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Cihanın umumî vaziyetini ıslah 
için düşünülen tedhirler 

Van Zeelandın, raporunda teklif 
edeceği çareler şunlardır 

7 - Beş büyük devlet arasında bir konferans akdi, 2 -
Almanya ve İtalyaya malî yardım, 3-AImanyaya iptidaî 
meddeler temini, 4 - Müstakil bir iktisad konseyi ihdası 

Londra 22 — Dünya iktisadî vazi
yetinin ıslahı çarelerini tetkike memur 
olan sabık Belçika Başvekili Van 
Zeeland haftaya raporunu İngiltere 
ve Fransa hükümetlerine tebliğ ede
cektir. Bidayette Van Zeeland rapo-
nmda Almanya gibi iktisadi autar 
chienin hüküm sürdüğü memleket
lere yardım edilmesini teklif etmk 
niyetinde iken sonradan Almanya-
nm siyaisi bir takım şartlara muallak 

tutulacak olan bu yardımı reddede
ceğini takdir etmiştir. 

Zira Fransa Ue İngütere siyasî va
ziyet nazan itibare alınmadan Van 
Zeelndm tekliflerinin Almanyaya bil-
dirümesini muvafık görmemişlerdir. 
Binaenaleyh Van Zeeland ahiren 
Londrada yaptığı müşaverelerden 
sonra raporunda esasU bazı tadilât 
yapmıştır. Van Zeeland bu tadilât
tan sonra raporunda tekliflerini ted-
kik etmek için İngiliz, Fransız, Ame

rikan, Alman ve İtalyan delegeleri 
arasmda bir konferans akdedilmesi-
ni, Almanya ve İtalya'ya paralarınm 
kıymetini ykseltmeğe yardım ede
cek bir plânla, Almanyaya Afrlkadan 
ihtiyacı olduğu iptidaî maddeleri 
kolayca tedarik ettirecek diğer bir 
plân teklif etmektedir, 

Van Zeeland bugün mevcud bütün 
teşekküllerden ttoıamUe ayn ve mtis-
taidl iktisadî bir konseyin de teşkilini 
tavsiye ediyor. 

Dûn Katırcıoğlu ham 
kısmen yandı 

Büyümek istidadını gösteren 
yangın itfaiyenin gayretile söndü 

itfaiye erleri yangmı söndürmeğe çahşırlarken 
Dün öğleden sonra saat 15,30 da 

Büyük Postahanenin arkasmdaki 
Aşuefendi caddesinde meşhur Katır
cıoğlu Hanmda yangın çıkmış ve it
faiyenin gösterdiği gayret neticesi 
olarak hanm ahşap olan çatı kısmı 
tamamen yandıktan sonra söndürül
müştür. Yangm çıkan hatun ticaret 
piyasası merkezinde olması ve ateşin 
kısa bir zaman içinde binanın çatı
şım tamamile kaplıyarak bitişiğin
de ve civannda bulunan binalan da 
tehdld eden bir hal aln:ıası telâşı 
mucib olmuş ve yangm yerinde bü
yük bir kalabalık birikmiştir. 

Yangm evvelâ bir polis memuru 
tarafmdan görülmüş, derhal itfaiye
ye haber verildiği gibi, diğer taraf
tan da handa bulunanlar tahliye 
edilmiş ve inzibatî tedbirler almmış-
tu:. 

İstanbul itfaiyesi, yangın haberi
ni ilk defa Beyazıd yangm kulesin
den saat 15,47 geçe öğrenmiş derhal 
İstanbul grupu tahrik edümlştir. Bu 
esnada yangm binanm saçağım sar
mış bulımujrordu. 

itfaiye, büyük bir gayret ve faa-
Uyet göstererek yangımn yalnız ateş 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Nevyorkta Karagöz 
ve Kâğıthane 

Nevyorkufl ortasında, içinde yalnız M 
yemelderi yenilen bir ioltanta: Haliç 

Garson mutfağa bağırdı: Enginar zeytinyağlı, 
baklava bir, sarığıburma bir... 

Muharririmiz Hikmet Feridun Es'in Amerikadan gönderdiği üçüncü 
mektubu yedinci sahifemizde okuyunuz. 

Hariciye Vekilimiz bu 
ı \ m Geneyreye gidiyor 
Milletler cemiyetinin Hatay 
meselesi müzakerelerinde 
tezimizi müdafâa edecek 

Milletler cemiyeti konseyinin 28 
şubatta Cenevrede yapacağı toplan-" 
tıda Türkiyeyi temsU edecek olan 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Araı 
dün şehrimize gelmiş, Perapalas ote
line itımiştir. Hariciye Vekili Sem-
plon ekspresile bu akşam Cenevreye 
hareket edecektir. 
. İtalyanm Türkiye büjrük elçisi B. 
Galli dün Perapalas oteline gelerek 
Hariciye Veküini ziyaret etmiştir. 
B. Tevfik Rüştü Arasla İtalyan elçi
si saat 17 den 19 a kadar olmak üze
re iki saat görüşmüşlerdir. 

Hariciye Vekili Perapalas otelinde 
gazetecilere kısaca demiştir M: 

— Bildiğiniz gibi Cenevreye gidi
yorum. Şimdilik sizlere söyliyecek 
bir şey yok. Cenevreden döndükten 
sonra görüşürüz.» 

Milletler cemiyeti konseyinin bu 
defaki toplantısının ruznamesinde 
birçok mühim meseleler ve ezcümle 
Hatayda intihabat hazırhğımn tarzı 
İcrası hakkında konseye yaptığıımz 
itirazlar vardır. Hariciye Vekili kon
sey nezdinde Türk davasım müda
faa edecektir^ 

M a h a l l î i d a r e l e r re i s l iğ i 
Ankara 22 (Telefonla) — Dahiliye 

Vekâletinde bir mahallî idareler re
isliği kurulması hakkındaki kanunun 
kabulü üzerine bu kanunun tatbiki 
hazırlıklarına başlanmıştır. 

Mazi yadigârian 
Bütün eski ve yeni inkılâplarla kı

yas ediniz: Bizim inküâbımız öldürür 
cû olmarmştır. İdam edilmiş cesedle-
rin üstüne bir yeni rejim kurmadık, 
tnsan kaytbımız, asgarinin asgarisi-
âJtr. 

Ümranımız da ayni koruyucu felse
feye uymalıdır: Aman yıkıciUktan 
hazer!... 

İstanbulun ihyası mevzuu bahis o-
tur oimuz: 

— Yenicami kemerini yıkdUm! 
Bu ne demek? Böyle bir fikri ileri 

sürmek şöyle dursun akla getirmek 
büe *günahı kebair* saydır. 

Bütün mazi yadigûrlarile asri ba
yındırlığı telife imkân vardır. Yalnız 
İstanbul için değü, Türkiyeni 
tarafı için, bu, prensip oh 

Atatürk dün Yalovada 
yeni kaplıcaları gezdiler 
Atatürlc Yalovada açılan yeni 

otelin ilk misafiri oldular 

AtatüTkün Talovayı teşriflerine aid iki intiba 

Yalova 22 (Hususî muhabirimiz
den — Atatürk ve' maiyetlerindeki 
zevat bu sabah (dün sabah) saat 
9 da Yalovaya çıkımşlar ve oradan 
da otomobillerle kaplıcalara gitmiş-
lerdii". Atatürk kaphcalarda bir miid-
det istirahatı müteakib yeıü kaplıca
larda bir tedkik gezisi yaparak yeni 
tesisatı gözden geçirmişlerdir. 

Kaplıcalar 22 (A.A.) — Yalovtuia 
1935 yıh ilkteşrin ayında inşasma baş
lanan Termal otel 1938 yılı başmda 
bitmiştir. Bütün radyo aktivite teçhi

zat ve tefrişatile beraber «Otel Termal 
Yalova» adım almış olan bu müesse
se 1938 yüı ikincikânım ayımn 22 nci 
günü açılmıştır. 

Otelin Uk misafirleri, Türkiye Rd-
sicümhuru Atatürk, Başbakan Celâl 
Bayar, Dahiliye Bakanı Şükrü Kaya!, 
üçüncü genel müfettiş Tahsin Üzer, 
İstanbul valisi Muhiddin Üstündağ, 
Yalova kaymakanu Hüseyin Erkin, 
saylavlardan profesör Neşet Ömer, 
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Dün Geceki ve Bu Sabalıki Haberle^ | 
Yeni Fransız kabinesinin programı 

Londrada iyi l(arşılandı 
Cahutemps'in mecliste büyük bir ekseriyet 
kazanması, Berlinde derin bir tesir yaptı 

Paris 22 (AA.) — Ayan meclisi 
dün akşam akdettiği kısa celse es-
nasmda hükümetin beyannamesini 
dinlemiş ve beyannameyi müteaddit 
cBravo» sedalaıile tasvib etmiştir. 

Londrada iyi bir intiba 
Paris 22 (A.A.) — Fransız hükü

metinin beyannamesi Londrada çok 
sempatik takdirlerle karşılanmıştır. 
Fransız - İngiliz dostluğımun teyi
di ve üç taraflı para anlaşmasının 
devamı, istikbalde üç büyük demok
rasi devlet arasmda daha sıkı bir 
teşriki mesai temin edecek mahiyet
te mütalâa edümektedir. 

Keza, müdafaa servislerine verilen 
ehemmiyet pek ziyade takdir edili
yor. Burada B. İnskip tarafından 
yapılan ve çok iyi neticeler veren ted
birlere benzer tedbirlerden Fransa-
nm da aym neticeleri elde edeceği 
kanaati beslenmektedir. 

Vaşington 22 (A.A.) — Chautemps'-î 
in kazandığı itimat reyi siyasî mah
fillerin en nikbinane taJıminlerini 
geçmiştir. Bu itimat resmî mahfil
lerde ve bilhassa hazine mahfillerin
de pek müsait bir intiba bırakmıştır. 

Berlin mahafili ne düşünüyor? 
Berlin 22 (A.A.) — Chautemps'in 

kazandığı itimat reyi burada büyük 
bir tesir husule getirmiştir. 

Voelkischer Beobachter gazetesi, 
Chautemps'm komünistlere müsaa-
datta bulunduğu ve merkez fırka
larına mensup mebuslar bir millî 
ittihat kabinesi hazırhyabilecekleri-
ni ümid ettikleri için bu kadar bü
yük bir ekseriyet kazandığım yaz
maktadır. 

Berliner Tageblatt diyor ki: 
«Komünistler halk cephesinin de

vam etmekte olduğu hissini vermek 
istemişlerdir.» 

Stoyadinoviçin 
Almanya seyahati 
Belgrad gazeteleri göste

rilen hararetli hüsnü 
kabulden bahsediyorlar 

Münih 22 (A.A.) — B. Stoyadino-
viç 1923 deki hükümet darbesi esna-
smda ölen Nazilerin mezanna bir 
çelenk koymuştur. Sonra buradaki 
«Nazi evi» ni ziyaret etmiş ve gene
ral Von Epp Ue görüşmüştür. 

Belgrad 22 (A.A.) — Başvekil B. 
Stoyadinoviç'in Almanya seyahatini 
büyük bir alâka ile takib etmeğe de
vam eden bütün gazeteler. Başveki
lin bu aralık ziyaret etmekte olduğu 
büyük Alman sanayi merkezlerinde 
kendisine karşı gösterilen hararetli 
hüsnü kabulden bahsetmektedirler. 

Gazeteler, Düsseldorfda Ruhr hav
zasında çalışan Yugoslav amelesi 
murahhaslannın B. Stoyadinoviç'i 
her sahada elde ettiği muvaffakiyet
lerden dolayı tebrik ettiklerini kay
detmektedirler. 

İspanya harbi 
Hükümet tayyareleri 
Salamankaya bomba 

attılar 
Salamanka 22 (A.A.) — Yedi hü

kümet tayyaresi dün, Salamanka üze
rine iç harbin başlangıcmdanberi en 
şiddetli baskuu yapmışlardır. 9 ölü ve 
20 kadar yaralı vardır. 

Barselon 22 (A.A.) — Millî Müda
faa bakanhğı tebliğ ediyor: 

Temel cephesinde muharebe de
vam etmiştir. Bütün düşman hücum-
Tarmı defettik. Mevzilerde hissedilir 
bir değişiklik olmadı. 

Diğer cephelerde kayde değer bir 
şey yoktur. 

Barselon 22 (A.A.) — Üç asi tayya
re dün Castellon üzerüıe bir çok bom
ba atmıştır. 7 kişi ölmüş, 50 kişi ağır 
surette yaralanmıştır. ? 

Vilâyetler hususî idare ^ 
bütçelerinde münakale ^ 

Dahiliye Vekâletinde müteşekkil 
vilâyetler bütçeleri tedkik komisyonu 
Ağn, Adana, Elâzık, Amasya, Kocaeli. 
Tunceli, Bolu, Ankara. Kırşehir, Ay
dın, Kırklareli, Malatya, Burdur, Ma-
raş. Çorum, Ç a ı ^ ı , Tokat, Ordu, 
Muğla, İsparta, İstanbul, Rize, Van, 
Sivas, Seyhan, Urfa, Afyon ve Zon
guldak vilâyetleri hususî idare bütçe
lerinde yapılması istenilen münakale
leri kabul etmiş ve hazırladığı karar
name projesini Yüksek tasdike arze-
dilmek üzere Başvekâlete vermiştir. 

Japon ileri hare-
keti yavaşladı 

Japon başvekili Konoyenin 
beyanatı 

Şanghay 22 (A.A.) — Reuter bil
diriyor: 

Çin haberlerine göre, Tientsin - Pu-
kov demiryolu boyunca Japon ileri 
hareketi son iki gün zarfındaki şid
detli muharebeler yüzünden ağırlaş
mıştır. 

Havaların fenalığı sebebile, demir
yolunun şimal bölgesinde sükûnet de
vam etmektedir. 

Japon telgraflarında Çaung-Fahk-
Uei'nin kumandasındaki Çin kuvvet
leri çekildiğinden, Hangçeu'da Çin 
tehlikesinin bertaraf edildiği bildiril
mektedir. 

Tokyo 22 (A.A.) — Diyet meclisin
de beyanatta bulunan Konoye, ihti
lâfın yakında halledilemiyeceğini ve 
daha büyük fedakârlıklar yapmağa 
hazırlanmak lâzımgeldiğini söylemiş
tir. 

Çinliler bir meydan muhare
besi verdikten sonra geri 

çekildiler 
Şanghay 22 (A.A.) — Japon tebli

ğinde bildirildiğine göre Şanghay ci-
vannda Japon geri hatlarını müte
madiyen vuran ve sayısı bir kaç bin 
tahmin edilen Çin akıncıları dağılmış
tır. Bu hareket esnasında Şanghajrın 
30 kilometre cenubu şarkisinde haki
kî bir meydan muharebesi olmuştur. 
Çinliler Şanghayın garbine çekilmiş
lerdir. 

Amerika filosu 
22 harb gemisi inşası 

programı büyük bir 
ekseriyetle kabul edildi 

GÜNÜN HADİSELERİ 
ispanyol cumhuriyetçileri 

neticede galip 
gelebilecek mi? 

Tenıel'de Frankoculann yeni yeni » -
yiata uğradığı haber veriliyor. Bunnn 
«ebebl, Mussolinlnin eskisi gibi yardımda 
bulunmamasıdır. Hattâ baharda da - ya
ni harb için elverişli mevsimde de - yar
dım etmiyeceği zannı kuvvetleniyor. 

Bir rivayete göre, İtalya, faaliyet mer
kezini Akdenizden orta Avrupaya çevir
miş. Romanyanm faşistleşmesi üzerine, 
önünde bambaşka bir ufuk açılmış imiş. 

Diğer taraftan, İspanyol Cumhurlyet-
(filerinin yepyeni ve mükemmel techizatlı 
bir ordu teşkiline muvaffak olduklarını 
İngiliz muhalefet lideri binbaşı Attlee, 
Madridi ziyaretinden avdette haber ver
mektedir. 

İşte uzun tptebbü makalesinden bazı 
lâvhalar: 

* 
S Eskiden İspanyada Cumhuriyetoi fır

kalar bile biribirlerine düşmandılar. Kya-
letçilik zihniyeti hâkimdi. Şimdi, İspanyol 
ve Katalan meclislerinin aynı binada top
lanması dikkati caliptir. 

§ Madridde tiyatrolar, çalgılı kahveler 
dolup taşmaktadır. Her tarafta kahkaha
lar... Sanki mütemadiyen bombardımana 
maruz şehir burası değil! 

§ Cephenin iki kilometre gerisinde bir 
mekteb gezdim: Tam bir sükûn içinde 
derse devam olunuyordu! 

§ İlk zamanlar, - vaktile Rusyada ol
duğu gibi - Madrid sokaklarında vahşete 
avdet etmiş, sürü halinde gezeri melcesiz 
çocuklar görülmüş. Fakat şimdi Cumhu
riyet hükümeti, bu felâketin önüne geç
miş. 

5 Evvelce hemen bütün hava kuvvetle
ri asilerin inhisarında imiş. İtalya ve Al
manya da onlara yeni tayyareler vermiş
ler. Bunlar gelip gelip Madridi bombar
dıman ederlermiş. Bir Cumhuriyetçi an
latıyor: «O kara kuşların arasında, bir 
gün bizim de bir beyaz kuşumuz belirdi. 
Muharebeye tutuştu. Sonra, bizim beyaz 
kuşlar ç c ^ ı p ötekileri kaçırttı. İşte o 
günkü sevincimize payan yoktu.» 

§ Harb zamanında lord Kiçner nasıl 
yepyeni bir İngiliz ordusu tesisine mu
vaffak oldıyse. aynı şeyi İspanyol Cum
huriyetçileri de yapabilmişlerdir. Onlara 
bakmca, kendi dövüştüğüm zamanı ha-
tarladım. Askerî mütehassıs değilim, fa
kat ordu teşkilâtı nedir, bilirim. Cumhu
riyetçilerin ordusu mükemmeldir. 

§ Cumhuriyetçiler arasında sırf hür
riyet mefhumu için dövüşmeğe gelen ec
nebilere rasladım. Bunlar vaktile aynı 
mefhum uğruna- Yunanistana, İtalyaya, 
cenubî Amerikaya giden gönüllülerin dü-
şûncesîle ve fedakârlığile dövüşüyorlardı. 
Aynı zamanda da yeni İspanyol ordusunu 
kuruyorlar 

Devletler zırhlılarda 35 bin tonai 
haddini değiştirecekler 

Japonlara göre 43 bin tonilâtoluk zırhlılar 
yapmaları, kimseye karşı bir tehdid değildir 

* 
Acaba milliyetperverlik namına hare

ket eden Franko, sadece, vatanmm üm
ranını ve tarihî asarını yıkmakla ve mil-
letdaşlanndan birkaç yüz binini öldür
mekle mi, makhur, münlıezim kalacak?.. 

Bu gidiş onu gösteriyor. 
F. Tanur 

Vaşington 22 (A.A.) — Parlâmen
to, 553,566,494 dolara baliğ olan 1939 
normal bahriye bütçesini kabul et
miştir. 

Vaşingt<m 22 (A.A.) — Zannedil
diğine göre, Ruzvelt, deniz progra/-
ma hakkında ancak gelecek hafta 
parlâmentoya bir mesaj gönderecek
tir. 

Vaşington 22 (A.A.) ~ Kongre, 
22 harb gemisinin inşasım derpiş 
eden deniz bütçesini 15 reye karşı 
283 reyle kabul etmiştir. 

70 milyon dolar kıymetindekl 2 
zırhlımn inşasmı men'e matuf bir 
tadil teklifi 27 reye karşı 201 reyle 
kongre tarafından reddedilmiştir. 

Bu teklifte tezgâha konulmak için 
istenilen 36 milyon dolar tahsisatın 
sarfedümemesi taleb edilmekte idi. 

Londra 22 — İyi haber alan mah
filler, İspanyanm 43 bin tonluk zurh-
lılar inşa edeceği teeyyüd ettiği tak
dirde Vaşington ve Londra muahe-
delerile 35 bin olarak tahdid edilen 
tonaj mikdaımda yapılacak değişik
liğin Londra, Va^gton ve Paris ara
smda yakında 3rapılacak istişarelerin 
mevzuunu teşkil edeceğini bildinnek-
tedirler. Emin bir Japon menbam-
dan öğrenildiğine göre, Japonya ya
kında bu tonaj haddini tecavüz eden 
kruvazörler inşa etmek niyetindedir. 

İngiltere Hariciye Nezareti Fran
sa ve Amerika ile temasa geçmeden 
evvel bu hususta Tokyo sefiri tara
fından gönderilecek olan raporu bek
lemektedir. 

Tokyo 22 (A.A.) — Bahriye Neza
reti namma söz söylemeğe selâhi-
yettar bir zat Japonyamn deniz 

porgramı hakkında malûmatı olma
dığını kaydettikten sonra 43 bin 
tonluk kruvazörler inşa edileceği 
hakkında dolaşan şayiaları tekzib 
edemiyeceğini söylemiş ve demiştir kj: 

cBununla beraber Japonyamn in
şaatı devletleri ürkütmemelidir. Çün
kü Japonya hiç bir zaman tehdid 
etmemekten ibaı-et olan prensibine 
daima sadık kalacaktır. Japonya 
Uzak Şarkta ve dünyada sulh ara
maktadır. Birkaç zırhlımn inşası, 
tam bir progı-ama istinad etmediği 
takdirde, bir sUâhlanma yarışının 
başîaoıgıcı addedilmemehdir. Sovyet
ler birliği ile Amerika Vaşington 
muahedesinde derpiş edilen donan
ma mikyaslanm nazarı itibare al-
mıyarak büyük inşaata tevessül et
tikleri takdirde böyle bir silâh yarı
şma başlamış olacaklaı-dır. 

Bütün borsa acenteleri 
ftnitaraya gidecek 

Acenteler birliği sekreteri 
şehrimize dönüyor 

Ankara 22 (Telefonla) — Borsamn 
Ankaraya nakli için verilen karar 
üzerine alâkaU makamlarla görüş
mek maksadile buraya gelmiş olan 
borsa acenteleri birhği sekreteri B, 
Nedim İstanbula hareket etti. Acen
telerden hemen hepsinm Ankaraya 
geleceği anlaşılmaktadır. 

İktisad Vekili 
İktisad Vekili B. Şakir Kesebir bu

günlerde şehrimize gelecektir. İktisad 
Vekili şehrimizde bir kaç gün kalarak 
esaslı tetkiklerde bulımacak, bilhassa 
Deniz Bankın İstanbul şubesinin teş
kili üe meşgul olacaktır. 

B. Şakir Kesebirin şehrimizde sana
yi işleri üzerinde de tetkiklerde bu-
İtmması muhtemel görülüyor. 

B. Delbosun memleketimizi 
ziyaret tarihi 

Ankara 22 (Telefonla) — Fransız 
Hariciye Nazın B. Delbosun önümüz
deki ay içinde Ankarayı ziyaret ede
ceği yazılmıştı. Öğrendiğime göre 
bu ziyaretin tarihi Hariciye Vekili
miz B. Tevfik Rüştü Arasın Cenev-
rede kendisile yapacağı temastan 
sonra belli olacaktır. 

Rusyada 75 Japon mevkuf 
Tokyo 22 (A.A.) — Domei ajansının 

bildirdiğine göre, aralannda şimalî 
Sakalin petrol şirketi memurlanmn 
da bulunduğu 75 Japon Sovyet top-
raklannda mevkuf bulunmaktadır. 

dlinyajongresi 
Romanya Devlet nazırı 

Cuza böyle bir kongrenin 
içtimamı istiyor 

Berlin 22 (A.A.) —, Westdeutscher 
Beobachter gazetesi Romanya dev
let nazın Cuza üe yaptığı bir müla
katı neşretmektedir. Nazır bu mü
lakat esnasında Yahudilere karşı 
açılan mücadelede müşterek bir hat
tı hareket ittihaz edilmesi için bir 
Yahudi aJeyhtan dünya kongresinin 
toplanmasını tavsiye etmiş ve bu 
kongreye ezcümle Romanya, Alman
ya, İtalya, Polonya, İspanya ve Mâ  
caristanm iştirak etmesi lâzım gel
diğini söylemiştir. 

Bükreş 22 (A.A.) — Demir muha
faza teşekkülünün orgam olan Buna 
Vestire gazetesi, Romanya hüküme
tinin, Romanyadan yalnız harpten 
sonra yerleşen Yahudileri çıkarmağı 
Cenevrede taahhüt etmekle yalmş 
haveket ettiğini yazıyor ve diyor ki: 

Dış bakanımız memleket için teh
likeli bir hattı hareket ittihaz etmiş
tir. Zira Goga kabinesi veyahud da
ha nasyonalist bir kabine Roman-
yada harpten evvel yerleşmiş olan 
Yahudiler için de kati bir karar it
tihazına mecbur kaldığı takdirde, 
Milletler cemiyeti işe müdâhale ede
cek ve bizim ekalliyetler hakkmdaki 
muahedeleri bozduğumuzu söyliye-
bilecektir. 

Erdün - İbnissuut itilâfı 
Amman 22 (A.A.) — Maverayi Er

dün ve İbnissuut hükümetleri bir «iyi 
komşuluk» itilâfı imza etmişlerdir. 
İtilâf 21 şubatta meriyete girecektir. 

