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Hesap defterleri 
En iyi kâğıda basümış, hakiki İngiliz prese 
kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucua 
Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler -

muavin defterler 
200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 koru-j 

Akşam matbaası — Telefon: 24240 

KŞAM KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuruş 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 

Sene 20 — No. 6913 — Fiati her yerde 5 kurug CUMA 14 Kânunusani 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kli^e) 

Ticaret mektebi yerinde 
büyük bir âbide yapılacak 
Âbide 140 metre yüksekliğinde 
olacak ve her taraftan görülecek 

Yeni Vilâyet ve Belediye binaları için 
nasıl bir şekil düşünülüyor? 

Eski dünyadan yeni dünyaya: 6 

Dünyanın en büyük hay -
vanat bahçesinde iki saat 
Büyük ayı yanımıza yaklaştı ve 
bize "ingilizce konuşurum...,, dedi 

.satmmu. 
Yeni bir şekU 

İstanbulun imar plânını ha2arla-
makta olan B. Proste'un Sultanah-
med meydanının bir Devlet mahallesi 
haline konulmasım muvafık gördüğü
nü, bu hususta bir plân ve maketler 
hazırladığını yazmıştık. 

Aldığımız İmalûmata göre B. Proste 

alacak olan Sultanahmed meydanından 
adliye sarayının yapılacağı hapishane 
binasından başka Tapu dairesinin, 
yanındaki elbise ambannm, Sanayi, 
Yüksek Ticaret mekteplerinin (edd 
Ticaret ve Ziraat nezâreti) ve meyda
na bakan bütün evlerin kaldırüma-
sım muvafık görmüştür. Burada yal-

bir göriinüş 
nız Sultanahmed camii ile bir jrüzü 
tramvay caddesine bakan ve hugünldi 
hapishane binası sırasında bulunan 
Piruzağa camii kalacaktır. 
/ B. Proste şimdild Tapu müdürlüğü 
arasmda VUâyet ve Belediye binala-

(Devanu 4 üncü sahifede) 

B.Sabur Sami ve Recai 
Nüzhetin davaları 

Ahmed Emin Yalman: «Ben ne kimseye dayandım, ne de bu
nu ima ettim. Yolsuzluklara karşı neşriyatı gazeteciliğin 

tabiî vazifesi sayıyorum» cevabını verdi 
Otobüs münakaşası etrafında Tan 

gazetesinde yapılan neşriyat arasm
da bu gazetenin 21 birincikânun ta
rihli nüshasmda «Üç numaralı mas
keli idmdir?» ve «Tahkikatm selâme
ti için Belediye reisinin mezımiyet al
ması lâzmdır» başlıklan altmda ya
zılan yazılarla kendisini halkın haka
ret ve husumetine maruz bırakacak 
şekilde hakaretâmiz neşriyat yapıldı-
ğmı ileri sürerek B. Sabur Sami ta
rafından B. Ahmed Emin Yalman ve 
Tan gazetesi neşriyat müdürü B. Sab-
ri Salim aleyhlerine açılan davaya 
dün birinci cezada başlanmıştır. 

Akşam üzeri saat beş buçukta mah
keme açıldı, Sabur Saminin yerine 
vekili Sadi Riza ile Ahmed Emin Yal
man, Sabri Salim ve avukatları Naz-
mi Nuri Yerlerine geçtiler. 

Suçluların hüviyetleri tesbit edil
dikten sonra müddeiumumîliğin iddi
anamesi okundu. İddianamede, Tan 
gazetesinin yukarıda yazdığımız nüs-

hasmdaki yazılardan «Üç numatalı 
maskeli kimdir?» başlıkh yazıda Sa
bur Sami aleyhinde sarahaten, diğer 
yazıda da ima:en hakarette bulunul
duğu kaydedUerek Ahmed Emin Yal
manla Sabri Salimin ceza kanunu
nun 480 inci maddesi mucibince tec
ziyeleri isteniüyordu. . . • 

Bımdan sonra Sabur Saminin şah
sî dava arzuhali okundu. Bu arzuhal
de de Ermeni mezarlığmdaM yolsuz
luktan bahsedilen yazıda kendisi sıley-
hinde hakarette bulunulmuş ve yine 
neşriyat vasıtaslle suça devam edil
miş olduğu iddia edilerek şahsî hak-
kmm göz önünde bulundurulması 
ve suçluların cezalandınlmsüan, mah
kemenin vereceği kararm da hem di
ğer gazetelerle neşri ve hem de^an 
gazetesinin birinci sahifesinde neşri
nin temini isteniliyordu. 

Reis B. Sadeddinin suali üzerine 
Alımed Emin Yalman şu cevabı verdi: 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

550 ifraya bir aylık 
Türkiye turizmi 

Fmasız gazetelerinde Hânlar var: 
§ Mısıfa 28 günlük bir seyahat 

- bütün masraf dahil - 11500 frank. 
(Frangı beş kuruştan hesaplarsak 575 
lira.) 

§ İran'a 28 günlük bir seyahat. On 
dört şehir görülecek: Beyrut, Şam, 
Balebek, Bağdad, BaJril, Germanşah, 
Hemedan, Tahran, Trabljısşam bu 
meyanda, bütün masarif dahü, fiat 
16800 fran. (Takriben 840 lira.) 
. Rusya, Yunanistan ve diğer komşu 
memleketler için de ayni reklâmlar 
Sik stk göze çarpar. 

Biz de bir kombinezon yapsak! Tür
kiye daha mx az alâka uyandırır? Fes
tival mevsimine kadar bunu şimalden 
düşünmeliyiz. Marmara havzamızı, 
tarihî âbidelerle dolu sahil ve demir
yolu şehirlerimizi de gezmeğe gelirler 
elbette... 

Dünyanın en büyük hayvanat bahçesinde boz ayılar 
[Hikmet Feridun Es'in yazısmı yedinci sahifemizde okuyunuz.] 

Fransız kabinesi bu 
sabah istifa etti 

Buhran, kambiyo ve malî meselelerıİBn çıktı, 
meclis celseleri bir çok defalar tatil edildi 
Fransız frangı, dolaşan heyecanh şayialardan 

dolayı Paris borsasında düşmeğe başladı 

ÇOCUK DÜNYASI 
Birincikânun bUmecemizi hal

ledenlerin isimleri bugün 8 inci 
sahifemizdedir. 

Paris 14 (Akşam) — Fransız Baş
vekili B. Chautemps, dün gece saba
ha karşı saat 3,5 da istifa ettiğini 
meclise haber vermiştir. 

Meclisin dün akşamki içtimaında 
hükümet kambiyo meselesi hakkm-
da meclisten salâhiyet istemiş, bu 
yüzden şiddetli müzakereler ve mü
nakaşalar olmuştur. 

Mebusan meclisi reisi, sosyalistler
le komünistlerin çıkai'dıklan şid
detli hadiselerden dolayı, bir kaç de
fa celseyi tatile mecbur kalmıştır. 

Komüıüstler, bilhassa kabineye 
hücum etmişlerdir. Başvekil, komü
nistlerin bu şiddetli hüeumlanna kar
şı kendUerine istedikleri gibi hareket
te serbest olduklarım söylemiş ve 
meclisten çıkarak Matignon oteline 
gitmiş, cumhürreisine kabinenin isti
fasını göndermiştir. 

F r a n k d ü ş ü y o r 
Paris 14 (Akşam) — Dün borsada 

Fransız frangı bir çok temevvücler 
kaydetmiş, sonunda bir İngiliz lirası 
153 frankta kapanmıştır. Üç ayUk 
teslimat için 11 franklık bir Iskonto 
kabul edilmiştir. Bu Iskonto, hakikat

te İngiliz lirasuun fiatini 164 franga 
çıkarmaktadır. 

Başvekil B. Chautemps dün üç saat 
süren kabine içtimamdan sonra neş
rettiği bir beyannamede milleti içti
maî sulhun ve vahdetin muhafazası
na davet etmiş ve Fransada yakında 
bir ihtilâl çıkacak diye dolaşan şajria-
lardan dolayı, malî vaziyetin bozuldu
ğunu ve frangın tekrar düşmeğe baş
ladığını bUdirmiştir. 

İstifadan evvel 
Paris 13 (AA.) — B. Bonnet,.Ma

liye nezaretine döndüğü zaman gaze
tecilere şu beyanatta bulunmuştur: 

Hükümet, kambiyolann kontrol e-
dilmesini müttefikan reddetmiş, büt
çe muvazenesinin her zamandan ziya
de elzem olduğunu kabul eylemiştir. 

B. Chautemps, bu ciheti bu akşam 
mebusan meclisinde beyan ve ilân ede
cektir. 

Başvekü, ayni zamanda her türlü 
tahrikâta karşı nizamı âmmeyi ve ka-
nuniyeti muhafaza etmeğe azmetmiş 
bulunduğunu beyan edecektir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

(Modern hastalıklardan: S) Misafirlik hastalığı!,. 

Yaz mevsiminde zuhur eden ve say
fiyelerde tahribat yapan bir hasta-
lıkturl... 

- Hastalık ansızın ve terlemekle baş
lar!... ( 

Gramofon sesleri, çocuk viyaMama!- Hastalığın seyri esnasında borç 
ian, j enek kokuları arasmda - mev- yülcseldikçe yükselir, ev sahiplerine 
kiln letafetine göre - bir hafta^^te ay. r =^k sık çarpıntı gelir!... 
süreri... || liLİT KOTÛPH NE 

AN^:ARA_J 

Tedavisi: Sayfiyede oturmamak, 
oturulduğu takdirde adresi gizli tufr-
maktırl... 
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[ Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
Et fiatleri asgarî 8-10 

kuruş İndiriliyor 
Ankarada toplanan komisyonun et fiatlerini 
indirmek için iıazıriadıpı iâyllıanın esasları 

İngiltere ile İrlanda 
anlaşıyor mu ? 

irlanda Başvekili müzakere için ayın 
on yedisinde Londraya gidecek 

Londra 13 — İrlanda Başvekili B. 
de Valera bir çok aı-kadaşlarile bir
likte 17 ikincikânunda Londraya 
gelecek ve Başvekil B. Chamberlain 
İle görüşecektir. Bu toplantıya büyük 
bir ehemmiyet atfedilmektedir. 

Toplantı, 1932 senesi ilkteşrlninde 
akdedilen ve akamete uğramış olan, 
İngiltere İrlanda konferansmdan-
beri akdedilecek olan ilk konferans
tır, B. de Valeranın bir takım istek
lerde bulunmak için mi, yoksa İngil
tere ile bir tesviye sureti araştırmak 
için mi lAjndraya gelmekte odluğu bi
linmiyor. İngiltere hükümeti, Ulster-
in İrlanda İle birleşmesini kabul et-
mlyecektir. Müzakerelerin mevzulan 
her halde aşağıdaki hususta olacak
tır: 

Senelik erazi taksitleri, ticarî mü
nasebetler, imparatorluğumu müda
faası. 

17 ikincikânun konferansından katî 
neticeler beklenilmemekle beraber 
bu konferans hakkında serdedilen 

mütalâalar nikbinanedir ve gerginli
ğin izalesi için ihtimal diplomasi yo-
lüe yapılmış olan hazırlıklann ya
kında semere vermesi muhtemel ol
duğu beyan olunmaktadır. 

B. de Valera, Dublinde sorulan bir 
suale cevaben, londrada ve Cenev-
rede İngiliz nazırlanndan B. Malcolm 
Mac Donald ile geçen ay müteaddid 
defalar görüşmüş olduğunu hatırlat
mışta-. 

17 ikincikânun konferansı, bizzat 
B. de Valera tarafından teklif edil
miş olmakla beraber bu yapılan gö
rüşmelerin mantikî neticesidir. B. 
de Valera İrlandanın iki parçadan 
mürekkep olması meselesinin tetkiki 
lâzımgelmekte olduğunu söylemiştir. 

İrlanda Başvekilinin Londraya gi
deceği hakkındaki haber Dublinde de 
memnuniyetle karşılanmıştır. Orada
ki siyasî mahafil ile iş adamları bu 
görüşmenin İngiltere ile İrlanda ara
sındaki uzun süren iktisadî mücadeleye 
nihayet vereceğini ümid etmektedir . 

GÜNÜN HADİSELERİ 

Lehistan Madagaskara 
muhacir gönderecek 

Lel) Hariciye Nazırı ekalliyetler, ekonomik meseleler 
ve Milletler cemiyeti hakkında beyanatta bulundu 

Varşova 13 — Diyet meclisi ha
riciye komisyonunda istihzalara 
cevap veren Hariciye Nazın Bek, ekal
liyetler, muhaceret, Milletler cemiyeti 
ve Danzig meseleleri hakkında uzun 
beyanatta bulunmuştur. 

Nazır, Çekoslovakyadaki Lehler hak
kında şu sözleri söylemiştir: «Çekoslo
vak hükümetinin hattı hareketim bü
yük bir dikkatle takib etmek lâzımdır. 
Zira bu memleketin azlığımıza karşı 
takib ettiği siyasetin dostane olmıyan 
mahyieti bizi Prag hükümetine karşı 
büjoik bir ihtiyatla hareket etmeğe 
mecbur etmektedir. 

Sovyetler birliğindeki Leh azlığma 
gelince, Moskovamn Sovyetler birli
ğindeki millî azlıklara hususî bir kül
türel mevcudiyet hakkı tanınmaması 
bu hükümetle münasebetlerimizi ko
laylaştıracak mahiyette değildir.» 

B. Bek, muhaceret meselesine geçe
rek, Lehistanm, Lehistan nüfusunun 
fazlasını Fransız müstemlegelerinden 
birine, Madagaskara yerleştirmek için 
Fransa ile müzakere cereyan etmekte 
olduğunu ve pek yakında bu hususta 
müsbet neticeler alınacağı ümidinde 
bulunduğunu söylemiştir. 

Milletler meclisine gelince, B. Bek, 
bu hususta pek yakında bütün devlet 
adamlarile fikir teati etmek istediğini, 
şimdilik politik vaziyeti Lehistanm 
zararına inkişaf etmekte olmadığını 
bildirmiştir. 

Leh Hariciye nazırı Berlinde 
Berlin 13 (A.A.) — B. Von Neurath, 

bu sabah Leh Hariciye nazırı B. Beki 
kabul etmiş ve bu kabul esnasında Po-
lonyanın Berlin sefiri B. Joseph Lipski 
de hazır bulunmuştur. 

Türk - ingiliz 
teşriki mesaisi 

İki ingiliz maliyecisi dün 
geldi ve Ankaraya gitti 

Eski İngüiz müstemlekât nazın 
»ir John Maffey ile maliye nezareti 
mtitehassıslanndan B. Clark, Türk -
İngiliz teşriki mesaisi hakkında ted-
klklerde bulunmak üzere dünkü 
ekspresle Londradan şehrimize gel
mişler ve akşam Ankaraya gitmiş
lerdir. 

Sabık İngiliz müstemlekât nazırı 
yubat sonunda Londraya gidecek 
olan millî bankalarımız direktörleri* 
le temaslarda bulunacak ve Londra
da yapılacak olan müzakerelerin 
esaslanm tesbit edecektir. 

Sir Maffey ile B. Clark Ankarada 
bir hafta kadar kaldıktan sonra Ka-
rabüke gidecekler, Anadoluda bazı 
tedklklerde bulunacaklardır. 

Galatada bir terzihane yandı 
Oalatada Necatibey caddesinde 

Moiz isminde birine ait üç katlı, ka
gir kadın çamaşırlan imalâthane
sinden dün gece yansından sonra 
yangın çıkmış, imalâthanedeki eşya 
İle binanın ahşap kısmı tamamen 
yanmıştır. 

Yangmm, akşamdan bırakılmış bir 
ütüden çıktığı tahmin edilmekte 
İse de sebep henüz katî şekilde tes
bit edilmemiştir. Bina ve eşyamn si
gortalı olup olmadığı da araştırıl-
maktadır. 

Eminönü meydanı 
nasıl açılacak? 

Meclis encümenlerinden 
geçen kanun lâyihasmm 

esasları 
Ankara 13 (Akşam) — Tramvay 

şirketinden almacak 1,700,000 liranın 
Eminönü meydanmm açılmasına tah
sisi için hükümetçe tanzim edilen ka
nun lâyihasının Meclis Dahiliye encü
menlerinden geçtiğini dün bildirmiş
tim. Bu kanun hükümlerinin esasları 
şunlardır: Eminönü meydanı açılır
ken yapılacak istimlâklerine maliye, 
belediye ve hususî idarelere ait yerler, 
bedelsiz istimlâk edileceklerdir. 

Mukataalı ve icareteynli evkaf bi
nalarının kıymetleri takdir edilerek 
sahiblerine verilecek, zeminleri cami
in avlu ve meydanına tahsis edilecek
tir. İstimlâk işleri Nafıa Vekâletinin 
kontrolü altında belediye istimlâk ka
nununa göre yapılacaktır. Yalmz bi
nalara kıymet takdiri komisyonların
da birer mühendis veya mimar bulu
nacak ve fiatler senenin inşaat rajic-
lerine ve binamn eski ve yeni kıymeti
ne göre takdir edilecektir. 

Para arttığı takdirde Eminönü -
Eyüp istikametinde açılacak yol üze
rinde bulunan binalann istimlâkine 
tahsis edilecektir. İstimlâk muamelesi 
bittikten sonra binaların 3nkılması ve 
Eminönü meydanımn tanzimi bele
diye bütçesile yapılacaktır. 

Italyada Yahudi aleyhtarlığı 
. Diğer faşist devletlerin zıddına olarak, 
italya'da yahudi aleylıdan cereyan yok
tu. Romanya yahudllerinin hudud harici
ne çıkarılması münasebtile bu cereyanın 
İlk alâmetleri baş göstermiştir. Dışardan 
İçeri yahudi almamak lâzım geldiğini ga
zeller yazmaktadırlar. Bir gazete de, üni
versitede yahudi talebe için mahdud yer
ler ayrılması icap ettiğini ileri sürüyor. 
Fransız matbuatına nazaran, İtalya, 
böylelikle Almanyaya cemile yapmak is
tiyor. 

*** 
Almanyada ziraat buhranı 

niçin artmış? 
Bir Alman gazetesi şu haberi veriyor: 
1932 den, yani silâhlanma alıp yürü

düğünden beri, Almanya'da 650,000 hektar 
yani bir Fransız eyaleti büyüklüğünde 
erazi eksilmiştir! 

Şaşılacak şey! 
Fakat sebebi gayet basit: 
Bu kadar arazide eskiden ziraat yapı- . 

lirken, şimdi bu topraklar, talim, tayyare 
ve manevra meydanlarına tahsis edilmiş
tir. Bu yüzden de Almanya, istihlâk etti- , 
ği maddelerin % 15 ilâ % 20 sini dışardan I 
almağa mecbur kalmaktadır. Yağ nevin- ' 
den maddelerde ise, bu nisbet % 50 yi': 
bulmaktadır. i 

Silâhlanmanın bu gibi cilveleri de var! , 

Küreiarza büyük geçmiş 
olsun! 

Cenubî Afrikada büyük bir âlim, son 
zamanlarda endişe içinde imiş. Zira, dört 
kilometre kutrunda büyük bir semavî 
taşın küremize doğru yaklaştığını fark-
ediyormuş. 

«37 Reinmouth» ismi verilen bu seyya
re, arzımızın 700,000 kilometre uzağından 
«sıyırtıp» geçmiş. Evet, seyyarelerin biri-
birlerine ne derece lifeak bulunduğu dü
şünülürse, buna «çarpışmamıza ramak 
kaldı!» demek icab ediyor. 

1908 de, Sibiryaya bir semavî taş düşe
rek büyük bir krater açmış, 1000 derec 
hararet neşretmiş, civardaki ormanları 
bir hamlede yakmıştı. Çepeçevre 1500 ki
lometreden bunun ışıği görünmüş, ve zel
zeleler hissolunmuştu. Fakat şimdiki taş, 
buna nazaran bir tuz tanesinin yanında 
elma gibi imiş. şayed çarpsaymış arz par-
çalanmazmış amma, her yerde muazzam 
zelzeleler hissedilirmiş. Tabii vurduğu ta
raftan hayır beklememek icab edermiş. 
Koskoca şehirler hatıra olarak kalırmış. 

«37 Reinmouth» nevinden diğer bir çok 
kaya parçaları güneş etrafmda dönmek
tedirler. Nitekim, arzımız bununla üç dört 
sene sonra yine yan yana geçecekmiş. 
Bir gün, alnımıza kurşun yer gibi, bun
lardan bir tanesine çatmamız kabilmiş... 

30 Teşrinisani 1937, en yaklaştığımız 
zamanmış. Halbuki o sıralarda dünya ne 
başka meselelerle meşguldü. Ne vâhl, ne 
«Gayri semavî» meselelerle.. Her halde bü
yük geçmiş olsun... «Dünyanın muvaze
nesi bozuldu bozulacak!» derken, işte 
tam o zaman bozulacaktı... F. Tanur 

Büyük Millet 
meclisi 

Yeni bina için plânlan 
seçecek heyet işe başlıyor 

Taymis yazıyor: Ankarada yapıla
cak yeni Millet Meclisi binasına aid 
plânları seçecek jüri heyeti cumartesi 
işe başlıyacaktır. Türkiye hükümeti 
İngüiz mimarlarından mister Howord 
Robertson'u Türkiyeye davet etmiş
tir. Plânları tedkik ederek hüküm ve
recek olan heyetin üç mümeyyizinden 
biri bu zat olacaktır. 

Son dakika 
Çin mukabil 

taarruzu başladı 
Çinliler Japonlardan dört 

şehri geri aldılar 
Londra 14 (Akşam) — Uzak Şark

tan gelen son haberlere göre Çin mu
kabil taarruzu başlamıştır. Çinliler 
şiddetli hücumlar neticesinde cenu
bî Hopeyde Yungzinen, Veyşang, Ku-
angping, Şuçen şehirlerini Japonlar
dan geri almışlardır. 

B. Stoyadinoviç Berline 
gidiyor 

Belgrad 14 (Akşam) — Başvekil B. 
Stoyadinoviç, Berlini ziyaret etmek 
ve Alman ricalile görüşmek için bu
radan hareket etmiştir. 
ispanyada birçok Frankocu-

1ar kaçıyorlar 
Cebelüttank 13 (A.A.) — Asilerin 

saflarmdan kaçanların çoğalması do-
layısile burada bitaraf arazide bir 
Frankist süvari müfrezesi ikame edil
miş ve sahil boyundaki muhafızlar, Ta-
lifa, Algesiras ve Lalinea'da takviye 
olunmuştur. Bu noktalara birçok mit-
ralyözler yerleştirilmiştir. 

Ankara 13 (Akşam) — Hayatı 
ucuzlatmak için alınması lâzımgelen 
tedbirleri tedkike memur komisyon 
dün de İktisad Vekâletinde, vekil 
B. Şakir Kesebirin ve İstanbul valisi
nin iştirâkile toplanmıştır. 

• Bugünkü içtimada bilhassa et 
meselesi görüşülmüş, bu husus için 
îstanbuldan davet edilen B. Ahmed 
Karamn da fikri sorulmuştur. 

Et fiatlehnin ucuzlatılması için 
ihzari bir proje hazırlanmıştır. Pro
jenin ihtiva ettiği esaslar arasında 

naklolunacak hayvanlardan iskele 
ve nhtım resimlerinin kaldırılması 
navlun ücretlerinin indirilmesi, Er
zurum ve Kars gibi hayvan ihracati-
le tanmmış vilâyetlerimizde teşkilât 
yapılması, hayvan borsalan için ye
ni tedbirler alınması, mezbahalarda 
alman resimlerin tenzili vardır. 

Varılan neticeye göre et fiatlerin-
de asgarî 8 - 1 0 kuruşluk bir tenzi
lât yapılması imkânı -temin oluna
caktır. 

Zecri tedbirler 
kalacak 

Fransa ile İngiltere mad
denin değiştirilmesini 

istemiyor 
Paris 13 — Hariciye nazırı B. Del-

bos Milletler cemiyeti umumi kâtibi 
B. Avenol ile görüşmüştür. B. Delbos 
ile Avenol Milletler cemiyeti haklan-
da Fransa ile İngiltere namına yapı
lacak müşterek beyannamenin metni
ni tanzim edememişlerdir. 

Maamafih salâhiyettar membalar-
da beyan edildiğine göre iki devlet, 
Milletler cemiyeti konseyinde yapa
cakları resmî tebliğde pakta ve girişi
len teahhüdlere sadakatlerini bildire
ceklerdir. Bu sayede küçük devletleri 
temin ve tatmin edeceklerini ümid 
ediyorlar. 

Öğrenildiğine göre B. Delbos ile B. 
Eden iptida diğer delegelerin hislerini 
istimzaç edeceklerdir. 

