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KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesiri] 

ilân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kurof 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 
I \ JSk, ı3 /V 

Devlet Nüshası j 

istanbul hayvanları konuna cemiyeti 
Nî antaş Şaimie&r sokak No. 84 

Telefon: 49169 
Fokaramn hayranlanna mahsus parasu 
muayene ve tedavi pazardan maada her gün 

saat 8 - 12 ve akşamlan 5 - 6 

le 20 — No. 6925 — Fiati her yerde 5 kuruf ÇARŞAMBA 26 KAnımusaıü 1$I8 «SUtfon; 24240 (idare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klİ9e): 

Ekmek işini tedkik için 
bir komisyon kuruidu 
Suyun bardağının 10, şişesinin 

60 paraya satılması düşünülüyor 
nneselesl hakkında mütehassıslar tarafından 

esaslı tedkikler yapılıyor 
Ekmek, su ve süt fiatlerinln ucuz» 

latılacağı hakkındaki haberler her ta
rafta büyük bir alâka ve memnuniyet 
uyandırauştır. Ucuzlukla beraber te
mizlik ve nefasetin de temin edilmesi 
karan bilhassa ehemmiyetle karşılan
mıştır. 

Haber aldığımıza göre İktisad ve
kâletinde İç ticaret umum müdürü 
B. Mümtazın reisliği altında bir heyet 
bu meselelere dair tedkikler yapmağa 
başlamıştır. Heyette üç mütehassıs da 
bulunmaktadır. İstanbul değirmenle
rinin lâzım olduğu kadarmm beledi
yeye devri ve bunların yanında gene 
belediye tarafından asrî fırınlar kurul
ması düşünülmektedir. Diğer değir
menler buğday istihsal mıntakalarma 
nakledilerek memleketin diğer yerle
rinde de ekmek işi katı surette halle
dilecektir. 

İstanbulda belediyenin kuracağı fı-
ımiarda gıdaî hassası mükemmel ve 
iyi pişmiş iki cins ekmek çıkarılacak
tır. Diğer fırınlar ayni tarzda ekmek çı
karmağa mecbur olacaklar, aksi tak
dirde kapanacaklardır. Ekmek imalin
de el ve ayağm da vazifesi bitecek, bu 
İŞİ makineler görecektir. İstanbulda 
220 fınn ve 10 büyük değirmen var
dır. Bunlardan bir kısrm herhalde ka
panacaktır. Ekmek dağıtma işi de yo-
^^la konacaktır. Bugün birçok satı
cılar kirli torbalar, zenbiller içinde ek-
nıek tevzi ediyorlar ve ekmek basma 
aynca 20 para alıyorlar. Ekmek işi 
tanzim edildikten sonra şehrin muh
telif yerlerinde tevzi merkezleri açıla
caktır. 

İngiliz politikasında değişiklik 

ingiltere, Habeşîstanın 
ilhakım kabul edecekmiş 

Başvekil Chamberlain bu hususta 
prensip itibarile kararını vermiş 

Londıa 25 (A.A.) — Havas ajansı
nın muhabiri bUdiriyor: Dün akşam 
aktedilen mühim kabine içtimam-
dan sonra İtalyanin Habeşistan üze
rindeki otoritesinin fiilen tamnması 
tnglliz - İtalyan müzakerelerinin 
tekrar başlaması için bir çare teşkil 
ettiği kanaatine vanlnuştır. Mlalûm 
olduğu veçhile İtalya dalma bu za
ferin tanınmasım ileri sürdüğünden 
müzakerelerin başlaması için yapı
lan bütün teşebbüsler akim kal
mıştır. 

Şimdiye kadar Hariciye Nazın B. 
Eden vasıtasüe bUdirilen İngiltere-
nin resmî noktai nazan bu mesele
nin ancak Milletler Cemiyetinde hal-
ledüebileceği merkezinde idi. Bu
nunla beraber B. Chamberlain ile 
kabine âzalarımn ekseriyeti son ha
diseleri realist bir plân üzerinde an
laşma temini için bir fırsat telâkki 
etmişlerdir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Dünya sulh 
konferansı 

tngiliz Başvekilinin 
teşebbüste bulunacağı 

rivayet ediliyor 
Londra 25 (A.A.) — Salâhiyet-

tar mahfiller. Chamberbün'in bü
tün siyasi ve iktisadi meseleleri 
tedkik etmek üzere haziranda bir 
dünya sulh konferansını içtimaa 
çağıracağı hakkındaki hal>erlere 
inanmamaktadırlar. 

Bu mahfiUer, alâkadar millet
leri bir araya getirmek kabil ol
duğu takdirde başveldlin böyle bir 
konferansı tertib etmekte tered-
düd etmiyeceğini fakat maales^ 
İspanyol ve Uzak Şark ihtUâflan-
nm inkişaf Ue ttalyan - Alman mtt-
nasebetlerinin vaziyeti buna mâ
ni olduğunu ilâve etmektedir. 

Etten sonra yoluna konacak ttç mühim mesele: Süt, ekmek ve su 

Su İSİ 
Su işine gelince, memba sulan şe

hirlerde çok pahaüdır. Buna başhca 
sebep nakU vasıtalandır. Nakil işi yo
luna konacak ve bardağı 40 paraya 
içilen suyun 10 paraya ve bazı yerlerde 
5, 7,5, hattâ on kuruşa satılan bir bu
çuk bardaklık kapaU su şişelerinin, şi
şesi sahibine aid olmak üzere, 60 para
ya satılmasınm teminine çaUşılacak-
tur. 

Ev işlerinde kuUamlan Terkos gibi 

sular da çok pahalıdır. Bu pahalılık te
mizlik işlerine lâyıkı veçhile ehemmi
yet verilmesine imkân bırakmıyor. Bu 
gibi suların fiatlerini de ucuzlatmak 
imkânlan araştırılacaktır. Maamafih 
birinci plânda memba sulan gelmek
tedir. 

Sütler 
Süt meselesi büyük bir ehemmiyetle 

nazan dikkate almmıştır. Mütehassıs
lar bu hususta tedkikat yapıyorlar. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Gayrimübadiller işi lıazirana Icadar 
U\ surette tasfiye edilecel( 

Maliye Vekili B. Fuad Ağralı bu 
mesele ile bizzat meşgul oluyor 

Ankara 25 (Hu-
*^î muhabiri-
ft^den)--Gay-
" «lübadülerin 
îl^ütebaki i s . 
J*^akian gay-' 
'^ öıübadü işie-
f î ^ k a t î birse-
f^f« tasfiyesi et-
^afinda MaUye 
y^Jfletincetea. 
LH yapılmak-
;^^r. Tedkikler. 
^'«yce bir zal 
S^'l^^el baş. 
^^^ halde he-
B'İ't)itmemiştir. 

etnT ""^^ fedakârhklar tahmü 
^^«^esmden ileri geliyor. 
bi^^t r . r ; " ^- ^ ^ ^ Ağtah bu işle 
ne S İ ?^^ ' Olmaktadır. Tedkiklerin 
»^ümkSf n,^''^''"^"^^^^ tayin etmek 

^^ ^Za^ '""''^^ ^««tirmek ka-

müzakere edüü-ken binlerce va-

Maliye Vekili B. 
Fuad Ağrah 

tandaşı muztarip eden bu işin kati bir 
hal şekline bağlanacağı hususundaki 
teminatı göz önüne getirilince tasfiye 
işinin haziranda yeni sene bütçesi ile 
beraber katî şeklini alacağma hükme-
düebUir. 

fllclcn«l< 
Denlıcillğlmlzln 

kusuru 
— Türk vapurları füânca filânca 

filânca miüetterin vapurlarından iyi
dir. 

— Birçok cihetlerden evet!.. Fakat, 
hemen hiç bir mülettn vapurlarında 
güverte yölculanna bu kadar fena 
şeraitle seyahat ettirilmez. 

Sade birinci ve ikinci mevkileri-
mizde seyahatin iyi olması yüzümü
zü ağartamaz. Demokrat bir memle
ketin gemicüiği için mikyas fakir hal
kın seyahat şeraitidir. 

Kusurumuzu büelim de ona göre 
tashih edelim: Yeni ısmarlanan V9 
ısmarlanacak vapurlarımızda bu ci
het bilhassa dikkate ahnmdUduı, 

Atatürk 
Sabık Hıdiv Abbas Hilmi 
paşayı kabul buyurdular 

Yalova 25 (A.A.) — Sabık HıdİT 
Abbas Hümi paşa bugün saat 16 da 
Yalovaya gelerek Cumhur Başkam 
Atatürk tarafmdan kabul edilmiştir. 
Atatürk Abbas Hilmi paşayı bir saat 
kadar nezdlerinde alıkoymuşlardır. 

Nevyorkta köprü parası 
otomatik eğlence salonlannda 

bin bir türlü eğlence var 
Bay Kirkorun Amerikalı tavla meraklıla
rına öğrettiği türkçe bir kelime: Salla!.. 

Geçilirken para verUca meşhur BroUin koprüstt 
[Hikmet Feridun Es'in mektubunu yedinci sahifemizde okuyımuz] 
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J 
Mîlletler Cemiyeti paktı 

değiştirilecek mi ? 
Norveç bu husustaki isteğinde ısrar 
ediyor, Fransa buna taraftar değil 
Oslo 25 (A.A.) — Arbeider BUadet ga-

«etesine beyanatta bulunan Hariciye 
nazın Koht Norveçln Milletler cemi
yeti paktında İslahat yapılması için 
tekliflerde bulunduğımu ve assamble-
nin Milletler cemiyetinin cihanşümul 
bir mahiyet iktisab edebilmesi için der
hal tetkikata başlaması hususunda İs
rar ettiğini söylemiştir. 