Çok çocuklu hâkimlere 
yardım için 

Ankara 22 (Telefonla) — Çok ço
cuklu hâkimlere yardun hakkındaki 
kanun mucibince hâkimlerin şubat 
maaşlarından birer lira kesilmesi icab 
etmektedir. Maliye Vekâleti bu para-
mn kesilmesini alâkadar malsandık-
lanna tamim etmiştir. 

Lenin için 
Sovyet gazeteleri ölümü
nün 14 üncü yıldönümü 
münasebetile makaleleı 

yazıyorlar 
Moskova 22 (A.A.) — Leninin ölü

münün on dördüncü yıldönümü mü-
nasebetUe bütün memlekette mera
sim yapılmıştır. Matbuat inkılâbcıya 
uzun makaleler tahsis etmektedir, 

îzvestia gazetesi, varisi StaJin hak-
kmda medihkâr yazılar yakmakta
dır. 

Bütün şehirlerde ölünün hatırası^ 
m anmak için toplantılar yapılmış-
tar. 

Moskovada büyük tiyatro binasın
da Kalininin riyasetinde bü3rük mcT 
rasim yapılmıştır. Bu merasime Sta-
Mn, Molotof, VoroşUof ve Yaganovi^ 
iştirak etmişlerdir. 

İdanov, Leninin hayatından ve 
eserlerinden bahsetmiştir. 

Çok çocuklu hâkimlere 
yardım 

Ankara 22 — Çok çocuklu hâkimle
re yardım kanununun tatbikine geçil
miştir. Hâkimler istenilen malûmatı 
Adliye vekâletine göndermişlerdir. 

Eski Mısır Hidivi geldi 
Ankara 22 — Eski Mısır Hidivi Ab-

bas Hilmi paşa dün Avrupadan gel
miş, Perapalas oteline inmiştir. 

B. Blumun bayanı öldü 
Paris 22 (A.A.) — Eski Başvekil 

B. Blumun hayam bugün ölmüştür. 

Berlinde üç casusun kafası 
kesildi 

Berlin 22 (A.A.) — 35 yaşında 
Gerhardt Diehl, 39 yaşında Felix Bo-
bek ve 30 yaşında Arthur Feschke ca
susluktan dolayı idama mahkûm edil
dikleri için bu sabah Beriinde Plo-
zeensee hapishanesinin avlusunda 
balta ile başlan kesilmiştir. 

Kadınlarm askerliği 
Ankara 22 — Kadınların askerliği 

hakkındaki kanun lâyihası meclisin 
önümüzdeki devresinde görüşülecek
tir. Lâyiha mucibince 16 yaşma ge-
len her Türk çocuğu askerlik çağı
na gelmiş sayıür. Askerlik mükelle
fiyetinin son haddi 65 yaştu:. 

Lâyiha kabul edüdikten sonra ka-
dmlarm görecekleri vazifeler tesbit 
edüecektir. Kadmlar hava hücum-
lanna karşı korunma, ordunun yiye
cek ve giyeceğini hazırlama gibi iş
lerle meşgul olacaktır. , 

Türk hava kurumu başkanı 
mezuniyet aldı 

Ankara 22 — Rahatsızlığından do-' 
layı istifaya karar veren hava kuru
mu başkanı B. Fuad Bulca bu kî̂ -
rarmı değiştirmiştir. Kendisine bir 
buçuk ay mezuniyet verilmiştir. Bu 
müddet zarfında tedavi için Avrupa»» > 
ya gidecektir. 

Ankarada otomatik telefon 
binası 

Ankara 22 (Telefonla) •— Yenişe-
hirde yapılmakta olan otomatik tele
fon binasmm inşaatı bitmiştir. Bina
da vücuda getirilecek tesisatla çekile
cek kablolar 9 - 10 ay içinde bitirile
cek ve bundan sonra yeni bina işleme
ğe açılacaktır. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

Gelecek nesli düşiinerekH, 
Istanbula çınar ve servi 

ağaçları dikmelidirl 
- B. Muhiddin Üstünda&a ithaf -

İstanbulun geçen asırlarda yapılan 
tablolarım göz önüne getiriniz: Çi-
narlar ve serviler diyarı... 

I Memleketimizi tasvir eden eski 
garp edibleri de bu iki çeşid muhte-
jem nebatı sahife sahife anlatmaktan 
kendilerini alamamışlardır. 

Servi!... 
Başhbaşına beUd de korkunçtur. 

Diplerine nur inen Karacaahmed ha
yaletleri haşyet intibaını verir... Fa
kat servi, çlnarla yanyana gelince bi-
ribirlerini itmam ederler; bambaşka 
olurlar. Piyano çalamn sol elile çıkar
dığı dambırtı yalnız basma nasıl din
lenmezse kara koncolos gibi, gulya-

. bani gibi serviler de çmarsız çekil
mez... Amma, ikisi bir araya gelince 
mazideki İstanbul hayalde doğar. 

Boğaziçini çekip koynumuzdan alm! 
Ne kaybedersek, İstanbulun çinar ve 
servi sarmaşdolaşı halindeki korula
rını harap ettikten sonra da o derece 
kaybımız olmuştur. 

Şairlerimiz serviyi beyhude mi sev
gililerine benzetmişlerdi? Vakıa o de
virlerde, kavak uzunluğuna kaçma
mıştı serviler... Zürriyetleri de oluyor
du; fidan boylulart vardı... Ve herşe-
yin küçüğü sevilir: Teşbihler, istiare
ler t)elki böyle tohuma kaçmışlara de
ğildi de miniminilereydi... 

Şimdi ise servi nesh üremiyor artık. 
Bu ağaç «fili mahmudî» gibi inkıraza 
uğnyacak. Onu yeniden yaşatmak, 
ancak eski vatamnda, İstanbulda ka
bil olur. 

Çınann da diyan burasıdır, öbürü 
Berafetti, bu ihtişamdır. İkisi de bu 
şehrin timsalleri... 

İstanbulun mimarîsi bile servi üe 
çtnann yanyana gelişinden mülhem
dir: MİNARE ve CAMİ! 

*** 
Üstad FeyzuUah Kazan bir yerde 

okumuş, anlattıydı: 
Kınm muharebesi zamanında bize 

yardımcı gelen İngiliz askerlerini İs
tanbulun hiç bir yerine çıkaramamış
lar. Zira her saha koruluk halindey-
miş, «Hoyratlar tahrib eder! Fakat ne 
yapmalı? Misafire de ikram gerek!» 
diye, Kınahada'ıun bir kısmını göz
den çıkarıp peşkeş çekmişler. O zama
na kadar f emyeşU olan Bu ada'nın da 
ağaçsızhğına sebeb bu hadise olmuş. 

Ve arkası sökün etmiş: 
Yangınlar, harpler, tahripler, bah

çelerin hakkım yiyerek yükselen apar-
tımanlar, şehrimizi bugünkü yeşillik-
siz haline soktu. 

Şimdi intibah devresindeyiz; ümran 
arifesindeyiz. 

Bu ümranla beraber, çınar ve ser-
td dikelim. Biliyoruz ki bu ağaçların 
büyümesi için uzun seneler ister. Şüp
hesiz ki biz eflâke ser çektiklerine eriş-
miyeceğiz. Fakat hangi işimizi gele
cek nesilleri düşünerek feragatle,' 
kendimizden fedakârlıkla yapmıyoruz? 
Ankaranm akasya ile çamı birlikte 
diktiği gibi, biz de, - kendimizi de bir 
yandan düşünerek - tiz yeşeren başka 
ağaçlar ekebiliriz. Fakat ilk kazma 
vurulmasile beraber, ilk çınar ve servi 
de dikilmelidir. 

Meselâ, Yenicami kemerinin yıkı
lan dükkânlar tarafında, 22 nci asır
da, göklere yükselecek çınarlar ne gü
zel duracaktır. 

Doksan yaşında bir ihtiyar, hurma 
fidam dikiyormuş. 

Torunu: 
— Dede! - demiş. - Bu ağaç bir 

asırda meyva verir! Deli misin? Ne 
dikiyorsun? Sen yiyemiyecek olduk
tan sonra... 

— Eğer evvelkiler de böyle düşün-
selerdi, şimdi bu hurmayı yiyemez
dim, oğul! 

Bizde de ihtiyarın zihniyeti hâkim 
olmabdır! Hâkimdir de... 

(Vâ - Nû) 
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Asfalt caddeler 
Şehrimizde bir kısım cadde ve 

meydanların asfalta çevrileceğ'ini yaz
mıştık. Bu meydan ve caddelerden 
bir kısmı 937, bir kısmı da 938 sene
leri bütçelerile asfalta çevrilecektir. 

937 bütçesile yapılacak olanlar 
yakında katî surette tesbit edilecektir. 
Bu sene bütçesile yapılacak olan cad
delerin nisanda asfaltla döşenmesine 
başlanacaktır. 

Eti ucuzlatmak 
Belediye kararın 

tarzı tatbikim 
tedik ediyor 

Etin kilo başmda 10 kuruş ucuz
latılması hakkmda verilen Kararın 
tatbiki için Belediyedeki hazırlıklara 
devam edilmektedir. Bu hazırlıklar 
verilen kararın nasıl tatbik edilece
ğini tedkikden ibarettir. 

Mezbaha resminin ayaktan değil, 
kilo başına almması için verilen ka-
rarm da tatbikine başalanmak üzere 
bir komisyon toplanacak ve varacağı 
neticeyi şubatta toplanacak olan Şe
hir meclisine bildirecektir. 

Etin ucuzlatılması karan 1 martta 
tatbik edilecektir. Fakat Cerrahpaşa 
ve Haseki hastanelerinin hükümete 
devri ancak malî sene başlangıcı olan 
haziranda kabil olacaktır. Fakat ara
daki üç ay zarfında mezbaha varida
tında hasıl olacak noksanm bütçede
ki akisleri, bilhassa bu iki hastane
nin masraflannm temini vali ve be
lediye reisi B. Muhiddin Üstündağ ta
rafından Ankarada mevzuubahis edil
miştir. Hükümet, valinin bu mütalâ
asını yerinde bulmuştur. Binaenaleyh 
Belediye bütçesinde hasıl olacak açı
ğı üç ay müddetle, yani hastanelerin 
devri tarihi olan hazirana kadar ka
patabilmek üzere bir formül buluna
caktır. 

Fazla ipekli itumaş 
mı yapılıyor 

Bursa fabrikatörlerinin 
iddiaları doğru görülmüyor 

Sanayide istihsal fazlahğı mevcud 
olup olmadığım anlalnak için bir müd
det evvel şehrimizde tedkikler yapıl
mıştı. Umumî kîmaatler İstanbulda 
muhtelif zümre sanayiin fazla istih
sal değil, memleket ihtiyacı göz önün
de tutulursa eksik istihsalde bulun-
duklan neticesine vanlırken, Bursa-
da; ipekli kumaş imalâthaneleri faz
la imalâttan bahse girişmişlerdir. 

Bursa ipekçUeri alâkadarlara yap
tıkları müracaatlerde Bursada ipekli 
kumaş imalâthaiıelerinin pek çok 
olduğunu ve böylece istihsalâtm da 
artarak fabrikalann müşkül variyet
te kaldıklarım iddia etmişler ve bu
na bir formül bulunmasmı istemiş
lerdir. 

Bursa sanayicilerinin bu müraca-
atleri şehrimizde de alâka Ue karşı
lanmıştır. Alâkadarlann fikirlerine 
göre, eğer Bursa fabrikalarmm ma-
mulâtı Bursa ve havalisine inhisar 
etseydi, Bursaya mahsus bir istihsalât 
fazlalığı mevzuubahis olabilirdi. İs
tihsalâtm memlekete yayüdığı göz 
önünde tutulduğu takdirde fazla İs
tihsalât olmaması icab eder. 

Esnaf cemiyetleri bütçesi 
Esnaf cemiyetlerinin 937 bütçeleri 

tesbit ve tasdik olunmuştur. Cemiyet
lerin umumî geliri bu sene 100,000 li
radır. Bunun 22,000 lirası âdi yardım 
fasUna ayrılmıştır. Fevkalâde yardım 
tahsisatı da 27,000 liradır. 

Esnaf cenüyetlerinin yardım işleri 
genişliyecektir. Verilen kararlar ara-
smda bir hastane binası almak ehem
miyetle gözönünde tutuluyor. Hasta
nenin şimdilik 25 yatakü olması ihti
yacı karşılıyacaktır. Aynca bir de has
ta nakliye otomobili alınması için tet
kikler yapılmaktadır. 

Ş a r k t ü t ü n l e r i k o n f e r a n s ı 
Şark tütünleri konferansı yann öğ

leden sonra dördüncü toplantısım ya
pacaktır. Yunan ve Bulgar murah
hasları dün şehrimizde gezintiler yap-
rmşlar, İnhisar fabrikalannda tetkik
lerine devam etmişlerdir. Konferans 
hafta içinde dağılacaktır. 

Şimdiye kadar yapılan toplantılar
da Türk, Yunan ve Bulgar tütüncülü
ğünün inkişafı için mühim müzake
reler cereyan etmiştir. 

Haklı şikâyetler 
Geceleyin uyandırılan 

yolcular 
Dünyanın bir çok yerlerinde 

seyahat ettim: Vagona girerken 
insanın bileti alınır. Ondan son
ra, bahusus geceleri, pek istis
nai bir vaziyette - o da esaslı bir 
şüphe üzerine - yolcular kompar
tımanlarında rahatsız edilir. 

Pek çok kimse, güç uyuyor, 
uyandırüırsa asabUeşir, hastalar 
nır. Hattâ, Rus muharrirlerinden 
Çehof'un bir hikaâyesi, lüzumsuz 
yere istirahatten mahrum bırakı
lan bir yolcunun ahvali ruhiyesi-
ni gayet iyi tasvir eder. 

Bizde maalesef hu sakım usu
lün devam ettiğini sayın Nafia 
Veküimize gazetenizle haber ver
seniz hayırlı icraatı arasında bu^ 
nu da başaracağından eminiz. 
Trene giren yolcuların büetlerini 
hemen kontrol etmek; vagon 
mevcudunu değişen büetçüerin 
biribirine haber vermesi usulünü 
ihdas eylemek elbette bizim mem
lekette de kabildir. Şimdiki vazi
yette, bir gece zarfında insanı üç 
beş kere uyandırdüdan büe olur 
yor ki, bu cidden tahammül-
fersa... 

Mühendis F. 

17 yaşında güzel 
bir l»z Itayboiıjy 
Maryamın tzmire 

kaçırıldığı hakkında bir 
ihbar yapıld" 

Emniyet umum 
müdürlüğü, bun
dan bir müddet 
evvel tegayyüb 
eden bir genç kı-
zm akıbetinin 
meydana çıka
rılması hakkm
da şehrimiz Em-
niyet direktörlü
ğüne müracaat 
etmiştir. 

Bu kız, Kum-
kapıda Havuzlu 
Hamam sokağm-
da 47 numarada 
oturan madam Serpuhinin 
yaşmdaki kızı Maryamdır. 

Maryam, bir müddet evvel kaybol
muş, ebeveyni de zabıtaya başvur
muştur. 

İstanbulda yapılan bütün araştır
malara rağmen kızm izine tesadüf edi
lememiş, yalnız son günlerde İzmlro 
kaçınlmış olduğu hakkmda bir ihbar 
yapılmıştır. 

Şimdi İstanbul zabıtası, İzmir zabı-
tasma müracaat etmiş ve Maryamın 
akıbetinin tesbitini istemiştir. 

^^Bay Amca„ya 
hediye 

Ortadan kaybolan 
Maryam 

on yedi 

Palamut bolluğu 
Dün Istanbula 

200 bin çift 
palamut geldi 

Senenin en çok bahğl dün çıkmıştır. 
Dün sabah Balıkhaneye 200,000 çift 
palamut getirilmiş ve bunlar kısa bir 
zamanda satılmıştır. Limanda bekli-
yen İtalyan ve Yunan balık gemüeri 
bu palamutları alarak memleketleri
ne hareket etmişlerdir. 

Fiatler çift hesabUe 6,25 - 7 kuruş 
arasındadır. Palamutların hepsi İz-
mitten gelmiştir. Balıklann İzmit cl-
varmı kendilerine yatak yaptıkları an-
laşümıştır. Bugün de çok balık gele
ceği umuluyor. 

Uskumru bir iki gündenberi tutula-
mıyor. Diğer balıklar da pek az tutul
maktadır. 

Yalnız turfanda olarak Kalkan ba
lığı gelmiştir. Fiatler" toptan 50-60 
kuruş arasmdadır. 

Resmini gördüğünüz şapka Şerlin
de bulunan (Neudammer Hutfabrlk) 
ismindeki bir şapka fabrikası tarafm-
dan sureti mahsusada Akşamln «Bay 
Amca» sı için yapılmış ve bir sanat 
hatırası olmak üzere kendisine gön
derilmiştir. Gerek fabrika sahiplerine, 
gerek hediyeyi getirmek zahmetine 
katlanan zata bu' sanat severliklerin-
den dolajn teşekkür ederiz. 

K a z a e n d ü ş e r e k y a r a l a n d ı 
İstanbul kız lisesi hademelerinden 

Salih, evvelki gece yatağından kalka
rak mektebi dolaşmakta olduğu bir 
sırada bir aralık muvazenesini kaybe
derek düşmüş, muhtelif yerlerinden 
ehemmiyetli bereler almıştır. 

Hâdiseden haberdar olan zabıta, 
hademe Salihi Cerrahpaşa hastanesi
ne kaldırmıştır. 

Eşek dalaşması 
yüzünden cerh 
Bektaş Dursunu adam 

akıllı döğüp yaraladı 
Paşabahçede bir kırda iki eşeğin bl-

ribirlerile dalaşmaları, bir gencin, 
diğerini döğüp yaralamasmı intaç et
miştir. 

Bu garip yaralama vakan çu şekil
de olmuştur: 

Paşabahçede oturan 16 yaşlannda 
Dursım, babasına ald eşekleri bir çayı
ra sahvermiştir. 

Bu sırada Beykozlu Ali Bektaş is
minde biri de eşeklerini ayni çayıra 
otlatmağa getirmiştir. 

Bir aralık Dursunun bir eşeği, Bek-
taşm bir eşeğine saldırmış, onu ısınp 
çlftelemeğe başlamıştır. 

Bektaş, Dursuna eşeğini zaptetme
sini söylemiş, Dursun da bunu yap
mamıştır. 

Bektaş bıma adamakılh kızarak 
Dursunu döğüp yaralamıştır. Polis işe 
müdahale etmiş, Dursunu tedavi al
fana almış, Bektaş hakkında da kanu
nî takibata girişilmiştir. 

N o t e r l i k b i n a s ı n ı n k a p ı k i l i d i n i 
o d a c ı k ı r m ı ş 

istanbul dördüncü noterliği tara-
fmdan üç gün evvel zabıtaya bir mü
racaat vaki olmuş, noterlüt binasımn 
dış kapısı küidi kınlmış olduğu, fakat 
bir şeylerinin çalınmadığı bUdiril-
mişti. 

Emniyet direktörlüğü ikinci şube 
müdürlüğü tarafından yapılan tahki
kat ve fennî tetkikat neticesinde bu 
İşin noterlik odacısı Mustafa tarafm-
dan yapüdığı ve gene bu adam tara-
fmdan bu işüı haricden yapılmış ol
duğu şeklinde gösterilmek istendiği 
bu suretle cürüm tasni edildiği tes
bit edilmiş ve odacı Mustafa polisçe 
yakalanarak dün adliyeye teslün olun
muştur. 

Anadoluya gönderilecek 
balıklar 

Balıkçüar saat 15 trenile Anadolu
ya gönderecekleri bahkları evvelce sa
at 14 e kadar istasyona getirdikleri 
takdirde treıüere yükletmelerine mü
saade olunurken, son bir kararla ba
lıklann 12 ye kadar istasyona getiril
mesi mecburiyetinin vazına itiraz et
mişlerdi. 

Balıkçılann bu husustaki müraca-
atlerlni Nafıa Vekâleti tetkik etmiş ve 
kendilerini haklı görerek eskisi gibi 
saat 14 de kadar gelen bahklann 
trenlere yükletilmesine müsaade et
miştir. 

İSTANBUL HAYATI 
• • • •^• • • •^• • • • • • • • •^ iMiHnaH^ıaa ı^Ha 

Telefonda son kelimeler 
Bir sene evvel evlenen bir ahbabım, 

arasıra aile dedikodusu yaparken fır
satı kaçırmaz, kıhbıklığm ve kıhbık-
lann aleyhinde eser savurur. Evde 
daima kendi sözünün hüküm sürdü
ğünü, ev halkının hep kendi arzusuna 
uymak mecburiyetinde olduklarım 
ballandıra ballandıra anlatır. 

Geçen gün bir kaç ahbabla beraber 
yazıhanesinde otururken gene aile 
bahsi açddı, bizim kabadayı açtı ağ-
zmı yumdu gözünü. O sırada telefon 
çaldı. 

— AIlo... Ne var? Eh... Anladım... 
Oturduğum koltuk, telefona çok 

y ^ n olduğu için karşıdakinin boğuk 
sesini de duyabiliyordum. Sert, âmira-
ne bir kadın sesi: 

— Yassıkadayıf da alınacak. Kay
mağı, makarnayı, torbayoğurdunu 
unutmıyasm... İki kilo da iyi balık al, 
anladın mı? 

Dostumun kaşları çatıhyor, hiddet
ten telefonu avucunda öyle sıkıyor ki, 
elinden gelse suyunu çıkaracak. Yü
zünü buruştura buruştura asabiyetle 
cevab veriyor: 

— Olmaaaz... Katiyyen olmaz. Et
ten başka hiç bir şey almam... Hayır, 
hayır... Ne söylesen nafile. Beyhude 
kendini yorma... tmkâm yok, almaaanv 
Fazla lâkırdı istemiyoruuum... 

Karşıdakinin sesi de perde perde 
yükseldi. Ve, en sonunda: 

— Söylediklerim alınmasm da gö
reyim... 

Diyerek telefonu şırrak diye kapa
dı. Bizim kabadayı da ondan geri kal
madı ha. Telefonu hiddetle çarpıp ba
şım sallayışı, akşam evde kopacak br-
tmaıun şiddetini gösteriyordu. Ka-
zakhğm, evde hâkimiyetin bu dere
cesine öteki ahbablar da parmak ısııv 
dılar ve, bizim kabadayıyı tebrik et-
tUer. 

Lâkin, akşam üzeri aksi bir tesadüf 
bizim ahbabm f oyasmı meydana çı
kardı. Evden aldığım siparişleri teda
rik etmek üzere Balıkpazannda dola
şırken bizim kabadayı ahbabla katfi-
laşmayım mı?... On parmağmda on 
paket; avuçları, koltuUannın altı, 
kollannm üstü de kesdcâğıdlarile, pa- [ 
keüerle dolmuş. Doin derin soluy»-
rak vapura koşuyor. 

önüne çıktım, hayretle sordum: 
— Yahu... Hani, sen, evden İstedik

lerinin hiç birini alnuyacaktm. Td». 
fonda ateşler saçıyordun. Biz de, se
nin bu kabadaydığına gıbta ediyor
duk. Ya, bu hal ne?.. 

Bıyık altmdan garib bir tebessümle 
mınldandı: 

— Siz görünüşe gıbta ettiniz amma; 
onun içi beni yakar, dışı sizi. Telefon
da son kelimeleri duysaydm, şimdi 
sen de hayret etmezdin. 

Telefonda pek iyi duyduğum son 
kelimeleri hatırladım: «söylediklerim 
alınmasm da göreyim!» O zamana ka
dar bizim ahbab da Köprüyü boyUı> 
mıştı... 

Cemal Refik 
•MaıiHinııııınnnımmımıınıımiHiHnmnnııımiMMHiııiMHMiMia 

Köprü başındaki kulübeler 
yıktırılıyor 

Köprünün Eminönü ve Galata ci
hetlerindeki kulübelerinin yıktırüma-
sma karar verildiğini yazmıştık. Be
lediye bu maksadla bir şartname ha
zırlamıştır. Bu şartnameye göre ku
lübelerin yıküması bir müteahhide 
ihale edilecektir. Kulübeler bir ay 
içinde yıktınlacaktır. 

İki fabrikada iki kaza 
Dün iki iş kazası olmuştur: Aksa-

rayda bir çorab fabrikasında makinist 
28 yaşlannda Kemal, sol bUeğmi ma
kineye kaptırarak yaralanmış, bera-
yl tedavi Cerrahpaşa hastanesine kal-
dınlmıştır. 

Balatta Boğosyamn demir fabrika-
smda çalışan hamal Vahid, bir kalas 
üzerinde demir çubuklan taşımakta 
iken düşmüş, ağır surette yaralandı-
ğmdan Musevi hastanesine yatırılmış
tır. 

V a p u r d a n e ç y a s a r k ı t ı r k e n 
Galata rıhtımına bağh bulunan 

Güneysu vapunmdan bir sandala ip
le eşya sarkıtmakta olan hamal çavu
şu Hasamn tuttuğu ip, bir aralık elin
den kurtulmuş ve eşya, kayıkçı Meh-
medin başına düşerek ağız ve burnun
dan ağır surette yaralanmasına sebeb 
olmuştur. Mehmed Cerrahpaşa hasta
nesine kaldırılmıştır. Hasan hakkın
da da kanuni takibat yapılmaktadır. 
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Kumaşların fiatlerini indirmek 
için almacaic tedbirler 

Fîatleri indirmek için devlet fabrikalarının 
perakende satış mağazaları açmaları icabeder 

Hayatı ucuslatmak İçin yİ3recek 
maddelerinden sonta giyeccjc mad
delerinin de ele alınacağı haberleri 
her tarafta büyük memnuniyet uyan
dırmıştır. Bu hususta yapılacak ted-
kiklerin de büyük ehemmiyeti vardır. 
Tedkikler bir kaç noktadan yürütü
lecektir: 

1 _ Giyecek maddeleri, 2 - Hangi 
ellerde pahalılık baş gösteriyor?, 3 -
Maliyet fiatleri ne kadardır?, 4 . U-
cuzluk nasü temin edilecek?. 