Öyle görünüyor ki, İsveç hükümeti 
Milletler cemiyetinin cihanşümuUük 
vasfını kaybettiğinden bahsederek te
cavüzlere takbih ve tecziye eden mad
denin kaldırılmasını teklif edecektir. 
Diğer taraftan Leh Hariciye nazırı B. 
Bekin ahiren diyet meclisinin harici
ye encümeninde vaki olan beyanatı, 
Lehistanm da İsveç gibi hareket ede
ceğini zannettiiTnektedü'. 

Salâhiyettar Paris ve Londra maha-
filinin fikrine göre Milletler cemiyeti 

- kendi hareket vasıtalarından mahrum 
edilmemek lâzımdır. İngiltere ile Fran
sa hükümetleri, İtalya Milletler cemi
yetinden çekilmezden evvel tadile ha
zır bulunduklan zecrî tedbirlere aid 
16 ntı maddenin şimdi değiştirilmesi
ni kabul etmiyeceklerdir. 

Öğrenildiğine göre İngiltere ile Fran^ 
sa, tecavüzlere karşı Milletler cemiye
tinin birliğini te3rid eden bir teklifte 
bulunmağı düşünüyorlar. 

Pamuklu tacirleri 
haklı çıktılar 

I^endilerinden 500 bin 
lira munzam resim 

alınmıyacak 
Gümrükler idaresinin bımdan bir 

kaç ay evvel ithal edüen pamuklu
lardan noksan gümrük almdığı be-
yanile bu pamuklulan ithal eden ta
cirlerden yarım milyon liralık mun
zam bir resim istediği ve alâkadar 
tacirlerin bundan vazgeçilmesini ta
lep etmek için Ankaraya bir heyet 
gönderdikleri malûmdur. 

Haber aldığımıza göre gümrük 
idaresince bu hususta yapılan mü
temmim tedldkler neticesinde, tacir
lerden bu munzam resmi istemek 
için ileri sürülen 379 ımcu maddenin 
munzam resimler listesine dahil ol
madığı gibi kararname hükümleri
nin buna temas etmediği tesbit edil
miştir. 

Bu netice üzerine pamuklu tacir
lerinden 500 bin liralık munzam 
gümrük resminin istenmesmden vaz
geçilmiştir. 

Konsey pazartesi 
günü toplanıyor 
Cenevrede vukua gelecek 

siyasî görüşmelere çok büyük 
ehemmiyet veriliyor 

Cenevre 13 (A.A.) — Pazartesi gü
nü başlıyacak olan konsey içtimai do-
layısile Cenevrede vukua gelecek siya
sî görüşmelere çok büyük ehemmiyet 
verilmektedir. Âza devletler Hariciye 
Nazırları, içtima devresinin başlama
sından evvel toplanarak aralarında 
uzun uzadıya görüşebilmek için hu
susî tertibat almışlardır. 

Micescu, Belgraddan buraya yarın 
gelecektir. Bu akşam, öğrenildiğine 
göre, Delbos ile Eden de aralarında 
pazar günü için Cenevrede randevu 
vermişlerdir. Beck ile konseyin diğer 
azaları da o gün Cenevreye gelmiş 
bulunacaklardır. 

Diğer taraftan Sovyetler birliğinden 
bildirildiğine göre, teamül haricinde 
olarak, Sovyetler birliğini konseyin 
içtimaında Litvinof veya Potemkin de
ğil, fakat Paris büyük elçisi Suriç tem
sil eyliyecektir. 

Litvinofun ve Potemkinin gelmeyi-
şine resmî sebep olarak mebus inti
hap edilmiş bulunan her ikisinin de 
3rüksek Sovyet meclisinin ilk içtima 
devresinde bulunmak arzulan göste
rilmektedir. 

Ademi müdahale komitesi 
dün toplandı 

Londra 13 (A.A.) — Ademi mü
dahale komitesi bugün toplanarak 
iki saat müzakerede bulunmuştur. 
Komite kontrol, gönüllülerin geri 
alınması ve muhariblik haklarının 
tanınması hakkm.daki karar suretle
rini tedkik etmiştir. 

Hatay intihabatı 
Emekli binbaşı Houssa 

intihabata nezaret edecek 
Brüksel 13 (A.A.) — Emekli binba

şı Houssa, Milletler cemiyeti konseyi 
tarafından Hatay intihabatına neza
ret etmeye memur edilmiştir. Binbaşı 
Houssa Yunan - Bulgar mübadele ko* 
misyonu reisliğinde ve sonra da İs
panyada müşahit olarak bulunmuş
tur. 

Paris büyük elçimiz Başvekil 
şerefine ziyafet verdi 

Paris 13 (A.A.) — Havas büdirî-. 
yor: Türkiye Büyük elçisi B. Suad 
Davaz ve refikası. Başvekil B, Chau-
temps ve refikası şerefine bir öğleı 
ziyafeti vermiştri. Bu ziyafette, ayni 
zamanda. Hariciye Nazın B. Delboa, 
Maliye Nazın B. Bonnet ve refikası, 
diğer hükümet azalan, birçok me
buslar, diplomatlaı-, edipler ve Hari
ciye erkânı da hazır bulunmuştur. 

Ziyafet, çok samimî bir hava içia-
de cereyan etmiştir. 



AKŞAMDAN AKŞAMA 
Gazetelerde cinayet 

haberleri 
\. — Gazeteler, cinayetlerden bahset
mesin... Bu kadar talsUât vermeğe ne 
lüzum var: «Meselâ Weidmann cürmü 
İslerken şöyle yapar, böyle yapar-
pu§... Müstantiğe şu tarzda cevaplar 
yermiş... Annesüe şu yolda konuşmuş.» 
Biye yazıp dıuoıyorlar... Bunları anlat
mak faydasız olnıaktan başka ahlâk 
trazucudıu*. 
I DeğU bizim memlekette, Fransada 
bUe bu kabU itirazlar yükseüyor. Me
selâ 10 kânunusani tarihli Le Temps 
gazetesinde Emile Henriot'nun bir ma
kalesini okudum. Ayni fikirde. 

\ Fransız gazeteleri içinde en beğen
mediğim bu Le Temps'dir. Neme lâ-
fcun: Lügat gibi gazete! Ne ararsan aç 
yerliyerince bulursun... 

Fakat Emile Henriot, cinayetlere 
iflair fotoğrafların konulmasına bile 
itiraz ediyor: 

' — Gerçi eskiden beri, insanlar ci
nayet haberlerile alâkadar olmuşlar
dı. - diyor. - Hattâ klâsiklerin ekser 
mevzulan nedir? Romantikler, cina
yetin işlenişini tafsilâtile eserlerinde 
canlandırdılar; bazı canileri sempa
tik ve haklı bile gösterdiler. Haydi on
lar neyse! Hiç olmazsa üslûbkârdılar. 
Şimdikiler ise, fotoğrafm iptizaline sı
ğınıyorlar... 

— Kedi yetişemediği ciğere pis! -
dermiş. 

Acaba Le Temps gazetesi fotoğraf 
kullanmağı âdet etmediği için mi mu
harriri böyle yazıyor? diye düşündüm. 

Fakat hayır! Ondaki muhafazakâr 
zihniyet, herhalde bu düşünüşünün 
birinci saikidir. Ve bence bu zihniyet 
tamamen yanhş ve haksızdır. 

*** 
Weidmann cidden bütün beşeriyeti 

alâkadar etmesi, uzun uzun düşündür
mesi, misalinden ahkâm çıkarılması 
icap eden bir canidir. Onun etrafmda-
ki alâka, hiç de beyhude değildir ve 
Emile Henriot'yla hemfikirlerinin zan
nettikleri gibi dünyanm alâkası, katiy-
yen, kan dökülmesine karşı insiyak
larda sakh duran barbarca hislerden 
ileri gelmiyor. 

Meselâ o tafsilâttan, bu adamın bel
ki de bir nevi deli olduğu irsiyet ka
nunlarının bundan mesul bulunduğu, 
âdeta vücudüne başka bir adam gir
miş gibi -terler dökerek - o cinayetleri 
yaptığı şüphesi uyamyor. 

Böyle bir inşam idam mı etmeli? Ti-
marhanede ebediyen hapis mi etmeli? 
'— Saklayıp da ne olacak, ölsün, git
sin! — Faka^ bir de annesinin nokta-
smdan düşünün: Bir kadının hasta 
olan evlâdım öldürmek hakkını haiz 
miyiz? Bu gibUerden cemiyeti kurtar
mak için acaba Almanya'da olduğu gi
bi bir ırk tasfiyesi mi lâzımdır? 

İşte bin bir sualden, bin bir içtimai 
mesele başlangıcmdan birkaç tanesi 
ki, ancak matbuatın bu gibi mevzu
ları kaleme dolaması sayesinde salim 
cevaplan meydana çıkabilir. 

Suimisal olmak cihetine gelince: Sa
de doğuşunda bozukluk olanlar böyle 
şeylere heveslenirler. Onlarm da ce-
myiette azalması için icap eden ted
biri ancak tasfiye fikrinin beşeriyette 
umumî bir arzu haline gelmesi intaç 
eder. 

Bir ruhta canavarlık hislerinin uyanı 
ması için neşriyatı takibe hacet yok
tur: Kaplan da, sırtlan da gazete karii 
değillerdir. Kurunu ûlâda matbaacılık 
icad edilmemişti; fakat haydud bollu
ğu vardı. 

*** 
Şayed demokrat âleminin sansörsüz 
matbuatı bir sirayet vasıtası oluyorsa. 

Belediye cezaları [//g^/ı şikâyetle^ 
Kanunda bazı 

değişiklik 
istenecek 

Eminönü kaymakamlığı, geçenler
de bazı pis lokantaları kapatmıştı. 
Fakat bu kapatma kararını verebil
mek için birçok kanunî merasime ih-
tiya;ç görülmektedir. Belediyenin ver
diği cezaya, ceza gören müessese tarar 
fmdan, sulh mahkemesine müracaat 
edilerek itiraz edilmekte ve bu itiraz 
üzerine ekseriya Belediyece verilen ce
zalar iptal edilmektedir. 

Belediye, bu gibi iptal kararlaSın-
dan çok şikâyetçidir. Belediye, cezala-
nn daha basit İtanunî merasime tabi 
olmasmı, Yunanistanda, İngiltere ve 
diğer memleketlerde olduğu gibi, Be
lediye talimatma; mugayir harekette 
bulunanlann süratle ceza görmelerini 
istemektedir. 

Haber aldığımıza göre, halkm sıh
hatini tehlikeye düşürecek derecede 
bir suç işliyen müessese hakkında ve
rilecek cezanm derhal tatbik edilme
si için Ankarada: bulunan vali B. Mu-
hiddin Üstündağ teşebbüste bulnacak 
ve Belediye cezalan hakkmdaki kanu
nun tadilini istiyecektir. 

Otel simsarları 
Müşteri yüzünden beş 

kişi arasında kavga çıktı 
Sirkeci otellerine müşteri bulmakla 

iştigal eden ve «İskelecl» adım taşı
yan bir takım simsarlar vardır ki bun-
larm bazılan vakit vakit aralannda-
ki rekabet dolayısile yumruk hadise
leri çıkanr ve mahkemeye düşerler. 

İşte dün de bu kabilden bir vaka 
olmuş, beş iskeleci Sirkeci caddesin
de blribirlerine girerek döğüşmüşler-
dir. Bu arada bıçaklar çekilmiş, niha
yet polisin müdahalesile hepsi yalpa
lanarak Adliyeye verilmişlerdir. 

Kavga eden iskeleciler Ahmed ve İz
zet isimlerinde iki kardeşle, Alâeddin, 
Mehmed ve diğer Mehmeddir. Bunlar, 
nam ve hesaplarma çalıştıkları otel
lere müşterileri götürmek üzere Sir
keci istasyonunda bekleşnjekte olduk
ları bir sırada 6 teışralı adamı her biri 
kendi otellerine götürmek istemiş, bu 
yüzden biribirlerile kavgaya tutuş
muşlardır. 

Sille ve yumruk faslı bir müddet 
devam ettikten sonra ortada iki de 
bıçak parlamış, bu zamana kadar da 
polis memurları hadise mahalline ye
tişmişlerdir. 

Zabıta, bunlar hakkmda lâzım ge
len tahkikat evrakım tanzim etmiş 
ve hepsini mahkemeye göndermiştir. 

a ı l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l lH l l l l l l l l l l t l I l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l I I I I I I I I I I I I IH I 

onun kabahatim bu gibi cinayetleri 
değil, asıl bazı çeşid siyasî haberleri 
yazmalarında aramahdır. Hep bîr 
ağızdan diktatörlerin usullerini, pro
pagandalarım yaza yaza «böylesi de 
olurmuş!» diye kendi memleketlerin
de birçok muhterisin iştUıasım gıcık
ladılar; dünya da çığırından çıktı. 

Siyasî fikirlerin yarattığı katliâmler 
yanmda ise, ferdlerin işledikleri cina
yetler nedir ki?.. 

iVâ-Nû) 

Umumî hizmetlerde 
çalışanlar bu derece 

kaba olamazlar I 
Fatihten bir okuyucumuz yazıyor: 

12/1/938 Çarşamba sabahı saat tam 
dokuzda Fatihten hareket eden 
Şişli - Fatih otobüsüne bindim. Be-
yazıdda yolculardan biri otobüsten 
inmek üzer iken ayağı sendeleyince 
biletçi hiddetlendi: 

— önüne baksana be adam kafan 
patlıyacak!... diye bağırdı. 

Yolcu bu sırada uzaklaştığı iğin 
kendisine yapılan iltifatı duymadı. 
Otobüs her durdukça İnen yolcular, 
hattâ, bazan de otobüstekller, biletçi-
nln kaba sözlerine muhatap oluyor
lardı. Meselâ: «Sabahleyin solundan 
mı kalktm, yahu!» gibi l&übali bir 
sözü, «İnecektin mademki, öndecen 
hazırlansaydm ya!» İhtan ve daha 
sonra da, «Otobüse İnip binmenin 
mektebini açmalı», yahud «Doğru 
otur da çalışalım» tavsiyeleri takib 
ediyordu. • 

Daha neler de, neler.. Nihayet 
Emlnönünde bir yolcu otobüsten 
İnerken biletçiye: «Haberin olsım, de
di, ben sana daha önceden küfret
tim ve içimden etmekteyim de...» 

Biletçi — Ne yaptım ben size? 
Yolcu — Şimdilik birşey yapmadm 

amma, elbet benim de arkamdan kö
tü bir lâf savuracaksm.. 

Ve adamcağız inip otobüs hareket 
edince biletçi: 

— Hokkabaz herif sen del... diye 
söylendi. 

Tahammül edemedim ve ona hare
ketinin pek kaba olduğunu İhtar et
mekten kendimi alamadım. Ne cevap 
verse beğenirsiniz: 

— Sesini kes.. Seni de cürmü meş-
hud mahkemesine veririm ha!.. 

AKŞAM: 
Kariimizin hu şikâyetine söz 

ilâvesini fazla buluyor ve manza
rayı alâkadarlarım, namnna ar-
zediyoruz. İçtimaî terbiyeye dîh-
kat edelim! 

Kaçak sırt 
hamallığı 

Belediye yakaladıklanna 
şiddetli ceza verecek 
Sırt hamallığmm kaldınlmasma 

rağmen, şehrin bazı semtlerinde, bil
hassa geceleri, yine sırt üzerinde eşya 
nakledildiği haber alınmıştır. Verilen 
emre rağmen, sırt hamallığmm kaçak 
olarak yapüması Belediyece alâka ile 
karşılanmıştır. Belediye, gizlice sırt 
hamallığı yapıldığı takdirde hem eşya 
sahibinin, hem de hamalm şiddetle 
cezalandınlmasmı bUdirmiştir. Bele
diye zabıtası, bu hususta sıkı surette 
takibatta bulnacaktır. 

B i r s a n d a l c ı m ü l k i y e m ü f e t 
t i ş l e r i n e ş i k â y e t t e b u l u n d u 

Dahiliye Vekâleti teftiş heyeti re
isi B. Tevfik Talâtrn reisliği altmdaki 
müfettişler dün de vilâyette çalışmış
lardır. 

İstanbul limanında çalışan sandal-
cüardan biri dün mülkiye müfettiş
lerine müracaa,t etmiş, Belediye hak
kında bazı şikâyetlerde bulunmuştur. 
Müfettişler sandalcıyı dinledikten 
sonra şikâyetçinin tahriren müracaat 
etmesini bildirmişlerdir. Sandalcı bu
gün müfettişlere hitaben bir şikâyet 
istidası verecektir. 

Balık şevki 
Balıkçılar geni 

karardan şikâyet 
ettiler 

Bahkçılar iki gündenberi Ankara-
ya taSe balık gönderemediklerinden 
şikâyetçidirler. Mesele şudur: Her gün 
15,15 te Ankaraya kalkan trene saat 
14 buçuğa kadar yetiştirilen balıklar 
kabul olunuyordu. Yeni bir kararla; 
bahklann en çok 12 ye kadar İstasyo
na getirilmesi icab etmektedir. Buna 
gösterUen sebep, trenlere tahmil işle
rinin eşya cinslerine göre intizama so
kulmasıdır. 

Halbuki geceden tutulan balıkların 
sabahleyin bahkhaneye nakli, balık
hanede müzayede, tevzi ve nakil iş
lerini bu kadar dar bir zamana: sığ
dırmağa imkân görülmemiştir. Tren
ler saat 12 den sonra da balık alma-
dıklanndan Haydarpaşa'ya nakledilen 
balıklar istayonda kalmış, bunlan bir 
gün sonra sevketmek mecburiyeti har 
sü olmuştur. Bu suretle Ankaraya 
gönderilen balıklar da bayatlamış ve 
şikâyetlere yolaçnuştır. 

Balıkçılar, cemiyetleri vasıtasUe dün 
akşam İktisad ve Nafia Vekâletleri
ne birer telgraf çekerek vaziyeti bil
dirmiş ve verilen karann bir an evvel 
k£Lİdınlma:sı lüzumıma işaret etmî t-
lerdir. 

Dün çok miktarda uskumru tutul
muş, toptan 30 kuruşa kadar satılmış
tır. • 

PerakendecUer akşama doğru us
kumruyu 60 kuruştan ve bir kilodan 
aşağı olmamak üzere satmışlalrdır. 
Bundan birçok kimseler şikâyetçidir
ler. 

Bir hırsız yakalandı 
Güpegündüz bir eve 

girerek birçok eşya çalmış 
Topkapı - Maltepe yolu üzerinde 

oturan Taceddin ve Osman Nuriye ald 
eve hırsız girmiş, birçok eşya çalmış-
tu:. 

Ev halkı evde bulunmadığı bir sıra
da pencereyi kırarak içeriye giren hır
sız, evde yükte hafif, bahada ağır ne 
varsa alıp gitmiştir. 

Akşam eve dönen ev halkı soyul-
duklarmı anlajnuıca mahal! jandar-
masma müracaat etmişler, tahki
kat ve takibat başlamıştır. 

Eyüp ve Fatih kazaları jandarma 
kumandam B. Vecihi bizzat takibatı 
idare etmiş, soygunculuğun failinin 
Hayri olduğu tesbit edilmiştir. 

Hayri, eşyayı hazırladığı yerlere de
po etmiş ve müteakiben Bakırköye 
doğru yollanmıştır. Jandarmalar Hay-
riyi Bakırköy civarmda yakalıyarak 
İstanbula getirmişlerdir. Hayri sor
guya çekilince eşyanm bir haylisi mey-
dalıa çıkarılmış, kendisi de tevkifhar 
neye sevkedilmişitir. 

P a r t i B e y o ğ l u i l ç e y ö n k u r u -
l u n u n b a l o s u 

Parti Beyoğlu İlçe Yönkurulu tara
fından 29 ikinci kânun cumartesi ak
şamı Tokatlıyan salonlannda bir ba
lo verilecektir. 

ISTANBUj. ^'.AYATI 
âik deniz avım! 

Gazeteler yaza yaza bitiremiyor
lar. Boğazda balık akım varmış. Her
kes ellerile palamut yakalıyorlarmif. 
Şündiye kadar balık avına karşı ken
dimde bir merak hissetmemiştim. Fa^ 
kat, böyle zevkleri kaçrrmıyan bir ar
kadaşın ısrarUe geçen ĝ ün Köprüden 
bir sandala bindik. Boğaza doğru açı
lırken bizim arkadaş kocaman vali
zini ortaya döktiL Mantar parçaları
nın üzerine sarılmış kulaç kulaç ip i» 
ÇÖzdiL İçinde çanuu- dolu bir kutu 
açtı. Vıcık vıcık çamurlar arasmdan 
büyük bir iştUıa ile yakaladığı solUr 
canlan ipliklerin ucundüaki iğnelere 
takarken yüzümü öteye çevirdim: 

Beşiktaş önlerinde sahile yaklaş
tık: 

— Al, dedi, bu olta senindir. Dik
kat et. Balık vurunca derhal çeker
sin. 

Yapacağım işleri uzun uzun tarif 
ettt Sandalın bir tarafmdan kendisi, 
bir tarafından da ben, oltaları fırla
tarak denize attık. Göz ucile onun ha
reketlerini takib ediyor, ne yaparsa 
ben de yapıyordum. Onu taklit ede
rek elinıdeki ipi suya batınp çıkarır
ken bir arahk olta ağırlaştı. Seviçle 
haykırdım: 

— Yakaladım. Hem de büyücek 
bir şey galiba. 

— Çek. Çabuk çek. 
Kumandasuu verdi. Var kuvvetimle 

ipe asüdım. Belki sevincimden şaşı
rır da yanlış bir şey yaparım, diye 
gözlerimi de kapadım, ftpi hızla çekip 
sandalm içine tnlattınL Arkadaşım 
bir çığlık attı: 

— Eyvah, boynum yandı. Koca de
nizde bundan başka bir şey bulamft» 
din mı? 

Denizden bir avuç ateş çıkarmadı
ğım muhakkakta. Acaba arkadaşı-
mm boynunu yakan ne idi? Heye
candan gözlerimi açanuyordum. Tel^ 
rar bağırdı: 

— Yahu, alsana şunu boynumdan. 
Fena ısırıyor. 

Bahğm ısırdığım da yeni işitiyor
dum. Gözlerimi açar açmaı gayri Ot* 
tiyari sandalm küreğtol yakaladım. 
Meğer hakkım de varmış. Denizden 
çıkardığım Uk av ne olsa beğenirsi
niz? Kocaman bir paurya! tpi hızhea 
çekince hayvancağız, bizhn arkada-
şm ensesine sıçramış ve canhavUle 
korkunç kıskaçlarını etine geçirmiş. 
Korkudan tüylerim diken diken ol
muştu, öldürmek için küreği vura
cak oldum. Arkadaşım bırakmadı. 
Hiddetle başımdan şapkamı alarak 
elini içine soktu ve öylece boynunda
ki pauryajn yakaladı. Şapkanın ara
sında kıskaçlarını açıp kapıyarak 
çabahyan hayvan büsbütün gözümtt 
yıldırdı. Arkadaşımın koluna bir 
yumruk vurdum. Paurya ile beraber 
şapka da denize gitti Ben de bir da
ha böyle işlere girişmemeğe yemin 
ettim! 

Cemal RefUc 
•••••••••••••«••••••••••«••••••••••••••••••••a 

Bir Adam Yaratmak 15 
Şubatta oynanacak 

Necib Fazıl Eisaküreğin gazeteler 
tarafmdan uzun uzadıya bahsedUen 
(Bir Adam Yaratmak) isimli yeni pi
yesi kati olarak 15 şubat 1938 sah ak
şamı Şehir tiyatrosunda sahneye ko
nuyor. Baş rol Ertuğrul Muhsindedir. 
Eser, kitab halinde de ayni gün neş
redilecektir. Şehir tiyatrosu şimdilik 
hummalı bir şekUde piyesin provala-
rile meşgul olmaktadır. Bir Adam Yar 
ratmak) mevsimin baş eseri olacaktır. 

Bay Amcaya söre..< 

— 1940 olimpiyadı için büyük har 
arlıklar varmış bay Amca... 

... Acaba yüzmede. Fudbolde... ... Güreşte gene esM şampiyonlar 
mı birinci gelecek?... 

B. A. — Bilmem, fakat gülle atmak
ta Japonlarm birinci gelecekleri mu
hakkak!... 



Sahife 4 

Hacı gemileri 
Boğazlardan geçecek 

gemiler hAkkmda bazı 
kararlar verildi 

Sıhhat va tc^dmal Muavenet Vddl-
letl Hudud y« Sahiller Sıhhat mfl,-
ttfiılüğü taraimdan memleketinüzdmı 
geçecek hacüara yapılacak muamele 
hakkmda bazı kara^-lar verilmiştir. Bu 
kararlara göre, hususi gemiler Boğaz
lardan sıhhi nezaret altmda transit 
ciarak geçecektir. Bunlar limanlasn-
cnzla ihtilât edemezler. 

Posta vapurları transit geçerler, 
yahut Uzak Şarkh halci ve yolcuları 
diğer bir v ^ u r a aktarma ederler ve 
îstanbula çıkacak yolcuları Kavak ta
haffuzhanesine bırakırlair. 