Koht, bundan sonra bazı devletlerin 
Milletler cemiyeti haricinde İtalya ile 
münasebetlerini tanzim etmeğe karar 
verdikleri hakkında Londradan gelen 
haberin tamamile bir hayal mahsulü 
olduğunu üâve etmiştir. 

îsviçreye bir tavsiye 
Londra 25 (A.A.) — Manchester Gu

ardian gazetesinin Cenevre muhabiri
nin bildirdiğine göre Berne'deki Fran
sız ve İngiliz elçileri geçende Hariciye 
nazın Motta'yı ziyaret ederek mukave
lenamenin 16 ncı maddesinin ilgası 
meselesinin Milletler cemiyetinde bu 
arahk mevzuubahsedilmesi münasip 
olmıyacağını söylemişlerdir. 

Bir İngiliz gazetesinin 
mütalâası 

Londra 25 (A.A.) — Milletler cemi

yetinin içtima devresinden bahseden 
Yorkshlre Post gazetesi paktta İslâhat 
vücude getirilmesi lüzumunda israr et
mekte ve Milletler cemiyetinin şimdi 
faydadan ziyade zarar husule getirme
den müdahalede bulunamıyacağmı me
selâ Uzak Şark işlerine karışamıyaca-
ğmı iddia etmektedir. Bıma mukabil 
bu gazete Milletler cemiyetinin iştira-
kile eski Avrupa ahengini temin etme
nin mümkün olduğunu zannetmekte
dir. 

Fransız gazetelerinin 
makaleleri 

Paris 25 — Paris gazeteleri Milletler 
cemiyeti konseyinin yeni toplantısı 
münasebetile makaleler yazıyorlar. 
Matin gazetesi İngiltere ve Fransamn 
paktın değiştirilmesini istememekle 
beraber küçük devletlerin endişelerini 
izale etmeğe çalışacaklarını yazıyor. 

Bazı gazeteler bu sırada paktın 
değiştirilmesi zararlı olacağını söylü
yorlar. Bir kısım gazeteler ise «Millet
ler cemiyetine hücum sulha hücum
dur. Çok dikkatli bulunmali3nz.)) di
yorlar. 

Londraya gidecek 
banka heyetimiz 
B. Muammer Eriş ve B. 

tlhami Nafiz yarın 
Ankaradan geliyorlar 
Ankara 26 (Akşam) — Şubat or-

talarmda Londraya gidecek olan 
milli bankacüar heyeti erkânından 
tş ve Eti Bank umum müdürü B. 
Muammer Eriş üe B. İlhami Nafiz 
Pamir, bu akşam Ankaradan hare
ket edecekler ve evvelâ Almanyada 
tedkikat yapacaklardır. 

Merkez bankası umum müdürü B. 
Salâhaddin Çam 15 şubatta Berlin-
de ve yahut Pariste kendilerine ilti
hak edecek ve heyet âzası hepsi bir
likte Londraya gideceklerdir. 

Heyet îngilterede tedkikatta, ik
tisadi ve sınai işler hakkında temas
larda bulunacaktır. 
Askerlik yapmamı; devlet 

memurları 
Ankara 25 (Akşam) — Askerliğini 

yapmamış olan yüksek mektep ve İlse 
mezunlarmın devlet memuriyetine 
ahnmamalan hakkındaki kararname 
meriyetten kaldırılmıştır. Bunlar, 
memurin kanununun umumî hüküm
lerinden istifade edeceklerdir. 

Sovyet - Estonya hudu-
Junda bir çarpışma 

Estonyalılar ateş açarak ikî 
Sovyet neferini öldürdüler 

Moskova 25 — Tass ajansı büdi-
rlyor: 

19 kânunusanide iki Sovyet hudut 
muhafızı, Çudskoye gölü üzerinde 
İM kızakla hududu geçen ve Eston-
yadan gelerek Sovyet arazisi içinde 
750 metre kadar ilerliyen Estonyalı 
hudut mütecavizleri görerek takibi
ne çıkmışlarsa da, birdenbire Eston
ya arazisinden hududa takriben yüz 
metre mesafeden Estonyalı hudut 
muhafızlanmn açtıkları ateşle kar
şılaşmışlardır. İki Sovyet hudut mu
hafızı ölmüştür. Tahkikata devam 
olunmktadııv Rusya müsebbiplerin 
tecziyesini, ölenlerin ailelerine taz
minat verilmesini İstemiştir. 

Suriye başvekili, Kudüs 
ba$müftüsü ile görüştü 

Beyrut 25 (A.A.) — Lübnaiı hükü
meti İle gümrükler işi ve daha diğer 
meseleler üzerinde müzakere yapmak 
üzere halen burada bulunan Suriye 
heyetine riyaset eden Suriye başvekili 
Mardam bey, dün Lübnanda bulımaa 
Kudüs başmüftüsünü ziyaret etmiştir. 

Sabık Hidivin 
beyanatı 

Yakm Şark memleketleri 
istiklâllerini ve menfaat
lerini seviyorlarsa Ata-
türkten nur almalıdırlar 

Şehrimizde bulunan sabık Mısır 
Hidivi Abbas Hilmi paşa kendisile 
görüşen bir refikimize Yalovada 
Atatürk tarafmdan kabul edümek-
ten ve iltifatlanna mazhar olmaktan 
duyduğu bahtiyarlığı izhar ettikten 
sonra ezcümle demiştir ki: 

— «Büyük Önder Atatürkün reh
berliği sayesinde yurdumuzu üç 30! 
evveline nazaran çok yenileşmiş, üer-
lemiş ve yeni yeni bir çok güzellik
ler gördüm. 

Türkiye, her sahada Yakm Şarkın 
hocasıdır. Bilhassa istiklâllerine ka
vuşan Yakın Şarian islâm memle
ketleri istiklâl ve menfaatlerini sevi
yorlar ise yüzlerini kayıdsız ve şartsız 
Türkiyeye çevirmeli ve Türkiyenin Bü
yük öndeBinden nur almalıdırlar. 
Çünkü Türkiye, bu memleketlerin is
tiklâline ve kuvvetlenmelerine en 
candan taraftar olan büyük dev
lettir.» 

Rizeli Saidin 
katili yakalanıyor 
Sabıkalı İhsan, bu cinayeti 
" intikam kastile işlemiş 

Kurtuluşta, ensesine bir kurşun sı
kılmak suretile öldürülmüş olan sabı-
kahlardan Rizeli Saidin katili gene 
sabıkalüardan İhsan olduğu yapılan 
tahkikat neticesinde anlaşılmıştır. İh
san, bu cinayeti Rizede öldürülen bir 
akrabasınm intikamını almak için 
işlediği tahmin edUmektedir. Zabıta 
katil İhsanın izi üzerindedir. Anbean, 
yakalanması bekleniyor. 

ihracatımız 936 ya nazaran 
20 milyon lira artmış 

Ankara 26 (A.A.) — İstatistik 
umum müdürlüğü 1937 senesi haricî 
ticaret Istatistikleriıii tamamlarmş-
tır. Alman neticelere nazaran 1937 
senesinde ithalât kıymeti 114 ve İh
racat kıymeti 137 milyon liraya bar 
Uğ olmuştur. Bu miktarlar 1936 se
nesine nazaran ithalâtta 21 milyon 
ye ihracatta 20 milyon lira artış gös
termektedir. İthalâta nazaran ihra
cat fazlası 23 milyon liradır. 

GÜNÜN HADİSELERÎ 

Sovyet Rusyadaki yeni 
Cereyanlar 

Bundan yirmi sene evvel, Breslitovslt 
muahedesini görüşürlerken Almanlarla 
Avusturyalılar sormuş: 

— Rusyanm huduüan nerede olacak? 
İktidar mevkiindeki bolşevikler namma, 

Troçki İleri atümaş: 
— BİZ milli hudut tanımıyoruz. Siz 

Rusyadan İstediğiniz kadaf kırpabilirsi
niz. BİZ bütün dünyayı İstilâ edecek ol
duktan sonra... 

Bir zamanlar, Sovyetler, ecnebiler İçin 
ien müsait ve müsamahakâr bir memle
ketti. Orada, yabancı bir adam, vatan-
daşm bütün hukukunu haiz bulunuyof, 
hattâ rey bile verebiliyordu. 

Halbuki sonra bunun müthiş bir ak-
sülâmeli görüldü: Stalln, Sovyet ana va-
tanmm sınırlan üzerine titredi. Şimal 
komşumuzda ecnebilere karşı büyük bir 
Itlmadsızlık başgösterdi. O derecede ki, 
herkesten casus diye şüpheleniliyor, mem-
leteke giren on ecnebinin dokuzu kötü 
fikirli sayılıyordu. 

Hattâ konsoloslukların azaltılması için 
Sovyet hükümetinin ısran da bu «teset
tür» den ileri gelmiştir. Çünkü modern 
casusluğun yalnız askeri değil, iktisadi 
sahada olduğu şimdi moda halindedir. 
Memlekette mümkün mertebe az ecnebi 
bulundurmak fikri hâkim olmuştur. 

Bütün siyasî mahkûmiyetlerin esbabı 
mucibesi şuydu: 

«Memleket aleyhine casusluk... Troç-
klst - faşistlerle elbirliği... Hattâ onların 
emirlerUe hareket...» 