Giyecek maddelerimi! en mühim
leri en çok kullanılan basit eşyalar
dır. Çamaşıria elbiseler bunların ba^ 
çında geliyor, İlk önce ucuzlatılacak 
olan giyecek eş3ralan da bunlar ola
caktır. 

Sonra genel ithalât serbestisi ka-
rarile memlekette Avrupa kumaşla
rına da rastlanmağa başlanmıştır. 
Vergilere rağmen ecnebi kumaşlan-
nm fiatleri yerli kumaşlardan pek 
fazla değildir. Kalite itibarile yerli 
mallar Avrupadan gelenlerden aşağı 
kalmadığı için halk tercihen memle
ket mamulâtmı almaktadır. Fakat 
yeril kumaşlar lüzumsuz yere pahah-
dır. Meselâ; fabrikanın metresini 
500 kuruş kârla sattığı bir kumaş, 
halkm eline ancak dokuz, on liraya 
geçebilmektedir. Fabrika.dan 3 lira
ya alman kumaşm metresi peraken
decilerde dalma altı, altı buçuk lira
yı buluyor. 

Bu nasıl oluyor? Toptancı, fabrika
dan aldığı kumaşı perakendeciye 
yüksek kârla ve perakendeci de hal
ka ayni büyük kân gözönünde tuta
rak satıyorlar. Bu suretle bunlar bir 
piyasa meydana getiriyorlar. 

Bımdan başka toptancı fabrikaya, 
deseni kendisine mahsus olmak üze
re bir kumaş ısmarlamakta ve fabri
ka da a3mi desenli kumaşı yalmz o 
toptancıya satmaktadır. Babaların
da olmıyan bu kumaşı toptancı pe
rakendeciye İhtiyaç hissetmeksizin 
arzu ettiği fiatle halka satmaktadır. 

Bütün bu vaziyete karşı koymak 
İçin ne 3rapmak lâzımdır? Kumaş a-
lım satımında mevcud elleri azalt
mağa İmkân görülemiyor. En mu
vafık çarenin devletin bu işi ele al
ması, devlet fabrikalan satış mağa-
zalarmm piyasalarda nâzım- rolünü 
oynamalarım temin etmek olacağı 
üeri sürülmektediı-. 

Devlet fabrikalan satış mağaza-
larmın yüzde 12-15 kârla satış yap-
malan suretile de bu iş meydana ge-
lebüecektir. Diğer satışlar da gene 
sıkı bir devlet kontrolü altında bulun-
durulmahdır. 

Mühim bir nokta da kumaştan an
lamak meselesidir. Bir mütehassıs 
diyor ki: 

«Kumaştan anlamak o kadar güç
tür ki, tam maııasile bu işi kıvırabi
lecek kimse nadirdir. Kumaşı imal 
eden mütehs^ssıs ustabaşılan müs
tesna, kumaştan en iyi anladığı-
m iddia eden bir kimse bile daima 
aldanabllir. Çünkü kumaşm tamam 
71 ttlrlü muayeneden sonra nasıl bir 
mal olduğunu meydana çıkannak 
mümkündür.» 
Bu vaziyet karşısmda meselâ üç çe-

şld lâciverd kumaşın ayn ayn fiat
leri karşısında karar vermek de dü
şünülecek bir meseledir. 

Dûn Katırcıoğlu ham 
kısmen yandı 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
çıkan binaya münhasır kalmasına 
çalışmış ve bu sırada Beyoğlu gru-
pundan da bir müfreze celbedilmiş-
tlr. İtfaiyenin üç saatten fazla gös
terdiği (dddî mesaî neticesinde Ka-
tmuoğlu Hanımn 5 inci katım teş
kil eden ahşab çatı İle bitişiğinde 
bulunan Kendros Hamnm çatısı ve 
Emlnbey Hanımn çatı saçaklan .kıs
men yandıktan sonra söndürülmüş
tür. Fakat ateş hamn aşağı katla-
nndaki koridorlara da sirayet etmiş 
ve bu katlarda denk ve sandık ha
linde bulvman manifatura ve elek
trik malzemesini yakmıştır. 

Y a n g ı n d a n z a r a r g ö r e n l e r 
Zabıtamn ve itfaiyenin yaptığı 

tahkikata göre yangın, hamn 5 in
ci ahşab katmda 24 numaralı daire
de B. Temso Mançuriye aid olan 
trikotaj ve çuval imalâthanesinden 
çıkmış, buradaki bütün malzemeler, 
âletler, ticari eşya tamamüe yanmış
tır. Bımdan başka aym katta bulu
nan komisyoncu B. Sava, komisyon
cu B. Keseryan, komisyoncu B. Na-
tali, komisyoncu B. tspiroya aid ya
zıhaneler de tamamüe yanmıştır. 

Diğer katlarm koridorlarında ya
nan eşya ve malzeme, Topaçoğlu B. 
Ahmed Hamdi, B. HalU Ali, B. Mus
tafa Asım, B. Nuri üe Kale şirketine 
aiddir. Bu eşya ve malzeme tamami-
le yanmıştır. 

Bunlardan başka Sağıroğlu B. 
Cezmi, Büâloğlu B. Mustafa ve B. 
Katalon biraderlere aid eşya ve mal
zeme de kısmen yanmıştır. 
Y a n g ı n m n a s ı l ç ık t ığ ı b e l l i 

değil 
Yangmın çıktığı 5 inci katta 24 

numarah B. Temso Mançuriye aid 
daire Ue içindeki eşya ve malzeme
nin sigortalı olduğu anlaşılmıştır. 
Ancak, dün cumartesi olduğu için 
han kapalı bulunuyordu. Yangmm 
kapah olan bir daireden ne suretle 
çıktığı henüz anlaşılamamıştır. 

Ateşin yeniden canlanmaması için 
yangın mahallinde sabaha kadar bir 
nöbetçi müfrezesi bırakılmış ve en
kazı söndürmekle meşgul olmuştur. 

Yangm haberini alan itfaiye mü
dürü B. İhsan ve emniyet müdürlü
ğü erkâm derhal yangın yerinde 
icabeden tertibatı almışlar, Hanın 
bulunduğu mmtakada elektrik cere
yanım kestirmişlerdir. 

Katırcıoğlu Hanı vaktile eski sad
râzam Ahmed Muhtar paşaya aid 
idi. Büâhare oğlu Mahmud Muhtar 
paşaya intikal etmişti. Müddeiumu
mîlik ve polis vaka mahalline gel
mişlerdir. Ve yangının sebebi araş-
tınhyor. 

Ç a n a k k a l e d e z e l z e l e 
Çanakkale 22 (Akşam) — Bugün 

saat 12,40 de süreksiz fakat şiddetli 
bir zelzele oldu. Nüfusça zayiat ve 
haşarat yoktur. 

Şehir tiyatrosu Dram kısmı 
Bu akşam 20,30 da 

PERGÜNT dram 5 perde 
Yazan: Henrik İbsen, Türk-

çesi: Seniha Bedri Oöknil 
Komedi kısmı: Bu akçam saat 20,30 da 

(ATNAROZ KADISI) komedi 6 tablo 
Yazan: Celâl Müsahlpoğlu. 

Pazar günleri 15,30 da matine 

.^7^CMİc;iy^ 
23 K. Sani 938 — Pazar 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi. 12,50: Havadis. 13,05: Prof. 
Uko Amar: Keman konseri. "'Piyanoda 
bayan Sabo. 14,00: Son. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi. 19,00: Kriftzen Aamm Kızı Ni
hal tarafmdan Türk musikisi ve halk 
sarkılan. 19,30: Konferans: Prof. Salih 
Murad (Radyo dersleri.) 20,00: Müzeyyen 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk sarkılan. 20,30: Hava raporu. 
20,33: Ömer Rıza tarafmdan Arapça söylev. 
20,45: Bay Muzaffer İlkar ve arkadaşlan 
tarafından Türk musikisi ve halk sarkılan. 
(Saat ftyân). 21,15: Orhan Borar Violon-
solo: Piyanoda Valântin. 1 - Sonate (Sol 
minör): Hanri Eccles 2 - Danse Sla-
ve: Dvorak - Kreisler. 8 - Noctume 
(Sol diez minör) Chopin. 21,45: Orkestra: 
1 - Lalo: Le Roi d'Ys ouverture. 2 - Stra-
uss: Tout Vlenne valse. 3 - Svendsen: Zo-
mhayda. 4 - Translateur: Hochzeltszug 
İn Llliput. 5 - Lefort: Premiers Jours de 
Prlntemps. 22,15: Ajans haberleri. 22,30: 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan. 
22,50: Son haberler ve ertesi günün pro
gramı 23,00: Son: 

Ankara — Öğle neşriyatı: 1230 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı: 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk sarkılan, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: Çocuklara masal: 
Nureddin A»tam, 19 - 19,30: Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan 
ve arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk 
musikisi ve halk sarkılan (M. Kanndaş 
ve arkadaşlan), 20,15 - 20,30: Edebî ko
nuşma: Behçet Kemal Çağlar, 20,30 -
20,45: Plâkla dans musikisi, 20,45 - 21: 
Spor konuşması: Sait Çelebi, 21 - 21,15: 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo 
salon orkestrası: 1 - D'Ambrosio: Matti-
nata, 2 - Szulç: Couhette, 3 - Massenet: 
Air de Ballet, 4 - Haydn: Mosai^ue, 5 -
Sil Via: Regiment, 21,55 - 22: Yannki 
program ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Deutschlandsender 20 de, askerî ban-
dolann ve radyo orkestrasının iştirâkile 
çeşitli büyük konser — Berlin 20,25 de, 
Macar askerî muzikası — Frankfurt 
20,10 da, piyano konseri — Hamburg 
20,15 de, eğlenceli muzika — Paris P T T 
20,45 de, piyano konseri — Radio Tou-
louse 20,40 da, filim havalan — National 
20,30 da, radyo orkestrası — Sottens 
20 de, eğlenceli muzika — Peşte 20,15 de, 
radyo orkestras. 

Saat 21 de 

Deutschlandsender 21 de, konsere de
vam — Frankfurt 21 de, muhtelif ope
ret sahneleri — Hamburg 21 de, halk 
konseri — Kolonya 21 de, «Fra Diavolo» 
opera komik — Münih 21 de, akşam 
konseri radyo orkestrasile — Toulouse 
P T T 21 de, senfonik konser — Radio 
Toulouse 21,45 de, eğlenceli muzika —• 
Natloîfal 21,15 de, piyano konseri — 
Londra 21 de, salon muzikası — Roma 
21,30 da, eğlenceli muzika — Lüksemburg 
21,15 de, eğlenceli konser — Sottens 
21,20 de, piyano konseri — Prag 21,05 de, 
büyük orkestra konseri. 

Saat 22 de 
Deutschlandsender 22 de, konsere de

vam — Frankfurt 22 de, operet sahnele
rine devam — Hamburg 22 de, halk kon
serine devam — Kolonya 22 de, operaya 
devam — Brüksel 22,30 da, «Tip Toes» 
opereti •— Nis 22,30 da, solistler konse
ri — Starasburg 22,30 da. Flütçü Hans» 
opereti — Toulouse P T T «Güvercinler» 
bir perdelik operet — Radio Toulouse, 
eğlenceli konser — Milano 22 de, «Comte 
de Luxembourg» opereti — Bükreş 
22,15 de, radyo orkestrası — Sottens 
22,30 da, «Figaro'nun İzdivacı» operasın
dan parçalar — Prag 22 de, konsere 
devam. 

Saat 23 de 
Viyana 23,45 de, dans muzikası — Al

man istasyonları dans muzikası — Na
tional 23,30 da, orkestra konseri — Lon
dra 23,05 de, pazar konseri — Roma 
23,45 de, dans muzikası — Milano 23 de, 
operete devam <— Lüksemburg 23,30 da, 
eğlenceli konser — Prag 23^5 de, caz-
band — Peşte 23 de, çigan muzikası. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları 24 de, dans muzi

kası — Stuttgart ve Frankfurt 1 den 
2 ye kadar gece konseri — Brüksel 1 den 
2 ye kadar gece konseri — Lyon 1 den 
2 ye kadar dans muzikası — Paris P T T 
1 de dans muzikası — Strasburg 1,50 de, 
dans muzikası — Radio Paris 1 de, 
Bouillon orkestrası — Radio Toulouse 
24,15 de, konser, 1,15 de, marşlar, 1,35 den 
2 ye kadar gece muzikası — Mil&no 
24,15 de, dans muzikası — Lüksemburg 
1 - 2 konser — Peçte 24 de. cazband. 
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MEVLÛDU ŞERİF 
Merhum Ahmed Aldıkaçtı'nm ru

huna Ittihaf olunmak üzere bugün 
Sultanahmed camiinde öğle namazım 
müteakip Mevlûdu şerif okunacaktır. 
Arzu eden ihvam dinin teşrifleri rica 
olunur. 

İki saat durmadan kahkaha, katıla katüa gülmek 
Meşhur Fransız komedyenlerinin emsalsiz eseri 

B A Ş K A S I N I N K I L I Ğ I N D A 
ARMAND BERNARD - ANDRE LEFAUR 

PİZELLA - JANİNE MERRY 
Bu kadar neş'eli, «evkll, eğlenceli filim görülmemiştir. 

Bugün TÜRK sinemasında 
Bugün saat 11 de tenzUâtlı matine 

% 

HER KADINA 
BİR ERKEK 

filminin muhteşem musikisi... Lüks ve zarafeti... Göz kamaştıran 
dekorlar... Cazip mevzuu... operasmdan 

TRESi RUDOLF 'un 
sesi 

Bu hafta! SÜMER Sinemasına 
halk kütlelerini koşturuyor. Cidden bugün zevk ve takdirle seyredüecek 

1 ^ ^ ^ ^ çok güzel bir filmdir. Bugün saat 11 de tenzilâth matine 

Y a r ı n a k ş a m S A K A R Y A s i n e m a s ı n d a 
Bir macera filmi değlll.. Fakat aşk ve casusluğa aid büyük bir Fransız filmi. 

ELYEVM HAYATTA BULUNAN meşhur Fransız casus kadım 
«MARTHE RİCHARD» m hayatma aid canlı bir tarihçesi 

CASUS MART RiŞAR 
Emsalsiz filmini takdim ediyor. Baş rollerde: 

EDWİGE FEUÎLLERE — ERlC von STROHEİM 

G Yann akşam S A K A R Y A sinemasında 
1937 P A R İ S S E R G İ S İ N İ N 

Bütün harika ve güzelliklerini göstermek sürprizinde bulunacaktır. Zj 
Bay ve Bayan Nlkola D. Çituris ve çocukları 
Bay ve Bayan Atanas D. Çituris 
Bay ye Bayan Aleksandr D. Çituris ve çocukları 
Bay ve Bayan Timoleon D. Çituris ve çocuğu 
Bay ve Bayan Yani D. Çituris ile bütün akraba ve taalükatı pek 

sevdikleri ve saydıkları peder, büyük peder, biraderleri ve amcaları 

Bay Dimitri AT. Çituris'in 
aralarından ayrılıp ebediyete gittiğini derin bir teessürle bildirirler 
ve 23 İkincikânun 1938 tarihine tesadüf eden Pazar günü saat 
12,30 da Beyoğlunda Panaiya Kilisesinde yapılacak dinî tedfin 
merasimine huzurlannızla şaref vermenizi saygılarile dilerler. 

İstanbul, İkincikânun 1938 
İşbu arizamn bizzat davet yerine kabulünü aynca dileriz. 

4 FİLİM 
3 ŞAHESER 

\,.JL L E M D A R'da 
1 - MEMNU AŞK 
ALBERT PREJEAN 

FRANÇOİSE ROSAY 
2 -LOREL - HARDI 

SERSERİLER KRALI 
TÜRKÇE 

3 - KÜÇÜK YILDIZLAR 
ve FOX 

t İzdiham için tertibat alındı 
Önümüzdeki çarşamba: 

Suiistimal Davası y 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Sanatkâr Naşid ve arka
daşlan, okuyucu Kûçûk 
Semlha ve Misel varyetesi 
Gündüz: Kazıklı Humma 

Volvll 3 perde 
Gece: Sadakat layi olnr 

mn komedi 3 perde 

Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

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

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

Senenin en güzel — En nefis 
şahane ve muhteşem filmi 

JEANETTE MACDONALD 
Görülmemiş bir muvaffakiyet

le M E L E K sinemasmda de
vam ediyor. Programa ilâve ola
rak Çin sulannda batırılan Pa-
nay zırhlısı ve Yunan veiiahdinin 
izdivaç merasimi v. s... 
Seanslar: Saat 11 - 2 - 4,15 - 6,30 

gece 9 da 
Bugün saat 11 de tenzüâtU matine 

EBTUĞRUL SADİ TEK TİTATROSU 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Yann gece: (Kadıköy -
^ H H H İ ^ v Süreyya). Sah: (Bakır-

yfMm^ğF köy). Çarşamba: (t)skü-i 
^ H ^ ^ F dar) ılnemalannda 

^ ^ ^ F Hanmılar Tenihanesl 
y^ Vodvü 8 perde. 

Tek gözlü MEHİB ANİBAL'in idaresindeki kahraman KARTACALILARI memleket İçindeki bozguncular arkadan vurmasaydı ROMA tarumar «hır, tarihin gidişi değişirdi. 

KARTACA. nniTBAItlSBELERi 
Sinemacılık tarilünin en muazzam filmi T i t - l ^ : : _ 1 : : B U G Ü N 

T^t'Vtf^ SARAY V8 İPEK SİNEMALARINDA BİRDEN 100,000 figüran - 10,000 ath asker - SOO muharebe fili - 50 yelkenli 
tarihi harb gemisi 

Programa ilâveten: Yunan veiiahdinin Atinada evlenme merasimi ve Çin sulannda Japonlar tarafmdan Amerikan PANAY zırhlısının Intmlması (Türkçe sözlü) Bugün saat 11 de tenzilâth 
• I II I III1^ ıı^a^^M^^M^M^^Mi matine ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 



SIYASÎ tCMALf 

nDin BeırDBını z i y a r e t i 
Yugoslavya Başvekili B. Stoyadi-

noviçin Romayt ziyaret ederek B, 
Mtissölini ve kemi Ciano ile görüf-
tiikten sonra şimdi de Berline gidip 
B. Hitler ve Almanyantn devlet adamr 
farile görüşmüş olması ve Romadaki 
'pörüşmeleden sonra İtalyamn harb 
sanayii merkezini ziyaret ettiği gibi 
fimdi de EssendeM Krupp tesisatnu 
ziyaret etmekte tvlunması bütün 
Avrupantn ziyadesüe dikkatini c«i-
tetmektedir. 

Şimdiye kadar küçük itilâf devlet-
terinden sijfasî akideler ve istikamet' 
ler itîbarile Almanya ile İttUyaya en 
l/akivi Yugoslavya idi. Yugoslavya, 
komünistliğin biaman düşmanı v» 
Soiiyet birliğinin en şiddetU muTıdU-
fi idi. Son zamanlarda mutlak otort-
İ9 esasınt kabul ve tatbik etmi^H, 
Ay m umdeleri takib eden İtalya Us 
'esaslı ve katt bir anlaşma yapmış ve 
Al'napyaya yaknüaşmtşttr. O kadar 
yakınlaşmıştır ki tayyare hücumlar 
findan en uzak ve masun bir noktam 
da bulunan Üsküpte yeni ağır îıarb 
sanayii tesisatının kurulmasını Krupp 
inüessesesine havale etmişti. 

Romanya da bir taraftan otorite 
IINIIIIIIIIIIIiniUHlIlIHIIIIIIIIIIIIIinilllllNIIUIllUnMIHHIIHIM 

esasına, diğer taraftan da Almanya 
ve İtalya süa dostluk ve işbirliğine 
taraftan mHU htristiyan faşist parti
sinin iktidar mevkiine gelmesi ve par
lâmentoda sol ve merkez partilerinin 
ekalliyette kalmsım temin maksadüe 
yeni intihabın ilân edilmesi Yugoe~ 
lavyamn müstakil politikasının ehem
miyetini bir kat daha arrtırmışiır. 

Gerek Yugoslavya gerek Romanya 
Fransaya yalnız dostluk muahedele-
rile bağlıdırlar. Halbuki küçük itüâr 
fvn üçüncü âzası Çekoslovakya Fran-
sanın müttefiki olduğu gibi Sovyet
lere de karşdtkU yardım muahedesi 
ile ballandığından dahiU bahusus 
harici politikasımn esaslarını deği^ 
Örmekte serbes değildir. 

Yugoslavya Başvekilinin Berlini zir 
yareti münasebetüe iki devlet arasında 
matbuat mukavelesi aktedümiştir. 
Bu mukavele her hangi suretle Yu
goslavya umumi efkârının Almanya 
aleyhine neşriyat He müteessir edil
mesine imkân kalmamış bulunuyor. 
Almanya ile Yugoslavya aralarında 
ihtUâfb bir mesele olmadığım tespit 
ettiklerinden bundan sonra bir kat 
daha işbirliği yapacaklardır. 

Feyzullah Kazan 
•MNMMNiiHNiııiHiuiHiHiıımıtiMiııııııııiHinıı ıııııııııtııııiHnm 

Bir Amerikalı âlim, güneşin 
3000 misli büyük yeni 

bir yıldız keşfetti 

2000 lira istiyen dört 
tehdîtçinin muhakemeleri 

Mûddeiumumî suçlulardan ikisinin 
tecziyesini, birinin de beraetini istedi 

Beyoğlunda oturan re kemik, par 
fîavra ticareti yapan Laidner adında 
bir-adama tehdid mektubu göndero-
t9k iki bin lira istemek suretile şehir 
Sçinde haydudluk yapmağa kalkışan 
İHaralâmbo, Yorgi ve Koço adlann-
ÖsüS üç gencin mevkufen muhake
melerine ikinci ceza mahkemesinde 
bakılmıştır. 

Mahkemede, Karaköyde mahall©-
blci çırağı Muharrem şahld olarak 
Öinlenmlş, şunlan söylemiştir: 

— Haralamboyu tarunm. Geçen rama-
eanda bir akşam üzeri dükkânımıza gel-
öi ve bls tavukgöğsü yedi. Kalkarken: 
"Bana bir paket getireceklerdi, getlrdi-
lar mi?» dedi. Ben de, biraz evvel ona v»-
•rilmek üzere bırakılan bir paketi ken
disine teslim ettim. Dükkândan çıkaıicen 
polisler yakaladılar. 

Kendisine tehdid mektubu gönde
rilen Laidner de şunlan anlattı: 

— Suçlulardan Yorgoyu, bir ahbabımm 
yanında çalıştığı sırada tanımıştım. Ara-
sıra ben de iş yaptırıyordum. Bende İyi 
bir intiba bırakmıştı. Bazan kendisine 
iki, üç bin lira teslim ederek öteye beriye 
eöhderdlğlm de vakldlr. Bu kadar Itl-
mad ettiğim bir gençten bu hareketi blg 
ummazdım. 

Bir gece saat on sıralannda evimde 
otururken kapmm zili hırla çalındı. Hl«-
metçl gitti ve biraa sonra elinde ble maik.-
tupla geldi Hizmetçi kapıyı açmca 9a];>-
fcalı ble adamm birdenbire merdiven ba
cındaki elektrikleri söndürerek aşağıya 
kaçtığmı görmüş ve kapmm tokmağına 
sıkıştırılan bu mektubu bulmuş. Mek
tupta, iki bin lira vermediğim takdirde 
ailemin büyük bir felâkete uğnyacağı, 
bundan kurtulmam için iki bin Urayı bir 
Vapur kamarotuna teslim etmem lâzım-
geldiğl ve, iki gün sonra bana telefon 
edilerek ne şekilde hareket edeceğimin 
bildirileceği yazılıyordu. Mektubu oku
yunca fena halde korktum. Ba İşi, yanım
da çalışan hamallardan birinin yaptığmı 
zannederek hamallann hepsini koğdum. 
Ooce fena halde korktuğum İçin ertesi 
sabah derhal polise gidip vasiyeti anlat
tım. Zabıta, korkacak bir şey olmadığını 
Isöyilyerek yapacsığun şeyleri bana bildir
di. TA gün sonra, mektupta yazıldığı şe
kilde bana telefon edUdl ve parayı kama-
kx>ta vermeyip paket halinde mahalleMel 
dukkânma bırakmamı büdlrdUer. Ve: 
«EJer mektupta yaızılan felâketten kuı-
tulmak istiyorsan İstediklerimizi yapma-
lıscı?» dediler. Zabıtanm tavsiyesi veçhile 
ben, soygunculann istediklerini tamaml-
le yaptım, paketi mahallebiclye bıraktmı. 
Sonra da işin iç yüzünü öğrendim. Yorgo 
benden İki 3rüz Ura alacakU olduğunu söy
lemiş. Bunun asU yoktur. Kendisi işsiz 
kaldığı sırada büs gün evime gelerek ağ
ladı. Ben de, bir dükkân açmasmı ve ken
disine nakdi yardımda bulunabileceğini 
söyledim. Borcum yoktur. 