İhtilÂtlarma müsaade edilerek îs
tanbula çıkmış ve birikmiş olan ecne
bi hacılar İçin Hacı gemisi tertibi an
cak Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Ve
killiğinin husujsî iznine mütevakkıf
tır. Kendi aa^ılarile müracaat eden 
hacılara çiçek ve kolera aşıları para
sız olarak yapılır ve ellerine vesika
lar verilir. 

A K Ş A M 14 Kânvmusani 1938 

Doçent B. Enver Ziya , Mısır 
mese les i hakkındaki tezini 

i zah ett i 
Üniversitede doçentlere imtihan için 

verilen mühlet 1 teşrinisani tarihinde 
bitmişti. Doçentlerden bir kısmı, im
tihana esas olacak tezlerini hazırlı-
yamadıklan için bu müddet önümüz
deki temmuz nihayetine kadar uza
tılmıştı. 

Doçentlerden mühim bir kısmı şim
diden tezlerini tamamlamağa muvaf
fak olmuşlardır. Nitekim Edebiyat fa
kültesi Tarih şubesi Yeni ve Son za
manlar tarihi doçenti B. Enver Ziya 
Karar (Mısır meselesi) etrafında bir 
tez hazırlamış ve Üniversite profesör
leri huzurunda tezini büyük bir mu
vaffakiyetle izah etmiştir. 

B. Enver Ziya, Osmanlı tarihinde 
Mısır meselesini, bilhassa üçüncü Se
lim zamanında Kavalalı Mehmed Ali 
paşanm Mısıra nasıl geçtiğini, Fran-

«ızlarm müdahalesini ve bilâhare geçen 
hâdiselerin bütün safhalaını anla:-
tan ve yepyeni vesikalarla tevsik etti
ği bu tezini şifahen anlatmıştır. 

AKŞAM 
lAbone ücretleril 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 1400 kurvış 2700 kUTU) 
• AYLIK 760 > ]4&0 > 
t AYLIK 400 > 800 > 
1 A r U K 150 > — > 

Ticaret mektebi 
yerinde bir âbide 

yapılacal( 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

rının yapılmasmı muvafık görmüş 
ve bM Bfd binanın cephesini tesbit et
miştir. 

Sultanahmed camisinin tam karşı-
sma isabet edecek olan bu iki bina 
ayni üslûbda ve ayni büyüklükte ola
caktır. İki binayı biribirinden ayıran 
müşterek büyük bir methal buluna
caktır. Bu methalin ortasında gayet 
sanatkârane yapılacak büyük bir ha
vuz ve havuzun her iki tarafında kü
çük birer yol bulunacak, bu yollar vi
lâyet ve belediye binalannm arkası
na is8Î)et eden Binbirdirek meydanı
na çıkacaktır. 

Her iki binanın önünde geniş ve 
binanın bütün cephesi boyunca uza
nan mermer merdivenler olacaktır. 
Bu merdivenlerden çıkılmca bir bah
çeye girilecektir. Bahçe bodur ağaçlar
la süslenecektir. Vilâyet ve Belediye 
binaları bu bahçeden sonra yükselme
ğe başlıyacaktır. 

B. Proste meydanın ortasında bu
lunan Alman çeşmesi ile iki Bizans 
âbidesinin bulunduğu parkın zemini
ni de bir miktar yükseltmeği müna-
sib görmüştür. Bu park, Yüksek Tica
ret mektebinin bulunduğu arsaya 
doğru uzatılacaktır. Parkın denize 
bakan cephesinin nihayetinde, yani 
Ticaret mektebi arsasında büyük 
bir âbide yapılacaktır. B. Proste plâ
nında bu âbideyi şimdilik 140 
metre uzunluğumda olmak üzere 
göstermiştir. Mütehassıs, Türk inkı
lâbını canlandıracak bu âbidenin şek
lini, bir heykel ve yahut Türk inlalâ-
bı hatıralarından bahseden bir kitabe 
şeklinde intihabını hükümet ve bele
diyenin intihabına bıralumştır. 

Mütehassıs, Sultanahmed camiinin, 
haricî duvarlan da dahil olmak üze
re, olduğu gibi muhafazası fikrinde
dir. B. Proste, meydanı tanzim eder
ken Sultanahmed camiinin. Adliye, Vi
lâyet ve Belediye binalarile meydana 
isabet eden âbidelerin denizden ve 
şehrin diğer semtlerinden görülme
sini temin etmeği düşünmüştür. Bu 
maksadla Adliye, Vilâyet ve Belediye 
binalanmn arkasında, yani Binbirdi-
reğin bulunduğu sahadaki binalann 
irtifalannı tahdid etmeği münasib 
görmüştür. Bu binalara verilecek ir-

[ tifa Sultanahmed meydanı plâm tas
dik ve kabul edildikten sonra tayin 
edilecektir. 

Posta ittihadma dahil olmıyan 
•cnebl memleketler: BeneUJl 

S600. altı aylığı 1000. Ûç 
aylımı 1000 kuruştur. 

Adres tebdUl İçin yirmi bej 
kunıgluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilkada 12 — Rıuıkasım 6S 
I. lamk CİMİ 0|U İkiadl Ak|i<> Y.t.. 

JE. 12,37 2,20 7,20 9,47 12,00 1,37! 
[Va. 5,40 7,23 12,23 14,50 17,04 18,411 

Idarehan»; B*bıâli chran 
AcuDualuk So. 

No. 17 

Fransa, l(abine buh
ranı atlattı 

(Baş tarafı 1 itici sahifede) 

Fransız radikalleri halk 
cephesine sadık kalacaklar 

Paris 13 (A.A.) — Radikal - Sosjra-
list fırkası bürosu, ittifalda bir tak
rir kabul etmiştir. Bu takrirde fırka-
nm halkçılar tecemmüü progranıma 
olan sedakatinden balısedilmekte ve 
«Parlâmentoya milletin bütün müs
tahsil kuvvetlerinin teşriki mesaisi 
için zarurî olan kanunları teklif et
mek suretinde yapmış olduğu cesu-
rane teşebbüsle içtimai sulhu tensik 
etmiş olan» B. Chautemps'a itimat 
beyan olunmaktadır. 

Koyun südü ilânı 
istanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 
Halkalı Ziraat Mektebi Çiftliğinde mevcut (325) baş sağmal koyundan 

altı ay zarfmda tahminen alınacak (2100) lira kıy metindeki (20) bin kilo ko
yun südü 17 İkincikânun 1938 pazartesi günü saat 15 de açık arttırma ile 
satılacaktır. İsteklilerin mezkûr günde (157,5) lira teminatı muvakkatelerile 
mektepteki ktanisyona ve şartnameyi görmek için de İstanbul Vilâyeti Ziraat 
Müdürlüğüne müracaatlan (8706) 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 — idare ihtiyacı için 14 kalemde muhtelif perlik kurşunlu kablo kapa

lı sarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 — Muhammen bedeli «30500», muvakkat teminat «2287,50» lira olup 

eksiltmesi 2 Mart 938 çarşamba günü saat «15» de Ankarada P. T. T. U. mü
dürlüğü binasmdaki satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka mektubunu, tica
ret odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubımu 
muhtevi kapah zarflarını o gü» saat «14» e kadar mezkûr komisyona verecek
lerdir. 

4 — Şaıtnaraeler Ankarada F. T. T. Levazun, İstanbul Beyoğlu P. T. T. 
Ayniyat şube müdürlüğünden hl53» kuruş bedelle verilecektir. (109) (233; 

SENENİN EN 
GÜZEL FİLMİ 

• İÜ 

I P E K 
A T 

ve 

MELEK 
sinemalarında birden! 
gösteriliyor. 

BÖCEĞI 
JEANETTE MAK DONALD 

10 binlerce figüran — Aşk ve güzellik saçan saluıdierden heyecanlı mevzu. Filmin çok uzun 
^m^^^^m^^^^m^^m^^ı^m olmasmdan seanslar Z—4, 30—9 da ^ ^ ^ I H ^ B ^ H H İ ^ ^ ^ 

İ S P A N Y O L Ç İ Ç E K L E R İ 
i s p a n y o l c a b ü y ü k operet . Y ı l d ı z l a n : Madrid o p e r a s ı m n e n m e ş h u r artist leri 

PRİMADONNA R A P U E L R O D R İ G O — TENOR ROBERTO R e y — Migue l 
Legero — Ikrfores Cortes. Müzik Madrid F i lârmonik orkestrası , İ spanya 
t ems i l s a n ' a t ı n m e n güze l eseri, neşe , eğlence, İ spanyo l şarkı ları ve r a k ı s l a r 

a ^ . . ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ . T Ü R K SİNEMADA ^ ^ _ ^ . ^ , _ 

'' .^T^ctc^^O 
14 Kânunusani 938 Cuma 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05 Plâkla 
Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk neşri
yatı, 14: SON. 
_ Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb dersi: 
Üniversiteden naklen Receb Peker ta
rafından, 18,30: Plâkla dans musikisi, 
18,45: Saz eserleri: Kemani Reşad, piya
nist Feyzi, 19; Konferans: Çocuk terbi
yesi, Ali Kâmi Akyüz, 19,30: Beyoğlu 
Halkevi gösterit kolu tarafından temsil, 
19,55: Borsa haberleri, 20: Necmeddin 
Rıza ve arkadaşları tarafından Türk mu
sikisi ve halk şarkıları, 20,30: Hava ra
poru, 2033: Ömer Rıza tarafından arab-
ca söylev, 20,45: Bayan Muzaffer Güler 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkıları. (Saat ayan), 21,15:-
ORKESTRA: 1 - Fucik: Marche, 2 -
Tschaikowsky: Andantino in modo can-
zonne, 3 - Drigo: Pizzicato, 4 - Ponchielli: 
Danza delle ore, 5 - Tosti: Parted, 22,15: 
Ajans haberleri, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve operet parçaları, 22,50: Son ha
berler ve ertesi günün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 1230 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları, 
13,15 - 1330: Dahili ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: Saat 17,30 dan itiba
ren Halkevinden naklen İnkılâp dersi. 
(Y. Kemal Tengirşenk). 18,30 - 18,35 Plâk 
neşriyatı. 18,35 - 19 İngilizce ders: (Azi-
me İpek). 19,00 - 19,30 Türk musikisi ve 
halk sarkılan (Makbule Çaücar ve arka
daşları). 1930 - 19,45 Saat ayarı ve arabca 
neşriyat. 19,45 - 20,15 Türk musikisi ve 
halk şarkıları. (İnci ve arkadaşları) 20,15-
2030 Konferans: Parazitolog Nevzat. 2030-
21 Saksofon solo: Nihat Esengin. 21 - 21,15 
Ajans haberleri. 21,15 - 21,55 Stüdyo sa
lon orkestrası. 21,55 - 22 Yarmki porgram 
ve İstiklâl marşı. 

Bugünkü Avrupa programı 
Saat 20 de 

Deutschlandsender ve Leipzig 20,10 da 
konser — Hamburg 20,10 da, Don Carlos 
operası — Königsberg 20,10 da, eğlenceli 
konser — Stuttgart 20,15 de eğlenceli 
konser — Viyana 20,25 de askerî muzika — 
Strasburg 20,30 da konser — Toulouse 
P T T 20 de, salon muzikası — Radio Tou
louse 20,40 da, eğlenceli konserr - National 
20,40 da, konser — Londra 20 de askerî 
muzika — Roma 20,30 da konser — Lük-
senburg 20,30 da konser r— Bükreş 20,35 
de opera — Beromünster 20,15 de askerî 
mıızlka — Prag 20,15 de radyo orkestra
sı — Peşte 20,30 da opera. 

Saat 21 de 
3res lau 21 de konser — Hamburg 21 de 

operaya devam — Stuttgart 21 de eğlen
celi muzika •— Frankfurt 21,15 de eğlen
celi konser — Strasburg 21,30 da konser — 
Radio Toulouse 21,15 de konser — Natio
nal 21,15 de eğlenceli muzika — Orta İn
giltere 2130 da keman konseri — Roma 
21,30 da eğlenceli muzika — Lûksenburg 
21,15 de, salon muzikası — Hilversum 21.55 
de orkestra konseri — Varşova 21 de fi-
larm konser — Sotens 21 de, konser — 
Beromünster 21,20 de salon muzikası. 

Saat 22 de 
Hamburg 22 de operaya devam — 

Sarbürcken 22 de «Beyazlı kadın» opera
sı — Paris P T T 2230 da senfonik kon
ser — Strasburg 2230 da, «Zoruna hüküm» 
opera — Radio Toulouse 22,30 da Rigolet-
todan parçalar — Orta İngiltere 22,30 da 
salon muzikası — Milano 22 de eğlenceli 
program — Beromünster 22, 55 de piyano 
konserL 

Saat 23 de 
Berlin 23,30 da eğlenceli muzika — Al

man istasyonları 23,30 da gece muzikası — 
Frankfurt 23,30 da dans ve eğlence — 
Münih 23,30 da eğlenceli konser — Viyana 
2330 da dans muzikası — Radio Touloııse 
23,15 de eğlenceli konser — National 23,20 
de radyo orkestrası — Sottes 23 de halk 
muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Kopenhag 24 de dans muzikası — İngi

liz İstasyonları 24,25 de dans muzikası — 
Stuttgart 1 de gece konseri — Strasburg 
1 de gece koııseri — Radio Toulouse 1,35 
den 2 ye kadar gece konseri — National 
1 de gece dansı — Roma 24,15 de dans 
muzikası — Lûksenburg 24,05 de salon 
muzikası — Peşte 24,05 de radyo orkestrası. 

İhtiyar artist m a d a m H e k i m -
y a n ö l d ü 

Uzun müddet Manakyan tiyatro
sunda çalışmış ve zanıanmda çolc şöh
ret kazanmış olan aktris madam He-
klm3ran ölmüştür. Bu eski sanatkârm 
cenaze merasimi dün Beyoğlu Balık-
pazanndaki Ermeni kilisesinde yapıl
mıştır. Merasimde temaişa âlemine 
mensup zevat bulunmuştur. 

B. Fuad Bulca ve eşinin 
teşekkürü 

Kızımız Sur'un ölümü karşısmda duy
duğumuz acıya ortak olmak lûtfunda bu
lunan bir çok dostlardan ve bizi sevenlsr-
den aldığımız baş sağı telgraf ve mektup
larına ayrı ayn cevap yazmağa imkân 
bulamadığımız için bu kıymetli alâkadan 
çok mütehassis olduğumuzun ve minnet
tarlık duygularımızın neşrine sayın Akşam 
gazetesinin lûtufkâr tavassutunu rica 
ederim. 

Sabilıa Bulca Fuat Bulca 

Alenî teşekkür 
Haseki Kadın hastanesi çocuk hastalık

ları mütehassısı sayın Doktor Bay Ali Şük
rü Şovlu'nun ve muavini Doktor Mehmed 
Alinin Kızımız, Şükran'm muayene ve te
davisinde gösterdikleri liyakat ve derin 
ihtisasları sayesinde muhakkak bir ölüm
den kurtardıklarından Hemşire Bayaıı 
Cavide'nifı vazifesindeki hüsnü muame
lesinden ve lâboratuvar memurlarından 
Bay Emin'in kanını tahlil hususunda can
dan alâkasmdan dolayı payansız teşek
kürlerimi sunar ve hastahanede şahid 
olduğum disiplin ve intizamdan dolayı 
muhterem sartabibi de şurada tebrik et
meği vazife bilirim. 

Cerrahpaşa Vezir Odaları Çıkman 
No. 11 Abdürrahman Gülsever 

KONFERANS 
Kadıköy Halkevinden: 14 İkincikânun 

938 Cuma akşamı saat 21 de Emiviz salo
nunda Bay Emin Anm (Tasarrufta em
niyet tesisi) isimli bir konferans vere
cektir. Konferansa herkes gelebilir. 

Bu akşam 

Nöbetç i e czane l er 
Şişli: Asım, Tasim: Kürkçüyan, Fi-

ruzağada Ertuğrul, Kalyoncukullukta 
Zafiropulos, Beyoğlu: İstiklâl cadde
sinde Galatasaray, Tünelde Matkoviç, 
Galata: Okçumusa caddesinde Yeni-
yol, Fındıklıda Mustafa Nail, Kasım
paşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğlunda 
Barbut, Eminönü: Mehmed Kâzım, 
Heybeliada: Tomadis, Büyükada: 
Merkez, Fatih: Hamdi, Karagümrük: 
Mehmed Arif, Bakırköy: Merkez, Sa
rıyer: Nuri, Tarabya, Yeniköy, Erair-
gân, Rumelihisarındaki eczaneler, 
Aksaray: Yenikapıda Sarım, Beşiktaş: 
Nail, Fener: Defterdarda Arif, Beya
zıt: Yenilâleli, Kadıköy: Pazaryolun
da Merkez, Modada Nejad Sezer, Üs
küdar: Selimiye, Küçükpazar: Hik
met Cemil, Samatya: Kocamustafapa-
şada Rıdvan, Alemdar: Divanyolunda 
Esad, Şehremini: Ahmed Hamdi. 

f B O R S A 

YARIN SAAT 17 1/2 da MATİNE 

F R A N S I Z Tiyatrosunda' 
Meşhur ve dahakâr piyanist 

LAZAR LEVY'nin 
KONSERİ 
Tepebaşı Şehir tiyatrosn dram 
kısmı, saat 2030 da ERKEK 
VE HAYALETLERİ piyes 4 per
de 16 tablo. Yazan: H. Le-
normand. Türkçesi: İ. Galip 

Arcan 
Operet kısmı: Saat 2030 da (SATILIK 
KİRALIK) komedi 3 perde: Yazan: 
Andre Birabeau. Türkçesi: M. Feridun 

ERTUĞRUL SADİ TEK 
Pazartesi: (Kadıköy Sü
reyya), Salı: (Bakırköy) 
Çarşamba: (Üsküdar), 

Sinemalarında 
SÜT KARDEŞLER 

Vodvil 3 perde 
Çeviren: İ. Galip Arcan 

TİYATROSU 

^••H^ W 

13/1/938 
(AKŞ.\1W KAPANIŞ FtATLEKİ) 

ESHAM ve TAHVİLÂT 
İstikrazı 
dahilî 
1933 istikrazı 
Ünitürk I 
Ünltûrk II 
Ünitürk IH 
Mümesil I 
Mümesil II 

• m 
İf Bankası 

> hamiline 
> müessis 

94 

98,50 
18,75 
18,70 
18.70 
40,15 
40,60 

10,20 
10,25 

83 

Türkiye Cüm- 98,50 
huriyet Merkes 
Bankası 
Anadolu His. 23,75 
Telefon 7,75 
Terkos 7,50 
Çimento 9,90 
İttihad Değir 1335 
menleri 
Şark Değir- İ r 
menler! 

Par» (Çek ttatlerl) 
Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,61,75 
629 

0,7930 
15,09,50 
8638,40 

3,4334 
4,69,12 
1,42,70 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,5930 
22,63,43 

1,97,14 
13,67,25 

3430 
4,18,75 
3,99,44 

106,04,13 
23,73,50 

Beyoğlu istiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesinin en 
şerefli bir yerinde aJtmda malğa-
zası olan bir bina müsald şeraitle 
satılıktır. Alâkadar olanların aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UMUM EMLÂK ACENTASI: Ga

lata Ömer Abid han 2 inci kat nu
mara 24. Telefon: 49419. 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 2030 da 

Sanatkâr Naşid ve ar-
tedaşlan Harry Flem-
ming Amerikan revüsü 
40 artist sahnede - Bey
nelmilel dansözler - solist 
kızlar Xlophon kralı -
Fleming caz ve orkestra

sı, Kokozlar büyük komedi Telefon. 22127 

Şehzadebaşı FFRj! i } | SİNEMA'da 

Her gece büyük Türk sanatkârı 

'profesör 

ZATİ 
SUNGUR 
istanbul ve Beyoğlunda hiç gös

termemiş olduğu şayanı hayret 
büyük numaralarile saym seyir
cileri: 
HEYECANDAN HEYECANA HAY

RETTEN HAYRETE 
garkediyor. Yer bulmak için lüt
fen erkenden geliniz. 

Yalnız "bu geceye mahsus 
Fevkalâde bir sürpriz 

Sinemada: Bu hafta yine üç 
büyük füm birden: KIRIK HA
YATLAR, FRANKENŞTAYN'm 
NİŞANLISI. Bul Jones - HUDUD 

HAYDUTLARI. 

NEZLEYİ 
İHMAL ETMEYİNİZ 

VE DERHAL 

HAKIKİVALDA 
WSTİLLERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
,ÖKSÜRÜK, 6RİP, BOĞAZ 

HASTALIKLARINDAN Slz) 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

T E Ş E K K Ü R 
Anamızın ölümü dolayıslle telefonla T* 

tel yazısıyla ve bizzat cenazeye gelerek 
bu elemli günümüzde bizleri teselli ve ta
ziye etmek ve çelenk göstermek sttretiyl* 
bağlılık gösteren dostlarımıza ayn a y n 
teşekküre teessürümüz mani oldugundaa 
sonsuz şükranlarımızın tt)14ğma muhte» 
rem gazetenizin tavassutunu saygıları-* 
nuzla dileriz. 

Milli Müdafaa V. Deniş Müste^an 
Albay Sait Halman Te Eşi. 



SIYASI tCMALt 
Framsada dalhiBî v a r i y e t 

Fransamn dahiU işleri tekrar karv-
Şiyor. Parlâmento yeni içtima devre
sine başladı. Ayan meclisinde söyle
nen ük nutukta Blum kabinesinin 
Fransa hazinesini kuruttuğu ve fran
gın kıymetini bir kat daha indirmeğe 
mecbur kaldığı ve âyanm sabn tüke
nip nihayet İskata lüzum gördüğü be
yan edümiştir. Teni kabinenin faali
yetinden bahsedildiği zaman haftada 
her hangi bir işçinin kırk saatten fa»-
kt çahşüması için vazölunan kanurA 
usulün, mevsime göre, az, yahvi çok 
çalışmağı icab eden memleketin zlra>-
ati için felâket olacağı arüaiümıştır. 

Lâkin şu sırada en büyük tehlike-
tün amele sendikaları île patronlar 
arasında çıkan mücadeledir. Geçen 
ayın sonunda Pariste komünistlerin 
sebep olduğu nakUye amele ve mü»-
tahdemini umumt grevi BaşvekÜin 
bütün ameleyi askerî seferberliğe 560-
ketmek tehdidi karşısında kesilmiştL 
Lâkin bununla vaziyet düzelmedi. 
Patronların, müddetleri biten me
sai mukavelelerini tecdid etmekten 
imtina eylemeleri büyük bir gerginlik 
peyda etmiştir. 

Bu defa da BaşvekO, iki tarafın mür 
messiUeri, konferans akdederek, yeni 
muahedelerin esaslar üzerinde «»• 
laşmalnm teklif etmişti. Amele setir 
dîkalan konfederasyonu bu teklifi ka
bul etmiştir. Fakat büyük sanayi pat
ronları konfederasyonu memleketin 
umum sanayi müesseselerini temsü 
etmediklerini ileri sürerek, orta ve kür 
çük sanayi patronlarının ve ayni za
manda umum amele müm£ssülerinin 
iştirak etmelerini şart koymuşlardır. 

Beş müyon amelenin mensup bur 
lunduğu amele sendikaları konfede-
rasyonu umumî kâtibi olup geçenler
de Mosk&vayt ziyaret eden ve ahiren 
Barselon^ye gidip İspanyadaki kızH 
hükümet erkânı üe temasta buluna^ 
rak Parise dönen Leon Jouhauz, 
konferansa ne başka amde mümessil-
lerinin, ne de orta ve küçük sanayi 
patrorüan teşekküllerinin iştirak et
melerine razı olmam^ttr, 

Fransada saay üe sermaye arasında 
adetâ bir harp başlıyor. Dahildeki bu, 
karışık vaziyet Fransamn beynelmilel 
patikada faal bir roi oynamasma 
mani bulunuyor. 

Feyzullah Kazan 
•nanıııiHmMiıııınııiHiıııımııııınraııınııııııııııuııuıiHiııımııınnnııınııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiBiııiNiııımıımııııuinluıımnım 

Üniversite talebesine 
bir yurd ve bir lokanta 

yaptırılıyor 
üniversite rektörü B. Cemil Bilsel dün 
hukuk talebesine bir çay ziyafeti verdi 

üniversite Rektörü B. Cemil Bilsel 
tarafından kış sömestr tatili mü-
nasebetile dün saat 17 de Üniversitd 
lEIvıkuk fakültesi salonunda huktık 
fakültesi talebesi şerefine bir çay z^ 
yafeti verilmiştir. Ziyafette Hukuk 
fakültesi dekanı B. Ali Fuad Ue far 
külte talebesi bulunmuşlardır. 