Son gelen haberlere göre, bunda da 
İfrata gidildiği, bir çok kimselerden na
file yere şüphelenildiği, Sovyetler yüksek 
şûrasmda meydana çıkmış; şimdi, mah
kûm eski fırkalılan yeniden bir tedkik 
etmek niyetinde imişler. 

Siyasî mahkûmiyetler, ecnebi memle
ketlerdeki bazı Sovyet dostları üzerine ijri 
tesir etmiyor, diye şayialar dolaşmıştır. 
Sovyetler, bu son kararlarile o intibaı 
gldertmek istemekte imişler. Fakat şunu 
da kaydetmeli ki, bu haber, geçen gün 
yazdığımızla tenakuz teşkil etmektedir: 
Şimdiki maliye komiseri, selefinin şid
detli takibata uğnyacağını ve Rusyada 
yeni yeni «temizleme» 1er yapüacağmı 
âli şûra karşısmda söylemekteydi. Sov
yetlerde mütenakız cereyanlar olduğuna 
mı hükmetmek lâzımgeliyor?... 

»V 
En az borçlu millet 

Yapılan bir istatistikten anlaşıldığma 
göre, beher ferdi üzerine en az umumi 
borç hissesi isabet eden milletler arasmda 
biz bulunuyoruz. 

Az borçlu olmak daima iyidir. Fakat 
tefritin de zaran var: Bulacağımız kre
dilerle, bir çok umumî işlerimizi tanzim 
edebilirdik, edebiliriz de! 

Maamafih biz Osmanlı devleti gibi sa
ğa sola istikraz için başvuranlardan de-
ğUlz. İstikrazlara karşı gözü tok ve va
kuruz. Buna rağmen iyi şeraitle teklif 
edilecek bir ikrazı da reddetmeğe pren
sip itibarile karar vermiş değiliz. 

*** 
Otel mi? Hotel mi? 

Yalovada yeni açılan mükemmel otelin 
İsmi Otel Termal mı, yoksa Hotel Termal 
mı diye tereddüt ediyorduk. 

Bir arkadaşımız, Falih Rıfkı Atay'a is-
nad olunan bir nükteyi hatırlattı: 

>— Şimdiye kadar mevcut şarkvarî 
otellerden yenilerinin farklı olduğunu gös
termek için, bunları Avrupai imlâ ile 
yazmalı! F. Tanur 

Amerika^ Japonyayı 
tekrar protesto etti 

Japon ayanından biri ingiltere aleyhinde 
şiddetli bir nutuk söyledi 

Tokyo 25 (A.A.) — Hariciye nezare
ti namma söz söylemeğ!e salâhiyettar 
bir zat, Amerika sefirinin Japon as-
kerlerile Nankindeki Amerikan tebaası 
arasmda sık sık çıkan hâdiseleri 17 
sonkânunda protesto ettiğini teyid et
miştir. 

Bu zat, hükümetin bu hâdiselerin ne 
dereceye kadar doğru olduğunu tahMk 
ettiğini ve bunlann tekrar etmemesi 
İçin Japon konsoloslarına talimat ve
rildiğini ilâve etmiştir. 

Japon askeri, yakında Amerika hü
kümetine cevap verecektir. 

Ayan meclisinde bir sual 
Tokyo 25 (A.A.) — Ayan meclisinde 

Baron Sonoda bitaraf devletlerin şim
di Çine gönderdikleri harp malzemesi 
meselesini ortaya atmış ve İngilterenin 
Cindeki menfaatlerini açıkça tehdid et
miştir. Baron Sonoda ezcümle demiş
tir ki: 

«İngiltere şark kavimlerini tahkir 
eder ve Japonlarm Uzak şarktaki va

ziyetini tammazsa Japonya İngiltere
nin Cindeki mallarının ve menfaatle
rinin mevcudiyetine tekeffül edemez.» 

Bu sözlere cevab veren Hariciye na
zırı Hirota, Çine yapılan mühimmat 
ve sevkiyatm kanunî takyidata tâbi ol
madığını ve Honk-Kong tarikile sevke-
dilen İngiliz malzemesinin Çine ithal 
edilen malzemeye nisbetle hiç bir ehem
miyeti haiz olmadığım söylemiştir. 

Sovyetler sefiri tehlike 
geçirdi 

Şanghay 25 (A.A.) — Reuter ajansı 
muhabirinin öğrendiğine göre Sovyet
ler birliğinin Çin elçisi Luganets Orels-
ky Ue maiyeti bir ölüm tehlikesi geçir
mişlerdir. İchang üzerine akın yapan 
Japon tayyarelerinden atılan bir bom
ba sefir ile maiyetinin yanmda patla
mıştır. 

Sefir ve maiyeti tayyare ile Chung-
king'den Hankov'a giderken Japon 
tayyarelerinin alamndan biraz evvel 
İchang'da yeer inmeğe mecbur olmuş
lardır. 

İcra işleri 
tsviçreden gelecek müte

hassısla mukavele yapılıyor 
Ankara 25 (Akşam) — Adliye ve

kâletinin icra; işlerimizi ıslah ve ted
kik için İsviçreden bir mütehassıs ge
tirteceği yazılmıştı. Getirilecek müte-
hassısm icra işlerinde bUfiil çalışmak
ta olan zevat arasmdan seçilmesi fay
dalı görüldüğünden bu hususta tavas
sutta bulımması şehrimizdeid elçisi 
vasıtası ile İsviçre hükümetinden rica 
edilmişti. 

Bu ricayı alâka ile karşılayan İsviç-
""re hükümeti, icra memurları arasın
dan seçtiği bir zatın ismini Adliye ve
kâletine bildirmiştir. Adliye vekâleti 
muhtelif icra dairelerimizde iki ay 
kadar tedkikat yapalcak olan bu müte
hassısın mukavele akdine tevessül et
miştir. Mukavelenin muamelesi bu
günlerde bitirilecek ve mütehassıs 
önümüzdeki ay içinde memleketimize 
gelerek sıra ile İstanbul, İzmir ve An
kara icra dairelerinde tedkikler yapa
caktır. Mütehassısın vereceği rapordan 
sonra icra işlerimizi sadeleştirmek için 
almacak yeni tedbirler tesbit edilecek
tir. 

Asırdide bir kadın mangalda 
yandı 

Üsküdarda Hamam sokağmda 44 
numaralı evde oturan 110 yaşında 
Zehra adında bir kadın dün gece oda
sında muvazenesini kaybederek ateş 
dolu mangalın üzerine düşmüştür. 
Muhtelif yerleri yanarak tehlikeli su
rette yaralanan ihtiyar kadın ifade 
verenüyecek bir halde hastaneye kal
dırılmıştır. 

Konsey bugün 
toplanıyor 

Hariciye Vekilimiz Hatay 
meselesini müdafaa edecek 

Cenevre 25 (A.A.) — Milletler Ce
miyeti konseyi yüzüncü içtima dev
resinin ilk celsesini, yann İran Hari
ciye müsteşarı Mustafa Adle'nin ri
yasetinde akdedecektir. 

Bu celsenin, büyük bir kısmı mutad 
olduğu üzere, hususî mahiyette ola
caktır. 

Bu içtima devresinde konsey ma
sası etrafında yedi Hariciye Nazırının 
yer alacağı tebarüz ettirilmektedir: 
Eden, Delbos, Litvinof, Beck, Spaak, 
Micesko, Munters. 

Bir sekizinci de Türlüye Hariciye 
Vekili Rüştü Araş, Hatay hakkındaki 
müzakereleri yakından takib edebil
mek üzere yine Cenevrede buluna
caktır. 

Konseyin bu içtima devresinin ol
dukça kısa süreceği zannolunmakta-
dır. Cumartesi kapanması muhte
meldir. Pazartesiden itibaren de ye
rine, Milletler Cemiyeti paktınm ten-
siki meselesini tedkike memur 28 1er 
komitesi geçecektir. 

Bu içtima devresinin arifesinde bü
tün gözler Parise çevrilmiştir. Çünkü 
orada Fransız - İngiliz konuşmala-
rile Cenevre toplantılan başlamış 
bulunuyor. 

Filistinde temizleme 
hareketi başladı 

İngiliz kıtaatı dünden 
itibaren faaliyete geçti 
Kudüs 25 (A.A.) — Reuter ajansı 

bildiriyor: Hebron bölgesindeki vazi
yet gittinkçe daha ciddî bir şekü al
ması üzerine, general Harrisonım ku
mandasındaki İngiliz kıtaatı temiz
leme hareketine başlamıştır. Harekâ
ta 14 üncü piyade alayına mensup 
kıtaatla zırhU otomobiller, telsiz bö
lükleri, seyyar hastaneler de iştirak 
etmektedir. 

Kudüs 25 (A.A.) — Nablus civa-
nnda bir Arap çetesile tngUiz kuvvet
leri arasında vuku bulan müsademe
ye iştirak ettiği anlaşılan bir Arap-
la bir Yahudiyi öldüren diğer İki Arap 
divanıharp kararile bu sabah Akke 
hapishanesinde asılmışlardır. 

italyan tayyarecileri Riyodö-
janejrroya vardılar 

Roma 26 (Akşam) — İtalyadan üç 
hamlede cenubî Amerikaya gitmekte 
olan Mussolininin oğlu Brumonun 
Ve miralay Biseonun tayyareleri Riyö-
döjaneyroya vasıl olmuştur. Üçüncü 
tayyare Port Nataldda yere inmiştir. 