Bımun üzerine müddeiumumi; ge
rek mektup muhteviyatından ve ge
rekse yapılan tahkikattan, bu işin 
"başka memleketlerde emsali görülen 
bir nevi haydudluk mahiyetinde ol
duğunu ve ceza kanununım 498 inci 
âııaddeslne uyan bu suçun ağırceza 
jtaahkemesinin vazifesi dahilinde bu
lunduğunu söjliyerek davanın, aid 

olduğu mercie verilmesini istedi. 
Suçlu vekili buna karşı: 
I— iddia makanuna teşekkür ederiz ki, 

mOekkilimin idamım istemedL Burada 
ağırceza malıkemesini alâkadar edecek 
haydudluğa ald bir şey yoktur. 

Dedi. Mahkeme, kısa bir müzake
reden scmra davanın, asliye ceza 
mahkemesinin salâhiyeti dahUlnde 
olduğuna ve duruşmanın devamma 
karar verdi. 

Bundan sonra iddia makamı iddi-
asmı serdettl ve: 

— Suçlulardan Yorgi ve Haralâmbonun 
ifadelerinde görüleceği veçhile tehdid 
mektubmıun, Yorglnin kafasından ve 
Haralâmbonun kaleminden çıktığı anla
şılmaktadır. Bo^iki suçlımun cezalandınl-
malannı, diğeo suçlu Koçonun bu suçla 
alâkası görülmediğinden beraetini iste
rim. 

Dedi. Koçonun vekili, müekkilinin 
tahliyesini istedi. Mahkeme, bu tale
bi reddederek suçluların müdafa&-
lanm hazırlamalan için muhakeme
yi başka güne bıraktı. 

Zorba kahveci 
Kan kocayı döndüğünden 

yakalanarak adliyeye 
verildi 

Kadıköy zabıtası, İbrahim isminde 
bir kahveciyi yakahyarak Üsküdar 
müddeiumumîliğine teslim etmiştir. 

Kadıköyde Çarıkçı sokağmda otu
ran B. Şevki ile karısı Şükriye, evvel
ki gece saat 21 e doğru Kuşdili sine-
masma gitmek üzere yola çıkmışlar
dır. 

Yeldeğirmenl civarında karanhk 
bir sokağa geldikleri sırada bir adam 
önlerine çıkmış, her İkisini de ada
makıllı döğdükten sonra sura kadem 
basmıştır. 

Dayak yiyen kan koca zabıtay* 
müracaat ederek başlarına geleni asr 
latmışlar, tahkikat ve takibat sonuor 
da, bu işin o civarda kahvecilik eden 
İbrahim tarafmdan yapüdığmı tesUt 
ederek onu yakalamışlardır. 

Kan koca Adliye doktonma muâr 
yeneye gönderilmiş, tbrahim de Üe-
küdar müddeiumumîliğine teslim edilr 
mistir. 

A n a d o l u h i s a r ı k l ü b ü n d e 
h ı r s ı z l ı k 

Bundan beş gün evvel, Anadoluhi-
san kulübüne bir hırsız girmiş ve baa 
eşya aşırıp savuşmuştur. 

Zabıtaca yapılan takibat sonunda 
bu hırsızhğm Hasan isminde bir sabı
kalı tarafmdan yapıldığı tesbit edilr 
miş ve yakalanmıştır. 

Geçen teşrinievvelin son günle
rinde dünyamızın üzerine serseri bil 
seyyarenin saldırdığı ve beş gün de
vam eden bu hücumım bütün in-
sanlan tehdit ettiği, ancak yeni se-
n«ün İptidasmda Uân edildi, tsml ilk 
kâşifi Alman heyetşinası Reinmuth'a 
İzafe edilen bu seyyarenin küremi
ze çârpmasma beş buçuk saatte 
katedebilecegl 400,000 mil, yani 
700,000 kilometre kalmıştı. Son da
kikada seyyare seyrinin istikametini 
hafifçe değiştirdiğinden bu felâket
ten kurtulduk. 

TAkln bu seyyare peşimizi bırak
mamıştır. Üç sene sonra tekrar gö
rünecektir. Nasıl ki üç sene evvel 
7,000,000 kilometre uzaktan bir da
ha küremize yakınlaşmıştı. Heyet-
şinaslarm gizli tuttuklan bu sımn 
ifşası bütün dünya'yı küremizin hsr 
ricinde olup biten işlere nazan dik
katini Uzak Şark harbi ve Akdeniz-
deki siyasî gerginlik kadar celbet-
mektedlr. 

Bu münasebetle cesametinin akla 
hajrret verecek kadar büyük oldıt-
ğu anlaşılan yeni bir yıldızm bir 
kaç gün evvel keşfedümiş olmaa 
dünyamızın haricine umumî alâkayı 
bir kat daha arttırmıştu-. 

Bu keşfe muvaffak olan âlim 
Amerika müttehid hükûmetlerinelen 
Wisconsin dahilinde Yerkes rasa4< 
hanesi erkânmdan Dr. Otto Struve- , 
dlr. Bu semavi cürmün büyüklûp 
ğü güneşin 3,000 mislidir. 

Eğer küremizin dahil bulunduğu 
manzume! şemsiyenin merkezine ko- ; 
nulacak olsa Neptün ve Pluto hari^ 
olarak diğer seyyarelerin cümlesini 
yutabülr. 
Bu yıldızm büyük cüzlerinin nısfk 

kutru seyri 2,000,000,000 mil tutmalfr-
tadır. Dr. Struve bu muazzam yıl
dızm mevcudiyetini infra rouge zl-
yasmdan müteessir olan maddeleri 

Bu yıldızın birkaç pey-
kide varmış. Bu peyk
lerden biri çok kuvvetli 
ziya neşrediyormuş. 

Kurt siiriileri Karamana 
kadar sokuluyor 

Ddört avcıyı kovaladılar, 
ağıllara saldırmağa 

başladılar 
Karaman 19 (Akşam) — Akşam-

danberi devam eden kar henüz din-
memiştir. Kar tipisi yüzünden geçit
ler kapandığı için bazı köy ve kasa
balarla ve koyun ağıllarile irtibat ke
silmiştir. Kurtlar şehre kadar inmek
tedirler. Şehirde karm yüksekliği 30 
santimi bıümuş, civannda ise 1 bUr 
çuk metreye yaklaşmıştır. Karaman-
Hadim yolu kapannuştur. Bu yüzden 
Hadim postası bir hafta tatil edilmiş
tir. 

Avcüardan Hüseyin, Ali Riza, Mı*, 
rad ve Süleyman Hamza, Zindan cW 
vannda kurtlarm hücumuna uğr»-
nnşlardır. Sürü halinde bulıman kurt
lara ateş etmişlerse de bir netice ala
mamışlar ve kurtlar tarafından şehrt 
kadar kovalanmışlardır. 

Kurtlar ağıllara da hücum etmiye 
başlamışlardır. Ahisosman mahalle
si ağıhndaki sürüye kurtlar hücum et
mişse de çoban ve köylülerin müda> 
haÎBii sayesinde fazla zayiat verilme
miştir, îki koyun, bir keçi telçf ol
muştur. 

Dayakdan mî ölmüş? 
izmir (Akşam) — Kemalpafa ka-

zasınm aşağı mahallesinde 162 nur 
marah evde B. Şefkatinin altmış ytir 
şmda bulunan annesi Nefise ölmüş
tür. Defin ruhsatiyesi verilmek üzere 
cenaze muayene ediUrkoı üzerinde 
yara ve bere izleri görülmüştür. İhti
yar kadınm dayak neticesi ölmüş ol
ması muhtemel görüldüğünden otop
si yapılmasına karar verilmiştir. Ka
dınm cenazesi, İzmir memleket has
tanesine getirilmiştir. 

kullanmak suretile keşfetmiştir. 
Çünkü bu yıldız infra rouge ziyası 
neşretmektedir. Bu yeni keşfin tafsi
lâtı Şikago üniversitesi astrophysique 
mecmuasmda neşredilmiştir. 

Yem keşfolunan semavî cürüm 
bir yıldızdan ibaret olmayıp bir man
zume ve grup teşkü ediyor. Başh-
ca eczası iki yıldızdır. Bunlardan bi
ri çok büyük san bir yıldız olup 
çok kuvvetli ziya neşretmektedir. 

Diğer yıldız evvelkini her 27 sene
de bir defa kaplamaktadır. 

Bu ikinci yıldız sönmüş ve soğuk 
bir cürüm olduğundan infra rouge 
kıtasından çok uzakta bulunduğun
dan ancak diğer yıldızlann ziyası 
yardımı üe mevcudiyeti görülmek
tedir. Bu grup gayet muhteşem bir 
yıldız olan Capella'nm yakımnda bu
lunuyor. Ziyası mevsimden mevsime 
değişmekte olduğuna göre diğer yıl
dızların mümanaat eylediğine hük-
medümektedir. 

Columbla üniversitesi heyet pro
fesörü Dr. Schilt, yeni yıldızm mev
cudiyeti eskiden de hissedilip Epsilon 
Aarigea ismi verildiğini ve lâkin ce
sametinin gayet büyük olduğunu 
Dr. Struve'nin keşfeylediğini ve 
hali hazırda en büyük yıldız sayılan 
Akrep bürcımdaki Antares yani Kal-
bülâkrep yıldızmdan 8,000 defa bü
yük olduğunu beyan etmiştir. 

Bımdan başka bu yıldızm yüksek 
hararetli, jrahut aşağı hararetli blp 
cürüm olup zljra neşreylediği malûm 
değildi. Dr. Struve bunun aşağı ha
raretli bulımduğunu keşfetmiştir, 

İngütere kralmm heyetşinası Dr. 

Jones Amerikah Dr. Struve'nin 3renl 
yıldızm mesahası ve t^errüatı hal^ 
kında verdiği malûmatın sahih oW 
duğımu teyid etmiş ve yalnız cesa
mete ait tadadm iki yıldızdan blzlzıa 
ve büyüğüne mi, yoksa çifte olan 
bu yüdızlann umumî heyetine mi 
ait bulımduğu taayyün eylemedi* 
ğiıü ilâve etmiştir. Eğer birine re 
büyüğüne alt bulunduğu tahakkuU 
edeı-se bildiğimiz yüdızlarm en bû** 
yüğü olduğuna hükmetmek loap 
edecektir. 

Mademki yeni yüdızm cesameti 
güneşimizin 3,000 miall olduğuna 
Dr. Struve söylemiştir. O halde hsX>-
minin güneşten tam 27,000,000 misil 
büyük olması icap eylediğini îngüla 
heyetşinası ilâve etmiştir. 

Bir buçuk senedenberi heyet âlim» 
leri arasmda nazan dikkate alman 
Lyttletonun yeni naızariyesine göre 
vaktile güneşimiz de şimdi keşfcdu-
nan çifte yıldız gibi iki semavî cü
rümden müteşekkildi. Bu iki sema
vî cürüm bir gün çarpıştıklanndan 
bir tuzbuz olup uzaklara tağıhp 
gitmiştir. Bu müsademe esnasmda 
peykleri de çok uzaklara düşmüştür. 

Bunların seyri hafiflemiştir. Me
selâ Neptün saniyede ancak üç mil 
süratle hareket eylediğinden 150 
sene evvel keşfedildiği zaman bu
lımduğu noktaya hâlâ gelmemiştir. 
Maahaza Neptünün etrafındaki 
peyklerin 9 sejryare üe peyklerinin 
güneşin devrine uygun istikamette 
döndükleri halde aksi istikamette 
devretm^te bulunmalannm sim 
keşfedilememiştir. Her halde başka 
bir yüdızm müdahale ederek bu 
peyklerin devir istikametini değiştir-
diği tahmin olunuyor. Hülâsa ka
remizin atlattığı felâket ve büyük 
bir 3nldi2an keşfi dünyamızm hari
cindeki âleme dikkat ve alâkamızı 
çok arttırmıştır. — F. 

Karagûmrükte bir eşek 
mezbahası keşfedildi 
Kocaman sandığın kapağı açılınca derisi 
ylizOimiiş kiirpa bir eşek güvîlesi göriindil 

LşoK me9!İ>ahaai ittDuuı edilen er 
Fatih Eabıtası, dün şehirde bir eşele 

mezbahası meydana çıkarmıştır. K»-
ragümrfik dvannda Hasibe isminde 
bîr kartrmn evinde körpe eşekler ke
silerek muhtddf yeriere satılmakta 
olduğu mhıtaca haber ahnmış ve er
de bir cürmümeşhud yapılması Içiii 
icab eden tertibat ahnmıştır. 
Fatih kazasmdan, Karagümrük na

hiyesinden alâkadar memurlarla po
lis memurlan dün evin etrafında mev^ 
ki almışlar ve bir aralık anî surette 
eve girerek araştırma yapmışlardır. 

Evin bahçesinde, bodrum katında 
ve buna mümasil yerlerde yapılan ta-
harriyat müsbet bir netice vermeyin
ce bir defa da kadm eş3rası bulunan 

iki sandığm gönden geçirilmesi karar* 
laşmıştur. Sandıklardan birinin haj^ 
hoa bûyflk olduğu nazan dikkati cel* 
betmlş, kapağı açılmca içinde eski bir 
yatak çarşafına sarılmış, derisi yiH 
cülmüş, başı da berca>er olmak üzere 
aırtüstt yatırılmış bir buçuk yaşmda 
körpe bir eşek meydana çıkmıştır. 

Bu vaziyet karşısmda evde bulur 
nanlar hörşeyl itiraf etmişler, eşdc 
etini dana eti diye nerelere ve kimle
re sattıklarını birer birer söylemişler
dir. EY sahibi kadınla akrabasından 
Salâhaddin isminde birinin bu işi 
yaptıklan tesbit edilerek yakalanmış* 
lardır. Tahkikat ilerletilmektedir. 
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Ankara şehir tiyatrosunun 

parlak bir âtisi var 
Tiyatro, şimdilik lıaftada dört temsii veriyor 

llAartta şarl( turnesine Gil(acai( 
Ankara Şehir tiyatrosu evvelki ak-

şamdanberl Ankara Halkevi sahne
sinde faaliyete başladı ve eski Da-
rülbedayi repertuvanna dahil olan 
Mahmud Yesarinin (Afacan) kome
disini temsil etti. 

Ankara belediyesile Halkevinin iş-
tirâkile teşkil edilen (Ankara Şehir 
tiyatrosu) Dahiliye Vekili ve Parti 
genel sekreteri B. Şükrü Kayanm 
gösterdiği büyük himmet ve alâka ile 
meydana gelmiş, Ankara vali ve be
lediye reisi B. Nevzad Tandoğanm 
da bu hususta faaliyet ve gayreti gö
rülmüştür. 

Ankara Şehir tiyatrosu için şim
diye kadar verilen haberlerde bazı 
noksanlar ve yanlışlıklar vardır. 

Faaliyet sahasma yeni giren An
kara Şehir tiyatrosunun müstakbel 
faaliyeti etrafında aldığımız mevsuk 
malûmatı kaydediyoruz: 

Şehir tiyatrosu, şimdUik haftada dört 
defa, yani cumartesi ve pazar günleri 
İkiler temsil verecektir. Temsil edilen 
(Afacan) komedisinden başka (Alev), 
İsmail Müştakm (Aşk Uyumaz), Mah
mud Yesarinin (Saçlanndan Utan), Sa-
bahaddin Âlinin (Esirler) telif piyesile, 
Mülyerden tercüme edUen (Kibarlık Bu
dalası) komedisini oynıyacaktır. Heyeti 
edebiyece bu eserlerin temsili tekarrür 
etmiştir. 

Tiyatro şubat nihayetine kadar Anka-
tada temsillerine devam edecek, mart 
başında Adana, Mersin, Malatya, Elâzık, 
Diyarbakır turnesine çıkacaktır. Bir ay 
içinde ikmal edilecek bu turnelerden son
ra nisan bidayetinde Iraka, Maverayi 
Erdüne seyahat yapacak ve bu yerlerde 
de temsiller verecektir. 

Ankara Şehir tiyatrosu, edebî ve idarî 
iki heyet tarafmdan idare edilmektedir. 
Edebî heyet temsil edilecek eserleri seç
mekle meşguldür. Edebî heyet B. Falih 
Rıfkı Atayın reisli&i altında olarak B. 
Hasan Âli Yücel, doktor B. Süha, Behçet 
Kemal ve Yaşar Nabiden mürekkeptir. 

İdare heyetini de vali ve belediye reisi 
B. Nevzad Tandoğanın reisliği altında B. 
Nafl Atuf, B. Ferid Cel&l, B. Şevket Sü
reyya, B. Fuad Şefik, aktör B. Şazi ve B. 
Raşid Rıza teşkil ediyorlar. İdare heyeti
nin kararlan B. Raşid Rıza tarafından 
tatbik edilmektedir. 

Ankara Şehir tiyatrosu, İstanbul Şehir 
tiyatrosundan izinli veya kadro harici 
kalan en kıymetli artistlerden mürekkep 
bir kadro ile işe başlamıştır. Bu kadroda 
bayan Şaziye, Ferlha Tevfik, Nezahet, 
Dürrünev, Kadriye, Mevdüde İle sanat
kâr Sadi, Raşid Rıza, Hüseyin Kemal, 
Yaşar Nezih, Avni, Ercümend Behzad gi
bi kıymeti tanınmış şahsiyetler ve müs-
taid gençler mevcuttur. Maamafih bu 
küçük kadro, tiyatronun müstakbel inkl-
»afma kifayet etmedl&l için idare heye
tinin verdiği karara göre İmtihanla yeni 
elemanlar aünacaktır. 

İmtihan şeraiti henüz tesbit edilme
miştir. Ankara Şehir tiyatrosunda deko
ra büyük bir ehemmiyet verilmiştir. Şim
dilik Halkevi tiyatro kolunun mevcut de
korlarından İstifade edildiği gibi yeni
den dekorlar da siparig edilmiştir. 

Gerek dekorlan hazırlamak, gerek sah
nenin teknik kısmını idare ve ziya ter-
tlbatmı tanzim etmek vazifesini öteden-
berl Halkevi sahnesinde çalışmakla liya

kat ve meharetini gösteren B. Hami ka
bul etmiştir. B. Hami, şimdi tiyatronun 
noksanlarını ikmal etmekle meşguldür. 

Ankara Şehir tiyatrosuna giren sanat
kâr B. Sadi şehrimize gelmiş ve bir mu
harririmizle görüşmüştür. Vaktlle İstan
bul halkının şiddetle alkışladığı bu müm
taz artist, gösterilen alâka ve teşviklere 
rağmen uzun müddet sahne hayatından 
uzak kalmış ve tekrar tiyatroya dönmek 
istememişti. Muharririmiz, B. Şadiye bu 
eski kararından nasıl olup ta rücu etti
ğini sorunca B. Sadi. 

— «Evet uzun müddet sahneden a.ynl-
mıştım. Bana bu tövbeyi iki sene evvel 
Ankara bozdurdu. Maamafih gene sah
neye dönmek istemiyordum. Fakat An-
karada yapılan bu son teşebbüste Türk 
sahnesi için parlak bir istikbal gördü
ğümden aldığım emirlere mukavemet 
edemedim, sahne ile aramda tecdidi ni
kâh oldu. Şimdi de esaslı surette bir 
aile yuvası kurmağa çalışıyorum.» de
miştir. 

Tren kazası 
Yapılan tahkikatta 
makinistin hiç bir 
hatası görülmedi 

Eskişehir ile Bilecik arasmda buğ
day yüklü bir yük trenine bağlı bir va
gonun devrilerek parçalandığını yaz
mıştık. Beş yüz kişiden ibaret bir 
amele grupunun geceli gündüzlü 31 
saat süren çalışması neticesinde hat 
tamir edilmiş ve tren işlemeğe başla
mıştır. Harap edilen saha iki kilomet
reden ibarettir. Yapılan tamir mu
vakkat ve münakalâtı temin edecek 
mahiyettedir. Ancak bozulan kısımn 
daha esash surette tamiri için bir haf
talık bir zamana ihtiyaç vardır. 
Esaslı ̂ tamirata başlamak üzere ma
halline bir fen heyeti gönderilmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde, ha
dise, dün de yazdığımız gibi, vagona 
bağlı demirin yere düşmesinden ileri 
geldiği için, makinistin bir hatası gö
rülememiştir. İşletme idaresinin ha
dise mahallinde yaptırdığı tedkikatm 
neticesi Devlet demiryolları umum 
müdürlüğüne bildirilmiştir. Haydar-
paşadan gönderilen fen heyeti tami
rat bitinceye kadar hadise mahal
linde kalacaktır. 

S u ç l u S a m i y a k a l a n d ı 
Geçenlerde bir gece Beyoğlunda 

bir gazinoda Necati, Şülsrü, Sami ad-
larmda üç Mşi kavga etmişlerdi, kav
ga esnasında; Necati iki tabanca kur-
şunile bacaklarından yaralanmıştı. 

Vakayı müteakib Şükrü yakalan
mış, fakat arkadaşı Sami kaçmış ol-
duğımdan müddeiumumîlik tahkikat 
yapıyordu. Kaçan suçlu Sami de yar 
kalanarak dün adliyeye teslim edil
miştir. Saini, sorgu hâkimine veril
miştir. 

Otolıiis miinaltaşası 
yüzünden yeni davalar 

_ • • " ' ^ • 

Dişçi Avni Bayer B. Ahmed 
Emin Yalman aleyhine 

yeni bir dava açtı, 50 bin 
lira tazminat istiyor 

otobüs münakaşası yüzünden ye
ni yeni davalar açılmaktadır. Otobüs 
ruhsatnamesi aldırmk üzere B. Ah
med Emin Yalmana bin lira verdiği
ni iddia ederek bir de protesto gön
deren dişçi Avni Bdyer, geçenlerde 
hukuk mahkemesine müracaatla bin 
lirasmm istirdadı için bir dava açtı
ğı gibi Tan gazetesinde yapılan neş
riyatla kendisine hakaret edildiğini 
Üeri sürerek B. Ahmed Emin Yalman 
aleyhine hakaret suçundan dolayı 
iki dava açmıştı. 

Avni Bayer dün tekrar müddeiu
mumîliğe müracaatla B. Ahmed Emin 
Yalman aleyhine bir âdiyen hakatet 
davası daha açmıştır. Avni Bayer is-
tidasmda B. Ahmed Emin Yalman
dan elli bin lira manevî tazminat 
istemektedir. Müddeiumumîlik istida 
üzerinde tetldkata devam ediyor. 

Müfettişler bugün de 
çalışacaklar 

otobüs işlerini tahkike memur olan 
Dahiliye teftiş heyeti reisi B. Tevfik 
Talâtm reisliği altındaki müfettişler 
dün geç valdte kadar çahşmışlardır. 
Müfettişler, tatü olmasına rağmen 
bugün de vilâyetteki dairelerine ge
lecekler ve çalışacaklardır. Dün ye
niden hiç kimse dinlenmemiştir. 

Teftiş heyeti reisi bir iki güne ka
dar vazifesini ilanal edecek ve evvel
ce tanzim edilen fezlekede noksan ve 
tavzihe muhtaç görülen cihetleri ta-
mamlıyacaktır. 

Halde hamallık 
Hal idaresile kabzımallar 

arasında ihtilâf 
Sebze hâli idaresile kabzımallar 

arasında hamallık işleri yüzünden 
yeni bir ihtilâf çıkmıştır. Sırt hamal
lığı kalktıktan sonra! arabacılar ile bir 
anlaşma yapan hamallar, arabalara 
yükledikleri eşyalarla birlikte giderek 
tahliye ameliyesini yapıyorlar. Fakat 
sebze hâlinde bu hamallara eşya bo-
jalttırılmamaktadır. Çünkü kabzımal
larla hâl müdürlüğü arasındaki mu
kaveleye göre, hâlde hamallık işleri 
hâl hamalları tarafmdan görülecek
tir. 

Kabzımallar buna itiraz ederek di
yorlar ki: 

Denizden gelen eşyalar hâlin ha
malları tarafından boşaltüabilir. Fa
kat karadan gelen eşyaların hamali
ye ücreteri bize değü, gönderene aid-
dlr. Vaziyet böyle olunca biz hâlde lü
zumsuz yere hamaliye vermek mecbu
riyetinde kalıyoruz.» 

Kabzımallar bu vaziyetin düzeltil
mesi için Ticaret odasına ve Beledi
yeye müracaatta bulnmuşlardır. 

Atatürk dün Yalovada 
yeni kaphcaları gezdiler 

• « ? * 

AtatürkOn H,n\»nıatm hareketine aid iki intiba: Yukarıda Atatürk istas
yonda t e ^ e grenlere ytda. ediyor, aşağıda Adliye Veldli Şükrü Saracoğlunun 

elini sıkarlarken 

(Baş tarafı 1 inci »ahifede) 
Şakir, Ahmed, Ziya, NaM, Salih Bo-
zok, Ali Kılıç, tsmall Müştak Maya-
kon, Devlet ziraat işletmeleri kurumu 
idare meclisi azasmdan Kavalalı İs
mail Hakkı olmuşlardır. 

Otel bugünden itibaren umuma 
açıktır. Otel güzeldir, ferahdır, kon
forludur, su tedavisine aid alât ve 
teçhizat mükemmeldir. Bütün bu gü-
zelliklerile beraber şıktır. Açılış gü
nü akşamı iyi bir müzik ve güzide 
davetliler oteli şenlendirmişlerdir. 