Rektör, çay sırasında gençlere h t 
Itaben bir nutuk söylemiştir. B. C5»-
mil Bilsel nutkunda bu kabil toplan-
itılan talebenin dileklerini ve ihtijraç-
larım anlamak için tertib ettiğini sfljr-
ledikten sonra Atatürkün Cumhuri
yetin onuncu yılı münasebetile söy
ledikleri nutka temas ederek Türk 
gençliğinin kültür ve medeniyet se
viyesinde Avrupa gençliği seviyesine 
J^ükselebilmesi için ne kadar esaslı 
surette çalışması lâzım geldiğini aa-
latmıştır. 

Bundan sonra Rektör talebenin 
hemen her birile görüşerek ihtiyaç 
ve düeklerini sormuştur. Talebeden 
biri kitap pahaMığmdan, kitap tedar 
riki hususımda uğradıkları müşkü
lâttan, diğer bir talebe derste hem 
hot tutmamn, hem de profesörü din
lemenin çok müşkül olduğundan 
bahsetmiş, Avrupada olduğu gibi üc
retle tutulacak stenograflarla ders
lerin zaptedilerek bastırıldıktan son-
?a talebeye dağıtılmasmı istemiş, di
ğer gençler de lokanta, yurd, spor ve 
eğlence yerleri tesisini İstemişlerdir. 

B. Cemil BUsel ve dekan B. Ali Fu
ad dileklerden tatbiki kabil olanlar 
nn nazarı dikkate alınacağım söyle-
oüşler, ve nihayet B. Cemil Bilael 
lokanta dileği bahsine temas etmiş
tir. 

Rektörün verdiği izahata göre, bir 

talebe yurdu ve lokantası tesisi için 
iki sene evvel teşebbüslerde bulunul
muş, fakat bazı imkânsızlıklar yü
zünden teehhür etmiştir. Rektör bu 
sene içinde bir talebe yurdu ve lo-
kantasmm behemehal açüacağım söy
lemiştir. 

Talebenin spor ihtiyacma temas 
eden B. Cemil Bilsel, Maarif Vekâleti
nin buna çok ehemmiyet verdiğini va 
bımun da biran evvel tahakkuk ede
ceğini söyledikten sonra şu sözlerle 
izahatma nihayet vermiştir: 

— Bu sene Üniversitemizden sekij 
yüz genç mezuniyet imtihanma gire
cektir. Ayni zamanda bu sene Üni
versite beşinci yılım idrak edecektir. 
Hükümet erkânım ve büyüklerimizi 
müesseseye davet ederek Üniversite
nin verimini füen göstermek istiyo
rum. Onun için sizden son derece çar 
lışmamzı istiyorum. Hiç olmazsa Üni
versitenin bu seneki mezunlannm 
sayısı beş yüze baliğ olsun.» 

Verilen malûmata göre, Vefada 
eskiden talebe, yurdu ittihaz edüen 
binaya yüksek muallim mektebi 
nakledilecek ve muallim mektebi de 
yurd ittihaz edilecektir. Bundan 
başka vaktUe Harbiye nezareti tara)-
fmdan gazino ittilıaz edUen bina yûsr-
tınlarak yerine bir talebe lokantan 
yapüacaktır. 

H u k u k f a k ü l t e s i t a l e b e s i y a 
r ı n a k ş a m r e k t ö r ü n ş e r e f i n e 

b i r z i y a f e t v e r e c e k 
üniversite Rektörü B. Cemil Bilse-

lln profesörlüğünün 30 ımcu yıh mü-
nasebetUe yâ rm Parkotelde Hukuk 
fakültesi talebesi tarafmdan bir ak
şam ziyafeti verilecektir. 

Damga matbaası islâlı 
edilecek 

Şündiye kadar resmî kiymetU er* 
^^, damga pulu ve saire basan Daimr 
S% matbaasımn ıslahı karar altuıa 
aluumştır. Bunun için Avrupa'ya bir 
TaiUedauce tabı makinesi sipariş edi
lecektir. Bu makine geldiktraı sonra 
îhatbaa, devlet tahvUât ve esham se-
nedlerüe posta pullarım ve lüzum gö-
*^ürse kâğıt para; da basabUecektir. 
Sunun için 938 bütçesine tahsisat ko-
»acaktu:. 

ÎT rabzonun b a z ı k a s a b a l a r ı n 
d a t i fo v a k a l a r ı g ö r ü l d ü 
Trabzon 12 — BeCzı kasabalarda tl-

10 vakaları görülmüştür. Sıhhiye mü
dürlüğü lâzımgelen tedbirleri almış
tır. Halka aşı yapılıyor. 

Tramvay arabaları esaslı 
muayene edilmelidir. 

Son günlerde tramvay arabalarında 
sık sık kazalar, anzalar görülüyor. Bu
nun, yeni bir misalini de dün gördük. 
Dün saat 13,15 de Karaköyden Taksi
me giden 116 numarah İkinci mevki 
Fatih - Taksim arabası, bankalarm ö-
nüne geldiği sırada birdenbire makine 
kısmından bir duman çıktığı görülmüş, 
vatmamn yaptığı tecrübelere rağmen 
arabanın içinde yolcularla beraber yür 
rütülmesine imkân olmadığı anlaşümij 
ve yolculan diğer bir arabaya naklet
mişler, araba depoya çekilmiştir. 

İki sene evvelki Şişhane faciası ve 
daha geçenlerde Aksaraydaki hâdise 
hatırlardadır. Yeni bir faciaya meydan 
vermemek üzere tramvay arabalarına 
biraz daha dikkat etmek lâzımdır. 

Yüz elli bir sene evvel 
ispanyaya giden bir tûrk 

elcisinin hatıraları 
Bugün kan ve 

ateş içinde yüzen 
îspanya, o zaman 
da pek rahat de-
ğUdi. Gerçi orta
da ne bir general 
Franko vardı, ne 
de böyle bir savaş! 
Pakat halk taassup ve cehalet pençe
sinde inliyor, memlekette büyük bir 
kıtlık hüküm sürüyordu. 

EÖğer taraftan Cezayir garb ocak
ları her gün îspanya limanlarım teh-
did ediyor, deniz ticaretine büyük za
rarlar veriyordu. Madrid hükümeti 
zaman zaman îstanbula sefirler gön
dererek bu işe bir nihayet verilmesi
ni rica etmiş, fakat Babıâlinin bütün 
gayretine rağmen Cezajrlr da3alanna 
söz geçirmek mümkün olmamıştı. 

«1787» yıhnda Babıâli, îspanya 
hükümetine nazik bir mukabelede 
bulunmak için vakanüvis Vasıf efeıl-
diyl fevkalâde elçUikle Madride gön
derdi. Geçimsiz ve müteassıb bir ta
rihçi olan Vasıf, siyasetten anlar bir 
adam değUdi. Eski düşmam reisülküto" 
tab Raşid efendi onu İstanbuldan 
uzaklaştırmak için bu vazifeye tayin 
ettirmişti. 

Vasıf efendinin bindiği gemi 24 
gün süren bir yolculuktan sonra 
Barselon limamna girdi. O devirde 
karantina işleri pek uzım sürerdi. 
Minorka adasmda hastalık çıktığın
dan Osmanh dçisini 27 gün kordon 
altmda yaşattılar. O vakte kadar 
«Devleti aliye» adamı görmiyen Bar
selon ahalisi her gün akm akm Va
sıf efendiyi seyre geUrdi. Esasen o 
asırlarda OsmanU sefirleri Avrupada 
merak ve hayretle karşüanır, hayal
lerinde Şarka aid türlü efsaneler ya-
şıyan Avrupa halkı muhteşem kavu
ğu, samur kürkü ve kalabalık mai
yeti üe binbirgece prenslerini hatır
latan bir Türk elçisine büyük alâka 
gösterirdi. 

Nihayet doktor muayenesinden 
sonra karantina müddeti tamam ol
du. Sefaret heyeti «alayivalâ» Ue ko-
dondan çıkarak şehre girdi. Lâkin bu 
giriş pek kolay olmadı. Yollar o ka
dar seyirci Ue dolmuştu ki «45» daki
kalık bir mesafe tam dört saat sürdü 
Bir kaç gün sonra Barselondan har 
reket eden Osmanh sefiri «Tartose» 
ve «Segura» şehirlerinde ajmi hara
retle karşüandıktan sonra nihayet 
krahn bulunduğu «Granja» ya geldt 

O sırada îspanya tahtmda 72 ya-
şmda ihtiyar bir hükümdar bulımu-
yordu. Üçüncü Şarl «Don Karlo dÖ 
Burbon» hayatının son senesini yaşı
yordu. Vasıf efendi kralla mülâkatı-
m şöyle anlatır: 

«... Kralın tegrifatçılalı ve tercûmanlaıi 

151 sene evvel Babıâli, vakanüvis Vasıf efendiyi 
fevkalâde elçilikle ispanyaya göndermişti. Dört buçuk 
ay İspanyada kalan Vasıf efendinin bu memlekette 

neler gördüğünü şu yazıda okuyacaksınız 
nezdime gelip kralın arabasını getirdiler. 
Mihmandar olan bir kimse bizi merdiven 
başmda karşıladı ve kral tarafından hatı
rımızı sordu. Bir saat sonra otuz tabla 
içinde türlü şekerlemeler İkram edildL Şe
ker getiren adama mücevherli bir enfiye 
kutusu hediye ettim. Ertesi günü teşrifat
çılar gelip bir kftgıda yazdıkları alay v« 
saire usullerini bize arzetmek istediler: 

« — Nihayet lâyıkı icra olunur. Avrupa 
âdetleri bizim devletimizde cart değildir^ 
Dedik. 

ff — Başvekil İle önce görüşmek âdettir.» 
Dedi. 

Biz de: 
a — Tebdllen gideriz. Yoksa kralla gö

rüşmeden gitmeyiz!» Dedik. Bu bapta çok 
mücadele geçti. Netice dediğimiz gibi oldu. 
O zamanki Osmanh ricali siyasî ha

yata bigâne olduğundan diplomasi 
münasebatta büyük müşkülât ba;j 
gösterirdi. Bazı Avıoıpa devletleri 
fevkalâde elçi sıfatUe ve değerli he
diyelerle gelen Türk elçisine alelade 
sefir muamelesi yapmak isterler ve 
bu ihtüâf her zaman tekerrür ettiği 
halde yine bir çaresine bakılmazdı. 
Vasıfm sefaretinde de bu müşkülât 
görüldü ise de îspanya hükümeti 
değerli hediyelerle gelen bu cömert 
sefire fevkalâde elçi muamelesi yap
makta tereddüd etmedi. Vasıf efendi 
bu hale diğer devlet elçilerinin da 
içerlediklerini ve «nan hasedle süzan 
olduklarım» anlatarak sözüne devam 
eder: 

... Mülakat günü için kralm iradesi !!• 
ne kadar beyzadeleri varsa hepsi Madrid-
den Oranjaya geldiler. Kral hediyelerin 
önce gönderilmesini arzu ettiğinden padl-
çahm yolladığı cins arab atlan, kiymetU 
koşumlar ve kumaşlarla seslenerek sara
ya gönderildi. Hediyeler arasmda denk 
denk Yemen kahvesi ve pek nadir şeyleB 
vardı. Halk bımlan temaşa için yollar» 
döküldü. Memleketlerinde böyle kıymetli 
şeyler az olduğundan hediyelere beş bin 
kese akçe tahmin ettiklerini duyduk. Ni
hayet hedaya saraya varmca kral v» 
oğullan kemali inbisatlarmdan sarayın 
bahçesine indilec 

Bir saat sonra namei hümayunu kethü
damız makammda olan müzeyyen adamın 
eline verip biz de alay halinde saraya ha
reket ettik. Alay şöyle tertip edilmiştls 
önde namei humayımu başı üstünde tu
tan kethüda yürüyor, arkasmda' kral ai
lesinden altı beyzade Ue kendilerine mah
sus davul ve zumalannı çalan süvari ve 
piyade askerleri geliyordu. Bu fakir dahi 
ûst kürk va kâtibi destar ile arkamızda 
tercüman ve çavuşlarımız olduğu halde 
bu alayı taklb ediyorduk. Yollardaki kala
balık tarif edilmez bir. halde İdi. Oüzer-
gâhdaki hanelerin dam ve pencereleri o 
kadar dolmuştu ki, bir pencerenin yüz ku
ruşa kiraya verildiğini rivayet ettiler. 

Bahçede selâm duran muhafızlann ara
sından geçerek saraya girdik. Merdiven 
başmda teşrifatçılar bizi karşılıyarak bil 
salona aldılar. Kral ayakta duruyor, sa-
ğmda başvekil, solunda Hindi garbi <Âme-

«Don Karlo» 
yardunı ile alabildi 
sonra merasim hitam buldu. 

fika» vekili ve dljef 
generalles bulunu* 
yordu. Bia namei 
hümayunu tazim ile 
kethüdamızın elin
den alıp ağır ağuı 
yürüyerek krala tak
dim ettik. Yetmiş 

^ ^ beş yafmda titrek 
"'"' bir Ihtlyaa olan 
nameyi ancak başvekilin 

ve Icıaa bir nutuktan 

Başvekil ve diğer devlet ricali de 
Vasıf efendiden hediye istedUer. Ta
bu o bu teklife yanaşmadı. Arada 
bazı tatsız hadiseler geçti. 

Hattâ Vasıf eşyasım tophyarak îs
tanbula dönmiye kalktL Nihayet 
krahn nazikâne bir müdahaledi Ueı 
Veliahde; kabzesi altm bir kıhç, yek
pare sim ile donanmış zerefşanh bir 
tüfek, iki destar, bir tulum kakım 
kürk, serapa elmas üe müzeyyen mi^ 
neli bir hançer, veliahdm karışma; 
bir kat âlâ hamam takınu, başveküe 
veliahde verilen hediyelerin ayni, di
ğer devlet ricaline de münasip şeyler 
verildi. Artık neşesi kaçan Vasıf bü
yük masraflar karşısında aldığı ta3rln 
bedelinin kâfi gelmediğinden acı acı 
şikâyet ediyor: 

c... Memleketleri bir mertebe kıtlık üze
redir ki tarif olunmaz. Günde üç koyun 
ahnırdı. Bir koyım on ilü kuruş, sade yat 
ild kuruş, bir araba odun kırk kuruş, bir 
tavuk kırk paradır.» 
Maamafih bütün şikâyetlerine rağ

men jdne hoşça vakit geçirdi. Saray-
lan, hayvanat bahçelerini gezdi. 
Topçu talimlerinde bulımdu. Kral 
Escurial sarayına girerken onu da 
beraber götürdü. Bu vesile üe ikinci 
Flipin bu esrarü manastırım da zi
yaret etmiş oldu. Manastır kütüpha
nesinde beş bin kadar türkçe ve arab-
ca yazma kitap vardı. îhtiyarhğına 
rağmen her gün ava çıkan «Don 
Karlo» bir gün Vasıfı da davet etti: 

<t... Ertesi gün şikâra gidildi. Kral ve 
vellahd bize şapkalarmı çıkararak aşna^ 
ilk ettiler. Azîm sürgün avı oldu. Kral bir 
geyik yüreğini yardınp, içinden diş gibi 
bir kemik çıkardı. Mendili ile kanmı sile
rek bir kâğıd parçasına sanp bize hediye 
etti «güç doğuma faydalıdır» dedi ve su
reti istimalini öğretti. Diğer elçiler ve v4t 
kelâ hased ederek: 

« — Biz kralın bu kadar iltifatı İçin 
mamelekimizi verirdik» dediler. 

Sonra Madride dönüldü.» 

Nüıayet dört buçuk aylık bir ika
metten sonra dönmiye karar veren 
Vasıf efendi, yine münasip hediyeler 
dağıtarak kral ve devlet ricali ile ve-
dalaştıktan sonra «Kartacena» iskele
sinden gemiye bindi. Uzun bir yolcur 
luktan sonra salimen dönerek, îstan
bula kavuştuğu zaman vazifesinin 
Enveri efendiye verildiğini hajrretle 
gördü ve Cevdet paşamn tabiri UQ 
«vukuatm gelişine intizaren» hanesi
ne çekUdl. îşte zavalh Vasıfin sefa
reti de bu suretle neticelendi. 

Hasan Adnan Gİz 

Japonganın geni 
bir karan 

Yangtse nehrinde gemile
rin hareketini kontrol 

edecek 
Şanghay 13 — Japon sefareti namlı

na söz söyleme^ salâhiyettar bir zal 
Yangtse nehri üzerindeki bütün gemK 
lerln Japon donanmasmm muvafakar 
tini almadan hareket edemiyeceklerinl 
bUdirmiştir. Bu beyanat Japonyanın 
nehri istediği zaman açıp Irapamak 
niyetinde olduğu suretinde tef^ edU-
nüştir. 

Madam Şang - Kay - Şelc 
Hong - Kong'a gitti 

Hong-Kong 13 (AA.) — Madam 
Şang-Kay-Şek. bugün tayyare Ue Han-
kowdan bura3ra gelmiştir. B, Soongtm 
ailesi eski Maliye nazm T. V. Soong 
ve madam Şang-Kay-Şek'in üç kız kar
deşi halihazırda Hong-Kong'da bulun
maktadırlar. 

Mühim bir seyahat 
tn r̂iliz krahnın dayısı 

Ibnissuudu ziyaret edecek 
Londra 13 (A.A.) — Valide kraliçe 

Mary'nin kardeşi kont Athlone'un kral 
tbnissuud'u ziyaret etmek üzere 4 şu
batta Arablstana gideceği bUdiriliyor. 

Pprtekize bir ingiliz askerî 
heyeti geliyor 

licbon 13 (AA.) — îngUiz askeri 
heyetinin Lizbon'a 20 şubatta geleceği 
resmen bUdirllmektedir. 

Almanyada bir tren bir 
kamyona çarptı, 3 ki$i öldÜ 

Hamburg 18 (A.A.) — Einfeld is
tasyonu civannda bir kamycatı, bir sûr 
rat katanımı lokomotift altmda İcal-
mış ve içinde bulunan üç kişi derhal 
ölmüştür. Lokomotif deı bir miktar har 
sara uğramışta!» 

Amerikada bir 
tayyare kazası 

Bir yolcu tayyaresi yandı 
beş kişi öldü 

Vaşington 13 (A.A.) — Samoa'dan 
alman bir telsize göre, Panamerican 
Airways'm Clipper tayyaresi, bir yan-
gm neticesinde Samoa adalarının 
açığmda yanmış ve içindeki beş kiçt 
de telef olmuştur. Bir muş, tayyara» 
tün yalnız enkazım almıştır. 

Pagopago 18 (AA.) — Avocet adm-
daki Amerikan gemisi, bütün gün d»> 
vam eden araştırmalardan sonra Sa
moa - Clipper'in enkazım hanül oldu
ğu halde buraya gelmiştir. Bu havali
de pek çok köpek bahğı bıüunduğım-
dan mürettebatm cesedlerini bulmak 
hususunda hiçbir ümid beslenUme-
mektedir. 

Enkazın muayene ve tedkikinin, tay
yarenin bir infilâk neticesinde mahvoV 
muş olduğunu göstermekte bulunda-
ğu beyan edilmektedir. 
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B» Sabur Sami ve Recaî Nüzhetin 
açtıklar! davalara devam edildi 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
— jBu yasalar, davacının iddia etti

ği gibi hakaret ve İtendlsine lıusumet 
kasdile yazılmamıştır. Belediyede gö
rülen ve takip mevzuu olan bir yolsuz
luk münasebetile yazılmıştır. Yazılar 
birçok nüshalarda devam etmiştir. 
Ben, davacının şahsî davasına yeni 
valaf oldum. Bu hususta cevap vere
bilmek için buna tekaddüm eden neş
riyatı da yeniden tedkik etmem lâ
zımdır. Bunun için mühel verilmesini 
istiyorum. 
Müdafaamda da söyliyeceğim veçhile 

Ermeni mezarlığı ve otobüs işlerinde 
ve diğer bazı işlerde görülen yolsuz
luklar münasebetile menfaati umu
miye namına neşriyat yaptmı. Neşri
yatı durdurmak maksadile Avni Ba-
yer ve Recai Nüzhet taraflarından 
tezvirat yapıldı, tecavüze uğradım. 
İstidlâlen yazılmış olan yazüarda Sa
bur Saminin şahsı kasdedilmemiştir. 
Ortaya koyduğumuz yolsuzluklar da 
tahkik edilmektedir. 

Neşriyat müdürü Sabri Salim de 
yazılarda kimsenin şahsına hakaret 
olmadığını söyledi. 
Davacı vekili tevhid istiyor 

Bunda:n sonra davacı vekili Sadi 
Riza söz alarak: 

— Okunan iddianamenin tarihi 
21 birincikânun 937 dir. 29 birinci-
kânun 937 tai'ihinde 17, 18, 20, 24 ta
rihli Tan gazetelerinde vaki neşriyat
tan dolayı müddeiumumîlik makamı, 
bizim davalarımıza iştiraken bir dava 
açmış ve bizim açtığımız üç şahsî da
va da bununla birleştirilmiştir. Bu 
dava mahkemeye tevdi edilmiş bulu
nuyor. Bugünkü davamızla diğer da
vamızın tevhiden görülmesini istiyo
rum, dedi. 

Dava mevzuu olan gazete Ahmed 
Emin Yalmana gösterildi ve: 

— Yazı benimdir, dedi. 
Bunun üzerine avukat Sadi Riza, 

Ahmed Emin Yalmanın Tan gazetesi 
sahip ve başmuharrirliğinden maada 
neşriyat müdürlüğü sıfatını da hşdz 
bulunup bulunmadığını sordurdu. 

Ahmed Emin Yalman — Katiyen 
neşriyat müdürü sıfatım yoktur, dedi. 

Vekili Nazmi Nuri de cevap verebil
mek için mühel istediğini bildirdi. 

Bir münakaşa 
İddia makamı — DaVa vuzuhla ika

me edUmiş ve maddeler tasrih edil
miştir. Ortada ayrıca bir dava ve ha
dise mevcud değildir. Binaenaleyh 
mühel itasına mahal yoktur. 

Sadi Riza — B. Ahmed Eminin elin-
, de gazete gibi bir silâh var. Neşriyatla 

mütemadiyen bize hücum edebiliycH", 
dedi. 

Nazmi Nuri — Sizin elinizde de ko
caman arzuhaller var. Her gün bir ta
nesini mahkemeye verip dava açabilir
siniz, cevabını verdi. 

Mahkeme, müzakereden sonra, da

vacı Sabur Sami tarafından Ahmed 
Emin Yalman ve Sabri Salim aleyhle
rine başka bir dava açıhp açılmadığı
nın ve açılmışse mahiyetinin müddei
umumîlikten sorulmasına karar vere
rek muhakemeyi bu aym 18 inci per
şembe günü saat 16 ya bıraktı. 

* 
Recai Nüzhetin ikinci davası 

Tan gazetesinde otobüs meselesi et
rafında yazılan yazılarda kendisine 
hakaret edildiği iddiasile Recai Nüzhet 
Baban tarafından Ahmed Emin Yal
man ve neşriyat müdürü B. Sabri Sa
lim aleyhlerine açılan ikinci hakaret 
davasına dün birinci ceza mahkeme
sinde devam edildi. 

Saat altı buçukta açılan celsede Re
cai Nüzhet Baban, Ahmed Emin Yal
man, Sabri Salim ve avukatları Nazmi 
Nuri hazır bulundular. 

Davacı ve suçluların usulen hüviyet
leri tesbit edildikten sonra müddeiu-
mumîUğin 21 birincikânun 937 tarih
li iddianamesi ve Recai Nüzhet Baba
nın şahsî arzuhali okundu. 

Ahmed Emin Yalman, reisin sualine 
cevap vererek dedi ki: 

— Bu mevzua dâir olan neşriyat bir 
kül teşkil etmektedir. Buna saik olan 
sebep davacıya hakaret değildir. Bil
âkis davacı, Avni Bayer isminde birini 
âlet ederek benim namus ve haysiye
time tecavüz etmiştir. Bundan dolayı 
ben de onlar aleyhine dava açtım. Da
vam, hazırlık tahkikatı safhasında
dır, dedi. 

Reis sordu: 
— Müddeiumumîliğin iddianamesi

ne nazaran, siz, aleyhinizde dava açıl
dığı ve size tebliğ edildiği halde neşri
yata devam suretile Matbuat kanunu
na muhalif hareket etmişsiniz. Buna 
ne diyeceksiniz? ' 

Ahmed Emin Yalman şu cevabı 
verdi: 

— Matbuat kanununun 40 mcı mad 
desi, muhakeme safahatı hakkındaki 
neşriyata aiddir. Ben, menfaati umu
miye namına, gördüğüm yolsuzluklar 
etrafında neşriyata devam ettim. Bu 
yazılar yazlıdığı sırada bana tebligat 
yapılıp yapılmadığının farkında deği
lim. Yazılarımda gazeteci lisanile bir 
hâdise tasvir edilmiştir. Avni Bayer ve 
Recai Nüzhet Baban aleyhlerine cü
rüm tasnii ve hakaret davaları açtım. 
Çünkü onlar, beni lekelemek istemişler 
ve taarruzda bulunmuşlardır. 

