütün mermer, fayans aksamını 
Modern bir banyo mahallinin musluk, ayna, ve kurnasını 
12 metre mürabbamda eskimiş, kirlenmiş bir hali3nı. 

30 k u r u ş yalnız bir k u t u . 

F E V A 
Paketi 5 kuruş Hasan deposu 

Temizler, yepyeni ve mükemmel 
bir hale ifrağ eder. ' 

Bakırköy Bez vePamuklu Mensucat 
Fabrikası T. A. Şirketinden: 

Sayın halkımızın rağbetini memnuniyetle gördüğümüz 
Fabrikamızın 85 santim enindeki kaput bezimizin satış 

fiatmı indirdiğimizi sayın müşterilerimize bildiririz. 

kullanınız. 
İcabında ifUnde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R İ P İ N isteyiniz. 

i!f'i:Mii:< 
O K S U R U K Ş U R U B U 

miarkası 36 Metrelik tonu 25 Topluk Balyası 
Kartal 732 kuruştur. 183 Liradır. 

Satış şartlarımız ; 
Fabri-rada teslim, parası peşindir. Birer balyaya 

kadar satılır. Alivre satış yapılmaz. 

istekli kaput tüccarlarının Bakır-
köyünde Şirketimize müracaatleri 

GRİP 
NEVRALJ İ 

B A Ş ve DiŞ AĞRILARI 
ARTRiT iZM 

ROMATİZMA 
ye bütün ağrılarını dindirir 

NEOKALMİNA 
izmir Enternasyonal Fuar Komitesinden 
1938 İzmir Enternasyonal Fuarı 

için Lunapark tesisatı yaptırılacaktır. Proje ve şartname ile komite Ri
yasetine müracaat. (28) (85) 

M A M A 
Dr. H. S İ N A S İ 

Besler ve kuvvetlendirir 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürii Şevket Bado 

Akşam Matbaası 
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En muannit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün j 
I ka t ı ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olaıüara vikaye edici tesiri sayam dikkattir. 
1 Bütüıi eczanelerde bulunur. 

İ N G İ L İ Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 

Beyoğlu, İstanbul 

İ L A N 
Türk Endüstri ve Tecim 

Anonim Şirketinden: 
Gerek Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim şirketi namma gerek Şir

ketimiz namma 1938 takvim senesi zarfmda Sirkeci, Haydarpaşa, Derin
ce, Samsmı ve İzmir limanlarma Avi'upadan gelecek malzemenin güm-
riiklenme ve verilecek talimata göre aid oldukları ilk istasyonlara sevk 
işi münakaşaya konulmuştıu*. Münakaşa 24 Sonkânun 1938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 11 de Bahçekapı Taşhan üçüncü katta 42 nu
marada yapılacaktır. İstekUler şartnameyi şirketimizden parasız olarak *| 
alabilirler. 

İ L Â N 
Türk Endüstri ve Tecim 

Anoninn Şirketinden: 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 1938 senesi zarfında 

gerek kendi namına ve gerek bilvekâle hariçten İstanbul limamna getire
ceği şekerlerin gümrükleme işi münakaşaya konulmuştur. Münakaşa 26 
Sonkânun 1938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de Bahçekapı 
Taşhan üçüncü katta 42 numarada yapılacaktır. İstekliler şartnameyi şir
ketimizden parasız olarak alabilirler. 