Yunan veliahdi halasa 
seyahatine çıktı 

Atina 22 (A.A.) — VeUaht Pol ve 
prenses Frederlk vapurla Itlyaya git
mişlerdir. Oradan Avusturyaya gide
ceklerdir. Kral, hanedan azası, B. Me-
taksas, hükümet erkâm ve kordiplo
matik vapurda kendilerini uğurlamış-
lardır. 

Ankarada bir lokanta suare 
tertip etti 

Ankara 22 (Akşam) — Hacıbayram 
caddesinde yeni açılan İmren lokan
tasında bu akşam bir suare veril
miş, davetliler sabaha kadar eğlen-
mişlerdir. 

Z o n g u l d a k t a n s ı r a b e k l e 
m e d e n k ö m ü r a l a c a k 

m ü e s s e s e l e r 
Ankara 22 (Telefonla) — Devlet 

demiryolları. Deniz Bank, İstanbul 
elektrik şirketi, Mono Karbo, Franko-
Türk Ereğli şirketi namına Zonkul-
daktan kömür alacak gemilerin 16/1/ 
938 tarihinden 15/3/938 tarihine ka
dar nöbetten istisna edilmeleri karar
laştırılmıştır. 

H i d i v A b b a s H i l m i p a ş a 
ş e h r i m i z e g e l d i 

liidiv Abbas Hilmi paşa dün ailesile 
birlikte Avrupadan şehrimize gelmiş, 
Perapalas oteline misafir olmuştur. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 23 

Tercüme eden: 
Selânıi Sedes 

Pencere camlanna; aydınhğa tutu
lunca daha iyi görünen resimler; akar 
sularda yüzen kayık, kızıl göklere 
doğru kanatlanmış kuş, balkonlarda-
türlü renklere bürünmüş kadm, kar
la örtülü düzlüklerde simsiyah görü
nen insan sürüsü resimleri yapıştırdı. 

Ancak oturup yatmağa elverişli 
odası, böyle süslenince, boyalı kâğıd 
fenerlerin içine benzedi. Duroy, hiç te 
fena bulmadı, elüıde kalan renkli 
kâğıdları kuş biçimi kesti, geç vakte 
kadar uğraşıp tavanı bunlarla kapla
dı. 

Bu işi bitirince yattı, tren düdükle
rinin ninnisile uyudu. 

Ertesi gün, bir kutu pasta, bakkal
dan da bir şişe şarab ahp erkenden 
eve geldi. İki tabakla iki bardak lâ-
Eim olduğunu kavrayınca tekrar çık
tı; her şey tamamdı, su kovasile leğe
ni tuvalet masasımn altına sakladı. 
Üst tahtasmm pisliğini peçete ile ört
tü, yiyecelderle içeceği bu masaya ha
mladı. Bütün bunları yaptıktan son
ra beklemeğe bağladı. 

Bayan Marelle, beşi çeyrek geceye 
doğru geldi; resimlerin oradan oraya 
aksedip ışıldıyan renkleri pek beğendi: 

— Eviniz ne güzel, dedi, ama merdi

venler pek kalabalık! 
Duroy kadım kucaklamış, dudak-

larmı peçesine dayamış, şapkasile al-
nmm arasındaki saçlan telâşh telâş-
h öpüyordu. 

Bir buçuk saat sonra, bayan Ma-
rellei Roma sokağındaki araba bekle
me yerine götürdü. Bayan arabaya 
binince, Duroy fısladı: 

— Salı günü gene beşte beklerim. 
— Peki. 
Ortalık kararmıştı, kimse göremi-

yeceği için Duroyu tutup çekti, ağ
zından öptü. Arabacı hayvanları kır-
baçlaymca: «AUaha ısmarladık güze
lim!» dedi. Araba, beyaz bir atın yer
gim tınsma kapıhp uzaklaştı. 

Duroy, üç hafta, bayan Marelle İle 
İki üç günde bir, bazan sabahlan, ba-
zan akşamlan işte böyle buluştu. 

Bir gün, akşama doğru gene baya^ 
nı beklerken, merdivenlerde fazla pa
tırdı duydu, kapıya koştu. Bir çocuk 
ağlıyordu, öfkeli bir erkek sesi hay
kırıyordu: 

— Bu piçkurusu ne diye böğürüyor 
gene?.. 

Artık camna tak eden tiz bir kadm 
sesi cevab verdi: 

— Yukankl gazeteciye gelen pLs 

orospu merdiven başmda Nicolas'yı 
düşürdü. Merdivenlerde çocuk var mı 
yok mu diye etraflanna bakmıyan 
böyle sürtükler eve sokulur mu ya?.. 

Ne yapacağım şaşaJıyan Duroy ka
pıyı kapadı, çünkü alt kat merdiven
lerde telâşh ayak seslerile, etek fışır-
tüan duyuyordu. 

Kapı biraz sonra çahndı. Bayan Ma
relle, soluk soluğa, çılgın gibi kendini 
içeri attı, kekeledi. 

— Duydun mu? 
Anlamamazlıktan geldi: 

— Neyi? 
— Bana yaptıkları hakareti. 
— Yapanlar kim? 
— Alt katta oturan soysuzlar... 
Başka şey söylemedi, hıçkırmağla 

başladı. 
Duroy kadımn şapkasını çıkardı, sı-

l&nm gevşetti, yatağa yatıdı, bez ıs
latıp şakaklanm uğuşturdu; kadını 
kan boğacaktı; biraz durulunca ala
madığı hmcı patlak verdi. 

Duroy hemen aşağı inmeli, döğüş-
meli, onlan öldürmeliydi. 

Duroy bojruna: «Kaba saba ^adam
lar diyordu, insan onlarla bir olmaz. 
Hem sen mahkemeye düşeceğimizi, 
bu işe adımn kanşması, tevkif edil
men, rezil olman ihtimalini kale al-
mıyorsvm. 

Bayan Marellein aklı başka şeye 
gitti: 

— Bundan sonra ne yapacağız? Ben 
artık buraya ayak basamam. 

Duroy dedi ki: 
— Bu kolay, başka bir yere taşım-

nm. 
Bayan marelle kendi kendine söyle

nir gibi: 
— Uzun iş, dedi... 
O anda başka bir kombinezon dü

ğündü ve gene o anda neşesi yerine 
geldi: 

— Oturduğım yerde otur, ben bul
dum, bu işi bana bırak, sen meşgul ol
ma, sana yarm haber yollanm. 

Aklına gelen şeyi düşündükçe key
fi artıyor, söylemek istemiyordu; as
lan bin bir zevkine daldı. 

Ama merdivenleri inerken çok he-
yecanhydı, dizlerinin bağı çözülüyor, 
düşmemek için iyice dostımun kolu
na dayamyordu. 

Kimseye Taslamadılar. 

Geç kalktığı için, ertesi sabah dah* 
yataktayken, saat on bire doğru bif 
telgraf aldı. Açıp okudu: 

«Bugün saat beşte, Constantinopla 
sokağında 127 numarada bekliyorum. 
Bayan Duroyım tuttuğu daireyi so« 
rarsm.» (Arkası var) 



HOMBa 
9 

23 Kânunusani 1938 a'lgı t""-tfın Sahire 7 

1 Nouyfirkfşı Kar^OSZ \f6 Kâfiıthand 
içinde yalnız tûrk yemekleri 

yenilen bir lokanta: Haliç 
Garson mutfağa bağırdı: Enginar zeytinyağlı 

bal<lava bir, sarığıburma bir... 
Nevyorloın büyük caddelerinin 

gece manzarasını görmek İçin pan
siyondan çıktık. Işıklar fehri de> 
nllen Parise yolum düşmedi 
amma, Nevyorkun caddelerinin 
akla durgunluk verecek derecede 
bol ışığı karşiflmda insan durakalı-
yor. Nevyork Times gazetesinin bu
lunduğu Times Square meydanında 
bir çiklet sakızı reklâmı vas". Dünya
nın en pahalıya çıkan, en büyük relc-
lamı imiş. Gayet geniş bir binamn 
bütün cephesini bir santim yer g*-
rünmemecesine elektrik ampuUerili 
doldurmuşlar... Elektriklerle yapılmış 
kırmızı balıklar bir suyun içinde gl 
dip geliyorlar... Kurbağalar oyna^ 
yor. Suyun kenannda! hokabazlar ma* 
rifet gösteriyorlar... Bütün bunlann 
hepsi elektrikten... 

Her dakika önünüzde manzara de* 
ğişiveriyor... Bakıyorsunuz dektrikla 
yapılmış bir vapur resmi... YanaraK 
batıyor., gemiciler kendilerini suya 
atıyorlar... Beş dakika! sonra sahne de
ğişiyor. Başı ağnyan bir adam dö-
ğünüyor... Yatağından kalkıyor... Bir 
hap alıp yutuyor..; tyt oluyor, yüzü 
gülüyor, bir bara gidip dansetmeğe 
başhyor. Bütün bunlar sinema' gibi, 
sanki elektrikle çevrilmiş bir filim gl-
td gözünüzün önünden geçiyor... 

Burada her binamn köşesi ayn bir 
tinema... İşte şu karşıda genç bir 
adam fena bir tıraş bıçağile tıraş 
olurken yüzünü kesiyor. Kanlar 
içinde kanslİe kavga ediyor. Ka. 
nsı ona güzel bir tıraş bıçağı veri
yor. Bununla gayet İyi tıraş olu
yor ve en sonunda kansüe öpOşüyop-
1ar... Bunun arkasından da elektrik
le yazılmış bir cümle okuyorsımuz: 
«Az daha fena bir tıraş bıçağı yüzün
den saadetleri bozulacaktı... 

Ve bütün bunları seyrederken bir 
yandan da oparlörlerle, radyolarla! 
musiki dinliyorsunuz. îşte tam karşı
mızda yine bir sinema başladı. Bir de-
llkanlınm saçları dökülüyor... Geaq 
adam fena halde müteessir... Kendl-
•ine bir saJç Uâcı veriyorlar... Bunu 
»tlrünce sırma gibi saçlsu: tepesinde 
bitiyor... Vesaire vesaire... 

İnsan sinemaya gideceği yerde ge
beleri bu meydana gelsin ve etrafı sey
retsin... Canmız havadis almak mı is
tedi, hemen Nevyork Times gazetesi
nin binasma bakınız, binanm dört ta-
rafmda büyük elektrik harflerle ko
şuşan yazılar size en son havadisleri 
veriyor... 

2 5 i n d e g ö r ü n e n 5 5 l i k l e r 
Bu Times Square meydanmde da

ha neler yok... Reklâmcılık burada 
ne şekillere girmiş?... Küçük, büyük 
bir takım dükkânlar... Bunlardan bi-
»tae şöyle gözüm ilişti. Gayet kısa 
mayolu kadmlar sahnede... Bir adam 
bağınyor: 

- - Dikkat ediniz... Dikkat ediniz... 
Bu gördüğünüz taptaze dünyamn en 
Küzel kadım tamam 55 yaşmdadır... 
Fakat kendisini yirmi beşinden fazla 
tahmin edebUlr misiniz?... Hayır... 
Hay»... Bu güzel kadm yirmi be-
Çlnde bile göstermiyor... Sebep?... 
Gayet basiti... Çünkü benim mide 
flâçlanmı kullanıyor... 

Bunlar diplomasız eczacılarmış... 
Her dükkânda ayn bir ilâç satıyor
lar... Kimi saç dökülmesine karşı bir 
•ahun, kimi mide ekşUiklerine kaa-şı 
bir su, kimi romatizma Uâcı satıyor... 
Saatlerce konferans veriyorlar ve dük-
kânlan tıkhm tıklım oluyor. Bazan 
•abahm sekizinden söze başlıyorlar-
*ûış, gece yansma kadar... Nasıl yo-
nılmuyorlar?... Hayrette kaldım. Mar 
yolu kadmlar da onlarla beraber sabar 
bm sekizinden, gece yansma kadar 
•ahnede ayak ayak üstüne atmışlar, 
"gara içiyorlar... 

«Sigara içmek» dedim, hatuıma 
Wdl. Burada sigara tiryakileri ara-
J^da kadınlarm boUuğuna şaşıp 
kalıyorum. Sokakta hiçbir kaldırım 
teçmezsinlz ki, 20 - 25 genç, güzel, süa-

Nevyorkun geoe 

' v) 

Ermeni tenor "TokatÜyan 

İÜ, şık, yahut yaşh başlı kadınm siga
rasını tüttüre tüttüre yürüdüğünü 
görmlyesiniz. Tramvay, otobüs bekler
ken, genç kızlar, genç kadınlaS: cep
lerinden sigara paketlerini çıkarıyor
lar, dudakları araşma yerleştirdikleri 
sigarayı yakıp dumanlannı savuru
yorlar... Kan koca görüyorsunuz... 
önünüzden yürüyorlar... Bir aralık 
kadm paketini çıkanyor, bir sigara 
kendisi alıyor, bir sigara da: kocasma 
uzatıyor. îçe içe gidiyorlar... Burada 
kadınm sokakta sigara içmesi en tar 
bil şey... Hem de sigarayı öyle cakalı 
içiyorlaS: ki... 

D e r e c e i le s a t ı l a n s ü t l e r 
Yanımdaki arkadaşumn cuu bir 

süt istemişti. Süt ve şerbet satılan bir 
dükkâna girdik. Ben cacaba burada 
da sütler karışık mı?» diye düşünür
ken arkadaşım dükkâncıya: 

— Bir süt... 80 derece, dedi. 
Şaşirdım, 80 derece de ne de

mekti, sonra öğrendim. Meğer buraida 
bütün sütler derece üe... Bir dükkâna 
girip te süt istediniz mi?.. Size kaç de
recelik süt içeceğinizi soruyorlar... 
Gayet koyu, adetâ ağdalanmış süt
leri var... 

Bir aralık Nevyorkun en kalabahk 
CEiddesinde elektrikle yazılmış türkçe 
bir isim gözüme ilişti: «Haliç... Evet 
Haliç... Sordum. 

— Türk lokantası!... cevabını ver
diler. 

— Aman girelim., dedim... 
Çok lüks bir yer... Girdik... Masar 

lann yanmdan geçerken kulağıma 
Ermeni şivesUe türkçe konuşmalar ge
liyor. Garson önümüze bir liste koy
du. Listede şu yemekleri okumağa baş
ladım: Pathcan dolması, zeytinyağlı 
yalancı dolma, enginar zeytinyağlı, 
fasulye piyazı, fasulye pilakisi, path
can kebabı, kuzu dolması, baklava, 
lokma, sanğıburma... 

Listedeki bizim her yemekle karşı
laştıkça Nevyorkım göbeğinde bir 
hemşerl ile bir memleketli üe yüz yü
ze gelmiş giM oluyorum... Mümkün 

managarain 
olsa bu sevimli aşinalann hepsine il
tifat edeceğim, hepsini yiyeceğim... 

Garsona bir enginar zeytinyağlı 
söyledim. 

O lüks lokantada bizim bazı ahçı 
dükkânlarımızda âdet olduğu gibi, içe
riye, mutfağa türkçe olarak bağırdı: 

— Enginar... Zeytinyağh... 
Bu yüksek sesle söylenilen «engi

nar zeytinyağh» sözünü bir şiir din
ler gibi, güzel bk musiki parçası dhı-
1er gibi dinledik... Garson öteki ma
salardan İstenilen her şeyi mutfağa 
türkçe olarak bağınyordu: 

— Bir pathcan dolması!... 
— Nohud bastı iki... 
— Baklava bir... Sanğıburma bir... 

y e m e k p r o f e s ö r ü Ç o l a k y a n 
Biraz sonra bizim Istanbuldan yeni 

geldiğimiz şayi oldu. Telâş ve heye
can içinde şişman bir adam masamir 
za yaklaştı. Kendisini türkçe takdim 
etti: 

— Ben yemek profesörü «Çolak
yan»... Buramn sahibiyim... Hoş ge
diniz... 

Bir iskemle çekerek masamıza otur
du. Bay Çolakyan biz kendisine sorgu 
sormadan nihayetsiz suallere başlar 
di. Hep Istanbula ve Kayseriye dair... 
Kendisi BLayserUİ imiş... 35 sene evvel 
buraya gelmiş, beş parasızmış... Ev-
velft küçük bir lokanta açmış... Türk 
yemekleri yapmış. Amerikalılar bımu 
çok beğenmişler... Ve nihayet işini 
büyüte büyüte burayı açmağa muvaf
fak olmuş... 

Karşımda bizim en ağır bulduğu
muz hamur işlerini yiyen kalabalık 
bir kadm grupu gözüme ilişti: 

— Bunlar Türk mü? diye sordum. 
— Yok... dedi, Amerikalı... Bizim 

ağır bulduğumuz birçok yemeklere 
onlar bayılıyorlar... Burada 20 sene-
denberi yalmz Türk yemekleri yiyen 
birçok Amerikalı müşterilerim vardır. 

«Yemek profesörü» Çolakyana sor
dum: 

— Amerikalılar en çok hangi ye
mekleri beğeniyorlar? 

— Bütün Türk yemeklerini... Fa
kat bilhassa patlıcanlı yemeklere ba
yılıyorlar... Patlıcan dolmasını, path
can sUkmesinl, patlıcan çöp kebabmı 
«on derece seviyorlar.. Hattâ bazan ev
lerinde ziyafet çekerler. Bizim ahçı-
lanmızı çağırırlar, Türk yemekleri 
yaptunrlar... Gradsiyellere yemek pi
şirmeğe çıkarız... 

Karşımda pastırmalı yumurta yi
yen bir Amerikalı görünce şaşırdım: 

— Burada pastırmayı nereden bu
luyorsunuz? 

Bay Çolakyan gülümsedi: 
— Burada' yapıyoruz... Sen şu bi

zim dükkâmn köşesindeki bakkala gi
dersen çok şeyler görürsün... Pastu"-
malık hayvanlan şehrin dışmda kesi
yoruz. Çövenüe mövenlle yapıyoruz. 
Şehre getiriyoruz. Biz pastırma yeme
den yapabilir miyiz?... 

N e v y o r k t a K â ğ ı t h a n e 
— İşittim ki burada; rumca, erme-

nlce Karagöz oynatıyormuşsunuz... 
İPevamı 8 inci sdhifede) 

Hikmet Feridun Es 

ESRARENGİZ KERVAN 
" — Yazan: Aril O. Denker Tefrika No. 66 — 

Güldost İlk İş olarak hacı Mehmed 
Isaya haber gönderdi 
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Kaşgarda tngflls Konsoloshanesi 

Şayed kervan gelir ve Çin sahillerin
den mallar getirirse flatler düşer. Bu 
takdirde elimdeki mallan çıkarmam 
benim için hayırh olur. Şayed gelmi-
yecekse o zaman malları elimde tuta
rım, çünkü fiatler herhalde yüksele
cektir. Siz şark tarafından geldiğiniz 
İçin İhtimal ki kervam görmüşsünOz-
dür ve onun hakkmda fazla malûma
tınız vardır, öyle bir kervana rasgel-
dinlz ml, Barinya? 

-r- Ben Çinin içeri taraflanndan ge
len bir kervan görmedim, Yasef. Sözü
mü dinlemek istersen elindeki malla
rı satma. Flatler herhalde yükselecek
tir. 

— Doğru mu söylüyorsun, Barin
ya? Sana çok teşekkürler ederim. 
Çünkü beni büyük bir kaygudan kur-
tardm. Ben fakir bir adamım ve... 

— Tabiî, tabU! Ben de faMr bir kl-
zun. Sen işlerini becermenin yollarım 
bilirsin. Ha, aklıma gelmişken söy-
liyeylm. Korladan geçerken birisine 
rasgeldim. Bu adam burada Hacı 
Mehmed tsa namında bir Afganhya 
verilmek üzere bana bir mektub tev
di etti. Sen bu isimde bir adam tam-
yor musun? 

— Hacı Mehmed İsa mı? Elbette ta
nırım. Kaşgann sayıh tüccarlanndan-
dır. BÜ3rük bir deri tüccandır. Bura
da İşlediği derileri harice bile satar. 
Namuslu bir adamdır. 

— Ya, namuslu bir adam öyle mi? 
Buralarda pek İşitilmlyen fevkalâde 
bir vasıf! Ne ise, zaran yok. Sen bu 
Hacı Mehmed tsaya kadar gider, ya-
nn, akşam namazından sonra g ^ p 
o mektubu benden almaşım kendisi
ne söyler misin? Mektub şarktan ge
liyor, diyeceksin. 

— Peki, Barinya, yann sabah ken
disini görür ve söylerim. Evi buraya 
uzak değil. Köprünün karşısında ye
ni şehirde «Büyükbahçe» sokağında 
oturur. Fakat ben ona yann herhalde 
çarşıda rasgelirim. Demek ki büyük 
kervan buraya gelmiyecek? 

— Gelmiyeceğini zannediyorum. 
Sen herhalde mallarım elden çıkar
ma. Unutma, Hacı Mehmed îsayı 3ra-
nn, akşam namazından sonra bekli
yorum. Daha evvel gelmeshı, çünkü 
başka işlerim var. Şayed Hacı Meh
med îsa benim kim olduğumu sorarsa 
sakın kız olduğumu söyleme. Gerek 
onun, gerekse beni soran diğer kimse
lerin nazarında ben Gregor Kosmaro-
fum, anladın mı? Mongolistandan ge
len Tomsklu Kosmarof! 

Yasef selâm vererek odadan çıkma
ğa hazırlandı. Kızın hüviyetini gizle
mek istemesini pek hakU buluyordu. 
Onun için dedi ki: 

— Bana itimad edebilirsin, Barin
ya. Verdiğin nasihate teşeltkür ede
rim. Allah rahathk versin! 

Yasef bunu söyliyerek dışanya çık
tı. Yasefden aldığl izahattan sonra 
Japonlarla Çinlilerin büyük kervan 
hakkmda besledikleri suikast fikrin
den vazgeçmemiş olduklannı anladı. 
Çünkü ismi belli olmıyan ve valinin 
evine yerleşen adaırun Japon casusu 
olduğunda şüphe yoktu. Bununla be
raber, bütün sulkastçiler Kaşgarda 
bulunduğımdan Hasan bey ve kerva-
m şimdilik tehlikede değildiler. Düş-
manlann büyük kervam Hotanderya 
yolunda giderken yakalamayı hatır-
lanna getirmemeleri âdeta bir mucize 
idi, yahut başka bir sebeb bunu yap-
malanna mârü oluyordu. 

Fakat, her ne olursa olsım, Güldost 

Hacı Mehmed îsa vasıtaslle kervanı 
kurtarmak için başvurulacak çarele
rin biran evvel düşünülmesi lâzım gel
diğini takdir ediyordu. Yalnız son de
recede ihtiyatü bulunmalıydı. Kendi 
kendine: Bereket versin, erkek kıya
fetini değiştirmedim ve karanlığı bek
ledikten somu şöıre girdim. Yoksa 
Çinli casuslar beni mutlaka tanırlar 
re Ah-Singe şehirde olduğlımu haber 
verirlerdi, diye düşünüyordu. 

Güldost içinde bulunduğu yeni va
ziyeti inceden inceye tahlil ettikten 
sonra Hacı Mehmed îsa gelinciye ka
dar hiç bir taraftı çıkmamağa ve hiç • 
bir teşebbüste bulunmamağa karar 
verdi. Evvelâ Hacı Mehmed İsanın na
sıl bir adam olduğunu, işe yarayıp ya-
ramıyacağtaı anladıktan sonra ken
disine açılacaktı. 

Bununla beraber, her ihtimale kar
şı hazır bulunmak için lâzım gelen 
tertibatı almakta kusur etmedi. Sa
bah olunca eşyasını açtırdı. Kendisi
ne en ziyade lâzım olabilecek şeyleri 
bir tarafa ayırttı, birdenbire, Kaşgar-
dan hareket etmesini icab ettirecelc 
bir hâdise çıkacak olursa yanma t .r 
3rük hayvam alarak yollanabilecekti. 
Rus hududunu geçmek İçin lâzım olr,» 
vesikalar yanında bulunduğundan 
istediği zaman Çin topraklarını terke-
debilirdi. 

Fakat, Güldost Rusya tarafına geç
mekten ziyade tekrar Hasan beye ilti
hak etmeyi düşünüyordu. Aklı Hasan 
beyde ve kervamnda kalmıştı. Şayed 
Hacı Mehmed isa kendisinden kervan 
için yardım Istiyecek olursa Güldost 
derhal yardıma hazırdı. Kız kendi 
kendine: Olur ya, diyordu, Hacı Meh
med İsa bizzat ortaya çıkmak istemca 
de başka birisini kullanmağa kalkışır
sa benden daha iyi bir yardımcı bula
maz! 

Güldost bir taraftan bunlan düşü
nürken, diğer taraftan Andrey i'e 
Vassüi denkleri hazırladılar, hayvan-
lann koşum takımlannı muayene et-
tüer ve tamir edilmesi lâzım gelen 
parçaları diktiler. Denkler hazırlan
dıktan sonra Güldost onların iç taraf-
larma birer işaret koydu. Bu işaret
ler, Sovyet gümrük memurlannın ta-
mdığı işaretlerdi. Gümrükçüler onla
rı gördükleri zaman denkleri açma
dan hududdan içeriye ahrlardı. Silâh 
kervamna ait olup Ahmed Abud ta
rafından kedisine verilen vesikalar 
ayağındaki çizmelerin içindeki astann 
araşma gizUydi. 