Sabri Salim de uzun müddettenberi 
rahatsız olarak evde yattığı için tebli
gat yapılıp yapılmadığından haberdar 
olmadığını ve Ahmed Emin Yalmanın 
müdafaasına iştirak ettiğini söyledi. 

Recai Nüzhetin iddiası 
Bundan sonra Recai Nüzhet kalktı 

ve şu sözleri söyledi: 
— Dava arzuhalımda davamı izah 

etmiştim. Ahmed Emin Yalman bu ya
zıların bir kül teşkil ettiğini ve benim 
için hakaret kasdı olmadığ'ını söylüyor. 

Oazete tedkik edilirse baştan aşağıya 
kadar hakaret dolu olduğu görülür. 
Beni, İsmimle, resmimle, ailemle 
teşhir etti. Kendisi haysiyetinden bah
sederken diğer bir vatandaşm haysi
yetini hiç düşünmemiştir. Ahmed 
Emin bu neşriyatında Başvekile 
dayandığını ima etmek istemiştir. Fa
kat bilâhare Başvekil tarafından çağı-
nlarak bu hareketinden dolayı ihtar 
ve tevbihe maruz kalmış, hükümetin, 
eski devam eden hükümet olduğu ve 
değişmiş bir vaziyet bulunmadığı an
latılmıştır, Ahmed Eminin bu yazıla
rı ne maksadla yazdıklarını bütün de-
lülerile izah edeceğim. Bunun için bu 
davanın da birinci davamla birleşti
rilmesini istiyorum. 

Ahmed Eminin cevabı 
Bunun üzerine Ahmed Emin Yalman 

söz aldı ve şu cevabı verdi. 
—• Bir noktayı cevapsız bırakamıya-

cağım. Davacı, benim Başvekil B. Ce
lâl Bayara dayanmak iddiasında ve 
imasmda bulunduğumu söyledi. Ben 
yazılarımda ne kimseye dayandım, ne 
de dayandığ'ımı en uzak bir şekilde 
ima ettim. Ben, yolsuzluklara karşı 
neşriyatı gazeteciliğin tabiî vazifesi sa
yıyorum. Bunu harp zamanında de-
vamh surette harp suiistimallerine 
karşı yaptım. Dayanacağım hiçbir ta
raf yoktu, sırf vazife hissile, her şeyi 
göze alarak yazı yazdım. Mütarekede 
değirmencilik yolsuzluğu ve diğer fe
nalıklara karşı yine her şeyi göze ala
rak yazı yazdım ve bu yüzden Kütah-
yaya nefy edildim. 

Recai Nüzhetin bahsettiği makaleye 
gelince, bu neşriyatla hiçbir alâkası 
yoktur. Sırf rasyonalizasyon progra
mına aid bir şeydir. Celâl Bayarm bu
na dair bir sözü çok asîl ve necip his
lerle dolu olduğundan, bu hisleri oku
yucularıma da duyurmak arzusunda 
bulundum. 

Müddeiumuminin talebi 
Bundan sonra iddia makamını işgal 

eden B. Hakkı Şükrü şu iddi&yı ser-
detti: 

— Evvelce talik edilen dava evra
kında Ahmed Emin Yalman suçlu ol
duğu gibi, bu davada da suçludur; ve 
hâdiseler asmi mahiyettetidr. Davalar 
arasında irtibat vardır. Davaların bir
leştirilmesini ve Ahmed Emin Yalma
nın müdafaa hakkında ve kanunî va
sıflara göre talep ettiği ve ayrıca açmış 
olduğu hakaret davasının mevcud olup 
olmadığı evvelce müddeiumumilikten 
sorulmuş olduğundan, tekrar sorulma
sına lüzum olmadığna karar verilme
sini istiyorum. 

Bu sırada Ahmed Emin Yalmanın 
vekili Nazmi Nuri söz aldı ve: 

— Davacı Recai Nüzhet Baban, şah
sî arzuhalinde Tan gazetesinin 19/7/ 
937 tarihindeki neşriyatından bahset
miştir. Halbuki müddeiumumîliğin 
iddianamesinde gazete tarihleri baş
kadır. 

Saniyen: Şahsî dava arzuhalinde 
Ahmed Emin Yalmanın İsmi tasrih edi
lerek aleyhine şahsî dava açılmamış
tır, Yalmz neşriyat müdürü Sabri Sa
lim aleyhine dava açılmıştır, dedi. 

Davacı Recai Nüzhet Baban şu mu
kabelede bulundu: 

— Arzuhalimdeki gazete tarihi seh
ven yanlış yazılmıştır. Dava işine ge
lince, o nüshada aleyhimde yazılan ya
zıda Ahmed Emin Yalmanm imzasmı 
görmediğim için yalmz neşriyat mü
dürünün aleyhine dava açmışımdır. 
Bu yazının da Ahmed Emin Yahnan 
tarafından yazıldığını mahkemede öğ
rendim. Yarın bir arzuhal daha yaza
rak onun aleyhinde de dava açarım. 

Bunu müteakip iddia makamı şu 
iddianameyi serdetti: 

— Hakaret fiiline matuf olarak ika
me olıman dava, şahsi davadır, Ahmed 
Emin Yalman aleyhine dava ikame 
edilmediği, arzuhalden ve davacı-
mn mahkemedeki beyanatından anla
şılıyor. Bu vaziyet karşısında. Ceza 
muhakemeleri usulü kanununun 
253 üncü maddesine göre, Ahmed Emin 
Yalman aleyhinde bu cihetten duruş
manın tatiline karar verilmesini iste
rim. 

Mahkemenin kararı 
Mahkeme, müzakereye çekildi ve sa

at yediyi çeyrek geçe tekrar celse açıl
dı. Recai Nüzhet Baban tarafından 
Ahmed Emin Yalman aleyhine dava 
açılmamış olduğundan, bilâhare şikâ
yetname verildiği takdirde usulen ica
bına göre hareket edilmek üzere Ah
med Emin Yalman hakkında hakaret 
suçundan dolayı duruşmanın tatiline, 
ve, aleyhlerine açılıp müddeiumumîlik 
tarafından kendüerine tebUğat yapıl
dığı halde neşriyata devam etmek su
retile Matbuat kanununa muhalif ha
reketten dolayı haklarında açılmış 
olan âmme davasından gerek Ahmed 
Emin Yalman ve gerekse Sabri Salim 
haklarında duruşmanm devamına ve ' 
davların tevhidi hususunun bilâhare 
düşünülmesine karar verilerek muha
kemenin bu ayın on sekizinci perşem
be günü saat on altıya bırakıldığı bil
dirildi. 
Valde hanında yeniden tedki-

kat yapılacak 
Vilâyet Hıfzıssıhha meclisi dün va

li muavini B. Hüdainin reisliği altm-
da içtima etmiştir. Dünkü toplantı
da Belediye Sıhhiye müdürlüğü tara
fından gayrı sıhhî olduğu için tahli
yesine lüzum görülen Valide hanının 
vaziyeti tedkik edilmiştir. Hanın bir
çok sahibi olduğundan, bu kararm 
hanm sahiplerinden her birine tebliğ 
edilmesi lâzım gelirken, tebliğ edil
mediği anlaşılmıştır. 

Meclis, mahallinde yeniden tedki-
kat ya'pılmasma lüzum görmüştür. 
Bu son tedkikin neticesine göre Mec
lisin diğer bir içtimamda yeni bir ka
rar verilecektir. 

Norveç vapuru 
Kefalet göstermesi için 

10 gün limanımızda kalacak 

Dün limanınuza gelen İranla Norveç 
gemisi 

Köstence limanmda Yekta vapuru
nu batıran Norveç bandıralı İranya 
vapurunun evvelki gece gelerek Hay
darpaşa önünde demirlediğini yazmış
tık. Geminin Köstencedeki acentesi 
15,000 İngiliz lirası kefalet göstermiş
tir. Yekta vapunmun sahibi İstanbu-
la çektiği telgrafta bu kefaletin Tür-
kiyede gösterilmesini istemiştir. Bu
nun üzerine İranya vapurunun İstan-
buldaki acentesi de keyfiyeti merke
ze bildirmiştir. 

Benzuı ve gaz yüklü olan Norveç 
vapurunun kefalet göstermek üzere 
10 gün limanımızda; kalması hakkın
da icradan karar alınmış v» keyfiyet 
dün kaptana bUdirilmiştir. Kaptan 
transit geçmeğe mecbur olduğunu ve 
fakat bu karara karşı beklemekten 
başka çare kalmadığmı söylemiştir. 
Gemiye bir muhafaza ve bir polis ma
muru konmuştur. Hâdise Türk sula
rında cereyan etmediği için kaptanın 
mesuliyeti hakkmda tahkikata lüzum 
görülmemiştir. 

Dün görüştüğümüz İranya vapuru 
süvarisi B, Robi hadise hakkında şun-
lan söylemiştir: 

— Müsademeden sonra Romanya 
hükümeti gemiye haciz koydu. Fakat 
biz hamulemizi aldığımız için bir an 
evvel memleketimize avdet etmek 
mecburiyetinde bulımuyorduk. Bura
da da tevkif edilmemiz üzerine acen
te vasıtasile keyfiyeti Norvece bildir
dik. Oradan talimat bekliyoruz. Ben 
muhakemenin Londradaki beynelmi
lel hakem komitesinde görülmesinde 
ısrar ediyorum. Müsademe bir kazar 
dan ibadettir. Buna müteessirim.» 

Ecnebi ve azhk mekteplerin
deki müdür muavinleri 

Ecnebi ve azlık mekteplerine Türk 
müdür muavinleri tayin edildiğinden 
bu mekteplerde talebeye verilecek şa
hadetname ve tasdiknaine işleri bun
dan sonra Maarif müdürlüğü tarafm-
dan idare edilmiyecek, doğrudan doğ
ruya Türk müdür muavini tarafın
dan tasdik edilecektir. Aym zamaiıda 
bu mekteplerin muadili olan mek
teplerle münasebetleri de yine mü
dür muavinleri tarafından tanzim edi
lecektir. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika: No, 14 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Patron pek sevinmiş göründü, gü-
lümsiyerek: 

— Beğendim dedi, çok beğendim. 
Sözünüzde duruyorsunuz. Forestier, 
sonra bana ver de bir gözden geçire
yim. 

Forestier hemen atıldı: 
— Hacet yok bay Walter, işi öğren

sin diye makaleyi beraber yazdık. Ya
zı iyidir. 

O anda merkez fırkasmm sola 
mütemayil mebuslarından birinin, 
uzun boylu zayıf bir bayın dağıt
tığı kâğldları alan direktör, baştan 
savma: «Öyleyse mükemmel» diye bir 
söz savurdu. Forestier yeni bir parti
ye başlamasına engel oldu, kulağına 
iğildi: ((Söz verdinizdi, Duroyu, Ma-
ramotnun yerine alacaktınız. Mara-
motna verilen parayı verdirip çalış
tırayım mı? 

— Kabul, ne istersen yap. 
B. Walter oyuna başlarken, Fores

tier arkadaşının koluna girdi, Duroyu 
âdeta süreklercesine dışarı çıkardı. 

Norbert de Varenne başını kaldır
mamış, Duroyu sanki görmemiş, ta
nımamıştı. Jacques Rival ise, işten ötü
rü kendine güvenilir İ3ri bir arkadaş 
olduğunu herkese anlatmak ister gibi 

elini gösterili sıkmıştı. 
Bekleme odasından geçerlerken bü

tün gözler onlara dikilince, Forestier, 
sesini bekliyenlerin hepsine duyura
cak kadar yükselterek kadınlardan en 
gencine: 

— Direktör bütçe üyelerinden iki 
kişi ile görüşüyor, sizi biraz sonra ça
ğıracak, dedi. 

Bunu söyler söylemez, mühim ve 
acele işi olan, sanki hemen çelcilmesi 
lâzım gelen bir telgrafı çekmekte ge
cikirse felâkete sebebiyet verecek bir 
adam hızile yürüyüp geçti. 

Yazı odasına girdiler; girer girmez 
Forestier soluk almadan bilbokesini 
kaptı, oynamağa başladı; bir yandan 
puanlarım sayıyor, bir yandan da, 
sözlerine sayılarınm ara paymı vere
rek Duroyla konuşuyordu: 

— İşte oldu. Buraya her gün üçte 
geleceksin. Öğleden sonraları, alışam-
ları, sabahları gideceğin yerleri sana 
söylerim - bir - ilk iş sana enmiyet bi
rinci şube müdürüne bir tavsiye mek
tubu yazmak olacak - iki - bu mektu
bu götürünce tabiî birinci şube me-
murlanndan birile konuşacaksın, esas-
h haberleri almak hususunda onunla 
anlaşırsın - üç - bu haberlerden kas

tim polisin resmen istihbarattan, son
ra da el altından gizli verdiği haberler
dir. Bunun ne demek olduğunu öğren
mek istiyorsan Saint-Potin'e başvur, bu 
İşi o iyi bilir - dört - Saint - Potin şim
di buradaysa ne âlâ, yoksa yarın ko
nuşursun. Karşında ağiz yapanların 

ağzından lâf kapmasim öğrenmek 
şarttır - beş - kapıyı kaparlarsa baca
dan gir - altı - bunu yaparsan ayda 
eline iki yüz frank geçecek, kendin
den getireceğin haberlerin satınna da 
yirmi para ahrsm r yedi - sıma buna 
dair yazı yaz derlerse, bu yazüann 
saUrma da ayrıca yirmi para verirler 
- sekiz, ; ' • 

Bunları sayıp döktükten sonra oyu
nuna daldı ve ağır ağır saymağa ko
yuldu: Dokuz - on - on bir - on İki -
on üç. On dördüncüyü yapamadı kü
für etti: 

— Allahm belâsı on üç!,. On üç de
nen nesneden hayır görmedim gitti. 
Mutlaka herhangi bir ayın on üçünde 
öleceğim. 

İşini bitiren muharrirlerden biri, 
otuz beşlik olmasına rağmen çocuk 
görünen ufak tefek biri, dolaptan bir 
bilboke aldı; odaya giren başka bir 
kaç muharrir de biribiri ardı sıra ken
di oyuncaklarım dolaptan çıkardılar. 
Altı kişi olmuşlardı; sırtlarım duvara 
vermiş oynuyorlardı. Aralarında maç 
başlaymca, masa başında yazı yazan 
İki muharrir işlerini bırakıp hakem 
oldu. 

On bir puanla Forestier kazandı. 
Yenilen çocuk görünüşlü ufak tefek 
muharrir hademeyi çağırdı, bira ıs
marladı: Dokuz bock dedi. Biralar ge-
ledursun, gene oyuna koyuldular. 

Duroy yeni kapıyoldaşlarile bir 
bira İçtikten sonra arkadaşına sordu: 

— İş verecek misin? 
Forestier: 
— Bugünlük iş yok, dedi. İstiyor

san git. 
— Ya ma... ma... makalemiz... Bu 

gece dizilecek mi?.. 
— Evet, sön meşgul elma,'ben tashih

lere bakarım, Yannkini yazıp gene 
üçte getir. 

Duroy, henüz adlarını bile bilmedik
lerinin elini sıktı, o camm merdiven
leri, gazetecihğe kırk yıldan teş
ne imiş gibi, neşeli neşeli indi. 
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Yazısını gazetede görmek isteği öy
lesine göz yumdurmuyordu ki, Geor-
ges Duroy rahat uyuyamadı. Şafakla 
beraber kalktı; daha meydanda gaze
te satıcılan yokken sokaklarda dolaş-
mağ!a başladı. 

La Vie Française'in kendi mahalle
sinden evvel Saint - Lazare istasyonu
na gönderildiğini büdiğinden oraya 
gitti. Gene de erken gitmişti; kaldı-
nmlarda dolaştı, 

Satıcmm gelip cam barakasım aç-
tığmı gördü, başmda, katlanmış ko
caman kâğıd yığınları taşıyan bir 
adam gözüne İlişti, Hemen koştu: 
Figaro - le Gil - Blas, le Gaulois, 
l'Evenement gazetelerile, gündüzleri 
çıkan daha başka bir iki gazete idi. 
La Vie Française yoktu. 

İçine kurd düştü: «Bir avcı neferi
nin Afrika hatıralanni» ya öbür güne 
bıraktılarsa; olur a, ya tam dizileceği 
sırada makale B. Walterin hoşuna git-
medise?^ 

(Arkası var) 
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Eski dünyadan Yeni dünyaya r 6 
Dünyanın en büyük hayvanat 

bahçesinde neler gördüm ? 
Büyük ayı yanımıza yaklaştı ve bize: 

ESRAREHGİZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 58 

Hasan Beyle Güldost tenvir fişekleri yakmağa karar 
verdiler. Bu suretle etraflarını da görebileceklerdi 

« İngilizce konuşurum...» ded 
d .. vıianlarile kaplumbağa 

Hamburgda dünyanın en büyük 
hayvanat bahçesi olarak şöhret ka
danan meşhur «Hagenbeg» parkım 
gezdim. Beni buraya götüren Ahnaö 
dostum: 

— Harpten sonra bu bahçe epey 
ihmale uğramıştı. Fakat şimdi Al
manlar bu bahçenin gene dünyanın, 
en büyük, en muazzam hayvanat bah
çesi ohnaaı için dört eUe çalışıyorlar. 
Göreceksiniz ya... Bahçede mevcud 
ohmyan hayvan hemen h«nen yok 
gibidir. Dünyanm dört köş^inden 
gelen hayvanlar burada tıpkı kendi 
âlemlerinde olduğu gibi yadlar . . . 

16 numalralı tramvay bizi Ste-
lingen istasyonununda indirdi. Hay
vanat bahçesinin kapışma gelince 
bayağı ürktük. Başı boş kocaman bir 
ayı bahçenin kapısı önünde duruyor
du. Rehberim Alman: , 

— Korkmaymız... dedi. Zararsu 
mahlûktur!.. 

Biz yanma yaklaşmca muazzam 
hayvan ayağa kalktı ve almanca, 
fransızca. italyanca ve ingilizce olaraK 
dört dilden: 

— Aünanca konuşurum. Fransız
ca konuşurum. İngilizce konuşurum. 
İtalyanca konuşurum... dedi. Amma 
da marifetU ayı imiş ha... Fakat bu 
postun içindeki insan kendisini vah-
çl bir ayıya o kada'r muvaffakiyetle 
benzetmişti ki şaştun kaldım doğ
rusu... 

Epey tuzlu olan biletleri ve bahçe
yi dolaşmak için elimize tutuşturulan 
kocaman haritayı aldıktan sonra içe
riye daldık. 

Plân mucibince evvelâ dünyamn 
en naüide kuşlan arasmdan geçtik. 
Vücudünden tam iki misli büyük 
uzunlukta gagalı garib garib bir ta
kım mahlûkları seyrettik. 

Birdenbire bahçenin içinde koca
man bir dağ önümüze çıktı. Bu dağui 
oyuklarmda, girintilerinde, çıkmtıla-
rmda en vahşî ayüar dolaşıyordu. 

Sordum. 
— Hayvanlar, hakikî hayatlann-

da nerelerde yaşarlarsa burada da 
aym dekor içinde yaşarlar. Bunlar 
dağlarda yaşıyan hayvanlardır. Bu
rada da kendilerine böyle bir dağ ya
pılmıştır... cevabını aldım. 

Biraz sonra' küçük bir çöl manza
rası karşısmda idik. Bu çölde dört 
müthiş aslan güneşe karşı yatmışlar, 
nefis bir öğle uykusu çekiyorlardı. 
Hareketinden son derece kılıbık oldu
ğu anla;şılan bir erkek aslan yanmda) 
yatan dişisini büyük bir itina ile ya-
hyordu. Erkek aslan şöyle biraz ya
lamağı İhmal etse dişi yattığı yerden 
korkunç korkımç böğürüyordu. O za
man erkek aslan büyük bir telâş için
de dişisini tekrar yalamağa başlıyor
du. Düşündüm ki aslan bile kılıbık
lıktan kurtulamıyor... Asiamn bu ha-
Uni gördükten sonra âdeta müteselli 
oldum. Erkek aslan böyle olursa biz 
aslan olmıyan erkeler haydi haydi... 

Fakat aslanlann yeri ne kada'r sı
caktı. Sonradan öğrendim ki bu sun'î 
çölün dört tarafma gayet mükemmel 
bir kalorifer tertibatı yapılmış... 

Çölün önünden geçtik, şimdi bir 
Kutub manzarası karşısmdayız... Et
raftan elektrikler ve vantüâtörlerle 
soğuk bir hava esiyor. Yerler kar «ek-
Unde boyanmış... Penguenler tabur 
tabur dolaşıyorlar, zaman zaman ött-
lerlndeki sulara; dahp bahk avhyor-
1ar... Etrafta diğer Kutub hayvanlar 
n. Buz ayüan, Kutub geyikleri, fok
lar... 

Kutuptan buraya gelmiş biçare 
Penguenler hayvanat bahçesini gezen 
tabur tabur Alman çocuklarının çığ-
hklan, bağmşları karşısmda şaşırıp 
kalmışlar... 

Bir köşeyi döndük. Tellerle aynl-
xmş bir yerde bir sürü zürafa... Met
relerce uzun boyunlarım uzatarak; 

llfoiıaTririnıiz dünyamn en büyük 
hayvanat bahçesin] geziyor 
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İngilizce komtşan ayı 

ağaçlarm en tepesindeki dallardan 
kopardıkları yapraklan yiyorlar. Bu 
hayvanlann yalnız boyunlan dçğli. 
ağızlanndan zaman zaman dışanya 
uzattıkları dilleri de çok uzun... Bir de 
«Kaynanalarm dilleri uzundur.» de
nir., ne iftira... Zûrafalarm dilleri 
cok daha uzun... 

Biberim: 
— İşte... dedi, dünyanm en nadi

de iki hayvam... Siyah pars, siyah 
panter... 

Kapkara İM lıayvan çıldır çıldır 
gözlerile kafesin dışındaki ziyaretçileri 
seyrediyorlar. 

Rehberim ilâve etti: 
— Böyle maasum durduManna 

bakmayınız... Dünyanm en zalim, en 
vahşî hayvanlarıdır. 

Filozof ruhlu bir adam olan yeni 
arkadaşımız gülerek sözlerini şöyle 
tamamladı: 

— Kadınlar da böyle masum gö
rünmezler mi?.. 

Dünyamn en uzun ve m zehirli 

yılanlarile kaplumbağa dairesine gir
dik. Yanımızdaki Alman: 

— Şimdi size dünyanın en yaşlı 
mahlûkunu göstereceğim... İşte... 

Bu mübalâğasız bir koyun büyük
lüğünde muazzam bir kaplumbağa 
idi. Âlimler bunun 340 senedenberi 
yaşadığım tahmin ediyorlarmış... 
Kendisine yiyecek uzattık, görmedi. 

Ben: 
— İhtiyarlıktan bunanuş galiba... 

dedim. 
— Hayır... Bunamamış... Fakat 

Artık ihtiyarlıktan gözleri görmü
yor... Aynı zamanda sağırdır da... 
Yanmda top patlasa işitmez. Hattâ 
bu kamlumbağanm kendisi ve sağır
lığı Hamburgda çok meşhurdur. Ham
burgda söylenilen bir şeyi işitmedi
niz mi size: «300 yaşındaki kamlum-
bağaya benzemişsin...» derler. 

Bu esnada bizi hayvanat bahçe
sinde genç bir âlim karşıladı: 

— Ben, dedi, dünyanm en nadide, 
en kıymetli koUeksiyonu içinde çalı
şıyorum... 

Ben de bu nadide koUeksiyonun mü
cevher koUeksiyonu, elmas koUeksi
yonu filân olduğunu zannettim. Me
ğer koUeksiyon dediği şey en zehirli 
yılan koUeksiyonu imiş... 22 metrelik 
boğa yüanmm, içi kaloriferle bir Af
rika çölü kadar ısıtılmış, camekâm 
önünde tüylerimiz ürperdi... 

Renk renk papağanların dairesine 
girdik. Bir takım papağanların tü
neklerine lâvhalar yapıştırılmış. «İn-
gUizce konuşur» , «Hindce konuşur.» 

Bu papağanlar bahçenin kapısı 
önündeki boz ayıdan da marifetli 
İmişler!... Karmlarmdaki torbalarm-
da yavrularını taşıyan kang-urularm 
dairesi önünde durduk... Kammda 
yavrusu olmıyan iki kanguru gözü
me çarptı. Bu iki hayvan öteki arka
daşlarından tamamile ayrılmışlardı. 
Arkadaşlan yanlarına yaklaşsa boks 
yapar gibi ellerile onları kovuyorlar
dı. Yanımızdaki Alman: 

— Hani, dedi, şimdi yer yüzünde 
bazı kadınlar zahmete girmemek için 
çociöc yapmak istemezler ya... Bu iki 
kanguru da öyle., ikisi de dişi... Er
kek arkadaşlannı bir dakika yanla
tma sekmiyorlar.., Çünkü aksine ha
reket etseler belki çocukları olacak!.. 