Ne olmak istiyorlar? 
Kız ve erkek talebeler 

arasında yapılan bir 
anketin neticesi 

Ankara 25 (Telefonla) — Bir mu
allim, hocası bulunduğu muhtelit bir 
ortamektepte talebeler arasında bir 
anket yapmıştır. Bu anketin esası 
talebelerin ne olmak istedikleridir. 
160 erkek ve 170 kız talebe arasında 
yapılan bu anketin neticesi şudur: 

160 erkek talebeden 142 si zabit, 
5 i mühendis, 6 sı doktor, 4 dü hari
ciyeci, 1 i muallim, 1 i tüccar, 1 i .de 
çifçi olmak istiyor. , 

170 kız talebeden de 127 si mual
lim, 19 u doktor, 14 dü tayyareci, 3 ü 
kimyager, 5 i hâkim, 1 i terzi 1 i de 
ev kadını olmak istiyor. 

Hariciye Vekilimiz 
Bel graddan geçerken 

Belgrad 25 — Türkiye Hariciye Ve
kili Ceneyreye gitmek için buradan 
geçerken B. Stoyadinoviç ile garda 
bir mülakat yapmıştır. 

Suriye Ankarada bir 
konsolosluk ihdas ediyor 
Şam 25 (A.A.) — Fransa - Suriye 

muahedesi ahkâmı mucibince, Suriye 
hükümeti, Kahire, Bağdad ve Anka-
raya konsoloslar tayin eyliyecektir. 

Balkan antantı meclisi 
Ankarada toplanıyor 
İçtima tarihi 17 şubat 

olarak tespit edildi 
Ankara 26 (Akşam) — Balkan an

tantı konseyinin Ankarada içtima ta
rihi 17 şubat olarak tesbit edilmiştir. 
Bu toplantıda Balkan antantına da
hil Balkan devletleri hariciye nazır
ları bulunacaklardır. Uhdelerinde ha^ 
rlciye nazırhğı da bulunan Yugoslav 
ye Yıman başveküleri de B. Stoyadi* 
noviç, ve B. Metaksas bu münasebetle 
Ankaraya geleceklerdir. Romanya 
hariciye nazın B. Micleskodan başka 
yeni Rumen başvekili B. Oogamn da; 
Ankaraya gelmesi ihtimali vardır. . 

Zelzele Marmara havalisinde 
de hissedildi 

Evvelki gece saat 2,10 da şehrimizde 
vuku bulan zelzele Marmara sahille
rinde ezcümle, Çanak, Mürefte, Ban
dırma, Erdek, Bigada ve Yımanista-
mn Korent taraflannda da hissedil
miştir. Hiç bir yerde zayiat ve haşarat 
yoktur. İstanbul rasatanesi, zelzele
nin merkezini Bolu ve civarında tah
min ediyor. 
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Farisîden Tiirkçeye lûpat 
Bir ömrün mahsulü 

bir eser ! 
— Kültür teşkilâtmuzm dikkatine — 

Galatasarayda 
tarisi nıuallimim 
plan sayın Bay 
Ziyaeddin Sükûn' 
im mııhalledat 
diye ahlâfa ya
digâr kalacak 
kıymetli bir eser 
hazırlayıp bitir
diğini öğrenmek
le bahtiyarım. 

Bu kitap, fari
sîden tiirkçeye 
870 sahifelik ve B- Ziyaeddin • 
15,500 kelimelik Sükûn 
bir lügattir. İçinde 9000 den fazla 
manzum misal da gösterilmiştir. 

* 
Bay Ziyaeddin Sükûn, aslen İzmir

lidir. Pederi KıbnsU Kâmil efendi
dir ki, • aralarmda Halit Zaiya 
Üşaklıgil olmak üzere - bir çok me-
Şahire hocalık etmiştir. TabiatUe, ev-
lâdımn tahsili üzerinde de müessir 
olmuş, böyleUkle hocam, farisîyi Uk 
önce evinde öğrenmiş, sonra bu lisa
nın engin edebiyatma merak sara
rak bilgisini ilerletmiştir. 

Memleketin tedris hayatına ettiği 
hizmetler pek çoktur: 13 sene müd
detle Darülmuallimin muallimi ev-
Velliğinde bulunmuş, 325 de Darül
fünun farisî muallimi olmuş, 15 sene 
kadar Galatasarayda hocalık etmiş
tir. Darüşşafakada da muallimliği 
vardu-. Eevvelce bütün mesaisi farisî 
üzerine idi. Bu lisanm mektep prog-
'anüarmdan kaldınlmasını mütea-
kib Vefada türkçe hocahğı yapmış
tır. Tedris mesleğinde ceman kırk se-
**e çalışmıştır. DUe kolay! 

Hocamın memleketimizde en iyi 
'arisî bilen Türk olduğunu lıiç kim-
** itirazla karşdamıyacaktır. İşte 
bu kıymetli zat, son on senesini ya
ftanda bahsettiğim lügati hazırla
nmağa hasretmiş ve mesaisini de mu
vaffakiyetle bitirmiştir. 

Parisîden tiirkçeye Ferhengi Şuurî 
^ l e alınacak ilk lügattir. Kütüpha
nelerde mevcut bulunanlarda, Lût-
fullah Halimî'nin eseri olan Bahrûl-
Saraib'in şerhidir ki, bu, Tuhfei 
Vehbi tarzmda manzum bir lügattir. 

Bay Ziyaeddin'in Ferhengi Ziya 
isimli yeni eseri ise, farisîden farisîye 
lûgatlardan, yani Ferhengi Cihan-
8 ^ ve Mecmaülfürs gibi eserlerden 
«tifade edilerek meydana getirilmiş-
'ü". Kitapta bütün klâsik misaller 
**̂ «vcüt olmakla beraber. Bay Ziya-
~5^'n eski ve yeni divanlardan da is-
"fade etmiş, Kaani'nin, Edibülme-
•nalik'in ve şimdi sağ olan Edibüssal-
Ĵ *̂|a lâkablı Mirza Hüseyin'in eser

i n de eleyip yeni misal ilâveleri 
î'^Pmıştır. 

Hocamuı kitabı henüz basılmış 
"*Sil, fakat fotoğrafla teksir ediUniş 
* Avrupadaki meşhur müsteşriklere 

^stetilmiş, takdir ve tasvibleri aUn-
^^*n:. Rübaiyatı Hayyam'ı fransız-

ya tercüme eden ve İran tarafın-
. gaipte tetebbüe gönderilen Mu-

"Unedi Kaznevî de eseri pek iyi 
^»"Imuştur. 

* 
J-akin tabiatUe bütün bu takdirler 

Pf« plâtonik kalıyor. Asd lâzım olan 
j^"*» milletimizin, bizim kültür teşki-

*»ttuzm alâkası olacaktu-. Bir ihti-

Eski köprü 
Gümrük resmi 
istendiğinden 

satılamadı 
Bir müddet evvel yerinden sökülen 

eski emektar Unkapanı köprüsünün 
duba ve demir kısmalarmm bir müte
ahhide satılması kararlaştınlmış ve 
hazırlanan bir şartnameye göre bir de 
artırma ilân edilmişti. Bu ilân üzeri
ne bir talip çıkmış ve köprü ankaa-
nm bu talibe verilmesi de esas itibar-
le kararlaştırılmıştı. 

Ancak bu talip, köprü ankazını ha
rice göndermek istediğinden bu sefer 
gümrük idaresi bu ihraca mani ol
muştur. 

Eski emektar köprü, vaktile Ab-
dülâziz zamanında Avrupada yapüa-
rak getirilmiş ve o zamaîı gümrük 
resmine tabi olmamıştı. Köprünün 
vaktile gümrüksüz girdiğini göz önü
ne alan gümrükler idaresi, köprünün 
ihracma müsaade edilmek üzere ev
velce almmıyan gümrük resmiıü is
temiş, talip te köprüyü satm almak
tan vazgeçmiştir. Şimdi Belediye, bu 
emektar köprüyü memleket dahilin
de satmağa çalışıyor. 

Elini c a m a vurdu, c a m kırıla
rak yara land ı 

Samatyada oturan HayUt isminde 
biri, bir kahvede kavga ederek elini 
cama vurmuş, cam kırüarak tehlike
li surette yaralanmıştır. Polis, Hayikı 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırmıştır. 

Tütün konferansı 
Muhtelif noktalarda bir an
laşmaya varılmak üzeredir 

Şark tütünleri konferansı dün de 
öğleden sonra toplanmıştır. Şimdiye 
kadar yapılan toplantılarda görüşülen 
mevzıüar üzerinde dün umumî mahi
yette bir konuşma yapılmıştır. Bu ara
da şark tütünlerinin ambalaj ve ima
lâtı üzerinde de murahhaslar fikirle
rini söylemişlerdir. 

îhraç edilecek şark tütünleri amba-
lajlannm ayrü çeşid ve şimdikinden 
daha pratik olması üzerinde bir anlaş
maya varılmaüc üzeredir. 

«ıııııııııılııııııııılıııııtınıııııiMikıııııııııııııııııııııııııtlııııııııııılılıııııımi 
sasa kırk sene himmet ettikten son
ra on senelik mesai neticesinde eser 
hazırhyan muhterem bir Türk âlimi
nin emeli mesabesinde olan kitap 
tabedilmeden ve mükâfatım görme
den bırakılırsa, bundan sonra böyle 
sahalarda ömür tüketmeğe kimin 
hevesi kalır? Bilhassa materyalistle-
şen bu asırda!... 

