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Uzak Şarkta yeni bir 
telıiike baş gösterdi 

Japonlar, Ingilterenin Hong Kong 
limanım tehdid ediyorlar 

ingiltere, Japonya nezdinde müşterek bir teşebbüs 
yapılması için Almanyaya müracaat etmiş 

Paris 19 — Japonlar Çinin cenubun
da harekete başlamışlardır. Bu esnada 
İngilizlerin elinde bulunan Hong-Kong 
limanım tehdid ediyorlar. Hong-Konga 
karşı bir hareket yapılması ihtimali 
Londrada büyük.endişeler uyandır
maktadır. 

Paris 19 — Oeuvre gazetesi yazıyor: 
ingiliz Dahiliye müsteşarı B. Geoffrey 
I'joyd Berline gitmiştir. Seyahat za
hiren Ahnan hava kuvvetlerini gör
enek üzere general Goering'in daveti 
üzerine yapılmıştu-. Fakat hakikatte 
ingiltere, Hong-Kong'a karşı Japon 
tcŞididi üzerine Almanya ile görüşmek 
*Çm müsteşarı Berline göndermişth-. 

IngUtere, kendisUe beraber Ameri
ka, Fransa ve Almanyanm Japonya 
nezdinde müşterek bir teşebbüste bu-
lunmalannı istiyor. Müsteşar Ahnan-
yayı buna kandırmağa çahşacaktır. 
Fakat Alman mahaf Ui böyle bir teşeb
büsün muvaffakiyetle neticeleneceğini 
umid etmiyor. 

Her ihtimale karşı hazır 
bulunacak 

I^ndra 19 (A.A.) — Japonlann 

Hong-Kong'un mevkiini gösterir harita 

Hong-Kong - Kanton yoluna taarruz 
edecekleri hakkındaki haber henüz te-
eyyüd etmemiştir. Diplomatik mahfil
ler bu havaUdeki Japon kıtaları yal-
mz Çin arazisi dahilinde hareket et

tikleri takdirde Ingilterenin itiraz et
meğe hakkı olmıyacağmı beyan et
mektedirler. 

Zannedildiğine göre, Londra, Hong-
Kong'daki İngiliz makamlarına müte
yakkız ve her ihtimale karşı hazır bu-
lunmalan hakkında talimat gönder
miştir. 

Ingi l terenin bir tedbiri 
Hcmg-Kong 19 (A.A.)—İngUiz deniz 

kuvvetlerinin ba§kumandam bütün 
İngiliz ticaret vapurlannm zabitlerini, 
deniz müdafaa derslerini takibe davet 
etmiştir. Bunlar umumî tabiye, işaret, 
denizaltı hücumlarına karşı müda
faa, hava hücumuna karşı müdafaa, 
gaza karşı korunma ve topçu ateşi 
dersleridir. 

Bu tedbir burada, Japon Dahiliye na
zın amiral Suyetsu'nun beyanatı se-
bebUe, heyecan uyandırmıştır. Hatır
lardadır ki, Japon hükümeti bu beya
natı reddetmiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

^ Vekiller Heyeti birçok 
işler hakkında karar verdi 
Üsküdar - Kadıköy su şirketinin mubayaasına 

aid mukavele de tasdik edildi 
Ankara 19 (A.A.) — îcra Vekilleri 

î^eyeti bugün Başvekü Celâl Bayar'm 
reisliği altmda topnarak, 

1 — Üsküdar - Kadıköy su şirketi-
^ ^ mubayaası mukavelesinin tasdiki, 

2 — İzmir telefon şirketinin muba
yaasına ait mukavelenin izma salâ-

3 — Avukatlık kanunu lâyihası, 
4 — Rizenin Hopa kazasmm Er-

hazi köyündeki simli kurşunla karı
şık çinko madeni imtiyazınm feshi, 

5 — Umum ayakkabıcılar koopera
tifi esas mukavelenamesinin tadilâtı, 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

"Bay amca,, sahnede!.. 

Evvelki akşam Çocuk Esirgeme 
Kurumu tarafmdan ve Çocuk Kü-
^yphanesi tesisi menfaatine Fransız 
"yatrosunda büyük bir müsamere 
verihniştir. Tiyatro fevkalâde kalaba-
"« olmuş, müsamere zengin bir prog-
î̂ amla saat bire kadar sürmüştür. 

Müsamerenin en çok beğenilen nu-
»larası, Şehir Tiyatrosundan sanat-
^ r Hâzrnı, VaSfi Rıza, Behzat ve 
«alide tarafından oynanan «Amca 

bey» komedisi olmuştur. 
Cemal Nadirin yazdığı bu bir per

delik piyes baştan aşağı «Amcabey» in 
nüktelerile doludur. 

Fevkalâde muvaffakiyetle oynanan 
«Amcabey» komedisi şubatm sekizin
de Çoban Mehmed menfaatine tertip 
edilen gecede de tekrar edilecektir. 

Resmimiz bu piyesten bir sahneyi 
göstermektedir. 

Harp yakınmış? 
Eski bir Fransız Nazırı 

deliller göstermiş 
Paris 19 — AUiance Democratique 

fırkası parlâmento grupunım dünkü 
toplantısında azadan eski Maliye na
zın Paul Raynaud mühim bir nutuk 
söylemiştir. Paıü Raynaud demiştir ki: 

«Harp yakındır. Bu vaziyet karşısın
da bütün Fransızlar arasında banş te
mini için çalışmak lâzımdır. Memleke
ti harpten korumak ve Fransaıun ts-
panyanm akibetine düşmesine mey
dan vermemek icap eder.» 

Grup reisi, eski Başvekil B. Flandin 
bu sözleri mübalâğalı ve fazla bedbi-
nane bulmuştur. Fakat Paul Reynaud 
son zamanlarda muhtelif memleketle
ri ziyareti esnasında gördüklerinden 
ve ele geçirdiği delillerden bahsede
rek kanaatini kuvvetle müdafaa et
miştir. Bu sözler büyük bir tesir yap
mış ve grup müttefikan kendisini teb
rik etmiştir. 

tls:lz:nt;m< 

Kuru lâf yok! 
Meşrutiyet ricalinin sözleri kula-

ğtmızdadtr: 
— Dcmanmamtzı denizlere konfeti 

gibi saçacağız! 
— Giridi vermeyiz! 
— Bosna Hersek'i bizden alan 

Avusturyantn feslerini kuttanmıya-
cağız! 

Hep kuru lâf. Söylenip söylenip 
Mrşey yapmamak usulü... 

Şimdi ise aksi! 
Kısa bir zaman içinde bir fikrin 

ortaya çıkmasile tatbikata geçilmesi 
bir oluyor: ^Filânca dns fabrikaları
mızı kuracağız... Filânca teşkilâtı ya-
pacağız...T» Nazariye, plân hemen 
kuvveden fiüe çtkarüyor. 

Stra İstanbul'un imarında, haya
tın ucuzlamasında, jj^ğ^^ inme-
sinde t I «aîKöfüpSSi 

Dempseyin lokantasında bir gece 

Garip bîr yemek listesi: 
Yumruk rostosu, nakavt 

olmuş tavuk!.., 
Dempsey: ** Dünyada aşktan daha güzel şey yoktur, 

Dünyamn en mesud adamı benim. Karıma çılgınca 
âşıkım. Pilâva, lokuma bayılınm? „ diyor 

Kuvvetli olmak için ne yapmalıdır ? 
Dempseyin en büyük arzusu nedir ? 

Dempsey, muharririmiz Hiknlet Feridun'la ayni Merada 
Hikmet Feridım Es, meşhur boksör Dempseyle uzun bir mülakat yapmıştır. 

Bu mülakatı dokuzımcu sahifemizde okU3mnuz. 

Yeni Fransız kabinesi 
iyi karşılandı 

Maamafih çok büyük güçlüklerle 
karşılaşacağı tahmin ediliyor 

. (Yazıst 6 net sahifemizde) 

— Aman doktorcuğum gel, kama bastal. 
— Vah vah, nesi var?.. 
— İki gündür boyanmıyor!.. 
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Hatagda vaziyet 

Türklerin nüfuslarına 
mîllîyetleri yazılmıyor 

nuna Tiirk yerine "islâm, Sünnî,, kaydi konuluyor 

•% 

Antakya 19 (Hususî) — Nüfus ya-
jnnu işindeki dalaveralara devanı edi
liyor. Hatayda Türklere verilen nü
fus tezkerelerinin milliyet sütununa 
Türk yerine «tslâm, Sünnî» kaydi 
konulmakta ve bu tezkereler hâlâ Su
riye damgasmı taşımaktadır. 

Buna mukabil diğer anasıra veri
len nııfus tezkereleıine Ermeni, Alevî 
ve Ortodoks gibi sarih milliyet kayıd-
lan konulmaktadır. Bundan maksad 
Araplarla Türklerin tefrik edilmeme
sini temin etmektir. Halbuki anayasa
nın 10 ımcu maddesi Türk ve Arapla-
n ayn ayn birer ceraaat olarak ka
bul etmiş ve bu iki cemaatten çıkacak 
mebuslan da ayrı ayrı tesbit etmiştir. 
Bıma rağmen Araplarla Türkler bu 
kaydin konulması dolayısile nüfus si
cilline istinaden rey verilmesi mecbu
ri tutulduğu takdirde her hangi bir 
kargaşalık meydana gelmesini temin 
etmek kolaylaştırılacaktır. Bu suret
le intihabatta Türkler aleyhine isti-
fiuie edilmesini düşünmektedirler. 

Kırıkhan 19 (Hususî) — Eşkıya Ko-
çoya muhalif vaziyet alanlann tescil 
muamelelerine mümkün olduğu ka
dar müşkilât çıkanlması ve hattâ bu 
gibi adamlann Aktepe mmtakasmda 

bile ikametlerine mümanaat gösteril
mesi nahiye müdürü ile nüfus memu
runa emir verilmiştir. 

İskenderun 19 (Hususî) — İsken-
deıım yüksek mahkemesi seri kadı-
lığma Abdüllâtif Hazinedar tayin edil
miştir. İskenderun bidayet mahkeme
si müddeiumumisi Hikmet te yüksek 
mahkeme müsteşarlığına getirilmiş
tir. ' 

Antakya 19 (Hususî) — Halep nü
fusunda kayıdlı ve ötedenberl Halep-
te oturan Abdülgani adlı birinin hiç
bir tahkikata lüzum görülmeden bir 
saat zarfmda nüfusa kaydedilerek tes
cil muainelesi İkmal edilmiştir. Bilâ
hare anlaşüdığma göre, bu zat Akte« 
pe nahiye müdürlüğüne tayin edil
mek için sıureti mahsusada getirtil
miştir. 

Hatayda nüfus kaydi bulunmıyan 
Rum katoöklerinden Antuan Rusye 
nammda birinin de yine hiçbir tahki
kata lüzum görülmeden muamelesi 
yapılmıştır. 

Antakya 19 (Hususî) — Kırk sekiz 
saat zarfmda intihap cedvellerinm 
kaymakamlığa verilmesi muhtarlara 
tebliğ edilmiştir. 

Borsanın kapatılması 
Bu husustaki kararnameyi 

aynen yazıyoruz 
Ankara 19 (Telefonla) — İstanbul 

menkul kıymetler ve kambiyo borsa-
smm kapatılması ve Ankarada bir 
borsa açılması hakkındaki kararna
me bugünkü resmî gazete ile neşro
lunmuştur. Kararnameyi aynen bil-
düiyorum: 

Madde — 1447 numaralı kanunun 
İkinci maddesi hükmüne istinaden 
1 nisan 1938 tarihinde Ankarada bir 
menkul kıymetler ve kanıbiyo borsa-

"» açılmasına karar verilmiştir. 
Madde 2 — Yine mezkûr kanunim 

55 inci maddesine müsteniden 1 ni
san 1938 tarhlnden itibaren İstanbul 
menkul kıymetler ve kambiyor borsa-
mmn 3 sene müddetle l-apatılmasma 
karar verilmiştir. 

Madde 3 — İstanbul menkul kıy
metler ve kambiyo borsasında aslî 
âza olarak halen kayıtlı bulunan 18 
acente Ankara menkul kıymetler ve 
kambiyo borsasında aslî âza olarak 
çalışabiUrler. 

Madde 4 — İşbu kararname neşri 
tarihinden muteberclir. 

Ayvacık kaymakamı 
Vekâlet emrine alındı 
Ankara 19 (Telefonla) — Ayvacık 

kaymakamı B. Kemal Vekâlet emri
ne alınmıştır. 

Hariciye Vekilimizle Efgan 
Hariciye Nazın arasında 

telgraflar 
Ankara 19 (Telefon) — Saadabad 

paktmm Büyük Millet Meclisince 
tasdiki münasebetile Hariciye Vekili 
Dr. Tevfik Rüştü Araş ile Afgan Ha
riciye nazırı Feyiz Muhammed Han 
aSrasmda samimî telgraflar teati 
olunmuştur. 

Meksika maslahatgüzar
lığımız Riyo de Janeyroya 

nakledilecek 
Ankara 19 (Telefonla) — Büyük 

Millet Meclisinde kabul edilen son 
bir kanunla hariçte yeniden bazı se
faretler ihdas edilecekti. Haricye Ve-' 
kâleti ilk iş olarak Meksikadaki mas
lahatgüzarlığımızın Riyo de Janeyro
ya naklini kararlaştırmıştır. Bundan 
sonra da Cenubî Amerikada tesis 
edeceğimiz elçiliğin merkezi tayin 
edilecektir. 

Son dakika 
Sovyetlerin Mançurl 
hududunda-tahşiilatı 
Sovyetler 9 fırka ve 

1500 tayyare tahşid ettiler 
Londra 20 (Akşam) — Tokyodan 

bildiriliyor: Mançukuodan gelen haber
lere göre haricî Moğolistan ile bera
ber Sovyetler, Mançukuo hududunda 
1500 tayyare ve topçu kuvvetlerile 
mücehhez 9 fırka asker tahşid eyle
mişlerdir. 

ingilizlerle Japonların 
çarpışmasına az kaldı 
Londra 20 (Akşam) — Tiyen Cin

de İngiliz ve Japon kuvvetleri arasın
da bir müsademe vuku bulmasına ra
mak kalımştır. Japonlar, beynelmilel 
mmtakaya girerek oraya iltica eden 
Çinlileri almak istemişlerdir. Fakat 
İngiliz kumandanı, böyle bir harekete 
silâhla mukabele edeceğini bildirince 
Japonlar çekilmişler ve bir suitefeh-
hüm vaki olduğunu bildirmişlerdir. 

B. Hitler bir çok nazırlarla 
Romaya gidecek 

Roma 20 (Akşam) — Hitlere, Ro-
mayı ziyareti esnasında, Alman Tia-
zırlarmm ekserisi ve ezcümle hariciye 
nazın Baron Von Neurath, general 
Göring, doktor Göbbels ve mareşal 
Von Blomberg ile ve saire refakat ede
cektir. 
İngiliz - İrlanda konuşmaları 

iyi devam ediyor 
Londra 19 (A.A.) — irlanda siyasî 

mahfelleri, hattâ B. de Valeraya pek 
mütemayil olmıyanlar dahi, dün ak
şam her zamankinden daha ziyade 
lükbin görünüyorlardı. Bu mahfeller, 
müzakerelerin ticaret, finans ve mü
dafaa hakkmda anlaşmaya doğru 
ilerlediği kalıaatindedirler. 
Mısır krahnm evlenmesi 

şenliklerine başlandı 
Kahire 19 (A.A.) — Kral Faruk'un 

evlenmesi şenliklerine, bugün Helio-
polis hipodromunda bedevilerin ve 
köylülerin tertip ettikleri bir eğlence 
üe başlanmıştır. Bu eğlenceye, büyük 
Wr halk kütlesi ve bütün Kor diplo
matik iştirak etmiştir. Bu münase
betle Kalıire'ye on binlerce köylü gel
miştir. 

GÜNÜN HADISELERI 

Sovyetlerde neler oluyor? 
' Muhtelif garp gazetelerinin Moskova 

muhabirlerinin yazdıkları mektuplardan 
bizim gazetelere geçmediğini tahmin etti-
ftlm 5u calibi dikkat noktalan çıkardım: 

i Maliye komiseri B. Çubar, selefi olan 
B. Grlnko zamanında yapılan iş bozar-
lıklardan bahsetmiş, Sovyetlerdeki «te
mizliğin» henüz bitmediğini söylemiştir. 
Meğer B. Grinko'nun idaresi altında ya
pılan yalnız casusluk değilmiş, düşman 
mahafilinden alman talimat üzerine de 
hareket ediliyormuş. 

Eski Maliye komiseri, bir kaç aydanbe-
rl mevlcuftur. 

S Meşhur Çekacı ve şimdiki Dahiliye 
komiseri Nilcola İejov, Sovyetlerin Sta-
lln'den sonra en mühim şahsiyeti hali
ne gelmiştir. Yüksek şûrada onun da İs
mini mebuslar ayağa kalkıp alkışlıyarak 
«elâmlamışlardır. İejov, Harbiye komi
seri VoroşUov'dan evvel zikredilmektedir. 

Malûm olduğu üzere, suikasdleri mey
dana çıkaran, kızılordu da dahil olmak 
üzere, bütün Rusyada <(temizlik« yaptı
ran bu zattır. 

• 

Sovyetlerin mebusan meclisi mesabe
sinde olan yüksek şûralanndaki mebus-
lann - diğer parlâmentoların âzalanna 
kıyasla - şöyle bir kontrole tâbi tutula
caklarını, Stalin, tebarüz ettirmiştir: 

— Müntehipler seçtikleri bir mebusun 
faaliyetini beğenmedikleri takdirde, onu 
İntihap devresi henüz bitmeden azlede
rek yerine başkasını seçmek hakkını 
haizdirler. Bu, Sovyet kanunu esasisinin 
bir hususiyetidir. 

A 
Yüksek şûradaki mebuslarm milliyet

lerine göre şöyle bir resmî tasnif yapıl
mıştır: "• 

338 Rus, 80 Ukranyalı, 35 yahudi, 15 
beyaz Rus, 12 Gürcü, 11 Özbek, 8 Tatar, 
8 Kazak, 7 Azerbaycanlı, 4 Çuvoş, 3 Al
man. 

Aralarında uzun senelerdenberi ihtilâf 
halinde bulunan Moskovanm kızıl ve 
Amsterdamm sarı sendikaları bundan 
böyle elbirliği etmeğe karar vermişlerdir. 
Birleşmelerinin esasını, faşizm ve harp 
aleyhdarlığı teşkil edecektir. 

* 

"içtimaî sulh„ 
Demokrat devletler haricî siyasetlerin

de sulhperverdirler. Fakat kendi içle
rinde, içtimaî sulhu bir türlü tesis ede
miyorlar. İşte İspanya'nın hali, işte Fran
sa'da keşfolunan muazzam gizli teşkilât. 

Bu da demokrasinin bir zâafı sayılı
yor. Deniyor ki: Totaliter devletlerin 
yaptığını - yahut zevahirde yapmış gö
ründüğünü - bunlar beceremiyorlar. Esa
sen kuruluşları buna mânidir. Herkese 
söz hürriyeti, matbuat hürriyeti, teşkilât 
hürriyeti ve tabiatile neticede çarpışma... 

Demokrat rejimleri en fazla işgal 
eden mevzulardan biri, yıpratıcı dahili 
mücadeleleri önliyecek bir çare bul
maktır. 

«İçtimaî sulh!».. Fransa'yı da düşün
düren budur... Bu emel, demokrasile bir
likte nasıl telif edilecek?.. 

Kabine buhranını hallettiler. Fakat 
bunun halli kolay değil... Diktatörlük 
kurmadan sınıf mücadelelerini halleden 
biri çıksa asnn en büyük adamı olacak 
amma, nerede? 

*** 

Gayrimübadiller 
Gayrimübadillere iyilik olsun diye ma-

hud bonolar hazine bonolarile tebdil 
edilecekmiş diye dünkü gazetelerde biB 
Irivayet çıktı. Bu da iyi bir şey: Ellerin
de bono bulunanlar istifade edecektik 
Fakat şimdiki bono sahiplerinin pek azı 
gayrimübadildir. Gayrimübadilleri fay
dalandırmanın en İyi usulü, mütebaki 
alacaklarma karşılık kendilerine para ya
hut hazine bonosu vermek ve hesapları
nı artık tasfiye etmektir. 

F. Tanur 

Otobüs meselesi 
Dahiliye Vekâleti bazı 

noktaların yeniden tah
kikine lüzum gördü 

Ankara 19 (Telefonla) — İstan-, 
bulda otobüs meselesini tahkik eden 
müfettişlerin Dahiliye Vekâletine 
verdikleri rapor vekâletçe tedkik 
edildi ve bazı noktalar hakkmda tah
kikatın genişletilmesine lüzum görül
dü, îstanbulda bulunan müfettişlere 
bu yolda; talimat verilmiştir. Müfet
tişler Dahiliye Vekâletinin tesbit etti
ği noktalar üzerinde yeniden esaslı 
tahkikata başlıyacaklardır. 

Becayişleri yapılan 
kaymakamlar 

Ankara 19 (Telefonla) — Uşak 
kaymakamı Âdil ile Doğrul kayma
kamı B. Kemalin becayişleri yapü-
mıstır. 

İstanbul, imar plânına 
göre ne şekil alacak? 

. • • — — 

İlim ve Sinan siteleri l(urulacal(, geniş caddeler 
meydanlar açılacak, Lunaparldar vesaire yapılacak 

Şehircilik mütehassısı B. Prostım, îs-
tanbulım İman için hazırladığı avan 
proje ile maket, Dahiliye Vekâletinin 
büyük salonunda teşhir edilmekte ve 
alâkadar zevat tarafından tetkik edil
mektedir. Avanproje umumî bir tas
vibe mazhar olmuştur. Vekâletin de 
tasvib ve tasdik edeceği muhakkak
tır. Bu proje mucibince İstanbul şeh
rinin istikbalde alacağı şekil şudur: 

Eminönü ve civarı 
Eminönü genişletilecek, YeHicamiin 

sağ yanmdan 20 metrelik bir yol Kumka-
pıya kadar uzanacak, camiin sol cihetin
den başlıyacak 30 metrelik diğer bir yol 
da Sirkeciyi takiben Sultanahmede gide
cektir. Eminönünden üçüncü yol da sa
hili takiben Saraybumuna uzayacaktır. 

Asarı atika mahallesi ve 
inkılâb âbidesi 

Baraybumu parkile yamndaki askerî bi
nalar, Oülhane hastanesi, yanan Adliye 
»arayı, Küçükayasofya, Sultanahmed ca
misi ve civan, asarı atika mıntakası ad
dedilecek, evvelce de yazdığımız veçhile. 
Ticaret mektebinin bulunduğu yere 140 
metre yüksekliğinde İnkılâb âbidesi diki
lecek, Sultanahmed camisinden Akbıyık 
semti ile Ahırkapıya kadar denize uza
nan kısımda, anfiteatr şeklinde küçük 
köşkler tarzında binalar inşa edilecektir. 
Sultanahmed - Beyazıd caddesi genişleti
lecek, caddenin denize nazır tarafı anfi
teatr şekline konulacak ve binalar bunun 
flstüne sıralanacaktır. 
İlim ve Sinan siteleri Yeni-

kapıda ihracat limanı 
Sirkeci meydanı da açılarak düzetile-

cektir. Kapalıçarşı muhafaza edilecek, 
Beyazıd tarafları İlim sitesi, Süleymaniye 
de Sinan sitesi olacak, her iki semtte 
de isimleri ile mütenasib tesisat ve inşaat 
yapılacaktır. 

Eminönü - Eyüp yolu açılacak, Eyüp 
mezarlıklarınm yeı-inde amele mahallele
ri. Gazi köprüsünden Eyübe kadar uza
nan kısım sanayi mıntakası olacak, Gazi 
köprüsünden Eminönüne kadar uzayan 
kısım da dahilî istihlâk işine aid madde

lerin muhafaza ve satışına tahsis edile
cektir. Buraya rıhtımlar, sogukhava de
poları vesair tesisat yaplacaktır. 

Yenikapıda ihracat limanı tesisatı ya
pılacak, Gazi bulvarı tamamlanacak, Be
yazıt - Fatih, Beyazıt - Aksaray yollan 
tevsi edilecektir. 

Beyoğlu cihetinin iman 
Beyoğlu taraflarına gelince, Mecidi

ye köyü sayfiye yeri olacak, Azapkapı 
cihetinde geniş bir meydan yapılacak, 
oradan Tozkoparan yolile Taksime kadar 
30 metrelik bir yol açılacak, tramvaydan 
Ş»yri diğer nakil vasıtaları Beyoğlundan 
Istanbula bu yoldan ineceklerdir. 

Azapkapı - Karaköy yolu genişletilecek,* 
Karaköyde geniş bir meydan açılacak, 
Fermeneciler yolu genişletilecek, iki köp
rü arası küçük deniz sanayiine tahsis 
edilecektir. 

Uç yol açılacak 
Karaköy meydanmm sag cihetinde biri 

Galata nhtım boyu, diğeri 20 metre kadar 
genişletilecek olan Karamustafapaşa yolu, 
üçüncüsü, 30 metre genişliğinde açılacak 
Necatibey caddesi olmak üzere üç yol bu
lunacaktır. 

Karaköyden Kemeraltı, Kumbaracıyoku-
şu yolile Yüksekkaldınma muvazi 30 metre 
genişliğinde yeni bir yol açılacaktır. Be-
yoğluna çıkan ve oradan inen tramvaylar 
yalnız bu yolu takib edeceklerdir. 
Tünel ve Taksim meydanları 

Bu yol Tünelin Beyoğlu tarafından açı
lacak geniş bir meydanda bitecektir. Bu 
meydan için Tünelin karşı tarafındaki 
binalar istimlâk edUecek, Şişli, Harbiye^, 
Maçka ve Kurtuluştan gelen tramvay
lar. Tozkoparandan, Tepebaşı bahçesinin 
yanından Esmalımescidden bu meydana 
çıkarak aşağı inecekler aşağıdan gelen
ler de bu meydandan İstiklâl caddesini 
takib edeceklerdir. 

Taksim meydanı, âbidenin şerefile mü
tenasib bir şekle konulacaktır. 

Luna park 
Taksimden Dolmabahçeye kadar uza

nacak kısımda asrî bir lıma park tesis 
edilecek, bunun yanmda daimi sergi bi
nası yapılacak, Sûrpagob İle civarı ve 
Harbiye mektebinin yan tarafları sayfi
ye yeri haline getirilecektir. 

Çin hükümetinin 
sulh şartları 

Çin hâkimiyetine ve tama-
miyetîne riayetkar bir 

sulh istiyor 
Hankeu 19 (A.A.) — Çin hükümeti, 

Japon beyannamesine cevap addedüen 
bir deklarasyon neşretmiştir. Bu dek
larasyonda ezcümle şu satırlar okun
maktadır: 

Çinin müteaddit vesilelerle göster
diği banş arzusu devam ediyor. Çinin 
silâhh mukavemetinin tek hedefi, Ja
ponya tarafmdan tehdit edilen mevcu
diyetini kormnaktır. Çin, hâkimiyet 
hukukuna ve toprak bütünlüğüne ria
yet eden barış şartları elde edinciye 
kadar mukavemete devam edecektir. 

Alman tavassutu neticesiz 
kaldı 

Berlin 19 — Neşredilen bir tebliğ
de Almanyamn Çin ile Japonyamn 
arasım btümak için tavassut ettiği, fa
kat bu tavassutun neticesiz kaldığı bil-
dirilmektedir. 

Kanadadabirpapas 
mektebi yandı 

Enkaz altından 30 cesed 
çıkarıldı, 22 ağır yaralı var 

Montreal (Kanada) — Montreal ci
varında Sacre-Coeur de Sainte-Hyaci-
uth papas mektebi düı> gece çıkan şid
detli bir yangın neticesinde harap ol
muştur. 

Şimdiye kadar enkaz altmdan, ek
serisi kül haline gelmiş 30 kadar ceset 
çıkaı-ımıştır. 22 ağır yaralı vardır. Bun
lar ateşten kurtulmak için pencereler
den athyarak azalan kınlanlardır. 

Mektebin yalnız duvarlatı kalmış
tır. Yangının bir infilâk neticesinde 
çıktığı anlaşılmakta ise de infiâkm se
bepleri henüz meçhuldür. 

Temelde harp 
devam ediyor 

Franko kuvvetleri yeni 
hücumlarda bulundu 

Barcelona 19 (AJL.) — Resmî teb
liğ: Kıtalarımız Teme l cephesinde 
asilerin hücumla rmı geri püskür tmüş-
lerdir. 1205 rakaml ı tepeyi ist irdad et
tik. 4 düşman tayyaresi düşürdük. 
İki tayyare zayi ettik. 

F ranco ta3^areleri Akdeniz sahilin
deki şehirleri ve bilhassa d ü n Sagou-
te, BenicaSini ve Valanc"! bombardı
m a n etmişlerdir. Valanc'da 8 kişi öl
m ü ş 22 kişi yaralanmışt ı r . 

Salamanca 19 (A.A.) — Resmî teb
liğ: Teruel cephesinde yeni mevziler 
işgal ettik. Cumhuriyetçi lerin m u k a 
bil taar ruzlar ı akamete uğramışt ı r . 
Son iki gün zarfında 12 düşman tay
yaresi düşürdük. 

Ankara tıp fakültesi 
Ankara 19 (Akşam) — Ankarada 

açılması kararlaştırılan tıb fakültesi, 
1941 senesinde faaliyete geçecek ve 
1200 talebesi mevcud olacaktır. 

Linç kanunu 
Bir Amerika ayanı beş 

gündenberi söz söylüyor 
Vaşington 19 (A.A.) — Reuter bil

diriyor: Linç kanununa karşı sena
tonun obstrüksyonu on bir günden» 
beri devam ediyor. 

Luizyana senatörü Ellender, cuma 
gününden beri kısa fasılalarla müte
madiyen söz söylemekte ve kanunu 
tenkit için mütalâalarmı Mısıra ve B»« 
bile kadai" götürmektedir, 

Romanyada evvelce kapatılan^ 
müfrit sağcı iki g&zete yeniden 

intişara başlıyor 
Bükreş 19 (A.A.) — Bundan birkaç 

sene evvel kapanmış olan müfrit sağ
cı iki gazete Caludeorul ve Cuvantul 
yakında tekrar çıkmaya başhyacaktur. 

i 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
**Lüks yaşıyan,, bir 

ailenin içyüzü 
Dostum «N.» yüksek maaşlı memur

lardandır. Bir cumartesi sabahı ken
disini ziyarete gittim. Bir de ne göre
yim? Muhasebeci, selâm çakarak bir 
tomar para uzattı; bordroyu imza
lattı; çekildi, gitti. «N.» un evvelâ göz
leri parladı, sonra yeisle düşünceye 
daldı. 

— Ne o? - dedim. - Ne somurttun? 
AyUk değil mi aldığm?... Eh bugün 
dolusun Sendeyim... Bir lokantaya gö
tür beni... Karşılıkh bira içeriz.,. 

— Lokantaya mı?.., - diye tereddüd 
etti. - Hayır, madem istedin, eve gö-
türeyim... 

— Maksad konuşmak... Nereye 
olursa.... 

Öğle paydosu olmuştu; daha doğ
rusu hafta tatiü başlamıştı. Aşağı in
dik. Ben tramvay durağma doğru yü
rümek üzere davrandım: 

— Nereye?... Gel, gel! 
A... Mükemmel bir spor otomobill-

»lin kapışım açtı, kendi direksiyona 
kurulup beni de yambaşma buyurttu. 

— Güle güle kullan! - dedim. 
O. makinesinin tekniği hakkmda 

izahat veriyor. Bense düşünüyorum: 
"— Yahu! Nereden buldu bu kadar 

parayı da aldı?... Benim bUdiğim bu 
latı şerif ancak maaşile geçinenlerden
dir. Yoksa hamintoya nu başladı? Aca
ba Tayyare piyangosu mu çıktı? Uzak 
akrabasmdan birinin mirasını yeme
sin sakm?...» 