Dakikada bir renk değiştiren buka-
lemımları, nesli tükenmek üzere olan 
gergedahlarm dairesinden geçtikten 
sonra kaplanlara geldik. 

Uyuyan kaplanların önünde bir 
sürü genç kız bağırarak, çığlıklar sa
vurarak onları uyandırmağa çalışı
yorlardı. Biri başını kaldırdı. Şöyle 
- eski bir tabirle - büyük bir ademi 
tenezzülle genç kızlara baktı. Kapla-
nm gözlerinde «Ah ben şu kafesin 
haricinde olsaydım size gösterir
dim» gibi bir mana vardı. 

Daha binlerce nadide ve acayip 
hajrvan... îşte dünyanm en büyük 
hayvanat bahçesinde gördüklerim... 

Hikmet Feridun Es 

Bayranat bahçerisdc garip biı hartva 

— Peki, işlerimizi mümkün olduğu 
kadar, fakat belli etmeden, tacil ede
lim. Çin generalinin bize hücum et
meğe sonradan karar vermiş olması 
da ihtimal dahilinde bulunduğunu 
unutmıyaüm. Şayed Ming-Tse asker
lerini teşci ederek bize karşı saldırt-
mağa muvaffak olursa, Çin askerleri
nin gök gibi gürüldiyen ağızdan dol
ma tüfekleri bize karşı patlamEiğa 
başlarsa, hele o koskoca kurşunlardan 
birisi dinamit sandıklarından birine 
isabet ediverirse, artık sejnreyleyiniz 
siz gümbürtüyü, Hasan bey! 

Güldost bu sözleri yan ciddî, yan 
müstehzi bir tavırla söyledi. Çünkü 
söylediklerinin mutlaka Hasan bey 
tarafından kabul edilmesi lâzım gel
diği hissini vermek istemiyordu. Bu
nunla beraber, ilk plânlarının akim 
kaldığını Japonlar anlıyacak olurlar
sa onlann derhal yeni bir plân kura
caklarından ve bu ikinci plâmn ilk 
plân gibi kolayca tahkik edilerek mey
dana çıkanlamıyacağından Güldost 
emin bulunuyordu. 

Hasan bey dedi ki: 
— O gümbürtünün göz kamaştmcı 

parlaklığı etrafı seyretmemize vakit 
bırakmaz, Güldost hanım". Maamafih, 
alacağımız tedbirleri hiç belli etme
meğe çahşırız. 

— Evet, bunu yapmamız muhak
kak lâzım. Evvelâ bütün denkleri na
kil için sahile yığdırmalıyız ve yalnız 
bu denklerin etrafını kordon altma 
alarak bütün karargâhı kordonla çe
virmekten çekinmeliyiz. Bunu yap
mamız dikkat nazarı çekmez. Ondan 
sonra siz adamlarınızdan bir kısmım 
bütün gün yalnız atları karşı sahile 
çekmeğe memur edersiniz. Bunu yap
tıktan sonra geceleyin bir şenlik ya
pacağınızı ilân edersiniz, meselâ veda 
şenliği dersiniz. Bir miktar barutla 
bir iki dinamit çubuğu bu şenlik için 
lâzım olan gürültüyü çıkarmağa ve 
seyircileri çıldırtmağa kâfidir. 

Tabiî sizin tarafınızdan tertib olu
nacak bir tamaşa münasebetile deve
lerinizi daha sıkı bir tarassud altında 
bulundurmanız icab edecektir. Hem 
de develer sizin tarafınızdan çıkarıla
cak gürültüye yavaş yavaş alışacak-
larmdan, Ah-Sing tarafmdan tertib 
edilen gürültü tamamile boşa gitmiş 
olacaktır. Bundan başka sizin tamaşa 
karargâhınızdan epeyce uzakta yapı
lacağı için Ming-Tsenin askerleri bel
li etmeden karargâhınıza kadar yak
laşmak fırsatını kollıyamıyacaklardır. 
Uzak mesafeden onların kurşunları 
develerinizin bulunduğu yere kadar 
erişemez. Tertib edeceğimiz bu husu
sî eğlenceyi tabiî öğleden sonra ilân 
ederiz ki düşmanlarımız ona karşı ye
ni bir şey düşünmeğe artık vakit bu-
lamasınlar. Develer karşı sahile geç
medikçe düşmanlarımız ilk plânların
dan herhalde vazgeçmiyeceklerdir. 
Çünkü develer olmadan öbür sahilde 
hiç bir şey yapamıyacağımızı pek âlâ | 
bilirler. 

Hasan bey birdenbire bir kahkaha 
savurdu, sonra dedi ki: 

— Affedersiniz, Güldost hanım. İza
hatınızı büyük bir alâka ile dinleme
diğimi zannetmeyiniz. Yalnız, siz şen
lik yapmaktan ve gürültü çıkarmak
tan bahsederken aklıma tenvir fişek
leri geldi. Cephanemiz arasında bir 
çok tenvir fişeği de var. Ekserisi beyaz 
ve kırmızı. Onun için şenlik hazırlık-
lan yapmamıza hiç lüzum yok. Orta
lık kararır kararmaz karargâhımız
dan biraz uzaklaşır ve bu tenvir fişek-
lerile ortahğı aydınlatmağa başlanz. 
O zaman, eminim ki hiç bir kimse ka
rargâhımıza yaklaşmağa cesaret ede
mez. Hem uzaktan gelen herkesi gö
rebiliriz. Çimendeki «dostlarımız» 
plânlanmn altüst olduğımu görür 
görmez kimbilir nasıl bir tavır takına
caklar? Doğrusu bunu görmek ister
dim! 

Güldost sordu: 
— Tenvir fişeği ne demek? Bildiği

miz donanma fişeklerinden mi? Atar
ken patlar mı? 

— Hem de nasıl patlar! Havada 
yanmağa başlar ve bir iki dakika et
rafı aydınlatır. Şayed bu fişeklerin 
çıkaracağı gürültüyü kâfi görmezse
niz, bir dinamit çubuğunu küçük par

çalara ayırırım. Onlan patlatırım. 
Hele yere gömülecek olursa kıyamet 
koparırlar! 

— O halde tamaşaya düşmanları
mızdan daha mükemmel surette hazı-
nz! Bu programımızdan aynlmıya-
hm. Dinamit dediniz de hatınma gel
di. Haniya siz bana iki çubuk dinamit 
verecektiniz, onları şimdi verseniz 
çok iyi olur. 

Hasan beyle Güldost konuşurlarken 
ortalık ağarmıştı. Her ne kadar güneş 
ufukta görünmüyorsa da ilk şuaları 
uzaktaki dağları aşıyordu. Karargâh 
canlanmağa başladı. Ateşler yeniden 
yakıldı, kervancılar kahvaltı için grup 
grup toplandılar. Yerde yatan atlar 
kalkarak silkindi. Develerin bazılan 
biribirlerini ısırmağa koyulduğundan 
onları ayırmak lâzım geldi. Adamlar 
arasında bağrışmalar, çağrışmalar 
arttı. Güneş kuru dağları aşarak mey
dana çıktığı zaman herkes tam bir 
faaliyet halinde bulunuyordu. 

Hasan bey kalktı: 
— İstediğiniz dinamit çubuklaıım 

getireyim. Fakat tekrar ediyorum: 
Fevkalâde dikkat lâzım! diyerek ça
dırından içeriye girdi. 

Biraz sonra açık renkli kâğıdlara 
sarih olan iki çubukla dışarıya çıktı. 
Onları Güldosta doğru tutarak ve ce
binden iki madenî kapsül çıkararak 
dedi ki: 

— İşte bunlar dinamittir. Kullana
cağınız zaman bu kapsülü buradan, 
yukarı tarafından açarak çubuğun 
içine sokacaksınız. Fitili kapsüle s*-
kıştıracaksınız. Bakınız fitilde zaman 
işaretleri var. Fitil işaretten işarete 
bir dakika kadar yanar. Yaktıktan 
sonra kendinizi kurtarmak için ne 
kadar zamana ihtiyacınız olduğunu 
evvelinden hesab ederek fitili ona gö
re uzun tutacaksınız. Ondan sonra 
fitilin ucunu yakacaksınız. Fitil ta
mamen yandıktan sonra dinamit pat
lar. 

— Mesele gayet basitmiş! Teşekkür 
ederim. Dinamit çubuklarım pamuğa 
sardıktan sonra yemek takımlarmm 
bulunduğu kutunun içine koyacağım. 
Çünkü o kutu daima elde taşınır. 

— Evet, böyle yaparsanız iyi olur. 
Muhafaza etmesini bilirseniz dinamit 
hiç bir zarar vermez. 

Hasan bey bunu söylerken dinamit 
çubuklarını Güldosta teslim etti. Bun
dan sonra: 

— Şimdi artık sahilden sahile nak
liyatımızı çabuklaştırmağa çalışalım! 
dedi. 

Güldost ayağa kalktı ve dedi ki: 
— Ben de Ahmed Abudu tarassuda 

çıkaracağım. Gelen ziyaretçüeri birer 
birer tetkik etsin. Develeri otlamağa 
çıkarmaz ve karargâhta tutarsak da
ha muvafık olur. Siz çok meşgul ola
cağınız için bu işlerle ben uğraşaca
ğım. Aklıma bir şey daha geliyor. Ben 
de sizinle beraber karşı sahile geçece
ğim ve bir iki gün size refakat edece
ğim. Ondan sonra ayrılarak Kaşgara 
gideceğim. Bu suretle nazarı dikkati 
celbetmeden biribirimizden ayrılmış 
oluruz. 

Hasan bey: 
— Bu kararınız yalnız akılâne bir 

tedbir değil, sizi bir kaç gün daha ya
nımızda görmek benim için ayrıca bir 
sevinç olacaktır, cevabını verdi. 

— Öyle demek istemiyorum, Hasan 
bey. Ben biran evvel Kaşgara vasıl ol
malıyım. Bunun için, karşı sahile geç
tikten sonra müsaid bir geçidden ge
ne bu sahile geçmek, doğru yoldan 
Aksuya gitmek ve oradan itibaren 
Kaşgar yolunu tutmak niyetindeyim. 
Fakat, haydi artık vakit kaybetmiye-
lim. Adamlar birinci salı yüklemek 
üzere! 

Güldost bunu söyledütten sonra Ha
san beyi selâmladı ve kendi konak 
yerine doğru yürüdü. 

Büyük kervanın konak yerinde 
hummalı bir faaliyet başladı. Hasan 
bey bir gruptan diğerine koşuyor ve 
adamlarını daha çabuk çalışmağa teş
rik ediyordu. Sallar biribirini takiben 
nehre salıveriliyor ve selâmetle karşı-
ki sahile eriştiriliyordu. Salların ge
çirildiği yerden biraz aşağıda atlar da 
sığ yerlerde 3mrütülerek ve derin yer
lerde yüzdürülerek karşı sahile çekil
di. (Arkast var) 



fltahifa t JLK9AK 14 Kftttunusani 1938 

mMâ 
Avrupa futbolunun harikaları 

Bastin 

Bastın 
Meşhur Arşe-

nalin sol açığı, 
İngiltere futbo
lunun «Boby» si 
Bastin on yedi 
yaşında İngilte
re mülî takımı
na girmiştir. 

Şimdi yirmi 
beş yaşına gel
memiştir. Dün -
yanın en büyük futbolcülerinden biri
dir. 

Driblingleri, sütleri fevkalâdedir. 
Şeref ve şöhreti çok genç yaşında İd

rak etmiştir. 
Alec James 

Bu fütbolcüye 
James desek kim
se tanımaz. Fa
kat Alec James 
dersek onu Tür-
kiyede bile işit
memiş sporcu 
yoktur. Nasıl ki 
Fikret çoktur, 
fakat Tevfik Fik
ret... Aleo James 

Alec James futbolun hokkabazı, si
hirbazı olmuştur, fakat golcü olamar 
mıştır. 

O gol yapmaz, gol yaptırırdı ve bu
nun için gol yapandan daha tehlike
liydi. 

Alec James, top nerede ise orada bi
ter ve bütün goller onun bulunduğu 
yerden başlardı. 

Svoboda 
Svoboda'yı İs-

tnabulım bütün 
futbol meraklıla
rı tanır. O vak-
tile buraya Sla-
via'mn merkez 
muhacimi ola -
rak gelmiş ve 
sütlerinin kuvve-
tile dikkate çarp
mıştı. Hattâ o Sroboda 

zaman spor yazılan yazan Ali Naci ona 
bu sütlerinden dolayı «Svoboda Dan 
Dan» adım takmıştı. 

Svoboda biraz ağırdır. Esasen bütün 
klâs fütbolcüleri biraz ağardırlar. Fa
kat Svoboda formünde iken onım hü
cumlarım kırmak için üç dört hasmın 
uğraşması lâzımdır. 

Binder 
iri bacaklı, 

dört köşe kafalı 
bir futbolcu. Fut
bol meraklılan 
onu İstanbula 
gelen bir Viya
na takımında 
görmüşlerdir. 

Umumî harbin 
kırk ikilik top
lan gibi şüt çe

ker. 
Fakat o toplar gibi yerinden kunıl-

datılması da güç hayli ağır bir oymv-
cudur. 

Meazza 

Binder 

Sekoulitch 
Slav... Hem de 

hakikî bir Slav-
dır. Gürültülü, 
kalabaık yerlere 
girmez. Fakat 
çalım yapmak, 
top sürmek, has
mı geçmek, kı
sacası futbol in
celiği Sekou-
litchin sanatidlr. SekouUth 

O bir gün en mühim maçını, kun
durası ayağını sıktığı için, yalm ayak 
oynamış ve takımdakilerin hepsinden 
fazla muvaffak olmuştur. 

Eski sporcular hatırlarlar, bizde böy^ 
le yahnayak oymyan bir «Hafız» var
dı. Kendisini şimdi arasıra stad tri
bünlerinde maç seyrederken görüyo
rum, 

Meazza 
Eski zamanlar 

nn bir ilâhi kar 
dar yakışıkh bir 
futbolcudur 

Bütün İtaİ3ran 
kadmlanm tes
hir eden «Kadi
fe gözleri» var
dır. 

İtalyanm tek 
seçicisi Pozzonun 

gözbebeği olan Meazza pek az fütbol
cüye müyesser ohnuş kabiliyet ve kud
reti kendisinde toplamış bir oyuncu
dur. 

Nisbeten genç olmasına rağmen kap
tanlığına kadar ulaştığı İtalya milli 
takımınm gerek merkez muhacim, ge
rek iç muhacim mevkilerinde mühim 
işler görmüştür. 

Braine 
, Belçika millî 
takımının mer
kez muhacimi 
Braine de bir or
ta Avrupa futbol
cusunun inceli
ği, bir İngüia 
profesyonelinin 
sağlamhğı var -
dır. 

Braine Bunun İçin 
fütboldeki dantelâlan betonarme bir 
köprünün tezj^atma benzer. 

Prag, Viyana ve Budapeşteyi hay
retlere düşürerek senelerce orta Av-
rupada oynadıktan sonra nihayet 
memleketine dönerek mUlî takımmda 
yer aldı. 

Nakleden: A. Bahtiyar 

B u l g a r m i l l î t a k ı m ı 
h a z ı r l a n ı y o r 

Nisanda Çeklerle Pragdal dünjra ku
pası için bir maç yapacak olan Bul
garlar bu karşılaşmadan bir ay evvel 
İsviçre ve Hollandada muhtelif maç
lar yapacaklardır. 
Bulgarlar Pragdan dönüşlerinde Var-

şovada Polonya İle karşılaşacaklar v» 
sonbaharda Almanya ve İtalya ile Sof-
yada ojntuyacaklardır. 

Sıvasta kayak sporu büyük bir alâka ile karşılanıyor 

Sıraste Kayak Mpon 

Sıva» gençleri arasmda büyük yer 
tutmağa başlıyan «kayak spor» gö
çen haftakinden belki üç, dört misli 
vctan bir kalabalık ve alâka ile kar

şı, aiidı. Grup grup kayak yapanlar arar 
sında bilhassa bayanlar dikkati cd,-

yapanlardaa bir xmıp> 

bediyordu. Onlarm da çok mükemmel 
kayak yapmalan alâkayif daha fas
la kuvvet veriyordu. 

Tugay komutan İsmail Hakkı Al-
pa'nm devamh ve yorulmak bilmez 
çalı^alan ile yakmda' hüyük bir ka-

Orta siklet dünya şampi
yonu F. Steele, Apostoli 
İle tekrar karşılaşmak 

istemiyor 
Dün orta sıklet dünya şampiyonu 

F. Steele'in F. Apostoli'ye teknik nar 
kavtla yenildiğini bildirmiştik. 

Her şeyden evvel şunu söyliyellm 
M, bir sabah gazetesinin yazdığı gi
bi, Apostoli Yımanlı değildir, öz Ame
rikan alna ve babadan doğma Apos-
tolinin YımanUlıkla hiçbir alâkası 
yoktur. Son gelen Avrupa gazeteleri 
bu karşılaşma hakkmda enteresan 
malûmat vermektedirler. 

F. Steele yedinci ravundda yediği 
aşağı yumruktan dolayı döğüşün ne
ticesine itiraz etmişse de Amerikan 
kaideleri bu hususta gayet sarih oldu
ğundan, itirazı nazan itibara almma-
mıştır. Amerikan kaideleri mucibince 
aşağı yumruk yiyen boksör döğüşe 
devam etmezse musahakajn terket-
miş sayılıyor. Aşağı yumruk vuran 
ise diskalifiye edümez; ancak ravundu 
kaybetmiş sayılır. Bu hususta ne bir 
ihtar ve ne de başka bir ceza! vardır. 
Zira vurulması memnun olan kısım, 
bazı tertibatla himaye edilmekte ve 
buraya vurulan yumruklar fazla te
sir etmemektedir. Halbuki Avrupa'da 
aşağı yumruk vuran boksör diskalifi
ye edilir. Bunun bir misalini geçen se
ne Thil - BrouiUard maçında görmüş
tük. 

Apostoli bu döğüşte rakibinden çok 
yüksek olduğunu göstermiştir. Steele 
ise döğüşten evvel işi hafife almıştır. 
Maçı muhakkak nakavtla: kazanacar 
ğmı zanneden Steele gazetecilere şu 
şekUde beyanatta bulunmuştur: 

— Galip geleceğimden emindim. 
Zaten 4 üncü ve 5 inci ravundlarda 
bariz bir şekilde hâkim doğuştum. Far 
kat rakibimin vurduğu aşağı yumruk 
beni sarstı. 

— Dünya şampiyonluğu için Apos
toli ile karşüaşacak mısmız? 

— Asla. 
Diğer taraftan Apostoli galibiyetine 

çok sevinmektedir. Gazeteciere ver
diği beyanatt: «İki tane dünya' şam
piyonunu nakavt teknikle yendim. 
Bunlardan biri Avrupanm, diğeri deı 
Amerikanm tanıdığı şampiyonlardır. 
Binaenaleyh halihazırda benim kıy
metimden şüphe edilemez.» demiştir. 

Filhakika bugün boks münekkid-
leri bu maçtan sonra Apostollyi dün-
Jranm en ijri orta sıklet boksörü olar 
rak göstermektedir. 

Steele'in şampiyonluk için Aposto
li ile karşılaşmak istememesi, Ame-
rikada; kendi aleyhine bir cereyan 
uyandırmıştır. 

Steele'in fikri ne olursa olsun, Nev^ 
york boks komitesi, yaralan geçer 
geçmez, iM boksörü dünya şampiyon
luğu için karşılaştıracaktır. 

Diğer taraitan geçen ağustosta 
Apostoliye K. O. teknik ile mağlûp 
olan M. "nül ise, eski rakibinin gali
biyetinden çok memnun olmuş ve bir 
telgrafla tebrik etmiştir. Amerikan 
organizatörleri tekrar bir Apostoli -
M. Thil maçı tertib etmek arzusunda-
dnrlar. Bakalım 33 yaşmdaki Fransız 
boksörü Apostoli Ue karşüaşmak !»• 
tiyecek miî 

Tayyare kupası tertip 
heyetinden 

Hava kurumu menfaatine on iki klüp 
rasmda: Tertip edilmiş olan Tayyare 
kupan tumuasomn dömifinali 16/1/38 
pazar günü Taksim stadyomunda sar 
at 15 de Beşiktaş. Güneş takımlan arar 
smda oynanacaktır. 

Evvelce bu tumuaya iştirak etmiş 
olan Galatasaray, Güneş, Beşiktaş, ts-
tanbuaspor, Vefa, Beykoz, Pera, StV-
leymaniye, Amavutköy, Kurtuluş, Şiş
li klüplerinin dömlfinal maçlan için 
kendilerine verilecek davetiyeleri al
mak üzere cuma günü ve cumartesi 
öğleye kadar Hava kurumunun Ca-
galoğlundaki İstanbul merkezine birer 
salâhiyettar memur göndermeleri ri
ca olunur. 

NMHfimHiııııııııııınııııifiınııtifiııııııııııtınııııiMifitııııtııtifiıııımniHa 
yak ordusu meydana gelmiş olacaktır. 
Şimdi bütün Sivaslılar pazan dört 
gözle bekliyorlar. Çünkü kayak yerin
de toplanacakla*. 

Çocuk Dünyası 
HedlİY® Ikaıs3ini3nl€ir 

Çocuk Dünyası birinclkânun bllm^ 
çesinl doğru halledenlerden hediye kar 
zananlann isimlerini neşrediyoruz. 

10 lira 
Hanife Tüzüner: İstanbul Kız öğ

retmen okulu son sınıf talebesi No. 627. 
5 lira 

Ahmet Ongan: İzmir Erkek lisesi 
talebesi No. 1149. Şube: 3 P. 

3 lira 
Orhan Barlas: 15 inci İlkokul tale

besi Fatihte, Hafızpaşada, Sillstre 
sokağmda 15 numarada 

2 lira 
Nezahet: Nişantaşı kız ortaokulu 

talebesi No. 664. 
1 lira 

Leman Altaner: Ka:sımpaşa 9 ncu 
İlkokul talebesi No. 427. 

Kolonya kazananlar 
ihsan Ece: Beyoğlu. 29 uncu İ. O. 

No. 317 — Ali Rlza: Fatih 13 ncü t. O. 
— İhsan: İst. 23 ncü İ. O. No, 422 — 
Terakki Al taş: Küçükyalı Emlrgân — 
Asaf: İst. Erk. Lls. No. 465 — Ulvi 
Akar Büyük ayazma No. 81 Ortaköy —> 
Şermin Sımal: Ayazma Tulumba so
kağı No. 34 — Cahide: Çatmamescit 
Kuyu sokağı No. 20 Kasımpaşa — Ay
han Ülker: Erenköy 7 nci O. O. — Hay
dar — İst. 44 üncü 1. O, No. 360. 

Kıravat kazananlar 
Sabahaddin Noyan: Vefa lis. No. 

247 — Fikret Selek: Efkere topçu T. 
Hesab Me. oğlu Kayseri — Ercüment: 
Ask. Fab, Ticaret kalemi mutemedi
nin oğlu Ankara — Cüneyd: Kudret 
Apart No. 55 — Şair Haşmet sok. Lâr 
leli — Yusuf Frankol: Uzun Hafız so
kağı No. 136 Kadıköy — Sahlr Ererenî 
Bakırköy 2 nci İ. O. — N. Şengel: 
Haydarpaşa Lis. No, 1268 — Nad Ze-
renoğlu: İst. 23 ncü î. O. — Aydemir: 
Gelibolu kaymakamınm oğlu — Ah
met Baysal: Babasultan mahallesi No. 
55 — 

Çorap kazananlar 
Nâzım Salman: Kuleli Us. No. 332 

— Nihat: İst. Erk. Lis. No. 772 — Ah-
med oğlu Eşref Kavas No. 1533. Denia 
Mania ağlan işletme memurluğu De
rince İzmit — Halil: Kadıköy O. O. 
No. 364 — Feyzi Dgaz: Zeytinlik No. 
15 Bakırköy — N. Emirler İst. Erk. 

Lis. No. 507 — Rüştü: Tıp Fakültesi 
No. 1095 — Halûk: Menteş sokağı 
No. 9 Kuzgımcuk — Sezai Suda: İs t 
Erk. Öğretmen O. No. 375 — S. Karar 
yel: Yavuz Bl 9 da gedikli Gölcük İz
mit. 

Mendil kazananlar 
Necdet Tarsuslu: Erk Lis. No. 944 

Adana — Refia Ank: Müsavat soka
ğı No. 8 Karşıyaka İzmir — Müzeyyen 
Soylu Or. Ok. No. 118 Niğde — Rene6: 
Sent Esprit okulu Paiıgaltı — Anasta-
sie: Babü sokağı No. 2 Harbiye — Nec
la: İst. 23 ncü okul No. 64 — Hermlne: 
Sanoğlu Han No. 8 Marpuççular — 
Cahide: Çmar sokağı No. 8 Kmalı-
ada — VUdan: Milli Ay dm bankası 
sağışmanı B. Mustafaiım kızı — Nezi
he Bulaner: İst. Kız Lis. No. 375 —. 
Hüsniye: İst. 2 nci okul No. 832 — Çe
tin Canca: Çankaya postanesi Ankar 
ra — Jale Saym: Göztepe İ. O. No. 
482 — Suda Toker: Beyoğlu 47 nci 
1. O. — Şefika Saltsuı: Telefon caddesi 
No. 7 Kadıköy. 

