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Temelde kanlı harb 
Frankoculann son mağlûbiyeti 

Almanya ve Italyada telâş uyandırdı' 
Frankonun mağlûbiyeti Mussolininin inhitatına sebeB^ 
olacak, Mussolininin inhitatı da Mitleri sûrûkligecekmiş 

bu sebeple bu iki hükümet yeniden silâh günderdiler 

Sağda harap olan Temelde Ur sokak, solda ağaç altmda tayyareden 
gizloıen askerler 

Barselon 23 — Temelde harb de
vam ediyor. Frankoculâr şiddetli bir 
taarruzda bulunarak bir tepeyi işgal 
etmişlerdir. Fakat hükümet askerleri 
mukabil taarruzla burasını geri air 
mışlardır. 

Tayyare faaliyeti şiddetlenmiştir. 
İki tarafın tayyareleri mütemadiyen 
uçmaktadır. Frankoculann zajfiatı 
çoktur. 

Salamanka 23 — Temelde bir taar
ruz yaparak basa mevkileri elde ettik. 
Bir kaç yüz esir ve bir mikdar silâh 
aldık. 

Almanya ve İtalyanın 
sevkiyatı 

Paris 23 (AA.) — Oeuvre ve Popu-

laire gazetelol Franko kıtalannm 
Temel önünde hezimete uğramaları 
üzerine Berlin ve Roma hükümetle
rinin İspanya işini bitirmek üzere 
Frankoya ç<* mikdarda silâh gönder
meğe karar verdiklerini çünkü «Fran
konun muvaffakıyetsizliği B. Musso-
linin inhitatına sebebiyet vereceğini 
ve bu inhitatm B. Hitleri de sürük-
liyec^ini» yazmaktadırlar. 

«Oeuvre, şu malûmatı ilâve edi
yor: «Bunun için 1 son kânımdaiı iti
baren Avusturya ve İtalya tarikile 
Hamburg ve Münihten şimdiye ka
dar görülmemiş mikdarda bomba, 
tank, tayyare ve mitralyöz sevkedil-
mektedir.» 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Ankaraya giden borsa 
heyeti döndü 

Bugün acenteler birliği toplanacak, heyet, 
temasları hakkında malûmat verecek 

İstanbul para borsasınm üç sene 
müddetle kapatüıp Ankarada yeni bir 
borsa açılması karan üzerine acente
ler namma hükümetle temaslarda bu
lunmak üzere Ankaraya giden acen
teler birliği reisi B. Fuat ve kâtipi 
umumîsi B. Nedim Akçer dün şehri
mize dönmüşlerdir. 

Heyet Ankarada Başvekil B. Celâl 
Bayar ve Maliye Vekili B. Fuat Ağrah 
tarafından kabul edilmiş, acenteler 
namma hükümete bazı dileklerde bu
lunmuş, iyi cevaplar almışlardır. 

Bu dileklerin borsacılar için en mü
himi kambiyo işlerinin İstanbulda ol
duğu gibi Ankarada da borsadan geç
mesidir. Bunun acentelere temin ede
ceği fayda büyüktür. Çünkü kambiyo 
işleri borsa salonundan geçerse acen
teler tavassut ücreti, komisyon ala
caklar, aksi halde bundan mahrum 
kalacaklardır. Borsacıların temenni
leri arasında esham ve tahvilât işleri
nin kamilen borsadan geçmesi de 
vardır. Borsacıların bu temennileri 
tedkik edilip bir karara bağlanacak
tır. 

Diğer taraftan Ankara borsasınm 
ne şekilde açılacağı ve kurulacak teş
kilât hakkmda tedkiklere başlandığı 
duyulmuştur. Bu hususta bir kanım 
lâyihası hazırlanacaktır. Hükümet 
İstanbul acentelerinin Ankara bor
sasına gelerek çahşabUeceklerini he
yete bildirmiştir. Şimdilik Sümer 
Bank binasınm bir katmda açüacak 
olan borsa bir müddet sonra yeni ya
pılacak borsa binasına nakledüecek-
tir. Sümer Bank binasınm borsaya 
tahsis edüen dairesi yakmda boşaltı
lacaktır. Yeni binanm inşasına biran 
evvel başlanmak üzere îirsa vesair iş
ler için tedkikler yapmıya Maliye 
müsteşan memur edilmiştir. 

Borsacılar için çok mühim olan te
lefon meselesi de halledilecektir. 
Acenteler birliği bugün fevkalâde ola
rak toplanacak ve bu toplantıda An-
karadan gelen heyet, hükümetle yap
tığı temaslar ve neticeleri hakkında 
umumî heyete izahat verecektir. Ayni 
heyetin bir müddet sonra tekrar An
karaya gitmesi muhtemeldir. 

(Devamı 6 ncı sahifede) 

Bulgaristan 
Türkleri 

Anavatana gelmeleri için 
hazırlık yapılıyor 

üulgaristanda büyük bir Tüık küt
lesi vardır. Miktan bir milyondan 
fazla olan bu Türk kütlesi son za
manlarda bir çok tazyiklere mamı 
kalmıştır. Geçende bu mesele Parti 
grupunda mevzuubahis edilmiş, Ve
killere sualler sorulmuştu. 

Ankaradan gelen bir habere göre, 
hükümet Bulgaristandaki türklerin 
ana vatana gelmesini ve burada yer
leşmelerini düşünmektedir. Bu müna
sebetle yakında Bulgar hükûmetile 
müzakereye girişilecektir. Bulgaris
tan türkleri de Romanya türkleri gi
bi, yani mallarım serbesçe satarak 
âletlerim, hayvanlarım alarak gele
ceklerdir. Türk mallarmın düşük fi-
atle satılmaması için tedbir ahnacak-
tu:. 

Bulgaristandan gelecek kardeşleri
miz için iskân mıntakalan ajrüaısJs. 
ve bir komisyon evvelceden hazırlık 
yapacaktır. Komisyonda muhtelif Ve
kâletlerin mümessilleri bulunacaktır. 

Bulgaristan türklerinden büyük 
bir kısmımn Antalya havalisinde is
kân edilmesi muhtemeldir. Bunlar 
için yeni ve sıhhî köyler kurulacaktır. 

Hariciye Vekilimiz 
Cenevreye gitti 

İki gündenberi şehrimizde bıüıman 
Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü Araş, 
Milletler Cemiyeti konseyinin 26 ikin-
cikânunda Cenevrede yapacağı top
lantı münasebetile dün akşamki 
semplon ekspresile hareket etmiştir. 

B. Stoyadinoviç Belgrada 
döndü ^ 

Belgrad 23 (AJi.) — B. Stoyadino
viç 10 gün süren Almanya seyahatin
den bu akşeım saat 20,30 da avdet 
etmiş, istasyonda bütün hükümet 
azalan ve Almanya maslahatgüzan 
tarafından karşılanmış ve büyük bir 
halk kütlesi tarafmdan alkışlanmış-
tu-. 

Yakıştıramıyorlar mı? 
CSüzel bir ses, güzel bir resim, güzel 

bir yazı bir milletin malt olduğu ka
dar insarütğın da rrvah sayOtr. Bir 
mMet kadar bütün bir beşeriyet de 
ondan zevk almak ihtiyacmdadtr. 

Bu sebeple dünya gazetelerinin bi-
ribirinden seçme resim veya güzel 
yazı iktiiKis etmeleri eski ve iyi bir 
âdettir. Fakat aldüdan yerin adım 
yazmak şartUe 

Halbuki gazetemizde çıkan karika
türleri ara sıra sütunlarına geçiren 
bazı Bulgar gazeteleri, diğer Avrupa 
gazetelerinden aldtklan eserlerin al-
tma (fransız karikatürü) yahud 
(ingüiz karikatürü) diye işaret ettik
leri halde bizden iktibas ettikleri ka
rikatürlerin altına böyle bir sattr ilâ
vesine lüzum görmüyorlar!... 

Eğer sınırlar d^ında bile beğenilen 
bu eserleri bir türk kalemine yaktştv-
ranuyorlarsa neden oZıp neşrediyor:, 
^^^•'' li lülLfKÜTÜPHAlK 

ANKARA. 

Satılık teminatlı kocalar! 

Nevyork barlarında 
nasıl eğlenilir? 

Çılgın dansı, enternasyonal dans -
ideal erkek kaç yaşındadır? 

Broadway'da tfkeoM ycrierinin to^andığı bir kSşe 
[Skmet Feridun Esin mdctobunu 7 nci sahiframizde okuyunus] 

Yenicami kemerindeki 
kıymetli çiniler 

Mütehassıslar bunların çok nadide ve emsaline 
az tesadüf edilir şeyler olduğunu söylüyorlar 

Yenicaminin etrafınm açılması ü-
zerine camiye bitişik kemerin muhafa
za edilip edilmiyeceği meselesi orta
ya çıkmıştır. Bazı mütehassıslar ca
minin etrafmdaki binalar kaldırü-
dıktan sonra kemerin up uzun bir 
bina halinde kalacağını ve çok çir
kin bir manzara teşkil edeceğini id
dia ediyorlar, kemerdeki çinilerin 
sökülüp başka bir yere nakledüebi-
leceğini söylüyorlar. 

Bıma mukabil diğer bir çok müte
hassıslar kemerin, camiden sonra 
yapümakla beraber tarihî ve mima
rî kıymeti haiz olduğımu, bilhassa 
kemerin üstündeki odalarda bulu
nan çinilere paha biçilemiyeceğini i-
leri sürüyorlar. 

Yenicami kemerindeki çiniler ha-
•WMnıiMiımMwınıiHHMiımHimııtımıwıııiHiHHiıııwımMmı—mu 

kücaten çok kıymetlidir ve bunlann 
emsaline az tesadüf edilir. Kemerin 
Osmanh bankasımn şubesine bitişik 
olan kısnunda ve ön tarafta bir bah
çe, bu bahçenin üstünde de bir oda 
vardır. Boğaza hâkim ve fevkalâde 
nezaı-eti bulunan bu oda, vaktile pa-
dişahlann, bilhassa Valde Sultanla-
nn arasıra gelip istirahat ettikleri 
bir yerdir. Bu oda da tamamile çini
den yapılmış, gayet sanatkârane ve 
kıymetli bir şömine vardır ki, müte
hassıslar, bu şominejd, gerek parça-
lanm teşkil eden çiniler, gerek inşa 
tarzı itibarile pek kıymetli bulmak
tadırlar. Odamn duvarlannda muh
telif hendesî şekillerde çiniler vardır. 

(Devana 6 ncı sahifede) 
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— Tu Allah müstahakını versin I. 
sizler var demek!.. 

Bu asırda hâlâ tüküren medeniyet-
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Dun Geceki ve Bu Sabahki Haberler 
Eski fırkacılar Metaksası 

devirmek istediler 
Daöıtlıkları ihtilâl beyannamelerile yakaianaralı 

ıssız adacıklara silrglins gönderildiler 
Atina 24 (Akşam) — Eski siyaset 

«damlanmn halkı isyana teşvik et
mek İçin da^ttıklan beyannameler 
bakkmcbı şu mütemnaim tafsilât 
alınımştır: 

Eski siyaset adamları, maksadla» 
nna varmak ve halkı isyana teşvik 
eUn^ için gizlice beyananameler bas-
tınmşlardı. Polis mamurlan, bunla-
nn şüpheli hareketlerini gezerek bu 
beyannamelerin müsveddelerini mü
sadere etmiş ve bunlan tertip eden
leri yakalamıştır. Yakalananlar, 
feshedilmiş edan eski siyasi fırkalara 

mensup bulunuyorlar. 
Suçlular, 24 saat zarfında Atina-

yı terk etmeğe icbar edilmişler ve 
küçük adalara gönderümişlerdir. O 
adalarda zabıtanın nezareti altında 
aerbes bulunacaklardır. 

Halkın eski siyasîleıin bu tahrik 
T© teşviklerine hiç bir ehemmiyet 
Tennedlği tebliğ edilmektedir. 

Kabinenin son toplantısında bu 
mesele tedkik ve müzakere edilmiş 
Te bugünkü içtimaî rejimi koruya
cak tedbirlerin şiddetlendirilmesi ka
rarlaştırılmıştır. 

Romanyada yahudilere 
karşı yeni tedbirler alındı 
Başvekil Goga iıolşevlzmln daha büyük tehlike 
teşkil ettiğini, onunla da uğraşılacağını söylüyor 
Bükreş 23 — Bugün bir kararname 

neşredilmiştir. Bu kararname mu
cibince 1 birincikânun 918 tarihinden 
itibaren rumen tabiiyetine kabul edi
lenlerin vaziyetleri gözden geçirilecek 
ve icab eden tashihler yapılacaktır. 
Rumen tabiiyetine giren yahudiler 
Romanyada doğduklannı ve rumen 
ordusunda askerî hizmetlerini ifa et
tiklerini isbat etmeğe davet edilecek
lerdir. Bunu isbat edemezlerse rumen 
tabiiyetinden çıkarılacaklardır. 

Romanya Başvekilinin sözleri 
Berlin 23 (A.A.) — Alman istihba

rat bürosunun Bükreş muhabirine 
beyanatta bulıman Goga, demiştir ki: 

« — Yahudi meselesinde bizim için 

bir tek katî hal çaresi vardır. Bütün 
yahudileri henüz serbes olan bir ara
zide iskân etmek ve bizden mümkün 
okluğu kadar uzak bir yahudi devleti 
kurmak. 

Yahudiler kendi çalışmalarile ya
şamağa kabiliyetleri * olduğunu isbat 
edemedikleri takdirde yaşamağa hak
ları olmadığı meydana çıkacaktır.)) 

Goga, bolşevizmtn Romanyanm âti
si için daha büyük bir tehlike teşkil 
ettiği muhakkak olduğundan hükü
metinin ona göre icab eden tedbirleri 
alacağını söylemiştir. Başvekil Macar 
ekalliyetine karşı tehdid edici tedbir
leri almak niyetinde olmadığını kay
detmiş ve Alman ekalliyetinden sita-
yişkâr bir lisanla bahsetmiştir. 

ingiliz hava 
kuvvetleri 

Deniz tayyareciliğine daha 
fazla ehemmiyet verilecek 

Londra 23 (AA.) — Sunda^r Times 
gazetesine göre İngiliz deniz tayyare
ciliği yakında kendisine tam bur istik
lâl temin eden bir nizamname ile ida
re edilecektir. 

Esasen nakliye tayyarelerinde çalı
şan askerî tayyarecUerin yerine ted
ricen bahriye zabitleri konmuştur. 

Amirallik makamı yakında başlıca 
harp limanlan civannda münhası
ran deniz tayyareleri için hava mey
danları ihdas etmek için lâzım gelen 
arazi parçalaruu satın alacaktır. 

Garip bir eğlence! 
Bir köyde az kaldı hir 

ev yanıyordu 
Sivas (Akşam) — Sıvasa bağlı 

Eskiköyde garip bir vaka olmuştur: 
Bir kaç genç bir araya gelerek gö
rüşürken bir muziplik düşünüyorlar. 
O sırada yanlarından bir kedi ge
çiyor. Delikanlılar koşup bunu ya-
kahyorlar ve etraftan ellerine ge
çirdikleri paçavralan bir sicimle ke
dinin kuyruğuna bağbyorlar, Üzeri
ne gaz yağı dSktükten sonra ateş 
veriyorlar. Gençler kedmin korka
cağını, fakat ip yanacağı için ken
disine zarar gelmiyeceğlni tahmin 
ediyorlar. 

Fakat, kedi oradan fırlar fırlamaz 
kendini bir evin üzerine atıyor ve 
ev de yanmıya başhyor. Köylüler he
men yetişiyorlarsa da evi ancak kıs
men yandıktan sonra kurtarabili
yorlar. 

Adliye tebligatı 
posta ile yapılacak 

icra ve ticaret kanunları 
tadil ediliyor 

Ankara 23 (Akşam) — Adliye ve
kâleti icra ve iflâs, ticaret ve noter 
kanuıüannı yaptığı tetkikler netice
sinde tadil etmeğe karar vermiştir. 
Hazırlanan yeni icra ve iflâs kanunu, 
icra işlerini seri ve pürüzsüz bir şekil
de halletmektedir. 

Ticaret kanununun değiştirilmesi
ne karar verildiği gibi ileri bazı mem
leketlerde olduğu gibi bizde de tebli
gat işlerinin posta vasıtasile yapılma
sı esas itibarile kabul edUmiş ve bu 
hususta bir kanun projesi tanzimine 
başlanmıştır. 

Uzal< şarkta 
Japonya artık Çin 

hükûmetile müzakereye 
girişmiyecek 

Tokyo 23 (A_A.) — Dün öğleden 
sonra bazı mebuslar, mareşal Şang -
Kay - Şek hükümetine karşı Japon-
yanın üeride ittüıaz etmek niyetinde 
bulunduğu hattı hareket hakkmda 
hükümete bazı sualler tevcih etmiş
lerdir. 

Başvekil prens Kçnoye verdiği ce
vapta şunları söylemiştir: «Japonya, 
Çini yabancı memleketlere ve yaban
cı sermayeye kapamak niyetinde de
ğildir. Fakat diğer taraftan Japon 
hükümeti bundan sonra artık kati
yen millî Çin hükûmetile hiç bir sulh 
müzakeresine girmiyecektir. Japon 
hükümeti, Şang-Kay-Şek idaresine 
karşı, bundan sonra lüzumu takdi
rinde ancak harb üân edebilir. 

GÜNÜN HADISELERI 

''Yahudiler ıssız bir 
yere atılsın!,, 

Demiştik ki: 
— Hiç kimse Talıudileri istemiyor. «Mil-

Ulftçipıı kalmalanna da, ırki hususiyetlerini 
muhafaza ederek yaşamalarına da taraf
tar değildir. Fakat, dünyayüzündekl 17 mil
yon Yahudi ne yapsm? Nereye gitsin? Fi-
llstinin de muvafık bir vatan olmadığı 
Araplann kanlı.,^ücadelesinden anlaşılı
yor. Faşistlerin Yahudi meselesini hal İçin 
İleri sürdükleri mantıkî teklif nedir? 

Romanyanm yeni Başvekili Goga ba 
mukadder suale cevap veriyor: 

— Milletler Cemiyetine teklif edeceğim: 
Yahudiler, dünyanm ıssız bir yerinde top
lansınlar. Bunu temin İçin bir beynelmilel 
Yahudi alehdan kongre içtima etmelidir. 

Fllistlnde meselâ yalnız ruhanî merkez-
teti kalsın; İstanbulda Fener Patrikha
nesi, İtalyada Papalık gibi... Kendileri de 
fU&n yerde vatan kursunlar. 

Ancak: «Filân yer» neresidir? Dünya
nın sahipsiz bir noktası kaldı mı? Sovyetler, 
Şimal kutbunu ve seyyar buz adalarını 
benimsiyor. Cenub kutbu, hakeza başıboş 
değildir. Sahrayi kebir, Fransız, İtalyan, 
îngiliz müstemlekelerinin muhasarasın
da. 

Biraz oturabilecek yerin ise talipleri 
çifter çifter. 

Farzı muhal, muvafık bir yer bulunsa, 
her halde, bu sefer de Almanlar itiraz ede
cektir: 

I— Biz ki ârî ırkdanız, bunca zamandır 
müstemleke istiyoruz, yok denildiği hal
de, bu samîlere vatan ha?... 

Müstakbel Yahudi vatanı Almanlara 
müstemleke olarak verilirse iki müşkül 
birden halledilmiş olmaz mı?! 

Türkiye ve matbuat 
hürriyeti 

Amerikada B. Corl Ackerman isminde bir 
üniversite dekanı, dünya matbuatının 
hürriyetini kaybetmek tehlikesine maruz 
kaldığma dair bir eser yazmış. Memleket
leri üçe tasnif etmiş: 

1 — Hürriyeti olan, 2 - az olan, 3 - hiç 
olmıyan. 

Bizi de üçüncü fasileye koymak yanlış-
hğmı gösteriyor. 

Ahmed Emin Yalman, bu zatın mekteb 
arkadaşıymış. Hatasını anlatmak üzere 
bir başmakale yazmış. 

İsbatı kolay bir mevzuu üzerine almış 
doğrusu! Çünkü bizzat Ahmed Emin Yal
man hürriyetini alabildiğine kullanıp ba
sma da bir belâ gelmediği için, Ackerman'ı 
iskât edecek canlı bir delildir. 

Beşeriyet ailesi içinde söz ve yazı hür
riyetinden mahrum kara boyalı bir mem
leket olmayı kabul edemeyiz. Matbuat 
hürriyetinin dikenleri de olduğunu biliyo
ruz. Fakat gülü seven dikenine de katlanır. 
O nazenhı gülün minicik dikenleri de de
mokrasinin kocaman, kuvvetli ve nasırlı 
ellerini rencide etmez. F. Tanur 

Singapurda 
büyak manevralar 

100 tayyare ve 10 bin 
asker iştirak edecek 

Londra 23 (A.A.) — Sunday Times 
gazetesi yazıyor: «Gelecek hafta Sin
gapurda yapüacak olan manevralara 
27 harp gemisi, 100 tayyare ve 10,000 
kişi iştirak edecektir. Bu manevra
lardan maksat büyük İngüiz deniz 
üssünde istihkâmlarm mukavemetini 
anlamaktır. 

Bu gazete Singapur istihkâmları-
mn İngiltereye olduğu kadar Ameri-
kaya da lâzım olduğunu kaydettik
ten sonra Japonya ile Amerika ve İn
giltere arasmda bir harp tehlikesi 
mevcud olup olmadığı sualini sormak
tadır. Bununla beraber bu gazete Ja-
ponyanm yeni bir silâh yanşma baş-
lamasma ihtimal vermemekte, çün
kü Japonyanm İngUterfe ile anlaşma
ğı tercih edeceğini muhakkak addet
mektedir. 

İtalya sefiri Ankaraya ^itti 
Bir müddettenbei'i şehrimizde bu-

lıman İtalya sefiri B. Galli, dün ak
şamki ekspresle Ankaraya gitmiştir. 
Sefir, dün Cenevreye hareket eden 
Hariciye vekili ile uzun bir mülakat 
yapmıştır. 

Son dakika 
Tunada bir facia 

22 talebe ve bir profesör 
nehirde boğuldu 

Bükreş 24 (Akşam) — Tunada 
bütün memlekette derin bir teessür 
uyandıran bir facia olmuştur. 22 kü
çük talebe ile bir profesörü hâmU 
bir motörbot Tunada Turn Severin 
civannda devrilmiştir. Şimdiye ka
dar nehirden 17 cesed çıkanlmıştır. 
Diğer altı cesed de. araştınlmaktadır. 

Milletler Cemiyetine dahil 
milletler iki grupa a)mldı 
Ekseriyeti palrtta yapılacalt tadilâtın telıirini, l(iiGük 

iıir kısmı da 16 ncı maddenin ilgasını istiyorlar 
Londra 24 (Akşam) —• İyi malû-

math mahafile göre B. Eden ile B. 
Delbos, Milletler Cemiyetinde müş
terek beyanname okumıyacaklar, sa
dece irad edecekleri nutuklarda 
paktta yapılacak tadiller hakkında 
hükümetlerinin noktainazarlarını 
büdireceklerdir. 

MUletler Cemiyetine âza olan mil
letler iki grupa dahil olmuşlardır. 
Birinci grupa İngiltere, Fransa, Rus
ya ve diğer bir çok devletler dahil-
dür. Bunlar paktta yapılacak tadi-

lAt ve ıslahatm şimdilik tehirini is
tiyorlar. İkln(i grupa dahil olan İs
veç, Lehistan, Felemenk, İsviçre ve 
Belçika hükümetleri, eecıi tedbirleri 
mutazammın olan 16 ne; madde
nin tatbiki hakiundaı ihtirazı kayıt
lar ileri sürüyorlar. 