Birdenbire: 
— Nereye ş:idiyonız? - dedim. - m-

m şuradan, benzincinin yanmdan 
ipmıyorsun?... Sizin ev bu sokakta 

değil mi?„. Yoksa apartımanı mı de-
gJŞtirdhüa?... 

— Değiştirmedik amma... Şey... - de-
y»P ağzuun içUıden bir şeyler mml-
dandı. 

Kulağmı ters gösterircesine bü- ta-
«ttt yollardan sapıp öte taraftan hay
di bakalım yme ayni sokağa! 

Bu- şey anhyamadım. Fakat sorama
dım da... Çünkü eve girmişthn. Bayan 
«N.», bizi karşıladı. Salona gü-dik. 

Vay! Eşya tamamile değişmiş: Kü-
oud^miş... Bir de radyo köşede duru-
yor: 1938 modeü! 

«— İşm içinde bir is var!» diyordum. 
O esnada kapı çahndı. Hizmetçi gel-

^' Bir fiskos. Bay, elmi cebme saldı, 
»«•mi beş lira sayıp verdi Kendisme 
PuUu bü: kâğıt uzattüar. Yttttı. Beş on 
cümle konuştuk, konuşmadık ki, yme 
««Pi CU-... Yine fiskos... Bu sefer 50 U-
•̂ ^ Pw... Yme bir kâğıt yatması... 

Sofra başına oturuncıya kadar ay-
»u ameliye bu-kaç defa tekrariandı ve 
gözümün önünde tam yüz altmış lira 
kanatlandı, gitti.. 

Bu ne haldi böyle?... 
«N.» da, her ne hikmetse buz dola-

OMU kUere, yahut mutfağa değU de 
«cicim var!» der gibi yemek odasına 
«oyanlardandı. 

Bayan şişmanlamamak için kızar-
""§ yediği ekmeği elektrik âletüe kı
zartıyordu. Birdenbire hizmetçi ekmek 
"laklarile dolu tabağı devü-di. Hemen 
elektrik süpürgesini getirip süpürdiL 

Pakat kapı yine çalmdı: Yine para 
"««yenler. 

Nihayet «N.» kan ter içhıde, cebüı-
deki son tek liraları da saydı; ve, en 
arkadan gelenlere haber yolladı: 

""• Bu ay veremiyeceğim... Gelecek 
•y... 

Bayan, benim orada bulunduğumu 
««lutmuş olacak ki patladı artık: 

— Eyvah, bay... Ayhğt bitirdin mi?... 

Bozuk giyecek 
satanlar 

Çabuk cezaya çarpılma
ları için bir yol bulundu 
Bozuk yiyecek satan lokanta ve es

nafa belediye zabıtası talimatnamesi
ne tevfikan ceza kesiliyordu. Fakat 
bunlar mahkemeye müracaatla İtiraz 
ediyor, ve ekseriyetle verilen cezalarm 
iptali için karar alıyorlardı. 

Belediye bu münasebetle hükümete 
müracaatta bulunmuştu. Adliye ve 
kâletinden gelen bir tezkerede itiraz-
larm reddini temin etmek üzere bu gi
bi cezalarm belediye zabıtası talimat
namesine değil, hıfzıssıhha kanununa 
istinad ettirilmesi bildirilmiştir. 

Hıfzıssıhha kantmu gıda maddeleri
nin satışı ve imali etrafmda çok katî 
maddeleri ihtiva etmektedir. Bu iti
barla bu hükümlere muhalif hareket 
edildiği takdirde gayet ağır cezalarm 
verilmesi lâzımdır. Adliye vekâletinin 
bu tebliği belediye şubelerine tamim 
edilmiştir. Bu tebliğden sonra verile
cek cezalar, mahkemelerce nakz ve 
reddilmiyeceğinden belediye cezalan 
teehhürsüz olarak tatbik edilecekler
dir. 

Otobüsler 
Beyoğlu İstiklâl cadde
sinden geçmiyecekler 
Galatasarayla Taksim arasındaki ka-

labahğı azaltmak için yeni bir tedbir 
alınmıştır: Şişli tarafmdan gelen oto
büsler ve yük arabaları şimdiye kadar 
olduğu gibi Taksimden Tarlabaşı cad
desine sapacaklar, Tarlabaşı cadd^in-
den, Aynalıçeşmeden geçerek Şişhane 
yokuşuna çıkacaklar, Galatadan 501-
karıya giden yük arabaları otobüsler
de Tepebaşmı geçtikten sonra İngiliz 
sefarethanesi yanından Hamalbaşma 
sapacaklar, Kalyoncukulluğ^, Tarla
başı caddesinden geçerek Taksime çı
kacaklardır, Galatasaray ile Taksim 
arasındaki saha yalmz otomobillerle 
tramvaylara tahsis edilmiştir, 

S e l â m i İ z z e t i n k o n f e r a n s ı 
Arkadaşımız Selâmi İzzet Sedes, ti

yatroya dair konferansım bu ^kşam 
saat 5 buçukta Eminönü Halkevinde 
verecektir. Konferanstan sonra Emin
önü halkevi orkestrası amatörlerin
den bay Renan ve arkadaşı bir kon
ser vereceklerdir. 

E t f i a t in în k o n t r o l ü 
Et fiatlerinin kilo başmda on kuruş 

indirilmesi hakkmda verilen karann 
1 marttan itibaren tatbik edileceğini 
yazmıştık. Bu münasebetle bir çahş-
ma ve kontrol programı hazırlanacak
tır. Bu maksadla Ankarada bulıman 
belediye İktisad müdürü B. Asım Sü-
reyyamn şehrimize gelmesi beklenmek
tedir. 

•ıııııııııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııtıifiııifiıiMiııııııııııııııııifiııııııııa 

Daha benim kürk mantomunki kal
dı... Bakkala beş para veremedik... Ka
saba da... Ev sahibine de... Ay sonuna 
kadar ne yapacağız? 

— Yere batsm şu taksit usulü! Çı
karana lanet.,. İnsana hesabım öyle 
şaşırtıyor M... Peşin para ile alışveriş 
etsem bu kadar para gitmezdi yahu... 
Üstelik te daha ucuz alırdım... 

(Vâ - Nû)' 

Haklı şikâyetler 
Erenkoyü'nde köpek 

tehlikesi 
Bugünlerde Erenköy'ünde Wr 

çok çocukları köpekler tstnyor. 
Bu başı boş hayvanlardan üçü-
nün beşinin bir araya gelerek 
saldırdıkları da görülüyor. Kuduz 
aşısı için müracat edenler ve ih
mal edip etmiyenler var. 

Mektep bahçesine dökülen ye
me kartıklannın etrafında dolar 
şan bu hayvanları toplamak güg 
olmasa gerektir. Köyümüzdeki 
ailelerden çoğu, bunu rica etmek
tedirler. 

Etemefendi sokağmda 117 
numarada Ziya Salahoroğlu 

*** 

Sokaktaki ağaçlar 
kesilir mi? 

Dün gazetemize karilerimizden 
bir zat telefon ederek Beşiktaş'ta 
İhlamur'daki ağaçların kesildiği
ni haber verdi. Ağaç kesilir mi? 

Hem de ağaca bu derece müş
tak İstanbul şehrinin sokakların-
dan... J 

Meyhanede 
kanlı kavga 

Bir sarhoş, başka bir 
sarhoşu yaraladı 

Necati ve Hasan adlarında Ud kişi 
evvelki gece sarhoş olarak Beyoğlun-
da Asmalımescid civannda bir mey
haneye gidip oturmuşlar, orada ge
ne rakı içerlerken başka bir masada 
oturan Sami adında biri ile aralarm-
da kavga çıkmıştır. 

Necati ile Sami ağız kavgası ya
parlarken Saminin arkadaşı diğer 
Necati ile Şükrü de işe karışmışlar ve 
kavgayı büyütereb biribirlerinin üzer
lerine atılmışlardır. 

Kavga arasında bunlardan Şükrü 
tabancasını çekerek dört el ateş et
miştir. Atılan kurşımlardan ikisi Ne-
catinin iki bacağına saplanarak ağır 
yaralamıştır. O kargaşalık arasında 
Şükrü ile arkadaşı Sami de kaçmış
lardır. 

Vaka müddeiumumîliğe büdirilmiş, 
yaralı Necati hastaneye kaldınlmıştır. 
Yapılan ameliyatta kurşunun birisi 
çıkarılmış diğeri bacağında kaünış-
tır. 

Müddeiumumi muavinlerinden B. 
Necati üe adliye doktoru ^ . Salih 
Hâşim hastaneye gitmişler, tahkikat 
yapmışlardır. 

Fazla sarhoş olduğu gibi aldığı iki 
yaranın tesirile büsbütün kendini 
kaybeden Necati ancak sabahleyin 
ayılarak ifade verebilmiştir. 

Necati ifadesinde, çok sarhoş ol-
4uğu için vakanın nasıl olduğunu 
iyice hatırlıyamadığını söylemiştir. 

Biraz sonra Şükrü yakalanmıştır. 
Arkadaşı Sami de aranmaktadır. 

Yüz kadar dilenci müddei
umumîliğe sevkedildi 

Son zamanlarda dUencilerin çoğal
dığım gören belediye malûl olmıyan ve 
eli ayağı tutan yüz kadar dilenciyi ya
kalamış ve müddeiumumîliğe sevket-
miştir. 

Şoförlerin bir 
teklifi 

Plâka resmi yerine 
benzinin şişesinden 

resim alınmasını istiyorlar 
otomobillerden alman plâka borç-

lannm tecili için şoförler cemiyetinin 
belediyeye yaptıkları müracaatler ev
velce reddedilmişti. Belediyenin kara 
nakliye vasıtalarmdan senede aldığı 
resim 65 bin lira raddesindedir. Şoför
ler belediye bütçesindeki bu 65 bin 
liralık tahsisatın hem mikdarmı mu
hafaza etmek, hem de kendi taleb-
lerinin isafını temin eylemek üzere 
yeni tesviye sureti bulmuşlar ve bele
diyeye ba? vurmuşlardır. 

Şoförler plâka ücretlerine mukabil 
benzinin şişesinden muayyen bir re
sim almmasını istemişlerdir. Beledi
ye prensip itibarile bu teklifi kabul 
etmiştir. Belediye şişe basma 7,5 ku 
ruş verildiği takdirde plâka resmi
nin alınmamasını muvafık görmüş
tür. Şoförler bu mikdan fazla bul 
muşlardır. Şoförler, şişe basma 2 ku
ruş verilmesini istemişlerdir. Beledi
ye henüz katî kararını vermemiştir. 

İki tavcı 
Adi taşları elmas 

diye satmışlar 
Bundan bir müddet evvel Trabzon-

dan İstanbula gelen B, Hasan adm-
da biri çarşıda rasgeldiği iki meçhul 
adamdan altmış liraya bir küpe al
mıştı, 

B, Hasan bir müddet sonra bunu 
bir kuyumcuya götürüp göstermiş, 
fakat taşlann sırça olduğu cevabuu 
almca dolandırıldığmı anlıyarak Em
niyet müdürlüğüne baş vurmuştur. 

Zabıta derhal tahkikat ve takibata 
girişmiş B. Hasamn vermiş olduğu 
eşkâle nazaran bu işin tbrâthim ve 
Hasan adlarında iki kişi tarafmdan 
yapıldığı anlaşüarak kendileri yaka
lanmışlar ve sorguya çekilince her 
ikisi de işledikleri suçu itiraf etmiş
lerdir. Âdi taşlan altmış liraya satan 
bu iki tavcı dün mahkemeye veril
miştir. 

İSTANBUL HAYATI 
Makine adam 

D e n i z B a n k u m u m m ü d ü r ü 
n ü n t e d k i k l e r i 

Deniz Bank umum müdürü. B. 
Yusuf Ziya Öniş Deniz Banka geçen 
müesseselerin vaziyetleri üzerinde 
tedkiklerine devam ediyor. Dün şeh-
rimizdeki Deniz müessesleri müdür
leri İş Bankasına giderek B. Yusuf 
Ziya Önişi ziyaret etmiş muhtelif 
işler üzerinde kendisine izahat ver
mişlerdir. Deniz Bank umum müdü
rünün tedkikleri daha on gün kadar 
sürecektir. 

Bayan Sabihanın Cumhuriyet 
gazetesi aleyhindeki davası 

Neşriyat* suretile kendisine haka
ret edildiğirü iddia ederek Ba3ran Sar 
biha Zekeriya tarafmdan Cumhuri
yet gazetesi aleyhine açüan davaya 
dün asliye ikinci ceza mahkemesinde 
başlanacaktı. Fakat gazetenin neşri
yat müdürü gelmemiş olduğundan 
muhakeme başka güne bıraküdL 

Tramvayda rasladığun eski VbB 
ahbap, elindeki gazeteyi uzatarak a d 
acı güldü: 

— Al, dedi, bir şuraya, bir de şa< 
raya hak. 

tik gösterdiği birinci salıifeye göa 
atfom. İri, simsiyah harfler arasında 
kocaman rakamlar ve sıra sıra sı
fırlar. «Amerika 13 zırhh daha yapı
yor, İngiliz bahriye bütçesine ( ... ); 
milyon lira daha ilâve ediliyor, ts* 
panyadaki bir hava harbinde ( ... ) 
bin kişi ölmüştür, o kadar da yaralı 
var. Cinde harp kızışıyor, Japonlar 
rm bir bombardımamnda Çinlilerin 
verdiideri zayiat nûkâan henüz tes-
bit edUemedi. ( . . . ) mahallesinde çir 
kan bir kavgada yirmi kişi yaralan
dı, üç kişi öldü,> 

Sahife baştanl>aşa ölüm makinıe-
lerinin, kan ve cesed yığınlarının 
bilânçosile dolu... Çevirdim. Dostu
mun, parmağile işaret ettiği yaw 
baktım. Yanyana iki ddilumh res-
ttıL Altında şu kelimder: «Sunî adam, 
kendisini yapan mühendisin ya
nında sigarasını içiyor», YanınâAld 
yazıyı okudum: 

Avrupada bir mühendisin yaptığı 
makine adam, sigara, viski içiyor-
muş. Kendi kendine geziniyor, oto
mobil kullaıuyormuş. Daha garibi; 
konuşuyormuş ta!.. 

Dostum gene acı acı güldü ve içini 
çekti: 

— İnsan çılgınhğına bundan iyi 
delil olur mu? Avrupah mühendis, 
makineden adamım yapmak için 
kim bilir ne kadar uğraştı! Sigara 
içen, otomobU laıllanan, içindeld 
plâğa çizilmiş bir knç kelimeyi tek-
rarhyan bu acayip eser, hayretleri* 
karşılanmış, allaşlanmış. Her halde 
bunun çoğaltılmasına da çalışılacak 
ve belki, sımî adam fabrikaları açı
lacak. Pek âlâ, buna diyeceğim yok. 
Fakaaaat... Japon bombardlunanın-
da üstüste yığılan Çinliler, İspanya 
cephelerinde kan içinde çırpınan za
vallılar ve, devletlerin, günden gü
ne kabaran harp bütçderinden, ya-
rm hissesine isabet edecek kurşun, 
şerapnel parçalarını tevekkülle bek-
liyen milyonlarca biçare insanla» 
acaba sigara, viski içmekte bir ku
sur mu işliyorlar, otomobile mi bine* 
miyorlar, yoksa konuşamıyorlar 
mı?,.. Günün birinde, top fabrikası
nın yamnda suni adam fabrikası da 
beraber işliyecek. Biri, günlerce ça
lışarak, yedi kat yerin dibinden çı
kan cansız demir parçalarından; sd-
gara içen, otomobile binen bir kaç 
makine yapmağa uğraşırken öteki; 
düşünen, konuşan, seven ve sevilen 
milyonlarca adamı bir an içinde 
parça parça doğrajrıp yetmiş iki lıat 
yerin dibine gömmek için, gene o, 
düşünen, konuşan kafaların en mü
kemmel eserlerini çıkaracak. Ve bet 
ki; top, tüfek fabrikalarmda da ma* 
kine adamlar vazife alacaklar. D»< 
ğU mi?... 

Sustum. Ne cevap verebilirdim?... 
Cemal Refik 

•MiııııııııııınıııııiHiınnıiHnıııiHuıııııiHiııuııuııııııııııııuHiıaınaMi 

B i r o t o m o b i l b i r ç o c u ğ a 
ç a r p a r a k y a r a l a d ı 

Platon adında birinin idare ettiği 
otomobil Fmdıkhdan geçerken Nuri 
isminde birine çarparak yaralamıştur, 

Yekvard isminde birinin idaresind©' 
bulunan motosiklet Şişhane caddesin
den geçerken Adnan isminde birine 
çarparak kol ve başından tehlikeli su
rette yaralanmasına sebep olmuştur. 

Bay Amcaya göre... 

— Medeniyet ölçüleri de artık bit 
^ayip oldu bay Amca... 

... Bir zamanlar 
güzel sanatlarile... 

Avrupa milletleri ... Kültürlerile 
letcöL.. 

medeniyet taslat- ... Şimdi ise zırhlılannm sayısı ve 
büyi^üğü medeniyet alâmeti oldul 

B. A. — Zavalh tsvlçrel.. Vahşel 
diyan olup kalacak desenei.. 
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Beş esrarkeş yakalandı 

Yakalanan esrarkeşler 

Emniyet direktörlüğü kaçakçılık 
bürosu memurları evvelki gece Ay-
vansarayda bir esrar tekkesi may-
dana çıkarmışlardır. 

Hayati ismindeki birinin idaresin
de bulunan bu yerde İsmail, Hamdi, 
Said ve Anesti isimlerindeki şahıslar 
esrar nargilesi kurarak müştereken 
içmekteler iken anî surette memur
larla karşılaşmışlar, ne yapacaklarını 
şaşırarak silâh çekmeğe kalkışmışlar, 
fakat hiç birşey yapmaca muvaffak 

olamadan yakalanmışlardır. Odada 
yapılan araştırmada esrar kabağı, bir 
mikdar esrar, bıçak ve tabanca: bu
lunarak müsadere edilmiş, hepsi em
niyet direktörlüğüne getirüerek hak-
larmda lâzım gelen kanuni takibata 
girişilmiştir. 

Kaçakçılık memurları, bundan 
başka, Beyoğjunda Panayot isminde 
seyyar bir börekçinin el altından he-
roin satmakta olduğunu tesbit ede
rek kendisini yakalamışlar ve muha
kemeye vermişlerdir. 

Vekiller Heyeti 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

6 — Balıkesir - Demirkapı mevki
indeki antimuan madeni imtiyazının 
feshi, 

7 — Nazilli sulama kooperatifi 
esas mukavelenamesinin tadili, 

8 — Ulusal savaşta zafer hatırası 
olarak B. M. Meclisi birinci devre aza
larına verilmiş olan silâhların maka-
nizmalarının kullanılmaz bir hale 
ifrağı ve fişenklerinin bulundurulma
ması ve varislerden gayri ellerde bu
lunursa müsadere edilmesi, 

9 — Ziraî kombinalar kurumu için 
Fransa, Yugoslavya ve Macaristandan 
hayvan ve araba mubayaasını da 
kabul etmiş ve diğer muhtelif işler 
hakkında kararlar vermiştir. 

Akşeh irde z e l z e l e 
Akşehir (Akşam) — Cumartesi sa

bahı saat 6.45 geçe zelzele olmuştur, 
bunu müteakip 5-10 dakika sonra ge
ne hafif bir surette zelzele tekerrür 
etmiştir. Zarar ziyan yoktur. 

İngi l tere İ t a l y a y a borç 7 0 0 
bin l ira ver iyor 

Londra 19 —, Finans mahfillerinde 
pek te asüsız olmıyarak dönen bir şa
yiaya göre, Londrada İtalyaya borç 
verilmesi için müzakereler cereyan 
etmektedir. 

Financial News gazetesinin yazdı
ğına göre, bu kredileı-in miktarı hak
kında hiçbir malûmat mevcud değil
se de, 500 üâ 700 bin İngiliz lirası 
milvtarmda olacağı zannedilmekte
dir. 

Y u g o s l a v y a Başveki l in in 
A l m a n y a d a tedkikler i 

Berlin 19 (A.A.) — Almanyada bir 
tedkik seyahati yapmakta olan Yu
goslavya Başvekili B. Stoyadinovıç, 
yann sabah Essen'e giderek Kropp 
fabrikalarını gezecektir. Bundan son
ra, Scholven'de bir endüstri fabrika-
smı ziyaret edecek, oradan Düssel-
dorf'a ve akşam üzeri de Mnih'e ha 
reket eyliyecektir. 

Uzak Şarkta 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

JAPON BAŞVEKİLİNİN BEYANATI 
Tokyo 19 (A.A.) — Domei ajansı 

bildiriyor: Başvekil prens Konoye par
lâmentoda yaptığı beyanatta Uzak 
Şark ihtilâfmı doğuran ve Çin hükû-
metüe münasebatm kesilmesine âmil 
olan sebepleri izah etmekle iktifa ey
lemiştir. 

Prens Konoye, Japonyanm İngil
tere, Fransa, Amerika ve Sovyetler 
birliği ile bugün nazik münasebetler
de bulunduğunu kaydettikten sonra 
bu münasebetlerin iyüeşeceği ümidi
ni izhar etmiş ve fakat bu hususta 
mezkûr devletlerin Japonya tarafın
dan umumî dünya sulhunun nefine 
olarak Uzak Şarkta idame ettiği mü
cadeleyi anlamaları lâzım geldiğini 
ilâve etmiştir. 

Sovyet Rusya halk komiser
leri heyet i seçi ldi 

Moskova 19 (A.A.) —, Yüksek Sov
yet meclisi ittifakla halk komiserleri 
heyetini seçmiştir: 

Başvekil Molotof, Başvekil muavin
leri Çubar, Nikojan, Kontrol komis
yonu reisi Kossior, Devlet Plânı Ko
misyonu Reisi Vezenesenski, Haric"ye 
Litvinof, DahUiye Ejoff, Bahriye Pictr 
Simimoff, Endüstri (ağır) Lazar 
Gaganoviç, Makine imalâtı Pruskin, 
Endüstri (Millî müdafaa) Mihael 
Kaganoviç, Endüstri (Gıda) Givinski, 
Endüstri (hafif) Şestakof, Endüstri 
(orman) Rijof, Demiryolları müna
kalâtı Bakulin, Su yolları münaka
lâtı Pakomof, Posta ve Elektrik 
münakalâtı Berman, Ziraat Eike, 
Sovkoz Ziraiat ve hayvan yetiştirmesi 
Yorkin, Stok Popof, Maliye Ziverer, 
Ticaret Mihael Simimof, Haricî tica
ret Çivialef, Adliye Riçkof, Sıhhiye 
Bolgiref, Devlet bankası Reisi Kriç-
manof Yüksek mektepler komitesi 
reisi Kaftanof, Güzel sanatlar komi
tesi reisi Nazarof. 

Dûn akşamki konser 
1937 PARİS SERGİSİ 

Yegâne ve müstesna filmi bütün dünya büyük sinemaları ile 

Şehrimizde S A K A R Y A Sineması 
t a r a f ı n d a n a n g a j e edi lmişt ir . İ s tanbu la gel ir ge lmez gösteri lecektir . 

B U AKŞAM I U K İ V S i n e m a s ı n d a 
İki s a a t d u r m a d a n zevk, eğ lence ve k a h k a h a 

Meşhur Frans ız komediyen ler in in emsals iz eseri 

BAPSINİN KILIĞINDA 
A R M A N D B E R N A R D — RENE LEFAUR — 

PİZELLA — JANİNE M E R R Y 
_ _ B u kadar eğ lence l i f i lm görülmemiş t i r . 

Bir kaç gündenberi şehrimizde 
bulunan beynelmilel şöhreti haiz 
meşhur Fransız viyolonisti B. Jacques 
Thibaud dün akşam ilk konserini 
Saray sinemasmda vermiştir. Çok al
kışlanan viyoloniste buketler veril
miştir. 

B O R S A 
19/1/938 

(AKŞAM K A P A N I Ş FİAİTJİRİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

istikrazı 
dahilî 
1933 istikrazı 

Ünitürk I 
tJnitürk II 
tJnitürk III 
Mümessil II 

Mümessil II 
» ™ 

İ9 Bankası 
> hamiline 
> müessis 

93,50 

98 
18,95 
18,90 
18,90 

40— 
40,50 

10,20 
10,25 

85 

Türkiye Cüm- 97,50 
hurlyet Merkez 
Bankası 

His Anadolu 
Telefon 
Terkos 

Çimento 
İttihad Değir 

23,70 
7,75 

7 
9,90 
13.25 

menleri 
Şark Değir
menleri 

Para (Çek flatleri) 
Paris 
Londra 

Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

23,65,25 
629 

0,79,30 
15,10,33 
86,88,40 

3,44 
4,69,75 

1,42,62 

S-fva 
Prag 

Berlin 
Madrid 
Balgrad 
Zloti 
Penga 
Bükreş 
Moskova 

63,59,30 
22,62,50 
1,97,38 

13,67,25 
34,30 

4,19,25 
3,99,44 

106,35,93 
23,75,50 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet, 

Taksim: Nizameddin, Beyoğlu: Kan-
zuk, Yenişehirde Baronakyan, Bos-
tanbaşmda İtimad, Galata: İsmet, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıoğ-
lunda Barbut, Eminönü: Mehmed 
Kâzım, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Halk, Fatih: Saraçhanede İbrahim 
Halil, Karagümrük: Mehmed Fuad, 
Bakırköy: Merkez, Sarıyer: Nuri, 
Tarabya, Yeniköy, Emirgân, Rumeli-
hisarındaki eczaneler, Aksaray: Ziya 
Nuri, Beşiktaş: Nail, Fener: Balatta 
Merkez, Beyazıd: Cemil, Kadıköy: 
İskele caddesinde Sotiryadis, Yelde-
ğirmeninde Üçler, tJsküdar: Selimiye, 
Küçükpazar: Yorgi, Samatya: Koca-
mustafapaşada Rıdvan, Alemdar: 
Cağaloğlunda Abdülkadir, Şehremini: 
Ahmed Hamdi. 

S E N E N İ N EN GÜZEL — E N N E F İ S — ŞAHANE VE M U H T E Ş E M FİLMİ 

ATEŞ BÖCEĞİ 
J E A N N E T T E M A K D O N A L D 

İ s tanbu lda göster i len b ü t ü n f i lmlerin muvaf fak iye t r e k o r u n u kırmışt ır . 
HALKIMIZIN ARZU ve İSRARI ÜZERİNE YALNIZ 

M E L E K 
F.incmasmda göster i lmes i uzat ı lmışt ır . 

P r o g r a m a i lâve olarak: Çin s u l a r m d a bat ır ı lan P a n a y zırhlısı ve Y u n a n 
v e l i a h d ı m n izdivaç meras imi v. s... 
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Şehir tiyatrosu Dram kısmı 
Bu akşam 20,30 da 

PERGtÎNT drarn 5 perde 
Yazan: Henrik İbsen, Türk-

çesi: Seniha Bedri Göknil 
Komedi kısmı: Bu akşam saat 20,30 da 

(AYNAROZ KADISI) komedi 6 tablo 
Yazan: Celâl Müsahipoğlu. 

ÖLÜM 
Ahmed paşa torunu ve Şurayı Devlet 

âzasından merhum Bay Tevfik, mahdumu 
ve Ankara İş bankası merkez kontrolü şefi 
Ahmed Ferid Güngören'in pederi Bey
oğlu kazanç itirazları tedkik komisyonu 
hesap mütehassısı bay Mehmed Esad 
Güngören kısa bir rahatsızlığı müteakip 
vefat etmiştir. Cenazesi bugünkü perşem
be günü Nişantaş Vali konağı caddesi 113 
numaralı hanesinden öğleyin kaldırıla
caktır. 

Beyoğlu istiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesinin en 
şerefli bir yerinde altında mağa
zası olan bir bina müsaid şeraitle 
satılıktır. Alâkadar olanlann aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UMUM EMLÂK ACENTASI: Ga

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

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

19/1/938 
F t A T L A A 

CİNSİ Aşa^ Yukan 
Kr. Pa, Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 23 5 
Buğday sert 5 22i 5 
Arpa Anadolu 4 5 4 
Yulaf 4 20 -
Nohut 6 35 -
Susam 16 — 16 
iç fmdık 34 20 -
Yapak Anadolu 48 — 52 
Yapak İzmir 59. 20 -

G E L E N 

Buğday 318 
Arpa 195 
Çavdar 15 
Yulaf 25i 
Un 30 
Susara 42 
Mısır 40i 
Fasulye 51i 
Z. yağı 87 
İç ceviK 7 

G İ D E N 

Razmol 199i 
Keten tohumu 10i 
iç fmdık 3 
iç ceviz -2 

D I B F t A T L A R 

Buğday: Liverpul 5,26 
Buğday: Şikago 4,48 
Buğday: Vinipek 5,78 
Arpa: Anvers 4,53 
Mısır: Londra 3,97 
Keten T. : Londra 7,86 
Fmdık G. : Hamburg 45,— 
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NEZLEYİ. 
'İHMÂL ETMEYİNİZ 

VE DERHAL 

HAKIKİYALDA 
PASTİLLERİLE TEDAVİ OLUNUZ 
ÖKSÜRÜK, 6RİP, BOĞAZ 

HASTALIKLARINDAN SİZİ ' 
KORUR VE TEDAVİ 

EDER 

1 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Pazartesi: Kadıköy (Sü
reyya). Sah: (Bakırköy). 
Çarşamba: (Üsküdar) 

Sinemalarında: 
Hanımlar Terzihanesi 

Vodvil 3 perde 
Çeviren: Mahmud Yesari T 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Sanatkâr Naşid ve 
arkadaşları Hakkı 

Ruşen birlikte okuyucu 
küçük Semiha ve Mi^ 
şel varyetesi. 

KADIN İSTERSE 
komedi 3 perde 

AK^AM 
lAbone ücretleril 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 1400 kuruş 2700 kuruş 
6 AYLIK 750 > K50 > 
3 AYLIK 400 » 800 > 
1 AYLIK 150 > — > 

Postia Itlihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8800, altı aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilkade 18 — Ruzukasmı 74 
f. Imuk Gfln^ Otu İktadi Ak««a T«lıı 

E. 12,28 2,10 7,15 9,46 12,00 1,36 
Va. 5,38 7,20 12,25 14,56 17,11 18,47 

İdarehane: Babıâli civan 
AcımuBİuk So. 

No. 13 

ıKLEOPARTA» «ROMA ATEŞLER İÇİNDE» ve «EHLİ SALİP MUHAREBELERİ Filmlerini gölgede bırakan bir şaheser 

K A R T A C A 
MUHAREBELERİ 

Sinemacılık tarihinin en muazzam filmi - Hakikî 100.000 figüran, 10,000 atlı asker-300 
muharebe fili - 50 yelkenli tarihî harp gemisi 

T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü 
. BU AKŞAM SARAY ve İPEK SİNEMALARINDA BÎRDEN BAŞLIYOR 

I Programa ilâve olarak: ÇİN SULARINDA JAPONLAR tarafından Amerikaj. ?ANAY zîrhlıaınîn batırılması (Türkçe sözlü) ve Yunan veliahdının 
• • • • ^ • • • ^ • • • B Atinadp evlenme merasimi ^ ı̂̂ Hî ıı̂ H î̂ ^^^ îHMH^HamHaHHiaHaBHHMMHHH^^H 
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her türlü rabıta ve alâkalar kesilmiş
tir.. 

İngiltere buna ses çıkarmamak
tadır. Fakat bu kanunu esasi ayni 
zamanda İngütereye ûid bulunan 
Şimalî trlündayı da yeni İrlanda dev
letinin mütemmim parçası addet
mektedir. 