Muhtelif hediye kazananlar 
Emel Münir: İnhisarlar idaresi İz

mit — Birsen Güngör: Ticaret odaa 
başkâtibi eliyle Sivas — Doğan Öıvey 
— İst. Lalaşahin Ok. No. 324. — Meh
met Oğuz: Kayseri Lis No. 18 — Fik
ret: Gazi i. O. No. 377 Burdur — Sa
adet Şener: D. D. yollan Liman me
muru 9066 numaralı Salâhaddln Şe-
nerin kızı Derince — Ayten: D. D. yol̂  
lan genel direktörlük muhasebe me
muru B. İhsanın kızı Ankara — Ha
san: Yukan Kozluk İst. caddesi No. 
289 İzmit — Enlse Faik: Yenişehir 
Emek Apart. No. 4 Ankara — Semih 
Öney: İst. yolu No. 111 Edime — Hal
dim Üryani; Işıklar cad. Ferah apart. 
No. 1 Ankara - Berna Akyavaş: Gazi 
i. O. No. 264 Konya — İsmet Pekiner: 
Özel okul No, 19 Küçük Yozgat — İ. 
Noyan: Şehir kıraathanesi Afyon — 
Ayfer Birkan : Yenihamam arkası 
No. 5 İzmit — Nazmiye: Yenişehir Say
lav Mümtaz apartı No, 7 Ankara 
Meliha Örnek: Kültür direktörlüğü 
İsparta — Beyhan Kurtaran: Orta-
bahçe Dr. Nazif apartı. No. 5 Beşik
taş — P. Akdoğan: Ihsaniye Alt S. 
No. 96 Üsküdar — Keyhan: Genç 
Türk sokağı No. 40 LâleU — Meliha 
Okay: Kadıköy — A. Yücekan: 19 ncu 
1. O. No. 475 Üsküdar — Namık Şen-
gün: Gazi Osmanpaşa O. O. 

İSTANBUL 
TİCARET vo ZAHİRE BORSASI 

13/1/938 
r t A T L A a 

CtNSt 

Buğday yumuşak 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Arpa yemlik 
Çavdar 
Mısır beyaz 
Mısıt s a n 
Keten tohumu 
Kaplıca 
Nohut natürel 
iç fmdık 
Peynir beyaa 

Atağı Takan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

5 34 6 — 
5 37 9 30 
4 12i 4 16 
4 24 4 26 
ö ^ 

3 38 — 
4 25 

10 28 
8 20 
8 10 

34 — 
40 — . 

O K L K N 

Buğday 
Arpa 
Çavdau 
Yulaf 
Susam 
Z. yaft 
Kepek 
B. PeynU 
ü n 
Tiftik 

360 Ton 
130 » 
16 » 
80 > 
9 3/4 » 
en » 18 » 
21 » 

14i » 
2 » 

O t D K N 
TlfUk 11 1/2 Ton 

D I V V t A T L A B 

Buğday: Uverpul 
Buğday: Şlka«o 
Buğday: Vlnipek 
Arpa: Anveıa 
Muar: Loadz« 
Keten T. ! » 

B,S4 K. 
4,48 » 
afio » 
4 ^ » 
4.89 » 
7,97 » 

Bican Çek oluyor 
Avusturya nülll takımında Sindelâr 

oynamadığı zamanlar santrforved mev^ 
kiinde oymyan meşhur Bican geçen
lerde Çeklerin Slavia takımı tarafmdan 
satm alınmıştı. Bican son günlerde 
Çek tabüyetine geçmek üzeredir. Bu 
takdirde Çekler Bicam mUlİ takımlar 
rında oynatabüeceklerdlfc 

13/1/938 perşembe STÜnfi 
Istanbol Halinde toptan satılan yzş mey?» 

ve sebzelerin fiatleri 
Enajagı En yüksel 

Cinai Mikyası Fiatl Flatl 
Kr. S. Kr. B. 

Pırasa Kilo 3 — 4 — 
Lahana » 4 5 _^ 

Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Yeşil salata 
Karnabahar 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Pancar 
Elma Amasya 

» 
» 
» 

4 — 
3 50 
6 — 

demet 3 — 
100 aded 70 — 

» 
demet 

> 
> 

Kile 
> 

7 50 
— 75 
— 50 
— 50 

» 4 — 
4 — 

demet 2 SO 

» Oümü^hana 
» Ferik 

Armud Ankara 
» Karedenia 

Ceviz 
Ayva 
Nar 
Kestane 
Muz 
Kuru ûzfim 
Kuru incir 
Ağaç kavıma 
U s u n yeıU 

» ecnebi 
Portakal: 

< 

Kilo 14 — 
• 
» 
» 
• 
a 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

8 ,— 
7 — 

13 — 
5 — 
7 — 
5 — 

12 — 
7 — 

70 — 
12 — 
10 — 

»ded 4 — 
100 » 

> » 
180 — 
130 — 

> Dörtyol 64 iflk sadık 300 — 
» » 
> » 
» > 
» Alanya 
» » 
9 » 
» Fenike 
» Rize 
» » 
» > 

80 lik 
100 lûk 
150 lik 
64 lOk 
80 İlk 

100 liUc 
160 ilk 

80 İlk 
100 ifik 

150 İlk 

> 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

200 — 
125 — 
125 — 
875 — 
275 — 
180 — 
400 — 

80 — 
60 — 
60 — 

Mandalina Alanya lOOaded 150 — 
^ Rize 100 
^ Fenike 100 
p Bodnnn 100 
» Mersin 100 

» 
» 
> 
> 

70 — 
250 — 
690 — 
100 »— 

7 — 
4 — 
7 - . 
3 50 

100 — 
25 — 

1 r -
— 78 
— 78 

9 —• 
9 -m 
3 — 

30 .-. 
20 — 
16 >-̂  
25 -m 

6 — 
12 — 
9 — 

14 -> 
10 — 

120 — 
20 — 
22 — 
6 — 

240 - . 
150 — 

325 — 
225 — 
150 — 
180 — 
450 — 
325 — 
220 — 
800 — 
120 — 
80 — 
80 — 

600 — 
80 — 

300 — 
600 — 
800 — 

Toplantıya çağırma 
Xükıek Denia Ticaret mektebi mezona 

arkadaşlara 
16/1/938 pazar günü saat 14 de İstanbul 

Eminönü Halkevlnde mezon arkadaşlaua 
bir araya toplamak gayesile kuracağunu 
cemiyetin toplantısma gelmeleri ehemml^ 

I yetle rica oluntOL >. ' 
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HEK AKŞAM 
BİB HİKÂTE I Bir korkağın hikâyesi 1 

Melâhatlerde geç vakte kadar otur
muştuk. Herkes birbirile meşguldü. 
feen de Sabahatin tam yamna; otur
muş, onun gözüne hoş görünmek için 
aklmıa geleni söylüyordum. Ne za-
mandanberi bu güzel kadm geceleri 
rüyalarıma girecek derecede beni 
meşgul diyordu. Aramız da gayet iyi 
gidiyordu. Sabaha;t bir aralık büeğin-
deki altın saatine baktı: 

— Vay, vay, vay... dedi, saat bir 
buçuk olmuş. Pek geç kaldım. Artık 
gideyim. 

Sabahatle benim al-amm pek iyi ol
duğunu bilen ev sahibi Melâhat ya
nımıza yaklaştı; arkadaşı Sabahate: 

— Çok geç oldu. Yalnız gidemez
sin... dedi ve hafifçe gülümsiyerek 
İlâve etti: 

— Seni Mecdi götürsün. 
Ben derhal atıldım: 
— Hay hay efendim... Ben de bir 

gece gezmesi yapmış olurum. 
Sabahat: 
— Vallahi sizi yoracağım. 
— Aman efendim, yorulmak da ne 

demek?.. Yorulmanm sözü olur mu? 
Zaten yolum da o tarafta... 

Doğrusu Sabahatin evine kadar 
sürecek olan bu güzel gezintiden pek 
memnun olmuştum. Sevincim iki ci
hetten ileri geliyordu. Biri Sabahatle 
gecenin bu saatinde, yapayalnız so
kaklarda dolaşmak... İkinci sebeb bi
raz tuhaftı. Samimî al-kadaşlanm da 
gayet iyi bilir ya... Ben son derecede 
korkak bir adamımdır. Gölgemden 
korkarım. Ayıb değil ya, tabiat bu.. 
O gece Melâhatlerde, Sabahatin ya-
mnda saatlerin nasü' geçtiğinin far-
kmda olmamıştım. Sabahat kol saa
tine bakıp da: 

— Bir buçuk olmuş!.. deyince ben
de şafak atmıştı. Eve nasıl gidecek
tim?.. Tam bu esnada Melâhatin Sa
bahate: 

— Seni Mecdi götürsün... demesi 
yüreğime epice su serpmişti. Saba
hatle evlerimiz yakındı. Onunla bi
zim mahalleye kadar beraber gide
cektik. 

Ben padösümü giydim. Sabahat 
mantosunu giydi. «Allahaısmarla
dık» , «Güle güle» 1er arasında yola 
çıktık. 

Sokaklar karanlıktı. Yanımızdan 
sallana sallana biri geçti. Sabahat 
bana iyice sokuldu ve biraz sonra da; 
koluma girdi. Yaşasın bu gece gezin
tisi ... 

Fakat genç kadın birdenbire bana 
sordu: 

— Doğru söyleyiniz, dedi, korkak 
mısmız? Cesur musunuz?.. 

Bu sual karşısında şaşırdım. Öp 
babanın elini... Şimdi ne demeli?.. 

Sabahat ilâve etti: 
— Ben iki cins erkekten nefret ede

rim. Kadınlaşmış, kadın gibi erkek- ı 
lerden... Korkak erkeklerden... İçi- \ 
me bir şüphe düştü. Acaba bizim ge
veze arkadaşlardan biri Sabahate be
nim korkaklığımdan mı bahsetti. Fa
kat a|;zını aradım. Ortada böyle bir 
şey olmadığını anladım. O zaman Sa
bahate uydurup uydurup anlatmağa 
başladım: 

— Vallahi efendim... Bana çok ce
sur bir a:dam denilir mi? Bilmem... 
Lâkin hayatımdaki bazı vakaları dü-
çtinüyorum da kendim bile hayret 
ediyorum... Hiç unutmam dokuz ya-
çmda bir çocuktum. Bir gece annem, 
hemşirelerim, evde kim varsa komşu
ya gittiler. O günü ben bir yaramaz
lık ya'pmıştım. Geçmiş zaman... Ne 
yaptığun aklımda değil... Fakat an
nem ceza olsun diye misafirliğe 
beni götürmedi: «Sen evde kal dersi
ne çalış da akıllan...» dedi. 

Benim ne derecede cesur bir çocuk 
olduğumu bildikleri için gece evde 
yalnız bırakmakta bir mahzur gör
müyorlardı. Onlar gidince ben de ki
tabımı açtım, dersime çalışmağa baş
ladım. Epey vakit geçmişti. Gece ya
nsı olmuş, hâlâ annem filân misafir
likten dönmemişlerdi. Birdenbire be
nim oturduğum odanın bitişiğindeki 
odada bir patırdı işittim. Hemen ye
rimden kalktım. Odanın kapısmı aç
tım. Benim çalıştığım masada yanan 
lâmbanın ışığı kapısmı açtığım oda
ya da vurmuştu. Bu odada bir balko
numuz vardı. İçeride yanan lâmba-
nm ışığı altında bir de ne göreyim 
efendim?... Balkonda iri yaı-ı, zebel-
lâ gibi bir adam... Palabıyıkları ku

laklarına yaklaşmış... Balkon kapı
smı açmış içeri girmek üzere... 

Hemen fırladım. Konsolda baba-
mm tabancası duruyordu. Çabucak 
onu aldım. Bir dakikada o zebellâ gi
bi hırsızm karşısına dikildim. Düşü
nün efendim. I>okuz yaşında pai-mak 
kadar bir çocuğum... 

Tabancayı palabıyıklı adama doğ
ru uzatarak bağırdım: 

— Eller yukarı... 
Şimdi o çam yarması gibi adam 

tiril tiril titriyordu. Elleri yukarıda 
bana: 

— Aman küçük... Merhamat... 
Merhamet... diyordu. Ben: 

— Yaklaşma... Yakarınt... Hiç din
lemem... diye gümbürdedim. 

Hırsız korku içinde: 
— • Yaklaşmam... Yaklaşmam.., 

Aman benim canımı bağışla da... di
yordu. Nihayet balkonda duran bizim 
valdenin çamaşır iplerini aldım. Hır
sızm, o boyu iki metreye yaklaşan 
zebellâ adamın elini kolunu sıkı sıkı 
bağladım. Kendisini içeriye aldım. 
Bir sandalyeye yıktun. Kendim de 
karşısma oturdum. Bir elimde taban
cayı tutarak, yannki dersim olan 
«Musahabatı ahlâkiye» dersini çalış
mağa, hızla okumağa başladım. Hem 
okuyor, hem de hırsıza: 

— İşitiyor musun?.. Dinle de ibret 
al... diyordum. Tasavvur buyurunuz 
dokuz yaşındaki bir çocuğun soğuk-
kanlüığma bakınız efendim. Sen do
kuz yaşmda koca hırsızları yakala., 
iplerle bağla... Karşına oturt., bir 
elinde taba:nca, büyük bir soğukkan
lılıkla dersine çalış ve aynı zamanda 
hırsıza der. Valdem eve gelip hırsızı 
görünce ne derece şaşırdığını tasavvur 
edemezsiniz. Nihayet bekçiyi, polis 
komiserini çağırdık. 

Polis komiseri hayretler içinde idi. 
Meğer bu benim yakaladığım hırsız 
17 vakası olan azılı bir haydudmuş. 
Polis komiseri: 

— Vallahi hayretler ettim efendim, 
diyordu, 9 yaşında bir çocuk böyle 
bizim ne zamanlardanberi yakalıya-
madiğimiz bir haydudu iplerle bağla
yıp bize teslim etsin!.. Ne cesaret!.. 
Ne cesaret... Bu çocuk bir harika doğ
rusu... 

Sabahat bu benim baştan nihayete 
kadar uydurma hikâyemi dinledik
ten sonra: 

— Bravo doğrusu... dedi, hakika
ten siz bir kahramansınız... 

Bu baştan başa uydurma hikâ
yeyi Sabahate anlattıktan sonra ken
di kendime: «Amma da attım ha... 
dedim. Dokuz yaşındaki çocuk da ko
ca hırsızı yakalıyabilir mi?.. Hiç de-
ğüse 11 yaşındaydım deseydim bari... 
Sonra dokuz yaşındaki bir çocuğun 
yakaladığı hırsızın karşısında derse 
çalışması da pek mübalâğalı... Fakat 
art^k bir kere bunlar ağzımdan çık
mıştı. Geri dönülemezdi. Böyle ko
nuşurken Sabahatin evine kadar gel
miştik. 

Genç kadın: 
— Bu gece de hizmetçiye izin ver

dim. Evde yapayalnızım... diyerek 
anahtarmı kapısına soktu. Kapıyı 
açtı... Bana: 

— Sizden bir şey rica edeceğim. Şu 
antredeki elektriği yakmcıya kadar 
bir dakika kapıda bekler misiniz?.. 

— Hay hay efendim... Bir dakika 
değil bir saat beklerim. 

Sabahat sokak kapısından içeri 

girdi. Elektrik düğmesini çevirdi. An
tre aydınlanınca Sabahat korku ile 
gözlerini açtı: 

— Tuhaf şey... dedi. Bu vazoyı kim 
kırmış?.. Yere bakın bir damla da 
kan var... 

Ben de deh.şet içinde antreye gir
dim. Baktım. Hakika;ten vazo parça 
parça... Ve yerde küçücük bir dam
la kan... 

Sabahat: 
— Rica ederim... Benimle beraber 

odaları arıyalım... Evde yalnızım bi
liyorsunuz. Ne iyi oldu da sizinle be
raber geldim. Sizin gibi cesur bir er
kekle., deyince tepem attı. Maamaüh 
artık iş işten geçmişti. Geri dönemez
dim ya... 

— Peki efendim, arıyalım.. dedim. 
Evvelâ salona girdik. Bir de baktık. 

Bir kanapede Sabahatin kıymetli ke
disi Sarman yatıyor. Hayvanın başı 
yarılmış, 

sabahat o zaman: 
— Şimdi anladım... dedi. Sarman 

yumak görünce duramaz oynar. Va
zonun kenarından yün yumağmın ucu 
aşağıya sarkmış... Sarman bunu aşa;-
ğıdan pençesile çekerek vazoyı dü
şürmüş, hem onu kırmış hem de ken
dini yaralamış. Vah evlâdım Sarman-
cığım.. 

Ben derin bir nefes aldım. Artık 
evde bir tehlike olmadığını anlayın
ca; müthiş bir kahraman kesilmiştim. 

— Ben de evde hırsız yakalıyaca-
ğım diye düşünmüştüm. Ah elime bir 
hırsız geçse. Ah elime bir hırsız geç
se... Ben yapacağımı bilirim... Maa-
mafih vazoyı belki Sarman kırmamış
tır. Şu odaları ben bir arıyacağım... 

Sabahat: 
— Vazgeçiniz canım... Bunu ya

pan Sarman... Size kendi elimle bir 
çay pişireyim de buraya gelmişken 
bari karşılıklı çaylarımızı içerek çene 
çalalım ... 

Sabahatin bu sözü üzerine önümde 
saadet ve cennet kapılarmın açılmak 
üzere olduğunu anladım. Son bir kah
ramanlık daha göstermek için: 

— Etrafı şöyle bir arajnm.. dedim, 
eğer varsa ve hırsızı yakalarsam bi
ze eğlence çıkar... Şu oda nedir? 

Sabahat güldü: 
— Yatak odam.. 
Hemen onun kapısını açtım. İçeri 

salonda yanan elektriklerin ışığı ya
tak odasına vurmuştu. Kapıyı açar 
açmaz bir de karşımda ne göreyim... 
Bir adam... Farkında olmadan : 

— Hırsız., hırsız., imdad.. diye ba
ğırarak kendimi bir dakikada sokağa 
atmışım. Sokakta aklım başıma gel
di. Sabahatin evine bekçiyi gönder
dim. Bekçi 10 dakika sonra döndü: 

— O evde hırsız filân yok, dedi, 
evdeki bayan size bu tezkereyi gön
derdi... Açtım, okudum. 

«Burada hırsız filân yok... Odaya 
girer girmez gardiroptaki aynada 
kendi hayalinizi görmüş olaicaksmız. 
Cesaretinize hayran kaldım!...» 

(Bir yıldız) 

Türk Model Uçak Evi 
Taksim Meydanı 

Adresini bilen her genç 
çekirdekten yetişme 

tayyareci olur 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

• . - Yazan: İskender F. SerteUi Tefrika No. 115 t.^— 

Ahmed, O gece, fırtınalarla boğuşarak eve geldiği zaman 
karısımn koynunda iri yarı bir adam gördü! 

MIİİMMHA 
Grip, Baş, ve Diş ağnları 

Nevralji, Artrltlzm, Romat izma 

NEVROZiN 
Baş, diş, nezle, grip romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Yerde bir karıştan fazla kar var
dı. Hava çok sertti. Soğuk rüzgâr 
hâlâ insamn yüzünü bıçak gibi ke
siyordu. 

Duman Ahmed sokak kapısını ya
vaşça omuzlayıp kaldırdı. Kapı ken
di kendine ve sessizce açılıvermişti. 
Burası iki katlı küçük bir evdi. Al
tında üstünde birer odası vardı. Ar
kada da biraz genişçe bahçesi. Ah
med, Hacerle bu evde nikâhlanmıştı. 

Hacer evde yalnızdı. Fakat kom-
şulan çok iyi insanlardı. Kadınlar 
Haceri evde yalnız bırakmazlardı. 
Ahmed komşulaıından pek mem
nundu. Bütün mahalleli Ahmedi se
ver ve sayardı. Ahmed bir gün has
talanıp yataktan çıkmasa, komşular 
evin kapısını aşındırırlar, hatmnı so
rarlardı. 

Ahmed kapıyı açar açmaz, İbrahi-
me seslendi: 

— Sen atların başında dur. Ben 
şimdi bahçe kapısını açar ve a t lan 
ahıra alınm. Sen de bu geceyi ev 
altındaki odada geçirirsin! 

Deli İbrahim atların dizginlerini 
koluna sarmış, soğuktan ellerini oğuş-
turup duruyordu. Duman Ahmed 
yavaş yavaş yukarıya çıktı. 

Hacer şimdi Ahmedi karşısında gö
rünce kim bilir ne kadar secinecek 
ve şaşıracaktı! 

Ahmed sabahleyin evden çıkarken, 
Üsküdara gideceğini, geceyi orada 
geçireceğini söylemişti. Havanın ak
şama doğru gittikçe sertleşmesi üze
rine Hacer o gece kocasının gelemi-
yeceğine büsbütün inanmıştı. 

Ahmed karısına geldiğini haber 
verdikten som-a aşağı inecek, bahçe 
kapısını açarak İbrahimi ve at lan 
ahıra alacaktı. 

Ahmed yavaşça odanın kapışım 
araladı. 

Köşede büyük bir kandil yanıyordu 
Akşamdan doldurulmuş büyük pi

rinç mangalın içindeki ateş çoktan 
eripp kül olmuştu. 

Ahmed yavaşça başını uzattı: 
— Hacer.. ben geldim, yavrucu

ğum! 
Ahmed seslenirken, birden gözleri 

yatağa ilişti. Ve yorganın altında, 
saçlan dışarı dökülmüş iki baş gördü 

Bir erkek başı, Hacerin başının ya-
mnda yatıyordu. 

Ahmed birdenbire sendeledi. 
Acaba rüya mı görüyordu? 
Gözlerini uğuşturdu.. 
Bıçağına sarılmak istedi.. 

Kapıya dayandı. Vücudu birdenbire 
buz gibi donup kalmıştı. 

Bıçağmı bir türlü kınından sıyıra-
mıyordu. 

Gözlerini açıp kapadı., kekeliyerek 
seslendi: 

—. Haaa.. ceeeeer... 
Hacer gözlerini açamıyordu. 
Ahmedin sesi kulaklannda çınlı

yordu. Fakat, kendini bir türlü bula
mıyordu. 

Belliydi ki çok sarhoştu. 
O zaten bir kadeh şarapla sarhoş 

olurdu. 
Yasdığın üstünden yere kayan er-

kak başı birdenbire dikildi. Yabancı 
adam gözlerini açarak bağırdı: 

— Kimdir o?... 
Fırtınalı gecelerin koynunda açlık

tan uğuldıyan aç kurt gibi iri dişle
rini göstererek bağıran bu adam, Ah-
mede ne hakla, kim olduğunu soru
yordu. 

— Burası benim evim. 
Diyerek bıçağına sarılan Ahmed 

şimdi bir aslan gibi kükriyerek oda-
mn içine atılmıştı. 

Ahmed: 
— Kahbe beni aldattın öyle mi? 
Diye bağınyordu. 
Yabancı adam gömlekle yataktan 

fırhyarak Ahmedin bileğine sarıldı. 
Boğuk bir ses, Ahmedin kafasında

ki şüpheleri derinleştirmişti. Yaban
cı adam Ahmedle boğuşurken ho-
murdamyordu: 

— O, sahiden kahbeymiş. Beni de, 
kocam bu gece gelmiyecek diye al
dattı. 

Ahmedin bıçağı yere düşmüştü. 

Şimdi bu küçük odanın içinde iki 
heybetli adam altalta, üstüste gele
rek ve yalnız yumruklanm kullana
rak boğuşuyorlardı. 

Hacer yorganları üzerine çekerek 
bir köşeye sinmişti. 

Ahmedin bu kadar çok sevdiği bu 
güzel kadın, yaptığı kahbeliğin vo 
bayağılığın cezasını görmek korkusi-
le yatağın içinde titriyordu. 

Biran içinde duyduğu pişmanlık 
neye yarardı? 

Ok yaydan fırlamıştı bir kere. 
Hacer bu ihanete neden lüzum gör

müştü? 
O kendini başkalarına satacak ka

dar bayağı ve düşük bir kadın miydi? 
Kendisinin suçlu olduğunu bili

yordu. 
O gece koynuna aldığı adam, Eyü-

bün en belâlı serserilerinden biri idi. 
Çolak Hüseyin... Bu, Halicin tanm-
mış bir kadm avcısiydı. Bir kaç kere 
ipten, kazıktan kurtulmuş olan Ço
lak Hüseyin son günlerde Hacere de 
göz koymuş, peşine takılmıştı. Fakat 
ne de olsa Hacer onu evine almamalı 
idi. 