Bu mesela etrafmda konseyde ce
reyan edecek tnûzakerelere ve ikin
ci grupa dahil hükümetler mümes
sillerinin irad edecekleri nutuklara 
ehemmiyet verilmektedir. 

Japonya ^anghaydaki imtiyazlı 
nııntal(aiarı l(aldırınal( istiyor 
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General Matsui bir Japon gazetesine 
beyenatında bunu açıkça söyledi 
Tokio 23 (A.A.) — Kaizo isminde

ki siyasî mecmuanın şubat nüshası 
general Matsu üe 11 birinci kânun 
tarihinde yaptığı bir mülakatı neşret-, 
naektedir. Şaiıghay ve merkezi için de 
yapüacak teşkilât hakkında tasav
vurlarını büdiren general demiştir ki: 

«Ecnebi imtiyaz mmtakalarmm bi-
tarafhğmı kabul etmiyorum. Çinin 
bu mmtakalardaki hâkimiyetini biz
zat ben tesis etmek istiyorum. Şimdi
ye kadar hükümetimden hiç bir emir 
istemedim. Burada yapüan bütün İş
ler benim mesuliyetim altında cere
yan etmektedir. Şimdiye kadar büyük 
hatalar yaptığımı zaiınctmiyorum. 

Azimle hai'eket ettiğimiz takdirde 
ecnebiler otoritemizi tanımak mecbu
riyetinde kalacaklardır. Onları bir 
emrivaki karsısmda bulundurmak 

meyli Şanghayda; ÇinlUer arasmda 
doğmağa başlamıştı. Ben de bu tema
yüle yardım etmek tasavvurunda 
iken menhus Panay hadisesi çıktı ve 
projemin tatbikma mâni oldu. 

Bımunla beraber yakmda: teşekkül 
edecek olan gruplann bu siyaseti ko-
laylaştıracaklannı ümid ediyorum. 
Her ne kadar boş yisre ecnebüeri gü
cendirmemek lazımsa da bunlardan 
korkmak için hiç bir sebep yoktur. 
Japonyaya bir hak olarak aid olan 
şeyleri yüksek sesle istemek lâzımdır. 
Ben de bu şekilde hareket ettiğimi 
zannediyorum. 

Bu cümleden olarak imtiyaz mm-
takalannda yapılan geçit resmini 
tertib ettim. Yanılmıyorsam bu nü
mayiş takdire şayan bir tesir husule 
getirdi. Ara sıra kuvvetimizi göster
meliyiz.» 

Katırcıoğlu 
hanı yangını 

Yangının nasıl çıktığı 
henüz anlaşılamadı 

Evvelki gün Sultanhamanıında 
Katırcıoğlu hanının üst katında çı
kan büyük yangın hadisesi etrafın
daki tîOıkikata dün de devam edü-
miştir. Görülen lüzum üzerine ba
zı kimseler sorguya çekilmişlerdir. 

Yangın çok mühim zararlara se
bep olmuştur. Zarar yanm milyon 
lira kadar tahmin edilmekle beraber 
katî rakam tahkikat bittikten sonra 
anlaşüacaktır. 

Handa en çok yanan eşya kumaş
tır. Bu kumaşlar mıüıtelif eşhasa ve 
müesseselere aittir. Yangının çıktı
ğı Katırcıoğlu hanımn en üst ka-
ündaki trikotaj fabrikası ve çuval 
imalâthanesinin Danup sigorta kum
panyasına sigortalı olduğu anlaşıl
mıştır. 

Katırcıoğlu hanının üst kısmı ka
milen yandığı gibi ateşler, yanındaki 
Kiendros hanımn üst katma da sira
yet ederek burasını da kısmen yak
mış, zararlaıa sebep olmuştui'. 

Yangımn zuhur ettiği trikotaj ve 
çuval fabrikasının sahibi B. Penso 
Muncire İtalyan tebaasmdandır. 
Fabriloa sahibi hadise esnasında işi
nin başında bulunmadığı için yan« 
gmın ne suretle çıktığmı bilmemek
tedir. 

Yangının ne suretle çıktığmm bu
gün anlaşılacağı zanedilmektedir. 

Bu sabahsaat onda müddeiumumi 
muavini bay Reşad, itfaiye kuman
danı bay İhsan ve İstanbul grup 
âmirinin iştirâkile mahallinde yeni 
bir keşif ve tahkikata başlanmıştır. 
Bugünkü keşif katî neticej'i vere
cektir. 

Macaristanın dıs 
politikası değişmiyor 

Hariciye nazın, Budapeşte 
konferansı hakkında 
beyanatta bulundu 

Budapeşte 23 — Ayan ve me-
busan hariciye encümenlerinin müş
terek bir, toplantısında söz söyli-
yen Hariciye Nazın B. de Kanya ez
cümle denüştir ki: 

Avusturya ve Macaristan tarafın
dan Berlin - Roma mihverine karşı 
gösterilen sempatik tezahürlerinin, 
Macar haricî siyasetinde yeni bir is
tikamete işaret eylediği doğru değil
dir. Macaristan, mühim bir sulh un
suru olarak telâkki ettiği İtalya - Al
manya yaklaşmasmı daima arzu ey
lemiştir. Komünist aleyhtan vaziyet 
ise, bımdan evvelki toplantıda üç 
Hariciye Nazın tarafından alman 
vaziyetin tejddinden başka bir şey 
değildir. 

Hiç kimse bizden anti komintem 
pakta iltihakı veyahud Milletler ce
miyetinden çıkmayı taleb etmemiştir. 
Milletler cemiyeti, bizi her şeyden ev
vel Macar ekalliyetleri bakımından 
alâkadar eylemektedir. Milletler ce
miyetinin faaliyeti hakkındaki hük
mümüzü, cemiyetin bu ekalliyetle 
meselesindeki müstakbel hattı hare
ketine bakarak vereceğiz. 

Dünya iktisadiyatı 
Brüksel 23 (AA.) — Van Zeeland 

bejmelmilel iktisadiyat hakkında yap
tığı anketin raporunu salı günü Franr 
sa ve İngiltere sefirlerine tevdi ede
cektir. 

Bu raporun dün şahsî mahiyette 
olarak Chautemps'a gönderildiği bil
diriliyor. Zannolunduğuna göre ra
porun metni perşembe günü ak.̂ amı 
saat 18,30 da aynı zamanda Pariste, 
Londrada, Vaşingtonda ve Brükselde 
neşredilecektir. 
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AKŞAMDAN AKŞAMA < 
Yüksek ücretli işlerde 

mütekaitler ve ecnebiler 
Avrupada âlî tahsU görmüş bir dos

tum dedi ki: 
— Bizde bir vazifeye iyi şeraitle 

almmamn çaresi mükemmel diplo
masi obnak midir, yoksa pratik bil-
ğUere sahip bulumnak mıdır?. 

— Bazen o, bazen öteki. 
— Fakat ekseriya üçüncü bir tasnif 

hâkim! 
— Korkarım sen de ihtisas tahsil 

eden, yahud meslekten yetişen genç
lerin basma mütekaidlerin getiril
mesinden şikâyet edeceksin... 

Ve ilâve edecektim: 
— Bu şÜLâyetleri pek çok işitiyo

ruz. Diyorlar ki: «Mademki falanca 
ihtiyar işe yarıyordu, niçin teltaüd 
edildi? Tekaüd edildi ise niçin genç
lerin bile gıbte ettikleri vazifelere a-
lımyor? İsterse hususî iş yapsın, fa
kat devlet bütçesinden yahud devle
te bağU müesseselerden ikinci bir 
ücret alması mantıksızdır. Ona gö
re bir kanun yapmalı....» Bunları mı 
söyüyeceksin? 

Ve bu fikre karşı ileri sürülen id
diaları da büiyorum: 

— Tekaüdlük ayn bir haktır. Ona 
nail olanlar, «sayini her yere arze-
debilmek, her yerde ekmeğini çıkara
bilmek» gibi ikinci ve pek daha e-
hemmiyetU bir haktan niçin mah
rum bırakılsın?... Kaldı ki, tekaüd 
maaşı, ekseriya geçim için kâfi de 
değildir. Mesleğinden çekilmiş bir top
çu miralayını riyaziye öğretmekten 
binnaziriye nasıl menedebUirsiniz? 

Meğer nafUe hazırlanmışım. 
Dostum! bambaşka bir vadiye sap

tı: 
— Hayır! Mütekaidlerden bahset-

nüyorum! - dedi. - Çünkü ben de şu 
iddianm taraflısıyım: «Gençler, ih-
tiyarlann rekabetinden korkmıyacak 
tarzda yetişmelUer! Öyle bUğUerle 
mücehhez olmalılar ki, eskUer, ister 
istemez, kendilerini hürmetle selâm
layıp mevkilerini terketmek mecbu
riyetinde kalsınlar. Yoksa: Sen çe-
kü, çünkü ben falanca yaştayım! na
zariyesi, bir memleket için dahili 
harb kadar olmasa bUe, hafif kavga
lar derecesinde tehlikelidir. Falanca 
memlekette varsın tirid gibi bunak
lar sırf sinlerine hürmeten hüküm 
sürsün. Falanca memlekette isterse 
«gençliğe yer!» şian altmda delifi-
şek delikanlıları ser mürakıb mevki
ine oturtsunlar. Biz se vatanımızın 
ne o tefrite, ne bu ifrata düşmesini 
isteriz. İhtiyarı, zaten tabiat 
kanunları eUyor; üstelik bir de içti
maî nizamlarla ezmeğe lüzum yok
tur biçareyi... Bizim kadrolarımızda 
her yaştaki insana yer bulunmah-
dır. Birinin kuvveti, ötekinin tecrü
besi kadar lâzımdır. Her şeyde ma
kul ve mutedil olan rejimimizden 
beklediğimiz budur... 

... Benim itirazım şuna! - diye 
dostum devam etti. - Her gördüğü 
sakaUıyı babası sananlar gibi, biz de, 
her gördüğümüz ecnebi)^ kendimize 
üstün tevehhüm ediyoruz. Bir arkada
şım vardı: 10 lira maaş zammile ken
disine bir atölyenin idaresi verilmiş
ti. İşi çıkıp ayrıldı. Yerine bir ecnebi 
getirtip 400 lira maaş verdiler. İaşe
si, ibatesi caba. Memleketimizde an
cak ayda yirmi lira sarfetti. Fakat 
selefi kadar faydah olmadığı tahak-

1 
Kızıl vakaları 
Mekteplerde 

sıhhî tedbirler 
alındı 

Galatasaray lisesinin Ortaköyde bu
lunan ilk kısmmda üç kızü vakası gö
rüldüğünü dün yazmıştık. Şehrimiz
de tek tük diğer bazı vakalara da te
sadüf edilmiştir. Bu sebeble mektep
lerde sıkı tedbirler alınmıştır. Bütün 
mekteplere tebligat yapılmış, çocuk
lar arasmda nezleli olanlara, kırgmUk 
alâmetleri gösterenlere derhal izin ve-
na lüzum görmüş, bu maksadla 
rin sıkı bir muayeneye tâbi tutulması, 
kızıl olduğu tahakkuk ettiği takdirde 
hemen malûmat verilmesi bildiril
miştir. ^ 

Gazi köprüsü 
30 dubadan 17 si geldi 

ve çoğu kuruldu 

Gazi köprüsüne konacak olan du
balar 30 tanedir. Bunlardan 17 si 
şimdiye kadar gelmiştir. Bunlardan 
çoğunun montajı bitmiştir. Diğer 13 
duba da önümüzdeki marta kadar 
şehrimize gelecektir. Otuz dubanın 
hepsi köprüye konmıyacaktır. Köprü 
24 duba üzerine kurulacaktır. Altı 
duba ihtiyat olarak muhafaza edile
cek, köprünün istinad ettiği dubalar
dan birine bir anza hasıl olursa o du
balardan biri konulacaktır. 

Son zamanlarda köprünün beton 
ve ahşap olacak kısımlanna konacak 
olan demirin miktarı hakkında köp-
rüjrü inşa eden Alman firması ile Be
lediye arasmda bir noktai nazar ihti
lâfı çılanıştır. 

Belediye, firmamn inşaat fiatini 
arttıracak olan bu talebini kabıü et
mediğinden Nafia Vekâletinden tali
mat almak üzere Belediye yollar ve 
köprüler müdürü B. Galip Ankaraya 
gitmiştir. B. Galip bu hususta Nafia 
Vekâletinin talimatmı aldıktan son
ra şehrimize dönecektir. Maamafih 
Vekâletin Belediyenin noktai naza
rım kabul edeceği kuvvetle tahmin 
ediliyor. 
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kuk ederek kontratı uzatılmadı, 
evvelce kabul edUen bir madde mu
cibince, bütün tasarrufunu ahp dı
şarı götürdü! Şimdi yerinde ayni 
Türk vardır. Kendisinden daha iyi 
netice almıyor. Fakat verilen para: 
Gene 10 lira zam... 

«Ecnebinin bize faik olduğu geçen 
asırlann yadigârı bir zihniyettir. E-
vet o zaman garbh üstündü. Fakat, 
muayyen bir yetişmesi olan, teknik 
bir kadronun içine giren bir Türkü 
halâ ecnebiden aşağıdır sanmak ba
tıl itikadlanmızın en saldmidir. 

— Buna rağmen ecnebi mütehas
sıslardan daha pek çok öğrenecekle
rimiz olduğu da muhakkak değU mi?... 
Garphlaşıyoruz, fakat tamamile garb 
olduk mu?... Ecnebi hajrranhğma lü
zum yok ama, onun yerine de ecnebi 
düşmanhğı tohum halinde bile be-
Unnemelidir. 

(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Ucuzluk mücadelesi ve 

nakliyat pahalılığı 
Boğaziçinde, karşıdan karşıya 

yirmi beş kuruşa, yirmi kuruşa 
sandal geçmektedir. Sarfedüen 
emeğe nazaran ne tumz. 

Köprüden Üsküdara ise vapur 
bUetl 14 kuruştur. Bu fiat havsor 
laya sığmaz; zira deniz naJdiya-
tiTun emsali içinde en ucuz oldu
ğu meşhurdur, Üsküdar vapurla
rı hiç bir saman boş değildir. De
rnek bu pahalılık bir sebeple izah 
olunamaz. Böyle tarifenin tasdi
kini de havsala almaz. 

Ucuzluk mücadelesi mevzuu-
bahs olduğu şu sıralarda bütün 
nakliyat fiatleri de yeniden göz
den geçirilmeli. Meselâ Beşiktaş-
tan Taksime otobüs de 14 kuru
şadır. Ateş pahasına! 

Hava soğudu 
Birçok yerlerde kar yağı

yor, Karâdenizde fırtına var 
Bir kaç günden beri nisbeten düz

gün geçmekte olan hava dün şehri
mizde ve memleketin her tarafında 
soğumuş, bazı yerlere kar yağmağa 
başlamıştır. Şehrimizde hava dün ak
şama kadar kapaU geçmiş, akşam ü-
zeri yağmur başlamıştır. Karâdeniz
de fırtma vardır. 

Yeşilköy rasad merkezinden öğren
diğimize göre, dün şehrimizde rüz
gâr şimalden saniyede 5-6 metre sür
atle esmiştir. iSaat 14 de hava tazyi
ki 765,5 milimetre, en fazla sıcaklık 7 
ve en az da 0,2 santigrad olarak kay-
dedümiştir. 

Yurdumuzda hava umumiyetle 
fazla bulutlu ve yağışh geçmiştir. 
Yağışlar Çanakkale, İzmir ve Antal
ya havalisinde yağmur, Eskişehir ve 
Konyada kai' şeklindedir. Rüzgâr 
Trakya ve Ege de şimalden, Orta A-
nadoluda cenubdan. Cenubî Anado-
luda Şarktan orta kuvvette esmiş, 
diğer mmtakalarda saldn kalmıştır. 

Mühendis m e k t e b i n d e yen i 
bir y a t a k h a n e kısmı yapı l ıyor 

Mühendis mektebinin üst katı 
yatakhanedir. Mektep idaresi yatak
hanelerin dershanelerin bulundu
ğu binadan ayn bir yerde olması-
sına lüzum görmüş, bu maksadla 
mektep binasının arka tarafmda bir 
pansiyon yaptırmağa karar vermiştir. 
Yeni pansiyonun temeli bugünlerde 
atüacaktır. Bu pansiyon yapıldıktan 
sonra yatakhaneden boşalan kısım 
dersahenelere tahsis edilecektir. 

Sidneye Istanbulun resimleri 
g ö n d e r i l e c e k 

Avusturalyanın paytahtı olan Sid-
ney şehri belediyesi dünyada maruf 
şehirler"" için resimli bir eser neşret
meğe karar vermiş ve bu meyanda 
İstanbul belediyesine de müracaat 
ederek İstanbul hakkında malûmat 
ile şehrin manzaralarım gösteren fo-^ 
tograflar istemiştir. İstenilen malû
mat ve resimler hazırlanarak gönde
rilecektir. 

Süt fabrikası 
Belediye bu sene 

içinde kurmak 
istiyor 

Belediyenin temiz süt temini İçin 
bir fabrika kuracağım yazmıştüt. 
Fabrikamn kaça mal oalcağl hesab 
edilmektedir. Tesis masrafı tesbit edil
dikten sonra bu para Belediyeler ban
kasından yapılacak bir istikrazla te
min edilecektir. 

Belediyenin yaptığı tedkikatm ne
ticesi hükümete bildirilecek, ahnacak 
talimat üzerine süt müstahsillerUe 
mütevassıt ve perakendecilerin fab
rikamn tesisinden sonra yapacakları 
vazifeler tesbit edUecektir. Belediye, 
süt fabrikasmı bu sene içinde kurmak 
fikrindedir. 

Yardım teşkilâtını geniş
letmek için tedbir alınıyor 

llkmekteplerde çocuklara yapıla
cak olan yardım teşkilâtı birlik mer
kezi bugün Parti merkezinde vali ve 
belediye reisi B. Muhiddin Üstündağm 
reisliği altında toplanacaktır. 

Bugünkü toplantıda biri mektep
lerde yardım gören yoksul çocuklarm 
sayısını arttırmak, diğeri de çocukla
ra haftada her gün - hattâ pazarlan 
da - öğle yemeği vermek meseleleri 
görüşülecektir. Malûmdur ki mektep-
lerdeki yoksul çocuklara şimdiki hal
de çarşamba ve cumartesi günleri öğ
le yemeği veriliyor. 

Verilecek karann derhal tatbikine 
geçilecektir. Bımun için her semtteki 
himaye heyetlerinin bütçeleri yeni 
ihtiyacı karşılayacak surette tanzim 
edilmiştir. 

Y ü k s e k D e n i z t icaret mekteb i 
mezunlar ı cemiye t i 

Yüksek Deniz ticaret mektebi me-
zunlan cemiyeti, ilk teşkili münase-
betile idare eheyeti seçmek üzere ge
çen hafta yaptığı toplantısmda, ve
rilen karar mucibince, büyüldere ta
zim telg^raflan çekilmişti. Atatürke 
çekilen telgrafa Riyaseti Cumhur u-
mumî kâtibi tarafmdan şu cevap ve
rilmiştir: 

«Yüksek Deniz ticaret mektebi me-
zunlan cemiyetinin ilk içtimaa mü-
nasebetUe gpsterUen temiz duygula
ra Atatürkün teşekkürlerini bUdiri-
rim.» 

Kâtibi umumi 
Başvekü, Dahiliye ve İktisad Ve

killeri şu telgraflan çekmişlerdir: 
«Kongrenin hakkımdaki güzel 

duygulanna teşekkür eder, basanlar 
düerim. 

Celâl Bayar 
«Cemiyete basanlar diler, gösteri

len iyi duygulara teşekkür ederim.» 
Şükrü Kaya 

«Telgrafımza teşelîkür eder, cemi
yetinize muvaffakiyetler düerim.» 

Sakir Kesebir 

İSTANBUL HAYATI 

Meğer daha ustalarîmiş ? 
B^oğlundan Cihangire giden yo

kuştan iniyordum* Sinsi yağmur 
yüzümü, gözlerimi iğneliyor, lâtikle-
rimin altmda vıcık vıcık kayan kal
dırım taşlarında düşmemek için sen-
d^jrordum. 

Yolun dönemeç yerinde hafif bir 
inUti duyar gibi oldum. Karşıdan 
bir gölge bdirdi. Aramızdaki mesa
fe kısaldıkça gölge büyüyor, akşa
mın alaca karanlığı içinde korkunç 

'bir hayalet gibi önüme doğru yakla-
şıyordu. 

Nihayet, tam önümde bir insan 
yığmı durdu. Evet, üstüste yığıl
mış ve birbirini sürükUyen iki in
san... Kirden lüle lüle bükülen saç
lara, şakaidanndan, ensesinden do
lanarak, günlerden, belki haftalar-
danberi suya hasret çeken sakalla
rına sarılmış; avurtları kıllarla ör
tülü, gözleri çapaklı bir erkek. Ve, 
onun iki büklüm sırtına paçavra ha
linde uzanmış, kır saçları dağınık, 
çipU gözleri kapalı, uçuk benizU bir 
kadm. İkisi de yan çıplak bir hal
de. Üstlerindeki lime lime paçavra 
parçalanna baklakça insanm tüyleri 
dikenleniyor... 

EMcek, su-tındaki ezici yükün al
tında sendeUyerek bir adım daha 
attı ve inUtiyi andıran bir sesle mı
rıldandı: 

— Bayım, Şişliye daha çok yol 
var mı? 

Kızgm iHr çelik yay gibi {çimde 
burkulan bu sualin altmda âdeta 
çöktüm, ezUdim. Bu sefalet yığını 
demek ki. Şişliye kadar sürüklene
cek?.. Aradaki yol, bu sürüklenişle 
biter tükenir gibi değiL 

Cevap vermeğe vakit bırakmadan 
tekrar mırıldandı: 

— Anam çok hasta... Hastaneye 
götüreceğim, fakat üç buçuk kuru
şum var. Tramvaya almazlar ki... 

önümdeki yürek parçalayıcı sah
ne büsbütün açılıyor; seyri değil 
hayali İHİe insan tahammülüne sığ-
nuyan facia beynimi didikliyordu. 
Elimi cebime soktum, beni eve götü
recek kadarını ayırdıktan sonra üst 
tarafını, titriyerek uzanan avuca 
bıraktım. Sefalet yığmı, sürtüne sür-
tüne kajrpak kaldırımlara tırmanır
ken, onlan bir otomobile koyama
dığıma hayıflanarak ayrıldım. 

^radan bir kaç gün geçmişti. Ge
ne ayni yoldan iniyordum ve, ayni 
sahne Ue karşılaştım. Bu defa on
lar da önüm sua aşağıya doğru ini
yorlardı. Arkalarından ' yetişmeğe 
çalışırken yan sokağa saptılar. Köle
ye yaklaşınca sesler duydum. 

— Yüz kuruş daha isterim. 
— Hayır. Seni o kadar sırtımda 

taşıdım. Parayı da ben dUendin. 
Bir şişe rala ahp yorgunluğumu dinr 
dirmiyecek miyim? 

— Herkesi açındıran da bmim. 
Ben böyle ölü gibi yatmasam sana 
kimse on para bfle vermez. 

Ben köşeden çıkar çıkmaz ikisi 
birden ellerini' koyunlarına sokarak 
benden daha sağlam adımlarla koşa 
koşa kaçışmazlar mı? 

Meğer bunlar, sık sık yakamıza 
satılan tufeylilerin daha ustaları 
imiş. Cemal Refik 

••ıııııııtıııııııııiHmıiMiıııııımiHmnııııııııııııiHiıiHHiııınııııııııiHMia 

B e l e d i y e spor teşekkül ler ine 
yardımı artt ıracak 

Belediye her seneki bütçesile spor 
teşekküllerine muayyen bir miktar 
para ile yardım etmektedir. Bu seneki 
bütçede bu yardım miktan arttırıla
caktır. 