îkt müstakü devlet gibi aradaki si
yasî ve iktisadî münasebatı dostluk 
esası üzerinde tanzim için Londrada 
toplanan konferansta İrlanda hükü
meti şefi ve Cumhuriyetçi parti lide
ri General de Valera ŞiTnali İrlünda-
nın yeni İrlanda devletine dahil bu
lunduğu tanınmadıkça İngiltereı ile 
hiç bir anlaşma yapamayacağını bil
dirmiştir. İngüterenin sevkulceyş em
niyeti ve iktisadi refahı için İrlânda-
mn kendisüe dost olması lâzııadn. 
İki taraftan İngiltere Şimalî İrldn-
dayı büsbütün feda etmek istemiyor. 
Bu suretle İngiltere çok müşkü bir 
vaziyette kalmıştır. 

Feyzullah Kazan 
roNnııiHHiııınıııiHiıııııııııııııııııııı iHiıııı ıııııııııııııııııuııııınıııaııiH ıııuııııııııı nıniMinıııııııııııııııınıııııuıııııiHiııımıiM— 

İngiliz imparatorluğu haricen ve 
'daJıilen şiddetli bir sarsıntı geçiriyor. 
Hariçteki sarsıntı Akdenizde İtalya-
nın ve Uzak Şarkta Japonyanm teh-
didkâr vaziyet almalarından ileri ge
liyor. İngiltere şimdi bütün gayreti
ni Akdenizin Şark havzasına Süveyş 
İcanalt vasıtasHe hâkimiyet ve tefev
vukunu temine hasretmiştir. 

Kanal mıntakasında büyük askeri 
ve hava kuvvetleri tahşid edilmiştir. 
Modem büyük İngiliz zırhlılarının 
geçmesine kanalın derinliği müsaid 
olmadığından bunun derinleştirilmesi 
için İngiltere Bahriye Nezareti kanal 
şirketi ile anlaşmıştır. 
I İngiliz İmparatorluğunun dahili 
sarsıntısına başlıca âmil İngiliz İm
paratorluğunu teşkil eden beş do-
Vûnyondan biri bulunan İrlândadan 
geliyor. Bu hükümetin başında bulu
nan Cümuhireyetçi parti yeni bir ka
nunu esasiyi tatbik mevkiine koydu. 
fi« kanunu esasi İrlanda üe İngiltere 
Kralı ve İngiltere devleti ile siyasî 

Karısından yumruk yiyen Amerikalı âlim 
Amerikanın meşhur tabiiyat âlim-

.""^^" profesör Simpson karısından 
«ulûm gördüğünü iddia ederek Nev-
york mahkemelerinde boşanma davası 
a^nıştır. Bu hâdise Amerikanın bo
şanmalar tarihinde heyecanlı bir ye
dilik teşkil etmektedir. Şimdiye kadar 
»oşanmak için ileriye sürülen sebepler 
öaima kadmlann kocaları tarafından 
^hen fena muameleye maruz kalma-
anydı. Şimdi iş değişiyor ve erkeğin 

kadın tarafından fena muamele gör-
inden bahsolunuyor. Amerikan âli

minin avukatı müekkilinin karısından 
dayak yediğini, kadının yumruk vur
duğunu, kocasına kirli çamaşırları zor
la yıkattığım, yalnız eğlenceli roman
lar okumasına müsaade ettiğini, bu su-̂  
retle profesörün ilmî tetebbülerde bu-
lunmasma mâni olduğunu mahkeme
de iddia etmiştir. Bu yüzden profesör 
Sipmson'un bazen gecelerini tabüyat 
müzesinde eski hayvan iskeletleri ara-
smda geçirmeğe mecbur kaldığını söy
lemiştir. Mahkeme kadım suçlu saya
rak boşanma kararım vermiştir. 

Viyanab bir kadın muharrire 

i 

Meşhur bir ahçı 
Fransızlann meşhur aşçısı Gtonin 

Fransanın Londra sefareti aşçıbaşh-
gına tayin edilmiştir. Bu aşçı Fransa-
J^n Belçika sefiri olan Herbette zama-
^nda şöhret kazanmıştır. O esnada 
Fransa cümhurreisi Domergue Bel
çika krahm ziyaret etmişti. Bu müna
sebetle Fransız sefaretinde bir ziyafet 
verilmişti. Bu ziyafette Gonin bir Ala 
malığı yemeği hazırlamış ve bunda o 
Kadar muvaffak olmuştu ki, tabak sof-
^aya geldiği zaman Belçika kralUe 

"^^^l^ cümhurreisi bahğm diri diri 
yüzdüğünü zannetmişlerdi. Bunun üze-
^ıne kral aşçı Gonin'i nişanla taltif 
tmışti. Bugün Gonin Londradaki 
ransız sefaretinde ziyafetler esna-

^>^da sandviçler ve börekler hazu-la-
V âkla şöhret kazanmıştır. Çay ziya-
etlerinde onun bu mamulâtı kapışa 

^^ışa yenilmektedir. Gonin bugünkü 
aiorı ve vitamin nazariyelerinin ta-

^ » l i l e aleyhindedir. Geçenlerde sefa-
^ t misafirlerinden birisi ona hazırla-

gı akşam yemeklerinin ne kadar vi-
•fî in ihtiva ettiğini sorduğu zaman 

V^̂ iıın: «Affedersiniz, bu kelimeyi ilk 
^la işitiyorum!» cevabını vermiştir. 

otomobil kolleksiyoncusu 
. ..^I^^istan mahracalan ve zenginleri 
uriü türlü şeylere merak ederler. On-

^ar da Avrupah ve Amerikah zengin-
aşları gibi misafirlerine meşhur kol-
^Ksiyoniannı göstermekle iftüıar et-

jjıek isterler. İçlerinde bazıları mücev-
^ra t , toplar, bazıları da ava müteallik 
Şya ve saireyi biriktirir. Şimdi Hind-

zenginlerden birisi de bir otomobü 
olleksiyonuna merak sarmıştır. Kal-
utanın meşhur tüccarianndan biri 
an bu zengin en son sistem ve en pa-
ah otomobilleri toplasaydı ne ise der-

Halbuki adamcağız eski otomo-
lUere merak etmektedir. Ne kadar es-
1 otomobil varsa onun garajında yer 
uimaktadır. Bunların içinde 16 si-

"hdırli eski bir otomobil dikkati cel-
oetmektedir. Hindli zenginin koUek-
^y^nu şimdilik 50 muhtelif tiplerde 
jj ^ otomobilden ibarettir. Adamcağız 

u kolleksiyonunu misafirlerine göste-
antl^ ^^yük bir iftihar duymakta ve 

İka garajını tevsi için tedbirler al-
"*akta imig. 

Gemici olmak istiyen bir kız 
Cenubî Afrikamn Kap şehrinden 

bildirildiğine göre bugünlerde oraya 
d£ihil olan ve Finlandiya sancağım ta
şıyan bir yelkenli geminin tayf asmdan 
birinin bir kadm olduğu hayretle gö
rülmüştür. Bu kadm gemicinin ismi 
Vinifred Loyd'dur. 24 yaşında bir İn
giliz kadimdir. Bayan Vinifred İngü
terenin Oksford üniversitesinde tahsil 
etmekte iken fikrini değiştirerek ge
mici olmak istemşitir. Gemici vesikası 
almak için uzım zaman bir yelkenlide 
hizmet etmesi lâzım geldiğinden bayan 
Vinifred Afrikayı dolaşmak üzere olan 
bir gemide iş alarak yola çıkmıştır. Ge
mici kadm karaya çıktıgl zaman, bu 
seyahati maceraya atılmak için değU, 
gemiciliği esasından öğrenmek maksa-
dile yaptığım söylemiştir. Seyahat jrüz 
gün devam etmiştir. Gemici kadm 
erkek gemicUer gibi ayıü ağır işleri 
yapmaktan hiç çekinmemiştir. Gemi
nin kaptanı Oksford'daki üniversite 
hayatım gemiciliğin romantik hayatı
na değişen bayan Vinifred hakkmda 
çok takdirgâr sözler sarfetmiştir. 

Saksofonun mucidine heykel 
Saksofon âletinin mucidi olan Bel-

çikamn Dinant şehri ahalisinden B. 
Saks için mezkûr şehirde bir heykel 
dikilmesine karar verilmiştir. Bundan 
birkaç sene evveline gelinceye kadar 
B. Saks'ın ismini yalnız musiki müte-
hassıslan ve musiki müverrihleri bili
yorlardı. Fakat saksofon âleti cazband-
larm meşhur musiki âleti olalıdanberi 
B. Saks'ın adım bütün dünya tammış-
tır. Saks Almanyadan Belçikaya mu
haceret eden ve flüt imalile meşgul 
olan bir Almanm oğluydu. O daha 
on üç yaşında iken tuhaf tuhaf flûtlar 
yaparak çalar ve dikkati celbederdi. 
Saks bir müddet klarinet ve flüt âlet
lerinin ıslahüe meşgul olduktan sonra 
nihayet saksofon ismini verdiği musi
ki âletini icada muvaffak olmuştur. 
Bu âlet az zamanda Belçikada ve Fran-
sada taammüm etmiştir. Büyük bes
tekârlar orkestralarında saksofona da 
partitürler vermeğe başlamışlardır. 
Bir müddet bu âlet unutulur gibi ol
duktan sonra cazband orkestralarına 
alınmak suretUe tekrar canlandınl-
mıştır. 

göre asırlar geçer, fakat 
kadının ruhu değişmez 

Viyanalı kadın 
muharrirlerden Ad-
riame Gessnen 
yüz sene evvelki, 
bugünkü ve yüz 
sene sonraki ka
dın haackmda bir 
makale yazmıştır. 
Kadm muharrir 
makalesinde diyor 
ki: , 

1837 senesi martımn ilk haftasmda 
ilik bir gün yaşıyoruz... Avrupa Napo-
leon muharebelerinin yorgunlukla-
nndan sonra dinleniyor. Mumlarla 
aydınlanmış salonlarda klavisembol 
üzerinde Beethoven'in sonatları çalı
nıyor, Viyanalı bestekâr Şubert'in 
o devre nazaren yeni sayüan şarküaH 
okımuyor. Sevilen kadına zarifane kur
lar yapılıyor, mektuplar yazüıyor. 
Balayı seyahatleri mükellef posta 
acabalarında yapılıyor. Bunurüa be
raber bazı yenilikler de görülüyor, 
meselâ buharlı gemiler ve şimendifer^ 
1er işlemeğe başlıyor. Herkes bunları 
gördükçe: «Aman yarabbi!..» deyip 
geçiyor. 

Bugün içinde yaşadığımız konfor
lar bize tabiî geliyor. Bir düğmeye do
kunur dokunmaz o ande odamz ay-
dmlamyor, bir musluğu açar açmaz. 
Banyonuzun içine sıcak su akmağa 
başlıyor, müdevver bir levhayı birkaç 
defa çevirir çevirmez dünyanın öbür 
ucundaki bir insanla konuşuveriyor-
sunuz, feza tarikile telgrafla* gönde
riyorsunuz, bir iğneyi diafram'a geçi
rir geçirmez senelerdenberi ölmüş olan 
Karuzo'nun sesini işitiyorsunuz, odar 
nızm bir köşesüıde hiç bir mâna ifa
de etmeden duran bir kutımım düğ
mesini çevirir çevirmez memleketleri 
aşıp gelen türlü türlü ahenklerin ku-

Tanınmış kadm muharrirlerden Adrîenne Gessnen 
yüz sene evvelki, bugünkü ve yüz sene sonraki kadm 
hakkmda bir makale yazmıştır. Kadm muharrir ma
kalesinde dünyanın çök değiştiğini ve değişeceğini, 

fakat kadın, ruhunun değişmiyeceğîni söylüyor 

Kuşdili cinayeti 
muhakemesi 

Karar, üç şahid dinlen
dikten sonra verilecek 
Geçen sene bir gece Kadıköyünde 

KuşdUinde Mahmud baba mezarlı 
ğmda Hacer admda bir kadım para-
sma tamaan öldürerek gözlerini oy 
duğu gibi taşla kafaSım parçalamak
tan maznun Hüseyinin ağır ceza 
mahkemesinde yapüan muhakeme
sinde müddeiumumi, idamım istemiş 
ve karar verilmek üzere muhakeme 
talik edilmişti. 

Cinayet hakmda muhakemenin ve
receği karan merak eden bir çok din-
leyicüer dün öğleden sonra ağır ceza 
muhakemesi salonunun önüne top
lanmışlar, akşam saat beşe kadar 
beklemişlerdir. 

Saat beşte mahkeme açılınca ka
labalık dinleyicUer mahkemeye girdi
ler, maznun Hüseyin de jandarma 
muhafazasmda yerine geçerek elile 
heyeti hâkimeyi selâmayıp oturdu. 

Mahkeme, Hüseyinin evvelce gös
terdiği müdafaa şahidlerinden Meh-
med,* Hasan ve Sati adlarmda üç ki
şinin dinlenmemiş oldukları anlaşü-
dığmdan bunlarm buldurularak din
lenmelerine karar verdi ve muhake
meyi başka güne bıraktı. 

Otomobil ve otobüslere kırıl
maz cam konması meselesi 

Şubat içinde otomobil ve otobüslere 
konulacak olan kırılmaz tripleks cam
lar eski arabalara konmaması için şo
förlerin yaptıkları müracaat belediyece 
reddedilmişti. 

Şoförler cemiyeti, dün yeni bir isti
da vermiştir. Bu istidada Haziranda 
yapılacak senelik muayene neticesin
de 400 eski otomobilin kadro harici çı
kacağım ileri sürerek kısa bir zaman 
için eski arabalara bu camın konul
ması doğru olmadığını ve bu karardan 
vaz geçilmesini rica etmişlerdir. Şoför
lerin bu müracaatı tedkik edilmekte
dir. 

laklarımzı doldurduğunu duyuyor
sunuz, seyahatlerinizi yatakh vagon
larda veya tayyarelerle yapıyorsunuz. 
Herşeyin çabuk, daha çabuk olduğu
nu istiyorsunuz, çünkü içinde yaşadı
ğımız konfor devrinde sürat kadar tar 
biî bir hal tasavvur edilmesi mümkün 
değüdir. 

2037 
2037! Acaba bu rakkam ne ifada 

ediyor! İnsan bunu düşündükçe bir 
ürperme geçiriyor! Acaba yüz senede 
neler olup bitecek? Tabiî bu hususta 
ne söylense hepsi bir kehanetten iba
ret kalır. Herkesin bir tajryaresi ola
cak, tabiî! Otomobil oldukça gözden 
düşecek. Viyanadan Nevyorka raket 
uçuşile iki saatte gidilecek, tabiî! Bü
tün gayri mümkün görünen şeyler 
mümkün olacak. Radyo gene dünya-
nm her tarafından musiki sadalan 
nakledecektir. Ya aşk ne olacak, ya 
biz kadınlar ne olacağız? 

Bunları bilseydik ne iyi olurdu. Fa
kat bu hususta hiç bir kehanette bu
lunmağa imkân yoktur. Kadm, başm-
da: ala garson saç taşırken ve vücu
dunu inceleştirirken nihayet büsbü
tün erkekleşecek gibi görünmüyor 
mıydı? Fatoıt o zamandanberi fikriıü 
gene değiştirdi ve tekrar kadınhğa rü-
cu etti. İnce çizgilere de eskisi kadar 
ehemmiyet vermiyor. Bu hal erkekle
rin hoşuna gidiyor. Şimdi kadmlann 

gittikçe mesleki 
hayata nüfuz et
melerine, azım ve 
iradelerine ve şöh
ret hırsma, velha
sıl kadınlığm ar
tık önüne geçile-
miyen muzaffera-
ne ileri hareketi
ne dair burada 

«ukalâce» mütalâalar yürütebüirdim. 
Fakat kadmlığm bu muzafferane ile
ri hareketi için psikolojik hududlar 
çizilmiştir. Çok şükür ki böyledir 1 

İşte, asü mesele buradadır. Herhal
de hiç bir itiraza hedef olmadan şu 
kehaneti yapabilirsiniz ki, 2037 sene
sindeki kadm da kendisine prestiş e-
dilmeAıden, kur yapılmasından, er
keklerin canım çeken güzel mahlûk
lar olmaktan hoşlanacaktır. Zaman 
ile beraber türlü türlü yüz boyalan 
sanayi de terakki ettiği için, 2037 se
nesindeki kadınm kendisini daha ziya
de giUelleştireceğine de şüphe yoktur. 
2037 senesindeki kadının da, âşık ola
cağım, seveceğini kabul etmemiz lâ
zımdır. 2037 senesindeki kadm da, 
1937 ve 1837 senelerindeki kadmlar 
gibi bundan dolayı saadet ve bahtiyar^ 
İlk duyacaktır. Çünkü ekseriyet iti-
barile kadmlarm düşüncesi aşktır. 

Ümid ederim ki, kadınlığa aid olan 
bu meslekî sim ük ifşa eden ben de-
ğUim. Yüz sene gider, yüz sene gelir, 
kadm gen© o kadm kalır. Kadınlığm 
ruhunu değiştirmeğe muvaffak olacak 
asn görüp yaşamak isterdim! 

Yüz sene sonraki kadm mı? Şuna 
itimad edelim: O kadın da' göklere 
kadar yükselen sevinçlerle ölüm de
recesindeki ıztıraplar arasmda çalka-
mp duracaktır... Bu hususta benimle 
bahse tutuşmak isteyen var mı? 

İKTİSADÎ MESELELER 

Giyecek eşyasını 
ucuzlatmak 

Hükümet yiyecek maddelerini ucuz
latmak için ciddî tedbirler ahmştu-. 
Bunlarm başmda et, ekmek bulım-
maktadrr. Hay&tı ucuzlatmak için 
yalmz yiyecek maddelerüe uğra-şmak 
kâfi değüdir. Çünkü hayat pahalüığı 
denUdiği zaman, yalnız yiyecek mad
deleri hatıra gelmez. Hayatı pahalüaş-
tıran meseleler arasmda giyecek eş
yanın da büyük bir mevki tuttuğtmu 
ımutmamalıjnz. 

Memleketimizde, kumaş, çorap gibi 
giyecek maddeleri pahalı satılmakta
dır. Bilhassa çorap pek pahalıdır, ge
çenlerde bir çorapçı ile bu pahalüık 
etrafmda görüşüyorduk, şu izahatı 
veriyordu! 

— Türkiyede çorap sanayü pek iler
lemiştir. Avrupa ve Amerikanm en in
ce çoraplannı burada yapabiliyoruz. 
Yalnız iplik getirtmek hususunda 
müşkülât çekiyorduk. Birkaç aydan-
beri genel ithalât rejimi tatbik edildi
ği için her yerden iplik alabiüyoruz. 
Hattâ 50-60 numaralık iplikleri bile 
getirtiyoruz. Yakında en ince çorap
ları bile yapacağız.» 

Bugün bımlar iyi... Çorap fabrikala-
rmm, bu son inkişafmdan memleket 
namma memnun olmamak kabil de
ğil... Fakat biraz da fiati ucuzlatmak 
lâzım... Çorapçıya bımdan balısettiği-
miz zaman şu cevabı verdi: 

— Doğru... Fakat makinelerin amor
tisman bedellerini çıkaralım, hattâ 
makinelerin taksitlerirü Avrupa fir-
malanna ödiyelim. Sonra ucuz çorap 
yapabiliriz. 

Fakat bugün bunlarm tahakkuk 
etmesi için uzun senelere ihtiyaç var
dır. Makinelerin amortismalı bedeli, 
taksitlerin ödenmesini bekliyecek olur
sak, giyecek eşyasmı ne zaman ucuza 
satm alacağız?. 

Yapüan hesaplara göre giyecek eş
yası daha ucuza satılabilir. Bu sebeple 
hükümetin bu işle de meşgul olmaca 
başlaması her tarafta memnuniyetle 
karşüanmıştır. H. A. 

Istanbulun 
muhasarası 

Tarih doçenti B. Mükrimin 
Halilin konferansı 

• Eminönü Halkevi tarafmdan İstan-
bulu tanıtmak için tertip edUen kon
feranslar serisinden üçüncüsü evvel
ki akşam üniversite tarih doçenti B. 
Mükrimin Halil tarafmdan «Istanbu
lun muhasarası» mevzuu etrafından 
verildi. 

Münevver bir samUn kütlesi tara
fmdan büyük bir alâka ile dinlenen 
bu konferansta hatip Istanbulım 
Türklerden evvel yalmz bir defa La
tinler tarafmdan düşürüldüğünü tes-
bit ettikten sonra sözünü tstanbulım 
muhasaralarma intikal ettirmiştir. 
Hatip, İslâm tarihlerinin Istanbulun 
fethinden evvel eydi defa muhasara 
edildiği hakkındaki rivayetlerini birer 
birer ve makul surette cerhetmiştir. 
Hatip, Bizans tarihlerine göre Istan
bulun halife Muaviye milâdın 673 
tarihinde ilk defa muhasara edüdiği-
ni o zaman Istanbulun Kadıköy, Ü»-
küdann istilâ edUdiğini, ve Galata 
surlanmn delindiğini ve muhasara-
nm beş ay devam ettiğirü söyledi. 

Hatip, bu ilk muhasaranm nekadar 
feci bir âMbetle hezimete uğradığını 
tebarüz ettirmiştir. B. Mükrimin Ha
lil gelecek salı günü Istanbulun ikin
ci muhasarasından bahsedecektir. 

Küçük Nermin kimin çocuğu? 
Nermin admdaM çocuğunun, ma-

hallebici Ali Ue kansı Fatma Nezahet 
taraflarmdan kaçınlarak zabtedlldiğl 
iddiasile, çocuğunun kendisine tesli
mi için mahkemeye müracaat eden 
Fatma İlhanın muhakemesine dün 
altıncı hukuk mahkemesinde devam 
edilmiştir. 

Mahkeme, kan gruplanmn tahlili 
ile çocuğun nesebinin kati surette ^cs-
bit ve tayin edUebilip edilemiyeceği-
nin açık ola:rak bUdirilmesi için tıbbı 
adlî müdürlüğüne müzekkere yazma
ğa karar vererek muhakemeyi başka 
güne bırakmıştır. 

M 
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Yeni Fransız kabinesi 
iyi karşılandı 

Maamafih çok büyük güçlüklerle 
karşılaşacağı tahmin ediliyor 

Paris 19 — Başvekil B. Clıautemps 
Rdsicumlıuru ziyarete gitmezden ev
vel gazetecileri kabul ederek şu be
yanatta bulunmuştur: 

«Uzun süren buhrana nihayet ver
meğe muvaffak olduğumdan dolayı 
bahtiyarım. Kabinemin hedefi ısla
hat, sosyal adalet, memlekette muh
telif anasır arasmda bai-ış ve emn'.yet 
teminidir. Sermaye sahiplerile işçile
rin elbirliğile çalışmalarmı temin için 
uğranacağız. 

Millî müdafaaya: büyük ehemmiyet 
vereceğiz. Millî müdafaa Nazırı dos
tum Daladier ile, Millî müdafaa işle-
rile meşgu olan nezaretler arasmda-
ki münasebatı gözden geçirdik ve 
bazı ıslaha:ta karar verdik. Bu sebeb-
le Bahriye ve Hava Nezaretlerine baş
ka Nazırlar getirdik. ^̂  

Muhtelif değişikliklerden sonra ka
bine kuvvetli bir şekilde teşekkül et
miştir. Mekanizma hazır ve sağlam
dır. Şimdi çalışmağa başhyacağız.» 

Gazetelerin mütalâası 
Paris 19 — Gazeteler yeni kabine

yi iyi karşıamıştır. Yalnız komünist
ler memnun görünmüj^orlar. Bu fır-
kanm gazetesi olan Humanite diyor-
kl: «Yeni kabine meleketin beklediği 
kabine değildir. Çalışan kütle, halk 
cephesini tam temsil eden bir hükü
met istiyor ve buna malik olacaktır.» 

Sosyalist Populaire gazetesi ise 
halk cephesinin muhafazası lüzu
mundan bahsetmektedir. 
Kabine güçlükle karşılaşacak 

Paris 19 — Tanınmış siyasî mu-
harirlerden Kirülis, Epoque gazete
sinde yazdığı bir makalede diyor ki: 

«Yeni kabinenin iyi tarafı olduğu 
gibi fana tarafı da vaıdır. Kabine 
mütemadiyen devamlı bir ekseriyet 
temini için uğraşacaktır. Kendisine 
tamamile sadık 118 Radikal ve 50 ka
dar Cumhuriyetçi Sosyalist vardır. 
Bunların yekûnu mecüs âzasmın üç
te biri kadar bile tutmaz. 

Kabine merkezden ve sağ taraftan 
rey isterse amele birliklerinin tazyiki 
ve gerv tahdidile karşılaşacaktır. Sol 
taraftaiı rey isterse bu reyi temin için 
bir çok istekler karşısında kalacaktır. 

Bu vaziyet karşısında seçim kanu
nunda ıslahat yaparak meclisi dağıt
mak akla gelir. Fakat malî buhranm 
en şiddetli zainanmda ve ortalıkta 
harp tehlikesi varken seçim kavgası 
yapılabilir mi?» 

İngiliz gazetelerinin 
mütalâaları 

Londra 19 — Gazeteler Fransada 
kabine buhranmm hallini memnuni
yetle karşılamışlardır. Bütün fırka

ları bir araya toplıyan bir kabine te
şekkülü akim kalmakla beraber böy
le bir birliğie doğru gidildiği söyleni
yor. 

İTALYADA MEMNUNİYET 
Roma 19 (A.A.) — Yeni Fransız ka

binesinin teşekkülü İtalyada büyük 
bir alâka ve memnuniyetle karşılan
mıştır. Zira bu suretle Halk cephesi 
formülü fikri zayıflamaktadır. Bu
nunla beraber, İtalyan efkârı umumi-
yesi katî bir şey söylemeden önce ye
ni kabinenin icraatmı beklemektedir. 

AMERİKA SİYASÎ MAHFİLLERİ 
NE KANAATTE? 

Vaşington 19 (A.A.) — Vaşington 
siyasî mahfilleri, Fransız kabinesini 
müsaid bir surette karşılamaktadır. 
Bu mahfiller, kabinede B. Bonnet'nin 
kalmasını yeni hükümetin üç taraflı 
para; anlaşmasına sadık kalacağına 
delil olarak telâkki etmektedirler. 

Hava vaziyeti 
Dün yurdun Trakya Ege mıntaka-

lan kısmen bulutlu, diğer mmtakalar 
tamamen kapalı geçmiştir. Yağışlar 
2Jonguldakta yağmur, Ankara, Kon
ya, Kayseride kar şeklindedir. Rüz
gârlar Cenubî Anadolu ile Eğede 
Şimalden, Trakya Kocaelide Garpten 
orta kuvvette esmiş, diğer nuntaka-
larda sakin olduğu görülmüştür. 

Dün şehrimizde hava sabahleyin 
aa bulutlu, öğleden sonra tamamen 
kapalı geçmiştir. Rüzgârlar Şimali 
Garbî istikametinden saniyede 1 met
re hızla esmiştir. Saat 14 de hava 
tazyiki 760,7 milimetre, en çok sıcak
lık 6,2 ve en az da 0,3 sahtigrad ola
rak kaydedilmiştir. 

24 saat zarfında yağan yağmurun 
metre murabbama bıraktığı su mik-
darı 6 kilogramdır. 

Bir ampul hırsızı yakalandı 
Emniyet direktörlüğü ikinci şube 

memurları şehrin muhtelif semtlerin
deki apartıman kapılarındaki ampulle
re dadanan bir hırsızı yakalamışlardır. 

Pokrad ismini taşıyan bu Ermeni 
genci, evvelki gece Fatihte Kıztaşında 
bir apartıman kapısındaki ampulü aşı-
nrken cürmümeşhud halinde tutul
muştur. 

İki işçi elini makineye kaptırdı 
Yedikulede Kazlıçeşmede bay Rasi-

müı kösele fabrikasında çalışan Meh-
med, bir aralık elini makineye kaptır
mış, parmaklan kesilmiştir. 

Şişlide Halaskar Gazi caddesinde 
Acemyanm fınnında hamur makine
sinde çalışan Abdullah, elini makineye 
kıstırmış iki parmağı kesilmiştir. 

Ticaret odası 
Dün meclis toplandı, 
birçok kararlar verdi 

Ticaret odası meclisi dün saat 15 
te toplanmıştır. Odanm ilk içtima-
mda Büyüklere çekilen telgraflara 
gelen cevaplar okunduktan sonra ruz-
nameye geçilmiş ve gümrükler ida-
resile tacirler arasındaki ihtilâfları 
halliçin oda idare heyetince seçUen 
260 eksper kabul edilmiştir. Eksper 
adedi evvelce 100 dü. Görülen lüzum 
üzerine bu s^ne mikdar arttırılmıştu;. 
Eksperler, hayvan, nebat, ve madenî 
eşya hususlarmda mütehassıstırlar. 

Kendi evinde bediî raks ve bedenî 
talim işlerUe meşgul olanların kazanç 
vergileri nisbetleri üzerinde görüşül
müş ve bımlardan kazanç vergisi ka
nununun 34 üncü maddesinin A fık
rasına evvelce ithal edilmiş olan 
münferid tedrisata' kıyasen jrüzde 20 
nisbetinde vergi alınması muvafık 
görülmüştür. 

Y M C A cemiyetinin muhtelif fa
aliyetleri olduğuna göre bu müesse
senin kazanç vergisi nisbeti üzerinde 
oda idare heyetinin tedkikleri ve ka
rarı dünkü mecliste müzakere edil
miş ve bu müesseseden de, muafiyet
ler halicinde kalan, mekteplere kıya
sen yüzde 20 nisbetinde vergi alınma
sı kararlaştırılmıştır. 

Borsa harici zahire satışı yaptığı an
laşılan iki simsardan para; cezası 
almmasma karar verilmiştir. 

Oda meclisinin dünkü toplantısın
da Zahire borsasına 10 kişilik bir 
hakem heyetile Darülaceze himaye 
heyetine, liman tarife komisyonıma, 
esham ve tahvüât borsasına, kazanç 
vergisi kanunu mucibince meslekî te
şekkülleri olmıyanların kazançlarının 
takdiri için defterdarlıkta' teşkil edi
lecek komisyona birer ve oda yardım 
sandığı idare heyetine de üç âza inti
hap edilmiştir. 

Tütün konferansı bugün 
üçüncü toplantısını yapacak 

Türkiye, Yunanistan ve Bulgaris
tan aıasmdaki tütün konferansmm 
üçüncü toplantısı bugün saat 15 te 
yapüacaktır. Yunan ve Bulgar mu
rahhasları dün şehrimizde gezintiler 
yapnuşlardır. 

Murahhaslar bugün öğleye kadar 
inhisar fabrikalarında tedkiklerde 
bulunacak, bu arada Maltepedeki tü
tün enstitüsile Üsküdar depolarını 
gezeceklerdir. 

Yunan murahhası tütün işleri bak
landaki raporunu heyete vermiştir. 
Bugün öğleden sonraki toplantıda bu 
rapor üzerinde müzakereler cereyan 
edecektir. 

Sıhhate muzır süt ve yoğurtlar 
Fatih zabıtası, dün mmtakada dola

şan sütçüleri umumî bir kontrola tâ
bi tutmuş, neticede 447 küo sütle 29 
kâse yoğurt sıhhate muzır görülerek 
müsadere ve imha edilmiştir. 

[ Haftalılg piyasa, j 
Piyasada geçen haftaya nisbetle 

daha fazla canlılık var 
Piyasada geçen haftaya nisbetle 

daha büyük bir canlılık vardır. Bil-
hsussa meyva piyasasmda hararetli sa
tışlar artmıştır. Piyasa vaziyetini, her 
hafta olduğu gibi, muhtelif madde
ler üzerinde izah etmeği daha fayda-
U buluyoruz: 

Hububat maddeleri — Çavdar için 
istek devam ediyor. Fakat ihraç edi
lecek çavdar bulmak kabil değildir. 