Ferhengi Ziya'mn devletçe tab'i, 
yalnız müellifine ve müstakbel te-
tebbülere karşı bir cemile göstermek 
olmıyacak, ayni ıramanda mUlî kü
tüphanemizdeki noksanlardan birini 
dolduracaktır. 

Farisîden bile vazgeçtik, eski kül
türümüzün metinlerini, eski adam-
larm telâkkisUe okuyabilmek, anh-
yabUmek için hangi istinadgâhlan-
mız var? Farisî kısmı eski harflerle 
bastırılmak şartile, bu eser, yeri ko
lay kolay doldurulmıyacak bir kıy
mettir. Buna karşı alâka uyanma
masını varid göremem. İnşallah ya-
nılmıyorum. (Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Memurlar evrakı tedkik 

ederken dikkatli 
olmalıdırlar 

Dün; Nişantaşmda, Emlâk cadde
sinde, Papazyan apartımanının 3 nu
marasında mukim olduğum dairenin 
kapısı çalındı. Bir sivil memur bana, 
Sultanahmed 3 üncü hukuk hâkim
liğinden gönderilmiş bir evrak ile bir 
de ihbarname uzattı. Evrakı tedkik 
ettim. Ankarada, Cebecide, kereste 
fabrikası clvarmda 127 numarada 
mukim albay Rsusimin Beşiktaş 
emvalinden almakta olduğu 1933 
yılı eyllû, birinclteşrin, iklnci-
teşrin maaşlarmı Emlâk ban-
kâ sma Iskonto ettirmesinden mü
tevellit bir alacak dolayısUe banka-
nm ikame ettiği dava münasebetile 
8 şubatta mezkûr mahkemede du
ruşmaya davetini natık idi. Düşün
düm: İstanbuldaki adresim doğru, 
ancak benim tekaüdlüğüm 1937 se
nesi 21 birincikânununda yüksek tas
dike iktiran etmiştir. Henüz cüz
danımı bile almamışımdır ve Anka-
radaki adresim, evrak metnine hiç 
te uygun değildir. Bu ben değilim. 
Kaydi ihttrazî ile resüyü imza ettim, 
ve ertesi günü mezkûr mahkemeye 
gidip keyfiyeti arz ve izah eyledim. Bu 
gibi yanlışlıklar, bir vatandaşm hay
siyetini kesredecek vahim neticeler 
bile doğurabilir. Bu tahkiki yapan 
Ankaradaki mübaşir veya memunm 
bir defa olsım evrakı okuması ve bir 
(albay Rasim) terkibi üzerine he
men hükmü vererek sarih adresimi 
ita eden kimselerin biraz vicdanî ha
reketleri icap etmez miydi?! 

İbret olmak üzere derç buyurursa
nız belki âti için faydası olur. 

Mütekait deniz albayı 
Abmed Rasim Barkınay 

Gazi köprüsü 
Müteahhidin iddialan 
muvafık görülmedi 

Ankaraya giden Belediye Yollar ve 
Köprüler müdürü B. Galip şehrimize 
gelmiştir. B. Galip Ankarada Nafia 
Vekâleti ile temas etmiş, köprünün kai.-. 
zıklan için, köprüyü inşa eden firma-
mn Ueri sürdüğü noktalar hakkmda 
Belediyenin düşüncesini anlatmıştır. 

Köprü müteahhidi Alman firması, 
ayaklara çaküah kazıkların içine ko
nulan demirin pek az olduğımu, bu 
itibarla kazıklar kakılırken, kazıklar
dan altı tanesinin çatladığmı ileri 
sürmüş, bunım fennî mahzuru oldu
ğunu, bilhassa ileride kazıklardaki 
çatlaklardan dolacak derüz suyu ile 
demir kısımlann çürüyeceğini bUdir-
mişti. 

Belediye, demir miktanhm noksan 
olmasmdan değil, kazıklar fena çakü-
dığı için bu çatlaklarm hasıl olduğu
nu ve demir miktarını çoğaltmak lâ
zım gelmediğirü iddia etmiştir. 

Belediyenin noktai nazatı Nafia Ve
kâletince tasvib edilmiş ve demir mik-
tarınm artınlmasma lüzum görülme
diği müteahhide bildirilmiştir. 

M e s u d bîr d o ğ u m 
Başvekâlet husHSÎ kalem müdürü 

Baki Sedes'in evvelki akşam bir oğlu 
dünyaya gelmiştir. Bu mesud doğum 
Atatürke arzedilmiş. Büyük Şef, me
sud babayı tebrik etmiş ve yavruya 
Aydil admı vermiştir. 

Biz de yavruya sıhhatli uzun ömür
ler temermi ederiz. 

Yenicami 
Etrafındaki 

binaların kıymeti 
kararlaştırıldı 

Eminönü meydanı Ue Yenicami et-
rafmm açüması için Millet Meclisin
de kabul edilen kanun üzerine Bele
diyece bir istimlâk projesi hazırlan
mıştı. 
İstimlâk edUecek binalarm kıymet
leri tesbit edildiğinden, Belediye Ha
rita müdürü B. Galip dün Ankara
ya gitmiştir. B. Galip, projeyi N a 
fia Vekâletine tasdik ettirdikten son
ra Eminönü meydanmm istimlâkine 
fiUen başlanacaktır. 

Bir kadın zehirlenerek öldü 
Dolabdere civaımda oturan Anna 

admda bir kadmın dün evinde fena 
halde hastalandığı müddeiumumîliğe 
haber verilmiş, kadm Şişli Çocuk has
tanesine kaldınlmıştır. 

Adliye doktoru B. Enver Karan ta-
rafmdan yapılan muayenede Anna-
nm zehirlenmiş olduğu görülmüştür. 
Biraz sonra da Anna hastanede ölmüş
tür. 

Kadmm vaziyetine ıtazaran zehir
lendikten sonra bir müddet evde kal
dığı ve sıhhî vaziyeti fenalaşmca Ad
liyeye haber verilerek hastaneye kal-
dınldığı anlaşılıyor. Amıanm ne ile 
ve ne şekUde zehirlendiğinin tesbiti 
için cesedi morga kaldırümıştır. Müd
deiumumîlik tahkikata başlamıştır. 

Balık az 
Palamut fiatleri 

dün yükseldi 
Dört gündenberi bol bol tutulan pa

lamut dün birdenbire azalmıştır. Ba
lıkçılar dün az balık çıkmasma soğuk-
larm sebep olduğunu söylüyorlar. Cüzi 
miktarda tutulan palamutlar pahah-
laşmıştır. Perakende fiatler 6-10 ku
ruş arasındadır. 6 kuruşa satılanlar 
bir gün evvelden kalma olduğu için 
ahnmamaktadır. Bunların renkleri bi
le değişmiştir. 

Uskumru az çıkıyor. Dün sabah nis-
beten biraz fazlaca uskumru çıkmış ve 
kilosu toptan 28 kuruşa satılmıştır. 
Toptan fiatler öğled^ı sonra 37 kuru
şa çıkmıştır. Perakende 70 kuruştur. 

B i r k a d ı n m a n g a l ü z e r i n e d ü ş 
t ü , m u h t e l i f y e r l e r i y a n d ı 
Sirkecide oturan Sofya, bir mangal 

yakarak hela aralığma koymuş, bu 
sırada üzerine bir fenalık gelerek man
gal üstüne düşmüii ve bu şekilde ateş 
üstünde kaldığı cihetle kol ve vücu
dunun muhtelif yerlerinden ağır su
rette yanmıştır. Sofya, Haseld hasta
nesine kaldınlmıştır. 

V a l d e h a m b u g ü n l e r d e 
boşa l t ı l acak 

Hıfzıssıhha meclisi dün vali muavi-
lü B. Hüdainin reisliği altmda toplan-
naış. Mercanda bulunan Validehanm 
gayn sıhhî olduğuna dair kaza süıhî 
heyetinin verdiği kararm yerinde ol
duğuna karar vermivtir. Bu itibarla 
han bugünlerde tahliye edUecek ve 
mesken vaziyetinden çıkaracaktır . 

HEKtM ÖĞÜTLERI 

Sık mı yemeli, 
Seyrek mi... 

Bir cambaz günde yalnız bir kere 
yemek yermiş, yalnız öyle yemeği; 
ama bir oturuşta bir koyun budunu 
midesine indirirmiş. Gerçek mi, yalan 
mı bilmiyorum, rivayet bu. Koca bir 
budun vereceği gerginliğe dayanacak 
mide herkeste bulunmaz. Her faniye 
günde bir kuvvetli kahvaltı ile bir et, 
bir sebze, biraz peyıür ve mejrvalı bir 
öğle; akşam saat yedide, bunlara bir 
çorba UâvesUe bir akşam yemeği lâ
zım. Sabah kahvaltısı bir sütlü kah
veyle geçiştirüebilir. 

Kadınlar bir kahvaltı ile iki övün 
yemeği azımsıyorlar. Bir de ikindi 
kahvaltısı onlarca moda. Böyle ak
sanlar zararını görmekte gecikmiyor
lar. Hazım güçleşiyor, istdderi düze
nini kaybediyor. Hurçınlaşıyorlar, ge
celeri rahatsız geçiyor. Zayıflıyorlar; 
betleri, benizleri soluyor. Yüzlerinin 
çizgUeri çirkinleşiyor. Bu solgun ren
gi canlandırmak, bu çirkin çizgileri 
düzeltmek için artık gelsin kremler, 
pudralar!.. 