Bay Amcaya göro.., 

— Bilmem nerede 
yapılmış bay Amca.. 

bir sun'î adam Amma tıpkı insan gibi yiyor
muş. 

Içiyormuş.. Kalkıp gidiyormuş!... B. A. —i Tam zamane adsmu!... 
— Neden?... 
B. A. — Baksana para vermeden 

gidiyor I... 
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iktisadî ve malî hafta 
0 » L8ma!tfaıg»*^-a-3 

Fransadaki kabine değişikliği Avrupa 
borsalarında iyi tesir yaptı 

Avrupanıh siyasî adamlanm garip 
bir haleti ruhiye kaplamıştır. Saray-
bosna vakası akabinde olduğu gibi, 
kendilerini umumî bir harbin arife
sinde görüyorlar. Diplomatlar bir 
memleketten öbür memlekete durma
dan mekik dokuyorlar; yeni yeni an
laşmalar, ittifaklar akdetmeğe çalı
şıyorlar. Avdetlerinde, kendi milletle
rine dünya vaziyetinin pek fena ol
duğunu, bu gidişle harbin patlaması 
yakm olduğunu söyliyerek, harp te-
darikâtmı ikmal etmek lüzumunu 
tekrar ediyorlar ve bu suretle daimî 
bir üzüntü ve heyecano sebep olu-
yoriar. 

Belki bu şüphe ve korkulann asıl 
ve esası yoktur; belki de bu tedarikât 
lüzvunsuz yere yapılarak altmdan 
kalkınamıyacak beyhude masraflara 
girişümiş oluyor. Fakat sinirler o 
kadar gergindir ki, galiba hakikî va
riyeti kimse göremiyor. 

Fransızlar o quelque chose malheur 
est bon, derler. Beynelmilel ihtilâtat 
korkusu, ihtüâl ve inhilâl tehlikesi 
Fransızlarm akıllarım başlarma ge
tirmiş ve dahilî tefrikalarını unuttura
rak iş görebileceğe benziyen bir kabine 
teşkil etmelerine âmil olmuştur. 

Yeni kabinede iktisadî ve malî ma-
hafilin hem korktuğu, hem de nefret 
ettiği komünist ve sosyalist elemanlar 
yoktur. Bu itibarla sermayedarların 
hazineye müzaheret etmeleri, bilhas
sa hesap muvazenesinin Fransanm 
aleyhinde kalmasım mucip olan ha
riçteki servetlerini tekrar memlekete 
getirmeleri beklenebüir. Yeni Chau-
temps kabinesi iş adamlarma itimad 
telkin edecek vaziyettedir. Yeter ki 
hükümeti tutacaklanna söz veren 
sosyalistler (ki parlâmentoda parti 
İtibarile ekseriyeti teşkil ederler) 
ileride yine kambiyo serbestîsine ma
ni olmak istemesinler. 

Bütün Avrupa siyasî mahafUl bu 
yeni teşekkülden memnundur; hattâ 
Almanya ve İtalya matbuatı bUe sem
patilerini saklıyamamışlardır. Efkârı 
umumiyeyi temsil eden Paris borsası 
hafta zarfmda hayli faaliyet göster
miş ve millî rantlar yükselmiştir. 
Umumiyet itibarile diğer piyasalar 
da iyidir. Bühassa Londra ve Belçika 
sağlamdır; yalnız Nevyork borsası da
ha' kendini toparlıyamamıştır. Dahilî 
ahvale zamimeten Uzak Şark mese
lesinin muhtemel akıbetleri kendisini 
çok düşündürüyor. 

Financial News gazetesinin yazdı-
ğma göre, İsviçre Millî Bankası mem
leketteki büyük banaklara bir tamim 
göndererek hariçten gelecek serma
yeleri kabul etmemelerini ve reddede-
miyeoek vaziyette bulunduklan tak
dirde faiz vermedikten başka, muha
faza ücreti almalaruu tavsiye etmiş
tir. Ayni gazete, son hafta zai-fmda 
Fransadan İsviçreye 100 müyon al-
tm frank gönderildiğini kaydetmek
tedir. 

Almanya hükümeti harbi umumî
den evvel ihraç olunan istikraz tah
villerinden 1 temmuz 1920 tarihinden 
sonra satm almış olanlarm zararım 
bir dereceye kadar tazmin etmek üze
re (Neubesitz) nanunda yeni bir is
tikraz akdetmişti. Bu Neubesitz tah
villerini hükümet elyevm yeni bir su
reti tesviyeye tabi tuttuğunu ilân 
etmiştir. Tahvilleri eskisi gibi 1970 se-
iMsine kadar faiz yürütmiyerek bu 
tarihte başa başa tediye edecek; bu
nunla beraber, arzu edenlerden, şim
diki piyasa fiati olan yüzde 28,25 esas 
üaserine nakdoı satın alacaktır. Müra
caat müddeti 15 şubattan 30 haziran 
1938 tarhine kadardır. 

Hamburgda gayet mühim bir kam
biyo kaçakçüığı şebekesi yakalanmış
tır. Yüz on kişi zan altma ahnmış-
tır. Bunlar arasmda büjrük bir zahi
re taciri, fabrika sahipleri ve baza 
banka müdürleri vardır. Almanyada 
kambiyo kaçakçıhğı ya^ıarüar hiya-
neti vataniye ile ittiham cdunurlar. 
Onun için mesele Almanyada oldu
ğu kadar hariçte de derin bir tees
sür uyandırmıştır. Kambiyo kontrol 
işinin umumi komiseri olan general 

Goering tahkikat neticesinden ken
disinin günü gününe haberdar edil
mesini emretmiştir. 

Romanya hükümeti, 1 kânunusani 
1930 dan sonra iş yapmak üzere mem
lekette yerleşmiş olan ecnebilerin Ro-
manyadan ihraç edilmelerine karar 
vermiştir. Bu tedbirden yalnız hü
kümet menfaat ve hesabına çalışan 
firmalar istisna edümiştir. Bu kara-
rm muhtemel akisleri hakkında Av
rupa gazeteleri henüz bir şey yazmı
yorlar. 

*** 

i s t a n b u l b o r s a s ı n d a v a z i y e t 
Piyasaimzı hali hazırda alâkadar 

eden mesele menkıü kıymetler ve 
kambiyo borsasmm gelecek nisandan 
itibaren Ankaraya nakli keyfiyetidir. 
Acentelerimiz orada iş görmek üzere 
şimdiden tedariklerde bulunuyorlar. 
Yalnız burada kalacak olan müşte
rileri ile münasebatı idame için bir 
çare düşünmektedirler. Gerçi hükü
metimizin son kararı üzerine yüzde 
yedi buçuk faizli ttirk borcu tahvil
lerinden Türkiye dahilinde tedavül 
edenler aşağı yukan sabit bir fiat ik-
tisab etmiş oldukları için bunlar üze

rine birer â livrer muamelât icrasma ne 
lüzum ne de fayda kalmıyacaktır; fa
kat peşin muamelât için de olsa, müş
terilerin ekserisi İstanbulda bulun
mak itibarile acenteler onlarla teması 
muhafaza etmek istiyeceklerdir. Şa
yet borsalar kanunî acentelerin, bor
sa ordinolairmı buradan alıp Ankara-
da temerküz ettirmek üzere İstanbul
da birer büro veya muhabir ikame et
melerine mani ise, o vakit İstanbıüda 
kendiliğinden bir mutavassıt sınıfı 
meydana çıkması ihtimali vardır ki 
bunlar için tabiî bir tedbir düşünü
lecektir. 

Hafta zarfmda Ünitürk üzerine 
muameleler normal bir surette cere
yan etmiş ve cumartesi akşamı üç 
serinin fiati de 19 lirada kalmıştır. 

Anadolu grupunda aksiyonlar fiat-
lerini muhafaza etmektedirler; tah
villerle mümessil senetleri azıcık ge
rilemiştir; son fiatler şunlardır. 

Hisse senetleri 23,75 lira 
Tahviller 40,55 » 
Mümessiller 39,80 » 

Ergani istikrazı 98,50 kuruştur. 
Sivas - Erzurum talıvillerinin dört 
serisi de 95 kuruşta sabittir. 

Merkez bankalarmda muamele ol
madı gibi. Son fiat 98 liradır. 

Endüstriyel kâğıtlar umumiyetle 
hareketsiKİir. Aslan çimento hafta 
zarfmda bir aralık 12,95 liraya' ka
dar yükseldikten sonra cumartesi gü
nü 9,75 lirada kaldı. 

Diğer bazı nominal fiatler: 
Tramvay 10 lira; umum sigorta 11,50 
lira; İttihadı millî 24 lira; Terkos 
7,25 lira; Üsküdar - Kadıköy Su şir
keti 3 lira; Bomonti 8,05 lira; İttiliad 
değirmencilik 12,75 lira; Şark değir
mencilik 0,97 hra; Telefon 8 lira; Şir
keti Hayriye 15 lira; Ominyüm 0,93 
Ura; Şark ecza deposu 2,35 lira. 

Borsa harici muameleler 
Altm ahm satımı memnuiyet altı-

ns( ahndığı için hiç bir muamele ce
reyan etmöniş, fiat tespiti de müm
kün olamamıştır. Ancak hükümetin 
son kararı üzerine muayyen banka
lar tarafmdan yeniden muamelâta 
başlandığı takdirde fıatlerin sukut 
edeceği memul bulunduğımdan vak-
tne altm iddihar edenler düşünce 
i^dedirier. 

Mısır Kredi Fonsiyelerinde dört beş 
puvan kadar tereffû vardır; son mua
mele fiaUeri şunlardır: 

1903 terta^ 105 lira 
1911 » 97,50 » 

Şehir Tiyatrosu operet lusmı 
Bu ak^am saat 2030 da 

A T N A K O Z K A D I S I 
Komedi 6 taUo 

Yazan: Cri&l Müaahlpofelu 

Truelde kanlı harb 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

Londra 23 — Sunday Ref eree ga
zetesi diyor ki: Amele partisi mebus
larından Ellen Wılkmson'un söyledi
ğine göre Hitler ile Mussolini mart 
aymda Avusturyanm Almanyaya il
hakım ilân etmek ve İspanyada bü
yük bir taarruza geçmek hususunda 
mutabık kalmışlardır. Bu faaliyetler 
Japonların İngilizleri telâşa düşürmek 
maksadilc Hong-kong'a yapacakları 
taarruza tesadüf ettireceklerdir. 

M u s s o l i n i İ s p a n y a iş ini ç a b u k 
b i t i r m e k i s t iyo r 

Parts 23 (A.A.) — İspanya harbin
den bahseden Populaire diyor ki: 

«Bir çok yerlerden gelen haberlere 
göre, İtalya, asilere silâh ve insan gön
dermekte devam eylemektedir. Pal-
ma de Majorque ismindeki İtalyan 
tayyarelerinin Valensiya, Barselon 
vesair şehirleri şiddetli bir surette 
bombardımana devamlan da bunu 
göstermektedir. Mussolini, İspanya 
işini «çabuk bitirmek» istemektedir. 
Her zaman olduğu gibi, dahilî ve ha
ricî güçlüklerini bir ileri harekette 
örtmek tasavvurundadır. Temel, İs
panyada faşizm müdahalesinde yeni 
bir safha açmaktadır.» 

S a l a m a n k a n ı n b o m b a r d ı m a n ı 
Cebelüttank 23 — Evvelki gün 

hükümete mensup müteaddid filolar 
ta'rafııij^an Salamanka bombardıman 
edilmiştir. Bobmardıman evvelce sa
nıldığından daha fazla hasara ve za
yiata sebep olmuştur. 

Salamankada; bombardımana şa-
hid olarak bugün Cebelüttarıka ge
len sözüne inanüır kimselerin ifade
lerine göre, ölü miktarı 225, yaralı-
larm miktarı 400 dür. 20 bomba şe
hir dahiline, 15 bomba da: surlar ha
ricine düşmüştür. Bombalardan ikisi, 
general Franko nezdinde bulunan 
yabancı devlet mümessillerinin otur
makta olduğu büyük otel civarında 
patlamıştır. 

B o m b a r d ı m a n e d i l e n İng i l i z 
v a p u r u 

Barselon 23 (A.A.) — 20 ikincikâ-
nımda Tarragone limamnda üç asi 
hücum tayyaresi tarafından bombar
dıman edilmiş olan Thorpenes vapu-
runım kaptanı Havas muhabirine de
miştir ki: 

«Bombardıman neticesinde 4 kişi 
ölmüş, 7 kişi yaralanmış ve 4 tayfa 
da kaybolmuştur. Thorpenes'in bu
lunduğu mahal, limandan ve askerî 
hedeflerden çok uzakta idi. Bu se
bepten dolayı geminin hassaten he
def ittihaz olunduğunu kuvvetle zan
nediyorum. 

Geminin iki tarafı da İngiliz renk
lerine boyaiımıştı ve ingiliz bayrağı 
da çok vazih bir surette geminin kı-
çmda dalgalanıyordu. Geminin on 
metre yanma düşen 500 kiloluk bir 
mermi, gMnide 8 metre genişliğinde 
ve 15 metre uzunluğunda bir rahne 
açmış ve kazan borularını patlatmış
tır.» 

AKŞAM 
Abone ücretleril 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuru* 2700 kuruf 
< ATLK 750 > ]450 > 
S ATUK 400 > 800 > 
1 AYLIK 160 > — t 

Posta Itühadma dahil olnuyan 
ecnebi memleketler: Benelltl 

8000, altı aylığı 1900, tç 
•ylıtı 1000 kuruftıa. 

Adrea tebdUl Icln yirmi bef 
kuruşluk pul göndermek l&nmdır. 

Zilkade 22 — Ruzukasnn 78 
1. İMMk CflMi OfU İkİMU Akfm Taln 

E. 12,22 2,03 7,12 9,46 lljOO 1,36 
Va. 5,36 7,17 12;26 15,00 17,15 18.51 

idarehane: Babıâli chran 
Acunualuk So. 

No. I I 

EBTUĞBÜL SADt TEK TİTATKOSÜ 
" M M H H j i Bu gece: (Kadıköy . 
^ ^ 5 ^ ^ ^ F Süreyya). Sah: (Bakn--

^ m ^ ^ İcay). Qar«amba: {OAÜ-
^m^^ dar) sinemalarmda 

^ ^ ^ Hanımlar Terdhanesi 
T .VodvU 3 pecde. 

Bursada ( Akşam ) in 
sabş yeri 

cAKŞAMı gaıetesi ve tAKŞAM ne«-
tiyatı» Borsadia mânhaaran Atatürk 
caddesi Okull&r Pazarında satümak-
tadu. TA^ŞAM» abonelerine hnsusl 
tensil&t yapılıl. Sabibi Bay Bsada 
müracaat. 

ATEŞ BÖCEĞİNDEN sonra 

İşte size büyük bir film daha 

BİR KADİN TALii 
Fransızca sözlü • A Ş K ve İ H T İ R A S fümi 

J O A N W t L İ A M 

CRAWFORD • P O W E L L 
Çarşamba akşamı MELEK Sinemasmda 

I 

(Küçük Lord Fauntleroy) 
F R E D D I E 

B A R T H O L t M E W ' i n 

L I O N E L B A R R Y M O B E 
ye M E L V Y N D O U G L A S 

ile beraber 
Bütün dünyada fevkalâde bir rağbet kazanan ve umumî 

bir heyecan uyandıran 

CESUR KAPTAN 
Fransızca sözlü filmi, önümüzdeki perşembe akşamından itibaren 

S A R A Y sinemasının 
Bu mevsfanin en büyük zaferi olacaktır. 

önümüzdeki Çarşamba akşamı 

SOMER sineması 
* V C T O R F R A N C E N ' i n 

3 üncü süperfilmi 

ye şimdiye kadaı- görülen DENİZ 
filmlerinin en muhteşem ve en 

muazzamı 

I A T E Ş 
Şaheserini GALA MÜSAMERESİ halinde takdim edecektir. 

Bu akşam: S A K A R Y A sinemasında 
Hareketli ve canlı bir mevzuda olan 

CASUS MART RİŞAR 
Büyük aşk ve casusluk Fransızca filmi başlıyor. 

Baş rollerde: 
EDWİGE FEUİLU»£ - ERİC yvn S^OHBİM ve JEANE GALLAND 

Elyevm hayatta bulunan ve Fransız casuslarmın en müdhiş ve en 
esrarengizi «MARTHE RİCHARD» m harikulade maceralarla dolu ha-

yatımn sinemaya almrruş muhteşem tarihçesi 

C
m Bn akşam S A K A R Y A sinemasında • • H I ^ 
1937 PARİS SERGİSİNİN] 
^ İ H İ Bütün harika ve güzelliklerini görmek zevkini duyacaksınız, • • • • • • n ^ r 

İ s t a n b u l D e f t e r d a r l ı ğ ı n d a n : 
Cins ve mevkii Muhammen bedeli 

Lira Kuru^ 

55 
Fatih Çarşambada Beyceğiz mahallesinin Mehmetağla hamamı 
sokağında eski 14 yeni 12 No. lu dükkân: 
Beşiktaşta Cihannuma mahallesinin Hasfurım sokağmda eski 
90 yeni 66 No. lu dükkâmn on sekizde üç payı. 33 40 

Yukarıda cins ve mevkileri yazüı emlâk hizalarındaki bedeller üzerinden 
ayrı ayrı açık arttırma usulile satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraiti ile di
ğer şartlarım öğrenmek isteyenlerin 31/1/938 pazartesi günü saat on dörtte 
yüzde 7,5 pey akçalarile Milli Emlâk Müdürlüğünde toplanan komsiyona gel
meleri. (M.) (281) 

Yüksek mühendis mektebi arttırma 
ve eksiltme komisyonundan; 
Yüksek Mühendis mektebi binası dahilinde «Elektrik laboratuarında» yap-

tttilacak olan «1041» lira 81 kuruşluk keşif bedeU inşaat ve tadilât açık eksilt
meye konulmuştur. Eksütmesi ̂ / l / 9 3 8 tarihine rastüyan perşembe günü sa
at 14 de yapılacaktu:. İlk teminatı 78 lira 15 kuruştur. Şartnamesini görmek 
istiyenlerin her gün ve eksütmeğe gireceklerin belli gün ve saatte Gümüş su
yundaki mektep binası dahilinde toplanan komisyona müracaatları ilân olu
nur. (380) 

İstanbul Nafia Müdürlüğünden: 
7/2/938 pazartesi günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

(989,07) l i ra keşif bedelli Üsküdar Tevkif evi demir parmaklık işi açık eksilt
meye konulmuştur. > 

Mukavele, Eksiltme, baymdırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, 
proje keşif hülâsasile buna mûteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat (75) liradır. 
İsteklilerin en az (500) liralık bu içe benzer iş yaptığına dair idarelerinden 

ajmıg olduğu vesikalara istinaden İstanbul Nafıa Müdürlüğünden eksiltme 
tarihinden bir hafta eîvvel almmış ehliyet ve Ticaret Ckiası vesikalan ile gel
meleri. (834) 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TtTA'nSOSD 
SanatMg NagM ve axk»-
daglan, okayocu KBcflk 
Bemlba ve MOoel tuyttaA 
Halk gecesi: liocalas 100. 

ber 7«r SO paradi 10 
B A H M S T I . t 
yodfU S P«cda 

tzmitte Şark Fazan Sadeddin 
Talim Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları ıstış 
yed Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Naoman dikiş ve yan makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levasmu 

saire bnlanur. 
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temlekelertne giden yöUann tehlike
de kalacağına ihtimal vermektedir. 

Meselâ Afrikamn garbinde İngilte
re üş Fransa arasında paylaşümış 
olan eski Alman müstemlekesi Kor 
meron kendisine iade edildiği takdir
de otuz kilometre uzunluğunda dar 
bir körfezin sonunda bulunan Duala 
limanaıın Almanlar tarafından gayet 
mahfuz ve müdafaası kolay bir taJv-
telbahir üssü ittiha» edilerek Atlas 
Okyanusuna höJdm olacaklarından 
tngütere üe Fransa korkuyorlar. 

Aynı zamanda Kamerun müstenir-
lekesi Afrikamn ortasındaki (Çad) 
gölüne kadar uzamaktadır. Buradan 
şimali Afrikadaki ttalyanın Tarabur 
lusugarb müstemlekesine ancak bin 
kilometrelik bir mesafe vardır. Hava 
kuvvetleri için bu mesafe mühim bir 
şey olmadığından Almanya ile İtalya 
Afrikayı ortasından bölmüş olacak
lardır. Berlin - Roma mihveri de Bat
tıktan Atlas Okyanusuna kadar uz> 
yacaktvr. Bu düşünceler Almanyaya 
müstemlekelerinin iadesi meselesini 
çok güçleştirmiştir. 

Feyzııllah Kazan 
•••amniMmıımıiHiıtııaıımnnıınnınnraıııınıııııınıtnHnımniimıııııııııiHmımtnıımıımıııııınıınıııınııııımımınnnıııııımınmnının 

Fransamn tekrar BaşvekSİ olan 
Chautemps Londradoh İngütere Baf-
veküile yaptığı görüşmelerde Alman-
yanın müstemlekelerinin iadesi ac^ 
bir mesele olduğunu ve tedkik edil
mesi icaJj eylediğini kararlaştrrnuşiu 
Lâkin ne bu meselede ne de ham mad
de menaJbiinden mahrum büyük sanor 
yi memleketlerinin ihtiyacmı temin 
meselesi üerlememektedir. 

Ham madde meselesini tedkik eden 
pelçikanm sabık BaşvektU Van Ze»-
îand İngiltere He Fransanm siyasi 
^art ve kayıdlar vazetmeik istemele
rinden dolayı dilediği gHH neticeler 
^ikaramamtştır. Müstemleke mesele-
Üne geUnce ÂkdenizdeM tngUtere ve 
Fransa ile İtalya arasındaki gergin
lik bu meseleyi çok zorlaştırmıştır. 

Almanyaya Afrikadaki eski müs
temlekeleri iade edildiği takdirde în>-
güterenin Htndistana ve Avustralya-
ya giden Akdeniz yolu gibi, bundan 
daha uzun velâMn daha emin sayılan 
Ümidbumu yciu da tehlikede kalor 
cağı ingütere tarafından muhakkak 
saytimaktadır. Fransa da gerek AtUu ı 
gerek Hind Okyanuslarındaki mile-

Deniz suyundan ve radyonun 

Afiyet şeker olsun küheylânım!.. 
Paris... Akşam saat beş... Openı 

meydanı insan kalabahğındaa ge-
(Umiyor... Kaldınmlarda omus omu-
u yürünüyor... Yollarda ot4mıobUr 
1er, otobüsler, kamyonlar, motosik
letler, ardarda venneden, sanki bir
birlerine zincirlenmişler gibi ak^ 
gidiyoriar.... 

Şık, çok şık, fevkalâde şık bayan, 
başında boru kadar uzun burmah 
şapka, elinde bavul küçüğü, büyük, 
timsah derisi bir çanta, üstünde 
ağır lutr bir manto, ayağında yılan 
derisi iskarpinler, fevkalâde şık, çok 
şık, şık im şık bir bajran seyrtt se
ter talimatnamesine yan çiznek, kal̂  
dınnu iHrakıp caddeye saptı, nakil 
vasıtalarını yararak yürüdü, cadde
nin ortasında duran ath seyrü sefer 
memuruna doğru ilertedl, çantasuu 
açtı, bir kaç parça şeker çıkardı, 
poUsin atına uzattı. 