Yulaf istekleri de çoktur. Fakat el
de stok kalmamış gibidir. Arpa ihra
catı da devam ediyor. Arpa, en ziya
de îtalyadan istenilmektedir. Maama
fih biralık aıpalar üzerine son za
manlarda Belçikadan da bir miktar 
taleb vardır. Alâkadarlann söylediği-

^ne göre, bu sene en çok arpa ihraç 
edilen bir seneydi. Bu madde üzerin
de de stok kalmamıştır. 

Kuru sebzelere gelince, Almanya-
dan mercimek, nohud üzerine küçük 
partiler halinde istekler vardır. Al
man firmaları en ziyade soya fasulye
si istemektedir. Almanya, soyajT Cin
den satın alırdı. Çin - Japon muha
rebeleri yüzünden, Cinden Almanya-
ya soya fasulyesi ihracatı durmuştur. 
Almanlar, ileride bir harb vukuunda 
Cinden soya alamıyacaklarım düşün
müşler, Romanyada, Yugoslavyada 
bu ziraatin inkişafına çalışmışlardı. 
Son zamanlaı-da Romanyadan, Yu-
goslavyadan mühim miktarda soya 
ihracatı yapılmaktadır. 

Türkiyede soya ziraati henüz geniş-
lememiştir, Ziraat Vekâleti soya ye
tiştirilmesi için her tarafta çifçiyi teş
vik etmektedir. Bugünkü şerait altm-
da en ziyadfe Trabzon mıntakasmda 
soya ziraati yapılmaktadır. 

Dokuma hanı maddeleri — Tiftik 
piyasasındaki durgunluk devam etr 
mektedir. Mevsim başında, tiftik üze
rine pek büyük satışlar olmuştu. Bu 
hararetli satışlardan sonra, hafif bir 
durgunluk devresi başlamıştı. Maa
mafih bu devre içinde bile, ufak par
tiler halinde satışlar olmuştu. Şimdi 
piyasa daha ziyade durgundur. Fa
kat bu durgunluk tiftik tacirlerini 
endişeye düşürecek mahiyette değil
dir. Çünkü elde stok kalmamış sayı
labilir. Yapağı hakkında söylenecek 
bir şey yoktur. Yapağı da tiftik piya
sasının tâbi olduğu şartlara bağlıdır. 

Pamuk üzerine İstanbul borsasın
da büyük işler yoktur. Son günlerde 
İstanbul piyasasına İğdır mallan gel
mektedir. Maamafih İğdır pamuklan 
daha ziyade, Sovyet Rusyaya sevke-
dilmektedir. 

Av derileri — Her sene bu mevsim
de av derileri piyasası açılırdı. Bu se
ne av derisi mevsimi geldiği halde, 
ortada canlı bir piyasa yoktur. Evvel
ce de yazdığımız gibi, bu sene fasıla
sız bir surette kış olmadığı için, köy

lü av işlerile meşgul olmağa imkân 
bulamamıştır. 

Piyasada geçen seneden kalma stok 
vardır. Lâypzig piyasasmdan ümid 
edilen talebler yoktur. Maamafih av 
derisi için, Amerika ve İngütereden 
gelen mektuplar piyasaya ümid ver
mektedir. 

Tütün — İstanbul piyasasında tü
tün piyasası henüz açılmamıştır. Tü
tün tacirleri, Ege mmtakasımn geçir
diği vaziyetten mülhem olarak, İstan
bul tütün piyasası için bedbin dav
ranmaktadırlar. Son günlerde tütün 
konferansı, tütün tacirleri tarafından 
ehemmiyetle takib edilmektedir. 

Afyon — Piyasada ses şada yoktur. 
Arasıra uyuşturucu maddeler inhisa* 
rmın da, muhtelif memleketlere pek 
ufak partiler halinde afyon sattığı 
haber ahnmaktadır. Bunun haricin
de piyasada tüccar arasında afyon..işi 
pek azdır. 

Yağ piyasası — Son bü' kaç gün 
içinde Trabzon yağlanmn fiati gene 
artmıştır. Toptan Trabzon yağı 85 
kuruştan 90 kuruşa kadar yükselmiş
tir. Urfa yağlan 110 - 120 kuruştur. 
Maamafih Urfa diye satılan yağlann 
ekserisi Kars yağıdır. Bilhassa müte-
ahhidler bu maksatla Kars yağı alı
yorlar. Piyasaya bol miktarda zeytin
yağı gelmektedir. Bu yağlann bir kıs
mı ihraç edümek için piyasaya gel
mişti. İhraç edilemiyen mallar, piya
saya dökülmektedir. Bu yüzden zey
tinyağı fiatlerinde bir ucuzluk baş-
göstermiştir. Asmaltmdaki peraken
deci bakkallarda, en iyi zeytinyağları 
45 kuruştur. Mahalle bakkallarında 
da zeytinyağı fiati 50 - 55 kuruş ara
sındadır. Zeytinyağı fiatlerinde geçen 
seneye nisbetle büyük bir fark vai'dır. 
Geçen sene bu mevsimde perakende
cilerde zeytinyağ fiati 70 kuruştu. 

Vejetalin yağlanmn fiatinde deği
şiklik yoktur. Vejetalin 60 kuruştur. 
Toptan fiat 53 kuruştur. 

Peynir fiatleri — Beyaz peynirin 
kilosu 50 kuruştur. Halbuki geçen se
ne 40 kuruşa satıhrdı, gıda maddele
rini ucuzlatmak yoUan aranıldığı bir 
sırada, peynir fiatlerini de tetkik et
mek pek faydalıdır. Perakendecilerin 
iddiasına göre, toptan peynir satan
lar arasında fiat hususunda esaslı bir 
anlaşma vardır. Topdancılar da so
ğuk hava depolanna pek fazla para 
verdiklerini iddia ediyorlar. Bir tene
ke peynirin buzhanede bekleme ücre
ti 60 kuruştur. 

Yağ, peynü'. yumurta gibi madde
lerin pahalılığı hakkmda tetkik ya
pıldığı zaman hep soğukhava depo
ları ileri sürülmektedir. Hayat bahalı-
hğı savaşma girişildiği bir sırada, so
ğukhava depolan tarifelerile uğraş
mak zamam gelmiştir. — H. A. 

Yazan: 
Guy de Maupassant ] Aile Dostu 

Tefriln No. M 

M 
Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Dört kişilik masa hazırlanmıştı. 
Duroy, yayları eskimiş kırmızı bir 
kanapeye otunmca bir çukura gömü
lür gibi oldu. Forestier girdi, gazetede 
göstermediği bir samimiyetle elini ar
kadaşça sıktı: 

—- Bayanlar beraber gelecekler, bu 
yemekler çok hoş geçer. 

Sonra masaya baktı, kandü gibi ya
nan bir havagazmı büsbütün söndür
dü, kurander olmasın diye pencere
nin bir kanadım kapadı, kendine rüz
gâr gelmiyecek yeri ayırdı: 

— Dikkat etmem lâzım, dedi, bir 
aydır iyi idim, bir kaç gündür gene 
keyifsizlendim. Salı gecesi tiyatrodan 
çıkarken üşümüş olacağım. 

Kapı açıldı, iki kadın göründü. Bu 
gibi şüpheli yerlerde görünmek iste-
miyen kadınlar gibi yüzlerini peçele-
mlşlerdi. 

Duroy, bayan Forestierye selâm ve
rirken kadın sitem etti; sonra arkada-
gma gülümsedi: — Malûm, bayan 
Marellei bana tercih ediyorsunuz, 
ona gidecek vakit buluyorsunuz. 

Oturdular. Metrdotel, şarab listesi
ni Forestierye verince, bayan Marelle 
dedi ki: 

— Baylara ne isterlerse onu veri

niz, bize de en iyisinden çok soğuk 
§ampan3^, tatlı şampanya veriniz, 
başka bir şey istemez. 

Sonra hafifçe, coşkun bir kahkaha 
Ue: 

— Bu gece kafayı çekeceğim, dedi, 
tam bir cümbüş yapacağız! 

İşitmemezlikten gelen Forestier sor
du: 

— Pencereyi kapıyahm mı? Bir 
kaç gündür nezleyim. 

— Kapasınlar. 
Arahk duran kanadı kalkıp kapadı, 

sonra içi rahatlamış, keyfi gelmiş gi
bi oturdu. 

Karısı dalgın, konuşmuyordu, göz
leri masada, sözünü tutmamak üzere 
mütemadiyen söz veren gülümseyişle 
bardaklara bakıyordu. 

Tuzlu lokum gibi, dil ile damak ara
sında eriyen, kabuk içine konmuş ku
lak parçasına benziyen küçük ve tom^ 
bul Ostende istiridyeleri getirttiler. 
Çorbadan sonra balık geldi. Konuş
mağa başladılar. 

Evvelâ sağır sultamn bile duyduğu 
bir dedikodudan, kocasımn bir arka
daşı tarafından yabancı bir prensle 
başbaşa yemek yiyen bir kadının ba< 
şma gelenden bahsettiler. 

Forestier bu maceraya çok gülü
yordu; iki kadm, dilini tutmıyan ada-
nun ahlâksız, alçak olduğunu söylü
yorlardı. Duroy bayanların fikrindey
di, ona göre, t»öyle bir maceranın kah-
ramam, mahremi veya şahidi olan bir 
erkeğin vazifesi hiç bir şey söyleme
mek, sim ifşa etmemekti. 

İlâve etti; 

— Biribirimize itimad edebilseydik 
hayatın zevki artacaktı. Bazan, ekse
riya, her zaman kadınları tutan, sır-
lanmn ifşa edileceği korkusudur. 

Gülümsiyerek sordu: 
— öyle değil mi?,. Kısa süren bir 

saadeti tamir edilmez bir rezalet ve 
göz yaşlarile ödemiyeceklerine emin 
olsalar, ne kadar çok kadm vardır ki, 
ânî bir isteğe, bir saatlik, dayamlmaz, 
şiddetli bir gönül çekmesine, bir aşk 
fantazisine kendilerini kaptırmaktan 
çekinmezlerdi. 

Sanki bir davayı, kendi davasmı 
müdafaa etmek istiyormuş, sanki: 
«Benimle böyle bir tehlike akla bile 
getirilmez, isterseniz tr-?* tecrübe edi
niz» diyormuş gibi katî bir kanaatle 
konuşuyordu. 

İki kadın, doğru söylediğini gözleri-
le tasdik ederek ona bakıyorlaırdı. 

Forestier, âdeta kanapeye uzaiımış, 
bir ayağım altına alnuş, elbisesini le
kelememek için peçetesini yeleğine 
iliştirmişti; birdenbire inanlı inanh 
gülümsiyerek: 

— Duyulmıyacağmdan emin olsa
lar her şeyi yaparlar, dedi. Vay gidi 
kocalar, zavallı kocalar!.. 

Aşktan konuşmağa başladılar. Du
roy, ölünciye kadar değU, fakat uzım 
süren, itimad, dostluk, bağ yaratan 
aşka inamyordu. Hislerin birleşmesi, 
kalblerin birleşmesine basılan mühür
dü. Ama çok kere ajrnhğa sebeb olan 
kavgalardan, yırtıcı kıskançlıktan nef
ret ederdi. 

Susunca, bayan Marelle içini çekti: 
—̂ Hayatın yegâne güzel şeyini erişil

mesi imkânsız isteklerle cfldürüyoru% 
dedi. 

Bıçakla oynıyan bayan Forestier 
ilâve etti: 

— Muhakkak... Sevilmek güzel şey... 
Aklından geçenler bu kadarla kal

mıyordu ama, düşündüklerini söyle
meğe cesaret edemiyordu. 

Kuşkonmazlı kuzu pirzolası getirdi
ler. Forestier sesiıü duyurdu: 

— Gördün mü güzel şeyi!.. 
Kaymak gibi sebze ile lokum gibi 

eti, tadını damağına sindire sindire, 
yavaş yavaş yemeğe başladı. 

Duroy dedi ki: 
— Ben bir kadın sevdim mi dünya

yı unuturum. 
Bayan Forestier, hiç bir şeyin üs

tünde fazla durmıyan edasüe: 
— İlk el sıkıştan büyük saadet ola

maz dedi; biri: «Seviyor musun?» di
ye sorarken öteki «seviyorum» ceva
bım verir. 

Bir yudumda şampanyasım diken 
bayan Marelle boş kadehini masaya 
koyarken: 

— Ben bu derece platonik değilim, 
dedi. 

Dördü de, gözler füdır fıldır, bu sö
ze hak vererek bir şeyler homurdan
dı. Forestier kanapeye uzandı, kollan-
m açıp yastığa dayadı ve ciddî bir ta
vırla: 

'(Arkası var) 
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Taş ve demir devrinden 
sonra cam devri başlıyor 

Kınlmıyany e bükülen yeni tarz camdan 
'"• otomobiller, vagonlar yapılıyor 
^aktn bir zamanda, hir Uadin camdan otomobilinden çiküktan sonra evinde cam dekorla 
ItgoaltU salonunda soyunacak. Cam banyosuna girip yıkanacak, cam havlu ile kurulanacak, 

çam elbîsesitd ve ^laûiuralanm giydikten sonra bfdpya gidecektirl. 

Camdan 
Insaıüık taş devri ve demir devri 

yaşadığı gibi şimdi de bir cam devri 
^^famağa nainzed görünüyor. Çün-
|cü kadmlar yalnız cam ipükten do-
*̂^̂^̂ °̂̂UŞ kumaşlar giymiyorlar, aynı 
^ a j ı d a cam vagonlardan mürek-
fteb trenlerde ve camdan mamul şık , 
Otomobillerde görünmeğe başladılar. 
Cam yavaş yavaş evlerimizin içinde 
çullandığımız eşyayı da istilâ ediyor. 
Meselâ banyolar artık demirden değU, 
camdan imal edüiyor. 
_ Eski meşhur kelâmdır: «Camdan 
pde oturan bir kimse taş atmamar 
laır.» Bu sözü söyliyen âlim adam 

*>ngün sağ olsaydı, acaba ne derdi? 
^ îaamaf ih bugün camdan imal edi-
^ lüks otomobUlere ve trenlere ta^ 
öa atılsa kınlmasmdan korkmatoa-
»|aır. Çünkü bunlarm camlarım kır
mak için her halde bir taş parçasm-
,«an başka bir şey fırlatmak lâzun ge-
"r. Hattâ bir tüfek kurşunu bUe o 
camlara çarpsa hiç bir iz bırakma
dan bir pingpong topu gibi geriye fır-

Cam otomobillerle cam tren îngil-
Y^ede imal edildi, bütün İngiltereyl 
«olaştı ve her tarafta çok alâka ve 
j**^ak uyandırdı. Şimdi o cins cam-
ardan Amerikada da yapılmağa baş-

' J ^ ^ t u - . Bir Amerikan cam fabri-
* ^ ı imal ettiği bu kırılmaz camlann 
*ğlamlığmı herkesin huzurunda aşa

ğıdaki surette tecrübe etmiştir: 
Büyük ve kaim dört köşeü bir cam 

fsabakası dört tarafmdan destekler 
^zenne konulmuş, hayvanat bahçe

mden getirilen bir m o cam tabaka-
^ u ı üzerine çıkarılmaJc istenmiştir, 
^ a t , malûm olduğu veçhile gayet 
^ « Olan fil «çürük tahtaya> basmak 
.»siemediği için camın üzerine çıkan-
rn^a^uştır. Ancak fil mürebbisinin 
W ^ " ^ ^ fısıldamak suretüe verdiği 
/ mmat üzerine hayvan yavaş yavaş 
^ b u y ü k bir ihtiyatla cam tabakası-

ezerine çıkmıştır. Bu esnada her-

otomobfl, cam banyo, camdan tuvalet salonu vagon, 
kes camm çatırdıyarak kınlmasını 
beklerken cama hiç bir şey olmamış, 
yalnız sanki cam değü de bir saç lâv-
ha imiş gibi ortasma doğru büküle
rek çukurlaşmıştır. 

Bu yeni cins cam Temper sistemin
de çelik imal eder gibi yapılmaktadır. 
Çdlk gibi o da evvelâ âzataî derece
de hararete maruz bırakılıyor ve ondan 
sonra birdenbire soğuk suya batınlı-
yor. Bu sayede cam da çelik gibi kı
rılmaz, büküldüğü halde parçalan
maz bir şekil alıyor. Şimdi bu çelik 
gibi sağlam olan cam beşeriyete ha
kikaten bir cam devri yaşatmağa baş-
lıyacaktır. Mademki trenler ve oto
mobiller işlemeğe başlamıştır, ned^ı 
cam devri de başlamasm ? 

Cam trenlerin birçok faydalan ol
duğu söylenmektedir. Bir kere trenin 
sarsmtılan daha az oluyormuş, sonra 
vagonlar daha kolay temlzlenlyor-
muş, kompartimanlardal yemek ve 
meyva gibi şeyler yendikten sonra 
kokulan zail oluyormuş, çünkü cam 
kokuyu dahi içlyormuş. 

Otomobillere gelince; her ne kadar 
içerinin dışandan görünmesi iyi bir 
şey değilse de, otomobil dahilinin çolç 
aydınlık olması ve etraîm daha gü
zel seyredilmesi tercihe şayan görü-
lüyormuş. Bir de motor kısnundakl 
makine aksamınm işlemesi de kapsık-
lann açılmasma hacet kalmadan dı-
şaiıdan kontrol edilebiliyormuş. 

Bundan sonra artık kadmlarm tu
valet ve giyinme odalan da hep cam 
ve ajma ile süslenecektir. Bu sayede 
bütün kadm kaprislerinin bir arada 
tatmin edilmesine imkân hasıl olar 
çaktır. Böyle bir tuvalet odaya malik 
olan bir kadm, odanm her tarafmda 
görünmesine çok sevinecektir. 

Cam otomobillerin ve trenlerin bir 
mahzuru varsa o da yolculann her
kesin tecessüs nazaiına maruz kal-
malandır. Etrafı şefaf bir araba için
de giderken her yeri iyice seyretmek 

çok iyi olduğu kadar herkes tarafm
dan seyredilmek te fena birşey olsa 
gerektir. Bu gibi otomobilde ve tren
de seyahat edenler âdeta caöı kava
noz içinde yüzen kırmızı balıklara 
benziyeceklerdir. Sanki akvariyom 
kaplan tekerlekler üzerine konularak 
memleketten memlekete naklediliyor-
muş gibi bir manzara hasıl olacaktır. 

Onun için halden anlıyanlar, yeni 
yetişen gençlerin bu cam otomobille
re hiç rağbet göstermiyeceklerini söy
lüyorlar. «Geceleri şose kaıarmda 
durdurduklan otomobillerinde muaşa
ka İle meşgul olurken ikide birde ge-
Up geçen yabancı otomobillerin pro
jektörlerine maruz kalmak ve projek
törlerin cam otomobilin tâ ciğerine 
kadar işlediğini görmek gençlerin hiç 
işlerine gelmlyecektlr.» diyorlar. 

Fakat, cam devrinin en büyük mu
vaffakiyeti cam iplik imalâtıdır. Bu 
iplik sert değüdir, gayet incedir. 50 
numaralı bir malcara İpliğinden yüz 
defa daha incedir, tnsana öyle geliyor 
M, yakm bir zamanda bir kadm cam
dan mamul bir trenden çıktıktan son
ra evinde cam dekorlu tuvalet salo
nunda soyunacak, cam banyosuna 
girerek yıkanacak, cam havlu ile ku
rulanacak, cam göml^;ini, cam ço
rabım, cam elbisesini ve cam eldive
nini giydikten ve cam kunduralaruu 
ayaklanna geçirdikten sonra camdan 
bir otomobUe binerek baloya gidecek
tir. 

Akba müesseseleri 
Ankarıtda her dilden kitap, ga

zete, mecmua ve kırtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müeMeselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir, istanbul 
gazeteleri için ilân kaKul, abone 
kaydedilir. Undervodd yan ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satış yeridir. Telefon; 3377. 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Tazan: Arif C. Denker Tefrika No. 63 

Kâşgara giden yollar, bu 
şehirdeki kanlı hadiseler 

— Pek âlâ, dediğiniz gibi hareket 
ederiz. İnşallah her şey yolımda gi
der ve siz de sağ ve salim geri gelir
siniz. 

-o» Merak etmeyiniz, bana bir şey 
olmaz. Ben bu memlekette seyahat et
meye, hem de yalnız başıma seyahat 
etmeye o kadar alıştım ki bir kazaya 
ugnyabilmem ihtimali hatırundan bi
le geçmiyor. 

Böylece konuşarak ormanlığm ke
narına gelmişlerdi. Güldostun hay-
vanlan uzaktan geliyordu. Onlan 
beklemek üzere atlarmdan indiler. Ta
ze bahar yapraklarile süslenmiş olan 
Ipvak ağaçlarmın gölgeleri uzamıştı. 
Çünkü güneş batmak üzere idi. Bir 
kaç dakika sonra Güldostun kervanı 
geldi. Uzaktan Hasan beyin kervam 
göründü. Güldostım atlan birer birer 
önlerinden geçip ağaçlarm arkasmda 
kayboldu. Kervaıun önünde Vassili, 
ardmda da Andrey gidiyordu. 

Güldost Hasan beye elini uzatarak: 
»- Allaha ısmarladık, selâmetler di

lerim! dedi. 
Hasan bey kızm küçük, sert, güneş

ten yanmış elini sımsıkı tutarak bı
rakmadı: 

• - Allah selâmet versin, Güldost 
hanım, tekrar tekrar teşekkürler ede
rim. 

Güldost elini Hasan beyin elinden 
çekti, atına sıçrarken: 

— İhtiyatı elden bırakmayınız, ar
kadaşlarınızı düşününüz... dedi. 

Hasan bey arkasmdan: 
•— Onlan da... Güldostu da düşü

neceğimi diye bağırdı. Fakat, kız ar
tık atım sürmüş bulunuyordu." Gül
dost arkasma baktı, elile veda işareti 
verirken: 

— Güldost ta sizi hatırından çıkar-
zmyacakl... dedi. 

Bu sözler Hasan beyin kulağma 
tatlı bir nağme gibi aksetti. Biran son
ra Güldost ormamn bir köşesinden 
kıvrılarak Hasan beyin gözlerinden 
kayboldu. 

SUâh kervanmm kumandam ıssız 
çöllerde gene yalnız başına kaldı. Ha
san bey, atınm dizginlreini elinde tu
tarak yere oturdu. Hayvanlar kafilesi 
yavaş yavaş yaklaştı. Uzakta, ufukta 
deve kervam göründü. 

Hasan bey kendi kendine: «Onu son 
defa gördüğüm, sesini son defa işitti
ğim bu noktada bu geceyi geçirece
ğim, dedi. 

Güldostım gittiği istikametten dağ
lan aşarak gelen serin bir rüzgâr ka
vak ağaçlannm yapraklarım titreti-
3rordu. San kum tepeleri üzerinde ak
şam güneşinin altın yaldızı ağaç dal
lan arasmdan pırıldıyordu. Uzaklaı* 
da Tanm nehrinin dalgalan sonsuz 
çölün kumlarında hazırlanan mezar-
larma doğru akıp gidiyordu. 

Kervamn ilk hayvanlan yaklaşmca 
Hasan bey kalktı, kervancüanna: 

— Konak yerini bu gece burada ku
racağız. Şurada ormanlığın arkasm-
dal 

Bımu söylerken Güldostu son defa 
gördüğü noktaya işaret etti. 
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Hapiste 
Kaşgar şehri bir çok bereket getiri

ci kanallar tarafmdan katedilen mah
suldar bir ovada kâindir. Suyu bol 
olan Kızılsu ve yahut Kaşgarderya 
nehri bu kanallarm suyunu temin 
eder. Şarka doğru ileriliyen bir dağ 
silsüesinin son uçlan Kaşgan şimal 
rüzgârlanna karşı muhafaza eder. ^ 

Yüksek yaylamsı bir düzlük üze
rinde eski Kaşgar şehri kuruludur. 
Geniş binalar, eski istihkâmlar, Çin 
idaresinin hükümet daireleri hep bu 
eski şehirdedir. 

Eski şehirin eteğinde bir de yeni 
Kaşgar şehri kuruludur. Eski şehir
den daha büyük olan yeni şehrin pa-
zarlan Şarkî Türkistamn bütün ti
caret hayatmı bir araya toplar. Gü
müş ve altm sırma işlemeli çeşid çe-
şid kumaşlar, ağır, kıymetli ipekliler 
ve halılar, ham pamuk ve pamuklu 
mensucat yeni Kaşgar pazarlarmda 
Avrupa rctemulâtile mübadele edilir. 

Kaşgar on seneden fazla, 1877 se
nesine kadar Mehmed Yakub beyin 

Kâşgarda pazar yeri 

hâkimiyeti altmda idi. Yakub bey 
Taşkentll bir sünnl mollanm oğlu ola
rak 1820 senesinde dünyaya gelmiş
tir. O zaman memleket muhtelif han
lıklara aynlıyordu. Yakub bey Ko-
kant hanımn maiyetinde askerlik et
tikten sonra 1852 de Taşkent valisi
nin kızUe evlenmişti. 1864 senesinde 
Orta Asyadaki Çin müslümanlan, 
Dunganlar, isyan ettiği ztıman Yakub 
bey Çimkent ve Taşkent kalelerini 
Ruslara karşı müdafaa ile meşgul bu-
lımuyordu. 

Yakub bey faik kuvvetler karşısın
da bu müdafaadan vazgeçmeğe mec
bur olunca ve bu kaleler Rus generali 
Çemayef tarafmdan zapt edilince 
1865 senesinde Kokant ham tarafm
dan başkumandan olarak Kaşgara 
gönderildi Vazifesi, orada teessüs 
eden ve Cinden ayrılan Türk devleti
ni idare etmekti. 

Yakub bey burada, ayni senenin 
sonbahannda Kaşgar hükümdan 
Buzurku esir etti ve Kokanda gönder
di. Bunun üzerine kendi hükümdarh-
ğmı Uân ederek «Atalık Gazi» ımva-
nmı aldı. Hâkimiyetini Urumçiye ka
dar tevsie muvaffak oldu. Fakat 1876 
senesinde burada Çin ordusUe vukua 
gelen bir muhaî-ebede Çinlüer tarafm
dan geri püskürtüldü. 

Yakub bey Çin Türkistanmdaki Çin 
idaresine karşı son asırda meydan 
okuyan büyük bir kahraman diye ta-
nılmıştır. Fakat Kâşgarda kurduğu 
devlet çok yaşamadı. 1877 senesinde 
çıkan bir saray ihtilâli üzerine Yakub 
bey 31 mayıs 1877 de kendi saray 
adamlan tarafından katledildi. Çin 
hükümeti onun vefatmdan sonra 
garb vUâyetlerini tekrar eline geçir
meğe muvaffak oldu. 

Yazdığuruz hâdiselerin cereyan et
tiği zamanlarda Kaşgar Taotayı, ya
ni valisi, bir Dungandı. Bu adamm 
Kaşgaristana vali olması şu suretle 
cereyan etmişti: 

İsmi Ma-şao-vu olan bu adam Kaş
gar kumandam general Manm mai
yetinde çalışırken bir gün generıd ta
rafından fena halde tahkir edüdiğin-
den dolayı Kâşgarda kalmak isteme
miş ve Çin Türkistamnm umumî vali
si tarafmdan Üç-Turhana nakline 

müsaade olunmuştu. Ma-şao-vu burada 
kaldığı bir kaç sene zarfmda general 
Madan intikam sdmak fırsatmı kolla
makla meşgul oldu. 

Halbuki general Manm mevkii çok 
kuvvetliydi. Kendisine Kaşgar kralı 
ımvanmı veren ihtiyar general hattâ 
Urumçide oturan ve Çin hükümeti
ni tanımıyairak Çin Türklstanım 
senelerdatıberi keyfî ^daresine tâbi 
tutan umumî valiye bUe meydan oku
yordu. 

Bir aralık, general Manm Kaşga-
ristan halkını soyduğu, yüksek verçilet 
aldığı ve ahaliyi köle gibi kullandığı 
hakkında Urumçiye şUıâyetler yağ
mağa başlayınca Umumî vali general 
Mamn azline karar vermiş, fakat bu 
kararım tatbik mevkiine koyama
mıştı. 

(Arkası var) 
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I 
Acemi kaptan 

Hey kayıkçı, Amorikaya ne ta- raftan gidilir?.. 
— Geçen hafta fala baktu'dım; falcı; Vapurla Amerika-

ya gideceksin, vapurda güzel bir milyonere rasgeleceksin, 
onunla evleneceksin dedi... Siz milyoner misiniz?.. 

— öbür kapından bayanm elbise
lerini giydiğin için çıkarmışlar, bura
da da sakın benim tuvaletlerimi giye
yim deme.. 

Kalaba l ık 
Afacan ne zaman babasile sokağa 

çıksa şaşar kalırdı; çünkü babası 
adım başında birine selâm verirdi. 

Bir gün afacan: 
— Baba dedi, ne kadar çok tanıdı

ğın var, cenazen kalabalık olacak!.. 

K a l m a s ı n 
Babası oğluna öğüt veriyordu: 
— İnsan bugün, bitirebileceği işi 

yarına bırakmamalıdır. 
Çosuk elini uzattı: 
— Baba, şu şeker kutusunu veriniz, 

yarma kalmasın, bugün bitirebilirim. 

Yaptığı 
Çocuğa kurşun askerler hediye etti

ler. Bir kaç tanesinin kolunu, bacağını 
kırdı. 

— Ne yapıyorsun? dediler. 
— Harb malûlü yapıyorum! dedi. 

Akılh 
Misafir çocuğu okşadı: 
— Maşallah, dedi, çok zeki... 
— Fevkalâde zekidir, daha dört ya

şını bitirmedi, büyük annesine: Ca
daloz! diyor... 

Toplama 
Hesab dersinde, öğ'retmen anlatıyor: 
— Bir cinsten olmıyan iki şey tof)-

lanmaz. Meselâ bir iskemle ile bir ma
sa toplanamaz, çünkü ne iki iskemle 
eder ne de iki masa... 

Çocuklardan biri atıldı: 
— İyi ama biz bir kilo sütle bir kilo 

suyu topluyoruz, pek âlâ iki kilo süt 
ediyor!.. 

Gece 
Gece yansından hayli sonra. İki 

genç yolda bir karartı görüyor. 
— Bu da ne?... 
— İnsana benziyor!... 
Yerdeki karartı bitkin bir sesle: 

Ne olur, bil' ıslık çalar mısınız!.. 
— Sen kendin çalsana. 
— Çalamıyorum, çok sarhoşum. 
Gençlerden biri ıslık çaldı, bir 

evin orta kat penceresi açıldı, bir ka
dın sesi duyuldu: 

—i Seni sarhoş köpek seni!... Seni 
hınzır seni!... Seni rezil, utanmcı:, 
arlanmaz seni!... Süpürge sopasmı 
kapıp geliyonım. 

Sarhoş gençlere döndü: 
—H. Teşekkür ederim, evden tanı

dılar! dedi. 

— Annen seni bu kadar dekolte 
elbise ile görecek olursa danlmaz mı?. 

— Çok danbr, çünkü elbise onun... 

Ha!.. 
Afacan yere oturmuş, ağhyordu. 

Bir hayli ağladıktan sonra annesine 
sordu: 

— Ben neden ağhyorum anne.. 
— Bu fena havada seni sokağa çı

karmadım diye.. 
— Ha, sahi!. 
Ve Afacan gene ağlamağa başladı.. 

K o n s e r d e 
— Ne yapıyorsun? 
— Mendilimin ucunu düğümlüyo-

rum. 
— Neden? 
— Bu çalman parça çok hoşuma 

gitti, yarın melodisi akhmda kalsın 
diye mendilime düğüm yapıyorum I,. 

— Ne o, bu gece gözlerin perdeli!.. 
— Ne yapayım, kanm locada otu

ruyor... 