Hekim öğüd verir: — Bütün bunlar, 
beş çayından vazgeçiniz der. Güzel 
mahlûk aldırmaz. Beş çayında kremli 
gatolara, çukulatah eklerlere devam 
eder. Bir başka doktora daha baş vu
rur. Anlar ki yüzünün rengi solma
dan, çizgileri bozulmadan, ikinci kah-
valtıya devam imkâm yok. 

Midenin boşalması için zaman lâ
zım. Tam on altı, on yedi saat yüklü 
bulunuyor. Bu henüz yükünden kur
tulmamış bir mide, indirilen yemek
ten yorgun düşer. Yedikleriniz ne ka
dar lezzetU ve seçme olursa olsım sık 
yemek sağlamlara iyi gelmez. Hasta
lar için düşünürüz onu. 

İşte bir sürü hastalık zinciri ki 
onlara tutulanlar sık yemeli. Hele süt 
perhizine yatırılan hastalar. Yeni 
böbrek Utihabma tutulanlar, midele
ri yarah olanlar, ancak süt içebilir* 
ler. Başlarken bir, bir buçuk, iki ve 
sonra üç litre süt içmek lâzım. Haz
mı kolaylaştırmak için bunlara unlar 
katüacak. İki hattâ üç litre süt kâfi 
gelmez; gittikçe bastıran ankhğı yen
mek için hamur işi ve unlu şeyler de 
katmak zaruri. 

Kusan mideleri bir kaç saat boş bı
rakmak; bir içim su bUe vermemeli 
ve sırtüstü yatmah. Sonra yan yanya 
su katılmış sütü, yudum yudum içir-
meli. 

Kalbleri hasta olanlara azar, azar 
ve sık yemek vermeli. Çok yedirme-
meli. Çok su içirmemeli. Kalbi yorgun 
olan; sancılarla kıvrılan bir anjinli 
kahvaltı tarzmda dört defa yerse ra
hat eder; her üç saatte yalnız bir ta
bak olmak şartUe. 

Zayıflamak kürü de böyle muhta
sar yemeklerle yapılır. Yemek içmek 
bu tarza dökülürse insanda açlık duy
gusu da kalmıyor. Ayda iki üç kUo 
zayıflar ki hafif yemeklerle pek iyi 
uyuşulabiliyor. 

Hususi rejimleri takib edenler, za
manı gelip te eski hayat tarzlarına 
döndükleri zaman o yaşayış tarzım da 
yadırgamazlar ve sıhhatleri düzenini 
bulduğu için günleri şen geçer. 

* * • 

Bir de supe var, gece yorgunlannm 
yemeği., ikinci kahvaltı için yazılan
ları düşünürseniz onun hakkmda hük
mü siz verirsiniz. 

Her f ashm baharına kıyas et 
Söyletme hazanlarm, hiraset. 

Dr. Rusçuklu Hakkı 

'I! 

i! 

s ı z l a r I ^ ^ , ^ ^ ^ ^ ^ v^y'- Vay insaf- ... Sanki millet büyük harp yılla
rında imiş de et yüzüne hasretmiş 
gibi... 

... Hâlâ eşek eti satanlar varmışl... ... Ben olsam böylelerini memle
ketten dışan a tanm bay Amcal... 

B. A. — öyle amma esbabı mth 
haffefeleri var! ... 

— ?.... 
B. A. — Eşek etini dana eti diye 

satmışlar!... 
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Ekmek işini tedkik 
(Baiş tarafı birinci sahifede) 

Şehirlerimizde, bilhassa İstanbulda 
sütler hem pahalı, hem de ekseriyetle 
karışıktır. Sütün litresi 16-20 kuruş 
arasındaır. Hiç bir memlekette süt bu 
kadar pahalı değildir. 

Süt meselesi tedkik edilirken süt fia-
tinin ucuzlaması ve hilesiz süt satıl-
masımn temini görüşülecektir. 

Et fiatleri 
1 marttan itibaren etin 10 kuruş 

ucuzlatılması karan münasebetile te
şekkül edeceğini yazdığımız şehir mec
lisi azasından üç zatla İktisad müdü
rü, iki celeb ve iki de toptancı kasap 
tüccarile hayvan borsası reisinden mü-
erkkep komisyon 10 şubatta çalışma
ğa başlıyacaktır. Şehir meclisinden in
tihap edilecek aza, ticaret ve iktisad 
işlerinde mütehassıs olan zevattan se
çilecektir. Komisyon, hükümetin etin 
ucuzlaması İçin ittihaz ettiği kararla-
rm esaslanna göre bir çalışma prog
ramı hazırlıyacaktır. Etten aünacak 
mezbaha resminin ayaktan değil, ki
lo başına alınması için verilen karann 
da tatbiki şekli düşünülmüştür. Vak-
tile şehir meclisi bu resmin kilo başın
dan ahnmasma karar verince mezba
hada otomatik basküller inşa ettiril
mişti. Fakat bu baskülleri tesis eden 
müteahhidle belediye arasındaki ihti
lâf halledilemediğinden basküllerin iş
letilmesine imkân bulunamamıştır. 
Bugün için de basküllerden istifade 
etmek kabil değildir. 

Ancak belediyece resmin kilo başın
dan almmasma esas İtibarile karar ve
rildiğine göre bunun tatbiki için şu 
tedbir düşünülüyor: Hayvan borsasın
da kasaphk hayvanlar esas itibarile 
tartılmaktadır. Bu tartı esası gözönün-
de tutulacak ve hayvanın kesilmesin
den sonra husule gelecek fire farkı 
bir nisbet dahilinde tesbit edildikten 
sonra her hayvanın kaç kilo et tuta-
rmda olduğu anlaşılacaktır. Bu nisbet-
leri gösteren bir cedvel de hazırlana
rak şehir meclisinin tasdikinden geçi
rilecektir. 

italya-Cenubî 
Amerika seyahati 
Uç tayyare, ilk merhale 
olan Dakara vasıl oldu 
Roma 25 (A.A.) — Stefani ajansı 

bUdiriyor: Albay Blseo, yüzbaşı Mos-
catellilve teğmen Bruno Mussolininin 
pUoüuğımda dün sabah salat 7,30 da 
İtalya - Cenubî Amerika uçuşunun Uk 
merhalesi olan Dakara doğru Roma 
civannda Guidonia tayyare karargâ-
hmdaiı yola çıkan üç «S. - 79» tayya
resi, saat 8,30 da Sardonya'da Capo-
Carbonaro üzerinden uçmuşlar, saat 
9,15 de ise Bona üzerinden geçerek 
Sahrayikebir dağlık arazisine dahil 
olmuşlaWlır. 

Saat 11,30 da filo kumandanı albay 
Blseo, evvelce tesbit edilen yolu bir 
miktar şimale doğru değiştirdiğini, 
saat 13,30 da şiddetli bir kum fırtma-
sma tutulduklarım bildirmiştir. FUo, 
saat 15,30 da Atlaiıtik kıyüannda Port-
Etlenne hlzasma, saat 17,45 de de 
San-Louis hizasma varmıştır. Filo, sa
at 18,15 de salimen Dakara vaSü ol
muştur. 

Uçuş, baştan nihayete kadar, 4 Uâ 
5 bin metre yükseklikte olmuştur, 
Tayyarelere mütemadi surette Guido
nia radyo istasyonu Ue irtibatı muha
faza etmişlerdir. Üç tayyarenin katet-
tlğl mesafe 4,600 kilometreyi tecavüz 
Orlemektedir. Filo, bu uçuşunu, saat
te takriben 420 kilometre süratle yap
mıştır. 

Dakar 26 (A.A.) — Biseo, Moscatelli 
ve Bruno Mussolinl tarafından idare 
«dilen İtalyan filosu bu sabah seferin 
fidacl iskelesi olan Natala hareket et
miştir. 

Ekmek flatı 
istanbul Belediyesinden: 
M KAnunusaıü 938 tarihinden itiba-

Mn birinci ekmek on kuruş on para 
Çbnci ekmek dokuz kuruş otuz para 
İrancelâ on bee kuruttur. 

Eminönü Halkevinden: Bu sene için 
tertip ettiglmls (Halle Konferandan) se
lisinden Dillarln S«5 Cephesi) mevzıılu 
tfan dördüncüsü profesör bay Ragıp Hu-
{ûst tarafından 27/1/938 perşembe fünû 
•aat (17,30) da Evimizin Cagsaoî lımdakl 
merkez salonunda verilecektir. Davetiye 
yoktur. Her arzu eden gelebilir. 

ingiliz politika
sında değişiklik 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Söylendiğine göre küçük devletler

de ve bUhassa İskandinav grupım-
da Habeşistan meselesinin büfiil 
halli lehinde görülen hareket B. 
Chamberlain üzerinde mühim bir 
tesir bırakmıştır. Başvekilin nazan 
dikkatini celbeden diğer bir nokta 
da zecrî tedbirler hakkındaki 16 ncı 
maddenin mecburî mahiyetinin kal-
dınlması ve Mületler Cemiyetinin 
iktisadî vazifelerinin lehine olarak 
bu vazifelerin siyasî vazifelerden ay-
nlması için bazı hükümet merkez
leri tarafmdan yapılan teşebbüstür. 

Henüz teeyyüd etmiyen bir şaşaa
ya göre İngilterenin muvafakat et
mesi ve siyasî sükûnetin avdet et
mesi şartUe Habeşistanm muayyen 
bir şekUde tanınmasına Amerika mu-
anz değildir. 