Hayvan ağımı açtı, şık bayanın 
avucundakl şekerleri koea dllile kap
tı, kocaman dlşlerile kütür kütür 
çiğneyip yedL Kadm atm iri, kahn, 
etli boynunu okşadı ve gene seyrtt 
sefer talimatnamesine yan çizip, nâ  
kil vasıtalarım yardı, kaldırıma çıktL 

Parisliler, kadının bu haline alr 
dınş etmedi, amma bu hali gören 
yabancılar pek şaştı ve- içlmndea 
bili, yanındaki Parisliye sordu: 

— Bu da ne demek?.. 
Parisli gülümsedi: 
—• Son günlerde, süvari polislerin 

atlannı şekerle beslemek moda oldu; 
bayanlar çantalarına şeker dolduru
yorlar ve at^ polis görünce hemen 
koşup hayvana şeker veriyorlar!.. 
Himayei hayvanat cemiyeti de, bu 
kadınların atlara şeker verecekleri 
zaman, seyrü sefer talimatnamesine 
riayet etmemeleri için belediyeden 
izin çıkarttı!.. 

Bir boşanma davası 
Londranm yüksek sosyetesine 

mensup olan bir kadınm kocasına 
karşı boşanma davası açman Lon
dra, mahafilinde büjmk bir heyecan 
Uyandırmıştır. Boşanmak istiyen k»-
din, Kont Garrikln ssevcesldir. Bu 
kadm Amerika milyonerlocinden UF* 
risinin kızıdır. 

İngiliz K;ontu Garrlk İkinci koca-
stdır. Kontes Garrik Londronin yük
sek sosyetesine mensup kadınların 
en güzellerinden birisidir. Koolk 
Garrik admı taşırdı, tkl GarriM'er 
kral şimdiki Vindsor Dükünün en 
aziz arkadaşlanndandır. O kadar ki 
Vindsor Dükü. veliahd iken seyahat 
ettiği zamanlarda ekseriya Lord 
Oaıirk adım taşırdı, tkl Garrlkl'er 
bezan Fransanm pUl}lannda bulu
şurlar ve beraberce golf oynarlardı. 
Kont Oarrikle Amerlkah güzel zev̂  
cesinl herkes mesud bir kan, koca 
zannediyordu. Boşanma davasmm 
bacağı netice merakı mucip olmak
tadır. 

Y a l n ı z portakal suyu i l e 
y a j ı y o r 

Amerikanın Memfls şehrinde Noe 
adında bir papas bundan bir sene 
evvel insanlann lüzumundan fazla yi
yecek ve içecek aldıklarım ve bilhassa 

fada et yemenin İnsanlan gayri ahlâki 
harekâta sevkettlğlnl yazılannda söy
lemeğe başlamıştı. Müminlerine im
tisal numunesi olmak istiyen papas 
Noe bir senedenb^ yalnız portakal 
suylle yaşıyordu. Papas Noe bu gt-
danm vüciKİüne kâfi geleceğine o 
kadar emindir ki doktorlar kendisi
ni menetmek istedikleri halde o hap
la yalmz portakal suylle yaşamakta 
devam etmektedir. Bu hal uzun Ea-
mandanberi devam ettiği halde par-
pas hiç kuvvetten düşmemişti. Bu
nu hisseden papas şimdi her gün 
akbğı portakal suyu mlkdanm azal^ 
mağa başlamıştır. Noe yemek ya-
memek sayesinde vücudunun zin
deliğini muhafaza ettiğini ve insan
larda görülen ahlâksızlıklemn fazla 
gıda ile fazla içkiden üeri geldiğini 
iddia edip durmaktadır. Paı>asm ge
çirdiği bu hayat Amerikahlar tara-
fmdan büyük bir nilKakla takip 
olunmaktadır. 

kısa dalgalarından kuvvet 
istihsali için çalışılıyor 

Markoni ölell-
denberi lâboratu-
armdaki çalışma
lar sekteye uğra
mamıştır. Mesai 
alrkadaşlan. Mar
ki Solari'nin riya
seti altmda araş-
tınnalara devam 

etmektedirler. Ara
da yalnız bir fark vardır ki, o da 
Markoni berhayat iken bazan olgım 
bir hale gelen yeni bir keşfin âlim ter 
rafmdan ifşa edilmesinde bir mahzur 
görülmediği halde, şimdi bütün ka
şiflerin kesif bir esrar perdeslle örtür 
lü kalmasıdır. Bilinen şey, Markoni 
lâboratuarlannda deniz suyunun kuy« 
vetinden ve radyo kısa dalgalarmdan 
istifade edilmeğe çalışılmakta oldu
ğudur. 

Deniz suyvmdan istifade edilmesi
nin İtalya için fevkalâde ehemmiyeti 
vardır. Çünkü İtalya 7936 kilometre 
uzunluğunda deniz sahillerine malik 
olan bir memlekettir. 

Deniz suyımdan yalnız kimyevî su« 
rette değil, fizikî surette de istifade 
edilmek için son senelerde ban menir 
leketlerde tecrübeler yapılmağa ba^ 
lamnıştır. Deniz su37undan maden, 
benzin vesaire istihsalhıe uğraşümıç-
tır. 

Son tecrübeler Hattıüstüva deniş
lerinin satıhlanndakl sıcak su İle dip-
lerindeM buz gibi soğuk su arasmdakl 
hararet değişikliğinden kuvvet Istüv-
şalini istihdaf ediyordu. Bu tecrübe
lerden Fransada oldukça müsbet na-
ticeler elde edilirken, diğer taraftan 

ttalyada Markoninîn çalışma arkadaşları kömür 
ve petrol yerine deniz suyundan istifade edilmesini 
temin için çalışıyorlar. Aynı zamanda radyonun 
kısa dalgalarından istifade edilmesi için de uğra

şılmaktadır. Bu yazıda Italyadald mesaî 
hakkında dikkate şayan malûmat,vardır 

Amerikada da med ve cezir esnasm-
dakl satıh farklanndan enerji kazan
mak için geçen sonbaharda tecrübe
ler yapılmağa başlanmıştır, tki tabii 
körfez arasmda tesis olunan bir eleto-
trik fabrikası bu satıh farklarile tağ-
diye edilecekti. 

Zannedildiğine göre, Markoni, de
niz suyımdan kuvvet, enerji İstihsali 
mes^esinl halletmiştir. Onun buldu
ğu usul, Akdeniz iklimine uygun (dan 
bir usuldür. Malûm olduğu veçhile 
Akdeniz ne çeşid hararetli tropikal 
bir denizdir, ne de Atlas Okyanusu gt-
bl nül farkları arzeder. Markoni'nin 
Akdeniz için keşfetmeğe muvaffak (d-
duğu usul sayesinde, İtalyan istihsa-
lâtı İçin yEikm zamanda yepyeni bir 
bir enerji membal meydana çıknlacar 
ğı kuvvetle ümld olunuyor. Bu yeni 
enerjinin İtalyada eksik olan kömüı 
ve mayi mahnıkat fıkdanım telâfi 
edeceği zannediliyor. Hayatmm bü
yük bir kısmmı denizlerde geçirmif 
rtan müteveffa Markoni'nin Okya-
nuslarm esnûrmı kapmağa muvaffah 
olmuş olduğu söyleniyor. 

Radyonım kusa dalgalarmdan isti
fade meselesine gelince, bu iş denil 
sulanndan enerji kazanüması mese

lesinden daha zi
yade gizli tutulur 
yor. Kısa dialga-
lann bir madde 
olduğu ve bu ee-
rarenglz madde
nin birçok saha
larda kullanılar 
bUeceğİ zannedi
liyor. 

Malûm olduğu gibi, bugün kısa dal
galarla yalmz şada nakledilebilmektaı 
dir. Halbuki radyo dalgalaruun va
zifesi bu şada nakille tükenmiş olmu
yor. Çünkü kısa dalgalar öyle bir kuv̂  
vetür ki kudretini daima yükselti
yor, yükselttikçe görünmez bir halde 
kalıyor ve bu kuvvetinin tesirlerini 
pek uzak mesafelerde bUe hissetti* 
riyor. 

Bu cihetler göz önünde tutularak 
radyo dalgalalnmn şimdiye kadar ta
savvur ve tehayyül edüemlyen mak-
şadlar için kullanılacEiğı, çünkü bu 
dalgalann en uzak mesafeleri bir han> 
lede aşabilen bir elektrik cereyanın
dan ibaret bulunduğu söyleniyor. Ta
bi! radyo dalgalan arasmda en ziya
de kısa dalgalar, mevzuubahis edili
yor. Çünkü en ziyade bunlarda kuv
vetli enerji üniteleri bulunduğu dür 
şünülüyra*. Fakat kısa dalgalardan 
hangi sahalıarda istifade imkânları 
mevcud olduğu meselesi o kadar gidi 
tutuluyor ki bu hususta îmriinir ur 
şey söylenaoıez. 

Yalnız ttalyada değil, dünyanm hei 
tarafmda, Markoni'nin laboratuarın
da yapılmakta olan tecrübelerin ne
ticesi pek büyük bir mnak ve alâka 
ile bekleniyor. 

Aynı günde öldüler 
İngüterede geçen gün ihtiyar bir 

l^an koca evlenmelerinin eüinct yıhnt 
tesid etmek için büyük hazırlıklar yo 
pıyorlardı. Erkek 76 ve kadm 71 yaşın-
da idüer. Altın izdivaç Içtn bir taraf
tan hazırlıklar yapılmakta iken, me-
^(liimden dört beş gün evvel kadm 
^ soğuk algınlığı neticesinde hastam 
^o-ndt, hastalığı zatürreeye çevirdL tîtr 
tiyar kanstmn hastalığına çok üzülen 
fioca o kadar derdlendi M, nihayet o. 

da hastalandı ve eUind izdivaç gün
lerinin sabahı vefat etti. Bu eUm futr 
beri hasta kadından giüemek münv-
kün olamadı. Hastahğı iyiliğe yüa tut
muş olan kadın, kocasmın vefatı ha
berini altnca, hastahğı nüksetti v» ay
ni gün öğleden sonra o da vefat etti 
ZaoaJh ihtiyarlara aJitn Izdivaçlannı 
yeryüzünde değü, ffbür dünyada teetd 
etmek müyesser oldu. 

Yürük delikanlısı 
Hâkimin sorduklarını 
bir türlü anlıyamadı, 

avukat tutacak! 
izmir (Akşam) — Bir suçtan do

layı İzmir sulh ceza mahkemesine 
getirilen bir yürük delikanlısı, hftr 
kimin kendisine sorduğu sualleri bir 
türlü anhyamamıştır. Hâkimle suç
lu yürük delikanlısı arasmda şu mu
havere geçmiştir: 

— Hâkim — Sabıkan var mı? 
— Suçlu — Ne diytm sen? 
— Mahkûm oldun mu? 
—̂  Mamur (memur) olmadım. 
— Biç cezaevine girdin mi diye

nim. 
— Şerkıt erine mi? 
Hâkim biraz hiddetlendi: 
— Adam hapi^aneye girip çıktm 

mı hiç? 
Suçlu, gene bir şey anlamamıştı. 

Etrafındakilere istimdatkâr bir na> 
zar fırlattı: 

—I Ne diyo ki bu adam, diye no-
nldandL 

Bir dinleyici t 
— Dama girdin mi? diye aoruyor. 
Cümlesile tavzih etmek istedi, âu^ 

lu, yüzünü hâkime çevirdi: 
m- Dama her vakit girer, çıkanı» 

Damda hayvanlar bulunur. 
Suçlu, gene anlamamıştL Hâklâ 

aode etti, suçlu: 
.— Bana bak yal dedi. 
^- Baktım sanal 
— Ben abukat (avukat) tutçen. 

Ne diyon sen ben annamıyom. 
— Sana bir ay müsaade., avukatım 

m tut, getir. Bakalım hanglniı bir
birinizin derdini anlayabileceksinlg, 
Haydi köyüne... 

Suçlu, kıpıyı da bulamadı, mü^ 
haşirin yardımile Tnahirftrnft salonun
dan çıkarıldı ve gitti. 

Sivasta yeni bir gazete 
Sivasta Kepenek admda bir gazete 

çıkmağa! ba^amıştır. Arkadaşımızı 
t6t»lk ve muvaflakijret temenni ede
riz. 

Izmîrîn îman için 4 milyon 
liraya ihtiyaç var 

İzmir belediyesi, şehir meclisine verilmek 
üzere mühim bir teklif hazırladı 

izmir (Akşam) —. izmir şehir meo-
lisi 1 şubatta toplantılarına başhyar 
çaktır. Belediye reisi B. doktor Beh
çet Uz, şehir meclisinin şubat devre
si toplantısı için mühim bir teklif ha
zırlanmıştır. Bu tekUfte îzmirln 
mühim Ihtiyaçlan ve iman için 
yapılması lâzım gelen büyük işler 
gösterilmektedir. Bu işlerin başarıl
ması için dört milyon liraya ihtiyaç 
vardır. Bu parayı İzmir belediyesinin 
derhal bulup sarfetmesl, şehrin dar 
bütçesine göre imkânsızdır. Fakat hor 
mühim iş gibi İzmir şehrinin büyük 
i^ert de bir plâna bağlanmış olacak 
ve İzmirde imkân bulundukça bu iş
ler yapılacaktır. Maamafih hükü
metin, asan atikası bol şehirlerimi
zi derhal imar için verdiği karar ha
tırlardadır. Bu giW şehirlerimizin l-
manm temin hususunda devlet büt
çesinden 3rardımlar yapılacaktır. 

Bunlardan en başta geleni İstan
bul ise İkincisi de hiç şüphesiz İs-
mirdlr. Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımla tzmlrln çehresini derhal 
değiştirebilecek bu işler, uzun za
man beklemeğe lüzum kalmadan, bir 
İki sene gibi kısa bir zamanda başa-
nlabillr. Zaten şehir meclisinin, bu 
tekllfl tasvip ettiği takdirde hüktü-
met merkezinden yaıkhm istemesi 
çok muhtemeldir. 

Beleldlye reisliği tarafından şehir 
meclisine yapılacak tekUfde iDc İş 
müstakbd imar plânının hazırian-
ması için bütçeden 40,000 lira ayrür 
maşıdır, tmar plânı yapıldıktan son
ra da şehrin kanalizasyon tesisatının 
tamamlanması ve mühim yollannm 
inşası geliyor. Parke döşenmesi mu
vafık görülen înOnfl caddesi için 200 
bin lira, Cumhuriyet meydanı için 
300 bin Ura, Hatay caddesi için 50 
bin, Şehldlsr - Merelnli cadded igln 

25 bin, Şükrü Kaya ve Celâl Bajrar 
bulvarlannm ikmali için elli bin. 
Konak - Güzelyah caddesinin yeni
den parke döşenmesi için beş yüz bin, 
diğer tâli yollar için de üç yüz bin 
liraya ihtiyaç gösterilmiştir. 

Cumhuriyet meydanı genişletUe-
cek ve ıslah edilecektir. Yol ve mey-
danlann açılması için istimlâk bede
li olarak yüz bin lira teklif olunmak
tadır. Bazı köprüler tamir ettiril»-
çektir. Bunlar için elli bin lira lâ
zımdır. Âsrt mezarlık tevsi ve ıslah 
edileceği için yüz bin lira sarfedUe-
cek, burada bir otopsi dairesi, cmaze 
yıkama yerleri yapılması için elli bin 
Ura harcanacaktır. 

Spor işleri de teklifde mühim bir 
mevki tutuyor. Yüzme havuzlan, ye
ni spor sahalan ve klüb blnalan in-
şasi için yedi yüz bin Uraya ihtiyaç 
gösterilmektedir. Temizlik işleri ma-
kineleştirUecek, modem bir hale ko> 
nacaktır. Bunun için de Hü yüz Ua 
lira, bataklıklan kurutarak bazt 
semtler halkım sıtmadan ve İzmlıi 
sivrisindcten kurtarmak için fiç yüa 
bin, itfaiyenin takviyesi için 150 bin, 
mezbahamn 'genişletilmesi ve ikma
li için yüz bin, ekmdc bafrlkan inşa
sı için yüz bin, merkezi hal için Hd 
yüz bin, şehir garajı için yüz elli bin, 
süt fabrikası inşası için eUi Un lira 
istenecektir. 

Y a s a k s i lâh tas iyan b a a 
k imse ler y a k a n l a n d ı 

Evvelki gece şehrimizde zaİHta m»> 
murlan bazı gazino, kahve, barlara 
girerek sUâh araştırması yapmışlar
dır. Bu araştırmada taşınması yasak 
olan bir çok tabanca, kama ve sustalı 
çakı müsadere edilmiştir. Taşıyanlar 
hakkmda kanuni takibata glrişilmlf-
ttr. 

i. 
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Bir fıkara babası 
Mahalle arkadaşlanm Topkapüüara 

Çocukken, hele kışları, hep boğa
zımdan hastalanırdım. Fazla sıkmtım 
ve ateşim olmadığı zamanlar «badem
ciklerin şişmiş> derler; bir avuç zeyti
ni çekirdeklerile beraljer döğerek bu
nun yapışkan, kokulu peltesini boy
numa bağlarlardı. Beni sevgili yemi
şim bademden bile - admda benzerlik 
dolaysile - tiksindiren bu hastalık ba-
zaiı pek şiddetlenirdi. O zaman babam 
doktor çağırırdı. Evimize yeri ve işi 
uzak olduğu için benim sevdiğim he
kim bulunmazsa uzım boylu, şapkalı, 
türkçesi haylice kıt bir doktor gelirdi. 
O, beni çabuk çabuk muayene eder, 
oturup konuşmaz, reçetesini yaiar ve 
kalkar giderdi. Ben ondan hiç haz-
zetmezdim. 

Benim sevdiğim doktor bambaşka 
bir adamdı. Bu yabancı hekime benze
miyordu. Odaya, güler yüzile, «Geç
miş olsun evlâdım, yine sana ne ol
du?» diyerek girer; beyaz, temiz, yu
muşak ellerile hiçbir yerimi acıtmak-
sızm beni muayene ederdi. Parmağm-
daki çift halkalan biribirine girmiş al
tın yüzüğünü ve kalın altm kordonu
nun ucuna bağlı, güzel, altm saatini 
nebzımı sayarken tatlı tatlı seyreder
dim. 

Başını, küçük ve zayıf göğsüme ko
yup içimi dinlerken koyu siyah ve dal

ga dalga saçlarmm bana eczanemsi bir 
his veren ılık kokusunu lezzetle kok
lardım. Bu sevimli doktorun beni ok-
şar gibi muayene edişi, acılarımın, hiç 
olmazsa, yansmı dindirirdi. Diyebili
rim ki yazdığı ilâçlara hastalığımın 
ancak yansı kalırdı. 

Beni muayene edip «reçetesini yaz
dıktan sonra hemencecik gitmezdi. 
Otururlar, babamla dünyadan, ahi-
retten, günün siyasetinden, memle
ketin halinden derin derin konuşur
lardı. O, yalnız benim hastalıklarıma 
gelmezdi. Annem, babam ve evimizde
ki herkes, bozulan sıhhatlerinin dü
zelmesini hep ondan beklerlerdi. Bir 
keresinde annem şiddetli bir albümine 
tutulmuştu. Hemen her gün gibi o, 
evimize gelir, itina ile annemin iyileş
mesine çalışırdı. 

Ankarada, hasta yatağımda onun 
ölüm haberini aldığım zaman, otuz 
yıl öncelerden başlıyan bu sevgi ve 
minnetlerim gözlerimde yaş oldu. Bu 
ölen insan, benim çocukluk dokto
rum, benim ailem gibi nice nice aile
leri, kendi uğradığı son akıbetten kim 
bilir kaç kereler kurtarmış olan dok
tor Galip Hakkı idi. 

Doktor Galip Hakkı; belki onu siz 
de tanıdınız. Tanımadmızsa beheme
hal adını duymuşsunuzdur. Onun ka
dar İstanbulda popüler olmuş adam 
azdır. Doktor Galip Hakkıyı önce Top-
kapı muhiti tanımıştı. Meşrutiyetin 
ikinci yılı, şiddetli, fakat boş siyaset 
münaka^alanndan kendini sıymp 
iki arkadaşile beraber - Erzurum meb

usu Nakiye İlgün ve Vaşington sefili 
B. Münir - Topkapı Fıkaraperv» Ce
miyetini kurmayı düşündü. O civarl] 
olup ta zengin, fakir, onun yardımmı 
görmemiş, onun iyiliklerine raslamar 
mış bir tek adam yoktur. Hemen üç 
nesil, hasta ise doktor olarak, açsa 
elinde ekmek ve bir kap sıcak çorba 
İle, soğukta ise yakacak kömürünü 
göndererek, çıplaksa bir yün dbiselilc 
hediyesile onu katşısmda bulmuştur. 

Topkapı ve havalisini şehir dışın
dan ayıran kalelerin izbe kovuklar 
rmda yaşıyan ve bilhassa mütareke 
devrinde sefaletin her türlüsünü gö
ren insanları, doktor Galip Hakkı, to-

* ker teker, isimlerile tanırdı. Onlan 
birer birer dolaşır, hastalıklarını iğ
renmeden, tiksinmeden tedavi eder; 
elile onlara ilâçlarını verir; onlar da 
bu Hızır gibi derdlerine yetişen ada
ma insanlığın en samimî bağım du
yarlardı. 

Şimdi büyümüş, çoluk çocuk sahi-; 
bi olmuş binlerce ve bİnierCe insan, 
bugün onun ölümünün matemini 
tutmaktadır; bunda hiç şüphe yok... 

Doktor Galip Hakkı tam bir fıkara 
babası idi. Bütün hayatı, almadan ve
ren bir insanın nezahetile ddladınr. 
Ölümüne getirilecek çelenklerin para
sı «fakirlere verilsin!» diye vasiyet 
edecek kadar bu imanmı ve yüksek 
itiyadmı nefesi ile beraber yürüten 
ve ancak o bitince biten idealist, ha
yırsever adamı, bütün İstanbul tanı
mıştır. Başkalarına iyilik etmenin ne 
büyük bir saadet olduğunu ondan öğ
renmeli. Resmî ve hususî, bütün işle
rinin girinti ve çıkıntılan dışmda, 
onun yirmi dokuz senedir bıkmadan, 
yorulmadan emek verdiği ve yaşattı
ğı müessese, Topkapı Fıksıraperver 
Cemiyeti, kendinden sonra gelecek
lere bıraktığı en değerli bir yadigâr, 
en unutulmaz bir örnektir. 

Üç sene evvel, hemen on beş sene
dir görmediğim doktor Galip Hakkıyı 
Büyük Millet Meclisinde tekrar bul
dum! Onım kara gözlerinde otuz, otuz 
beş yıl önceki şefkatli koyuluğu, onun 
ve benim ailemin müşterek dostları 
hakkında beslediği eski alâkanm de
vam eden hayırhah izlerini, konuşmar 
sındaki genç yumuşaklığın biraz yıp
ranmış, fakat hiç katılaşmamış neza}-
hetini yine yaşar görünce eski sev
gim, bu defa kuvvetli bir takdir ve 
hayranlıkla kairışarak artmıştı. • 

Doktar Galip Hakkı, son yıllarmda 
mesleğinden aynhnış gibi idi; ente
lektüel tarafı, devam etmek şartile. 
Mebus olduktan sonra intihap dairesi 
olan Sinop hakkmda: incelemeler ya
pıyordu. Büyük Millet Meclisi kütüp
hanesine ne zaman gitmişsem, onu 
ayni masanm başmda, önünde kitap, 
okumak ve yazmakla meşgul gör
düm. Merhum, Sinop tarihini yazı-

KADIN KOŞESt 

Vün 
k 

Yenicami kemerinde kıymetli çiniler 

Koyu yeşil yünlüden etek ve kazak. 
Beyaz ve san simle işlenmiş bir band 
kazağm yakası ve önlerini süslemekte
dir. 