Bütün gün bu hazırlıklarla geçtt 
Güldost henüz akşam yemeğini bitir
mişken Andrey yanma geldi ve tanı
madığı bir adamm kendisile konuş
mak istediğini söyledi. Güldost: 

— Lâmbayı yak ve o adamı odaya 
al. Yalnız kendisine evvelâ şarktan 
mektup bekleyip beklemediğini sor, 
dedi. 

Bir iki dakika sonra Andrey gerj 
geldi ve o adamın şarktan mektup 
beklediğim söylediğini bildirdi. 

— O halde odaya al. Bizi yalnız bı-" 
rak. Onunla konuşurken bizi taciz et
meyiniz! 

Andrey lâmbayı yakarak auvardaki 
çiviye astıktan sonra dışarıya çıktı. 
Biraz sonra misafir odadan içeriye 
girdi. Hacı Mehmed İsa evvelâ kapının 
önünde durdu. Etrafına bakındı, Gül-
dostu yukarıdan aşağıya süzdü ve bu 
suretle emin bir vaziyette olduğuna 
kanaat getirerek ileriye doğru yürü
dü. (Arkası var) 
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istanbul - Ankara maçını 
istanbul 3-1 kazandı 

Oyun baştan başa İstanbulluların 
hâkimiyeti altında geçti 

Aankara 22 (Akşam) — İstanbul-
Ankalra mııhtelltl maçı bugün ştbit 
stadyumunda kalabalık bir seyirci &• 
nünde oynandı. Takımlar sahaya (fa 
şekilde çıktılar. 

İstanbul: Cihad, Faruk, Reşad, E^ 
fak, Esad, M. Reşad, Necdet, Nad^ 
Melih, Ha^m, Fikret. 

Ankara: Fuad (M.O.)\ SafaUıi, 
Ya§ar (D. Ç.), Musa (A. O.), Ha
san (G. B.), Fethi (A. Oüneş), R m 
(M.G.), İskender (A Güneç), Celâl 
(H), Ali Rıza (A. O.), 

Hakem B, ömeıin idaresinde oyu
na başlandı. 

Oyunım birinci devresi tstanbulun 
altmcı dakikada yaptığı bir golün te
siri altında olarak geçti. Bunu Fikret 
çektiği fevkalâde bir kornerle topu 
tam kalenin önüne düşürerek Necde-
tin güzel bir ayak vuruşu ile takımma 
kazandırmıştı. Fakat bu bir sıfır v»-
ziyetin devre sonuna kadar devam et
mesine rağmen İstanbul bir hâkimi
yet tesis edemedi 

Ankara fırsat buldukça güzel hü
cumlar yapıyor ve sık sık İstanbul 
kalesi önünde tehlikeli vaziyetler yar 
ratıyordu. Bunlarm İM tanesi bugbn 
harikulade bir 03mn ojrmyan Cihadm 
mükemmel kurtanşlan ile bertaraf ©-
dUdi. Ayni zamanda İstanbul da An
kara kalesini ziyarette kusur etmly» 
ve her gelişinde daha şuurlu bir oyun
la kurduğu müsellesler Fua)dın sık 
sık rengini kaçınyordu. 

Eğer Melihin ve Ha.?imin bu devre
de çok fena olan oyunları olmasa İdi 
bu tehlikeler belki birer sayı şeklinde 
tecessüm de edebilirdi. Fakat haki
katen yetişecek bir as olan Haşim bu 
devre sahada yok gibi idi. Melih İse 
koşuyor çırpmıyor fa^kat takımına eu 

ufak bir fayda bile temin edemiyordu. 
Birinci devre bitmek üzere iken bir 
Ankara akını favul ile durdurulduğu 
için hakemin verdiği firiMk cezasuu 
İskender çok kuvvetli bir sütle kale
ye gönderdi. Cihad mükemmel bir 
plonjonla topun üzerine düştü ise de 
sütün şiddetinden tam bloke edeme
di ve Fethinin bir ayak vuruşu ile 
devre 1-1 beraberlikle bitti. 

Bu devreye nazaran idalrecilerinln 
takımda tadilât yapmalan ve Melihi 
yahut Haşiml feda ederek ^kenarda 
bekliyen Bülendi yahut Muhteçeml 
oyuna sokmaları daha! iyi olurdu. Fa
kat her nedense bu yapılmadı. I^kat 
çok gariptir ki, tam formünde olan 
Ankara ikinci devrede takattan kesil
miş gibi bir vaziyet aldı. Santrhaf 
Hasan söndü, akınlar seyrekleştt, • • 
nihayet oyun 35 inci dakikaya kadar 
îstanbullularm jrüksek hâkimiyetleri 
altmda cereyan etti. Bu müddet zar-
fmda İstainbul 4 gol çıkardı ve maçı 
5-1 bitirmesi lâzım gelirken hakem 
kalecinhı kale İçinde bloke ettiği bir 
topu usulü dairesinde tutulmuş saya
rak ve Fikretin hasım ayağmdan kap
mak suretile kaleye gönderdiği bir 
sütle yaptığı golü ofsayt addederek 
bu gollerden yahuz ikisini muteber 
tuttu. 

Bu suretle 3-1 valziyete düşen An
karalılar son on dakikajra kadar tek
rar canlanır gibi oldular. Fakat 
bunlardan hiç birisi netice vermedL 
Ve oyun 3-1 tstanbulun galebesi ile 
bitü. 

Bu neticeyi oynun şekline naza>-
ran normal addetmek İcabeder. Ma
mafih Ankara yarm daha iyi teşkil 
edilmiş bir takımla yeniden talihini 
dileyecek ve kuvvetli hasmım yenme
ğe çalışacaktır. 
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Bugünkü spor 
hareketleri 
Şild maçlan 

TAStM STADINDAt 

1 — Topkapı - Eyüp, saat 13,30. 
Hakem B. Ahmed Adem. 

2 _ Beykoz - Karagûmrük, sar 
at 15 de. Hakem B. NUrt Bosut. 

BEŞİKTAŞ STADINDA; 
1 — Vefa - ELasımpaga, saat 18 

de. Hakem B. Burhan Atak. 
2 — Beşiktaş - Doğanspor, saat 

14,45 de. Hakem Adnan Akm. 
Boks 

Beyoğlu Halkevindeı 
Yorgo - Kiryako müsabakası, 

üçer dakikadan sekiz ravund. Saat 
17 de. 

Kadıköy spot klübünün seneUk 
kongresi 

Kadıköy spor klübünden: 
Klübümüzün senelik kongresi klüp 

binamızda yapılmış ve eski idare he
yeti raporu okunduktan sonra bir se
nelik varidat ve masraf heeabatı tet
kik ve üyeler tfurafmdan kabul olu
narak yeni idare heyeti seçilmesine 
geçilmiştir. 

Fahri başkanhğa: Başvekil B. Ce
lâl Bayar, başkanhğa: Mehmed Başes-
ki, ikinci başkanhğa: Orhan Terml-
yeci, umumi kâtipliğe: Bayülker Mass-
har, umumî kaptanlığa: Cevdet Spor, 
muhasebecUiğe: Aleko Kolaoğlu, idare 
memurluğuna: Mehmed Aydemir, mu
rahhas azalığa: Şinasi Aybak. 

Bütün üyeler tarafmdan yeni idare 
heyetine muvaffakiyetler dilendi. Bü
tün klüp üyelerinin arzularile fahri 
başkanlığa muhterem Başvekilimiz 
Bay Celâl Bayar seçUerek kendilerine 
bütün üyelerimizin hürmet ve tazlm-
leıi telgrafla bildirilmiş ve toplantıya 
alkışlar arasmda nihayet verilmiştir. 

Nevyorkta Karagöz 
ve Kâğıthane 

(Bof tarafı 7 nci sahtfeOeJI^ 
>— Her pazar Rumlar rumca Karar 

göz oynatıyorlar. Biz de gidiyoruz. 
Yaaan NevyorktaM «Hudson» nöırinin 
bir köşesi tıpkı Kâğıthaneye benzer. 
Oramn aidini Kâğıthane koyduk. Bu
radaki Türkler, Ermeniler, Rumlar 
pazarları pathcan dolmalarını, irmik, 

un helvalarım yapıp Nevyorkun Kâğıt-
hanesine gideriz. Orada' kuzu çeviri
riz, ud çalar, türkçe şarkılaJp söyle
riz. Buraya Istanbuldan ud da getirt
tik... 

Bu esnada yanımıza orta yaşü ya-
kışıkh bir Ermeni yaklaştı. Profesör 
Çolakyan onu bize takdim etti: 

— Tenor Tokatlıyan... Tiyatroda 
şarkılar söylüyor,,. 

T«ıor Tokatlıyan son derece iyt 
tûricçe konuşuyordu: 

— Yazm gelseydiniz, dedi, sizi Nev-
yorktaki Kâğıthaneye götürürdük. 

Nevyorkta da bir Kâğıthane bular 
cağımı katiyen tahmin etmezdim... 
Lokantadan çıktım. Köşedeki bakkal 
dükkânma uğraklım. Pastırmalar; tar 
hin helvaları... Hepsi burada... Bak
kal bir Rum... Türkçe konuşuyor. 
Tahin helvasını İstanbuldan geürtl-
yorlarmış... Amerika çok tahin hel
vası sarf ediyormuş... Bütün lokanta
larda lüks tatlılar içinde tahin helvar 
sı başta geliyormuş... 

Hikmet Feridun Es 

İki zanî üçer ay hapse 
mahkûm oldular 

Suzan admda bir kadınla Halid 
admda biri münasebetsiz bir vaziyet
te cürmümeşhud halinde yakalana
rak mahkemeye verilmişlerdir. Asliye 
dördüncü ceza mahkemesinde yapı
la t muhakemede isnad olıman zina 
suçu sabit olduğundan Suzanla Ha
ildin üçer ay hapislerine kavrar veril
miştir. Mahkûm suçlular mahkemede 
tevkif edüerek tevkifhaneye gönde
rilmişlerdir. 

(Budge) Bac profesyonel 
olmak için 65 ,000 dolar istedi 

Nevyorktan bildirildiğine göre, Ame-
rikanm meşhur organizatörlerinden 
Cimi Conston'tm mâruf teniacİBİ 
Bae'a profesyonel olması için 50,000 
dolar teklif etmesine mukabU tenisçi, 
ancak 65,000 dolar verilirse kabul ede
ceğini bildirmiştir. 

Bac, geçen sene Davls kupasınm 
senelerce sonra İngiltereden Ameri-
kaya avdetinde en mühim âmil olan 
Amerikah tenisçidir. 

Organizatör Conston teklifi hab-
kmda şu beyanatta bulunmuştur: 

— Tilden - Perl - Bac turnesi 3rap-
mak istiyorum. Fakat bu maçlan 
şimdiye kadar olduğu gibi kapah 
kortlarda değU, seyircUerin gayet ucu
za girecekleri büyük ve agık stadlarda 
yaptıracağım. 

E takımları arasmda lig 
maçlarına dün devam 

edildi 
Dûn Beşiktaş ve Taksim stadlarm-

da birinci küme B takımlan arasm-
daki lig maçlarına devam edilmiştir. 
Beşiktaş stadmda Beşiktaş, Topkapı-
yı 6-0, Taksim stadında Istanbulspor 
Vefayı 3-2 yenmiştir. 

Barutgücü alanmdaki maçlar 
A — Takımlan maçı: Barutgücü -

Kadıköy HalkevL 
B — Takımlan maçı: Barutgücü -

Kadıköy Halkevi 
Genç takımlar maçı: Barutgücü -

Rum takımlarile revanç maçı. 
Barutgücü bisiklet kolu Bakırköy -

Edime asfalt şosesi üzerinden Edir-
nekapıya kadar 16 kilometrelik bir 
ekzersiz yürüyüşü yapılacâktar. 

Fransada yeni bir 
Urugvayli oyuncu daha 

Urugvay'm taiıınmış oyuculamv 
dan İngaray, Sochaux klübünde oj-
namak için Fransaya hareket etml^ 
tir. Cazenaue, Duhart, Lanseden 
sonra İngaray Fransa'ya gelen dör
düncü Urugvay fütbolcusudur. 

İrigaraym babası Fransız olduğun
dan müll takımda da oymyabilecektlSt, 

Kurşun hırsızı dört çocuk 
yakalandı 

Kadıköyde Riza paşa ve Moda semt
lerinde bazı boş evlere dadanan hır-
sızlarm kurşım borulan söktükleri 
hakkmda zabıtaya vuku bulan mürar 
caatlar üzerine takibata girişihniş, bu 
işin, Kemal, Nuri, Mehmed ve Yakub 
isimlerinde dört çocuk tarafından ya-
püdığı tesbit edilerek hepsi yakalan
mış ve Üsküdar müddeiumumiliğine 
teslim edilmişlerdir. 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şİ9Iİ: Halaskar Oazi caddesinde 
Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
Smda Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güne9, Galata: Topçular cad
desinde Sporldis, Kasımpaşa: Müey-
yed, Hasköy: Aseo, Eminönü: Ballh 
Necati, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Halk, Fatih: Veznecilerde Üniversi
te, Karagûmrük: Ali Kemal, Bakır
köy: Merkez, Sarıyer: Nuri, Tarabya, 
Yenlköy, Emirgân, Rumelihlsarmda-
ki eczaneler, Aksaray: Etem Pertev, 
Beşiktaş: Nail, Fener: Balatta Hüsa-
meddin, Beyazıd: Asadoryan, Kadı
köy: Sögütlüçeşmede Hulusi Osman, 
İskele caddesinde Saadet, Üsküdar: 
tttihad, Küçükpazar: Necati, Samat-
ya: KocEunustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Ali Rıza, Şehremini: Top-
kapıda N&zun. 

AKŞAM 
ıbone ücretleı 

Tflrkty* Ecnebi 
SENELİK 1400 kuro« 2700 kusa| 
fe ATLIK 750 > 1460 > 
S ATUK 400 > SOO a 
1 AnJK 150 > — » 

Posta Ittihadma dahil olnuyan 
ecnebi memleketler: SeneUti 

8600, alU aylltı 1000, Oo 
aylıiı 1000 kurugtua 

AdTM tebdili Igln yirmi baş 
kuruşluk pul göndermek l&sundır. 

Zilkade 21 — Ranıkasmı 7f 
a Immk Q*mm 0|U lUadl Âk^ma. Tttoı 
>. 12,24 2,05 7,13 9,4« UjM 1,S6 
Vfc. 5,87 748 ia,2a 14JW 17,14 18,50 

İdarehane! Babı&ll ciran 
Acmıuslok So. 
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Bosna Herseğln İlhakı üzerine 
Avusturyaya karşı boykotaj hareketi 
Vakıa medeniyet efkân umumiyesl 

•e diğer kavUerin ayaklanması korkur 
su, kavinia hırslanna bazan gem tar 
kar. Fakat siyasette en çok görülen 
şey kuvvet karşısmda hakkm sustuğu 
ve kaybedildiğidir. 

Milletler arasmda adaletin tarifini 
tayin ve tesbit eylemek pek müşkül
dür. Ulema bunu tayin eyleseler bil0 
hang^ kuvvet icraya koyacak? Devlet
lerin ancak hayatî menfaatlerine do
kunur saymadıkları ikinci, 4içüncü 
derecede ihtUâflan için - o da isterler
se - gittikleri Lâhey hakem mahkeme
si unutulmuş gibidir. MiUetler cemi
yetinin hali de meydandal 

Bir gün Milletler arasmda adalet 
hükümlerini infaza bir milletler ordu
su memur edUecek mi? Bilinemez ama 
mazi ve hal âti için böyle bir ümld 
veremiyorl 

Bir buçuk asır kadar bir zamandan-
İjeridir hıristiyan devletler aralarmda-
ki münasebetleri hak diye bir takım 
esaslara tâbi tutuyorlar; fakat bunlar 
bu mütemeddin millet ve devletle
rin, umumî vicdanmdan değü, biribi-
rine diş geçirememek, her defa büjrük 
felâketlere meydan açmamak gibi ih
tirazlarından doğuyor. 

Ancak Avrupalüar zaruretin arala-
nnda müsavaten takarrür ettirdiği 
bu esasları şark milletlerinden - kuv-
vetU Japonya bittabi müstesna! -
mümkün olduğu kadar esirgemeğe 
meyyaldirler. 

Avrupada bu haklardan istifadesi 
kabul edilmiş olan küçük bir İsviçre-
nin, bir Belçikamn tamamiyetini mu
hafaza için Avrupa devletleri biribir-
lerine girebilirler; fakat Paris mua
hedesinde ayağına kapitülâsyon zin
ciri takıh olduğu halde (Avrupa kon
serine kabul edildi) derülen koca Os
manlı imparatorluğu için vaziyet böy
le olamazdı! Avrupa devletleri Osman-
h tebeası arasında işlerine geldiği gi
bi ihtilâl tahrikleri yapabUirler, bu 
devletin eczasmdan olan bazı yerler 
ahalisine - padişahı ve hükümeti taz
yik ve tehdid üe - imtiyazlar verdi
rirler; İrlandada, Polonyada zulüm ve 
kıtalin en dehşetlüeri yapılır, Rusya-
da Yahudüere pogromlar tertib edilir
ken seslerini çıkaramıyan Avrupahlar 
Bosnada, Bulgaristanda çıt olsa kıya
metleri koparırlar; nihayet hıristiyan-
lan zulümden kurtaracağız diye har
be girişirler de koca kıtalann üstüne 
otururlar, yahut en nazikâne davrart-
mak istedikleri zaman idareyi tanzim 
vesilesile buralarım işgal altına alır
lar; müstemleke imparatorluğunun 
yolunu kesmesin diye Mısıra tahak
kümü, iktisadî menfaatleri temin için 
Çinin taksimini meşru görürler! Bun
lar hep kuvvetin tagallübül 

Ancak silâh ve barut her zaman her 
istenUeni eldş etmeğe kâfi gelmemiş
tir. Umumiyet itibarile insan kütlele
rinde büyük bir kudret meknuzdur. 
Bu kudret iyi sevk ve idare olunduğu 
zaman evvelden hiç memul edilmiyen 
neticeler veriyor ve zayıflan da hakla
rım müdafaada büsbütün çaresiz bı-
rakımyor. Tarih bu yolda müdafaa 
unsurlanmn tenevvüünü gösteriyor: 

îsviçrelüer muazzam Avusturyanm 
tazyikinden memleketleri arazisinin 
menaati sayesinde kurtuImuşlardL 

Hollanda Fransanm güneş krah on 
dördüncü Lüiye ikliminin mûsaadesl-
le o kadar mukavemet etmişti. 

Lehliler bütün teşebbüslere rağmen 
ne Ruslaştılar, ne Cermenleştiler. 

Avrupada Sevr muahedesi hazırla
nırken Türklerin bir daha felah bula
caklarına ve istiklâle kavuşacaklan-
na kiTn ihtimal v^iyordu? Türkün en 
büyük mahrumiyetlere ve azablara 
tahammül hassası müstevlileri yıpra^ 
tarak nihayet milli varhğım muhafap 
za eylemesine medar olmadı mı? 

Bu mütenevvi müdafaa unsurları 
arasmda boykotaj da top ve tüfeği» 
müracaat edilmeden kuvvetsizin kap 
viye karşı kullanabUeceğl bir iktisadi 
sUâh olarak meydana çıkmıştır. 

Büyük Avusturya ve Macaristan 
devleti Osmanlı - Rus harbinin sonun
da işgali altına almak marıfetlili gös

terdiği Bosna ve Herseği 30 sene son
ra ve meşrutiyet ilânınm ilk aylannr 
da ilhak edivermişti. 

O günlerde meşrutî bir idare altm
da daiıa ilk nefeslerini almakta bulu
nan Osmanlı devleti Avusturya devle
tinin kuvvetli ordusile çarpışmak de
lilik olacağım düşündü. 

Boyun iğmektaı l)aşka çare göre
medi. 

Boyun iğildil 
Fakat kuvvet karşısmda yapılan bu 

ıstırari hareket hakkm İnfialine delâr* 
let eden bir tezahüre m&nl olamadı: 

Avusturya mallanna boykotaj! 
Bu silâhın tatbiki milletler arasm-

daki siyasî ve iktisadî münasebetlerde 
mühim bir tarih safhası olmuştur. 

Boykotaj kelimesi yeni ise de lıa 
usulün tatbiki pek eskidir. Eski site
lerde menfiler yalnız vatan toprağına 
basmak hakkından mahrum kimseler 
değillerdi. Bunlar imansız, ocaksız, 

yurdsuz melunlar sayılırlardı; Allahlar 
artık onları himaye etmezlerdi. Bım-
1ar dinden hariç, cemiyetten hario, 
kanımdan haricdüer. Mülk sahibi ola
mazlardı; koca, baba bUe sajnlmazlar-
dı. 

Vatandan mahrumiyet cezalarm ea 
kahhan idi. 

Orta zamanlarda Avrupanm hıris-
tiyanlık âleminde aforoz ajnıi müthiş 
tesirleri icra ederdi. Aforoza uğnyan 
adam din ile, cemiyetle rabıtalarım 
keserdi. Ona söz söylenemezdi. Bir şey 
satılamaz, ondan bir şey ahnamazdı. 

Papalarm ellerindeki bu silâhtan 
en kudretli prenslerin niçin o kadar 
ürktükleri pek iyi anlaşılır. 

Esnaf loncalannm, ticaret ve sana-
te h&kim oldukları zamanlarda 
«yolsuz» lara hükmettikleri cezalar da 
bazan pek insafsızca olurdu. Lanetle
me cezasma uğnyan ustalar amele 
bulamazlardı. Bu gibUer hakkmda lonr 
çalar şehirden şehire mektublarla ha-
berleşirlerdi. Mahkûm usta dalma 
imalâthanesini, tezgâhım kapamak 
mecburiyetinde kalırdı. 

Bizdeki eski ahîler teşkilâtı gibi Av
rupada amele arasında cemiyetler te
şekkül etmişti. Bu cemiyetlerden tar-
dedilenler hiç bir yerde kabul edile
mez, kendisine ateş, hattâ su verile
mezdi. 

Cemiyette zaman ve mekân itibari
le muhtelif safhalar ve şekiller arze-
den bu usulün büyük içtimai tahav-
vüllere, sermaye sahibi patronlarla 
adeden faikıyeti haiz gündelikçi ve 
emekçiler arasında şiddetli mücadele
lere sahne olan on dokuzuncu asırda 
iktisadî ve içtimaî vaziyete göre bir 
şekil alması tabiî idi. 

İrlandada büyük malikâneler sahi
bi olan protestan İngiliz lordlan, çif-
çUerinl her türlü tazyiklere uğrat
maktan çekinmlyorlardı. 

Ekseriyeti katolik olan İrlandalılar 
arasmda adalarım İngUtereden ayır
mak maksadile gizli teşekkül eden Fe-
nianlar cemiyeti de maksadım temin 
için kıtaller ve katiller tertib edip du
ruyordu. 

1880 senesinde İrlandada jrüzbaşı 
Boycott isminde biri lord Eme'ln 
malikânesinde nezaret ediyor, köylOr 
lere, çifçüere yapmadık zulüm bırak-
ımyordu. 

O sırada meşhur Pamel İrlanda da-
vasim müdafaa ediyordu. 

Pamel üe arkadaşı Mikael Davltt 
teşkU ettUderi ligin kudretini parlak 
bir hareketle göstermek fikrine düş
tüler. 

Yüzbaşı Boycott'un şiddetlerine kar* 
şı köylülerin mukabelesini bir nizam 
ve tertib altına aldüar. 

Bu mukabele bir aforoz şeklinde te
zahür ettL 

Çolaanlar sürülerini bıraktılar; M-
çüecek, harman edUecek mezruat kar
şısmda köylüler kollamu bağladılar; 
nalband Boycott'un atlarım nallama» 
ğı reddetti; fınncı Boycott'a ekmeK 
vermedi; müvezzi mektublanm getir-
medL 

(Arkası var). 
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A I L TSLKO 
Muhakkak ki güzel kadındı. Zen

gindi. Fakat bir kabahati vardı. Se
tini de harikulade güzel sanıyor, 
evine gelenlere ilk fırsatta şarkı söy
lemeğe kalkıyordu. Halbuki Feriha-
mn tüyler ürpertici, cıyak cıyak bir 
sesi vardı. Fakat siz gelin de bunu 
0 güzel, o zengin kadına anlatın. 

Ferlha, söylediği bir şarkıdan son
ra bazan etrafındakilerln isteksiz is
teksiz, nezaket olsun diye: 

— Sesiniz güzel!., dediklerini gö
rünce kendi kendine: «Ah anlamı
yorlar... Anlamıyorlar... Sesimin 
içinde gizli iztırap, hüzün, neşe, aşk 
ifadelerini anlamıyorlar...» diyordu. 

Ben onu dinlerken vaktile gördü
ğüm bir karikatür aklıma geliyordu. 
Çöyle bir sahne: Bayan piyano ba-
çmda avaz avaz şarkı söylüyor. Ko
cası: 

— Aman karıcığım, diyor, şarkı 
söylerken daima bütün pencereleri 
açık bırak... Dışandan içerisi adam-
akıUı görünsün... 

Sesinin güzelliğinden emin olan 
bayan soruyor: 

— Neden pencereleri açayım... Se
sim güzel de komşular işitsin diye 
mi?... 

Kocası: 
— Hayır, diyor. Senin böyle cıyak 

cıyak bağırdığını İşiten komşular 
benim seni gördüğümü zannetme
sinler... Döğmediğimi görsünler, diye. 