Umumî intibaa bakılacak olursa 
tngütere esaslı surette iktisadî mü
nasebetlere istinad etmesi suretile 
Milletler Cemiyetinin eskisi gibi ci
hanşümul bir mahiyet iktisap etme
sine gayret edecek ve Cenevrenin 
büyük devletleri alâkadar eden mü
him siyasî meseleleri halletmeğe me
zun bulunmadığını neticede teslim 
edecektir. 

Bımunla beraber bazı tecrübeli 
mebuslar bu vaziyetin henüz pek 
müphem olduğu ve neticesini» 
Pariste B. Eden Ue B. Delbos arasın
da yapılacak goıüşmelere bağlı bu
lunduğu kanaatindedirler. Fakat ay
ni zevat B. C^amberlain'in karanm 
prensip itibarile ittihaz edilmiş te
lâkki etmektedirler. 

Amerika tanımıyacak 
Vaşington 25 (A.A.) — Amreika 

Birleşik devletleri hükümetinin bazı 
şartlar altmda İtalyamn Habeşista-
m ilhakı keyfiyetini tanımak niye
tinde olduğu hakkmda Londradan 
haberler gelmiştir. Bu hususta be-
3ranatta bulunan Hariciye Nazın B, 
Cordell Hull, Amerikan hattı hare
ketinin değişmiş olduğunu tavzih 
etmiştir. 

SalâhJyettar mahafU, B. Hull'ün 
bu beyanatım, Amerika Birleşik dev
letlerinin Habeşistanm ilhakmı ta
nımak niyetinde olmadığı ve silâhla 
yapılan memleket ilhaklanmn ta
nınmaması hususundaki stimson 
doktrinine sadık kalacağı tarzında 
tefsir eylemektedir. 

T o k a t l i y a n d a M o n t e c a r l o 
g e c e s i 

Monte - Carlo! Bu isim sihir, füsım, 
lüks, güneş, aşk, hayat ve kısmet mef-
humlannm hepsini bir araya topUyan 
hülya diyarının ismidir. Monte - (3arlo'-
nun gazinosu nice azametli servetlerin bir 
kaç saat içerisinde hiçe kalbolduğunu gör-
mftftür. Ve oradaki meşhur «Müntehirlet 
kayası» son santimine kadar temizlenmiş 
kuınarbazlarm ecel köprüsü olmuştur. 

O füsunlu beldenin cazbandlannda en 
parlak bir yıldız sıfatile senelerce halkm 
alkışlan ve sevgilerini cezbeden GREGOR, 
önümüzdeki perşembe, Tokatlıyan salon-
lannda harikulade bir suvare verecektir. 
Memleketimizin en maruf dekoratörlerile 
beraber çalışan ressam B. Talât, o gece 
için, Monte - Carlo gazinosunun o meş
hur «Kısmet Mabedi» nin donanmış cep
hesini ve «Hotel de Paris» İle «Cafe de 
Paris» nln de yine cephelerini tecessüm 
ettirecektir. Bu eserin eşi henüz İstanbu
llunuzda görülmüş değildir. 

Hazırlanan eğlenceler arasında: Dans 
edenlere mahsus hediyeli eCanh rulet 
oyunu* ve çokolatadan yapılmış «halis» 
(I) paralarla gerçekçi «rulet» vardır. 
Emekli bir krupiye, o gece İçin tekrar faa
liyete geçecek, saat (21) den itibaren ma
nı başmda meraklıları bekliyecektir. 

GREGOR, sevgili ve sevimli müşterile-
Hnln, yerlerini önceden tutarken, Tokat-
llyan müessesesinin metrdotellerine mü
racaatla plânlan tedkik etmelerini, has-
•aten rica eder. Zira isteyen «Hotel de 
Paris» nln lokantasmda, isteyen de «C3of6 
de Paris» nln çiçekli taracasmda yemek 
yiyebilecektir. 

Monte - Carlo gecesi, kibarlığı, neşesi, 
Oijinallıtı Ue, yurdumuzun eğlence tarl-
hlnde bit ciftir açacaktır. 

Çocuk esirgeme kurumu 
balosu 

Çocuk Esirgeme Kurumu İstanbul mer-
kflslnin senelik balosunun bu sene de 
parlak bU surette olmasını temin için 
memleketin yüksek sosyetesine mensup 
hâyırsevefl bir eok bayan ve baylardan 
infizekkep komite toplanarak balonun 
19 şubat 938 talihine müsadif cumartesi 
akgamı Tokatllyan salonlannda yapılma-̂  
tma katar verdiği haber almmıştır. 

Balo komitesi balonun her aenekine 
taik bir surette eğlenceli ve nezih olması 
İçin şimdiden İhzarata başlamıştır. Ba* 
ym halkımız bu hajrırlı teşebbüse İftlrak 
etmekle hem çok eğlenceli bir gece ge
çirmiş hem de yoksul çocuklara ve anne
lere yardım etmiş olurlar. 

Bu hafta' mütemadiyen 
dolup boşalan AZAK SİNEMASI Muhterem müşterüerinin 

arzusu üzerine 

§ mm ^W • • • ^ % • • • R J I E H ^ ^ \ müstesna filmi bir hafta daha 

b ü ı l ı f^k I I I W İ %tm m^ göstermeğe karar vermiştir. Buna ilâveten: LUPE VELEZ ve RODE' SANDOR tarafından oynammş 

İMEelodisi 
Bu senenin en büyük ve en mükemmel filmi ^^^^^^m^^^^^^^ 

Ç i n g ^ e n e 
Bu akşam 

SÜMER sinemasında 
(̂SUâh başına) ve (Denizler perisi) filmlerinin unutulmaz kahramanı 

" V I C T O R F R A N C E N' in 

A T E Ş I I I 
Süperfilminin ilk iraesi şerefine BÜYÜK GALA 

Fnuuoz donanmaBinm iftiraklle çevrilen bu muazzam aşk ve kahramanlık dramı 
^ ^ ^ ^ ^ ^ — ^ ^ t ü v e t e n ; EKLER JURNAL dünya havadisleri ^ ^ ı ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

BU AKŞAM MELEK Sinemasında 

JEAN CRAWFORD — WİLYAM POWEL — ROBERT MONGOMERY 
tarafından Fransızca sözlü olarak yaratılan 

BİR KADININ TALİHİ 
Neşeli - Zevkli — Eğlenceli büyük komedi. Aynca: Paramount dünya havadisleri 

TABIN AKŞAM 

İ P E K 
Sinemasında 

E S I R L E R 
G E M İ S İ 

Harikulade maceralar ve sergüzeştlerle dolu müthiş Wr korsanlık hayatma aid Fransızca sözlü şaheser. 
^ ^ l - ^ ^ ^ _ ^ ^ Baş rollerde: WARNER BAXSTER — ELİSABETH ALLAN ^^m^mKmmmmK^ 

Sinema krallannm en genci 

FREDiE BARTHOLOMES'in 
Hiç bir filminde: Fransızca sözlü 

CESUR KAPTAN 
Şaheserindeki mükemmeliyeti... Büyüklüğü... Ve harikulade maceraların 

teessürü yoktur. Sahne arkadaşları: LİONEL BARRYMORE 
SPENCER TRACY ve MELVYN DOUGLAS 
Halihazırda bütün dünyada heyecam umumîyi uyandıran film 

Yarın akşam S A R A Y sinemasında 
SİNEMA TARİHİNDE 

İLK ÂBİDE 
Güzeller güzeli 
DANİELLE DARRİEUK'nün 

SUI İSTİMAL 
DAVASI dır. 

Çünki: 37-38 in doyulmaz unu
tulmaz, ölmez ve bir daha ibda 
olunmaz biricik eseridir. 

Ve ilâveten: 

RiN T I N T I N 
Akıllar durduran artist köpek 

ALEMDARda 
Bugün başhyor. 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
ŞI9II: Maçka, Taksim: İstiklâl cad

desinde Kemal Rebul, Kurtuluş cad
desinde A, Oalapulo, Beyoğlu: Gala
tasaray, Posta sokağında Oarih, Ga
lata: Topçular caddesinde Merkez, 
Kasımpaşa: Vasıf, Hasköy: Halıcıog-
lunda Barbut, Eminönü: Mehmed 
K&zım, Heybeliada: Tomadis, Büyük-
ada: Merkez, Fatih: İsmail Hakkı, 
Kan^ümrük: Mehmed Arif, Bakır
köy: Merkez, Sanyer: Kurl, Tarab-
ya, Yoniköy, Emirgân, Rumelihlsarm-
dakl eczaneler, Aksaray: Yenlkapıda 
flanm, Beşiktaş: Nail, Fener: Def
terdarda Arif, Beyazıd: Yeni Lftleli, 
Kadıköy: Pazaryolunda Î erkez, Mo
dada Kejad Sezer, Üsküdar: Selimi
ye, Küçûk];>azar: Hikmet Cemil, 8a-
matya: Kocamustafapaşada Rıdvan, 
Alemdar: Çemberlitaşta Sim Rasim, 
Şehremini: Ahmed Hamdi. 

Sinemasında 

'Herkesin merakla beklediği filim 
Yarın ?̂ ^̂  suvaresi 

darak akşam 
FAKIR TALEBE 

Müloker'in meşhur Opereti (Fransızca) Müzik 
ve raks, gençlik ve güzellik. Zevk ve neşe — 
Aşk ve heyecan. Muazzam sahneli, binlerce 
figüranlı şaheser. 