Yol vergisi tahakkuku 
Bazı mmtakalarda yol vergisinin 

tahsili hususımda bazı güçlüklere te
sadüf edilmektedir. Bunun yol vergisi 
tahakkukatınm yanlış olarak yapılma
sından ileri geldiği anlaşılmıştır. Mü
kelleflerden bir lasmı mahallelerini 
değiştirdikleri halde mahalle mümes
sillerinin evvelce kayıdlara nazaran 
vergiyi tahakkuk ettirdikleri anlaşıl
maktadır. Yanhşlıklara meydan ver
memek için mahaUe mümessillerine 
ikramiye verUmesi düşünülmektedir. 
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yordu. Tanıdığı ve sevdiği dostlanna!, 
bu mevzuda kendisini aydmlatacak 
malûmatları varsa bildirmelerini, 
görmediği bir kitap biliyorlarsa ken
disine haber vermelerini isterdi. 
Onun, alâkah olduğu bir yere elinden 
gelen iyiliği yapmaiması kabil değildi. 
Son emeği de bu hissin tesirinden baş
ka hiçbir şeye atfedilemez. 

Doktor Galip Hakkınm ölümü, acı
sı yüreğimde hiç değişmeden, belki 
artarak yanan aziz babamm ölümün
den sonra yaramı deşen elemli bir hâ
dise oldu. Ne diyebüirim? Babam için 
ne diyebilmiştim? Allah, ona da gani 
gani rahmet eylesin. Bu fıkara baba-
sma, benim gibi Tannıun ralımetini 
dileyeceklerin çokluğundan başka 
hiçbir teselli yok! 

Hasan - ÂLİ YÜCEL 

(Baş tarafı 1 inci sahifede), 
BQ ipsiler, öteden beri mütehassıs-
lann, bilhassa kemeri gezen ecnebi-
Iczin BBzan dikkatini cdbetmiftir. 

Abdülhâmid ?Bunantnda \axf. İtal-
JKO. mütehassıs, kemerd^l çinilere 
gjn koymuş, bunları buradan aşır
mak i ^ çc^ çahşbğı halde muvaf-
tak olamamış, nibayet emeline ka
vuşmak için bir hiyle düşünmüştür. 
Bu hiyle, sayesinde İtalyan müt^as-
aast maksadına muvaffa olmuştur. 
Bakınız nasıl: " 

Mût^assıs, sık sık Yenicami ke
merini ziyaret ettiği zaman bir ara
lık çiniler içinde çok kıymetli olan
lardan bir kısmımn kahbmı almağa 
muvaffak olmuş ve ayni kalıpta t-
talyaya bir kaç çini sipariş etmiştir. 
Bu çiniler, İtalyan fabrikalarından bi
rinde hazırlanarak İstanbula gönde-
riUnce mütehassıs İtalyan bir kola
yım bularak saraya çatmış ve saray 
eackâmndan biri vasıtasile Abdülha-
mide îtalyadan gelmiş gayet kıymet-
B çiniler olduğunu bildirmiştir. 

Abdülhamid öteden beri çiniye me-
cakU \Ar hükümdardı. Bu merak ve 
alâkasmın tesiıile Yıldızda bir çini 
fabrikası tesis ettirilmişti. Padişah, 
bu çinüeri tedkik ederek beğenmiş, 
mütehassısa birçok paralar ihsan ede-
r ^ bunları satm almıştır. Bu esnada 
çinilerin konacağı yer mevzuu bahis 
olmuş, kurnaz İtalyan mütehassıs 
- Saraydaki eli vasıtasüe - Çinilerin 
Yenicami kemerindeki çinili olan o-
danm duvarlarına konması müsaa
desini almıştır. 

Abdülhamidin bu iradesini büyük 
bir sevinçle telâkki eden mütehassıs 
derhal işe başlamış, İtalyadan gelen 
çinilerden bir kısmım kemerdeki o-
daıun boş duvarlarına yerleştirirken 
evvelce kalıplannı aldığı halis 
Türk malı ve kıymetli çinilerden bir 
kaç parçasını sökmüş ve yerlerine el
deki İtalyan çinilerini koymuştur. 
Bu suretle değiştirilen eski çiniler İ-
talyaya aşınlımştır. Bereket versin ki, 
suikasdini bütün çinilere teşmil ede
memiştir. Bu hiyle, meşrutiyetin ilâ
nından sonra cami kemeri tedkik e-
dildiği zaman, keşfedilmiştir. 

Bu tarihten sonra çinileri muhafa
za işine büyük bir alâka gösterilmiş
tir. Buna rağmen çinileri elde etmek 
için çalışanlar görülmüştür. Bir ara-
hk meşhur Morgen Tav bu çiniler
den bir kaç parça ele geçiı-mek iste
miş, fakat muvaffak olamamıştı, 
mütareke zamanında da bir Amerika-
h, İstanbula hâkim olan yabancı kuv
vetlere dayanarak kemeri sık sık zi
yaret etmiş ve behemehal bir kaç 
parça çini elde etmek istemiştir. 

O zaman alâkadar evkaf memurları, 
hiç bir kıymeti olmıyan diğer birkaç 
parça çini tedarik ederek kendisine 
vermişler ve Amerikalıyı başların
dan saymışlardır. Bu adam, kendisi
ne verüen çinilerin kemerde bulunan 
nadide parçalarla alâkadar olmadı-
ğmı sonradan anlamış, fakat çinici
likteki cehli meydana çıkacağı için 
bir daha yüzsüzlük etmemiştir. 

İşte Yenicami kemerindeki çiniler 
böyle bir macera atlatmışlardır. 

Karga mlicadelesi 
Tekirdağında herkes bir 

karga Öldürmekle 
mükellef tutuldu 

Tekirdağ (Akşam) — Tekirdağ-
da muzır hayvanlarla savaş başla
mıştır. 18 yaşından 50 yaşma kadar 
olan her erkek 15 şubat 938 tarihi
ne kadar birer karga öldürmekle 
mükelef tutulmuş, bu karar bütün 
köylülere, nahiyelere ve kazalara bil
dirilmiştir. 

Yakmda bütün vüâyet bölgesinde 
domuzlan öldürmek için ayni gün
lerde üç büyük ye şümullü sürek 
a n yapılacaktır. Plânlı bir şekilde 
yapılacak olan bu sürek avlannda 
bin kadar domuz öldürüleceği tah
min edilmektedir. 

Yunanistanda isyana teşvik 
edici beyannameler 

dağıtanlar 
Atina 23 (A.A.) — Atina ajansı 

bildiriyor: İsyana teşvik eden beyan
nameler dağıtmak suretile memleke
tin sükûn ve asayişini ihlâle teşebbüs 
eyliyen bazı eski siyaset adamla!n, 
payitahtı terke davet edilmiştir. 

Ankaraya giden 
borsa heyeti döndO 

(Baş tarafı birinci sahifede) 

H e y e t a z a s ı n ı n m ü t a l â a s ı 
Borsacılar namma hükümetle te

maslar yapan borsacılar birliği reisi 
B. Fuat ile kâtibi umumî B. Nedim 
Akçer, dün kendilerile görüşen bir 
muharririmize temasları etrafında 
şunlan söylemişlerdir: 

— Ankaradan çok memnvm dönü
yoruz. Açılacak borsada çahşmamız 
hepimiz için hayırh olacaktır. Hükü
met merkezinde borsanm açüması 
memleket için de daha faydaU ola
caktır. Gerek saym Başvekilimiz B. 
Celâl Bayar, gerek Maliye Vekilimiz 
B. Fuat Agrah tarafmdan borsacılar 
namına gördüğümüz hüsnü kabulden 
dolayı çok memnımuz. 

Yarın (bugün) arkadaşlanmıza 
Ankaradaki temaslanmızm neticesini 
anlatacağız. Arkadaşlarımızı çok se
vindirecek havadislerle döndüğümü» 
için aynca memnunuz. 

[ Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No: 24 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Saat beşte, daireleri eşyasile kirala
nan büyük bir apartımamn kapıcısı
na sordu: 

— Bayan Duroy burada apartıman 
kiraldı mı? 

— Evet. 
— Bana yol gösterseniz? 
Adam, ihtiyatlı davranmak gere

ken bu gibi nazik işlere alışmış oldu-
ğımdan, gözlerinin içine bakıyordu; 
anaktarlann içinden birini ayınrkan 
sordu: 

— Bay Duroy sizsiniz değil mi? 
— Evet, benim. 
Kapıcı odasmm karşısmdâ, iki oda

lı bir daireyi açtı. 
Salonun duvarlarına dallı kâğıt 

kaplanmışta; döşemesi, yeşil çiçekler
le süslü yeşilimsi kumaş döşenmiş 
akajudandı; yerdeki hah o kadar in
ceydi ki, insan tahtaya bastığuu an
ıyordu. 

Yatak odası o kadar küçüktü ki, 
dörtte üçünü karyola kaplamıştı. Tâ 
nihayette, bir duvardan öbür duvara 
uzatılmış otel karyolasıydı; katmerli 
mavi perdelerle örtülüydü, kırmızı 
ipek yorganmda, insanm içine şüphe 
düşüren lekeler vaî-dı. 

Duroy memnun olmamıştı, içine 

kurt düşmüştü, düşnüyordu: 
— Burası bana dünyanm parasma 

maloİ£icak. Yine borçlanmam lâzım 
gelecek. Manasızük yaptı. 

Kapı açıldı, Clotilde, eteklerini fısıl
datarak, kollarmı açarak, rüzgâr gi
bi girdi. Ağzı kulaklanna varıyordu: 

— Güzel değil mi ha, güzel değil 
mi? Merdiveni de yok, cadde üstün
de, birinci katta. Kapıcıya görünme
den pencereden girilip çıkılır. Burada 
öyle sevişeceğiz ki! 

Duroy soğuk soğuk öptü, dilinin 
ucuna geleni sormağa cesareti yoktu. 

Clotilde, odanm ortasmdaM geri-
dona büyük bir paket bırakmıştı. Aç
tı, bir sabun, bir şişe kolonya, bfar sün
ger, bir kutu firkete, bir tirbuton, her 
seferinde bozduğu perçemlerini kıvır
mak için de bir küçük maşa çıkardı. 

Keyiften uçar gibi, her şeyi yerU ya
rine koyarak yerleşmeğe başladL 

Çekmeleri çekerken söyleniyordu: 
— Birkatç kat çamaşır da getirme

liyim, lüzumunda değişirim. Çok ra
hat olur, sokakta yağmura yakalanar 
cak olursam, gelip burada kunmu-
rum. Anahtarm biri sende, biri de 
bende duracak; ne olur ne <dmaz, İki
miz de ımutuveririz diye, bitini de 

kapıcıda bırakacağız. Ben kendi is
mimi veremiyeceğim için, senin adı
na üç aylık kontrat y^ tun . 

Bunun üzerine sordu: 
— Parasmı ne zaman vereceğim. 
— Parası verildi bile canım 
— Öyleyse saiıa borçluyum. 

— Hayır yavrum, sen para işine ka
rışma, bu ı^artımam tutmak aklıma 
esti, tuttum. 

Duroy kızmış göründü: 
— Yok, işte bu olmaz, böyle şey ya

pamam. 
Kadm yalvanûrak yaklaştı, iki elini 

omuzlarına dayadı: 

— Kuzum Georges yapma, burası, 
bu taraf sadece benim olsun istedim. 
Bunu izzeti nefis meselesi yapmakta 
ne mana var? Bunda sana dokunur 
bir şey yok!... Razı oiuyorsım değil 
mi?... Benim sevgili Geo'm... Razı 
oldun değU mi?... 

Gözlerile, dudaklarile, bütün varh-
ğile yalvanyordu. 

Bir hayli yalvarttı, fena halde öfke-
leniyormuş gibi reddetti, nihayet ka:-
dmm bu isteğini haklı gördü, razı 
ddu. 

Kadm gittikten sonra ellerini uğuş-
turarak, kalbini yoklayıp hangi köşe
sinden geldiğini anlamadan şu hük
mü verdi: «Doğrusu hoş kadm>. 

Birkaç gün sonra şu telgrafı aldı: 
«Kocam, altı ay süren teftişten bu 

akşam dönü^r. Sekiz gün fasıla ve
receğiz. Ne çekilmez bir angarya bu 
eanım! — KU/n» 

Duroy serseme düıdü. Kadmm evli 
olduğunu unutmuştu. Bu adamm bir 
kere olsım 3rüzünü görmek, tanımak 
İsterdi. 

Bu isteğine rağmen bir hafta sab
retti, kocamn gitmesini bekledi, bu 
arada da iki defa Polies - Bergâre'e 
uğradı, ve o geceleri Rachel'in evinde 
geçirdi. 

Nihayet bir sabah yine dört kelime
lik bir telgralf geldi: • 

«Bugün beşte. — Çlo» 

İkisi de randevuya vaktinden ev
vel geldi, Kadm aşka susamış gibi boy
nuna atıldı, yüzünü gözünü öptü» 
sonra dedi ki: 

— Bu gece beni yemeğe bir yer« 
götür. Tamamile serbestim. 

Ay başıydı, Duroy ayhğmı çoktan 
peşin alıp yemiş, ay sonuna! kadar, 
oradan buradan bulduğu paralarla 
yaşamıştı, amma, o gün tesadüfen ce
binde para' vardı; onım için para 
harcamak fırsatım ele geçirdiğine se
vindi: 

— Emret canım, nereye istersen 
oraya gidelim. 

Saat yediye doğru çıktılar. Kadın, 
Duroy'un kolıma sıkı sıkı asüıyor, kr*» 
lağma fıslıyordu: 

—Senin kolımda yürümek Öyle ho
şuma gidiyor ki, seni yanımda lıisset-
tlğim zaman duyduğum sevinci büfr 
mezsin. 

Duroy sordu: 
— Baba Lathuillein lokantasmai 

gidelim mi? j 
— Hayır hayır, oraSı yüksek lokaıs* 

ta; şık muhit. Ben memurlarla İşçiler 
rin gittikleri, elâlemin eğlendiği b»> 
sit bir yer istiyorum., yazlık yerlerei 
gidebilseydik... 

Duroy o civarda içkili ahçı dükkânı 
bilmediğinden, caddede dolaşıp dur
dular, nihayet a-yn bir salonda yertıek 
veren bir şarapçıya! girdiler. 

{Arkası yajük 
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i. Satılık teminatlı kocalar! 

Nevyorkun barlarında, varyete 
tiyatrolarında nasıl eğlenilir? 

Çılgın dansı » Enternasyonal dans - Kaç yaşındaki 
erkeğe ^'ideal erkek,, denilebilir? 

Avrupadan Amerikaya gelirken va
purda bir Amerikalı gazeteci bana: ' 

— Nevyork bugün dünyanın en bü
yük eğlence şehri olmuştur. Burada 
arayıp da bulamadığıma bir eğlence 
yoktur., demişti. 

Doğrusu ne yalan söyliyeyim. Mes
lektaşımın biraz mübalâğa yaptığlni 
sanmıştım. Meğer zavalluun günahı
na girmişim. Bana az bUe söylemiş. 

Hakikaten bugün Nevyorkta eğlen
ce hayatı, gece âlemi insamn «klmj 
durduracak bir hale gelmiş. Burada 
ne çeşitten eğlence isterseniz var. Çin 
banndan, zenci kafeşantamndan, yüz
lerce Amerikah kızm sanki tek bir 
vücudmuşlar gibi hep birden zıp zıp 
sıçradıkları dünyaca meşhur Ameri
kan barlanndan, İçlerinde filimle be
raber bitip tükenmek bilmiyen varye
te numaralan gösterilen yüzlerce BU 
nemadan tutımuz da yeni çıkan ad
larına «otomatik eğlence yerleri» deni
len salonlara kadar neler de neler var. 

Meşhur boks şampiyonu Jak Demp» 
şeyin bana takdim ettiği, Nevyorkud 
kurdu bir Amerikan gazeteci: 

— Size buramn bütün eğlence yek
lerini göstereceğim... dedi. 

Evvelâ Nevyorkun meşhur «MüziK 
hoİMÜnden başladık. Bunun bir İBml de 
«Radyo city»... Bu Amerikanın en bü
yük ve en meşhur sinema ve dans tl^ 
yatrosu... Tiyatro salonıma girebilme
niz için dört beş merdiven gılcmanız» 
dört beş salondan geçmeniz lâzım. Bu-
ranm bir sahnesi var. Dünyanın en btl* 
yük sahnesi imiş. Bizim Şehir Tlyafr* 
tosunun mütevazı sahne^nl on kere 
değilse bile beş kere İçine ferah ferah 
alır... Müzik hol sabahm dokuz buçu
ğundan başhyor, gece yansmdan çok 
sonraya kadar devam ediyor. 1938 
«Broadway melodisi» İsminde bir filim 
seyrettik. Sonra varyete ntmıaralan 
ve danslar başladı. Sahnede evvelâ dal
galı bir deniz gördük. Bir vapur bat
mış... Kazazedeler... Hepsi mayolu 
genç kadmlar... Genç erkekler... Dal
galar arasmda boğuşarak dansedlyor-
1ar... 

Fakat dalgalar o kadar tabii idi ki, 
şaşmamak kabU değil. Zaten bu dün-
yanm en büyük sahnesi inşam her da
kika hayretten hayrete düşürüyor. 
Meselâ varyete numaraları arasında 
bir şimendifer istasyonu vardı. 

Dekordan tren yapmışlar... önü
müzden bir tren geçirdiler. Ne yalan 
söyliyeyim benim ağzım açık kaldı. 

Müzik holden çıktığınuz zaman 
adamakıllı gece olmuştu. Nevyorkun 
hemen bütün eğlence yerlerini toplı-
yan Broadway caddesinin üzerinde Ti
mes Square Ue, Kırk ikinci caddeye 
doğru Uerledik. Evvelâ Broadway'da 
kapısı sıkı sıkı kapah bir yerin önünde 
durduk. Yalnız kapıda küçük bir kan
dil yamyordu... Bizim eski konaklann 
kapısmda olduğu gibi kocaman bir 
tokmak... Ve altmda bir satır yazı; 
«Yolcu... Eğlenmek mi istiyorsun?.. 
Dur ve bu tokmağı çal I.» biz de öyle 
yaptık. Durduk ve kapmm tokmağım 
çaldık. 

Tokmağm üstünde baklava biçimin
de bir küçücük pencerecik açıldı. Ge
ce bile karahğl belli olan simsiyah bir 
yüzün yansım farkettik. Bize «jrdu: 

— Kimsiniz?. 
Yanımdaki cevap verdi: 
— Eğlenmek isteyen Ikl yolcu... 
Meslektaşıma yavaşça sordum: 
— Burası gizli bir yer midir?.. Niçin 

kapı kapah ve girerken inşam İstintak 
ediyorlar?.. 

Arkadaşım güldü: 
— Yoo... Burası Nevyorkım en meş

hur yerlerinden biridir. Gizli mizli de-
ğUdir. Eğlenceye bir esrarengizlik ver
mek için böyle yapıyorlar... Malûm 
ya insanlar gizli, kaçamaklı ve esraren
giz şeylerden daha ziyade hoşlamr-
Jar... Bu âdet içkinin memnu olduğu 
«amandan kalmış. îçkl memnu İken 
böyle gizli yerler varmış. Kapısı çalı
nır, içeriye parola ile girüirmiş. Hattâ 
böyle yerlere ingilizce «Yavaş konuş!.» 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Tefrika No. 67 

Nevyorkun feoe Ufiplerinden birinde bir sahne 

Nevyorkun eğlence yerlerinden 
bir köşe 

İsmi verilirdi. Şimdi İçki yasağı kalk
tı. Fakat bu âdet kalkmadı. «Yavaş 
konuş» eğlence yerleri hâlâ var. İşte 
bu onlardan biri... Kapıdan girdik. 
Arap bize yol gösterdi. Derhal sırtmda 
frak, fakat bacaklannda kısa birer, 
mayo pantalonUe önümüze çıkan genç 
kızlar karşıladı. Bir yer beğendik. 
Oturduk. 

Varyete numaralan başlmmştı. 
Sahnede kürklü bir kadm vardı. Bir 
arahk baktım. Kadm başmdan küçük 
tüylü şapkasmı çıkardı. Seyircüerden 
birine attı. Sonra kürkünü çıkardı. 
Bir köşeye fırlattı. Ve soyunmağa baş
ladı. Genç kadm sojrunmadan evvel 
İçeride adam akılh gürültü vardı. Lâ
kin o soyunmağa başlarken koca sa
londa tıs yok... Yalnız soyunan genç 
kadımn bir yandan çaldığı ıslık sesi... 
Amerikah arkadaşım: 

— Burada bediî danslar çok rağbet
te., dedi. Bu danslar da çıplak yapılı
yor... 

Sahnedeki uzım boylu ve harikula
de güzel vücudlü artist soyımurken 
yakasmdakl gülü, elbisesindeki iğne
leri, üzerindeki kısacık bluz gibi elbi
selerinin küçük aksammı, hattâ ço-
rabımn bir tekiıü seyircUere fırlatı
yordu. SeyircUer de sahneden atılan 
bu ufak tefek kadm eşyasmı kapışı
yorlardı. 

İnsan geceleri buraya devam etse 
evine epi kadm eşyasile dönecek... Fa
kat salon o derece sessizleşti ki, sahne
deki genç kadımn nefes ahşım duyu
yoruz. 

Nihayet ışıklar arasmda genç kadm 
Havva valdenln cennetten koğıüuşun-
daki hale geldi. Yalnız Havva ile ara
smda bir fark vardı. Havva hiç değil-
ae bir yaprakla dolanıyordu. Bu Havva 

kızı İse pek aceleye gelmiş olacak ki 
İncir yaprağım da bulamamıştı. Ve 
Dansetmeğe başladı. Hakikaten dansı 
bir harika idi. Bundan sonra sırasile 
sahneye gelen bütün artistler, hattâ 
şarkı söyliyenler bile yalancıktan kı-
zararak, bozararak onu taklid ettUer. 

B e y a z e r k e k t i c a r e t i n a s ı l 
o l u r ? 

Bundan sonra sahnede küçük bir 
revü başladı... Büyük bir mağaza... Er
kekler sıra Ue oturmuşlar... Mağaza-
mn kapısmda iki levha... «Satılık te
minatlı kocalar», «Beyaz erkek ticare
ti»... 

Mağaza sahibinin küçük nutkun
dan anladık ki, yeryüzünde müthiş bir 
koca buhram varmış... Evleneıçemiş 
milyonlarca biçare genç kadın kısmet 
bekliyorlarmış. Bımun için hayırlı bir 
ticaret başlamış. Koca satımı... 

Evlenememlş genç kadınlar birer 
birer buraya geliyorlar. Mağlaza sahibi 
onlan nezaketle karşıhyor ve soruyor: 

— Emriniz... Satılık koca im anyor 
sunuz?.. Nasıl birşey verelim efen
dim?... 

Biri şart koyuyor: 
— Gayet sessiz bir koca isterim... 

Ağzı olsun fakat dilini kullanmasm!.. 
Mağaza sahibi: 
— O... Bu tip istediğinizden çok ko

ca bulabUirsiniz. Dünya böyle koca
larla dolu... 

Başka biri geliyor: 
— Ev işleri bilen bir erkek anyo-

rum... diyor. 
Mağaza sahibi gene: 
— İstediğiniz kadar efendim... Şim

di ev işleri yapmıyan erkek var mı?.. 
Nihayet en sonra genç ve güzel bir 

kadm geliyor: 
— Bir koca istiyorum amma... di

yor, son derece kazak olsım... Beni ara-
sıra döğsün.. saçlarımdan tutunca ye
re çarpsm I... 

Mağaza sahibi ensesini kaşıyor: 
— Maalesef diyor... Böyle bir erkek 

bulamıyacaİBimz... Dünyayı aran ta
ran etseniz bu tipte bir erkeğe ras ge
lemezsiniz. Binlerce, milyonlarca sek
siz, sadasız erkek bulunabilir, milyon
larca ev işi bilen erkek tavsiye edebili
riz. Fakat bu dediğiniz tipte karısın
dan korkmıyan bir erkek!.. Maalesef 
efendim yokl Böyle bir erkek bula-
mazsımz. Her cins koca vardır. Böyle
si yoktur... 