îşte Feriha da böyle idi. 
Hattâ bazan misafirler İçinde o 

şarkıya başlar başlamaz kendisine 
farkettirmeden kulaklanm tıkayan
lar bile vardı. Bu kadar sinirleri gı-
cıklayıcı, çatlak bir sesti. 

Küçüklüğümdenberi tanıdığım bir 
arkadaşım vardır: Hakkı... Bana biri 
sorsa: 

— Musikiden nefret eden insan 
olur mu? dese hemen cevap veririm: 

— Olur... İşte Hakkı... 
Hakikaten bu çocuk musikiden 

ve şiirden hiç anlamadığı gibi ikisin
den de bayağı nefret eder. En güzel 
Sarloh filimlerde uyur. 

İşte bu Hakkı bir gün bana rica 
etti: 

— Yahu senin güzel, zengin bir 
ahbabm varmış... Feriha... Götürüp 
beni ona takdim etsene... 

Ben güldüm: 
i— Sen onun yamnda beş dakika 

duramazsm. 
•— Neden? 
— Şarkılanna t^ammül edemez

sin... 
— Canım dişimi aıkar, tahammül 

ederim. Sen beni götür bir kere... 
—' Peki... dedim. Cumartesi ak

şamlan Ferihanm misafirlerini ka
bul ettiği gündü. Aldım, Hakkıjn gö
türdüm. Tabiî Feriha ilk fırsattan 
İstifade ederek şarkıya başladı. Misa
firler arasında hissettirmeden ku
laklanm tıkayanlar, hafifçe yüzleri
ni buruşturanlar vardı. Bir aralık 
gözlerim bizim Hakkıya takıldı. Onun 
halini pek merak ediyordum. Fakat 
kendisine bakar bakmaz hayretler 
içinde kaldım. Zira Hakkı Ferihamn 
yanma sokulmuş. Sanki onun söyle-
<Üği şarkınm güzelliğine bitmiş, zev
kinden sarhoş olmuş gibi hayran 
bayı-an dinliyordu. Feriha şarkısııun: 

«Aaaaaaaah... İztıseaaaaaaaap... 
Aaaaaaacuumu!..» diye avaz avaz 
bağırdığı kısmına gelip te sesini ha-
zinleştirmek istediği zaman Hakkı 
•on derecede müteessir olmuş gibi 
bir vaziyet aldı. Hattâ mendilini 
gözlerine götürdü. Meraktan çüdıra-
caktım. O en güzel musiki esnasm-
<la uyuyan bizim Hakkı, şu çatlak 
ses karşısmda bu derece müteessir ol
sun! Şaşmamak mümkün mü? 

Feriha şarkısını bitirince arkada-
Çun hararetle yerinden fırladı: 

— Sizi tebrik ederim, sizi tebrik 
ederim... Siz büyük bir artistsiniz., 
tebılk ederim!., diye yırtmıyordu. 
Hepimiz kendisine hayretler İçinde 
bakarken o: 

— Bil- daha... Bir daha lütfedi
niz... Bendenizi âdeta mestettlniz... 
^̂ êmez mi?.. Hepimiz hain hain ken-
<Mslne baktık. Bu oğlan ne halt edi
yordu? Biz Ferihamn bir tek şarkı-
•oıa güç halle tahammül ederken 
?teıdi ona bir şarkı daha söylet-
ûiek... Arkadaşımı bu esnada ten-
ba bir köşede bulsam bize oynadığı 

bu fena oyundan hiç tereddütsüz 
tekmeyi yapıştmrdım. Feriha ilk 
defa kendi sesine karşı bu derece 
derin bü* hayranlık gösteren bir in-
seuıla karşılaşıyordu. Genç kadm 
Hakkıya memnun memnun baktı: 

—j Sesim demek o derece hoşunu
za gitti... ^ 

— Ne diyorsunuz efendim, ne di
yorsunuz... Bu ses... EVet bu ses... 

Arkadaşım sözünün sonunu geti
remiyordu. Ben onun saçmalama-
smdan korkarken Hakkı devam etti: 

— Evet bu ses... Bu ses bir ükba-
har sabahı çiçeklenmiş bir erik ağa-
cımn altmda uyurken rüyada işiti
len büyülü bir sesi andınyor!.. di
ye bir deli saçması savurdu. Misa
firler bu deli saçmasına hafifçe gü
lümserlerken Feriha, Hakkıya: 

— Fak&t efendim... dedi, siz de 
kuvvetli şairsiniz. Ne güzel buluş-
lannız var... Ne fevkalâde buluşlar... 
Bir ilkbahar sabahı, çiçeklenmiş bir 
ağacımn altında genç bir kız uyu
yor. Ve rüyasmda büyülü bir ses işi
tiyor. Ne güzel bir buluş!.. Ne gü
zel bir tablo... Siz kuvvetli bir şair
siniz... 

Bizim Hakkı kuvvetli bir şair 
ha!.. Hakkı mahcup olmuş gibi: 

— Aman efendim teveccühünüz... 
diye kınttı. Arkadaşınım ısran üze
rine Feriha tekrar şarkısına başla
mıştı. Bu seferki şarkısı büsbütün 
tüyler ürpertici, büsbütün çekümez 
bir şeydi, arkadaşım gene meftun 
meftun Ferihaya sokulmuştu. 

Şarkınm hüzünlü yerlerinde men
dilini çıkanyor ve gözlerini Biliyor
du. Bu çocuğun, bu hali beni me
raktan çüdırtacak... Hani mübarek 
biraz musikiden anlasa... Yüreğim 
yanmaz... Artık merakım o derece
ye gelmişti ki kalıktım, yavaşça Hak-
kınm yanma sokuldum. 

Bu esnada Feriha sarkışım bitir
mişti. Hakkı: 

— Bir daha, lûtfunuzu rica ede
ceğim... diye atılmaz mı?.. Feriha^ 
ya kalsa sabaha kadar şarkı söyle
mek niyetinde idi. Bütün misafir
ler ve ben Hakkıya hiddetle bakıyor
duk. Feızla ısrar etmesin diye yan-
yana oturduğum Hakkımn bacağı
na ddışetli bir çimdik attım. Fakat 
onu susturmak mümkün olmadı: 

— Bir daha lütfediniz, bir daha... 
diye boğazım yırtıyordu. O akşam 
hmzır oğlan Ferihaya tamam 12 şar
kı söyletti. Biz de bittik. Feriha se
sine hayran kalan bu İnce ruhlu, 
bu şair tabiatli, güzel şeylerden an
layışlı adam, yani bizim Hak
kıya son derece İltifat etti: Adeta 
ona bütün misafirlerden a,-yn husu
si bir muamele gösteriyordu. Biz çı
karken Feriha, Hakkıyı: 

— Dalma beklerim, her zaman 
beklerim. İstediğiniz zaman gelebilir
siniz... Sizinle berabez müzik yapa
rız, diye züppece bir cümle ile sıkı 
sıkı davet etti. 

Dışan çıkmca sordum: 
— Be çocuk, bu akşamki halin ne 

idi senin?.. Ferihamn o kötü şarkı
larım tekrarlatmanm mânası ne 
idi?.. 

Hakkı: 
—I Bırak kardeşim, borak... diyor

du, Ferihanm sarkılan balrn çok 
dokundu... 

— Haydi haydi, dedim, sana do

kunacak şarkı var mıdır? Sen mu
sikiden hiç anlar mısm?.. Şarkı do
kunmuş... Lâf... 

Hakkı: 
— Dokundu işte... Dokundu ... 
O günden sonra Hakkı bizim için 

bir belâ olmuştu. Ne zaman Feriha
ya gitsek o genç kadma derhal şar
kı söyletiyordu. Üstelik bu şarkıla-
n da tekrarlatıyordu. Ne vakit Hak
kı İle yalnız kahp ta bu hallerinin 
sebebini sorsam: 

— Ne yapacağım diyordu... Bu ka
dının sesi bana dokunuyor... Doku
nuyor efendim... 

Böylece aylar geçti. Artık Feriha 
ile Hakkının arası pek İyi idi. Bir 
gün Ferihamn evinde: 

— Bana bak Hakkı, dedim, bilir
sin ki ben dolma yutmam... Seni 
daha çocukken tanınm. Musikiden 
nefret ettiğini de bUirim. Bu kadı
nın sesine bu derece hayran olacak 
ne var? 

Odada ikimiz yalnızdık. Hakkı 
gene: 

— Bu ses bana dokunuyor... Do
kunuyor... diye işin içinden çıkmak 
istedi. Fakat ben ısrar ettim. Niha
yet etrafına bakındı. Odada ikimiz
den başka kimse göremeyince bana 
sordu: 

— Sen karga ile tUki hikâyesini 
büir misin?.. 

Birdenbire kavrıyamadım: 
— Hangi karga Ue tilki hikâyesi

ni soruyorsun? 
— Canım karga ağzında bir dilim 

peynirle bir ağacm dahna çıkmış... 
Tilki bımu aşağıdan görmüş: «Aman 
karga kardeş., demiş, senin ne gü
zel sesin yar... Bana bir şarkı söy
lesene...» Aptal karga bıma inan
mış. Gak deyince ağzından peynir 
düşmüş, tüki bunu kapmış... Sen 
benim çocukluk arkadaşunsm... Sen
den bir şey saklamam. Feriha şim
di benim tepemdeki dalda duruyor. 
Hem ağzında bir parça değil, iki 
parça peynir var. Biri güzellik, öte
kisi zenginlik... Ben ağacm altmda: 

— Aman karga kardeş ne güzel 
sesin var... diyorum. O da gaklıyor. 
Yakında bu pe3mir parçalarımn iki
si de benim ağzıma düşecek... Bu 
zengin ve güzel kadınla - sesini 
medhede ede - evleneceğim. 

Ben hayretler içinde sordum: 
—Peki onun sesini dinlerken nasıl 

bir aktör gibi ağlıyabiliyorsun?... 
Hakkı güldü: 
— O ses... Ağlanmıyacak bir ses 

mi? Hele onunla evlendikten sonra 
geceli gündüzlü bu sesi dinlemeğe 
mecbur olacağımı düşündükçe büs
bütün ağhyacağım geliyor... dedi. 

Bu esnada arkamızdaki parava-
namn kenarmdan Feriha hiddet için
de çıktı. Arkadaşımı şöyle tepeden 
tırnağa kadar süzdükten sonra: 

— Hey gidi bay tilki hey... Fakat 
hiç bir tUki peyniri kapmadan evvel 
bu derece gevezelik etmek budalah-
ğında bulunmaz. Doğrusu pek saf, 
pek aptal bir tilki İmişsiniz... Nafi
le peynirleri kapamıyacaksımz... 
dedi. 

Arkadaşım, kendisini açık açık 
söyleterek, şu felâketine sebep oldu
ğum için bana hain hain baktı. Az 
daha üstüme atılacak ve beni pa-
takhyacaktı. Yanmdan kaçtım. 

(Bir yıldız) 

Baf> dif» nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlanmzı derhal keser. İcabında günde 3 kaşe almabilir. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

m^ Yazan: iskender F. "•'-*-'" Tefrika Na 124 — 

Nusret efendi genç karısından nasıl ayrılacağını düşü' 
nüyordu. Haremağaları Hoşedayı saraya götürüyorlardı 

Grip, Baş, ve Diş ağnlan 
Nevralji, Artrit lzm, Ronnatizma 

Padişah bir kaç baltacı göndere
rek Hoşedayı cebren de Nusret efen
dinin elinden alabilirdi. Fakat, bu 
şekUde hareket ederse, hadise hal
kın ağzma düşecek ve padişah hak-
kmda lüzumsuz yere bir çok dediko
dular meydan alacaktı. 

— Haydi öyleyse, bu fetvayı Nus
ret efendiye gönder ve Hoşedamn 
bir «yediemin» vasıtasUe buraya 
gönderilmesine gayret et! Bu işi sen
den beklerim. Kuşçubaşı da sana yar
dım etsin. 

Dedi. 
İstanbul müftüsü hoca Salih efen

di padişahm gözüne girmek fırsatı
nı bulmuştu. 

Salih efendi hünkânn yanından 
çıkar çıkmaz Kâmil beyin odasına 
koştu. Meseleyi anlattı. 

— Hoşedayı Üsküdara gidip geti
receğiz., efendimiz ferman buyur
dular. 

Dedi. Kuşçubaşı Kâmil bey şaş-
km şaşkın müftü efendinin yüzüne 
bakıyordu. 

Kâmil bey kulaklarına inanamı-
yacak kadar sersemlemişti. 

— Demek ki Hoşeda bulundu... 
Öyle mi? 

Diye kekeledi. 
Müftü efendi bımlan söyledikten 

sonra Büyükçarşıya iki adam gön
dererek, Nusret efendiyi saraya ça
ğırttı ve fetvayı kendisine okudu: 

— Efendimizin zevcesini saraydan 
kaçırmışlar... Sana satmışlar. Sen 
de bümiyerek nikâh edip almışsın! 
Birinci zevç meydanda iken, ikinci 
nikâh fasid olur., muteber değildir. 
Efendimizin zevcesini tez saraya 
gönder! dedi. 

Nusret efendi hayretinden az kal
dı küçük dUini yutacaktı. 

— Ben onu bir esirci kadından 
elli altma satm aldım. 

Deyince, hoca Salih efendi bu işi 
de şeriate uydurdu: 

— Padişahımız sana elli altm ve
rir, zarar ve ziyanın da bu suretle 
ödenmiş olur! 

Dedi. Nusret efendi söyliyecek söz 
bulamadı. Kâmil beyden şefaat 
umdu: 

—• Bu işte bir hile olmasın sakın? 
Diye mırıldanırken,- kuşçubaşı, pa

dişahm bu yüzden çok muztarip ol-
duğımu, zevcesi meydana çıkarsa çok 
sevineceğini söyledi: 

— Bu iş sizin için de hayırlı olur, 
Nusret efendi! Hiç itiraz etmeden 
Hoşedayı buraya gönderiniz! 

Dedi. Zavallı Nusret efendi, çok 
sevdiği yeni kansma doymadan on
dan nasıl aynlacağım düşünüyordu. 

Müftünün dediğini yapmaktan 
başka çare yoktu. Zorluk gösterir
se, cebirle karşılaşacağını pek âlâ bi
liyordu. Padişah kuvvetine karşı 
zaten ne yapabilirdi? 

Sendeliyerek saraydan çıktı, bir 
saltanat kayığına bindi. Bir kaç ha-
remağası da kayığa atlamıştı. 

Nusret efendi Üsküdar iskelesine 
vardığı zaman deli gibiydi. Ne yaptı
ğım, ne söylediğini bilmiyordu. Ken
di elile genç ve güzel kansım saraya 
göndermek hiç te işine gelmiyor ve 
baysalasma sığmıyordu. 

Nihayet eve vardılar. Hoşeda o 
gece yeni elbiseler giyinmiş, üstüne 
gi^süne keskin kokular sürünmüş-
tû. Akşam yemeğine Nusret efendi
nin misafirleri gelecekti. 

Haremağaları evden içeri girdiler. 
Nusret efendinin dizleri kadar kal

bi de titriyordu. 
— Ben kanma bir şey söyliye-

mem... 
Diyerek bir koltuğa pğılmıştı. 
Haremağaları bu İşi pek âlâ be-

cerdüer. 
Hoşedaya: 
— Sizi almağa geldik, dedüer, efen

dimiz sabırsızlıkla sarayda bekliyor. 
Hoşeda birdenbire şaşırdı. Saray

dan kaçtığım düşünerek: 
— Padişah beni cellâda mı vere

cek? 
Diye sordu. 

Haremağaları bir ağızdan cevap 
verdiler: 

— Aman efendim, sizin cellâdhk 
bir işiniz yok. Müftü efendi fetva 
verdi. Bir kadının ilk kocası meydan
da dururken, ikinci biı- nikâhla o 
kadm seran başkasına varamazmışl 
Nusret efendiden boş düştünüz. Tek
rar eski saltanatınıza kavuşacaksı
nız! 

Hoşeda, Nusret efendinin yüzünü 
görmeden - şüphe ve tereddüt için
de - evden ayrıldı. İskeleye geldi, 
kayığa bindi. 

Hoşeda, saraya yaklaştıkça için
deki korkular büyüyor, derinleşiyor-
du. 

Ya padişah ona saraydan nasıl 
kaçtığını soracak olursa., ne cevap 
verecekti? 

«— Beni Sinan kaçırdı..» 
Dese, suçun yansı üzerinde kala

caktı. Hoşeda kaçmak istemeseydi, 
onu zorla saı-aydan kim kaçırabi
lirdi? 

Haremağalanndan birisi: 
— Sizi esircUer kaçırmış, dedi, 

bunu biz de bugün öğrendik., çok 
müteessir olduk. Çok şükür meyda
na çıktınız! Efendimiz sizi görse, 
kim bilir ne kadar sevinecektir. 

Hoşeda kaçamak yolunu bul
muştu. 

Haremağasından aldığı fikri sata
caktı. 

— Hasbahçede dolaşırken, birden
bire başıma bir örtü sardüar.. ağzı
mı kapadılar. Buramadım. Bir kaç 
saat sonra kendimi yabancı bir yer
de buldum., diyecekti. 

Hoşeda saraya geldiği zaman, 
üçüncü Murad hamamda yıkanıyor
du. 

Padişah haremağalanndan birine: 
— Hoşeda geldiği zaman - ben 

nerede olursam olayım - derhal ha
ber veriniz. 

Demişti. 
Haremağası Cafer ağa, Hoşedayı 

hareme aldı: 
— Efendimiz sizi dört gözle bek-

hyor! Nerelerde idiniz? 
Hoşeda çok heyecanbydı. 
Cafer ağa Hoşedadan hiç hoşlan

mazdı. 
Padişahın gözdesi vaktile onu iki 

kere üçüncü Murada şikâyet etmiş 
ve cezalandırmıştı. Hattâ bir sefe
rinde Cafer ağanın kellesi bile gidi
yordu. Fakat, ne yapsın ki, şimdi 
ona güler yüz göstermeğe mecburdu. 

Cafer ağa Rozitadan çok mem
nundu. Rozita haremağalarınin hep
sine hediyeler verir, ve onlara ken
disini sevdinnenin yolunu büirdi. 

Cafer ağa, Venedik dilberini ağır
ladıktan sonra, hemen hamama koş
tu., padişaha gözdesinin geldiğini 
haber verdi. 

Üçüncü Murad kumanın başında 
yıkanıyordu. 

Cafer ağaya: 
— Hoşeda sahiden geldi, öyle mi? 
Diyerek elindeki tası mermerleıin 

üzerine fırlattı., çarçabuk kurula
nıp giyindi. 

Padişah, gözdesinin geleceğinden 
emin değildi. 

— Halam beni avutmak için söyle
miştir, bunlan... 

Diyordu. Haremagasına: 
•— Cafer ağa, onu sen gözlerinle 

gördün mü? 
Diye sordu. 
Cafer ağa: 
—1 Kendisile görüştüm, dedi, onu 

görür görmez tanıdım, şevketUm! » 
Padişah bir türlü inanaımyordu. 
—' Acaba, halam bana bir ojmn 

mu yaptı? Hoşedaya benzer birini 
görmüş olmasın., endişesile çocuk 
gibi zıplıyordu. 

Ve koşarak hamamdan çıktı... 
Sedef nalınlannı ayağına taka< 

rak yürüdü. 
Odaya girdi.. 
Hoşedayı görünce gözlerini açtı: 
— Sen misin Hoşeda? 
Venedüı dilberi derhal yere eğildlı 

(Arkası var) 

ir rniitİrİtâ^Mtit 
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KUÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, Salı 
Perşembe günleri intişar eder. 

ve 

1 — İŞ ARIYANLAR 
İYİ BİR MUHASEBECİ — Büyük mü

esseselerde çalışmış, iyi referanslı, ihti
sas sahibi bir muhasebeci müesseselerde 
İş arıyor. İstiyenler Akşam'da (muhase
beci) diye müracaat etmelidirler. — 2 

TAHSİL DERECEM ORTADIR — &ski 
türkçeyi iyi bilirim. Daktilodan anlarım, 
kâtiplik işi için Akşamda M. Ü. rumuzu
na müracaat. — 

18 YAŞINDA BİR TÜRK KIZIYIM — 
Orta tahsilim vardır, bir sene devairi 
Tesmiyede daktilolukla çalıştım, musad-
dak, bonservisim vardır, daktiloda olduk
ça seri yazı yazabiliyorum, taşraya da gi
debilirim, isteklilerin Akşamda (M Z) 
rumuzuna müracaat. — 2 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — 
Yeni türkçeyi okur yazar İyi bir aile nez-
dinde iki yaşından yukarı bir veya iki 
çocuğa bakar. Kalabalık olmamak şartile 
yemek ve ev işi de yapar. 15 - 18 lira 
arasında ücretle çalışır ve 22 yaşlannda 
bulunan bir bayan taşraya gitmez, istek
lilerin Üsküdar Doğancılar caddesi 31 
numara (Bayan) rumuzuna tafsilâth mek
tupla müracaatları 

2 - İŞÇİ ARIY ANLAR 
MUHASEBE BİLEN — Genç bir bayan 

veya bay memura ihtiyaç vardır. Dakti
lo bilenler tercih edilecek. Taliplerin 
Bahçekapıda Anadolu hanmda 4/5 No. 1ar-
da Tevfik Yılmaz ticarethanesine müra
caatları. 

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 tafsilâth mektupla 
mürcaat. — 2 

MAKİNİST ARANIYOR — Ekskavatör 
makinelerinde makinistlik yapmış opera
törlere ihtiyaç vardır. İstlyenlerin yazı ile 
ve (Makinist) rümuzile İstanbul 176 No.lı 
posta kutusu adresine müracaatları. 

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

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

İZMİRDE — 20 yatakh hususi bir 
hastane olan: SfflHAT EVİ için diplo
malı birinci sınıf bir hemşire aranıyor. 
1 — İdareyi eline alacak hesapları tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi İdare edecek operatörlere assistens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fenni 
ve idarî bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, TECRÜBELİ BİRİNCİ SINIP BİR 
HEMŞİRE isteriz. Aylığı: ELLİ Uradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
mektublarını, bon servislerini, son çekil
miş fotograflarile beraber İZMİR POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 

— 18 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Beyoğlunda Sa-

kızağaç sokağı 75 No. lı ev. Büyük bir 
okasyon olarak Stor 1/4 kuyruklu piyano 
satılır, her gün ziyaret serbestir. — 5* 

SATILIK OTOMOBİL — 1937 modeli 
az kullanılmış Fiat marka kapalı küçük 
bir otomobil satılıktır. İstlyenlerin Ak
şam gazetesi ilân memurluğuna müracaat
ları. 

ŞIK BİR ALMAN PİYANOSN _ İçi 
çapraz ve demir olarak ehven fiatle ace
le satılıktır. Taksim Tariabaşı 81/1 numa
ralı terzi dükkânma müracaat. Beyoğlu. 

_ _ ^ _ _ _ — 2 
Y E N I P I Y A N O SATILIK _ Meşhur 

Alman markalı mükemmel üç pedallı ye
ni bir piyano acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Balıkpazar Duduodaiarı soka
ğında 26 numaralı dükkânda. 2 

250 LİRAYA ACELE KELEPİR SATI
LIK OTOMOBİL — Dört kişilik 509 Fiat 
modeli açık ve yan tenteleri mevcut olup 
mükemmel tamir görmüş ve bir çok par
çaları yenilenmiş işler bir haldedir. İs
teklilerin Taksim sular idaresinde bay 
Nasuhiye müracaat. Telefon 40230. — 2 

4 - KİRALIK - SATILIK 
İKİ BİNEK ATI ARANIYOR — İyi yaş

ta iki binek hayvanı alınacaktır. Satmak 
istlyenlerin, Süleymaniye Deveoğlu yo
kuşu No. 18 hanede Mustafa Sabrl Zırha 
bizzat veya telefonla müracaatları 22957. 

_ ^ _ _ _ — 3 
SATILIK UCUZ EV — 2 bölüğe müsait 

çok kullanışlı, havadar, güneşli, deniz gö
rür. Altı odası, bahçesi, hava gazı, elek
trik ve terkos tesisatı var. önünden oto
büs geçer. Her yere giden tramvaya ya-
km. Cerrahpaşa caddesinde Keçi Hatun 
Hafız Galip sokak No. 3. Mezkûr caddede 
83 No. il dükkânda kunduracı bay Mita-
ta müracaat. — 8 

PANGALTIDA — Tan Sineması kar-
şısmda 90 sayılı (önü parmaklıklı) iş
lemekte olan içkili lokanta sahibinin taş-
rajra gideceği dolayısUe devren kiralıktır. 
İçinin mükemmel olan müştemilâtı da 
satılıktır. Bahçekapıda Taş handa 4/5 
No. da Tevfik Markoça müracaat. 

SATILIK EV — Fatih Çırçır FenerU 
sokak No. (2) ev ahşap yedi oda, iki 
mutfak, elektrik, tulumba, kuyu ve sar
nıcı havi iki ayn bölük, tramvaya 3rakm 
fevkalâde havadar Halice umumi man
zarası vardır. Müsait fiatle acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. — 2 

ACELE SATILIK VE KİRALIK HAN — 
Çemberlitaşta Nuruosmaniye caddesinde 
nal fabrikası ittisalinde köşe başında on 
dört odalı ve altında cadde üzerine 
müstamel dört dükkânı havi 1 No. h 
han acele satılık veya kiralıktır. İsteldiler 
Beyoğlunda İstiklâl caddesinde havagazı 
şirketi karşısmda Kristal kıraathanesine 
her gün akşamlan saat 4 - 6 ya kadar 
müracaat etmelidir. — 4 

ANKARADA — Ziraat Enstitüsü ma
hallesinde dört tarafı bahçelik her nevi 
modem konforu havi üçer odalı ilci dai
reli apartıman acele kiralık talip olanlar 
Yüksek Ziraat Enlstitüsü Parazitoloji do
çenti bay Hasan Şükrüye müracaatları. 