O z l e m e m i ş 
Kocası bir haftalık seyahatinden 

dönünce karısına sordu: 
— Beni göreceğin gelmedi mi? 
— Gelmedi kocacığım... Geceleri 

ceketlerinden birini bir kanapeye, 
pantalonlanndan birini başka bir ka
nepeye, gömleğini bir iskemleye, ça-
maşırlannı başka bir iskemleye atı
yor, iskarpinlerinin birini yatağın al
tına, birini koltuğun altına fırlatıyor, 
iki de sigara içip odayı havasız bıra
kıyor, yerlere de bahçeden toprak ge
tirip serpiyordıun, sen yammda İmiş
sin kadar oluyordu!.. 

I Perşembe musahabeleri 

— Bu bay muhakkak ademi müda
hale taraftan olacak... 

Yankesici 
— Maznun ayağa kalk. Adın ne? 
— Ahmed. 
— Ne iş yaparsın? 
— Saatçilik.. 
— Anlamadım. 
— Saat araklarım!.. 

Dilenciler 
— Günde kaç para kazanıyorsun? 
— Bir lira. 
— Bir lira mı?. Ayol ben senin 

kadar sakat olmak bahtiyarhğma 
nail olsaydım günde beş papele para 
demezdim!.. 

Mantık 
iki kafadar yolda durmuşlar, bir 

dükkâmn camekânmdaki barometre
ye bakıyorlardı: 

— Görüyor musun, soğukta cam 
genişlediği için cıva aşağı İniyor. 

— Ya sıcakta? 
— Sıcakta cam daralır... 
— Öyleyse yaz günleri rakıyı bü

yük kadehle içmell!.. 

Bilir 
Adam iki yanma yalpa vurarak 

yürüyordu, fena sarhoştu. 
Kazara biri çarptı, sarhoş kızdı. 
— Ne istiyorsun be, ben kendi ba

şıma düşmesini bilirim!.. 

Ayıp 
Geçenlerde bir gün sevimli sahne 

sanatkârımız Rıza Mahmud, arkadaş-, 
larından bir bayanın odasına girdi. 
Bayan aynamn karşısında 3rüzünü 
boyuyordu. Mahmud: 

— Çok güzelsiniz, dedi. 
Bayan hiddetle: 
— Ben dedi, yalandan nefret ede

rim... 
— Bu muhakkak, ama bunu boya

nırken söylemek ayıb değil mi?.. 

Cumhuriyet çocuklarına 
hürriyet terbiyesi 

Yazan: Selim Sim 

— Anlaşıldı, daktUoma bir kâtlb 
tutmam lAnm... 

Çocuklar, 
Altı yüz seneden fazla; süren Os

manlı İmparatorluğu bir mutlakıyet 
idaresi idi. Devletin başında bir pa
dişah vardı. Onun bir dediği iki ol
mazdı. O her istediğini yapar, dile
diği kimselere mükâfat verir, ihsan 
verir, mevki verir, onları ihya eder; 
gazab ettiklerini zindanlarda çürü
tür, sürer evlerini yıkar, hanumanla-
rmı söndürürdü. Memlekette yalnız 
bir efendi, bir velinimet vardı: Padi
şah! Millet hiç bir hakka malik olmı
yan bir esir idi. O insanlığın birinci 
hakkı olan hürriyetten mahrum idi. 
Kendisine yapüan her şeye boyun eğ
meğe mecbur edilmişti. Bu niçin böy
le yapılıyor? Bu gadirdir, bu zulüm
dür, demek kimsenin haddi değildi. 
Herkesin ağzını tıkıyan bir söz vardı: 
îradei seniye! Padişah iradesi Allah 
emri gibiydi. O geri dönmez, o mut
lak yapılırdı. Her ne şekilde olursa 
olsım toplanmak yasak, devlet işlerine 
karışmak, onları tenkid etmek yasak, 
ecnebi gazeteleri okumak yasak, dü
şündüğünü söylemek, yazmak yasak, 
Avrupaya gitmek yasak, gözden dü
şenlerle görüşmek yasak, diyebilirim 
ki rahat nefes almak yasaktı. İstib-
dad bütün bir milleti her türlü insa
nî haklardan mahrum etmişti. 

Atatürk - akıllara sığmıyan kah-
ralnanca bir hareketle - Osmanlı İm
paratorluğunun bu hiç bir kayde bağ
lı olmıyan mutlakıyet idaresini yıktı 
ve milletin hakkını tanıyan, ona hür
riyet bahşeden Cumhuriyeti ilân etti. 
Türk milletine şöyle hitab etti: «Sen 
efendisin, bu memleket senindir! Onu 
sen idare edeceksin, sen kimsenin 
bendesi, kimsenin esiri değilsin, hür
sün, vatanın selâmet ve saadeti yo
lunda her düşündüğünü söyliyebilii'-
sin, yazabilirsin! Medenî bir insanın 
her türlü hak ve imtiyazlarına malik
sin. Cumhuriyet kanunları kimseye bir 
imtiyaz vermez, onun nazarında zen
gin fakir, büyük küçük herkes bir
dir.» 

İşte yavrularım bu İki şekil idare
den birincisi milleti esir bir bende, 
ikincisi ise hür bir efendi tanıyor. 

Yalnız hürriyetin ne olduğtmu, in
sanları ne gibi İmtiyazlar ve vazife
lerle mükellef kıldığım daha küçük 
yaşta öğrenirseniz üeride büyüyüp te 
hayat savaşma atıldığmız vakit on
dan yolile istifade edersiniz . 

Öyle ise size Ük önce bir kere hür
riyeti tarif edeyim: 

Hürriyet hiç kimsenin bendesi, kö
lesi, esiri olmamaktır. Başkalarını za
rara sokmamak şartUe dilediğini ya
pabilmeğe hürriyet denir. 

Medenî milletlerde herkesin hür
riyetini tahdid eden bir kanun var
dır. Onun İçin her ferd ben hürüm 
her istediğimi yapanm! Bana kimse 
kairışmaz, diyemez. Başkasmm rahatı
nı kaçıran veya başkalanna zarar ve
ren şeylere kanun müsaade etmez. Si
ze bunu bazı misallerle izah edeyim: 

Hürriyet olan bir memlekette top
lanmak insanlarm en tabiî bir hakkı
dır. Beş on kişi bir evde toplamr da 
bağırır, çağırır şarkı söyler, çalgı ça
lar ve gürültü her gece sabahlara ka
dar devam edip komşuları rahatsız 
ederse buna kanun İzin vermez. 

Hürriyet gazetelerde dilediği şe
kilde yazı yazmağa herkese müsaade 
etmiştir. Yalnız bu yazılar memleke
tin veya cemiyetin zararına' olursa 
o adam ceza görür. 

Demek hürriyet başkalarmın hak-
kuıa tecavüze müsaade etmiyor. Dün
yada en hür yaşıyan milletlerden biri 
îsvlçredir. Orada yaşıyan insanların 
kanım ne gibi hususlarda hür olduk
larını birer birer madde, madde kay
detmiş ve bunu bir takun nizamlar, 
taüimatnamelerle halka bildirmiştir. 
Sokakta, gazinoda, lokantada, otelde, 
tiyatroda, toplantılarda, hattâ insa
nın oturduğu evde neleri yapmağa 
hakkı olmaidığmı ve yaparsa ne gibi 
cezalara uğnyacagmı herkes bilir. 

Onun için orada herkes hürriyetten 
azamî derecede istifade eder. 

Farzedelim ki vapurlal bir eğlenti
ye gidiyorsunuz. Yanınızda gramofo
nunuz var. Hemen kurup sevdiğinla 
plâkları çalmağa başlıyorsımuz. Öy^ 
le ya hürriyet var kim ne kanşır? Ha* 
yır! Çalamazsmız ve hürriyeti anla
mış bir insansanız çalmamalısmız. 
Olabilir ki sizin pek hoşlandığınız bir 
plâk bir başkasmm kulaklarını ra
hatsız eder veya yamnızda oturan 
zat yeni bir felâkete uğramıştır da 
müzik dinlemek istemiyor. Her ne şe« 
kilde olursa olsun onım hürriyetine 
tecavüz etmiş olursunuz. Veya dört 
beş arkadaş gene böyle umuma mah
sus bir trene biniyorsunuz ve coşâ * 
rak türkü söylemeğe kalkıyorsunuz. 
Eti'aftakilerin rahatsız olup olmıya-
caklarmı hesaba katmazsanız siz hür 
değil, bir müstebid olursunuz. 

Gece yarısı aklmıza esiyor eviniz
de radyonuzu a'çıyorsımuz ve en son 
perdeden Viyanadan bir caz dinle
mek istiyorsunuz. Evim değil mi? 
kim ne kal-ışır? Hürriyet var! diyorsu
nuz. Evet kimse karışmaz, fakat sizin 
gürültünüz yanınızdaki odada uyuyan-
lan rahatsız ediyorsa ve siz hürriyeti 
anlamış bir insansanız bundan vaz
geçmelisiniz. Uyku saatinde hür bir 
insan gürültü etmez. 

Hür bir insan daima her hareketin
de başkalarının da; hürriyetine teca^ 
vüz etmemeği düşünür. 

Cemiyet halinde yaşıyan insanlar 
birbirlerinin hürriyetine riayet eder
lerse yani saygı sayarlarsa öyle bir 
memlekette hürriyetin kıymeti var
dır. Bakmız size başımdaiı geçen bir 
vakayı anlatayım: 

Geçen yaz bir pazar günü Büyük-
dereye gitmek üzere köprüden Boğaz
içi vapuruna binmek üzereydim. Yaş
lan on altı ile on sekiz arasında baş
larında lise kasketi bulıman on kadar 
genç itişerek, hattâ kadmlara çarpa
rak bağrışa', gülüşe vapura girdiler. 
Gençlik kanı kaynıyor, hepsi neşeli! 
Hepsi canlı! Bu da güzel! Güzel ol
mıyan kaba şakaları ve etrafmdaki-
lerin hürriyetine hürmet etmemeleri 
idi. Vapurda güverteye geldiler, be
nim yanımdaki boş yerlere doldular. 
Ben de elimde f ransızca bir mecmua
ya göz atıyordum, Beşıktaşla Orta-' 
köy arasındaki mekteplerin önünden 
geçerken bir şarkı tutturdular. Balı
ğı koydum taaaaavaya! Sıçradı çıktt 
haaaaaavaya!... Ömrümde bu kadar 
kötü, bu kadar akordsuz ses işitme
dim. Bu yetmiyormuş gibi içlerinden 
biri bir teneke boruyu ağzına yapış
tırdı bir kat daha bozuk ve boğuk bir 
sesle sinirlerimi rahatsız etti. Vapur 
kalabalıktı. Başka oturacak yer ol
madığı için susup katlanmağa mec
bur oldum. 

Nihayet dayanamadım yanımdakt 
gence sordum: 

— Siz mandolin çalmasını bilir 
misiniz? 

— Hayır! dedi, başını çevirdi. 
Tekrar sordum: 
— Musiki mualliminiz mektepte sizş 

ses dersi vermez mi? 
— Verir, vermez ne üstüne elzemi 

dedi ve âdeta kızdı. 
Bu sefer ben gene aynı mülayim 

sesle: > 
— Oğlum ben Avrupada çok gea-

dim. Tıpkı bugünkü gibi Danimar-
kada iken bir tenezzüh vapuruna 
binmiştim. Oraya sizin gibi on kadar 
mektepli genç geldi. Ellerinde man
dolinler ve gitarala'r vardı. İçlerinden 
biri: I 

— Müsaade ederseniz biraz müzik 
yapacağız! diye yüksek sesle haykır
dı. Her taraftan: 

— Hayhay! Memnuniyetle! Sesle
ri yükseldi. Hem çaldılar, hem söyle-
dUer. O halk türküleri, o halk raks 
havaları hâlâ kulaklarımda. Nihayet 
bir iskeleye çıkarlarken arkalanndîuı 
herkes: 

I 

— Ne yazık keşke inmeselerdil di
ye hayıflandüar. SeUm Sim 

(Devamı 12 üncü sahifede) 
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Dempseyln lokantasında bîr gece 
Garip bir yemek listesi: Yumruk rostosu, 

nakavt olmuş tavuk /.. 
Dempsey: "Dünyada aşktan daha güzel şey yoktur. Dünyanın en mesud 

adamı benim. Kanma çılgınca âşıkım. Pilâva, lokuma bayılınm,, diyor 

Kuvvetli olmak için ne yapmalıdır ? Dempseyin en 
büyük arzusu yüz elli sene yaşamak!.. 

Amerikada en büyük spor şöhreti, 
en büyük spor yıldızı addedilen adam 
muhakkak ki eski dünya boks şam
piyonu Jack Mempseydir. Amerika-
da ona âdeta millî bir spor kahra
manı nazarile bakıyorlar. Kendisi
ne hâlâ ((The Champion of champions»; 
yani «şampiyonların şampiyonu» di
yorlar. 

Bugün Dempsey Amerikada en 
büyük devlet adamlarile, en yüksek 
ticaret adamlarile senli benlidir V9 
bütün Amerikan spor teşkilâtı eski 
dünya şampiyonunun elindedir. 
Amerikada Dempseyin şöhreti o de
rece büyüktür ki sokaktan bir kutu 
kibrit alsanız üstünde Dempseyin 
resmi vardır. Bakkalûan ince şeffat 
îîâğıdlara sanlı domates alsamz, 
gene kâğıdın üzerinde Dempseyin 
resmini görürsünüz. 

Dünya şampiyonunun Nevyorkta 
sekizinci avenüde Amerikanın en 
lüks lokantalarından birini açtığım 
işitince hemen gidip kendishıl görme» 
ge karar verdim ve sekizinci ave-
nüdeki lüks lokanta ve bara koştum. 
Fakat Dempseyi görmek ne müm-
kiin... Evvelâ kendisinin sekreterini 
görmek lazımmış!.. Ona müracaat 
etmek istedik. Sekreterin de bir ka-
dm sekreteri varmış., o karşımıza 
çıktı. Nihayet öğrendik ki Dempsey 
tayyare ile Şikagoda yapüan bir 
boks maçına hakemliğe gitmiş... Ya
rın gelecekmiş... Ertesi günü gittik. 
I>empsey gene tayyare ile Vaşington-
<ia bir maçı idareye gitmiş... Tamam { 
bu tarzda beş gece Dempseyin barı
na gittik, geldik. Ve nihayet altm-
cı,günü Dempsey bize sekreteri vasi-; 
tasile şu haberi gönderdi: 

Hayatında ilk defa bir türkle 
bilhassa bir Türk gazetecisile görüş
mekten çok zevk duyacakmış. Ya-
^m gece için kendisi beni barda ak
şam yemeğine bekliyormuş... Ertesi 
gece Dempseyin barına gittik. 

Jack Dempseyle nasıl 
görüştüm?.. 

Salonda çügm bir rumba çahyor... 
•Bir genç kadm gayet kaim sesile In-
S*^e bir şarkı söylüyor... Bize hiz
met eden genç kızlann hepsi mavi 
*P«Jöi pijamalı... 

Gayet iriyan, sırtmda son derece 
Ç* bir elbise ile güler yüzlü bir adam 
J^^saooıza yaklaştı ve elini uzattı, 
kendisini takdim etti: 

— Jack Dempsey... 
*4«neceri güldü» 

'^«»Pseyin Akşam'a hediye etti|i 
l>br f otograb 

Dempsey Akşam'm eski bir nüshasını tetkik ediyor 

— Sanki kendisini kim^e tanımaz-
mış gibi her zaman böyle ismini 
söyliyerek kendini tamr... dedi... 

Dempsey gülerek: 
— Size bir sürprizim var... dedi, 

benim barımda gayet güzel türkçe 
konuşan bir garson çalışıyor, ken
disi İstanbullu... Servisi bize o ya
pacak. Yalnız ben elbise değişece
ğim. Frağımı giyeceğim. Yahut ye
meği böyle yiyelim de... Türkçe bi
len garson nerede? 

Biraz sonra yammıza türkçe: 
—H Hoşgeldiniz efendim!., diyerek 

yaşhca bir adam yanaştı. Şemon 
Kohen adlı Amavutköylü bir muse-
vi... 32 sene evvel İstanbuldan aynl-
ımş... Fakat türkçesinden bir keli
me unutmamış. Bize servisi o yap
mağa başladı. 

Dempsey: 
— Bir yanâan yemek yeriz... Bir 

yandan konuşuruz... Olmaz mı?, de
di... Hareketleri bir sinema jön-
prömiyesi gibi... Zaten uzun zaman 
sinemada oynamış... Barın duvarları 
arkadaşları olan sinema artistleri
nin fotoğrafları, el yazılarile dolu... 
Harold Loyd, Şarlo, Greta Garbo, 
Marlene Ditrcih... Hepsi burada... 
Bazı duvarlarda da dünya şampi-
yonlanmn sıra sıra resimleri... 

Ük aklıma gelen sual biraz garip 
oldu: 

—• Aşk hakkında ne düşünüyor
sunuz?., diye sordum. Jack Dempse
yin yüzü güldü. Sağ elinin beş par
mağını ucuca birleştirdi. Gözlerini 
süzerek bu birleştirdiği beş parma
ğının ucunu dudaklarına götürdü 
ve öptü: 

— Dünyada aşktan daha güzel 
şey yoktur... dedi. 

— HİÇ âşık oldunuz mu? 
— Şimdi büe âşığım... Şimdi bile 

aşk içindeyim... 
Merakla sordum: 
— Kime? 

•— Kime olacak, karıma... Kanım 
çügm gibi severim... Size biraz son
ra resmini göstereceğim... Belki bu 
gece gelir... Size takdim ederim. 

— Hayatınızdan memnun musu
nuz? 

— Dünyamn en mesud adanu 
benim... İstediğim şöhreti yaptım, 
istediğim kadar kazamyoııım... Be
rn seven, benim ona taptığım çok 
güzel bir kanm, iki güzel kızım var... 
Evim dünyamn en mesud yuvası
dır... Bunlardan daha büyük saadet 
olur mu? 

— Hayatta idealiniz nedir? 
— îyl bir sıhhat... Mesud bir 

aile... Ve herkese karşı iyi olmak... 
Jack Dempsey kazak bir koca 

—. Kanmzdan korkar mısınız? 
• Dempseyin kaşları çatıldı: 

— Bir erkek - hakikaten erkekse -
kansından katiyen karkmaz... Ben 
de tam bir erkeğim... 

— Evde kim boksör?. Siz mi? Ka-
rmız mı?.. 

— Ben her zaman boksörüm... Fa/-
kat tabU evde boksörlük etmem. Ev
de boksör olan çocuklarımızdır. On
lar istedikleri gibi bize yoımruklanm 
indirirler... 

— Sizin için ideal güzel kadın tipi 
nasıldır? Nasıl kadmlan beğenirsi-
ni?.. 

— Bence ideal kadın kumral ka-
dmdır. Sıkleti 119 punt olacaktır. 
Ve daima güler yüzlü bulunacaktır... 
Size aynen kanmm tipini tarif et
tim.. 

Bu sırada bir fotoğrafçı resim çı
kartıyordu. Ben Dempseye bir Türk 
sigarası verdim. O kendi elile tek
lifsizce ağzıma bir kocaman yaprak 
sigarası soktu... 
Dempsey muvaffakiyetinin 
ve kuvvetli olmanın sırlarını 

anlatıyor 
— Siz nasıl muvaffak oldunuz? 

muvaffakiyetinizin sim nedir?. Bok
sa yeni başUyanlara muvaffak ol
maları için neler tavsiye edersiniz?^ 
Kuvvetli olmanır. sırlan nedir?. 

—) Çok kuvvetli olmak İçin evvelâ 
kuvvetli bir ana babadan doğmak 
şarttır... Benim annem bir öküzü 
iki boynuzundan tutımca durdurur, 
kımıldatmazdı. Diyebilirim ki annem 
benim kadar kuvvetli idi. 

Kuvvetli bir ana babadan doğduk
tan sonra sporda muvaffak olmak İçin 
bence şunlara dikkat etmek lâzımdır, 
benim rejimim budur: 

1 — Gayet muntazam uyku... 
Günde 8 saat uyumak şarttır ... 

2 — Günde 3 defa kuvvetli yemek 
yemek... 

3 — Bilhassa kahvaltılara çok itir 
na etme... Günün en mühim gıdar 
sim kahvaltıda almak... 

4 — Gayet bol sebze ve meyva ye
mek... 

5 — Katiyen hiç bir şeye sinirlen
memek... Sinir kuvveti mahveden 
bir şeydir... 

6 — Suistimalden kaçmmak... 
7 — Daima neşeli ve güler yüzlü 

olmak... Neşe ve güler yüz insanm 
âsabuu son derece kuvvetlendirir. 

Ş — İdmanlan katiyen ihmal et
memek... 

9 — Her gün banyo almak... 
Buıüarı kendi nefsimde tecrübe et

tiğim için katiyetle söylüyorum. 
— Siz kendi hesabınıza ne yersiniz, 

ne içersiniz? 
— Sabahleyin, sekiz saatlik uyku-

yvL tamamile almış olarak kalkarım. 
İçinde mutlaka iki yumurta olan 
kahvaltımı ederim... Hattâ kahval
tıda bazan havyar yediğim de olur. 
Öğleye kadar biraz jimnastik yapa-
nm... Yemekten evvel okurum... 

— Roman filân mı?. 
— Elime ne geçerse... Roman da 

okurum, gazete de... Spora ait yazı

lar da... Fakat şiir okumam... öğle 
yemeğinde son derece bol sebze ye
rim.. 

— Meselâ ne gibi yemekleri se
versiniz? •» 

Pilâva bayılırım 
— Bezelyeyi, patatesi çok seve

rim... Ha bakımz ben Türk yemeği 
de yerim. Meselâ pilâva bayılırım. 
Bazan hususî surette kendime pilâv 
yaptırıp yediğim de olur. 

Akşam yemeğinde daima ya tavuk, 
yahut balık yerim... ' Mutlaka 
anama... Bakınız az daha nutuyor-
dum. Sabah, öğle, akşam yemekle
rinde her halde domates suyu içe
rim. Domates suyunun vücud için son 
derece faydalı bir gıda olduğuna 
kaniimdir. 

Domates suyunu, yahut domatesi 
soframdan eksik etmem. Sporculara 
da domates ve domates sujnınu 
tavsiye ederim.. 

Dempsey böyle söyliyerek önü
müzdeki buzlu domates suyunu bir 
kaldırışta içip bitirdi. Ve devam etti: 

— Vücudüne iyi bakanlann mey-
va yemeyi ihmal etmemelerini tav
siye ederim. Hele portakal... Ne gü
zel, ne kuvvetli bir gıdadır o... 

Aşk, spora mani midir? 
•— Aşk spora mâni midir? Aşk spo

ru öldürür mü?.. 
— Katiyen., aşksız sporun olanu-

yacağma kaniim... Zaten aşksız ne 
olur ki?.. Aşksız bir boksör ringde 
âşık bir boksör kadar İyi döğüşe-
mez. Kalbimde aşk varken hiç bir 
zaman yenümek istemem. Aşk ring
de boksöre kuvvet veren en büyük, 
en tükenmez bir membadır. Aşık bir 
boksör çok zor yenilir... 

Tabiî sporda aşkın suistimal ci
hetlerine gitmemek te şarttır. Yok
sa aşkta suiistimale saparsanız ha
liniz haraptır. Fakat neyin fazlası, 
neyin suiistimali fena bir şey değil
dir ki?.. 

Ben aşksız yaşanamıyacağına ka
niim... Aşksız hayatın mânası nedir 
ki?.. İnsan bir şey için yaşamalı de
ğil mi?. Bu <bir şey» dediğimiz de 
işte «aşk»tır... 

Bakınız size karımın ı-esmini gös
tereyim... 

(Devamı 13 üncü sahifede) 
Hikmet Feridun Es 

Dempseyin boksör kıyafetinde resmi 
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Ankara - istanbul maçları 

Bu halta Ankarada oynanacak bu 
maçları hangi şehir kazanacak? 
Muhtelit takımda Beşiktaştan^ oyuncu yok 

mtm 

Fikret 

Bu hafta îstanbulda ehemmiyetsM 
lig maçlanna mukabil Ankarada An-
kaı'a ve İstanbul muhteUtleri 
da mühim karşılaşmalar (^acaktur. 

Alâkadarlardan yaptığmuz tahki
kata göre, Beşiktaşm burada şUd 
maçı olduğu için, İstanbul muhteliti' 
nin Güneş, Fenerbahçe, Galatasaray 
Vefa futbolculanndan olarak şu şe
kilde yapılması çok muhtemeldir; 

Kaleci: Cihaü (Güneş). 
Cihad yalnız ilk maçta oynıyacak 

ve îstanbulda bulunmak mecburiye
tinde olduğundan ikinci maçta kale
ye Fenerbahçeli Necdet geçecektir. 

Müdafiler: Faruk (Güneş), Reşad 
(Güneş). 

Muavinler: Eşfak (Galatasaray)", 
Fikret (Fenerbahçe), Esad (Fener
bahçe). 

Muhacimler: Necdet (Galatasaray)'. 
Muhteeşm (Vefa), Melih (Güneş), 
Hâşim (Galatasaray), Bülend (Gala
tasaray) . 

Bu takunda ihtiyat olarak götü
rülen Naci ve Muradm takıma sokul-
malan suretile tadil edilmesi ihtimali 
de vardır. 

Bizce, yukarıya yazdığımız takmıın 
en mütecanis ve en kuvvetli tarafı 
son müdafaayı teşkil eden Cihad -
Faruk - Reşad üçüzüdür. 

İstanbıü liginin son müsabakalar 
nnda olduğu kadar aon Beşiktaş -
Güneş maçmda da şahid olduğumua 
üzere bu üçüz günden güne açüan, 
kendme emniyeti artan bir müdafaa 
olmuştur. 

Muavin hattma gelince, müdafaa 
kadar kuvvetli olduğu kanaatinde 
değiliz. Başta Fikret olmak üzere 
muavinlerin her üçü de ferden kar 
biliyetli ve ayaklarma hftklm oyun-
culardur. Fakat Esadla Eşfak'm ken
di takımlannda muavin hattmda 
oynamalanna mukabil Fikret umu
miyetle hücum hattmda oynamak
tadır. Böyle mühim bir maçta birden
bire merkez muavin mevkünde nefe
sinin noksan gelmesinden, daha kı
sacası çok canlı ojmadığı şüphesiz 
olan Ankara muhteliti karşısında 
takımın belkemiği vazifesini görecek 
kadar idmanlı olmadığmdan korka-
nz. Yoksa idmanı yerinde olsa!, Fik-
retln futboldaki bilgisile bu vazife
nin hakkından geleceğine şüphe edl' 
lemez. 

Hücum hattı belki mükemmel sa
yılamaz, fakat kuvvetsiz ve iş göre-
miyecek bir şekildedir de denilemez, 
îki açıkların genç ve süratli oluşla-
nndan başka topa hâkimiyeti, seya-
liyeti ve oyunu açışlarile dikkate çar
pan Hâşimin bu hatta mevcudiyeti 
hem eşapeci Melihe, hem sütçü Muh
teşeme fırsatlar hazu'Uyabilir, hem de 

Wiıât% 

RebU 

açıklarm hücuma faydalı bir şeklldef 
işlemelerine yardım edebilir zannm-
dayız. 

İstanbul muhtelitinin böyle kısaca 
mütalâasmdan sonra Ankara muh
teliti hakkmda da düşündüklerimizi 
yazmak ve ikisi arasmda mukayesede 
bulunarak hangisinin galip geleceği
ni tahmin etmek İsterdik. Fakat bu 
sene Muhafızgücü ve Harbiye Anka-
radan Miüî kümeye seçüdlklerl ve 
bunlara mensup futbolculardan bif 
kısmmm Ankara muhtelitinde yer 
alsteaklan tabiî bulunduğuna göre 
buna şimdilik imkân göremiyoruz. 
Çünkü kendilerini ve oyunlarmı lâyi-

kıyle bilmediğimiz bufotbolculan ancak 
bu seneki MUlî küme maçlarmda gö
rüp tedkik edebUeceğiz. Bununla be
raber, son defa Bükreş muhtelitinin 
Ankara ve Îstanbulda yaptığı maç
larda İstanbul takmmun muvaffaki-
yetsizliğine mukabil Ankara muhte
litinin her iki maçta da muvaffak 
olduğu bir hakikattir. Şu halde İs
tanbul muhteliti. Çetin bir hasımla 
karşılacak demektir. 

Galibiyetin daha iyi ve daha gay
retli oynıyacak tarafa teveccühünü 
dilemekle iktifa ediyoruz. 

Ahmed Bahtiyar 

İstanbulspec klübü baı^nlığından: 
Klübüınüzün senelik kongresi 29/1/938 

cumartesi günü saat on dörtte Çarşıkapf 
tramvay duragındaki lokalinde yapılacak
tır. 

Azanın ilân edilen saatte klübde bulun
maları rica olunur. 

Yunan millî fakımı 
İskenderiye muhtelitini 

1 - 0 yendi 
Dünya kupası içta Filistin mili! 

takımile karşılaşmak için Kudüse gi
den Yunan mUli takımı, İskenderiye-
den geçerken, İskeriye muhteüti ile 
heyecanh bir maç yapmıştır. Bu maç» 
ta 7-8 bin kadar seyirci bulunmuştur. 

Yunanülar sıkı bir osnmdan sonra 
1-0 galib gelmişlerdir. Galibiyet go
lünü, birinci haftaymin 17 ncl daM-
kasmda yeni Yunan merkez muhaci
mi Vikelidis, sağaçık MiyaJdsin bir 
ortalayışı neticesinde kafa ile yap
mıştır. I 

Atina gazetelerine göre Yunan mil
lî takımı, birinci devrenin on beşinci 
dakikasmdan o ] ^ u n sonuna kadar 
hâkim oynamıştır. 

Dankolof yenildi 
Aslen İtalyan olan Amerikan gü

reşçi Saveldi meşhur Bulgar güreşçi 
Daskolofu yenmiştir. Pariste yapılan 
bu güreşte birinci kısımda 11,34 da^ 
kikada Savoldi kazanmıştır. İkind 
kısımda 8,35 dakikada Dankolof kar 
zandığmdan iki güreşçti tekrar kar-
şılaşmışlar ve bu sefer 6,07 dakikada 
Savoldi kazanmıştır. Bu maçı kaza
nan Savoldi Fransız güreşçi Deglane 
ile karşılaşacaktır. 

Sabırlı taraftar 
Bir gazetede klübü için aşağıdaki 

satulan yazan bir klüp taraf tanndaa 
daha sgbırlı ve emniyetli bir İnsan 
tanvvur edebiliyor musunuz? Bakı-
taat bu taraftar ne diyor? 

Harptenberi Chdsea'nm tancftan-
yun. Açıkça söyliyebUiyorum ki hiç 
Mr talomm oyunımu Chelsea'mnki 
kadar alftka Ue takib etmem. 

Takım fena oynadı mı eski iyt 
oyunlarmı düşünerk bunu kolaycal 
unuturum. 

Chelsea ne zaman şampiyon ola
cak gibi tenkidlere ise şöyle cevap 
veririm: Sinderland kupayı 55 yaşm-
da ve C. Manchester de ilk şampiyo-
nasmı 53 yaişmda kazandı. Benim 
Mübüm Chelsea 32 yaşmdadır ve dar 
ha çok vakti vardır. 

Bizdeki klüpcülerin bu taraftardan 
ders almasmı tavsiye ederiz. 

BÜYÜK SPORCULARIN HAYATI? 

Meşhur Nurmi bugün milyonerdir 
Amatör sanılan bu atlet, 

koşularında beşyüz dolar alırnriış 
Altı sene kadar evvel diskalifye edi

len ve amatör olarak Finlandiya na
mına olimpiyatlara bile İştirak eden 
meşhur mukavemetçi Nurmi'nin, dis
kalifye edilmeden de profesiyonel ol
duğunu bildiren bir yazı, bugünlerde 
Paris-Soir'da intişar etti. 