Bu revüden sonra tekrar yanan pro
jektörlerin renk renk ışıkları arasmda 
bedii danslar başladı. Sahnedeki ar
tist daha mantosunu çıkanp atmağa 
başladığı andan İtibaren erkekler göz
lüklerini burunlarma yerleştiriyorlar. 
Ekserisi çok yakmda oturduklan 
halde dürbûnlerlıü ayar ediyor. Hattâ 
gözlük üstüne gözlük takanlar bUe 
var... 

(Devamı 8 İnci sahlfede) 
Hikmet Feridun Es 

Yazan: Arif C. Denker 
"Söyllyeceğlm şeylerin size aid 

olduğunu ne İle Isbat edebilirsiniz ?„ 
Oüldost erkek kıyafetinde İdi, g9-

nİ9 slperli bir Rus şapkası saçlarmı 
gizliyordu. 

Hacı Mehmed İsa orta boylu Af
ganlıydı. Arkasmda İpekli kumaştan 
yapılma bir cüppe vardı. Bu geniş oüp-
peyl beyaz bir kuşakla belinden nku-
tmnıştı. Başmda kırmızı bir şeridle 
kanşık yeşil sank sanlıydı. Sol elini 
lâkayıd bir tavırla cüppesinin ceblno 
sokmuştu, sağ elinde İse kıymettar 
bir teşbih tutuyordu. < 

Gümrah kaşlanrun altmdan koyu 
yeşU iki büyük gOa sükûnetle Güldos-
ta bakıyordu. ÇenesUe yanaklan mun
tazam kesilmiş sık bir kır sakalla Ör
tülü idi. Bıyıklarımn ucu sağdan ve 
soldan bu sakahn İçine karışarak kay
boluyordu. Afganhlarm ekseriyetle 
burunlan biraz büyük olduğu halde 
Hacı Mehmed Isamn ince ve düz bıuv 
nu, kendisini genç ve kibar bü* adam 
gibi gösteriyordu. 
. Güldost üzeri hahyle örtülü olan 
sediri göstererek: 

— «Buyurunuz, oturunuz» dedi. 
Kızın önünde bir mangal duru

yordu. Mangalm üzerinde bakır bir 
güğüm içinde çay suyu kaymyordu. 
Mangalm bir tarafmda küçük bir 
masamn üzerinde çay takımlan, di
ğer tarafmda ise bir nargile hazır 
duruyordu. 

Hacı Mehmed İsa gösterilen yere 
bağdaş kurarak oturdu. O oturduk
tan sonra Güldost mangaldan maşa 
üe bir parça ateş çıkararak onu 
nargUenin tömbeki ile dolu olan lü
lesinin üzerine koydu ve Türk llsar 
mm kullanarak: 

—«Buyurunuz, bir nargile içi
niz!» dedi. Hacı Mehmed İsa: 

—i «Teşekkür ederim» dedi. Elini 
uzatarak nargilenin ağızhğmdan 
tuttu ve bükülü duran hortumu nar
gile içenlere hâs olan meharetle çö
züp açarak içindeki sujru guruldat-
mağa başladı. 

Ondan sonra Oüldost küçük bir 
İbrikte çayı da hazırladı, fincanlara 
boşalttı ve bir fincanım karşısında
ki adama uzatırken: 

— «Demek ki siz şarktan mektup 
bekliyorsunuz? Şayet bildiğim doğ
ruysa, size şarktan gelme bir mek
tup verebilirim. Fakat bu mektup 
yazıh değU, şifahidir.» 

— «Şifahi de olsa kabulümdür. 
Beklediğim haberler çok gecikti. Epi 
zamandanberi bekliyordum.» 

Güldost, ağzmdan hiç düşmiyen 
sigarasım yeniledikten sonra sordu: 

— «Haberlerin neden geciktiğini 
biliyor musunuz?» 

Af gardı cevap verdi: 
— «Hayır, bu hususta hiç malû

matım yoktur. Bekliyorum, Daha da 
bekliyebilirim. Çünkü hudutsuz bir 
sabra, malikim.» 

Güldost biraz tereddüt ettikten 
sonra: 

— «Size vereceğim haberlerin ha
kikaten size ait olduğımu ne Ue Is
bat edebilirsiniz. Hacı Mehmed İsa?» 
diye sordu. 

Afganlı bir müddet kıza baktı. 
Ondan sonra bir iki defa nargUesinl 
çekti, nihayet sakin bir tavırla de
di ki: 

— «İsmimi biliyorsunuz, kim ol
duğumu da tamyorsunuz. Şayet Ha-
a Mehmed İsaya söyliyecek bir şeyi
niz yoksa ben gene beklemekte de
vam ederim.» 

— «Ben isminizi bir kâğıd üze
rinde okudıun. Bu kâğıt çok mühim 
bir vesika idi. İsmimizin zikredUdiğinl 
de işittim. Hakkmızdakl bÜgUerim 
bundan ibaret. Sizden bana bahse
den zat ta sizi benden fazla tam-
mîyordu.» 

— «İsmimin Hacı Mehmed İsa ol
duğunu biliyorsımuz. Tamdığınız 
Yasef te beni tamyor.» 

—, «IX)ğru söylüyorsunuz, böyle 
olduğuna şüphem yok, Söyliyeceği-
ml dinliyecek olan kulaklann Hacı 
Mehmed Isamn kulaklfuı olduğuna 
İnamyorum. Fakat, vereceğim ha
berlerin dinliyen adamın ruhuna da 
tesir edip etmiyeceğüıi kim bana te
min edebUir?5> 

Güldost bunu sorarken gözlerini 

J 

KüfgaTda Hasrat Apak camisi 

Hacı Mehmed Isaya dikerek onun^ 
yüzünü İyice tedkik etti. Güldost' 
karşmndaki adamın Hacı Mehmed 
İsa olduğuna kanaat getiı-mişti. Yal
nız, Hasan beyin kervanile beraber 
Türkistan çöllerinde ne büyük telı-
llkelere maruz bulunduğunu düşü
nerek Hacı Mehmede kendisinden 
daha fazla bir faaliyet beklediğini 
anlatmak, omm bütün mevcudiyeü-
le kervam kurtarmağa çalışıp çalış-
mıyacağım öğrenmek istiyordu. 

Hacı Mehmed İsa ağzından çıkan 
hafif tömbeki dumanlannı havaya 
savurarak gözünü lülenin içinde ya
nan kömür paı-çasma dikti, nargile
nin ağızlığım ağzmdan çekerek de
di M: 

— «Sözlerinizi haklı buluyonım. 
Beklediğim kervan benim için her 
hangi bir kervandan pek çok kıymet
lidir. Vücudum hiç bir sabırsızlık 
eseri göstermese bile ruhan o ker
vanın bir an evvel gelmesini sabır
sızlıkla bekliyorum. Onun için canı
mı büe feda ederim. Bahusus şimdi, 
bütün ümitlerimizin suya düştüğü
nü zannettiğimiz bir zamanda, o 
kervamn ehemmiyet ve kıymeti kat 
kat artmıştır. Kendisine güvendiği
miz şahsiyet müsademe meydanın
da hayatım terk edelidenberi, yegâ
ne tesellimiz o kervandır, bütün 
ümitlerimiz crna bağlıdır.» 

Güldost, Hacı Mehmed Isanm ne 
demek istediğini anlıyamadı. Hangi 
ümitler suya düşmüştü? Hayatım 
terk eden kimdi? Neden ümitler su
ya düşünüyordu? Silâhlar yolda değil 
miydi? Onlara bir şey olmadıkça 
ümltsizlenmekte ne mâna vardı? 

Güldost, bu suallerine cevap bu
lamamakla beraber, Hacı Mehmed 
Isanııt ifadesinden onun kervam pa
ra mukabilinde korumağa memur 
edUmiş bir adam olmayıp can ve 
gönülden o büyük işe taraftar ol
duğuna kanaat getirdi. Hattâ Af-
ganlmm da, Orta Asyada başgöste-
ren hareketin reislerinden biri ol
ması çok muhtemeldi. 

Kız, bu İşi aydınlatmak için Af-
ganhya sordu: 

— «Siz Afganlısımz, değil mi?» 
— «Evet, Afganlıyım.» ^ 
— «İşittiğime göre gelmekte olan 

kervan türklüğe hizmet edecekmiş. 
Sizin bir Afganh sıfatUe bu kadar 
büyük bir alâka göstermenizi anlı-
yamıyorum.» I 

— «Anhyamamamz, hareket hak-
kmdaki bUgisizliğinizden ileri geliyor. 
Size bu hususta fazla izahat veremem.ıç 

— «Biraz evvelki sözlerinizden bir 
mâna çıkaramadım. Suya düşen 
ümitler hangUeri? ölen şahsiyet 
kim?» 

Arganlı, Güldosta kısa bir nazar 
fırlattıktan sonra cevap verdi: J 

—I «Neden ben size daha ziyade 
inanayım?» Ben de sizin kim oldu
ğunuzu bümiyorum.» * 

Güldost hemen dedi ki: • 
— uSizin bana daha ziyade inan-

manıj lâzımdır, çünkü gerek ben, 
gerekse kervan sizin yardımınıza 
muhtacız. Kervanı kurtarmanız icap 
ediyor, anladımz mi?» . 

(.\rkasi var) ^ 
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JİJİIMI^ 
BEŞtKTAŞ STADNDA: 

Temditlers rağmeo lısrîki takım da gol çıkaramaıK 
Vefa - Keısımpcışa: O -O 

VEFA: MuvafabU^ Satan» 
Muzad, Uktfi, MuKtoftı «• İteefls, 
lAtu; İMbmed. I Cemal 

OııUttfmrtdin ' 
aeilm. BOU, ârtm 1 İbflMi, 

Dün Şeref stadmda yaptaa fOd 
maçlanndan UffindH Easımpafa üt 
Vefa arasında idBL VefaUar ikind kfr> 
me takımlanndan biri dan rakipieci-
ni ihmal ederek z&yd bir kadıo Om 
çıknuşlardı. Oyunun ilk aıüarmdan 
itibaren KasımpaşaMur raklpleıtı» 
müsavi hattâ bazı zamanlar üstfin btr 
oyun çıkararak birinci küme beglnet-
si olan Vefaya tehlike dakikalar fsh 
çirttiler. Birinci devre her iki taraf 
bariz lur gol fırsatını ele geçiremeden 
neticelendi. İkinci devre Vefanın açh 
larak vaziyeti lehine çevirec^ tah
min edilirken Kasunpaşalâar daha 

ffâatk oynaâûaE. Bat&k Ut sefiateda 
bir gol kazandılarBa da öcA kapalı 
oian hakem BOıtıan AbdE bam glOfe»* 
meıfiL İki fa»"gf»Ti kaçırdığı btr gali 
fınatbucdaa acra» maçm nonnal 
müddeti sı&r atfım berabera Uta. Y ^ 
psUm temdUlerin tüinci kıammd» 
Vefa, iktnei kımmnıla Kaampaja tai^ 
kbn (^nadı ta» da netice deglpnfdm 
maç sıfır sıfıra berdıeca fatttL 
BaUbteKinl flanal eden YetaOûn çbH 

fena oynaddat. Kamupagada 
ve Ol bek çok mnsafhdc ddıdar. 
kem B. BOıhan Atak oyonn çokgDıdl 
idam etti. 

Şerefin şahsî oyunu yüzünden 
Beşiktaş gol rekoru yapamadı 

Beşiktaş - Doğcuıspor: 9 - 1 (4--O) 
i DOfiâNSPOBl Uetm 
I kon - AlSBBdr ATlfHB< 
f OL AbdoDalu OnUnı. 

BEŞİKTAŞ: Metih - Hnü, Fandi ~BW 
fat, Peyzl, Fuad - Hayatt. 
Şeref, Egref. 

DoûAHSPOBı Mdnaed - SOnĝ a.. ta» 

- * « ^ , ^ 

Beştktaşm Ur hflcmuuım P<4|a^» IcaleeM VBaUaştmT» 
B. Adnan Akınm idam ^tiği oyana 

Beşiktaşm seri l ^ akmı ü* başlandı. 
Bu birinci hücum Şerefin ayağjle gol 
oldu. Devrenin sontına kadar tek ka
le şeklinde oymyan Beşlktaşlıbr Şe
refin vasıtasile iM, Rıdvamn vasıtasdle 
bir gol daha kazanarak devreyi 4r0 
bitirdiler. İkinci devre başlar beşlsk 
maz Şeref beşinci golü yt^tt Bu gtA-
den sonra Doğansporlular da güaci 
bir hücum yaparak tarinci devrede 
bek oymyan solaçıklan vaisıtasile l ^ 
gol kazandılar. Beşiktaşlılar bu gol
den soiMra tekrar canlantklar. ara ila 
Eşref, Şeref, Feyzi, Hakkı birer gol yap-

tL Maç ta 9-1 Beçiktaçm gaSUfetne 
tâceienrii. TVflktaf t-nkmımda mfidafaa-

Ankaradaki maç 
İstanbul muhteliti 2, 

Ankara muhteliti de 1 
gol yapblar 

'Arıkara 2S (Husus!) — Şehrimizde 
bcdnnan İstanbul muhteliti ikinci 
kacçılaşmasmı bugân gene Ankara 
muhtelitile ya^tı. Bugünkü maç dün-
kânOn revan^ mahiyetinde olduğun
dan iki taraf ĞBL kuvvetli kadndaıüa 
lafaaya çıktdar. Birinci devre 1 - 1 be-
»ateîe geçâ. İkinci devrenin 31 inci 
amfcfira-gnda hoşa gltmiyen Ur bAdiM 

Fikret, ayağına geçirdiği tofda sağ
dan Ankam kalefdne girmek üzere 
flteı iki AniBtraiınTn kendisine favul-
n yaptığı şarjdan fdnirlenerek ayak 
BanadL Bunu gören hakem I^kretl 
oyandan çıkararak İstanbul aleyhine 
fiAlk cezası verdi Hakikaten yerinde 
obmyan bu cezayı protesto edm Eşf ak 
da aym zamanda ve aym cezaya çar-
pdarak oyundan çıkarıldı. 

Ba surette 9 kişi ile oyuna devama 
me<ibnr katan İstanbul muhteHü Mo-
radı geriye alarak forvette BOlend, 
O^tm ve Necdet olduğu halde oyuna 
ba^tedı. 

Bu fırsatı bir ganimet sayan Anka
ralılar büyOk bir enerji ile İstanbul 
kıdeslne sık sık hücuma başTadılar. 
FUcat bugün 22 oyımcunvm en mur 
yaflBk olam İstanbul kalecisi Cihadr 

İstanbullular bu vaziyette oyuna 
dovam ettikleri halde ikinci sayılan-
u yaptılar ve maç da 2 - 1 İstanbul 
nndıtditinin galibiyetle bitti. 

İrtanbul muhteliti bu akşamki d»-
pnde İstanbula hareket Emiştir. 

Boks maçı 
y orgos, Kiryakoyu saırî 

hesabile yendi 
Dün akşam Beyoğlu Halkevinda 

gOnlerdenberi beklenen Yorgos - Kir-
ysÛDO maçı yapıldı. Rakibinden bir 
hayn maharetli olan Yorgos, çok sağ
lam bir boksör olan Kiryakoyu nar 
kavt edememede beraber mükemme-
ien dövdü. Günün bu en mühim kar-
çdaçmasmdan evvel yapılan müsar 
takalarda Manuel, Bedrosla; Zeki, 
Mofateşemle; Halim, Muzafferle ber»-
bem kaldılar. Ck)şkun, Aslanı; Fran-
ko, Panayotu sayı hesabUe dövdüler. 
Mmaffor, Istelyoyu teknik nakavtla 
yendi. Sıra günün en mühim karşı
laşmasına gelmişti. 

Alkışlar arasmda ringe çıkan bok-
aOıter halka takdim edildikten sonra 
B. B;ref Şefiğin idaresinde dövüşe 
babandı. Üç dakikalık sekiz ravnd 
berinden yapılan maçta; Yorgos ay
rı ayn her ravund üstün dövüşer^ 
çok mukavemetli dan Kiryakoya 
enire çevire dövdü. Sonuncu ravuıutn 
gO^sdâ bitiren Klryab> maçtan son
ra hafif bir baygınlık geçirmiştir. Bu 
maçm galibi KAni tarafmdan deüf 
edüınistir. 

Satıiık teminaiiı 
kocalar! 

(Baştarab 7 nd sıdıifede) 
Amerikada «çılgm dansı» denildi 

bir dans bu yakınlarda pek sâyade mo
da... Sahneye çığhklar savurarak bir 
genç kadm çıkıyor. Kendini yerdoı ye
re atıyor. Üstünü başım tutunca par
ça parça ediyor. Hem de yırttığı elbi-
s^eri çamaşırları öyle güzel Ipekh çâ  
maşırlar ki.. ÇığlıÛar savurarak saç
larım darmadağınık ediyor. Kendi öte
sini berisini çimdikleyerek bağırıyor. 
Kendi kendinin lodlanm ısuıyor. 

Bu çılgm dans, burda ç(A rağbet
te... İnsana evvelâ bir tuiıaf geliyor 
amma sonra bunda vahşt bir zevk, 
vahşi bir güzellik buluyorsunuz. 

Bir aralık perde kapamyor. İki da
kika sonra perde birdenbire açılmca 
sahnede pek dekolte bir genç kadm gö
rüyorsunuz. Telâş içinde perdeciye 
bağırıyor: 

— Gene mi sarhoşsun?.. Gene mi 
perdeyi vaktinden evvel açtm. Çabuk 
kapat., çabuk kapat., daha giyinme
dim. 

Genç kadm elile vücudunu örterek 
öteye beriye telâşla koşuşurken sarhoş 
perdeci perdeyi kapatmağa çahşıyor. 
Fakat ne mümkün, adam o derece 
sarhoş ki.. 

Tabi! ortada ne yanlışlıkla açüan 
perde, ne de sarhoş perdeci var. Bu da 
bir varyete numarası,. 

Kapısında boğa güreşçileri duran 
İspanyol harlan da pek kalabalık... 
Bunlardan birine de şöyle Ijiı daldık. 
İçeride güzel bir revü var. 

İki arkadaş bir köyde yollarım kay
betmişler. Perilerin içine düşmüşler... 
Evvelâ güzel bir genç kız geliyor. Ken
disini takdim ediyor: 

— Talih perisL.. 
İki arkadaş «talih»! çağırıyorlar: 
— Aman bana gel, aman bana geL.. 
Talih gülüyor: 
— Maalesef... diyor„. İki gözüm bir

den kördür. Kime gittiğimi, kimi tut
tuğumu ben de bilmem... 
Tevekkeli bizim memlekette «kör tar 

lih» demezler. Nevyork barlarmda bile 
talihin gözü kör. 

Bundan sonra sıra ile servet perisi, 
saadet perisi, akıl perisi geliyor. Nihar 
yet sahneye Hazreti Adem zamanm-
danberi yaşıyan son derece ihtiyar bir 
kadın çıkıyor. İki tarafmda tüyleri ta-
mamUe dökülmüş iki kanad... Elinde 
ipi kopuk kınk bir yayla, gene kınk 
bir ok: 

— Ben, diyor, aşk perisiyim.. aşkun 
ben... Artık çok ihtiyarladım. Kimse 
joizüme bakmıyor... Ölmek üzereyim... 

Her periye ayn ayn iltifat eden iki 
arkadaş aşk cadalosunun yüzüne bi
le bakmıyorlar. 

Nihayet sahneye güzel vücudu bü
tün dünya paralarmdan yapılmış kâ-
ğıddan bir mayo içinde genç ve son de
rece güzel bir kadm çıkıyor. Bol elek
trik ışığı altmda mayosımdaki bütün 
dünya paralarım seyircilere gösterdik
ten sonra kendisini takdim ediyor: 

— Ben 1937 senesinin aşkıyım... 
* * • 

ya bir iş dâşmedL Haflar vaaatt btr 
oyun çıkardılar. Ŝ rarverd hattında en 
iyileri Hakkı İdi. Daima kaleye çek-
miyerek demarke olan azkada^aıma* 
paa verdi Buna mukabil Şeıef çcdc 
şahsi oynadı, bir çok fırsatlar ba 
yüzden kaçtL 
Doğanspordan kaleci Mefamed arka-
daşlanna nazaran daha iyi oymya-
rak sayı f arkmm f azlalaşmasma mâ» 
ni cMu. Diğer oyuncular bir mevcu
diyet gösteremediler. 

T a k s i m d e k i ş l id m a ç l a r ı 
Taksim stadında dün yapılması 

mukarrer şUd maçlanndan birincisi
ne Eyüp gelmediği için Topkapı hük
men galib sayıldı. 

Beykoz - Karagümrük arasmdaki 
maç hayli hararetli cddu. Umumiyet
le halcim oymyan Beykozlular maçı 
3 - 1 kazandılar. 

Kasımpaşa Spor Birliği Başkanlı
ğından: 

Birliğimizin yıllık kongrea 30/İ/938 
târihiiM raslıyan pazar günü tam 
scat (10) da y^ılacağmdan o gün 
L.rliğe kayıtlı bütün üyelerin Birlik 
evinde bulunmaları. 

Barutgücü sahas ında 
Dün Bakırköyde Barutgüırfi saha

sında da futbol maçlan 3rapılmıştıt» 
Kadıköy Halkevi A. takunile Barut-
gücü A. takımı arasmdaki maç 3 - 1 
Kadıköylülerin gaübiyetile neticelen
miştir. 

Kadıköy Halkevi B. takunile Ba-
rutgücü B. takum arasmdaki maçı 
3 - 2 Barutgüçlüler kazanmışta*. 

Bakırköy Rumlar A. takum - Bar 
rutgücü genç takum arasmdaki maç 
da Bakırköy Rumlarmın lehina d»-
rak 3 - 2 bitmiştir. 

Okul lar a r a s ı n d a 
Cumartesi günü Kuınk£^ ortaoko-

lile Yüceülkû lisesi futbol takımlan 
arasmda yapılan maçtal Kumkı^ 
ortaokulu 6 - 1 kazanmıştır. 

T a k s i m d e k i m a ç l a r 
Taksim stadında federe olmıyan 

takımlar arasmda yapılan maçlarda 
Şişli Kurtuluşu 3 - 1 , ftnavudkOy 
Eseyani 1 - 0 yaıdller. 

' 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
ŞU^: Osmanbeyde Şark Merkez. 

Taksim: tstikl&l caddesinde E êınal 
Rebul, Beyoğlu: Tfknelde Matkovlç. 
Yüksekkaldınmda Vlnkopulo, Oala-
ta: Topçular caddesinde Merkea, 
Kasnnpafa: Vasıf, Hasköy: Halıcıot-
hmda Butnct, Eminönü: Htkanû Onar, 
HeybeUada: Halk, Bûyûkada: Halk. 
Fatih: Hamdl, Karagümrük: Mefa
med Foad. BakırkOgr: İstepaıu Sarı
yer: Aaaf, Tarabya, Yeniköy, Bmir-
gân, Romelihisanndaki ecsasdef, 
Aksaray: zaya Nml, Beşiktaş: Vldln, 
F^ner: Halatta Meıkes, Beyaad: Ce
mil. Kadık&y: İskd* caddeatnd» 9o-
tiryadls, Teldeglrmeninde Ofler, 0»-
kfıdar: Ahmedlya. Kfiçûkpasar: Yer
gi, 8am«tya: Çula, Alemdar: Divan-
yolunda ISaad. Şrihreaatııl Ahmed 
Hauıdi 

Times Square*nin en büjrük gece eğ
lence yerlerinden Mri de «Enternasyo
nal gazino»... Burada meşhur enter
nasyonal dansım seyrettik. 