— 1 

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

— 1 

ACELE DEVREN SATILIK DÜKKÂN — 
25 senedenberl tuhafiye, attariye, kırta
siye ve tütün satmakla iştigal eden mev
kii İyi kirası ve vergisi az olan dükkân 
sahibinin taşraya gideceğinden satılıktır. 
Beşiktaş Köylçl Ihlamur caddesi Küçük 
Hamam karşısmda 34 No. ya müracaat. 

KİRALIK VE SATILIK KÖŞK — Ba-
kırköyünde Bağlar yolunda istasyona üç 
dakika mesafede duvarla çevrili bahçe 
içinde iki bölük yedi odalı hamamlı tath 
suyvL sarnıcı olan bir köşk satılık ve ki
ralıktır. Görmek ve görüşmek istiyenler 
T. 20865 e müracaat edebilirler. — I 

SATILIK ECZANE — Ceyhan,da 29 
senelik kıdemli ve tanmmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvali sıhhiyesinden dola-
3a acele satılıktır. Almak için Ceyhanda 
hibl Ali Rıza Atasağuna yazı İle ve ya
hut bizzat müracaat. — 1 

NİŞANTAŞINDA SATILIİ( FEVKALA
DE NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSA
LAR — Nişantaşmda İngiliz mektebi ar-
kasmda Güzelbahçe sokağmda nezauretU 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit arsalar satılık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanmda 27 
No. ya müracaat. Telefon: 21468. 

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

KELEPİR SATILIK DÜKKÂN VE BV — 
Ayda 30 Ura irat getiren Beyazıtta Ok
çularda 59 No. İl dükkân Ue 5 odah 16 
No. İl kagir ev acele 2400 liraya satıhktU'. 
Elektrik ve su vardır. İçindeki Bekçi Re
cebe müracaat. .— 1 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâr teminathdır, almak İstiyenler 
Sirkecide Paris oteU yanmda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 8 

5 — MÜTEFERRİK 
GAYET MÜHİM KÂRI — Vasi komis

yonla yapUacak bir iş için kâfi mikdar-
da sermayesi olan arkadaşla anlaşmak 
istiyorum, sermayesine dokunulmıyacak 
ve garantUldlr. Muntazam yE^ııhanelerl 
ve teşkilâtı olanlar şayanı tercihtir. Mu-
vazzah adreslerile Akşam'da A. M. adre
sine mektupla miiracaat. — 7 

ALMANCA, İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
için) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agrej eliğine malik 
ve İstanbuida bir yüksek mektepte Usan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Flatler mutedUdir. «PROF. M. 
M.» rümuzUe (Alcşam) a mektupla mü-
racat. — 4 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir flat Ue vakit İtaybet-
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatlıyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 8 

İYİ FRANSIZCA ÖĞRENMEK İSTt-
YENLERE — Çok Icısa bir zamanda Fran-
sızcayı öğrenmek Istlyen bir Fransız ba
yan tarafmdan ders almaUdır. Akşam
da (D N) rumuzuna mektupla müraca-
atlan. 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye muallimi, birinci sınıf
tan onuncu smıfa dahU talebelere ders 
verir ve üızari smıflarm taleblerinl pek 
az zamanda hazırlar. S. Oeron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımam No. 7 
Beyoğlu. — 1 

YENt NEŞRİYAT 
VARLIK 

Bu edebiyat mecmuasmm 109 uncu sa
yısı da zengin mündericatla intişar et
miştir. Bu nüshada genç neslin en de
ğerli şairi Cahld Sıdla Ue Cevdet Kudre
tin, eserlerUe alâka uyandıran Orhan 
VeU, Melih Cevdet, Oktay Rıfatm yeni 
şiirleri, makaleler tercüme ve teUf yazı 
ve hikâyeler vardır. Edebiyat sevenlere 
tavsiye ederiz. 

Anadoluda eski düğün TC evlenme 
âdetleri 

Konservatuar müdürü Yusuf Ziya De
mircinin Türk Folkloruna ald eserlerinin 
beşlnclsldir. Anadoluda yaptığı tedkik se-
yahatlerUıde bu notlar mUlî kiUtürümüze 
ald mühim kıymetleri ihtiva etmektedir. 

tSTANBin. 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

22/1/938 
P l A T L A a 

CtMSt 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa Anadol 
Mısır beyaz 

» san 
Kuşyeml çuvallı 

» dökme 
Badem içi tatlı 
Keçi kUı 
Tiftik dert 
Z. yağ yemeklUc 

Aşağı 
Kr. Pa. 

5 22i 
5 20 
4 2i 
4 5 
4 15 
7 28 
7 10 

84 — 
53 — 
77 20 
37 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Susam 
P. yağı 
Z. ya|l 
Keten tohumu 
Mısır 
ün 

174 
136 
15 
91 
15 
39 
50 
87 
47 

132 

0 t D 1 N 
İç fmdık 
Afyon 

5 

Yukan 
Kr. Pa. 

5 27 
5 21 

57 — 
80 — 
42 — 

Ton 
» 
• 
» 
> 
• 
» 
> 
> 
» 

Ton 
2 1/2 > 

D I 9 P t A T L A B 

Buğday: Llverpul 
» : Şikago 
» : Vlnipek 

Arpa: Anvers 
Muar: Londra 
Keten T. : Londra 
Fmdık 0 . : Hamburg 

5,32 
438 
5,80 
4,5S 
3,93 
7,89 

45,— 

Kr. 
> 
» 
• 

• 

B O R S A 
22/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

İstikrazı 
dahUl 
1933 istikrazı 
Ünltürk I 
Ünltürk II 
Ünltürk İH 
Mümessil I 
MümessU n 

> m 
t t Bankası 

» 

94 

98,50 
18,92,50 
18,90,— 
18,90r-

39,80 
40,05 

10,20 
hamUine 10,25 

müessls 85 

Türkiye Cûm- 98 
huriyet Merkeı 
Bankası 
Anadolu His 
Telefon 
Terkos 
Çimento 
tttüıad Degü-. 
menleri 
Şark Değir
menleri 

23,75 
7,75 
7,25 
9,80 

12,75 

Para (Çek tiaUert) 
Paris 
Londra 
Nev York 
MUâno 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amesterdam 

23.08,25 
629 

0,79,37 
15,09,85 
86,88,40 

3,43,87 
4,70,10 
1,42,58 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,59,30 
22,64,38 

1,97,33 
13,67,25 

3430 
4,19,25 
3,99,44 

106,35.93 
23,74,50 

Halkevinde konferans 
Eminönü Halkevinden: 
Dü, Tarih ve Edebiyat şubemizin tertip 

ettiği (İstanbul hakkında konferanslar) 
serisinden (Türk Fethinden Sonra İstan
bul) mevzulu olan dördüncüsü üniversite 
tarih doçenti bay Mükremin HalU tara
fmdan 25/1/938 salı günü saat (20,30) da 
Evimizin Cağaloğlundakl merkez salo
nunda verilecektir. 

Davetiye yoktur. Her arzu eden gele-
bUir. 

22/1/938 Cumartesi (rünû 
istanbul Halinde toptan satılan yaf meyra 

T« sebzelerin (iatlert 
En aşağı En yüksek 

Cinsi MUcyası Flati Flatl 
Kr.S. ICr.S. 

Bakla KUo 65 — 70 — 
Ispanak » 8 — 7 — 
Lahana » 4 — 5 — 
Kereviz kök » 5 — 7 — 

> yapralc Demet 3 — 8 50 
Havuç 
Karnabahar 
YeşU salata 
Taze soğan 
Maydanoz 
Turp 
Balkabağı 
Kestane kabağı 
Elma Amasya 

> Ferik 
» İnebolu 

Armud Anlcara 
Ceviz 
Ayva 
Kestane 
Kuru üzüm 

KUo 5 — 6 — 
Adet 7 — 30 — 

100 . 75 — 100 — 
Demf t — 75 1 — 

» — 5 0 — 75 
, _ 60 — 8 0 

KUo 4 — 5 — 
> 4 — 5 — 
» 15 — 35 — 
» 5 — 15 — 
• 5 — 10 — 
> 12 — 22 — 
. 7 — 15 — 
» 4 — 10 — 
» 7 — 11 _ 
» 12 — 20 

"Adeta bîr harika!,, 
diye Bayan Jale itiraf etti 

Bir Hafta Zarfında 
- Hakikaten GENÇLEŞTiM. 

Tamamen de8:i$tiği için 
daha cazib görünüyorduı 
Arkadaşları, {ayan! hasnre^ 

tenine gıpta ediyorlardı. 

Bayan JALE'nin bir haftalık 
güzellik tedavisini tatbik 

etmezden evvelki hakiki ı 
fotoğrafı 

Bayan Jale yazıyor; «Benim İçin 
bu, bir harikadır» bir hafta zar* 
fında bu derece cazib bir şekil alar 
cağımı hiç ümid etmiyordum. Ar-
kadaşlanm, daha genç ve daha 
sehhar göründüğümü söylüyorlar. 
Cidden şayani hayret olan böyle 
bir teni temine muvaffak olduğu
mu gıpta nazarlarile süzüyorlar. 

Evvelâ, her akşam yatmazdan 
evvel pembe rengindeki Tokalon 
kremini kullanınız. Bu kremin 
terkibinde. Viyana Üniversitesi 
profesörü Doktor Stejskal tara
fmdan keşfedilen ve «Blocel» 
tabir edilen gençlik cevheri mev-
cuddur. Siz uyurken, cildinizi 

Bayan JALE'nin bir hafta sonraki 
retuş görmemiş hakild fotoğrafı 

besler ve gençleştirir ve yüzdeld 
çizgi ve buruşulduklan izale eder. 
sabahleyin kalktığımzda daha 
genç görünürsünüz. 

Oündüz için beyaz rengindeki 
(yağsız) Tolaılon kremini kulla
nınız. En sert ve esmer bir cildi 
yumuşatıp beyazlatır. Siyah ben
leri eritir ve açık mesameleri 
kapatır. Yalnız Tokalon kre
minin temin ettiği bu cazib, seh
har ve güzel tene malik olunur. 

Edirne Nafia Müdürlüğünden: 
Edime Lisesile Kız ve Erken Öğretmen okulları kalorifer tesisatlan için ya

pılacak müşterek santral binasile haricî şebeke ve erkek öğretmen okulunun da
hilî kaloriler tesisat işleri îkincikânunun 23 cü günü saat on altıda ihale edil
mek üzere yirmi gün müddetle ve kapah zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli yekûnu 36526 lira 68 kuruştur. İsteklilere proje resimleri keşif 
kâğıtları, şartname, mukavelename suretleri, diğer fennî evrakı Ankarada Yapı 
İşleri Umum Müdürlüğü ile Lstanbul ve Edime Nafıa Müdürlüklerinde 180 ku
ruş mukabilinde verUecektir. Muvakkat teminat 2740 liradır. EksUtmeye gire
bilmek için en az yirmi bin lirîüık bir kalorifer tesisatım muvaffakiyetle yaptı
ğına dair vesika ile Nafıa vekâletinden 938 senesine mahsus alınmış müteahhit
lik vesikası ve elcsUtıne şartnamesinde yazılı şartları haiz bulunmak lâzım
dır. Müteahhitlerin 2490 sayılı kanuna göre hazırlıyacaklan teklif mektuplan 
yukarda yazıiı günde saat on beşe kadar Edime Nafıa Müdürlüğü odasmdaki ek
siltme komisyonu başkanhğına tevdi etmeleri lâzımdır. (243) 

Telefon direği alınacak 
Mersin gümrük muhafaza M. d. ve Deniz 

mıntıka komutanlığından: 
1 — Eksiltmeye konulan iş: Seyhan vilâyetinin Osmaniye kâzasmdaki «Ço-

mi oğlu» ormanmdan 4250 telefon direğinin kesilip teslim edilmesidir. Keşif 
bedeli 19125 liradır. 

2 — Eksiltme şartnamesi: Ankarada gümrük muhafaza Genel Komutan
lığında Mersinde Gümrük Muhafaza deniz mmtaka komutanlığmda, İstanbui
da gümrük muhafaza satm alma komisyonun başkanUğmdadır. 

3 — EksUtme: 3/Şubat/938 perşembe günü saafewn dörtte Mersin güm
rük Müdürlüğünde kapah zarf usuUle yapılacaktır. 

4 — İsteklilerin 1435 liralık muvakkat teminat vermeleri ve kanvmî şart
larla malî itibarı haiz olduklarını göstermeleri lâzımdır. (293) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Dördüncü keşide l l / Ş u b a t / 9 3 8 dedir. 

[Büyük İkramiye: 5 0 ı O 0 0 likadır... 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... 

ASaç kavunu Adet 3 —. 
Kuru İncir » 10 — 
Yeril limon 100 » 200 — 
Ecnebi limon 100 » 130 — 
P Q j + o İ r o l * 

Dörtyol 64 lük sandık 270 — 
» 80 İlk > 210 — 
» 100 lük » 120 — 
» 150 İlk » 100 — 

- Alanya 64iak 350 

300 
250 
160 
130 
400 

» » 80 İlk » 275 
» » 100 lUk > 170 
» Fenike 160 lık > 425 
» Rize 80 İlk > 100 
» » 100 lük > 50 
> » 150 İlk » 50 

Mandalina Alanya 100 adet 200 
» Rize 100 > 70 
» Fenike 100 » 300 
» Bodrum 100 » 450 

I 



23 Kânunusani 1938 A K Ş A M Sahlfe I I 

Romanya Seyrisefain 
İdaresi 

Barekcl «decek vapurlu: 
Romanla vapuru 36 K.saal çarşamba 
fct 9 da (Fire. İskenderiyil Hayfa ve 

B«7rut) a. 
Reoele Karol vapuru 29 K.sani cumar-

teal saat İS de (Köstence) ye. 
T«nxUlLtlı flatterle Berlin, Breslau, 

DrMden, Londra. Brüksel, La Haje. Lwow 
• • Warszawa İçin doSru biletler, bütün 
Romnya lota evyayı ticariye aevklyatı, ga
yet elvertıtt yeni tarife mucibince Tuna 
limanlan İçin, Türk - Kümen ItllMı mu-
Olblnce Şarl ve Merkezi Avrupa İçin ten-
•lULtlı flatlerle levklyat. 
Ittıla talıU&t İçin Galata Tolcu aalontt 
karfumda Tahlr bey banında İstanbul 
lunuml acentalığına müracaat. 

Telelon: 49449 - 49450 

Doyçe Levante Ünye 
o. m. b. H. 

HAMBURG 
«Mifturı, t .4 . . HiBiurt 

«ttu U«Mtf^.lll« «.-I.. 
• rMM 

Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Karadeniz arasmda azimet ve 

evdet mımtazam postalar 
Adana vupuru 25 K. saniye doğru. 
İlse L U Russ vapuru 27 K. saniye 
İlse L ü Russ vapuru 22 K. saniye 

doftru. 
Macedonia vapuru 3 Şubata doğru. 

Burgas, Varna, Köstence, İçin 
limanımızdan hareket edecek 

vapurlar 
Adana vapuru 27 K. saniye doğru. 
Macedonia vapuru O Şubata doğru. 

Yakında Hamburg, Brem, Anvers 
ve Roterdam limanları için 

hareket edeck vapurlar 
Delos vapuru 25 K. saniye doğru. 
İlse L U Russ vapuru 29 K. saniye 

doğru. 
Fazla tafsilât için Galata'da Ova-

Umyan haamda DOTÇE LKVAMTE 
LtNYE vapur aeentabğma mflracaat. 

Telefon: 44760 - 44769 

HER AKŞAM 

ÇAĞLlYANda nsuaiiâ 
ve Mısırdan gelen mefhnr rakkaseler 

Amire Cemal 
ve 

SUDANLI ZEYNEP 
Seanslarma devam ediyorlar. 

Numaralar tam saat 21 1/2 da bağlı
yacaktır. Yerlerinizi evvelden temin 

ediniz. Telefon: 40335 

Tilrk Model Uçak Evi 
Taksim Meydanı 

Adresini bilen her genç 
çekirdekten yetişme 

tayyareci olur 

İstanbul asliye 3 üncü hukuk mahke
mesinden: Hasköy Keçeci Piri mahallesi 
Kütüphane sokak 1 No. da oturan İzak 
kızı Sabatiya tarafından Hasköy Keçeci 
Piri mahallesi Üyas ağa mektebi karşı-
smda 25 No. da mukim Mişon aleyhine 
mahkememizin 936/1500 sayılı dosyasile 
açılan gaiplik davasınm icra kılmmakta 
olan muhakemesi sırasmda: Oalpliği id
dia olunan Mişonun hayat ve mematı 
hakkmda malûmatı olanlann tarihi İlân
dan itibaren bir sene içinde malûmatla-
hnı mahkemeye bildirmelerine karar ve-
ttlerek birinci defa 18 temmuz 937 tari
hinde ilân edilmiş olduğundan mumai
leyhin hayat ve mematı hakkında ma-
lümattar olanlann mahkemeye müra
caatla bildirmeleri lüzumu ikinci defa 
U&n olunur. M. 1441 

İstanbul Asliye Üçüncü Kukuk Mahke
mesinden: 

Ortans Goffas vekili avukat Haçik 
Markaryan tarafmdan müvekkilinin ko
cası, Pangaltı, Hamam Saksı sokağmda 
13 No. da mukim Konstanten Ooffas 
aleyhine mahkememizin 937/1859 No. sı 
Ue açtığı boşanma davasmda: M. aleyhin 
İkametgâhmm meçhullyetine binaen ve-
tUen karar dairesinde ll&nen tebligat İc
ra edildiği halde M. aleyh müddeti zar
fında müracaatla tebellüğ etmemlf ve 
yevmi tahkikat olarak 24/2/938 perşem
be günü saat 14 olarak tayin edilmiş ol
duğundan M. aleyh Konstanten Ooffasın 
mezkûr gün ve saatte mahkemede ba-
»r bulunması veya bir vekili kanunî 
göndermesi lüzumu ll&n olunur. M. 1443 

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 
Dahiliye mütehassuı 

Pazardan başka günlerde öğleden 
•onza saat (2,5 tan 6 ya) kadar t«tan' 
bulda Divanyolunda (104) numaralı 
hususî kabinesinde hastalarını kabul 
eder. Sah. cumartesi günleri sabah 
«9,5 - J2> «aatleri hakikî hkarayn nıah< 
«ustur. Muayenehane ve ev telefon: 
12398. KandUll 38 — 48. 

T. İ S BAKKALI 
1938 

Kuçuh Carî Hesaplar 

mramtue ploınt» 
4 adet 1000 liralık - 4 0 0 0 ıira 
8 „ 

16 „ 
76 „ 
80 „ 

200 „ 
384 „ 

500 
250 
100 
50 
25 99 

- 4000 „ 
- 4000 „ 
- 7600 „ 
- 4 0 0 0 „ 
- 5 0 0 0 „ 
28600 „ 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 
Birîncikânunun tarihlerinde çekilecektir. 

0m^^^>f9<9 

En az lira mevduatı 
bulunan kasaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

Nafıa Vekâletinden: 
Aşağıda cetvelde parti miktaıları yazılı olan cem'an 256439 adet normal 

ve «140» takımlık <(5460» adet basit makaslık kayın traversi değiştirilmiş olan 
fennî şartnamesine göre yeniden sekiz partide ve 4 şubat 938 cuma günü sa
at 10,30 dan itibaren ayrı ayrı eksiltmesi yapılacak surette kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konmu ĵtuı*. Eksiltme Ankarada Vekâlet Malzeme Eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı cet
velde hizalannda yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekâlet Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

İsteklilerin her parti için ayrı ayrı tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
cetvelde hizalannda gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre 
vekâletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 4 Şubat 938 
cuma günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne ver
meleri lâzımdır. 

Par
tiler 

II 

Miktarı 
Norma] 

aded 
Basit 

makaslık 
aded 

Muhammen 
bedel 

Lira Kr. 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

30835 

24003 

m 41524 

IV 

-m 
VII 

vîîr 

61901 

20622 

9289 

55265 

13000 

70920.50 4796.03 

Şartname 
bedeli 

Lira Kr. 

Traverslerin kesileceği 
devlet ormanları 

3.55 

55206.90 4010.35 

95505.20 6025.26 

2.76 

4.78 

Kocaeli vilâyeti Hendek 
kazasındaki Çamdağı - At-
başı ormanından 
Kocaeli vilâyeti Karasu ka
zasındaki MoUahasan pı
narı ormamndan. 
Kocaeli vilâyeti Hendek 
kazasmdaki Keremali Ha-
rakh üstü ormamndan. 

216653.50 

69083.70 

27867.00 

175190.05 

5460 67730.00 

12082.68 10.83 Bolu vilâyeti Düzce kaza
sındaki Girişkuzu orma-
nmdan. 

4704.19 

2090.03 

10009.50 

4636.50 

3.45 Bolu vilâyeti Düzce kaza
smdaki Kelkaya ormamn
dan 

T59 

8.76 

Bolu vilâyeti Düzce kaza
smdaki Kokurdan orma
mndan. 
Bolu vUâyeti Akçakoca ka
zasmdaki Orhandağl or
mamndan. 

3.39 Bolu vilâyeti Düzce kaza
smdaki Keçidert - Dikmen-
altı ormanından. 

Eksiltmelere hususi orman sahipleri de girebilirler. (145) (329) 

Üsküdar icra memurluğundan: 
937/6075 
Mahcuz ve satılmasma karar verilen 

portmanto, masa, büfe, koltuk, kanape, 
soba, gardrop, karyola ve sair eçya 
28/1/938 tarihine müsadif cuma günü 
saat 10 dan 12 ye kadar Pendlkte Stadyum 
sokağmda 28 No. h hane derununda bll-
müzayede satüacagmâan talip olanlann 
mahallinde hazır bulımmalan llâjı olu
nur. M 1442 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yerî 

cAKŞAM» gazetesi ve cAKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazannda satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususi 
tenzll&t yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

Yoklamıaya davet 
Eminönü yabancı askerlik şubesinden: 

334 doSumlulann yoklamalarma bag-
lanümiftır. Yabancı (Ubeler halkmdan 
olup ta Kmlndnû, Fatih ve Eyüp kazala
rı suntakalan dahilinde oturan 334 do
ğumlu mükelleflerin nüfus cüzdan, İka
metgâh senedi ve üç kıta fotoğrafı İle 
het gün öğleye kadar yoklamaları yapıl
mak üzer« Sultanahmedde Dikilitaş kar
şısında Eminönü yabancı askerlik şube
sine müracaatları ilân olunur. 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Tahm Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları ıatq 
yerL Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nauman diki$ Te yazı makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levazımı 

saire bolnnur. 



Sahife 12 A K Ş A M 

iŜ a?n15 KURUŞTUR. 
Saclarınızı Dökülmekten Koruyunuz! 

SAÇ EKSiRi 
KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta 
mamen giderir ve büyüme kabili« 
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanıcı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kaf î içimi Icolay 

en iyi müshil şelieridir 
I^^B^H||HMHMM|| Bilûmutn eczanelerde bulunur. gg||g^g_^-_||^^g__ 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELIVIEYDANl 
«Beyers Mode (ür aile» mecmualarının satif yeri. 

23 Kânunusani 1938 I 
Soğuk algınlıkları her türlü hastalıklara 

yol açabilir. Fakat bir kaşe 

Muhtemel rabatsizlıklann 
hepsini önlediği gibi nezle, 
«rvp, bronşiti de kısa bir z&-
mcuıda izale eder. Harareti 
sür'atle düşürür. Gripin ağn-
larin amansız düşmanıdur. 
Di}, Baş, Sinir, adale. Roma
tizma, Mafsal evcamda ka-
t'iyetle tesir gösterir ve gün
de üç taneye kadar emniyet
le almabilir. 

İCABINDA GÜNDE 3 KAŞE ALINABtLtR. 
TaUitlerinden gnlfntmw y. he^ yetde ısrarla GRtFİN isteylnJs. 

Bayanlara 
Bayramlık NTıijde! 
COŞKUN 
Manifatura mağazası 

(Beyoğlu İş Bankası karşısmda) 

Yeni gelen yültsek 
kaliteli her cins 

kumaşdan 

coş D un 
Ticaret odasının müsaadesile 

ve bir ay müddetle 

UCUZ FIATLARLA 
SATIŞ 

Acele ediniz. Fırsatı 
kaçırmayınız; 

İİMİIİ 
ORİP, B A Ş ve D I Ş A Ğ R I L A R I , 
NEVRALJİ, ARTRITIZM. ROMATİZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Cagaloglu Nuruosmaniyo 
caddesi No. 17 Balm Bey Apartunam pa
zardan maada hergûn 13-17 hastalannu 
kabul eder. Telefon: 23928 

P A T I 
tş ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablannda, 

cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerinin tedavisinde 
daima muvaffakiyetle sit&ji temin eder. 

Lokomotif Makinisti Alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kınkkalede yevmiye ile çalıştırılmak üzere bir lokomotif makinisti alına
caktır. Talip olanlarm bir istida ile müracaatları. «339 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Bado 
Akşam Matbaası 