Varşovadan Grysewski imzasile çı
kan bu yazıyı dikkate değer buldu
ğumuz için aynen aşağıya naklediyo
ruz: 

Büyük Nurmi diskalifye edileli he
men hemen altı sene geçti; yaptığı de
recelerin hatırası bütün zihinlerde yer 
etmşitir, fakat dünyanm en büyük ko-
şucusımun diskalifye edilişini kuşa
tan hikâyeler yavaş jravaş ımutulmujr 
tur. 

Bu hususta bazı noktalar hâlâ ay
dınlatılmış değildir ve eğer biz bazı 
surları ifşa edersek, Nurmi, bugün mü
sabakalardan çekilmiş olduğu için, hiç 
şüphesiz bizi affeder. 

Varşovada eski bir atlete tesadüf 
edilebüir; ismini gizli tutmak İsteyen 
bu bay Finlândiyah koşucuntm bütün 
esrarım iyice biliyor. 

Bu adam, Nurmi'nin pek çok olmı-
yan dostları grupuna da dahildir. O-
nun sayesinde, bugüne kadar karanlık
ta kalmış bazı şeyleri aydmlatacag^mı-
a ümld ederiz. 

Bu baya bize esas görünen bir sual 
Irad ettik: 

— Bir koşuya iştirak için Nurmi ne 
kadar para isterdi? 

Cevab tereddüdsüz şu oldu: 
— Dört beş yüz dolar. 
— Fakat Nurmi bu kadar nazik bir 

para işini nasıl hallederdi? 
— Gayet basit. Nurmi'nin, koştuğu 

sıralarda, herı/en bütün memleketlerde 
kendi iş adamları vardı. O, adamları
na emindi. Onlar, kendisine tavassut 
ederlerdi. Birçok hallerde de Finlan
diyalıya mektup yazarak doğrudan 
doğdruya teklifler de yapüırdı. Fakat 
onım bunlara cevabı gayet kısa idi: 

Izmirde kır koşuları 
Büyük atletler arasında tertip edilen 

mflsabakayı bitiren olmadı 

Eminönü Halkevinden: Evimize bağlı 
klüblerin mürahas ve başkanlarının 25/ 
1/938 tarihli salı günü saat (17) de Evi
mizde bulunmaları lüzumu ehemmiyetle 
tebliğ edilir. 

tzmirde kır koşuso 
İzmir (Akşam) — Atletizm fede

rasyonunun evvelce hazırladığı prog
rama göre İzmir kır koşulannm ikin
ci serisi Kültürparkta yapılmıştır. 
Koşulara, küçük atletlerin üç kilo
metrelik mukavemet koşusu ile baş
landı. Çok heyecanlı geçen bu koşu
ya üç atlet iştirak etti. Neticede 
Erkek lisesi atletlerinden küçük 
Mustafa Çambel koşuyu 9,49,2/5 da
kikada bitirerek birinci geldi. İkinci 
geleni Kemal Oktay ile üçüncü ge
leni Nejad Gökgölün birinci ile ara-

yapan atlefler 
lanndaki fark 200 metre kadardı. Bu 
koşujnı birinci olarak bitiren küçük 
Mustafa mukavemet koşularmda 
muntazam çahştınlacak olursa İzmir 
bölgesi mükemmel bir atlet kazana
caktır. 

Küçüklerin koşusımu, büyük atlet
lerin altı küometrelik koşusu takib 
etU. Maatteessüf bu koşuya maruf 
atletlerimizden hiç biri iştirak etme
diği için koşanlarm hepsi de aban
done oldu, koşuyu bir kişi bile muvaf
fakiyetle bitiremedi. 

Şartlar kabule şayaln ise cevet», mem
nun değilse «hayır». «Evet veya ha
yır»; fakat bundan fazla tek bir keli
me yazmazdı. 

— Nurmi ile pazarlık etmek kabil 
miydi? 

— İmkânsızdı. 
— Peki ona parası ne suretle veri

lirdi? 
— Şahidsiz, Nurmi parasmı aldığı 

kimse üe başbaşa kalırdı ve o hayatm-
da asla bir makbuz imzalamamıştır. 

— Nurmi'nin ilk defa ne vakit bir 
«tazminat» istediğini bize söyliyebillr 
misiniz?. 

— Hâdisenin uzak bir zamana aid 
olmasma rağmen bunım cevabını ver
mek benim için kolaydır: Bu hâdise 
Anvers olimpiyatlarındaki zaferinden 
sonra geçiyordu, İsveçe davet edildi, 
kendisine ikamet ve seyahat masraf
ları verildi ve gösteriş koşusunda stad 
tamamile dolu idi. 

Ertesi sene Nurmi, gene İsveçe da
vet edüdi, fakat... Bu sefer kendisine 
ikamet ve seyahat masraflarınm iki 
defa verilmesini istedi. Nurmi büyük 
bir şampiyondu ve talebi itkazsız ka
bul edUdi. 

Nurmi hesaplamasmı sevmezdi ve 
böyle bir iş canım sıkar ve yorardı, bu
nun için de toptan bir para istemeği 
daha basit bulur ve 500 dolar kendisi
ne kâfi gelirdi! 

Nurmi gittikçe meşhur oldu, kendi
sinden Amerikada bir turne yapması 
istendi. Doksan günde elli altı koşu. 
Beher müsabaka beşeryüz dolar hesa-
büe büyük bir meblâğ tutuyordu ve 
denilebilir ki, Nurmi belki de Amerika
da otuz bin dolar kazanmıştır. Şüphe
siz Finlândiyah bir muhacir olan me-
neceri bu meblâğdan hissesini aldı, fa
kat ne de olsa Nurmi'nin kân güzel
dir... 

İşler gittikçe yolımda gidiyordu ve 
Nevyorktaki Fino-Amerikan klübünün 
Medison Skuer Gardn'ın bir koşu ter
tip ettiği ve yalnız buramn kirası için 
altı bin dolar verildiği görüldü. Bu ko
şu için Nurminin tam olarak ne aldığı 
asla biUnmemiştir. 

Nurmi bu suretle, tabU Finlandiya 
markı üzerinden milyoner oldu. Müm
kün bir para sukutundan zarar görme
mek için bütün sermayesini kâr geti
ren evlere yatınverdi. 

Nurmi fevkalâde muktesid olarak 
şöhret bulmuştu. Bir misal mi istersi
niz? 1925 de Varşovaya geldi, iyice yıp
ranmış bir elbise giyiyordu. Dört sene 
sonra gene Lehistana geldi; hâlâ ayni 
rtbiseyi taşıyordu. 

Nurmi çok meyva yerdi ve onun bir 
manava girdiği asla görülmezdi. O 
mejrvalarmı arabalardan daha ucuza 
temin ederdi. 

Başka bir misal: Almanyadan dönü
yordu, kazandığı bütün banknotları 
yerleştirmek için küçük bir bavıü sa-
tm almak mecburiyetinde kalmıştı, 
Varşovadan geçerken her biri için sekia 
yüz dolar aldığı üd koşu yaptı. Fakat 
bu parayı çok ufak mikyaslarda verdik
leri için Nurmi bavulunu kapayabil
mek için çok zorluk çekti. 

Böylece Nurmi yalnız büyük bir ko
şu rekordmeni olmadı. Ayni zamanda 
«Gizli profesiyonellik» bahsinde malî 
rekorlar da kırdı. 

Almanya - İns îltere maçının 
biletleri bitti 

14 mayısta Berlinde yapüatak olan 
Almanya - İngiltere maçmda bulun
mak için şimdiden 200,000 kişi bUet 
istemektedir. Alman federasyonu 
olimpiyad stadmda yapüacak bu ma-
çm biletlerini yolsuz bir şekilde da
ğıtmamak için evvelâ bUetler azala-
rmm miktarına göre klüplere verile
cek, badehu diğer müracaatlerde sı
ra tedkik edilerek bir kişinin iki veya 
daha fazla bilet almasına mâni olar 
çaktır. 
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İR MACERA NUVELI 

azısını bil mıyen genç 
Dtel kâtibi, yeni gelen müşterilere 

matbu bir k&gıd uzattı: 
^ — Zabıtaya verilmek üzere bu su-
lûlere cevap lütfedeceksiniz... Bütün 
müşteriler böyle bir muameleye tabi
dirler efendimi - dedi. 

Müşteriler iki kadmdı. Yaşlısı, gen
cine: 

— Yorgunum, Calibe... Sen 3r8zı-
irerl 

'— Peki anneciğim... 
Calibe, kalemi aldı: 
Bayan Adile Rahmi ile kızı. Geldik

leri yer: İzmir... Gidecekleri yer: ?... 
Bu suali doldurmadan genç kız, 

annesine baktı: 
— Sahi anne! Ne tarafa gidiyoruz? 
— Henüz bilemiyorum. 
Kâtib: 
— Henüz karar vermedinizse mut

laka cevap vermek lâznn değil efen-
flim... Zarar yok! - dedi ve kâğıdlan 
alıp gitti. 

Calibe güldü: 
— Aman anne... Bütün lıayatımız-

da nereleri dolaşmadık... Arabistan, 
Avrupa... En nihayet doğduğum ve 
az tanıdığım İstanbul'a döndük... 

İhtiyar kadın, kızını göğsüne bastı
rarak: 

— İnşallah vatanında de saadete 
kavuşursım! - dedi. - Zavallı baban 
vefat ettikten sonra benim için artık 
neşe kalmadı. Bütün zevkim ancak se
nin bahtiyarlığınla kaimdir. 

Ana - Kız, öpüştüler. Sonra bayan 
AdUe: 

—- Haydi Calibe... Otelin bahçesine 
in... Biraz hava al... Bu vapur seyaha
ti beni çok sarstı. îstirahate muhta
cın... Bir saat kadar 3ratacağım! - de-
"41. - Dönüşünde bavullarımızı açarız. 
Birlikte postaya kadar da gideriz. 

— Mektup mu bekliyorsun? 
— Evet. 
— Kimden? 
•̂ - Amma da merakhsm. 
— Anneciğim! Ne zaman sana bir 

B«y sorsam bu cevabı verirsin. Doğru
cunu istersen benim meraklı olmam-
< ^ ziyade sen biraz esrarengizsin... 
Sorduğum sual ne kadar basit olursa 
Obon hiç izahat alamam... 

— Bir gün her şeyi anlatacağım 
yavrum ama, ileride, çok ileride... 

Calibe armesinin yüzünde büyük bir 
«ndişe hissetti. Onu fazla üzmemek 
için muhavereyi kesti. İhtiyar kadmı 
Wr kere daha öpüp odadan çıkarken, 
•nnesi: 

— Hakkın var. Ben biraz esrarengi
zdi. Pakat bu halimden dolayı mem
nun olduğmnu zannetme. Haydi ba-
* * ^ bu beferki sualine cevap vere-
ytaa: Beklediğim mektup sütnenden-

— Sütnemden mi? Sütnem İstan
bul'da değil mi? Ben İstanbul'da doğ-

. nıadim mı? 
Adile, cevap vermedi. Calibe, şap-

kasım basma geçirdi: 
'— Dinlen, dinlen, anneciğîm... Ha

kikaten benzin pek uçuk... 

Nakleden: 
(MİL - Nû) 

Bür müddet sonra odaya girince, 
•*"îesini hâlâ uyuyor sandı. Yatağa 
yaklaştı. Almndan öperek ihtiyar İca-
*nı uyandırmak istedi. Fakat birden
bire avazı çıktığı kadar bağırdı ve 
Çirpmarak annesinin cesedi üzerine 
yakıldı ve bayıldı. 

_ 2 — 
^ y a n Adile öldükten sonra, genç 

«2, hayatın bin bir müşkülâtüe karşı-
»*Ştı. Sorulan suallere bir türlü cevap 
veremiyordu: 

Babası Rahmi beyin mesleği neydi? 
Aslen nereliydiler? Nüfus kâğıdlan 
neredeydi? Hiç malûmatı yoktu. Yal-
*^ bavullarında çıkan esham ve tah-
^â t t an annesinin ona büyük bir ser
vet bıraktığı anla§ıhnıştı. 

Hattâ memurlarla Calibe ai'asmda 
•öyle garib muhavereler cereyan etti: 

— Bundan evvel neredeydiniz? 
^ İzmirde ama, pek az kaldık. 
•— Ondan evvel? 
'~- Mısırda. 
•— Oradaki ahbablarmız kimler? 
— Kimseyle görüşmezdik. Babam, 

•nnem biribirlerini çok sever ve çekik 
ra: hayat yasallardı. Ondan evvel de 
'̂ûÇka başka memleketlerde dolaştık. 

Her gittiğimiz yerde ayrı isimler taşı
yorduk. 

Bu son izahat üzerine ihtiyar me
mur ba^mı salladı. Fakat İyi bir adam
dı. Blkes kalan bu çok genç ve sevimli 
kıza müşkülât çıkarmak istemediği 
belliydi: 

— Paramzı üstünüzde taşımaym... 
Dünjradan haberiniz yok... Bir banka
ya teslim edersiıüz... Lâzım olduğu 
kadarım istedikçe çekersiniz... Hüvi
yetinize gelince, biz tahkikat yapaca
ğız. Biraz müşkül olacak ama, kim 
olduğunuzu ergeç öğreniriz., dedi. 
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Calibe şaşkındı. Matemi de bir ta

raftan... Ne yapacağmı bUemiyordu... 
O, hayatta yalmz kalmağa hiç alış-
mamıştı. Kulağmda bir şehir İsmi kal
mıştı: Mudanya... Annesinin de son 
merhale olarsık oraya gitmek niyetin
de olduğunu tahmin ediyordu... Poli
se seyahatini bildirerek bir vaj^ra 
bindi ve gitti. 

İlk işi bir ev aramak oldu. Serveti 
bütün kaprislerini tatmine elverişli 
olduğu için, zeytinlikler arasından de
nize nazır döşeli dayalı bir köşk bula
rak kiraladı. Esasen bu, civann en 
güzel binasıydı. 

Mudanya eşrafından merhum Va-
hid beye aitmiş. Vaktile bu aile son 
derece zenginken, sonra birdenbire iflâs 
etmiş, sıkıntıya düşmüş. Vahid beyin 
kansUe oğlu, civarda, gene kendileri
ne ait küçük bir eve çekilmişler. 

Calibe, köşkün sahibesile ahbab ol
du. Kadm ona kendi eski adamlamu 
tavsiye etti. Bu suretle, zaJımet çek
meden, hizmetçi, ahçı ve bahçivan bu
labildi. 

Vahid beyin hanımı, paaarlık et
meksizin hemen evini tutan bu taze
nin zenginliğini görüyor, güzelliğini 
ve terbiyesini takdir ediyor, onu oğlu 
için kaçınlmaz bir fırsat sayıyordu. 
Kimbilir, belki bu suretle, kaybettiği 
servete yeniden konacak, kiralamak 
mecburiyetinde kaldığı evine yenidea 
kavuşacaktı. 

Calibe evi tamir ettirdi. Bahçeyi yap
tırttı. Hattâ yolu bile düzelttirdi. İstan
bul'dan bir otomobi getirterek gezme
ler tertip etti. Mudanya'da olsun, 
Bursa'da olsun, onu beğemp almak Is-
temiyen bekâr genç yok gibiydi. Fa
kat o titreten çok ciddi ve e ^ bir 
kızdı. En büyük zevki, fukaralara iyi
lik yapmak, köyleri dolaşarak muh
taç olanlara yardmı etmekti... 

Bu gezmelerine Vahid beyin oğlu İs
kender'i de, annesinin hatırı için, iş
tirak ettirmek istiyordu. Fakat deli-
karüı pek çekik ve vahşi tabiatlıydı. 
Şairdi. Daima odasma kapanır, idtap-
larile meşgul olurdu. Annesi, kaybo
lan hayatmm hasretini çeken, etrafı
na eski ahbaplarım toplayıp binbir fe
dakârlıkla o hayatın karikatürüne bi
le razı olan bir kadındı. Ana - oğul, 
zevklerindeki bu benzememezlik yü
zünden arasu-a münakaşa ederlerdi. 

Vahid beyin hanımı, Calilıe'yi sık sık 
evine çağırıyor, ona âdeta annelik edi
yordu. Kızm her ziyaretinde İsken
der gelir, bir ild cümle söyledikten 
som'a, asık suratla odadan çekilirdi. 
Bir sefer. Calibe, anne-oğlu aralan 
açümış buldu. 

İskender, annesine: 
— Zaten paramız yok. Bu dalka-

vuklan eve dolduruyor sun. Gürültü 
ediyorlar, benim de kitap okumama 
mâni oluyorlar! - demiş. 

Annesi de öfkeyle ters sözler söyle
miş. 

Bunu öğrenen Calibe, ihtiyar ka
dınla delikanlmm arasmı bulmak üze 
re, Iskenderin odasına gitti. 

Genç erkek de, kız da kendilerini 
Uk defa olarak yalmz hissedince kı
zardılar. İkisinin de sesleri titriyordu: 

— Niçin annenizi üzdünüz? Halim 
görünce vallahi öyle müteessir oldum 
ki... 

•-- Ne yalpayun. Calibe hanrnı... An
nemle hiç uyuşamıyorum. Fikirlerimiz 
katiyyen eş d ^ . O ne beğenirse ben 
nefret ediyorum. Benim beğendikle-
limden İse o hoşlanroıyor. Her hare
kette, her işte tabantabana zıdız. Dal-
kavuklarma kızıyorsam asıl kendisi
ni dttşündügümdendir. Mendeburların 
sahte taVırlannı seyretmesi için bu 
kadar fedakârhğa katlanmasma ta
hammül edemiyorum. 

— BeUd bir noktada baklanız var. 
Fakat almeıüze karşı yaptığmız mua
mele doğru değU. 

— Beni ayıplıyor musunuz?. 
Genç kıan güzel yüzüne bakarken 

onvm vereceği hükme kıymet atfet
tiği belliydi. 

Calibe güldü. 
— Siz, aksi görünen, fakat esasta 

kalbi çok iyi olan, munis bir insansı
nız. Sizi ilk tamdığım zaman, haliniz
den ürküyordum. Yavaş yavaş tedkik 
ettim. Göründüğünüz gibi değilsiniz, 
öfkeniz çabuk geçiyor. Hattâ eminim 
çimdi, annenize yaptığınıza da piş
mansınız... 

Delikanlı, sakinleşmişti: 
— Hakkınız var! - dedi - Beni iyi 

fûılanuşsmız. Annemi üzmekten muz-
tarihim. 

— O halde haydi Benimle gelin... 
Zavallı İcadınm elini öpün... Gönlünü 
alm... 

Birlild» çıktılar. 
Vahid beyin zevcesi Müberra hanım, 

bu hali görünce, son derece sevindi. 

Arkasmdan, garip kılıidı kadm, gü
lerek el salhyordu: 

— G«ıe gel... Gene gel... Burası 
senin evin... 

Calibe, doğruca Müberra hanıma 
gitti. Doğrusu, bu köşkü ve içindeki 
garip koca kanyı pek merak etmiş
t i Valüd beyin hanımım yalmz bul
du ve merak ettiklerini sordu. 

Kadmcağız, bütün izahatı dinledik
ten sonra: 

— A... - dedi. - O koca kan İkbal
dir... Dehri beylerin sütnesi... Deli
dir amma, saldırmaz... Gördüğünüz 
evin etrafından da hiç ayrümaz... 

— Dehri beylerin çocuklası mı va>^ 
di?. 

— Evet, bir kızları... Memleketi 
terkettiMeri zaman, iki üç yaşınday
dı... Aman ne güzel çocuktu... İkbal, 
onu evlâdı gibi severdi... Yavrudan 
ajrrüması üzerine çok fena oldu... Bir
kaç sene sonra kocasile oğlu ölünce 
kadmcağız büsbütün aklım oynattı. 
Fakat memleket memleket dolaşan 
Dehri bejrin hanumndan aradasıra 
mektup alırdı... Amma, cevap yazma
sı kabU değU... Çünkü adreslerini ver
mezlerdi. 

— Dehri bey kim kuzum? 
— Bizim vekili umumîmizdi... Ay

ni zamanda da avukat... Mahvımı
za sebep olan odur... Hattâ bir çok 
karışık işler de yapmış... Bilmem 
nereden paralsu* çalmış... Yakalan
mamak için kansım, kızım ahp kaç
mağa mecbur oldu. 

Genç tu, delikanlmm odasına naahat renndc İçin girdi. 

O günden itibaren iki genç ahbap 
oldular. İskender'in vahşeti, yavaş ya
vaş azaldı. İhtiyar kadm, gülerek, Ca-
libe-ye: 

— Sen ne tath kızsın. Bu hırçm ci
lanı bUe yola getirdin' - diyordu. 

— 4 — 
Calibe bir sabah, civan dolaşıyordu: 

Tenha, harap bir köşkün önünde, 
gayri ihtiyarî, durdu. Bu yer, her ne
dense, içüıi çekiyordu. İçeriye girmek, 
odalan gezmek arzusımu bir türlü ye
nemedi. Zaten kapmm kilidi bozuktu. 
İtince kanat açddı. Harap bomboş 
ev... Bu kuyıüu taşlık... Bu merdi
venler... Bu cumba... Aman yarabbi... 
Sanki bütün bunlan rüyada görmüş 
gibi hatırlıyordu... Merdivenlerden 
çıktı... Üst katta, kapısı açık olan bir 
yükün önünde atılmış Isüçük bir be
bek buldu. İğildi. Tam alacağı sırada 
arkasından bir ses, boğuk bir ses: 

— Dokunma... O b«ıim çocuğum-
dur! - dedi. 

Genç laz, başmı çevirdi. Karşısmda, 
saçı başı darmadağmık, perişan kı
lıklı, şaşkın bakışlı bir kadm duru
yordu. 

Dişleri dökülmüş ağzile garip işmi-
zazlar yaparak Calibe'ye yaklaştı. Son 
ra onu uzun uzun süzdü. Birdenbire 
eğilerek eteğini öptü. 

— Demek nihayet gelebildin yav
rum... - dedi. 

Genç kız, kadmın deli olduğuna 
kaildi. Ürktü. Artık bu evde durmak
ta" mâna yoktu. 

Merdivenlerden indi. Sokağa fırla
dı. 

— Haremini tanır mıydınız? 
•^ Kasıl tanımam?... En iyi ahba> 

bımdı... Neşeli... Oüzel... Ve kocası
na, müthiş meclûp... Senelerden 
sonra kendisinden bir de mektup al
dım... Bana İki bin lira para da yol
ladı. Diyordu ki: «Bu size iade ede
bildiğim İlk paradır. İşlerimiz ûSa»-
llrse bütün hakkının geri verece-

k I Z . . . 
ğim... Nitekim, diğerlerinin paralar 
nm da tamamen iade ettik... Fakat 
sizinisi çoktur. İnşallalı üeride o 
yükün de altından kalkmağa mu
vaffak oluruz.:» 

— Peki, soma? 
—• Hiç... Ne olacak... Ses şada çık

madı. 
_ 5 —. 

Ariık İskender, tamamen Cali-
be'nin cazilıesine kapılmıştı. Genç 
kızın de hissen kendisine mukabele 
ettiğine emin olduğu için, izdivacına 
talip olmağa karar verdi. Mübena 
hammın da en büyük gayesi bu ol
duğundan derhal teşebbüse geçildi. 

Fakat, umulmadık bir müşkülle 
karşılaştılar: Calibe'nin nüfus kâğı
dı yok... Ve kızcağız, hüviyetini bil
mediğini itiraf mecburiyetinde kaldı. 
Bu itiraf, bütün vaziyeti bozdu: 

Öyle ya: Vahid beyler, eşraf... 
Böyle kim olduğu belirsiz bir kız, ve
lev zengin de olsa, aileye girer mi?... 
Serseri midir? Babasız mıdır?.. 
Zavallı Calibe, kabahatli imiş gibi, 
gözleri dolu, yanakları kızarmış, önü
ne bakıyordu. 

Kekeliyerek: 
—. İstanbul'da polis tahltikat ya

pıyor... Geçenlerde sormuştum. «İz 
yok. Yakmda haber vereceğiz!» diye 
cevap aldım. 

İskender, coşkun bir eda ile: 
— Neme lâzım benim?... Sen her 

halde iyi bir ailenin kızısın... Bu, 
bütün hareketleıinden belli... Olma-
san bile... Kendin o kadar mükem
melin ki... - diyordu? 

Müberra müteredditti. 
KİZİ seviyordu amma, meçhu'ün

den korkuyordu. Ya bu servet baş-
lanna bir felâket açaursa?... Bu işin 
arkasmdan mülevves bir macera 
çıkarsa?... Bütün muhite rezil olmı-
yacaklar mıydı?... Bu münasebeti 
hasetle uzaktan seyredenlerin çene
si açılacak, hepsi birden: «Namusla
rım pai'ayla sattılar!» diyeceklerdi. 

Genç kız, dedi ki: 
— Durun bakalım... İstanbul'a 

tekrar telefon edeyim... «Yakında» 
diyorlardı. 

Telefonu etti ve şu cevabı aldı: 
— Evet. Bütün tahkikat bitti. Za

ten Mudanyalı imişsiniz... Bütün 
tafsüâtı postayla gönderiyoruz... 

Kaim bir zarf geldi. Calibe zarfı 
tam yırtacaktı ki, İskender yerinden 
fırladı. Kızın elinden mektubu ala
rak, annesine yaklaştı: 

— Anneciğim... -dedi- Bellû bvmun 
İçinden, saadetimi yıkacak bir şey çı
kar... İyisi mi, bilmiyelim... Cali-
be'yi tamyorsun. Zaten kızm gibi de 
seviyorsun... Ona ben ismimi vere
cek olduktan sonra maziyi £u-amağa 
ne hacet?... İşte möctubu oc^a atı
yorum... Yeni bir nüfus tezkeresi 
çıkararak evleneceğim... 

mımıınmnı 

Nakleden: (V& - Nû) 
HmiRiHiHiMmmiHimıiMmMiMMNmNMmM 
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Mardin (Akşam) — 933 yılmda açılan ve halkımızın gösterdiği rağ
bet her sene biraz daha artan Mardin ortaokulu değerli öğretmen ve idareci 
B. İbrahimin direktörlüğü altında muhitin kıymetli üim ve irfan mües
sesesi haline gelmiştir. 

Mevcudu üç yüzü bulan ortaokulun işgal ettiği bina da gayet güzel, elverişli 
ve taştan mamuldür. Mezunlardan çoğu Diyaıbakır lisesine gitmektedir. 
Gönderdiğim resim ortaokulun müdavimlerinden bir kıamm göstermektedir. 
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B. Galib KemaU'nln Glrid hakkında 
Atinada temasları 

18 ağustos 1909 günü hami devlet
lerin gemilerinden çıkarılan askerler 
Yunan bandırasmm direğini yıktılar. 
Fakat Giridliler bu dersten müteneb-
bih olmadılar. 

1910 mayısmda Girid meclisi top
landığı zaman hıristiyan mebuslar 
Yıman kralı Jorja sadakat yemini et
tiler 

Müslüman mebuslar ise -miktarı se
kizi geçmiyordu- bvmu protesto ettiler. 

Hıristiyan mebuslardan biri bir müs-
lüman mebusu meclis ortasında to
katladı; meclis te bütün müslüman 
mebusları meclise kabul etmemeğe 
karar vererek hepsini çıkarttı. 

Müslümanların muhafazasını ta-
ahhüd etmiş olan hami devletler bu 
defa da Gipde gemiler gönderdiler. 
Bu Avrupa tazyiki karşısında ve Han
ya gümrüğünün işgaline meydan ver
memek için meclis t 9 temmuzda müs
lüman mebıislan müzakereye «şart
sız» kabule razı oldu. 

Devletler Giridde statükonım mu
hafazasına karar vermişlerdi. Yüksek 
komiser M. Zaimis bir daha adaya av
det etmemişti; yerine başkası da inti-
hab ve tayin olunmamıştı. 

Devletlerin muhafazasına karar 
verdikleıi statüko 1908 den evvelki 
mi, sonraki mi statüko idi? Giridde 
yüksek komiser var mıydı, yok mıydı? 

Hami devletler bu noktalarda vu
zuh ve sarahat ihtiyar ve iraesinden 
çekiniyorlardı. 

Hakkı paşa Roma sefaretinden sa
darete getirildiği zaman kendisine: 

— Girid işinin tasfiyesini düşündü
ğünüz sahi midir? 

Diye sorulmuş. Hakkı paışa da: 
— Sabidir: Bize mal olduğu bedel 

ile Giridi bırakmağa hazırım. Yani 
iki asır süren muharebelerle! cevabı
nı vermişti. 

Bu bir «masabaşı kahramanlığı» sa
vurması idi! Ama Hakkı paşa iki asır
da değil, Balkan harbinin fecialan 
arasında iki ay içinde koca Rumeli ile 
beraber Giridin de elden çıkacağım o 
sırada nasıl düşünebilirdi? 

Balkan ittifakının daha meydan al
madığı o günlerde Babıâli her fırsat
ta devletleri Girid üzerinde padişahın 
metbuiyetini kuvvetlendirecek katt 
bir karar ittihazma sevkeylemeğe ça
lışıyordu. 

Girid işi devletler arasmda bitmez, 
tükenmez müzakerelere, «noktai na
zarlar» taatisine sebeb oluyordu. Fran-
sanın konferans teklifini İngiltere 
muvafık bulmamıştı. Dört hami dev
letin hiç biri fikrini yürütmeğte mu
vaffak olamıyordu. Fransa katı bir 
karar ittihazını muvafık bulmuyor 
değildi; ancak bunu tatbik çarelerin
de mütereddid görünüyordu. İngilte
re hâlâ muvakkat şekilleri müdafaa 
ediyordu. İtalya muvakkat tedbirleri 
bırakmak istiyordu ama bunu başka
larına kabul ettirecek kudreti kendi
sinde bulamıyordu. Rusya kati kara
ra kadar Girid limanlarımn işgalini 
tavsiye ediyordu. Fakat o da bunda 
musir davranmıyordu. 

Nihayet devletler padişahın huku
ku âliyesini muhafazada, Girid hükü
metine müslüman mebusları Yunan 
kralına sadakat yemini etmeden me-
busan meclisine kabul ettirmekte, bu 
yeminden ictinab eden müslüman me
murların maaşlannı verdirmekte it-
tihad eylemişlerdi. Bu karar Babıâli-
ye tebliğ olundu. Yalmz Girid hak
kında katı karar ittihazı için Babıâ-
linin Berlin muahedesinde imzası bu
lunan Almanya ve Avusturyayı da 
müzakereye iştirake datet etmesi lâ
zım geleceği bildirildi. 

Devletlerin bu «tereddüd ve sürün
cemede bırakma» politikası Avrupada 
bir çok tenkidleri celbediyordu. 

Fransızca Le Temps gazetesi bu mü
nasebetle müverrih Albert Sorelin 
(lejeu de l'oie diplomatique) dediği 
usulü ve fransızca bir kelime oyunile 
(Les grandes puissances) yerine Cas-
si'nin (Les grandes impuissances) ta
birini hatırlatıyordu. 

Devletler aralannda anlaşamıyor-
lardı. Fakat bundan Babıâlinin istifa
de etmesine de meydan vermiyorlardı. 

1911 mayısında meşihat şer'î ve 

adlî işlerin rüiyeti için Giride bir kaç 
kadı nasbetti. Adada buna karşı der
hal nümayişler yapıldı. 

1899 Girid teşkilâtı esasiyesi şey-
hislâm tarafmdan intihab edilecek 
müftü ve kadılarm tayin ve azilleri 
hakkım yüksek komisere bırakmakta 
idi. 

Devletler kadılarm Giride çıkma-
lanna mümaneat eylediler. Babıâllye 
de bu meselenin ijrice müzakereye 
muhtaç olduğunu bildirerek işi sav
sakladılar. 1911 eylülünde hami dev
letler Atinaya, sonra Babıâllye Giride 
yüksek komiser nasbmdan sarfı na
zar edildiğini bildirdiler. 

Bu suretle Giridin idaresi ilhakm 
ilâmnda teşkil edilen muvakkat hü
kümetin elinde kaldı. 

Girid hakkında müzekerelere 1911-
1912 senelerinde devam edildi. Bu 
müzakerelerde esas Giridin devleti 
allyece kabul edilebilecek bir şekle bağ
lanması idi. 