Çolak Hüseyinin bu eve nasıl gir
diği de belli değildi. Acaba Hacer onu 
koynuna istiyerek mi almıştı? Yoksa 
bu azılı serseri. Duman Ahmedin yok
luğundan istifade ederek evin kapısı
na mı asılmıştı? 

İşin burası belli değUdi. 
İstanbulda, Asesbaşmm ve Yeniçeri 

ağasının yüdıramadığı bu adam, eli
ni attığı kapıdan kolay kolay kovu-
lamazdı. I 

Boğuşma arasında merdiven ba
şından Deli îbrahimin sesi işitildi: 

— Nerede kaldın a gözüm? Daha 
bekliyecek miyim bu ayazda?... 

Duman Ahmed: 
— Gürültüyü duymuyor musun? 

Bir haydudla boğuşuyorum ... 
Diye mırıldandı. 
Demek aşağıda bir adam vardı. 
Çolak Hüseyin bunu duyımca canı 

sıkıldı. 
O - nasıl olsa - o gece Duman Ah

medin hakkından gelecekti. 
—. Leşini yere sermeden yakam 

bırakmam! 
Diyordu. 

Oyasa ki, bunu söylemek Ahmedin 
hakkıydı. Kendi evinde, kendi karısı
mn koynunda yakaladığı bir adamı 
oracıkta gebertse bile, böyle bir ca
navarın hesabını ondan kim sora
caktı? 

Şimdi bu korkunç sahnenin ikinci 
perdesi açılıyordu. 

Hacer yavaşça elini yere uzatıyor. 
Yatağın dibinde duran bıçağı kendi
ne çekiyordu. 

Hiç şüphe yok ki, Hacer bu bıçağı, 
kendisini çılgınca seven kocasına 
uzatacak ve ona bu kadarcık olsun 
yardım edecekti. 

Hayır, alçak kadın! Böyle yapmar 
di. Yerden yavaşça aldığı bıçağı Ço
lak Hüseyinin eline tutuşturdu. 

Duman Ahmed bunu görünce: 
— Eyvah... Güvendiğim dağlara 

kar yağmış! 
Diye sendeledi. Hasmma yenilme

mek için kendini toplamağa çalıştı. 
Ne yazık ki. Çolak Hüseyin ele geçir
diği bıçakla zavallı Ahmedi çarça
buk yere sermişti. 

Hacer kocasının kanlar içinde ye
re yuvarlandığını gördü. 

— Ahmed.. diye bağırmak istedi. 
Çolak Hüseyinden çekindi. Dişleri

ni ısırarak başına yorganı çekti, sindii 
Hacer bıçağı neden kocasına ver

memişti? 
o da pekâlâ biliyordu ki, Ahmed 

kendisini affetmiyecekti. Hacer, sü
tü temiz bir kadın olsaydı bunu ya
par miydi? 

Ahmed yerde inliyordu. 
Çolak Hüseyin bıçağından akan 

kanları Ahmedin eteğine sildi. Hace
rin kolundan çekti: 

Haydi yürü., artık burada do-
rulmaz. 

(Arkası var) 
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MERKEZİ : ANKARA 

HER NEVÎ BANKA MUAMELÂTI 

Her ay faizleri ödenen: 

KUPONLU VADELI MEVDUAT 

Ş U B E L E R : 
ANKARA: Adapazarı BozöyOk 

Bandırma Bursa 
— Bartın Düzce 
Telefon: 2316 Bolu Eskişehir 

Gemlik 
izmit 
Safranbolu 
Tekirdağ 

İSTANBUL: 
Telefon: 22971 

Tûrkiyenîn her tarafında muhabirleri vardır. 

T E L G R A F A D R E S İ 

Umum Müdürlük: TÜRKBANK - Şubeler: T İCARET 

Avrupa ve Amerika ve istanbul 
Üniversitesine Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden: 

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

2 — Jeoloğluk müsabakasında 1 den 7 ye kadar sıra ihraz edenler Avru
pa ve Amerikaya gönderilecek ve 8 inciden 13 üncüye' kadar olanlar ise Ensti
tü hesabma İstanbul Üniversitesinde okutturulacaktır. 

3 — Taliplerin aşağıdaki şartları haiz olması lâzımdır. 
A — Türk olmak. 
B — Maden ocaklarında çalışabilecek kabiliyeti ve sıhhati tam olmak, 

«Sıhhî muayene Ankarada yapılacaktır.» 
C — Olgunluk imtihanı vermiş olan lise veya koUej mezunu olup fransızca 

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

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

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

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

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

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

Kat'iyyen 
ihtiyarlamayan 

Kadının sırrı 
,,ii««çggl5g^t 

^% 

% 

İ L Â N 

Türk Endüstri ve Tecim 
Anonim Şirketinden: 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinin 1938 senesi zarfında 
gerek kendi namına ve gerek bilvekâlc hariçten İstanbul limanına getire
ceği şekerlerin gümrükleme işi münakaşaya konulmuştur. Münakaşa 26 
Sonkânun 1938 tarihine müsadif Çarşamba günü saat 11 de Bahçdoıpı 
Taşhan üçüncü katta 42 numarada yapılacaktır. İstekliler şartnameyi jir-1 
ketimizden parasız olarak alabilirler. 

istanbul Üniversitesi Rektörlüğünden: 
üniversite Astronomi, ve Ekonomi Doçentlikleri açıktır. Talimatname mu

cibince 14/3/938 pazartesi günü saat 10 da başlayacak İmtihanda karonanlar 
tâym olunacaktır. İsteyenlerin Rektörlüğe başvurmaları. (214)] 

45 yaşmda olduğu halde yüzünde 
hiç bir çizgi, hiç bir buruşuk yok
tur. 

Cildi açık, yumuşak ve bir genç 
kızmki gibi kusursuzdur. Adeta bir 
harika! Fakat bunun dai fennî bir 
izahı vardır. O da; Viyana Üniversi
tesi profesörü Doktor Stejskal'in şa
yanı hayret keşfi olan «Biocel» nam 
cevherin sihramiz tesiridir. «Biocel» 
yumuşak ve burjaşuksuz bir cüd İçin 
gayet elzem gençliğin tabiî ve kıy
metli bir unsurudur. Bu cevher, şim
di pembe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde mevcuttur. Siz uyurken, 
o cildinizi besler ve gençleştirlr. Bu 
suretle her sabah daha genç olarak 
uyanır ve yüzünüzdeki çizgi ve buru-
şukluklann kaybolduğunu görürsü
nüz. Gündüz için beyaz rengindeki 
(yağsız) Tokalon kremi kullmmz. 
Bütün siyah benleriniz erimiş ve cU-
dlnlzi beyazlatıp yumuşatmış ve on 
yaş gençleşmiş olursunuz. 

Çirkin tenden kurtıümak, dahî^ 
genç görünmek, taze ve nermin bir 
yüze malik olmak için mutlaka haki
kî cUd unsuru olan Tokalon kremle
rini kullanınız. 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mfttehassm 

Muayenehane: Cagaloglu Nuruoamaniye 
caddesi No. 17 Baba Bey Apartımam pa-
Eardan maada hergttn 13-17 bastalannu 

ı kabıtl eder. Tdefon: 2392S 

Saclarınızı Dökiilmeklen Koruyun'jz! 

I ;#• V k m 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta* 
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanı?ı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

İ L Â N 

Türk Endüstri ve Tecîm 
Anonim Şirketinden: 

Gerek Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim şirketi namına gerek Şir
ketimiz namına 1938 takvim senesi zarfmda Sirkeci, Haydarpaşa, Derin
ce, Samsun ve İzmir limanlarma Avrupadan gelecek malzemenin güm-
rüklenme ve verilecek talimata göre aid oldukları ilk istasyonlara sevk 
işi münakaşaya konulmuştur. Münakaşa 24 Sonkânım 1938 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 11 de Bahçekapı Taşhan üçüncü katta 42 nu
marada yapılacaktır. İstekliler şartnameyi şirketimizden parasız olarak 
alabilirler. 

Emniyet Sandığından: 
Sayın müşterilerimizden görmekte olduğumuz rağbet ve teveccühe bir İtar-

şılık olmak üzere yeni inşaat Ue Kagir binalar mukabili yapılan ikrazatda se
nelik faiz j'itzde Dokuz ve Komisyonun yüzde yanma indirileceği ilân olunur. 

(225) 

I Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları | 
1 — Taşdelen menbamda mevcut ffangara Uâveten yapılacak şişe depolan, 

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

2 — Bu inşaata aid şartname, projeler ve mukavele ve yapılacak inşaatm 
nev'i ve cuısini gösterir hülâsai keşfiye 20/1/938 akşamı saat 17 ye kadar İstan
bul Vakıflar Başmüdürlüğü Başmimarhğından «123» kuruş mukabilinde alına
bilir. 

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

4 — EksUtmeye girmek isteyenler «1900» liralık teminatı muvakkate ak
çesini Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü Veznesiı* teslime mecburdurlar. 

5 — Eksiltmeye girmek isteyenler Mimar veya Mühendis olmaları ve bu
na benzer «25,000» liralık işleri iyi bir surette yaptıklarını isbat edecek Ba-
ymdırlık BakanUğınm vesikalarını İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Başmi-
marlığlna göstererek ayrıca vesika almalan meşruttur. (26) 

Nafıa Vekâletinden* 
27 İkincikânun 9.?8 perşembe günü saat 15 de Ankarada Vekâlet Malzeme 

Eksiltme komisyonunda 445Ö0 lira muhammen bedelli 5000 adet meçe köprü 
traversi kapah zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu hususa aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı 222,50 kuruş mukabi
linde Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3337 Ura 50 kuruştur. 
Eksiltmeye hususî orman salıipleri de girebilir. 
İsteklilerin teklif mektuplarını muvakkat teminat ve talimatnamesine gö

re vekâletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikasiyle birlikte 27 İkincikânun 
933 uersembe günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 

(65) (148) 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Satın Alma Komisyonundan: 
Mektebin 937 malî senesi sonuna kadar ihtiyâcı olan 35,000 kilo ekmek 

açık eksiltmeye konulmuştur. İlk teminatı 289 Ura ve beher kilosunun muhan*» 
men bedeli (11) kuruştur. Eksiltmesi 17/1/1938 tarihine rastlayan pazartesi 
günü saat 14,30 da yapılacaktır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve eksiltmesine gireceklerin 
Ijelli gün ve saatte Gümüşsujmnda mektep binası dahilmdeki komisyona mü-
racaatlan ilân olunur. (190) • 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

ilk teminatı Muhammen Fi. Muhammen miktarı 
Lira K. Kuruş Metro 

120.75 460 350 lâcivert kumaş 
Galatasaray Usesine lüzum olan yukarıda nev'i ve miktarı ve ilk teminatı 

yazüı kumaşm 20/1/938 gününe müsadif perşembe günü saat 15 de İstanbul 
Kültür Dürektörlüğü binasında Liseler muhasebeciUğinde toplanan komisyon
da açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe gireceklerin numune ve şartnameyi görmek üzere okul idaresine 
ve Ticaret odasının yeni sene vesika ve teminat makbuzlariyle belU gün ve saf 
atte komisyona gelmeleri. <(50» 
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FENNİN BİR HARİKASI: K E S K İ N K A Ş E L E R İ üşiilme, prip, nezieye ve ağrılara bire birdir. 1 lik ve 10 Itık 
kutulan vardır. 

Doyçe Levante Linye 
G. m. b. H. 

HAMBURG 
âtlM Lnınt*-Lifll« â.-t., 

ertntn OMtKht UvMttUnla i 
«MMurı, L-e.. HtaBurg | 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 

Te Karadeniz arasmda azimet ve 
evdet muntazam postalar 

Oalllea vapuru 16 K. saniye doğru. 
Adana vapuru 22 K. saniye doğru, 
hse L U Russ vapuru 22 K. saniye 

doğru. 
Macedonia vapuru 31 K. saniye doğru 

Burgaz, Varna, Köstence, için 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Adana vapuru 26 K. saniye doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için 

hareket edeck vapurlar 
Bmyma vapuru 14 K. saniye doğru. 
GalUea vapuru 17 K. saniye doğru. 
İlse L U Russ vapuru 23 K. saniye 

dotru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova 

kimyan hanında DOYÇE LEVANTE 
LİNYE vapur aeentalıjhna müracaat 

Telefon: 44760 - 44769 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: 
On sene ve daha fazla müddettenberi sahipleri tarafından aranılmadığından dolajrı 2243 ve 2999 numaralı kanunlar mucibince muhtelif Banka ve mües

seseler tarafından Maliye Vekâleti hesabına muhafaza edilmek üzere Bankamıza devredilen Esham ve Tahvilâtm cins ve miktarları aşağıda gösterilmiştir. İşbu 
esham ve tahvilâtın, Bankamıza devredildikleri tarihten itibaren iki sene içinde sahipleri veya vasileri tarafından ellerindeki evrakı müsbitenin ibrazı suretiyle 
idare merkezimize veya şubelerimize müracaat ederek aünmadıkları takdirde 2794 sayıh kanımla teşkil olunan Amortisman sandığına İntikal edeceği ve bu 
müddetin hitamından sonra vaki olacak müracaatlarm hükümsüz addolunacağı Uân olunur. '•'"'=•' 

Scandinavian Near 
East Agency 

GaUtada Tahir han S üncü kat 
Tel: 44991 - t - S 

Bvenska Orient Linlen Gothenbarj 
Oothenburg, Stokholm, Oslo, Dantög, 

Odynla Copenhag Abo Reval ve bütün 
Battık limanları çark ve Karadeniz ba^ü-
ca limanlan arasında 16 günde bir azimet 
»• avdet İçin muntazam postalar. 

Odynla - Dantzlg - Oothenburg ve Oslo-
dan beklenen vapurlar. 

Salmaa vapuru 13 K. saniye doğru. 
İsa vapuru 15 K. saniye doğru. 
Norland vapuru 22 K. saniye doğru. 
Yakmda Istanbuldan Hamburg Rotcr-

ûun - Kopenhag, Odynla Oothenberg, 
DantBİg - Stokholm, ve Osloğ limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

Salmaa vapuru 13 K. saniye doğru. 
İsa vapuru 15 K. saniye doğru. 
Nordland vapuru 22 K. saniye doğru. 
lUbı tafsUftt İçin Oalata'da Tahlr han 

t toeû katta k&ln acentahgma müracaat 
Tel: 44991 - 3 - S 

Kayıp Mühür — BAKIRKÖY ÎLK-
MEKTEPLERİ KORUMA VE YAR
DIM CEMİYETİ'ne ait 1934 tarihli 
mühür kaybolmuştur. Yenisi almaca-
ğmdan hükmü kalmadığı ilân olımur. 

YENİ NEŞRİYAT 
Halk bilgisi haberleri 

Eminönü Halkevi Dil, Tarih ve Edebiyat 
komitesi tarafından her ay çıkarılmakta 
olan Halk bilgisi Haberleri adlı folklor 
mecmuasmm 75 inci sayısı çıkmıştır. 

YENİ TÜRK 
Eminönü Halkevinin ayda bir çıkardığı 

Yeni Türk mecrauasınm 81 inci sayısı in-
tiçar etmiştir. Gençlerle münevverleri ala
kadar eden yazıları toplamış bulanan bu 
mecmuayı okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

Akba müesseseleri 
Ankara da her dilden kitap, ga-

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
o lu t^ AKBA müesseselerinde bu* 
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mu* siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kabul, abone 
kaydedilir. Undervodd yan ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
tat>t y i d i r . Telefon: 3377. 

Mudi Banka 

Emniyet Sandığı 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
)) 

İnnir Osmanlı B. 
Ankara 

» 
» 
» 
» 

Yeni Cami 
» 
V 

» 
p 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« 
» 

Emniyet Sandığı 

»; 
» 
» 

» 
» 
» 

Ziraat Bankası Aı 
» 
» 
» 
» 
B 
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» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Esham ve Tahvilât sahibinin ismi ve adresi 

Biti Babıâli Cad. Tefeyyüz kütüphanesi 
Salih Kadıköy Altıyolağzi Çilek sokak No, 79 
Ali Şükrü Meçhul 
Mustafa Bakırköy Zeytinlik Mustafa paşa akaretleri 
Selânikli berber 
Karnik Arnavutköy Tepe Çeşme sokak No. 29 
Mamer Binyamin Pangaltı Harbiye Mektep sokak 3 
Cabir zade İzzeddin Hacı Şükrü 
Mustafa oğlu Şükrü 
Hasan oğlu Hüseyin 
Ahmed oğlu Hüseyin 
İbrahim oğlu Halil 
Kapancı oğlu Cemal ağa 
Mehmed bin Hasan 

Ziya Said 
» » 

İpranosyan İBiraderler 

Meçhul 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Mehmed bin Hasan Kuzguncuk Paşalimanı civarından 
Mustafa Şehzadebaşı Feyziye mahallesi Maksud han 
No. 16 H. Ali nezdinde 
Şevki Haydarda Bıçakçı mahallesi No. 9 
Tahir Mehmedpaşa Sultan odaları No. 7 
Mari Büyükdere Ahmedağa sokak Yzb. Ziya evinde 
Hekimhanlı Abbaszade Asaf 
Hasan Çelebi Malik hoca 
Battal ağa 
Bekir ağa Söğüt î 
Dede fingir Hüsük ve Libadede 
Darendeli Sadık oğlu Ali 
Nazif oğlu Ahmed 
Fatmalı oğlu Mustafa 
Çuhadar oğlu Hacı İlyas 
Firişoğlu Mehmed 
Hacı Musa oğlu Hacı Mehmed 
Eşbah oğlu Hacı Hüseyin 
Bahri Darendeli 
Smkçı oğlu Hacı Ali 
Şihmend oğlu Ali 
Kabakçı oğlu Mehmed 
Dereli oğlu Ahmed 
Elbistanh oğlu Veysel 
Kara Halil oğlu Mustafa 
BUâl oğlu Şıh Hüseyin 
Öksüz oğlu Hanefi 
Hacı Koca oğlu Muharrem 
Çürük oğlu Sabit 

S A Ç B O Y A L A R I 
JUVAKTTİN 

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

sılıhî saç boyalarıdır 

İNGİUZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU — İSTANBUL 

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

feme pazarlıkla yaptmlacaktu:. Bu işe aid keşif bedeli «1870» liradu:. 
İsteklüerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere her gün ve pazarUğa iş-

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

ÇAĞLAYAN'da 
Büyük fedakârlıklarla celbine muvaffak 

olduğumuz meşhur rakkaseler 
M.s.ru A M İRA CEMAL 
ve SUDANLI ZEYNEP 

16/1/938 pazar günü akşamı seanslarına bağlıyacaklardır. 

Tahvilin cinsi 

Lo Türk tahvili 
» » 
» » 

1918 DahUİ istikraz tahvili 
AmortUi Lo Türk resepisesi 
1918 DahU! istUcraz tahvili 

» » » 
» 
» 

Türk Borcu 1 nci T, kesir makbuzu 
» » » » 

Lo Türk resepisesi 
Türk Borcu kesir makbuzu tranş 1 
Lo Türk resepisesi 
% 3 faizli 1881 Sırp İstikraz tahvili 
Amortin Lo Türk tahvili 
1903 Mısır Kredi Fonsiye tahvili 
İtibarı Millî Bankası hisse senedi 

» » » 
Lo Türk tahviU 
Mısır Kredi Fonsiye 1886 
1918 Dahilî istikraz tahvili 

» 
D 

» 

» 
» 
B 

» » 
Donanma tahvili 

» 
u 
9 

» 
» 
» 
» 
» 
« 
» 
» 
» 
» 
Tt 
î» 
J> 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
i 
» 
D 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Devir 
tarihi 

17/10/936 
» 
» 
» 

» 
» 

6/11/936 
29/ 1/937 

» 
» 
» 
» 

15/ Ö/987 
» 
» 
» 
P 
» 
» 

81 / 6/937 
7 / 7 / 9 3 7 

» 
» 

17/10/937 
8/ 8/937 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

10/ 9/937 
B 

D 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
D 

» 
» 
» 
» 
D 

D 

» 
» 
» 
» 
)> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(195) 
Beherinin itibari 

Adedi kıymeti 
2 
1 
1 
1 

10 
25 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

4 
2 
2 
3 

7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
15 
12 
10 
10 
5 
5 
5 
5 
5 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
2 

P.F. 
» 
» 
» 

» 
T.L. 

T.L. 
» 
» 
» 
» 

F.F. 
» 

T.L. 
F.P. 
T.L. 

» 
FJF. 

» 
T.L. 

» 
F.F. 
F.F. 
T.L. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

400 — 
400 — 
400 — 
400 — 

400 — 
20 — 

20 — 
20 — 
20 -^ 
20 — 
20 — 
60 — 

100 — 
. . 
40 — 

1 

4 — 
400 — 
500 — 

3 — 

1 — 
400 — 
250 — 
20 — 
20 — 
20 — 
20 — 
20 — 
15 — 
15 — 
12 — 
10 — 
10 — 
5 — 
5 — 
5 — 
5 — 
5 — 
3 — 
3 — 
2 — 
2 — 
2 — 
2 — 
2 — 

(Devanu Cumhuriyet ve Son Telgraf gazetelerindedir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

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

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

Bu işe alt şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma ko
misyonu tarafından parasız olarak dağıtılmaktdır. (8684) 

• 
Muhammen bedelleri 50000 lira ola n 10 kalem muhtelif civata, somun, per

çin, rondelâ imaline mahsus tezgâhlar 4/3/938 cuma günü saat 15 te kapah 
zarf usulü ile Ankarada İdare blnasmda satm almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 3750 liralık muvakkat teminat ile kanunun ta
yin ettiği vesikaları 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-
dn:. (99) 

* 
Muhammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazıh yağlar 

ayrı ayrı ihale edilemek şartile 27/1/Ö88 pergembe günü saat 15 den itibaren 
sıra İle Ankarada îdare binasında ve kapah zarfla aatm almacaktır. 

Bu işlere girmek isteyenlerin a { ^ d a gösterilen muvakkat teminatlarile 
kanımun ta3rin ettiği vesikalan ve Nafia müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinde ve H. paşada 
tesellüm ş e f l i ^ d e damıtılmaktadır. 

Cins ve miktarı 
250 ton Sürşoför yağı 
1100 ton Rezidü yağı 
250 ton Mazot yağı 
300 ton Petrol 100 ton pis gaz 

Muhammen 
bedel 

Lira 
52000 

114500 
17125 
47700 

(152) 
Muvakkat 
tttnlnat 

U r a 
8850 
6975 
1284,37 
3677,5 

Emniyet SandıOına borçlu olanlara 
Büyük kolaylıklar 

18/6/1933 tarihine kadar emlâk üzerine borç para ahpta henüz borçlamu 
ödeyememiş olanlara gösterilen kolayhklardan istifade etmek isteyenlerin ad« 
reslerine gönderilen mektuplarda yazılı müidetler içinde hemen Sandığa mflk 
racaatlan. (226) 



Sahife 12 A K Ş A M 14 Kânunusani 1Ö38 

Çaresi varken ıstırap 
çekmek., ne acınacak hail 

GRiPiN 
üşütmekten mütevellid bütün 

ıstu-ablan, adale, bel. 
sinir ağnlaruu 

f'lndirir 

GRİPİN 
En şiddetli baş ve diş ağn-
lanm, romatizma sancı ve 

sızılarını 

keser 
Gripe, nezleye ve emsali hastalıklara karşı bilhassa müessirdir. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
Taklitlerinden -sakmuuz ve her yerde ısrarla «GRİPİN» isteyiniz. I 

istanbul birinci icra memurluğundan: 
937/5826 Taşra 
Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar 

verilen (tabak, tepsi, tencere, bakır kazan 
ve güğüm ve kâse) 15/1/938 tarihine ras-
hjran cumartesi günü saat 9 da Şehrema
neti sebze halinde 43 numarada satılaca-
ğmdan taliplerin yevm ve saati mezkûrda 
mahallinde bulımacak memuruna müra
caattan ilân olunur. 

1938 senesi Paris sergisinin açılmasına 
FARELER MANİ OLMUŞLARDIR 

6 Kânunusani 938 tarihli Akşam gazetesinin havadislerinde. Eğer FAB 
HASAN'ı Paris sergisinin bir köşesine koysalardı. Bir tek fare kalmazdı. 

tekmil fare ve sıçanları katiyetle öldürür. 

Kutusu kuruş 
Far HASAN Fare zehiri 

markasına dikkat. 

PROFILÂKSIN 
Belsoğukluğu ve Frengiden korur. 

6R8P, BAŞ ve P İŞ AĞRILARI . 
NEVRALJİ, ARTRITIZM, ROMATİZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

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

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

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

C
Ademi iktida.1* •% 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HORIVIOBİM I 
Tabletleri • =» Her eczanede arayınız. J 

• Posta kutusu 1255 (Hormobin ) Galata İSTANBUL • H ^ 
Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat mttdürtt Şevket Badoı 

Akşam Matbaan 

25 İnce 
20 kalın 15 KURUŞTUR 