Sahneye kolkola hepsi ayn millet
ten dünyanm muhtelif memleketleri
ne aid en güzel kızlan çıktL Bu ĝ ar̂  
dans heyetinde çekik gözlü Çinli ĝ enç 
kızla, Japon kızı yanyana düşmüştü. 
İçlerinde kuzgunl zend, Fransız, İn
giliz var... Hattâ bir de Eskimolu genç 
kız bulmuşlar. O en ortada dansedl-
yor. 

Enternasyonal danstan sonra «erkek 
yaşlan» diye bir revü başladL Sahneye 
18 yaşından 60 yaşma kadar mtıhteHf 
çağda erkelder geliyor, önlertndç ka
dınlardan mürekkep Mr JOri heyeti 
var. Her yaşı temsD eden eıkek kendi 
çağınm güzelliklerini medhetmeğe 
başhyor. Evvelâ 18 inddd ddlkanh: 

— Ben ateşliyim... Ben aşkta ategl 
temsil edlyomızL. diyor. 

Sonra sıraslle her erkek kendi yaşt-
m medhediyor. 60 yaşındaki erkdt U-
le kencfisini medh için cdmlder bıda-
yor 

— Ben inMİHHn kıymetini mirim. 
Sırtımda bir «tecrübe hazinesi» taşıyo-
rum». diynr. 

Kadınlardan mfirekk^ }Sri h e y ^ 
müzakere ediyor ve nihayet birincİBği 
erkeklerden 40 yaşını temsil edene ve
riyorlar. Onu ideal erkek seçiyop-

v^cıcJyA^ 
24 Kânmausani 9S8 Paıartcsi 

İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 1S,05: 
Plâkla TOrk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk . 
nefriyatı. 14: SOK. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuklara maf
sal: Ba3ran Nine tarafmdan, 19: Bayan 
İnci: Şan keman ve piyano refakatn», 
1930: Memlekrt şartaluı: Malatyalı Fatb-
ri ECajrahan tarafmdan, 19,55: Borsa 
haberleri, 20: Rıfat v» arkadb^lan tara
fından Türk musikisi ve halk sarkılan, 
20,30: Hava raporu, 2033: Ömer Rıza ta^ 
rafmdaa arabca söylev, 20,45: Betana ve 
arkadaşları tarafmdan TOrk musikisi v« 
halk sarkılan (Saat ayan), 21,15: Radyo 
fonik temsil Stüdyo orkestrası refalcaUle 
(Manon), 22,15: Ajans haberleri, 2230: 
Plâkla sololar, (q)aa ve «veret parçaUn. 
22,50: Son haberler ve ertesi günün prog' 
ramı, 23: SON. 

Aakaıa — Öğle neşriyatı: 1230 - 1330; 
Muhtelif plâk neşriyatı: 12J50 - isas: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarküan. 
13,15 - 1330: Dahili ve haricî haberler. 
1730 - 18: İnkll&b dersleri: Halkevinden 
naklen (Mahmud Esad Bozkurt). 

Akşam neşriyatı: 1830 - 1835: Plâk 
neşriyatı, 1835 - 19: İngHiace ders: Azi-
me İpek, 19 - 1930: TflA musikisi ve 
halk şaı^üan (Makbule Çalcar ve arlcar 
daşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat. 19,45 - 20,18: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Hikmet Rıza ve 
arkada^an), 20,15 - 2030: Spor konuş
ması: Vildan Aşır, 2030 - 21: Flüt Solo: 
A. Haydar Andiçen, 21 - 21,15: Ajans 
haberleri, 21,15 - 2135: Stödyo salon or
kestrası: 1 - Leopold: Yugoslavlche 
Perlen, 2 - Moussorgsky: Scherzo, 3 -
Mouton: Le Nll, 4 - Wagner: Prelude 
Lohengrin, 5 - Noack: Wachtparade, 
2135 - 22: Yarmki program ve İstiklâl 
marşı. 

Avrapa programı 
Saat 20 de 

Viyana 2035 de, senfcmik konser — 
Berlin 20,10 da. salon muzikası — Kolon
ya 20,10 da, orkestra konseri — Saar-
brüekoı 20,10 da, vals havalan — 
Stuttgart'tan naklen diier Alman 
istasyonlan 20,15 de, eğlenceli konser — 
Brüksel 20,15 de,' salon muzikası — 
Strasburg 20.30 da, konser — Radio 
Toulouse 20 de, dans muzikası — opera 
havalan ^- National 2030 de, keman ve 
viyolonsel — Orta İngiltere 20 de, hafif 
muzika — Roma 20,40 da, eğlenceli mu-
zika — Bükreş 20,40 de, piyano ktmse-
ri — Peşte 20,15 de, salon muzikası. 

Saat 21 «e 
Berlin 21 de, armonik konseri — 

Leipzig 21 de. Alman - İtalyan opera ge
cesi — Münih 21 de, vals muzikası — 
Saarbrûcken 21 de, eğlenceli konser — 
Diğer Atanan istasyonlan Stuttgarttan 
nakle devam — Strasburg 2130 da, kon
ser — Radio Toulouse 21,15 de, operet 
havalan ve eğleneett konser — Roma 
2130 da, eğlenceli konser — Hilversum 
2135 de, askerî muzika — Bükreş 2130 da, 
akşam konseri — Prag 21 de, büyük 
konser — Peşte 21,30 da, eski Macar 
muzikası. 

Saat 22 de 
Viyana 22,45 de, eğlenceli konser — 

Deutachlandsender 22,15 de, salcn mu
zikası — Berlin 22 de, opera konseri — 
Frankfurt 22,15 de, orkestra konseri — 
Kcd<«ıya 22,40 da, keman konseri — 
Königsberg 22,30 da, salon muzikası — 
Leipzig, Itonsere devam —Münih 2230 de, 
salon muzikası — Lyon 22,45 de, sen
fonik kcmser — Radio Toulouse 2230 da, 
«Boris Godounof» C4>erası — Toulouse 
P T T 2230 da, Fransız muzikası — 
Radio Toulouse 22,45 de, filim havalan — 
Lraıdra 22 de, ıManon» operası — Ro
ma 22 de, senfonik konser — Lüksembors 
22,30 da, askeri muzika — Varşova 22 de, 
dans muzikası — Bükreş 22,45 de, Ru
men havalan — Prag 2230 da, salon 
muzikasL 

Saat 23 de 
Deutachlandsender 2335 de, klarinefe 

ve fagot konseri — Diğer Alman istasyon
lan 2335 de, dans muzikası — Paris 
P T T 23 de, salon muzikaa — National 
2335 de, dans muzikası — Londra 23 de, 
operaya devam — Roma 23,45 de, dana 
muzikaa — Varşova 23, de, senfonik 
konser — Peşte 2340 da, cazband. 

Saat 24 den itibaren 
Radio Toulouse 24.15 de, konser, 1,15 de, 

Faust operasmdan parçalar, 135 den 
2 ye kadar gece muzikaa — National 
24,15 de, radyo orkestrası 1 de, dana 
muzikası — Londra 2435 de, dans mu-
zikasL 

'f 

Akba müesseseleri 
Ankarsda her dilden kitap, ga-

z^«, mecmua ve kurtasiyeyi ucuz 
olarak AKBA müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua sipcurişi kabul ediIİT. İstanbul 
gueteleri iğin îl&n kaKnl, abone 
kaydedilir. Underrodd ytaı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalenUerinin Ankarada 
sat^ yeridir. Tdefon: 3377. 

1ar 40 yaşmda olanlarm kulaklan çm-
lasın~. 

Bundan sonra seyirciler arasına 
HindU falcılar dağıldılar. Her masaya 
oturarak fal bakmağa başladılar. 
Genç kadınların, küçük minimini 
avuçlarım tutarak neler de jrumur^ 
lamıyorlardıl. 

Barlardan çıktık. «Otomatik eğlen
ce» denilen yerlere girdik. Burası baş
lı basma bir âlem. Onu da başka biz: 
yamnda anlatırım.. 

Feridun Ha 
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Hasan Şahin aynanın karşısında be-
ffa saçlarını büyük bir İtina İle boya
dı. «Sinek kaydı» denilecek tarzda traş 
Oldu. Bıyıklannm ucunu kırptı. Ayna-
tta kendisini uzun uzun seyretti. Son
ra kendi kendine: «Hiç de elli beşinde 
bir adam göstermiyorum..» dedi. 

Meşhur sözdür. «Horoz ölmüş, gözü 
çi^lükte kalmış..» derler. Hasan Şa
hin de ya^ımn elli beşi geçmesine rağ
men kendisini hâlâ genç bir adam zan
nediyordu. Uzadıkça dipleri beyaz, be
yaz çıkan saçlaiıra her sabah sonsuz 
bir Intlna ile boyardı. Traşmın perda
hına i)ek dikkat ederdi. Hele son za
manlarda kendisine gösterdiği itinayı 

büsbütün arttırmıştı. Çünkü Hasan Şa
hin, dalıa henüz 20 sinde incecik belli, 

kıvrak bir genç kıza ba3alıyordu. Mehli-
ka, vakıa kendinden çok gençti. Amma 
gönül bu... İhtiyara, gence bakar mı?.. 
İşte Hasan Şahin bunun için Mehjlka 
ile arasındaki yaş farkım biraz olsım 
gözlerden saklamak için saçmm boya-
sma, beyaz beyaz çütan traşınm perda

hına, üstüne başına çok dikkat ediyordu. 
Hasan Şahin senelerdenberi ahbap

lık ettiği Ayşeden büsbütün ayrılıp 
Mehlika ile evlenmeği düşünüyordu. 
Vakıa kırk yaşım geçen Ayşe, yülar-
danberi ona çok sadık kalmıştı. Ken
disine karşı âdeta bir anne şefkati gös
teriyordu. Çok iyi kadındı. Hattâ kır-
kmı geçmesine rağmen hâlâ da güzel
di. Lâkin Mehlikadaki yirmi yaşmm 
verdiği baş döndürücü cazibe Hasan 
Şahinin aklım allak bullak etmişti. 

Hasan Şahin bazan kendi kendine: 
«Hem neden Mehlika ile evlenemeye-
yim?.. diyordu. Vakıa yaşça biraz on
dan büyüğüm. Fakat hâlâ yakışıklı 
bir adamım ya... Bana yaşlı bir erkek 
değil ancak aolgun bir erkek» denile
bilir. Bu «Olgun erkek» birçok değme 

Sançleri şöyle yancebinden çıkalrabilir.» 
O günü de traş olurken gene böyle 

düşünüyordu. Saat 11 de Mehlikayı 
görecekti. Daha o zamana kadar vakit 
vaıdı. Bunun için evinin arkasmdaki 
büyük bahçeye bakan geniş balkonda
ki rahat iskemlesine uzandı. Hasan Şa
hin çabuk Ihtiyarlamamk İçin daima 
havadar yerlerde otururdu. Bilhassa 
bahçeye bakan bu balkonunu pek se
verdi. Sabahları kalkmca taze yumur
ta bulabilmek için birkaç tavuk aldırt-
miftı. Hasan Şahin, sabahleyin bal-
konımda bahçeye karşı oturup uzak
tan bu tavukları sejrrederek kahvesini 
içer, sabah keyfi yapardı. 

O günü gene öyle yaptı. Balkondaki 
geniş iskemlesine uzandı. Kahvesini 
getirtti. İçmeğe başladı. Uzaktan aşa
ğıda, bahçedeki tavukları seyrediyor
du. Bir arahk o günü yeni alınan İki 
cins tavuktan birine gözü üişti. Bu pi-
llçlikten tavukluğa henüz yeni yeni ge
çen bembeyaz tüylü, beyaz paçalı, cins 
bir tavuktu. Bahçedeki öteki tavukla-
nn en güzeli, en genci idi. 

Bir arahk beyaz tavuğım yanıbaşm-
da Hasan Şahinin ne zamandanberl 
beslediği ihtiyar horoz belirdi. 

İhtiyar horoz, yaşlı bir çapkm adam 
gibi, genç tavuğu avlamak için gayet 
kurnaz davramyordu. Yerde yiyecek 
mühim birşey bulmuş gibi gagasile top^ 
rağı eşeliyerek, garip garip sesler çı
kararak beyaz tavuğu yanına çsığın-
yordu. Sanki gagasile yere vururken 
çıkardığı seslerle: «Gel., burada çok 
güzel birşey buldum.. Beraber ylye-
hm...» demek istiyor gibi idi. 

Lâkin genç ve güzel tavuk ihtiyar 
horozun jTirtınmasma aldırış bile et
miyordu. Hasan Şahin balkondan bu 
manzarayı seyrederken: «Bu horoz yaş
lı, İhtiyar amma değme genç horozla-
n cebinden çıkarır... Cami yıkılmış 
amma mihrap yerinde diye bir söz 
vardır. Bu horoz da ihtiyarlamış am
ma gene gözel hayvan... Şu ibiğin koca-
manhğına, şu rengârenk koca kuyru
ğun güzelliğine bakm... Acaba bahçe
deki öteki genç horozlarda bu ibik, bu 
kuyruk var mı?.. Beyaz piliç kendini 
naza çekiyor» diye düşündü. 

Şimdi ihtiyar horoz beyaz tavuğun 
•traftnda fır dönmeg^e başlamıştı. Za
man zaman onun yamnda bir takım 
Cakalı hareketlerle, boynunu, kafasım 
«alhya sallıya, kaim sesile «Öööröööö!» 
öiye bağınyordu. Lâkin beyaz tavuk 
Oralarda bile değil... Hasan Şahin genç 
tavuğun, ihtiyar horoza katiyen aldı-
^ etmemesine hayretler içinde bakı
yordu. Halbuki Hasan Şahin gene bu 
balkondan bahçesini seyrederken ihti
yar horozun ne büyük aşk muvaffaki

yetlerim görmüştü. Bu yakışıkü ho
roz bahçedeki tavuklardan birine bu 
kadar Utifat etsin de hiç bir mukabele 
«[örmesin!.. Şimdiye kadar bu vaki de
ğildi. Uzun. güzel kuyruklu, kocaman 
kıpkırmızı İbikli bu İriyan horozım 
bahçedeki hayatı a§k muvaffakiyetleri 
içinde geçmişti. Halbuki şimdi!.. 

Hasan Şahin kendi kendine: «Tuhaf 
şey!..» diyordu. 

Fakat şimdi İhtiyar horoz işi büsbü
tün azıtmıştı. Kanadlannı hızlı hızlı 
çırparak genç tavuğım etrafında dö
nüyordu. Halbuki beyaz tavuk sanki 
ondan nefret ediyormuş gibi kaçmağa 
başlamıştı. 

Hasan Şahin onları seyrederken 
bu esnada kendisini ziyarete arkadeışı 
Halim gelmişti. Halim tabüyat âlimi 
İdi. Hasan Şahin onu balkona çağırdı: 

— Gel... Gel... dedi, ben burada acık-
h bir sahne seyrediyorum... Şu horo
zu görüyor musun?.. Şu kocaman ho
rozu. Bunun gençliği büyük aşk mu
vaffakiyetleri içinde geçmiştir. Doğ
rusu da güzel horoz değil mi?. Halbuki 
dün benim işlerime bakan Kadri dayı 
şu küçük, beyaz, genç tavuğu almış... 
Bizim yaşlı horoz, beyaz tavuğun etra-
fmda demindenberi fır dönüyor. Hal
buki azizim, ne dersin? ötekisi horoza 
aldırış bUe etmiyor... 

Şlmdl Halimle beraber balkondan on
l a » bakıyorlardı. Beyaz tavuk ihtiyar 
horozdan adamakıllı kaçmış, bahçenin 
Öbür ucundaki kendi gibi genç bir ho
rozun yamna sokulmuştu. Genç horo
zım ihtiyar horoz gibi kocaman renkli 
kuyruğu, kıpkırmızı büyük bir ibiği 
yoktu. Fakat beyaz tavuk onun yanm-
dan aynlımyordu. 

Hasan Şahin şimdi beyaz tavuğa âde
ta kızıyordu: 

— İnsanlarda olduğu gibi şu hay-
vanlann da zevksiz olanları var... Şu 
beyaz tavuğun yaptığına bakm hele... 
O güzelim kocaman kuyruklu, kıpkır
mızı İbikli horozu bırakıp, şu kargaya 
benziyen öteki horozu tercih edecek 
ne vardı sanki?.. 

Arkadaşı tabüyat âlimi Halim gül
dü: 

— ötekinin kocaman renkli kuyru
ğu, kıpkırmızı İbiği yok amma genç 
azizim genç... Sen bu kelimedeki es
rarengiz kuvveti biUr misin?.. Genç
lik... Ne mühim gey bu... 

Hasan Şahin bu sözlere itiraz edecek 
oldu: 

— Haydi canım sende... dedi, ne o? 
ötekisi biraz ihtiyarmış... Böyle şey 
olur mu? İhtiyar horoz beyaz tavuk
la genç horozun hareketine fena halde 
sinirlenmiş olmalı ki, hiddetli hiddetli 
onlara doğru koştu. Biraz sonra genç 
horozla, ihtiyar horozım arasmda şid
detli bir kavga başlamıştı. Fakat genç 
horoz pek baskın çıktı. İhtiyar horozun 
tepesine doğru zıplayıp onu gagaüyor-
du. Pek az zaman içinde ihtiyar horo
zun gagası kanlar İçinde kalmıştı. 

Şimdi ihtiyar hrooz gagasından kan
lar akarak, kanadlan düşmüş, mağlûp, 
harap, perişan bitgin kaçıyordu. 

Galib ve genç horoz beyaz tavuğun 
yamna döndü mağrur bir eda ile uzun 
uzun öttü. 

Halim: 
— İşte azizim... dedi. tabiatın kanun

larının önüne durulmaz. İhtiyar horoz 
yaşına bakmadan bir iş yapmak istedi. 
Nasibini buldu. 

Hasan Şahin gagasından kanlar 
akarak, kanadlan düşmüş kaçan ih
tiyar horozu seyrederken biran içinde 
bambaşka bir adam olmuştu. Beyaz 
genç tavuktan yüz bulmıyan ihtiyar 
horoz şimdi kümesin kapısı önünde 
duran kendisi gibi yaşlı bir tavuğun 
yanma dönmüştü. Yaşh tavuk bu ibi
ğinden kanlar akan horozım yanına 
şefkatle sokulmuştu. Hasan Şahin 
kendi kendine 

— İhtiyar horoz ne kadar bana ben
ziyor... diye mırıldandı. Beyaz genç ta
vuğu Mehlikaya, öteki yaşlı tavuğu da 
Ay şey e benzetmişti. 

Arakadaşma: 
— Müsaade eder misirüz?.. dedi, bi

risine bir telefon edeceğim. 
Hasan Şahin içeriye girdi, telefonda 

Ayşeyi buldu: 
— Alo... Ayşe... Öğle yemeğine sana 

geleceğîm... İyi yemekler isterim ha., 
sevdiklerimi bilirsin... 

Ayşenin saadeti sesinden belli olu
yordu: 

— Seni sabırsızlıkla bekliyorum Ha
san, diyordu, geç kalma... 

Hasan Şahin Uâve etti: 
— Hem bugün benden senelerdenbe

ri istediğin altın halkayı da getirece
ğim Ayşeciğim... Nasıl memnun mu-
sxm?. (Bir yıldız) 

Kendine beyhude 
yere eziyet ediyor 

NEVROZiN 
Varken ıstırap çekilir mi? 

BAŞ. DIS 
ağrıları 

ve üşütmekten müteveUid bütün 
ağn, sızı, sancüarla nezleye, 

romatizmaya karşı: 

NEVROZİN 
İcabında gfinde S kaşe almabllir. 

İsim ve markaya dikkat. Taklitlerinden sakınınız. 

ÜÜLİIMA 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artrlt lzm, Romat izma 

NEVROZİN 
Baf, diş, nezle, grip romatizma ve bütün ağnlanmzî derhal 

keser. İcabında günde 3 ka$e almabilir. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

— Yazan: İskender F. «'--*-'" Tefrika No. 125 - « — 

Üçüncü Murad gözdesile başbaşa kalınca: "Seni 
bundan sonra hiç kimse rahatsız etmîyecek!,, dedi.. 

— Beni affediniz, haşmetmeap! 
epi zamandanberi yanınınzdan 
uzak kaldım. Fakat, bu işte cariye
niz suçlu değUim. 

Üçüncü Murad gözdesinin uzun 
saçlarmdan okşadı., o güne kadar 
hiç bir kadm karşısında bu kadar 
heyecan duymamıştı. 

Hoşeda çok güzel, çok sevimli bir 
kadmdı. Üçüncü Murad onunla az 
mı mehtap âlemleri yapmış, az mı 
güzel vakit geçirmişti! 

— Seni ne kadar özledim., ne ka
dar göresim geldi busen, Hoşeda! 

Murad, Hoşedayı sonsuz iltifatlar
la taltif ettikten sonra: 

— Cafer! diye bağudı. Haydi bi
ze içki getir.. 

Cafer ağa koştu: 
— Efendimizin neşesi yerinde. 

Haydi kızlar tepsileri hazırlayın! 
İkbal, Dırahşan.. padişahın şaki

liğini yapan Çerkeş cariyeleri içki 
tepsisini hazırlıyarak padişahın oda-
sma götürdüler. 

Hoşeda tekrar Türk sarayına gir
mişti. 

O, Nusret efendiden ayrıldığına 
müteessirdi. Onun evinde hür ve 
serbes yaşıyordu. Ya şimdi? Bugün 
padişah gözdesiydi. Belki yann da 
padişah kansı olacak, hasekiler ara
sına karışacaktı. Fakat, bu salta
natlar, bu parlak ve göz kamaştıncı 
hayat Hoşedayı tatmin etmiyordu. 
O, dört duvar içinde ömür geçirecek 
değil miydi? Hürriyeti alınmış bir 
esir gibi, sarayda yaşamanın ne zev
ki vardı? Hoşeda vatamm da çok 
özlediği halde, şimdi ana vatana ka
vuşmak ihtimali de kalmamıştı. 

İçki sofrası kuruldu., sakiler billur 
kadehleri şarapla doldurdular. 

Üçüncü Murad o akşam Hoşedaya 
kendi elile şarap kadehini uzatıyor 
ve dudaklanmn arasından boşaltı
yordu. 

Hoşeda padişahtan iltifat görme
ğe başladıkça gururunun okşandı
ğım hissediyor, bir an için her şejl 
ımutmağa çahşıyordu. 

Üçüncü Murad içki aıasında Ro-
zitanın ihanetinden bahsetmemiş 
olsaydı, Hoşeda bu yeni veziyetin-
den belki biraz daha emin olacak ve 
geniş bir nefes alacaktı. Fakat, pa-
dişahm: 

— Rozitayı zindana attırdım.. 
Diye söze başlaması, Hoşedamn 

bütün ümitlerini kırrmştı. 
Rozita gibi bir kadın nasıl olur 

da gözden düşer ve zindana atüırdı? 
Üçüncü Murad Rozitadan bahse

derken: 
— Onu vatanı bekliyormuş.. ba

bası bekllyormuş. Çok şükür ki se
ni bekliyen kimse yok! 

Diyordu. Gerçek Hoşedayı bekli
yen kimsesi yoktu. Onun babası Ye-
dlkule zindamnda, anası da Vene-
dlkte ölmüştü. 

Sultan Murad Hoşedayı üç yıl 
tecrübe etmiş, sadakatine, sevgisine 
inanmıştı. 

Hoşedamn sarayda bir tek düş-
mant vardı: Safiye sultan. 

O zaten Rozitaya da düşman de-
ğU miydi? 

Rogdtamn hizmetine bakan Ayşe
yi elde etmek için az mı çalışnuştı? 

Eğer Rozita Çırağan dairesine atıl
mamış olsaydı, bir gece yatağmda 
mışıl nuşıl uyurken öldürülmiyecek 
miydi? 

Acaha Hoşeda da ayni âkibete uğ-
raımyacak nuydı? 

Hoşedamn kafasmda bin bir is
tifham kıvnhp kalıyor., gözleri dal
gın, şarap içerken mütemadiyen) 
ferdayı düşünüyordu. 