Rifat paşanın hariciye nezaretinde 
Bay Galib Kemali bu esasın tesbitine 
çalışmak talimatile Atinaya masla
hatgüzar gönderilmişti. 

Avrupa devletleri yeni bir Osman
lı - Yunan harbi çıkmasına meydan 
vermemek istiyorlardı. 

1910 kânunusanisinde Atinadaki 
askerî (liğ) tarafından çağrılan Veni-
zelos bu sırada artık bir senedenberi 
Yunanistanda iş başında bulunuyor
du. Kendisine Avrupa kabinelerince 
bir (sulh âmili) gözile bakılıyor, hü
kümetinin takviyesine lüzum görülü
yordu. Osmanlı limanlarında Yunan 
mallanna boykotaj ilân edilmişti. Ve-
nizelos bu boykotajı ortadan kaldır
mak maksadile olmalı ki Girid hak
kında Babıâli Ue bir anlaşmaya var
mağa muhalif görünmüyordu. 

Bay Galib Kemali de Babıâlinin 
muslihane siyaseti hakkmda büyük 
devletlerin Atinadaki elçUerine temi
nat veriyor, Osmanh devletinin Girid 
üzerinde hükümranlık haklanrun mu-
hafası esasile Girid meselesine bir hal 
şekli bulmalan için himmet ve tavas-
sutlanna müracaat ediyor, arada bi
ricik harb sebebi olabilecek olan bu 
meselenin artık ortadan kaldınlması 
kabil olacağım anlatmağa çahşıyor-
du. (1) 

Bu elçilerle müzakere neticesinde 
Venizelos, Bay Gahb Kemaliye (devleti 
aliyenin hâkimiyeti altmda olmak 
üzere bir şekil bularak Girid mesele
sini halledebUeceğiz.) haberini gön
derdi. 

1911 sonlannda bir gün Fransız el
çisi klübde bay Galib Kemaliye: 

— Biz girid meselesine bir hal şek
li bulduk ve hükümetlerimize bikür-
dUc. Bu şekil Babıâllye de tebliğ edile
cektir. Siz de yanmız da Babıâli hüs
nüniyetini göstersin dedi. 

Bay Galib Kemali elçinin bu sözle
rini Babıâllye yazdı. Fakat Babıâliden 
ses, şada çıkmadı. 

Muhtar bey Atinaya, Griparis ts-
tanbula elçi tayin edildUer. Bay Galib 
Kemali de Berline müsteşar oldu. 
Kendisine sefaretlerce veda ziyafetle
ri veriliyordu. Bu ziyafetlerin birinde 
Venizelosla gizlice konuştular. Bay 
Galib Kemali Venizelostan hal şekli 
hakkında istizahda bulundu. 

Venizelos — Bunu size açmaktan 
çekinmem. Ortada üç ımsur var: Os
manh ve Yunan devletlerile Girid. 
Ada zatı şahanenin metbuiyeti altm
da kalacak; idaresi Yunan veUahdlne 
verilecek; Girid mebusları Yunan me-
busan mecUsine gidecekler. Bu suret
le bu üç unsur telif edilecektir. Tasvi-
ye ve hal sekimin esası bundan iba
rettir. 

Galib Kemali — Bu üç şartın biri-
birile teUfi kabU olamaz. Osmanh dev-
letmin hâkimiyet hakkile Giridlilerin 
Yunan meclisine iştirakleri keyfiyeti 
ne bakımdan olsa telif edilemez. Ben 
size bir taahhüd mahiyetinde olma
mak üzere Babıâlinin şu yolda bir tes
viye şekline yanaşabUeceğini ifade 
edebilirim: (Arkası var) 

(1) Bu müzakereler'Ve teşebbüsler hak
kında verdiğim malûmat bay Galib Ke
malinin nezdinde mahfuz olup bana gös
terdiği vesikalar ile lütfen dıng etmediği 
izahata istinad ediyor. 

r^^ofK<b 
20 Kânunusani 938 Perşembe 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyat
rosu: TiltU ve MitU İstiklâl bahçesinde, 
19: Raife ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 19,30: Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik, 19,65: Borsa 
haberleri, 20: Cemal Kâmil ve arkadaş
ları tarafmdan Türk musikisi ve halk 
sarkılan, 20,30: Hava raporu, 20,33: Bay 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Fasıl saz heyeti: tbralüm, Ali, Kü
çük Safiye, kanım Muammer, klârinet 
Hamdi, tanbur Salâhaddin, ut Cevdet 
Kozan, keman Cevdet, (Saat ayan), 21,15: 
Şan Bedriye Tüzün: Orkestra refakatile, 
21,45: ORKESTRA: 1 - Gojmod: Faust, 
fantasie, 2 - Drigo: Valsç lente, 3 -
Ganne: Les Saltimbangues, 4 - Kalmann: 
Fedora, valse, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet par
çalan, 22,50: Son haberler ye ertesi gü
nün programı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Makbule Çakar ve ar-
kadaşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Hikmet Rıza Ses-
gör ve arkadaşları), 20,15 - 20,30: Me
teoroloji mevzuunda konuşma: (Tevfik 
Göymen), 20,30 - 21: Plâkla dans musi
kisi, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 21,15 -
21,55: Stüdya salon orkestrası: 1 - Raff: 
Fleurette, 2 - Massenet: Herodlade, 3 -
Strauss: Wiener - Frauen, 4 - Saint -
Saens: Romance Şans Paroles, 5 - Tho-
mas: Sarabande, 21,55 - 22: Yannki prog
ram ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Bükreş 20 de, mandolin konseri — 
Königsberg 20,10 da, orkestra konseri — 
Münih 20,10 da, «İlâveler» opereti — 
Brüksel 20,15 de, eğlenceli muzika — 
National 20,40 da, radyo orkestrası — 
Florans 20,25 de, mandolin konseri — 
Prag 20,15 de, radyo orkestrası — Peşte 
20,30 da, askerî mueika. 

Saat 21 de 
Berlin 21 de, dans'muzikası — Breslav 

21,10 da, orkestra konseri — Saarbrüken 
21,25 de, dans muzikası — Radio Toulouse 
21,15 de, operet havalan ve şarkılar — 
National 21,30 da, dans muzikası — Or
ta İngUtere 21,10 da, çeşitli konser — 
Milano 21,30 da, eğlenceli muzika — 
Florans 21,30 da, kanser — Hilversum 
21,55 de, senfonik konser — Varşova 
21 de, çeşitli konser — Bükreş 21,15 de, 
senfonik konser — Beromünster 21,15 de, 
orkestra konseri. 

saat 22 de 
Hamburg 22 de, vals havalan — 

Münih 22,20 de, orkestra konseri — 
Deutschlandsender 22,15 de, «Rahat Gör-
miyen Saadet» opereti — Radio Paris 
22,30 da, «Boris Sadunof» operası — 
Strasburg 22,40 da, salon muzikası — 
Toulouse P T T 22,30 da, eğlenceli kon
ser — Radio Toulouse 22,45 de. Viyana 
muzikası — Londra 22,15 de, senfonik 
konser — Roma 22 de, «Küçük Marat» 
operası — Lüksemburg 22,15 de, konser — 
Sottens 22,45 de, konser — Beromünster 
2230 da, dans muzikası — Prag 22,05 de, 
orkestra konseri. 

Saat 23 de 
Stuttgart ve diğer Alman istasyonlan 

23,35 de, halk ve eğlence havalan — Mü
nih 23,20 de, eğlenceli konser — Radio 
Toulouse 23,30 da, dans muzikası — Na
tional 23,20 de, keman ve piyano — 
Lüksemburg 23,30 da, senfonik konser — 
Prag 23,35 de, sembalo ile konser. 

Saat 24 ten itibaren 
Viyana 24 de, eski ve yeni dans hava

lan — Deutschlandsender 24 de, Buş or
kestrası — Frankfurt 1 de, gece konse
ri — Brüksel 24 de, gece konseri — 
Radio Toulouse 24,15 de, konser, 1,15 de, 
aVeronika» operetinden parçalar, 1,35 de, 
gece muzikası — National 24,20 de, salon 
muzikası 1 de, dans muzikası — Milano 
24,15 de, dans muzikası — Hllversim 
24,15 de, dans muzikası — Hilversum 
Çigan muzikası. 

21 Kânunusani 938 Cuma 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis: 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30 muhtelif plâk 
neşriyatı 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 18,45: Saz eserleri: Kemani 
Reşad, piyanoda Feyzi, 19: Çocuk terbi
yesi: Ali Kâmi Akyüz, 19,30: Radyo fo-
nlk temsil: Beyoğlu Halkevi gösterit ko
lu tarafmdan (Kukuriko mahkemesi), 
19,55: Borsa haberleri, 20: Necmeddin 
Rıza ve arkadaşları tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 20,30: Hava ra-
poru,20,33: Bay Ömer Rıza tarafmdan 
arabca söylev, 20,45: Bayan Muzaffer 
Güler ve arkadaşlan tarafından Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Saat ayan), 
21,15: ORKESTRA: 1 - Tschaikowsky: 
Mozartiana, 2 - EUenberg: Bal aux jar-
din, 3 - Suppe: Boccaccio, Potpouri, 4 -
Kalmann: Das War noch zeln, 5 - Drigo: 
Deux Pierrots, 22,15: Ajans haberleri, 
22,30: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçalan, 22,50: Son haberler ve ertesi 
günün programı, 23: SON. 

Türk Model Uçak Evi 
Taksim Meydanı 

Adresini bilen her genç 
çekirdekten yetişme 

tayyareci olur 

KAPTAN PAŞA 6ELİY0R 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. Sertelliı Tefrika N a 121 

Kılıç Ali paşa, üçüncü Murada, Rozlta 
hakkında bütün bildiklerini söylüyordu 

üçüncü Murad o günlerde hare
me kapanmış gibiydi. Kadınlarla uğ
raşmak ve eğlenmekten devlet iş-
lerile meşgul olmağa vakit bulamı
yordu. 

Padişahın fena halde sinirlendiği 
bir şahsiyet vardı: Papa on üçüncü 
Greguvar. 

Bu adam daima Avrupalıları Tür
kiye aleyhine tahrik etmekten geri 
durmadığı için, üçüncü Murad ona 
(Fesatçıbaşı) adım vermişti. Rozita-
mn babasının Papa ile mücadele et
mekte olduğunu öğrenince, bu işi 
parmağına dolamıştı. 

Acaba sinyor Oreçyanoyu İstan-
bula davet etmek, ve el altından 
onunla görüşmek mümkün değil 
miydi? 

Bu işlere en çok akU eren KıUç Ali 
paşa, ayni zamanda ketum bir dev
let adamıydı. 

Üçüncü Murad bu fikrini açmak 
için diğer vezirlere itimad edemi
yordu. 

Bir gün Kılıç Ali paşaya haber 
göıfterdi. Kendisini saraya çağırttı. 

— Kaptan paşa ile mahrem ko
nuşacağım. 

Dedi. Darüssaade ağasmı da oda
dan dışarıya çıkardı., kapıyı içerden 
sürmeledi. 

Kılıç Ali paşa! 
— Acaba bu ihtimama sebep ne

dir? Padişah benimle çok mahrem iş
ler görüşmüştü atama, böyle ihti
yatlı davranmamıştı! 

Diye mırıldanırken, üçncü Mu
rad, ellerini oğuşturarak, has bahçeye 
bakan pencerenin önüne oturdu. 

— Seni bugün niçin çağırttım, bi
liyor musım? 

Dedi. Kıhç Ali paşa heyecamm 
gizliyemedi. 

— Hayır, şevketlim! dedi. Bilmi
yorum. 

— Şimdi beni dinle! Ben, bir te
sadüf eseri olarak Papapı yere vura
cak bir adam buldum. 

Kıhç Ali paşa gülümsüyordu. 
Üçüncü Murad kaşlarım çat^ı: 
— Papanm sırtı yere gelebileceğine 

inanmıyor musun? 
— Henüz bir fikrim yok, şevket

lim! Elden üstün el vardır, derler. 
Elbette onu yenecek bir adam da 
vardır. 

— İşte, o adam, Rozitamn baba
sıdır. 

Kılıç Ali paşa şaşırdı: 
— Ne diyorsunuz şevketlim? Sin

yor Greçyanodan mı bahsetmek is
tiyorsunuz? 

—. Evet, evet... T&, kendisinden. İş
te o adam, uzun zamandanberi Pa
pa ile mücadele ediyormuş... 

Kıhç Ali paşa,. Greçyanonun müt
hiş bir Türk düşmanı olduğunu bi
liyordu. Hattâ onun paşa gemisin
den kaçtığım düşündükçe hâlâ sinir
leri ojmuyor, Greçyanoya karşı ujoı-
yan linini bir türlü yenemiyordu. 

Acaba padişah bunu söylemekle ne 
demek istemişti? 

Muradm fikrini anlamadan, duy
gularını ve düşüncelerini açmak is
temedi. 

— Evet şevketlim! dedi, Greçya
nonun Papa Ue arası açık olduğunu 
kulunuz da duymuştum. 

— Hah işte, tamam. Rozita yalan 
söylememiş. Greçyano onun babasıdır. 
Rozita babasım elbette herkesten iyi 
tamr. Ben bu adamı elde etmek is
tiyorum. 

— Ona ne yaptırmak fikrindesiniz? 
— Papa ile mücadelesinde devam 

etmesini, ve Papamn burnunu kır
masını istiyorum. 

— Bu işi o zaten kendi kendine de 
yapıyor. 

— Kendi kendine de yapıyor 
amma.. Greçyanoyu para ile avlar
sak, işin rengi değişir. Belki de Pa
pamn vücudunu ortadan kaldırma
ğa bile muvaffak olur. 

—t Greçyano Papanın hasmı oldu
ğu kadar, bizim de düşmanımızdır, 
şevketlim! Düşmandan yardım um
mak, yüandan dostluk beklemeğe 
benzer. 

— Rozita yalan mı söylüyor? De
diklerinin hepsi doğru çıktı işte. 
Greçyanonun Papa üe mücadele et
tiğini sen de söylemedin mi? . 

— Orası doğru amma, bizim dos
tumuz olduğuna herkes inansa da, 
kulunuz inanmam. Çünkü Greçya
noyu ben herkesten iyi tamrun. 

— Nasıl bir adamdır bu? 
— İnatçı, kinci ve müthiş bir Türk 

düşmamdır. Kendisini esir aldığım 
zaman, geminin ambarmda yatar
ken, rüyasında bile bize küfür ederdi. 

Üçüncü Murad hiddetlendi: 
— Vay melun vay! Demek kızma 

kendisini Türk dostu olarak tanıt
mış!... 

— Kızı da onun ne maksatla ya-
şadığmı pek âlâ bilir, şevketlim! 

— Nasıl olur? Buseydi, bana ha
kikati söylerdi. 

— Hakikat çok acıdır, şeketlim! 
O, hakikati söylerse, derhal gözünüz
den düşeceğini bilir. 

— Ne demek istiyorsun... Anlaya-
rmyorum? 

Kıhç Ali paşa, padişahın hayatım 
tehlikeye düşmekten kurtarmak sı
rası geldiğini görüyordu. Rozita hak
kında bildiklerini de söylemekten 
çekinmedi: 

— Biz geçen yıl Rodosa gittiğimia 
zaman, Rozita Venedik hükümeti ta
rafından kulunuzu öldürmeğe me
mur edilmişti. Talih ona yâr olma
dı ve tesadüfler bize yardım etti. 
Onu sahilde yakaladık. O zaten bi
ze esir düşmek üzere oraya gönde
rilmişti. Bunu derhal anlamıştım, 
Sıkıştınnca her şeyi itiraf etti. Ku
lunuz da bu suretle bir ölüm tehli
kesi atlatmış oldum. 

Üçüncü Murad hiddetle yerinden 
fırladı: 

— Senin yerinde bir başkası ol
saydı, bu hezeyanları dinlemek iste
mezdim. Fakat, sen henüz buna-
mış değilsin! Sözünü ve ne yaptığım 
bilen bir insansın Rozita böyle bir 
tehlikeli kadmmış ta bana neden 
şimdiye kadar bunları söylemedin? 

Sultan Murad hayat endişesinden 
ve saltanatından başka bir şey dü
şünmezdi. 

Kılıç Ali paşa, padişahm telâşa 
düştüğünü görünce: 

— Şevketlim, dedi. Siz Rozita 
aleyhinde kimseye söz söyletmiyor
dunuz! Bunlan söylemeğe nasıl ce
saret edbilirdim? Şimdi fırsat düş
tü de aı-zediyorum. 

— Çok memnun oldum. Kılıç! Vak« 
tüe seni öldürmeğe teşebbüs eden 
bir kadın bugün bana da ayni fe
nalığı yapabilir. Demek ki yüam 
koynumda besliyorum da farkmda 
değilmişim! 

Üçüncü Murad bunlan öğrenin
ce, Rozitamn yemek sahamnda çı
kan kâğıdı hatırhyarak: 

—. Ona gizli bir mektup gelmiş, 
dedi, şimdi bütün şüphelerim onun 
üzerinde toplamyor. Halbuki o bü
tün bunlan Baffamn kıskançlığına 
atfediyordu. 

— Safiye sultan size bir çok de
falar sadakatini göstermiş bir ka
dındır, şevketlim! Bundan ' sonra 
ondan bir fenalık ummak insafsızlık 
olur. Bunlar Rozitanm dolapları
dır. O gemide bulunduğu zaman bi
le bin türlü entrikalarla gemicUeri 
avlamağa ve ortahğı karıştırmağa 
çalışırdı. 

— Sonra nasü oldu da kaçtı bu 
fettan senin elinden?... 

— Beni öldüremiyeceğini anlaym-
ca, Sinanı gözüne kestirmiş. O da 
ne olsa kanı oynamış bir gençti. Ro
zitamn sevgisine inandı, ona ksCpû-
dı. Bir gece gemiden denize atüya-
rak Sinanın gemisine kaçmış. Oysa 
ki biz onu boğuldu sanıyorduk. Dal
gıçlar indirdik, arattık, blüamadık. 
Ertesi gün anladık ki, Rozita müt
hiş bir yüzücü imiş. 

Denize dalarak, Sinam gemisine 
gitmiş... Sinan da onun bu fedakâr
lığı karşısmda, Rozitaya aklını kay-
bedercesine kapılmış. Gece yansı 
yelken açıp enginlere açılmış. 

(Arkası var) 
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Dempsey'in lokan
tasında bir gece 

(Baştarafı 9 uncu sahilede) 
Dempsey iki kızı olan kansından 

henüz dün tanışmış gibi bahsediyor
du. Güzel bir kadın resmi getirdi ve 
bana gösterdi: 

— İşte misis Dempsey 
Fakat Dempseyle görüşmek haki

katen pek zordu. Her dakika bir ka
dın grupu gelip ona fotoğraf imzala
tıyordu. 
En büyük arzusu: 150 sene 

yasamak 
Dempseye sordum: 
—En büyük arzunuz nedir? 

Gülerek cevap verdi: 
— 150 sene yaşamak... Hayat çok 

güzel şey... 
— Hayatta en büyük zevkiniz ne? 
— Çocuklarımla oynamak... Ço

cuklarımı pek severim... En başlıca 
zeklerimden biri kanmla başbaşa 
konuşmak... 

~ Boş vakitlerinizde ne yaparsı
nız? 

— Hemen hemen hiç boş vaktim 
yok gibi... Lâkin tetillerimde pek 
sevdiğim bazı meşgalelerim vardır. 
Meselâ balık tutmak için çıldınnm. 
Güzel ata binerim, altı atım vardır. 
Dehşetli bir av meraklısıyım, ava 
giderim., hem de kanmla beraber... 
Golf oynamasını çok severim. Akh-
ma eserse mutfağa girip ahçıya bi
le yardım ederim. Bence hayat bu
dur: İnsan aklına gelen şeyi yapma
lıdır.. Fakat bu akla gelenler iyi şey
ler olmalıdır. 

— Büyük maçlarınızdan evvel he
yecan duyar mı idiniz? 

— Katiyen... Hayatımda bu nevi
den heyecan nedir bilmem... Heyecan 
âsab bozukluğuna delildir. Bir sporcu
nun da adamakıllı kuvvetli olması için 
âsabmm yerinde olması şarttır. 

— Hangi maçınızda en fazla kork
tunuz? 

—1 Hiç bir maçımda korktuğumu 
hatnlarmyorum. 

— Uğurunuz var mıdır? Bir şeyin 
size uğur getirdiğine kail misiniz? 

— Evet., yüzüğümün altındaki 
karımın isminin bana uğurlu geldi
ğine kaniim... Bunun için elimi yı
karken bile yüzüğümü çıkarmam... 
Evlendim evleneli bir kerecik olsun 
yüzüğümü çıkarmış değilimdir. Ken
dimi size kocaların en sadıklann-
dan olarak takdim edebilirim. 

Bu esnada vaktile Türkiyede bu
lunmuş olan garson rakıdan bahset
ti. Dempsey: 

— Rakının medhini çok işittim., 
fakat ne yazık ki içemedim, dedi, ilk 
fırsatta içeceğim. 

— Türkiyeye gelmeyi düşünüyor mu
sunuz?.. 

— Hattâ buna dair bir tasavvu
ftum bile var... Yakında belli ola
cak... Belki memleketinize gidece 
gim. 

— Hiç bir Türk sporcusu, Türk 
ttıaçı gördünüz mü?. 

— Maalesef hayır... Bir tek Türk 
sporcusu görmem nasip olmadı. 

— En korkunç hatıranız nedir?.. 
— Bir kere çok süratli bir tren

de gidiyordum, tren yoldan çıktı. 
Yere atlamağa mecbur oldum. Bu, 
hayatımda geçirdiğim en mühim 
ölüm tehlikesidir. Hiç unutmam, jağ-
nıurlu bir gece idi. Şakır şakır yağ-
naurun altında 30 mil yol yüı-ümeğe 
nıecbur oldum... 

Birdenbire aklına mühim bir şey 
gelmiş gibi: 

— Aman, dedi, onu da yazınız... 
Türk şekerini çok severim... Lâtelo-
kuma bayılınm... Amerikada bun
can epiyce var... Bol bol yiyorum... 
Fakat siz pek az yemek yiyorsunuz. 
Bir şey daha yesenize.. 
; Listeyi önüme uzattı, açtım oku
dum. Dempsey kokteyli, ring haşla-
ınası, yumruk rostosu, «nakavt ol-
»luş tavuk»... 

Dempsey'in lokantasmdaki yemek
lerin hepsi de böyle mesleğe ait İsim
ler taşıyorlar... Dünya şampiyonu 
l>eni banna gelen yeni bir sinema 
artisti ile zorla dansa kaldırdı... Gi
derken kapıya kadar selametledi... 

Hikmet Feridun Es 

Perşembe 
musahabeleri 
Baştarafı 8 inci sahifede 

HaJbuİd. başkalarım bUmem. Fakat 
ben şahsen çok rahatsız oldum. Bü-
yükderede bir dostuma söz verme
seydim ilk iskeleye çıkıp kaçacak 
idim. Siz hürriyetin mânasını ters 
anlamışsmız. Bu kadar kötü ve mâ
nâsız türküleri evinizde odamzda bi
le söylememelisiniz. dedim. 

Uzaktan biri galiba beni tamdı. 
Bir fısıltı başladı: 

— O... Vallahi o!.. Tanıyorum ya
hu, allah belâmı versin o... Bu fısıltı 
yanundaki çocuğa kadar geldi. Vazi
yet ve tavırlannı değiştirdiler. Ya-
mmdaki bu sefer daha mahcub bir 
eda ile: 

— Ne yapalım efendim başka bir 
türkü bilmiyoruz ki... 

— Peki türkü bilmiyorsamz sus
masını da bilmiyor musunuz! dedim. 
Bunun üzerine seslerini kestiler. 

İşte hürriyetin mânasmı anlama
mış bir zümre. Selim Sim 

Kumb5Tâi biri 

Cinsi 

19/1/938 Çarşamba günü 
istanbul Halinde toptan satılan yat meyra 

re sebzelerin fiatlerl 
En aşağı ED yüksel 

Mikyası Fiatl Flatl 
Kr.S. 

Kilo 3 — 
4 — 
7 — 
7 — 
3 50 

» 
x> 

Demet 
Kilo 5 — 

Adet 60 — 
» 5 — 

Demedi 1 — 

Pırasa 
Lahana 
Ispanak 
Kereviz kök 

B yaprak 
Havuç . 
Yeşil salata 100 
Karnabahar 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Pancar. 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

» Ferik 
» İnebolu 

Armud Ankara 
» Karadeniz 

Ceviz 
Ayva 
Kestane 
Muz 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Ağaç kavunu 
Yerli limon 100 
Ecnebi limon 100 
Portakal: 

» Dörtyol 36 İlk sandık 250 — 
» » 6 4 lük » 280 — 

» . 80 lik 
» 100 lük 
» 150 lik 

Alanya 64 lük 
» 80 lik 
» 100 lük 

Fenike 160lık 
Rize 80 lik 

B 100 lük 
T> 150 lik 

Mandalina Alanya 
D Rize 
» Fenike 
» Bodrum 

» 

» 
B 
B 
» 
» 
» 
V 
» 

200 — 
130 — 
110 — 
350 — 
250 — 
160 — 
450 — 
90 — 
60 — 
50 — 

100 adet 340 — 350 — 
100 » 80 — 90 — 
100 » 200 — 300 — 
100 » 400 — 550 — 

> 
B 
B 
» 
B 
B 
B 
» 
B 

275 — 
310 — 
225 — 
150 — 
150 — 
400 — 
300 — 
200 — 
500 — 
140 — 
100 — 
100 — 
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T E M İ Z İ 
Emlâk, arazi alım satımile bonolar 

ve bilcümle muameleleri takib ve in
taç eder. Balıkpazar, Maksudiye han 
No: 35. : 

Derviş Uğur Tel: 23397 ve 49207 

B A Y A N L A R 
Genç bayanlar, her birisi 200 liradan 

500 liraya kadar bay DAVİD'e borçludurlar. 
Bu borcu nasıl ödeyecekler? 
Nişanlandıkları zaman nişanlüarının 

çeyizlerini DAVİD mağazasmda yaptıra
cakları fevkalâde rob döşambrlar, ipekli 
pijamaları, gömlekleri, iç çamaşırları üze
rine verecekleri siparişlerle babalanna 
ödetecekler. 

Adres, Beyoğlu, Galatasaray Lisesi kar
sısında 178 numaralı DAVİD mağazası. 

P. T. T. Levazım Müdür lüğünden: 
1 — İdaı-e ihtiyacı için 6 tane yüzlüR 4 tane ellilik maa paratoner telefon 

santıran kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 
2 — Muhammen bedel «9600» muvakkat teminat 720 lira olup eksiltmesi 

8 mart 938 sah günü saat 15 de Ankarada P. T. T. umum müdürlük binasın
daki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 — İstekliler muvakkat teminat makbuzu veya banka mektubunu Tica
ret odası vesikasından başka müteahhitlik vesikasını ve teklif mektubunu 
muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 14 e kadar mezkûr komisyona verecek
lerdir. 

4 — Şartnameler, Ankarada P. T. T. Levazım, Istcnbulda Beyoğlu P. T. 
T. ayniyat şube müdürlüğünden parasız verilir. «341)) —*f — */ * 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Çamaltı tuzlası için diplomalı bir makine veya elektrik mühendisi alına

caktır. Yüksek Mülıendis tercih edilir. 
Taliplerin vesikalariyle birlikte İdaremiz Memurin Şubesine müracaat 

etmeleri. «305» 
Galatasaray Lisesi Alınn Satınn 

Komisyonu Başkanlığından'-

Amasya elması 
İnebolu » 

Muhammen miktarı 
Kilo 
2000 
3000 

Muhammen fiyatı 
Kuruş 

30 
12 

İlk teminatı 
Lira K. 

72 00 

İl 
II 

Zayi _ Diş tababeti mektebi hüviyet 
cüzdanımı kaybettiğimden hükmü olma-
^İX İlân olunur. 989 Mehmed Ziyaeddin 

Üsküdar sulh hukuk mahkemesinden: 

Kısıkİda Büyük Çamlıca caddesinde 
Ha^em atalar dairesinde Nafiye: Leman 
vekUı Tevîik vekUİ Avni Mekki tarafından 
Iw>îinlze ikame edilen tahtı işgalinızde-
S u n a n m e S dairenin müddeti mürur 
etligLden dolayı tahliye davasmın ılânen 
v « m C tebligatı kanuniyeye rağmen 
îcabet e t r ^ S olduğunuzdan hakkın^-
da gıyap karan verilecek gıyaben icra kı-
fmanTuhakemede müddei vekm ^r^frn-
Hnn mahkemeye ikame edüen şahitler u-
sulen dlnfeıSıî ve şahadetde bulunmuş^-
duklanndan şahadeti yakaya on gün rm^d-
detle taan ve itiraz etmediğiniz ve ce^e 
vi ativede mahkemeye gelmedıgmız tek-
Srde S h l d e t i vakaye ^^abuljeikarjr et
miş adolunmak üzere J " f f ^ J ^ J ^ J 
5/2/938 cumartesi gunu saat 10,30 za tali 
kine karar verilmiş olmakla tarihi üân-
dan itibaren mezkûr on gun müddet zar
fında itiraz etmediğiniz ve gıyap karan 
S i m vermedlllnlz takdirde mahkeme-
ve kabul olunmıyacağmız muameleli gı
yap kararı makamına kaim olmak üzere 
îlânen t e b U ^ l u n u r ^ ^ j y g Ş 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalun Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satış» 
yeri Her nevi kırtasiye çeşitlen, 
Nauman dikiş ve yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levaıunı 

•aire bnlnnar. 

Galatasaray Lisesinin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacı olan yukarıda cinsi 
muhammen ve ilk teminatı yazılı elmaların 4/2/938 cuma günü saat 16 da İs
tanbul kültür direktörlüğü binasında Liseler muhasebesinde toplanan komis
yonda açık eksiltmesi yapılacaktır. 

Bu işe girecekler, şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret Oda
sının yeni sene vesika ve teminat mektublarile belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. «340» 

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: 5 0 ı 0 0 0 
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... 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
idare deniz naıkil vasıtalan işletme ihtiyacı için 15 ton «Gazoi» 1in alımı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4/2/938 cuma günü saat 15 de büyük posta
ne binası birinci katta İstanbul P. T. T. müdürlüğünde müteşekkil ahm satım 
komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosvmun muhammen bedeli 7,5 kuruş hep
sinin 1125 lira muvakkat teminat 84 lira 38 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini 
görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çahşma günlerinde mezkûr 
müdürlük idarî kalemi levazım kısmma eksiltme gün ve saatinde de muvakkat 
teminatlarile birlikte komisyona müracaatları. «276» 

Herakşani 

PARK OTELİNDE 
Büyük bir zevkle dinlenen 

İspanyol tenoru 

URiBARRi 
ASiPiN KENAM 

BütOn ağrı 
ve kırıklığı i 

giderir, neş'enizi yerine 
Getirir 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cagaloğlu Nunıosmaniy» 
caddesi No. 17 Baha Bey Apartımanı pa
zardan maada hergün 13-17 bastalannu 
kabul eder. Telefon: 23825 
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KüÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar. Sah ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 1 - ÎŞ ARIYANLAR 
BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — 

Yeni türkçeyi okur yazar iyi bir aile nez-
dinde iki yaşından yukarı bir veya iki 
çocuğa bakar. Kalabalık olmamak şartile 
yemek ve ev işi de yapar. 15 - 18 lira 
arasmda ücretle çalışır ve 22 yaşlarında 
bulunan bir bayan taşraya gitmez, istek
lilerin Üsküdar Doğancılar caddesi 31 
numara (Bayan) rumuzuna tafsilâtlı mek
tupla müracaatları — 1 

2 — İŞÇÎ ARIY ANLAR 
DAKTİLO ARANIYOR — Bir mühen

dis müteahhidin yazıhanesinde çalışmak 
üzere bir daktiloya ihtiyaç vardır, fran-
sızca bilenler tercih olunur. Ankara pos
ta kutusu No. 471 re tafsilâtlı mektupla 
mürcaat. — 3 

MAKİNİST ARANIYOR — Ekskavatör 
makinelerinde makinistlik yapmış opera
törlere ihtiyaç vardır. İstiyenlerin yazı Ue 
ve (Makinist) rümuzile İstanbul 176 No.h 
posta kutusu adresine müracaatları. — 1 

EV KADINI ARANIYOR — On yaşın
da bir kız çocuğile İstanbulda kendi evin
de sade bir hayat yaşamak mecburiye
tinde ve memuriyette bulunan tanınmış 
bir zat için. bu küçük evin İdaresini başlı 
başına demhde edebilecek orta yaşlı ve 
tecrübeli bir ev kadım aranıyor. Bu ba
yanın aile hayatma a l ı n ı ş bulunması 
ve mektebe devam eden kız çocuğuna iyi 
bakması şaıttır. Bu evsafı haiz ve tallı» 
olanların tekliflerini ve adreslerini (A. 
K.) rümuzüe Akşam idarehanesine bil
dirmeleri. 