Üçüncü Murad kendisinin en sa
dık cariyelerinden İkbali, Hoşedamn 
hizmetine verml^rti. 

İkbal fidan boylu bir Çerkeş gü
zeliydi. Fakat, çok saf ve sadık bir 
kızdı. İkbal, Hoşedamn hizmetine 
bakmak suretUe efendisine karşı sa
dakatini gösterecek, ve onım en 
ufak hareketini bUe padişaha bildir
mekte gecikmlyecekti. 

Üçüncü Murad, Safiye sultamn 

Rozitaya yaptığı gibi, Hcşedaya da 
bir çok tuzaklau- kuracağını, onu her 
zaman rahatsız edeceğini biliyordu. 
Bunun için İkbale: 

—• Hoşedamn odasına Safiye sul
tamn adamlarından biıi gelecek 
olursa, derhal bana, haber verecek
sin! Onu bundan sonra hiç kimse 
rahatsız etmiyecek.. 

Diye emretmiş ve Hoşedaya da: 
—I Onunla görüşmiyeceksin.. ve 

onun cariyelerile temas etmiyeceksinl 
Demeyi ihmal etmemişti. 

Sultan Murad o gecejri zevk ve neşe 
içinde geçirdi. 

H o ş e d a ' n m y e n i r a k i b e s i 
kimdir? 

üçüncü Murad gözdesinin üzeri
ne toz kondurmuyor, onun aleyhin
de söz söyliyenleıin dUini kesiyordu. 

Safiye sultan bile Hoşeda aleyhin
de atıp tutmaktan çekiniyordu. 

Böylece günler ve haftalar geçti. 
Bir sabah, üçüncü Muradın oda-

sma her tarafı örtülü genç bir ka
dın götürüyorlardı. 

Haremde bu kadını görenler ağız
dan ağıza yaydılar: 

«— Efendimizin odasına bir kadın 
götürdüler! * 

Padişahm odasma gizlice götürü
len bu kadm kimdi? 

Safiye sultan, Hoşeda.. diğer ka
dınlar merak içmde soıaışturuyor-
lardı. 

Hoşeda o kadar kıskanç değüdi. 
Onmı ikmci defa saıuya gelişi mü
him bir hadise olmuştu 

Seırayda herkes: 
— Padişah Hoşedadan vazgeçe

mez! 
Diyordu. O mevkiini sağlamla-

rmştı.. vaziyetinden emindi. Sultan 
Murad ona hasekilik bile vadetmiş: 

«— Seni alacağım., kanm olacak-
sm! Senden bir çocuğum olmasını 
çok arzu ederim!» 

Demişti. 
Hoşeda bunu büdiği için - zaten 

fazla kadın düşkünü olan - padişaha 
başka bir hisle yaşamıyor, içinde 
bir kıskançhk duymuyordu. 

Fakat, Safiye sultan - yaşı üerle-
dikçe - ihtirası artan, kıskançUğı de
rinleşen bir kadın olmuştu. O, Hoş
edamn tekrar saraya gelişinden bi
le memnun değildi. Nerede kaldı 
ki, yeni ve esrarengiz bir kadının 
hareme gelmesinden şüphelenme
sin... 

Haremağalarmdan birine sordu: 
— Çok güzel miydi gelen kadın? 
Haremağası: 
- Melekler kadar güzeldi... 

Diye cevap verdi. 
Safiye sultan bu sözlere inan

madı. 
Bir başkasına sordu: 
— Yakından gördün mü o ka

dım?... 
— Koridorda karşı karşıya, yüzjrü-

ze geldim. Dünya güzeline benzi
yordu. Gözlerim kamaştı. Yüzüne 
İyice bakamadım. 

— Ne diyoı-sun.. demek o kadar 
çok güzeldi?! 

Safiye sultan kıskançlığından, me-
rakmdan çıldınyordu. 

Paulişahm odasına götürülen bu 
kadımn kim olduğunu bir anlasa, 
içi rahat edecek, sinirleri yatışa-
caktı. 

Safiye sultan kendi dairesinde 
dört dönüyor, önüne gelen o kadın
dan bahsederek: 

— Sen de mi tanımıyorsvm, diyor
du, sen de mi görmedin onu? 

Ve herkesten menfi cevap alıyor
du. 

Onu görenler de kim olduğunu 
bUmiyordu. 

* 
Hoşeda o gece akşam ezanından 

sonra sultan Muradın yanma gide
cekti. Bü' gece evvel padişah ona: 

— Yann akşam birlikte yemek yi
yeceğiz.. 

Deımşti. 
Hoşeda hazırlandı. Oda hizmet-

çishıe: (Arkası var) 
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Sahife 10 A K Ş A M 24 lîanLuıusanl ıy;ja 

FENNİN BİR HARİKASI: K E S K İ N K A Ş E L E R İ üşütme, grip, nezleye ve ağrılara bire birdir. 1 Uk ve 10 luk 
kutulan vardır. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 — Şartnamesi mucibince sepetli ve üç kişilik az müstamel 1 adet moto

siklet pazarlıkla satın alınacaktır. 
~ 2 — Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatı 37.50 liradır. 

3 — Pazarlık 1/II/938 tarihine rastUyan Salı günü saat 14 de Kabataşta 
Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır, 

4 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden aUnabüir. 
5 — İsteklUerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) 
(303) 

• 
1 — İdaremizin Paşalimanmdaki Tütün Bakımevinde şartnamesi muci

bince yaptıracağı tamirat işi açık eksiltmeye konmuştur. 
2 — Keşif bedeli 9939 lira 19 kuruş ve muvakkat teminatı 745.43 liradır. 
3 — Eksiltme 4/II/938 tarihine rastlıyan cuma günü saat 15 de Kabataş

ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonımda yapüacaktır. 
4 — Şartnameler 25 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Müdür

lüğü İnşaat Şubesinden alınabilir. 
5 — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi

sarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır, 
6 — İsteklilerin kanunen kendilerinden aramlan vesaik İle 5 inci maddede 

yazılı vesika ve % 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen 
gün ve saatte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (366) 

• 
1 — Şartnamesi mucibince 3500 kilo soda pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 — Eksiltme 4/11/938 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 14 de Kaba

taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonımda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlil;te yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (394) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

idaremizin Haydarpaşa limanına bir sene zarfında gelecek olan ve deniz 
merakibinden supalana ve supalandan vinçle veya arka İle vagonlara tahmU 
edilmesi icabeden tahminen 64693 ton maden kömürü ile 7197 ton kok kömürü
nün tahmil ve tahliye işi 31/1/938 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de 
Haydarpaşa Gar binası dahilinde Birinci İşletme Komisyonu tarafmdan kapaü 
zarf usulile ihale edilecektir. Bir senelik maden ve kok kömürünün tahmil ve 
tahliyesi için 15443 lira 59 kuruş muhammen bedel konmuştur. 

1158 lira 27 kuruş muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği ve Resmî 
Gazetenin 7/5/936 tarih ve 3297 numaralı Veya 1/7/937 tarih ve 3645 numa
ralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alırumş vesika ve 
tekliflerle ayni gün ve saat 10 kadar komisyon reisliğine vermek lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada Liman Başmüfettişliği tarafından 
parasız olarak verilir. «274» 

* 
Muhammen bedeli 2545 lira 97 kuruş olan 35945 adet kullanılmış sağlam 

çimento çuvalı, 13800 adet delik çimento çuvalı, 1720 kUo hurda çimento çu
valı 4/2/938 cuma günü saat 14 de Haydarpaşada gar binası içindeki satmal-
ma komisyonu tarafından açık arttunna suretile satılacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 190 lira 95 
kurmluk muvakkat teminatlarile birlikte artırma günü saatine kadar komis
yona müracaatları lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler Haydarpaşada gar binası içindeki satmalma ko
misyonu tarafından parasız olark dğıtılmaktadır. (338) 

istanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Eksiltmeye konulan iş: Şişli Çocuk hastahanesinde yapüacak kalorifer 
tesisatı. 

Keşif bedeli: 16923 lira 94 kuruş 
Muvakkat garanti: 1270 lira 
İstanbul Şişli Çocuk hastahanesinin kalorifer tesisatı kapalı zarfla ek

siltmeye konulmuştur. 
1 — Eksiltme 2/2/938 çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Sıhhat ve 

İçtimaî Muavenet. Müdürlüğü binasmda kurulu komisyon tarafmdan yapıla
caktır. 

2 — Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel hususî ve fenni şartname
leri, proje ve keşif hülâsasile buna müteferri diğer evrak 85 kuruş mukabilinde 
komisyondan alınabilir. 

3 — İstekliler carî seneye aid ticaret odası vesikasile 2490 sayılı kanunda 
yazılı belgeler ve bu işe benzer 10,000 lirahk iş yaptıklarına dair Nafıa Vekâle
tinden almış oldukları müteahhitlik vesikalarile birlikte muvakkat garanti 
makbuz veya banka mektuplanm havi teklif zarflarım ihale saatinden bir sa
a t evveline kadar komisyona vermeleri. (173) 

Malatya Kayısı İstasyon Binaları Eksiltmesi 
Malatya Nafia Müdürlüğünden: 

8/2/938 sah günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde 40712,56 lira ke
şif bedeli Malatya Kayısı istasyon binalan inşaatı kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuştur. Mukavele, Eksiltme, Baymdırlık işleri genel, hususî ve 
fennî şartnameleri, proje, keşif hülâsası ile buna müteferri diğer evrak her 
gün Nafıa müdürlüğünde görülebilir. Muvakkat teminat 3054 liradır. İ s t ^ -
lerin teküf mektuplan ve en az 25000 Uralık bu işe benzer iş yaptığma dair Na-
fift-%'ekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikâlarmı havi 
kapalı zarfların «8/2/938.) salı günü saat 14 de kadar Malatya Nafıa Müdür
lüğüne vermeleri. (381) 

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

[Büyük ikramiye: JOıOOO Uradır... 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... 

i « Annelere mUJde mm 
S. M. A. geldi 

Fazla istek karşısmda piyasada 
mevcudu kalmıyan bü3rük kutu 
ned - ned 450 Gr. 

S. M. A 
Amerikadan geldi. 

Sajnri) çocuk doktor-
lannuz ana südünün 
eşi olan ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi 
S. M. A. yi annelere 

tavsiye etmektedirler. 
Her eczanede bulunur. 

Tafsilât için : 
Galata P. K. 1097 ye müracaat. 

bulunan 
emniyetle 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 

terisi mücerreb bir ilâçtır. 

1 93S 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılııun tarihî, en meşhur 

muhatrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - PaydaU bü-
gUer. 

Fiatı 50 kuruştur 
Bütün kitapçılardan arayınız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

Çatalca hukuk mahkemesi başkâtipli
ğinden: 

Çatalcamn Ayazma köyünden ölü Tah
sin kansı Fatma ve diğer fatma; Ve
sile ve Bminenin şayian mutasarrıf bu
lundukları Ayazma köyünün Dere mev
kiinde kâin 120 lira kıymetinde dört ta
rafı yol ile mahdut üç odadan' İbaret bir 
bap ahşap hane ile ahır ve ayni mevki
de k&in 20 lira kıymetinde sarkan yol 
şimalen Süleyman çavuş bahçesi cenu-
ben yol garben dere hudutlarlle mahdut 
yanm dönümlük bahçenin kabili taksim 
olmadığından İzalel şüyuu tarlklle satıl-
masma verilen karar mucibince mezkûr 
gayri menkuller bir ay müddetle açık 
arttırmaya konulmuştu*. 1 - DellâUye ve 
ihale ve pul resimlerlle gayri menkulün 
iki senelik vergi rüsumları müşteriye alt 
olmak üzere muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuk nlsbetlnde pey akçelerile bir
likte talip olanlarm 10/2/9^8 perşembe 
günü saat 14 den 16 ya kadar müzaye
desi yapılacaktır. Verilen bedel muham
men kıymetin yüzde yetmiş beşini tut
madığı takdirde son arttıranm taahhüdü 
baki kalmak üzere İkinci müzayedesi 
25/2/938 cuma günü ayni saatte 3^pıla-
caktır. Satış peşin para Ue yapılacağm-
dan müşteri bedeli İhaleyi defaten tes
viye etmediği takdirde bir hafta müddet
le tekrar müzayedeye çıkarılarak farkı 
bedel kendisinden tahsil edilecektir, ^ak-
lan tapu sicllllle sabit olmıyan ipotekli 
alacaklardan diğer al&kadaranm ve İrti
fak hakkı sahlplerinia bu haklarım ve 
hususlle faiz ve masarife dair olan iddi-
alarmı evrakı müsbitelerUe birlikte il&n 
tarihinden itibaren yirmi gün zarfmda 
bildirmeleri aksi takdirde haklan tapu 
sicllllle sabit olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasmdan hajiç kalacaklaMır şart
name yirmi gttn müddetle adaya konul
muş ve fazla malûmat alnıak lAtlyenle-
rln sulh hukuk 936/5 No. U dosyaya mü
racaatları ll&n olunur. 

Toplantıy» M | m u ı 
Diş tabipleri cemiyeti genel sekteterll-

ğlnden: 
Senelik kongremlı 28 Udnel k&non 038 

cuma günü saat 18 d* oemlyettm^stn 
Cağaloğlundaki metkesltMİ* yai4}aoa9m> 
daıl &za arkadaşlanmuift teonflerl rloa 
olunur. « 

Ruzname: 
1 — tdare heyeti npofa. 
a _ Vezne rapon, 
3 — tdare heyeti İntilutbt 

Dr. MEHMED İZZET 
DahUlye lafltehaıını 

Muayenehane: Oaftalogta Kurttnmnanlye 
caddesi No. 17 B«ha, PKT ^UpcurtanAO )»• 
zardan maada hergua İM-in haıtıatarmu 
kabul eder. Telefom HAV 

I !# J : MIJ !4 
Mevva tuzu 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR, 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edUebilmesl 
mümkün değUdir. Hazımsızhğı, mide yanmalarım ekşiliklerini ve muannit 
inkıbazları giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatm intizamsız-
Iıklanm en emin surette Islâh ve insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Galatasaray Lisesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

Sümer Bank 
BURSA 

MERİNOS FABRİKASI 
Gerek dokuma ve gerek her türlü tr i

kotaj yün ipliklerini imale ve sipariş ka
bulüne başlamıştır. 

Merinos Fabrikası yün iplikleri yabancı 
memleketler ipliklerine olan ihtiyacı tama
men ortadan kaldıracaktır. 

İplik numunelerini Bursada Merinos 
Fabrikası direktörlüğünde görebilirsiniz 
ve oradan istiyebiHrsiniz. 

Türk endüstri ve tecinil 
Anonim şirketinden: 

Namımı 7a veya vekili bulunduğumuz müesseseler hesabına Iıariçten 
memlekete idhal edilerek eşya ve malzemenin gümrüldenerek aid olduk
ları istasyonlara sevk işinin 24/1/938 tarihinde münakasasuun yapılacağı 
ilân edilmiş ise de görülen lüzum üzerine münakasanm 15/2/938 tarilüne 

bıraluldığı ilân olımur. 

Amasya elması 
İnebolu » 

Muhammen miktarı 
KUo 
2000 
3000 

Muhammen fiyatı 
Kuruş 

30 
12 

ilk teminatı 
Lira K. 

72 00 

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

Bu 19e girecekler, şartnameyi görmek üzere okul idaresine ve Ticaret Oda
sının yeni sene vesika ve teminat mektublarUe l}elli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. «340» 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
idare deniz nakil vasıtalan işletme ihtiyacı için 15 ton «Gazoi» Un ahmı açık 

eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 4/2/938 cuma günü saat 15 de büyük postar 
ne U n a a birinci katta İstanbul P. T. T. müdürlüğünde müteşekkü alım satım 
lEomİsyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 7,5 Inıruş hep
sinin İ128 Ura muvalckat tenünat 84 lira 38 kuruştur. İsteklUerin şartnamesini 
gOrmek ve muvakkat teminatlarım yatırmak üzere çahşma günlerinde mezkûr 
mUdüriük idari kalemi levazım kısmına eksUtme gün ve saatinde de muvakkat 
teminatlarile birlikte komisyona müracaatları. «276» 
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Kış geldi, havalar soğudu.. 
Ufak bir üfütme başınıza büyük bir haftalık çıkarabilir. 

Bunun için derhal bir 

A L I N I Z 

%i ' A ^ 

att 

sEFALİrr 
/iAdıAan sonra Bütün 
âğrıtardtan Hurtuidurru-
NEZLE-GRlP-BAŞ ve ROMATİZMA 

İcabında sOnde 3 kafe alınabilir 
Taklitlerinden wVTT»ıniT n uçarla SEFALtN İsteyiniz, 

D l k n l l i m ambalijınrdır. 

Siz de bu kremden şaşmayınız! 

BALSAMIN KREMİ 
Bütün cihanda dli senedir dai< 

ma üstün re eşsis kalmıştır. 
KREM BALSAMIN 

Büyük bir bilici ve uzun bir tec
rübe mahsulü olarak vücude ge-
tiritanijf yegâne sıhhi kremlerdir. 

KREM BALSAMIN 
Şöhretini sdz re şarlatanlıkla 
değil, süıhi evsafının Londra, 
Paris, Berlin, Nev-York Güzellik 
EnstitiUcrâıden yfislerce krem 
arasmda birincilik mükâfatım 
fcnTJtımış olmakla isbat etmiştir.j 

Gündüz için yağsız, gece için yağü ve 
KREM BALSAMIN halls acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 
ötedenberi tanmmış hususî vazola-

KREM BALSAMIN nnda satıldığı gibi son defa sureti 
mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişli 
hususî tüpler denınünde dahi satümaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kullanışlı ve zarif olan 

tüpleri bütün nevilerile tanınmış, ecza 
KREM BALSAMIN ıtriyat ve tuhafiye mağazalarmda 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
MIYOĞLU — İSTANBUL 

D İ K K A T : 

îl^}i»dim 

Bakırköy Bez ve Pamuklu Mensucat 
Fabrikası T. A. Şirketinden: 

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

fiatmı indirdiğimizi sayın müşterilerimize bildiririz. 

Markası 36 Metrelik topu 25 Topluk Balyası 
Kartal 732 kuruştur. 183 Liradır. 

Satış şartlarımız : 

Fabrikada teslim, parası peşindir. Birer balyaya 
kadar satılır. Alivre satış yapılmaz. 

İstekli kaput tüccarlarının Bakır-
köyünde Şirketimize mûracaatleri 

GRİP 
NEVRALJİ 

BAŞ ve DiŞ AĞRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATİZMA 
ve bütün ağrılarını dindirir 

NEOKALMİNA 
Scandinavian Near 

East Agency 
OaUUda Tahir han t Aaet kat 

Tel: 4İ991 - I - S 
Svenaka Orient Llnien Ootitenbarg 

Oothenburg, Btoltholm, Oalo, Dantlic 
Odynla Copenhag Abo Reval ve b&tOn 
Baltık limanlan gark ve Karadeniz bMİi' 
ca limanlan arasında 15 günde bir azimet 
re avdet Icln muntazam postalar. 

Odynla - Dantzig - Gothenburg Te Oalo-
dan beklenen vapurlar. 

Finn vapuru 12 Şubata doğru. 
Gdynla vapuru 15 Şubata dofiru. 
Vlklngland vapuru 28 Şubata doğru. 
Yalanda îstanbuldan Hamburg Roter-

dam - Kopenhag, Odynla Oothenbetf, 
Dantzig - Stokholm, ve Osloft limanlan 
İçin hareket edecek vapurlar. 

İsa vapuru 23 K. saniye dotru. 
Nordland vapuru 25 K. «aniye doğru. 
Flnn vapuru 12 Şubata, doğru. 
r u l a taffU&t İçin Oalata'da Tahlr ban 

t fincU katta k&ln acentalığma müracaat 
Tel: 44091 - S - S 

Dikkat Ediniz 
ve 

Pertev çocuk pudrası 
Ue 

Adi Talk pudralannı 
karıştırmayınız. 

Kan çtbanlan, el te ayak panuaUannın kafinfılar, dalama, meme iltiha
bı re çatlaklan, flegmonlar, janıUar, tnif yaralan, ergenlikler, koltuk-

attı çıbanlan. 
TedaTiainl en eriEMi re en enin IIIT «mette temin eder. 

Şark İspençiyari lâboratuvari T. A. Ş. 

Beyoğlu Halkevinden: 1 — 15/1/988 
salı gtinü akşamı saat 18,30 da Krlmlaln 
Tepeba^mdakl merkez binasında bay Se
mih M&mtaz tarafmdan (Adabı muaşe
ret - Beri 8) adlı bir konferans verilecek
tir. 2 — Herkes gelebilir. 

SATILIK 2 EV 
Kızılay istanbul Mümessilliğinden: 
Balatta Kesmekayada ffww»»ttit Muhittin matıaHeginde hulunan 71 ye 

78 numarah kısmen kAgir Ud m «hvigll fiyatla satılıktır. Almak isteyen-
larln Sirkecide Knlay Hanmın İUnei katmda 8 numaraya müracaatlan. 

• Hazımsızlık 
Hayatın şevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRİMELERİ 
Çok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki, müşkülât göz 

önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satılır. 
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Kadın, kaç yaşında 
daha grûzeldir ? 

Bu sualin cevabını kimseler 
veremiyordu. Fakat yapılan tec
rübeler şu netlcesri verdi: 

— Kadm her yaşta güzeldir! 
Yalnız, VENÜS KREMÎ, 

VENÜS PUDRASI, VENÜS 
RUJU, VENÜS BRİYANTİNİ, 
VENÜS RİMELİ, VENÜS 
ESANSI kullanmalc şartile... 

A Ğ R I Y A N 
BİR SIRT'I 

BİR GÜNDE TEDAVİ 
Bir anne, oğlunun iztirap-
larını bu meşhur yakı İle 

teskin etmiştir. 
Bajan Y. C. yazıyor : " En küçük 

oğlum, işmden döaünco arkasmm son 
derece ağrıdığından ve belini doğrul-
tamadığından şikiyet ediyordu. Oeoe 
yatmazdan avrel bu feci h^ini görfin-
ce hemen bir delikli ALLCOCK yakı
sını tatbik ettim. Hissettiği sıhhi n-
cakbğm pek şayanı hayret olduğunu • • 
sabah kalkınca ağrilannıa tamamen zail 
olduğunu büyük bir memnuniyet i* 
söyledi.,, 

Artık, bu yakılar varken, arka ağ> 
nsından, lumbago veya siyatikten iz-
tırap çekmek beyhudedir. Hemen 
ağrıyan mahalle bir delikli ALLCOCK 
yakısını tatbik ediniz. OTOMATİK BlR 
MASAJ gibi bütün ağnyan yere sıhhî 
bir sıcaklık yayıldığı ve ağrdarm defoldu-
ğunu hissedeceksiniz. ALLİSOCK yakıİMi, 
sıcak bir el gibi yeni bir kan cevalAn 
ettirerek ağrıyan mahallere sükûnet 
bahşeder. 

ALLCOCK yak ı s ın ın te rk ib inde 
Capsioum, Frankinsense, Myırhe vesaira 
gibi kıymetli maddeler vıwrdır. 

Ucuz ve taklit yakılardan nnkmmıJt 
için delikli ALLCOCK yakıları üzerindeki 
kırmızı daire ve kartal resimli markasın» 
dikkat ediniz. Bütün eczanelerde 29,5 
kuruşa satılır. 

T I F O B İ L 
Dr. İ H S A N S A M İ 

Ti{p ve parattfo hastalıklarına tutul
mamak İçtn ağızdan alman tifo hapla
rıdır. HİÇ rahatsızlık vermez. Herkes 

alabilir. Kutusu 50 Kr. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumî neşriyat m ü d ü r ü Şevket Bada 

Akşam Matbaası 