İSTANBULDA — Ticarî bir müessese
nin muhaberat işlerini deruhde ve def
terlerini tutacak muhasebe usulüne va
kıf tecrübeli bir bay ve yahut bir bayana 
İhtiyaç vardır. İsteklilerin İstanbul posta 
kutusu 393 numaraya Kâtip rumuzu ile 
müracaatları. — ^ 

DAKTİLO ARANIYOR — Bir Türk şir
ketinde daktilo ve büro işlerinde istihdam 
edilmek üzere bir Türk bayanı aranıyor. 
Muhasebeden anUyan ve İngilizce bilen
ler tercih olunur. Tekliflerin yazı ile Bey
oğlu 254 posta kutusuna yapılması. — 3 

İZMİRDE — 20 yatakü hususî bir 
hastane olan: SIHHAT EVİ için diplo
malı birinci smıf bir hemşire aranıyor. 
1 — İdareyi eline alacak hesaplan t u t a - / 
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere assistens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fenni 
ve idarî bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, TECRÜBELİ BİRİNCİ SINIF BİR 
HEMŞİRE isteriz. Aylığı: ELLİ liradır, 
yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
jnektublanm, bon servislerini, son çekil
miş fotograflarlle beraber İZMİR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 

— 19 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK OTOMOBİL — 1937 modeli 

az kullanılmış Fiat marka kapalı küçük 
bir otomobil satüıktır. İstiyenlerin Ak
şam gazetesi ilân memurluğuna müracaat
ları. — 1 

ŞIK BİR ALMAN PİYANOSN — İçi 
çapraz ve demir olarak ehven fiatle ace
le satılıktu:. Talcsim Tarlabaşı 81/1 numa-
raU terzi dükkânma müracaat. Beyoğlu. 

— 3 
\ YENİ PİYANO SATILIK — Meşhur 
Alman markalı mükemmel üg pedallı ye
ni bir piyano acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Balıkpazar Duduodalan soka-

ında 26 numaralı dükkândsu — 3 
/ 

4 — KİRALIK • SATILIK 
SATILIK ARSA ARANIYOR — Beya-

B 4 İle Çapa arasında tramvay caddesin
de olmak üzere satılık axM. istiyorum. 
f:aşkasap tramvay durağı 18a No. U vn 

ahriren veya şifahen müraoaat. 

f; PANOALTiDA — Tan Sineması ka«. 
tvsmdaı M sajnü (önü parmaklıklı) i«-
lanekta olan içkili lokavıta sahibinin taş-
faıa gideceği dolapsUe devren kiralıktır, 
teinin miUcftmmti olan mOştemilfttı 4» 
tatüUttus, Bahçekcpıda Taş hand» VB 
Fo. da Tevfik Markoca müracaat. -^ 1 

f SAiaUK EV — Fatih Çırçur Fenerli 
ş^^kak Mo. (2) ev ahşap yedi oda, iki 
tt^tfak, elektrik, tulumba, kuyu ve sar
nıcı havi iki ayn bölük, tramvaya yakın 
jnTkal&dft havadaa Halice umumî man-
^l^ası vardır. Müsait fiaüe acele satüık-
Jtır. İçindekilere müracaat. — 8 

? ACELE SATILIK VE KİRALIK HAN — 
Çemberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde 
nal fabrikası ittisalinde köşe başmda on 
pört odalı ve altmda cadde üzerine 
tnüstamel dört dükkânı havi 1 No. Iı 
jhan acele satılık veya kiralıktır. İstekliler 
i&eyoğlunda İstiklâl caddesinde havagazı 

Jirketl karşısında Kristal kıraathanesine 
ler gün akşamlan saat 4 - 6 ya kadar 

anünıcaat etmelidir. — 6 

ANKARADA — Ziraat Enstitüsü ma
hallesinde dört tarafı bahçelik her nevi 
modem konforu havi üçer odalı iki dai-
fell apartıman acele kiralık talip olanlar 
Yüksek Ziraat Enistitüsü Parazitoloji do
çenti bay Hasan Şükrüye müracaattan. 

BEYOĞLÜNDA GAYET İŞLEK BİB 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâr teminathdır, almak Istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanmda berben bay 
Mehmede müracaat etsin. -— 4 

LÂBORATUVARA MÜSAİD BİR YER 
ARANIYOR — Karaköy - Eminönü - Fm-
dıkh ve piyasaya civar yerlerde satılık 
veya kiralık bina veya arsa aranıyor. 
Müracaat: Galata Posta kutusu 1255. 

- 2 
ACELE DEVREN SATILIK DÜKKÂN — 

25 senedenberi tuhafiye, attariye, kırta
siye ve tütün satmakla iştigal eden mev-
kû iyi kirası ve vergisi az olan dükkân 
sahibinin taşraya gideceğinden satılıktır. 
Beşiktaş Köylçl Ihlamur caddesi Küçük 
Hamam karşısmda 34 No. ya müracaat. 

— 1 
KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Ba-

kırköyünde Bağlar yolunda istasyona üç 
dakika mesafede duvarla çevrili bahçe 
içinde iki bölük yedi odalı hamamlı tatlı 
suyu sarnıcı olan bir köşk satılık ve ki
ralıktır. Görmek ve görüşmek istiyenler 
T. 20865 e müracaat edebilirler. — 2 

KİRALIK — Galata'da Mumhane ve 
Şarap iskelesi caddesinde yeni yapılan 
yolcu salonu ve antrepo ve gümrük dai
resi yakınında 24 odah altmda büyük ga
zinosu üstünde taraçası bulunan bina 
kirahktır. Han, otel, depo ve resmî daire 
olarak kullanılmağa pek elverişlidir. Gör
mek için karşısmda kahveci bay İbrahi-
me, görüşmek için de sahibine müracaat. 

— 6 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂ« 
DE NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSA
LAR — Nişantaşmda İngiliz mektebi ar-
kasmda Güzelbahçe sokağmda nezaretli 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit arsalar satılık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanında 27 
No. ya müracaat. Telefon: 21468. — 1 

SATILIK ECZANE — Ceyhan,da 29 
senelik kıdemli ve tanınmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvali sıhhiyesinden dola
yı acele satılıktır. Almak için Ceyhanda 
hibi Ali Rıza Atasağuna yazı ile ve ya
hut bizzat müracaat. — 2 

KELEPİR SATILIK DÜKKÂN VE EV — 
Ayda 30 lira irat getiren Beyazıtta Ok
çularda 59 No. h dükkân ile 5 odalı 16 
No. İl kagir ev acele 2400 liraya satılıktır. 
Elektrik ve su vardır. İçindeki Bekçi Re
cebe müracaat. — 2 

5 — MÜTEFERRİK 
İNGİLİZCE VE FRANSIZCA HUSUSİ 

DERS — «Cambridge» üniversitesinin 
edebiyat fakültesinden meaun bir genç 
tarafmdan İngilizce, Fransızca ders ve
rilmektedir. Akşam'da A. B. C. rumuzuna 
mektupla müracaat. . 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarma hazırlık dersleri 
için) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agre] eliğine malik 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzüe (Akşam) a mektupla mü-
racat. — S 

ORTA VE LİSE TALEBELERİNE MÜJ
DE — Muktedir bir muallim riyaziye, fi
zik, fen bilgisi dersleri vermeğe başla
mıştır. Talebelerine az zamanda dersle
rini öğretir ve imtihanlarına hazırlat. 
Akşam gazetesinde A, D. Öğretmen ru
muzuna mektupla müracaat ediniz. 

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

İYİ FRANSLZCA ÖĞRENMEK İSTİ-
YENLERE — Çok kısa bir zamanda Fran-
sızcayı öğrenmek istiyen bir Fransız ba
yan tarafmdan ders almahdır. Akşam
da (D N) rumuzuna mektupla müraca
attan. I ^ i . 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci smıf-
tan onuncu smıfa dahU talebelere ders 
verir ve itızarî smıflann taleblerlni pek 
az zamanda hazırlar. S. Oeron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. / — 2 

BOCKTüPLABOttZI ALDIBINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola-

Irak gösteımlş olan karilerimizden 
M S — P — AD — Öğretmen 

namlarına gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmaları mercudur. 

I !IJ İHH 'A 
Meyva tuẑ u 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABU BİR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harilmsı olduğundan tanuımen taklid edilebilmesi 
mümkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarını ekşiliklerini ve muannit 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umum! hayatm Intizamsız-
fıkiflnnı en emin surette Islâh ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

P A T I 
ÎŞ ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü ütihablannda, 

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

Neden 
^Aspirin ? 
nkü ASPİRİN seneler-
eri her türlü soğukal-

anna ve ağrılara karşı 
maz bir ilâç olduğunu 

ştir. 

R I N in tesirinden 

marka-

Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi liânlan % 

idaremizin Haydarpaşa limanma bir sene zarfmda gelecek olan ve deniz 
merakibinden supalana ve supalandan vinçle veya arka üe vagonlara tahmil 
edilmesi icabeden tahminen 64693 ton maden kömürü ile 7197 ton kok kömürü
nün tahmü ve tahliye işi 31/1/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de 
Haydarpaşa Gar binası dahilinde Birinci İşletme Komisyonu tarafmdan kapah 
zarf usulile ihale edilecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil ve 
tahliyesi için 15443 lira 59 kuruş muhammen bedel konmuştur. 

1158 lira 27 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve Resmî 
Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numaraU veya 1/7/937 tarih ve 3645 numa
ralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerle ayni gün ve saat 10 kadar komisyon reisliğine vermek lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Liman Başmüfettişliği tarafmdan 
parasız olarak verilir. «274» 

S a t ı ş i l â n ı 
istanbul Dördüncü tcra Memurluğundan: 

Hulusi tarafmdan Vakıf Paralar İdaresinden 23285 ikraz numarasile borç 
alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenme
mesinden dolayı satılmasma karar verUen ve tamamına yeminli üç ehlivukuf ta
rafmdan 1031 lira kıymet takdir edilmiş olan Yedikulede Fatih Sultan Mehmed 
mahallesinde Taşhan sokağmda kayden eski 8,10,12 maklûp numarah sağı Ha
fız İhsan meyhanesi solu Ahmed veresesi hanesi arkası Taşhan cephesi yol ile 
mahdut mağazayı müştemü bir alışap evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır: 

Mahallen 10,12,14 numaralan havi gayri menkulden 12 numaralı dükkân 
şimdi haneye kalbedilmiştir. Heyeti umumiyesi ahşap bina olup içinde lektrik 
tesisatı vardır. 

10 numaralı kısım: Zemini tahta döşeli bir oda bir mutfak. 
12 numarah kısım: Zemini taş döşeli bir taşlık bir hela bir oda bir mutfak 

ve bir odunluktur. 
14 numaraU kısım: Zemini taş olantjpir antre bir mutfak, bir hela üst kat 

10,12 numaraların üzerinde olmak üzere beş odadır. 
Mesahası: Umum sahası 91,00 metre murabbaı olup tamamma bina yapıl

mıştır. Bahçesi yoktur. 
Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazıh gayrimenkulun tamamı açık arttır

maya konmuş olup 23/2/938 tarihine rastüyan çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
kadar Yeni Postane binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttır
ma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğ'u takdirde gayrimenkul en çok 
arttıramn üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıramn taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 10/3/938 tarihine 
rastüyan perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 
arttırması yapüacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numarah kanun hükünüerine göre beş 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edUecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya millî bir bankanın teminat mektu
bunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye. tanzifiye ve dellâUye resimleri 
ve Vakıf icaresl satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeU müşteriye 
Rlttir. 

2004 numaraU icra ve iflâs kanununun 126 mcı maddesinin 4 üncü &kr»« 
smca, bu gayrimenkul üzerinde İpotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranın ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklarım ve husuaile faiz ve masrafa dair olan kUU-
alarmı, bu Uâmn neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mü^bitelerilt 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu slcillle sabit olmadıkça satıg be
delinin paylaşmasmdan hariç kalacakları ve daha fazla malûmat almak isteyav 
lerin 22/1/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacaK 
olan arttırma şartnamesile 934/3798 numarah dosyasına müracaatları ilân 
olunur. (362) 

C
jfkdeıiii ikt ida.r ^ 
ve BELGEVŞEKLİĞİNE KARŞI I HOItlVIOBtl» I 
Tabletleri • = • Her eczanede arayınız. m 

B ^°^^^ kutusu 1255 (Hormobin) Galata İSTANBUL • H İ ^ 
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Scandinavian Near 
East Agency 

Salatada Tahlr haa S finefl kal 
Tel: 44991 - I - S 

Broufca Oricnf Unlm OothenbVf 
Ootbenburs, Stokholm. Oöo. DantBİg, 

Ddynla Copenhag Abo Reral ve bûtto 
^ t ı k limanlan gark T« Karadenls ballı» 
ia Umatüan arannda 15 (finde bit Mbnet 
! • avdet Igln muntazam postalar. 

Odjmla - Dantzlg - Ootbenburg Td Odo* 
Ban beklenen vapurlar. 

Hordland vapuru 1» K. saniye doftru. 
lAasne vapuru 1 Şubata doğru. 
6lrkaland vapuru 10 fubata doğru. 

Yakında tetanbuldan Hamburg Roter-
Bam - Kopenhag, Odynla Oothenberg, 
Dantslg - Btokholm, ve Oslog llnuuilan 
Igln hareket edecek vapurlar. 

İsa vapuru 22 K. saniye doğfu. 
Nordland vapuru 25 K. saniye d(*ru. 
Aasne vapuru 1 şubata doğru. 
VkHa taf»ll&t İçin Oalata'da Tahlr ban 

I fincû katta k&ln acentaUJma mOracaat 
Tel: 44991 - « - 8 

T I F O B İ L 
Dr. t H S A N S A M İ 

Tifo ve paratifo hastalıklanna tutul
mamak için ağızdan alman tifo hapla-
fcdır. Hiç rahatsızlık vermez. Herkes 

alabilir. Kutusu 50 KT̂  

Kadın, kaç yaşında 
daha güzeldir ? 

Saclarınızı 

i!iıi:uii:< 
SAÇ EKSiRi 

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

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Bu sualin cevabını kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec
rübeler şu neticeyi verdi: 

— Kadm her yaşta güzeldir! 
Yalnız, VENÜS KREMİ, 

VENÜS PUDRASI, VENÜS 
RUJU, VENÜS BRİYANTİNİ, 
VENÜS RİMELİ, VENÜS 

ESANSI kullanma3t sartile... 

İstanbul beşinci icra 
memurluğundan: 

-937/3614 
Emine Nigâr ve Fatma Fikriyenin Hati

ce Melek terekesine olan 2364 lira borcun
dan dolayı Kadıköy ikinci sulh hukuk 
jnahkemesine birinci derecede ipotekli o-
lup borcun ödenmemesi hasebile paraya 
çevrilmesine karar verilen İstanbulda Kü-
Çük Mustafa paşa mahallesinin Yenikapı 
fOKağmda eski 37-39 yeni 30 numaralı bir 
bap evin üçte iki hissesi açık arttırraıya 
çıkarılmıştır. İşbu gayri menkulün tama-
°"ı̂ a üç ehli vukuf tarafından 2175 lira 
toymet takdir edilmiştir. Hududu: Sağı 
'̂ aika, solu Hamamcı Arif haneleri olup 
arkası Yenikapı, cephesi Ayakapı cadde-
""e mahduttur..Mesahası: 75 metre mu-
'abbaıdır. Evsafı: Kapıdan girilince, ze-
""hi karasimin döşeli üstü açık bir antre, 
camakânlı kapıdan girildikte zemini ah
şap bir antre, duvarlarda sabit dolaplar ve 
«fkrar zemini malta döşeli ve camekânlı 
Wr antre. Bu antre üzerinde iki oda bir 
*"er bir abdesthane, zemini çini döşeli ve 
yeril mermerden yapılmış çamaşır tekne-
?»• tulumbalı kuyusu ve mutbah, odun ve 
kömürlüğü vardır. Asma katta bir oda, 
**>desthane ve zemin katında bir sıra üze-
nnde cemekânla bölünmüş bir salon, iki 
?«a bir aralık, bir abdesthane. İkinci kat-
** bir hedel üzerinde cemekânla bölün-
'̂ û̂? bir salon, üç oda abdesthane, tavan 
*^sında tavan arası odası mevcuttur. 
Aöçap aksam ve kapısı yağlı boyalıdur. 
Zemin katında iki bodurumu ve her iki 
•pkaga kapısı ve elektrik tesisatı vardır. 
?emin kat pencereleri demir parmaklık-
gAu". Arttırma peşindir. Arttırmıya Işti-
^ k etmek istiyenler muhammen kıyme-
« Olan (2175) liranın yüzde yedi buçuk 
»«betinde pey akçesi veya millî bir ban-
5*ıun teminat mektubunu tevdi etmeli-
•Jfler. Müterakim vergi ve belediye rusu-
p u ve vakıf İcarelerl borçluya, dellâliye 
7» yirmi senelik vakıf taviz btdeli müştc-
t*ye aittir. Arttırma şartnamesi 20-1-938 
gribinden itibaren isteklilere açıktır. Bi-
Pûol arttıftua 22-2-938 tarihine müsadif 
f^ 8ünü saat 14 den 16 ya kadar devam 
, ecek ve kıymeti muhammenenin yüzde 
B bü bulmadığı takdirde en son art-
"*nuı teahhüdü baki kalmak şartile ikin-
* arttırmasına, on beş gün sonra 9-3-938 
arihine müsadif çarşamba günü saat 14 
*Wi 16 ya kadp :» 
foû arttırana i.. 
^ t ı r . Hakları 
yan alcaklUarİF. 
Rahiplerinin bu ı. 
W ve masarife dair _ — 
•arihinden itibaren 20 gün zarfında evra-
« müsbltelerile birlikte dairemize blldir-
»aedikleri takdirde ihale bedelinin paylaş-
«nlmasmdan hariç tutulacaklardır. Daha 
|*2la malûmat almak istiyenler 937/3614 
«Umaraü dosyasma müracaat etmeleri 
"an olunur. (373) 

olunacak ve en 
i İcra kılma-

ile sabit olmı-
irtifak hakkı 

.1 ve hususile fa-
oi:;,;. iddialarını İlân 

KURTULUŞ 
Doktorlar, bankacılar, kâtipler, mektepliler velhâsıl bütün mürekkepli 
kalemle yazı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasmdan, kurumasın
dan, ucım bozulmasmdan kurtaran 
yegâne TIKU dolma kalemi Avrupada 
dahi tasdik olunduğu gibi, Almanya-
nın bu icadı mürekkepli kalemle yazı 
yazmak mecburiyetinde olan halkı 
hakikaten bu yazı yazmak eziyetinden 
kurtarmıştır. 

TBKU ucu aşınmaz, bol mürekkep 
alır kuvvetli basılır 3 — 4 kopye çı- H^i'-f " ^ ^ ^ S I B l Ü ! \ 
karabilir ve açık bırakıldığa halde her v^İİfcİjL ~̂ ^ ^ & ^ 5 ^ ^ 
ne şekilde durursa dursun mürekkep ^ \ ^ 3 ^ % _ '1^^ 
akmaz ve kurumaz. TKU en sağlam '^' 
ve kullanışlı mürekkepli kalemdir. 

E y a h t a n ı m a a d a Yeşil, Mavi 
İve Itırınızı renkleri de ayni fiyatta satılmaktadır 

Her yerde arayımz. Deposu: Havuzlu Han No. 1, İstanbul 
Taşraya posta ile gönderilir. 

Sayın Bayanlara: 
Hakikî FEMiL Bağlan 

|Bus[ün piyasaya çıkmıştır. Markaya dikkat ediniz 
FEMİL 

İnhisarlar U. Mûdûrjûğûnden:^ 
I — Şartname ve projesi mucibince Müreftede yaptmlacak idare binası 

inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 
II — Keşif bedeli 58C5 lira 83 kuruş ve muvakkat teminatı 436 liradır. 
III — Eksiltme 27/1/1938 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 15 de 

Kabataşta levazun ve mübayaat şubesindeki aUm komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 2t) kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 

Müdürlüğü mşaat şubesiyle Edirne Başmüdürlüğünden ve Mürefte memurlu-
ğlından alınabilir. 

V —• Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fenni evrak ve vesaikini inhi
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 

Vj istesliltrin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 inci mad
dede 5'azüı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte tayin edUen gün ve 
saatte yukarıda adı gecen komisyona gelmeleri üân olunur. (109) 

I _ Şartnamelerine ekli listede eb'at ve miktarı yazıh numunesi muci
bince 5,000,000 şişe kapsiüü pazarlıkla satın alınacaktır. 

II — Pazarhk 2/II/1938 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonımda yapılacak
tır. , , , 

j j j Şartname vs numuneler parasız olarak her gun sozu geçen şube
den alınabilir. 

IV — İsteklilerin pazarlık için tâyin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (61) 

* 
1 idaremizin Paşalimanmdaki Tütün Bakımevinde şartnamesi muci

bince yapturacağı tamirat işi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 Keşif bedeli 9939 lira 19 kuruş ve muvakkat teminatı 745.43 liradır. 
3 Eksiltme 4/II/938 tarihine rasthyan cuma günü saat 15 de Kabataş

ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 
4 Şartnameler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdür

lüğü İnşaat Şubesinden aUnabilir. 
5 Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini inhi

sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek aynca ehliyet vesikası almalan lâzundır. 
6 isteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 inci maddede 

yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksUtme İçm tayin edilen 
gün ve saatte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (366) Belediye Sular İdaresinden: 

Terkos fabrikasmda k:§ mevsiminden istifade ederek yapılması lâzrnı ge
len esasü tamirat dolayısile Beyoğlu tarafında olduğu gibi İstanbul cihetinde 
de yeniden ilân edilinceye kadar saat 22 den sabah bege değm sularm kesUe-
ceğini «ayın halkımıza bildiririz. (34»y 

RAKİBSİZDİR I 
Baker'in mevsim sonu satışı her vakit sabırsızlıkla bek

lenilen bir hâdisedir. 
85 seneden beri namı yükselen bu müessesede en iyi şartlarla en yük-

s ^ kaliteyi bulabilirsiniz. , 

Mevsim sonu satiri 17/1 /938 den 15 /2 /938 e kadar 
devam edecektir. 

İ^-^A^ 

•w REOSİL 
Öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınlığı ve göğüs nezlelerin
den sizi kurtaracak en iyi ilâç 
budur. 
Her eczaneden İsrarla isteyi
niz. 

S a î : ı ş i l â n ı 
İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 

Ali Haydar tarafından Vakıf Paralar İdaresinden 23591 ikraz nmnarasile 
borç alman paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasma karar verilen ve tamamma yeminli üç 
ehlivukuf tarafmdan 1202 lira 50 kuruş kıymet takdir edilmiş olan Zeyrekde, 
Mollazeyrek mahallesinin Fenerci çıkmazı sokağında eski 4 mükerrer yeni 8 
numaralı, bir tarafı Mürşide menzUi, bir tarafı Nazif bahçesi, bir tarafı Mah
mut bahçesi, bir tarafı çıkmaz sokak ile çevrili ve müşterek kuyusu bulunan 
bir hanenin evsaf ve mesahası aşağida yazüıdır: 

Zemin kat: Zemini kara siman döşeli, içinde iki gömülü küpü bulunan bir 
taşlık, bir oda, bir dolab, kırmızı çini döşeli iki merdiven altını havi mutfak. 

Birinci kat: Camekân bölmeli bir sofa üzerinde iki oda, bir hela, bir dolab 
ve çinko döşeli bir gusulhaneden ibarettir. 

İkinci kat: Birinci katın aym olub yalnız tavanlar basıktır 
Bahçede: İki kömürlük, müşterek bir kuyu ve bir kaç ağaç vardır. 
Umumî evsafı: Gayrimenkul çıkmaz sokaktadır. Cebhesine tesadüf eden 

çıkmaz sokak kısmı tahta perde ile kapanmış ve burada bir asma çardağı ya
pılmış ise de komşunun hakkı müruru vardır ve elyevm kuUamlmaktadır. Bina 
ahşap olub haricen aşı ve dahilen tavan ve kapıları yağlı doyalıdır. İçinde elek
trik mevcuddur. 

Mesahası: Tamamı 70 metre murabbaı olub bunun 34 metre murabbaı bi
na bakiyesi bahçedir. 

Yukarda hudud, evsaf ve mesahası yazıU gayrimenkulun tamarm açık arttır
maya konmuş olup 23/2/938 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 14 den 16 ya 
kadar Yeni Postane binasındaki dairemizde açık arttırma ite satılacaktır. Arttır
ma bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğun takdirde gayrimenkul en çok 
arttıramn üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıramn taahhüdü baki 
kalmak üzere arttırma on beş gün müddetle temdid edilerek 10/3/938 tarihine 
rasthyan perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde ikinci açık 
arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhammen 
kıymetin % 75 ini bulmazsa borç, 2280 numaralı kanun hükümlerine göre beş 
müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıymetin 
% 7,5 u nisbetinde pey akçesi vermeleri veya millî bir bankanın teminat mektu
bunu ibraz etmeleri lâzımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye. tanzifiye ve dellâliye resimleri 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşteriye 
aittir. 

2004 numaraU icra ve iflâs kanummun 126 mcı maddesinin 4 üncü fıkra-
smca, bu gajrrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alâkadaranm ve ir
tifak hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hususile faiz ve masrafa dair olan iddi-
alannı, bu Uâmn neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde haklan tapu sicUile sabit olmadıkça satış be
delinin paylaşmasından hariç kalacaklan ve daha fazla malûmat almak isteyen
lerin 22/1/938 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bulundurulacak 
olan arttırma şartnamesile 937/4281 numaralı dosyasına müracaatları ilân 
olunur. (358) 

Nafıa Vekâletinden" 
27 İkincikânım 938 perşembe günü saat 15 de Ankarada Vekâlet Malzeme 

Eksiltme komisyonımda 44500 lira muhaımnen bedelli 5000 adet meşe köprü 
traversi kapaU zarf usulUe elcsUtmeye konulmuştur. 

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

Muvakkat teminat 3337 lira 50 kuruştur. 
Eksiltmeye hususî orman sahipleri de girebilir. 
îsteklUerin teklif mektuplarım muvakkat teminat ve talimatnamesine gö

re vekâletten alınmış malzeme müteahhitliği veslkaslyle birlikte 27 Üdncikânun 
938 nersembe günü saat 14 e kadar Malzeme Müdürlüğüne vermeleri lâzımdır. 

(85) (148) 

POLYDOR 

Senelerdenberi memleketi
mizde plâklara ses almak 
hususunda büjrük muvaffa
kiyetler gösteren dünyaca 

maruf 

POLYDOR 
nam marka bu kere en son İcad ettiği fenni İmlâ maklnderle pdt yakoıdıı 
tstanbula geleceklerinden kıymetli bestekâr ve artistlerimizin bu inşattan 
istifade etmeleri için şimdiden Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi güıderi 
öğleden sonra saat S den 6 ya kadar zirdeki adrese müracaat etmeleri rica 
olunur. 
P O İ y d O r ' u n Türkiye acentası V A H E U T U C Y A N 
İstanbul, Sultanhamam, Camhl»aşı Han No. 16 Anadoludan tahriri olarak 

yaki olacak müracaatlar nazan dikkate atanacaktur. 
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A K Ş A M 20 Kânunusani 1938 

Mideniz bozuk, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. Iştlhanız yok mutlaka 

HASAN MEYVA OZO 
alınız. Yarım bardak su içinde alınan ve meyve usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat ve huzur verecektir. 

Şişe ^ ^ büyük 40, dört misli 60 Kr. 

HASAN GAZOZ özü 
Limon, Portakal, Frenk üzümü, Muz ve Mandalina çeşitleri çıkmıştır 

Meyve usarelerinden yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevîdir. Misafirlerinize Hasan Gazoz Özü ikram ediniz. 
Yakmda, Ananas, Çilek, Kayısı, Ağaç çileği nevileri çıkacaktır. 

Şişesi 2 5 ^i^yi^^ ^^f d^^t misli 50 kuruştur 
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Kendinize acımıyor musunuz? 
Bir tek kaşe 

NEVROZiN 
Alacak yerde bu 
ıstıraba katlan -
mak ne demek ? 

Baş ağrısı 
Diş ağrısı 
Kırıklık 
Nezle, adale 
Ağrıları 

Bütün bunları en 
seri ve en kat*î 
şekilde 

NEVROZİN 
kaşeler i le geçer . 

İcabında sfUnde 3 kaşe alınabilir 

6 R I P , BAŞ ve D I Ş A Ğ R İ L A R İ , 
NEVRALJİ, ARTRITIZM. ROMATİZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

ŞAYANI HAYRET 
BİR TEN 

"Maklyajlı,, 
görünmeksizin 

Havalandırılmış 
YENİ PUDRA 

CiLDDE HEMEN 6ÖRÜNMEZ 
Makyajı aratmıyan ve hatırlatma

yan taze, nemlin ve cazip bir sevimli
lik, o kadar ince ve o kadar hafiftir ki 
cild üzerinde âdeta görülmez bir pud
radır. Hiç kimse, 3mzünüze bakmda 
güzelliğinzin tamamen tabiî olmadı
ğım iddia edemez. 

Bunım sırrı, yehi «havalandırma» 
usulü sayesinde temin ve Tokalon 
pudrası da bu usul dairesinde istihzar 
olunmuştur. Gayri kabil zannedüdiği 
halde on defa daha ince, daha hafiftir. 
Hemen bugünden «havalandırılmış» 
yeni Tokalon pudrasım tecrübe ediniz. 
Bütün gün, işiniz başmda çalıştığınız 
halde, yüzünüz kat'iyyen nerminliğini 
kaybetmiyecektir. Bütün gece danset-
seniz bile teniniz, daima ter ve taze 
kalacaktır. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde cazip ve sevimli bir güzelliğe 
malik bir ten temin pdiniz. 

SAÇ BAKIMI 
GttzelUlin en birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 

terisi mücerreb bir iiâctır. 

Dikkat Ediniz 
ve 

Pertev çocuk pudrası 
Ue 

Adi Talk pudralarım 
kanştırmayınız. 

Dr.NIŞANYAN 
Hastalarım hergûn akşama kadaB 
Beyoğlu, TokatUyan oteli yanında 
Mekteb sokak 35 No. lı muayeneha

nesinde tedavi eder. 
Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 
Akşam Matbaası 
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En çok dayanır ve daha fa
zla if ik verir. Dünyanın en 
iyileri oian EVEREADY pil
lerini İsrarla isteyiniz. 
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BOUPLA B1BADEPL1R 
i X M i R 

i LKO 
ROMATİZMA 

LU M B AÛO 

lfl&RILflQI 
TE5kİN EDER 

PROFILAKSIN 
Belsoğukiuğu ve Frengiden korur. 