MARİKA RÖCK, CAROLA HÖHN, JOHANES HEESTERS FRİTZ KAMPERS 
^ ^ ^ B Biletlerinizi evvelden alınız 

Kahkaha ve neşe filminin son iki günü 

BAŞKASININ KILIĞINDA '"'"*î?p!S^n°.E,î!I'"'' 
Bu Fransızca fevkalâde filmi siz de görünüz. 

TÜRK sineması ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ I ^ H 

Şehir tiyatrosu Dram kumı 
Bu akşam 20,30 da 

PERGDNT dram 6 perdî 
Yazan: Henrik Ibsen, TOrk-

çesi: Seniha Bedri Göknil 

Komedi kısmı: Bu akgam saat 2030 da 
(AYNAROZ KADISI) komedi 6 tablo 

Yazan: Celâl Müsahlpoglu. 
Gündüz saat 14 te Çocnk Tiyatrosu 

(BIAVİ BONCUK) Yazan: Zeki Ta?km. 
Müzik: F. Ege. 

ŞKHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Sanatkftj; Naşid ve arka
daşları, okuyucu Küçük 
Semiha ve Misel varyetesi 

K I D İ G Ö Z Ü 
Komedi 3 perde 

BRTCÖRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Bu gece: 

^ M H M J I ^ (tyskûdar . Hale) 
^^^^^^^f Slnemasmda 
^ f l S r A*" '^^'^'^ ÜSKtDARI 

W ^ GEÇTİ 
V # yodvU 8 perde. 

AKŞAM 
Abone ücretleı 

Türkiye Ecnebi 
SENELİK 1400 kuruş 2700 kuruş 
6 AYLIK 760 > 1450 > 
S AYLIK 400 > 800 > 
1 ArUK 150 > — > 

Posta tttilıadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: BeneUtl 

8600, altı ayUgı 1»00. üç 
aylığı 1000 kuruştuy. 

Adres tebdili için yirmi bef 
kuruşluk pul göndermek lAzımdır. 

Zlllcade 24 — Ruznkasmı 80 
a l*Mk CftMi 0 ^ İkiadt Akıva Tam 

E. 12,19 2,00 7,11 0.4« 12,00 1,35 
Va. 6,35 7,16 12,27 15,02 17,18 18,53 

İdareitane; B«bı&licİTan 
Acımualuk So. 
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SIYASI tCMALt 

italyan - Sovyet münasebatı 
Komünistliğe karşı ilk mücadele 

eden İtalya olduğu gibi, Sovyet Rus-
pasmt da ük tanvyan ve kendisile si
yasî ve İktisadi münasebatta bulurum 
faşist İtalya olmuştu. Şimdi Sovyet
ler birliği ile resmi münasebatı en zi
yade gergin olan devlet yine İtalyadtr, 
İtalyayt, rejimleri taban tabana ztd 
ve düşman olduğu halde Sorvyet Ru9-
yaya yakınlaştıran, siya^ ve iktisadi 
tnenfaatleri idi. 

Umumi harpten gayn memnun çt-
kan İtalya, İngiltere ve Fransaya 
aleyhtar her kuvveti kendisine bbr 
yardancı telâkki etmişti. Diğer tarat
mam, Cebelüttank boğazı ile Süveyş ka>-
'»•ah İngtUerenin hükmü altında bu-
l'Jmduğujıdan, İtalya Boğajslar vasıta^ 
sile serbe3çe petrol, hububat ve ham 
TZDide temin edeceğini düşünmüştü. 

İtalya; Almanya ve Japonya ile tt-
tifak etmiş olduğundan, tngütereye 
^şı artık Rusyadan her hangi «t-
Tetle bir fayda beklememektedir. Ro-
mxmyada faşistlerin, hükümetin ha^ 

"••••ı ı ı iMiHiıı ı ı ınunıunmHiMii imuHiııınımHiını iHiınııın 

Teruelde vaziyet 
değişmedi 

Muharebe ayni fiddetle 
devam ediyor 

Barselon 25 (A.A.) — Havas ajana-
' ^ muhabiri bildiriyor: Teruel'in etrar 
^ d a vaziyet değişmemiştir. Asiler Air 
^ . de Celadas ve Muleton'a yaptık
l a hücumlar neticesinde ağır zayiata 
Uğramışlardır. Cumhuriyet kıtalan ih-
''iyat kuvvetlerini muharebeye sokma-
'̂ an kendilerini tepeden tepeye adım 
^*nı müdafaa etmişlerdir. Şimdi İyi 
^ k i m edilmiş mevzilerde bulunmak-
^dırlar. 

17 son kânunda yapılan ikinci mu-
Kabil taarruz neticesinde frankistlerin 
Temelin şimalî şarkisindeki ileri hare
ketleri 12 kilometre genişliğinde ve 2 
.^lometre derinliğinde bir arazı parça-
Etle tahdid edilmiştir. 

Asiler Alfambra Rio'ya hâkim bulu
dan tepeleri bir haftada" zaptetmişler^ 
^r. Bu arazinin işgali cümhuriyetçile-
*«̂  müdafaa mevzilerini tehlikeye koy
duktadır. 

Muleton'a yerleştirilmiş olan Fran-
^ t topçu kuvvetleri şimalî şarkiden 
^nie l 'e giden ve Alfambra Rio sahili-

takip eden yolu bombardıman et
mektedir. Fakat nehrin karşı sahilin
deki cumhuriyetçiler daha yüksek te-
Merde bulunmakta ve buradan Teru-
' ^ §imaü şarki methalini müdafaa ve 

oned'in irtibat noktasmı ateşleri alr 
/^«a bulundurmaktadurlar. 
***J*«elon b o m b a r d ı m a n e d i l d i 
l ^ ^ l o n a 25 (A.A.) — Asi tayya»-
r ^ °« sabah Barselona'yı bombardı-
, ««öl etmişlerdir, 

^ıvü ahaliden 39 kişi ölmüş, birçok 
'«^«ûseler yaralanmıştır. 

na gelmeleri sayesinde İtalya; petrol 
ve hububat ihtiyacım bu memleket
ten temin edeceğine ümidli brdunu-
yor. 

İtalya, son günlerde Sovyet Rusya-
sım ticari taahhüdlerini ifa etmemek
le itham etmiştir. Yani İtalyamn alor 
caklanna karşı petrol ve manganez 
vermiyor demektir, ttalyadaki aske
rî silâh ve mühimmat fabrikalanmn 
esrarını Sovyetlere satan ve bir Rusun 
idaresinde bulunan casus teşkilâtının 
meydana çıkması, İtalyamn Sovyet
lere karşı ademi itimadım büsbütün 
arttırrmştır. Rusyadaki İtalyan mii^ 
hendisleri arasında bir hayli tevkifat 
yapümast ve İtalyan konsoloshanele
rinin kapatüması, İtalya efkân umu-
miyesinde Sovyetlere karşı yeni bir 
infial uyandırmıştır. Artık bundan 
sonra İtalya üe Sovyetlerin arası bir 
türlü düzelemlyecek ve bu husumet 
Avrupa politikasında dalma mühim 
ve müessir bir âmil olacaktır. 

Feyzullah Kazan 
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Yugoslav - Bulgar 
dostluğu 

Pakhn yıldönümü müna-
sebetîle Yugoslav 

gazetelerinin makaleleri 
Belgrad 25 (A.A.) — Bulgaristan üe 

Yugoslavya arasmda aktedilen daimi 
dostluk paktının yüdönümü münase-
betile Yugoslav matbuatı birçok ma-
kalrfer neşrederek Bulgar ve Yugoslav 
milletleri arasmda arzu edilen ve kar
deşçe bağlar tesis eden bu paktm 
ehemmiyetinden bahsetmektedir. 

Bu hususta Samuprava galzetesl 
Balkan itilâfı paktınm Şövalye-Kral 
Aleksandrm eseri olduğunu hatıriat-
tıktan sonra şöyle yazmaktadır: 

«Ayni siyaseti takib eden başvekil 
St03radinovlç 24/1/937 de Bulgar mü-
letile bir daimî dostluk itilâfı akdetti. 
Bu itüâf iki komşu mUlet arasmdaM 
münasebetlerde yeni Wr devrenin ba^^ 
langıcma katî bir işarettir. Daimi 
dostluk paktı ile iki kardeş milletin 
birleşerek teşriki mesai etmelerine se
nelerce çalışan bir çok Yugoslav ve 
Bulgar vatanperverlerinin arzulan ta
hakkuk etmiş oluytjt. 

Strumadan Tunaya kadar uzanan 
dikenli teller kaldırılmış ve bu uzmı 
lıudud üzerinde itimadsızlık yerine 
yeni bir zihniyet kaim olmuştur ki o 
da şudur: Kardeşlik, teşriki mesai ve 
mütekabil emniyet.» 

J a p o n y a d a z e l z e l e 
Tokyo 25 (A.A.) — Dün gece geç 

vakit, Japonyanın garbinde Kobe ve 
Vakayamat mmtakalarmda l»r zelze
le hissedilmiştir. İnsanca zayiat yok-
tıır. d s a da herhalde mühim değü-
dtr. 

ftnıerika bahriyesi 
"• Rooseveltin masajı 

S^i bırakıldı 
n^^^*^ 25 (A.A.) — Reisicumhur 
j.r^®^eltin bahriye hakkmda kong-
tx,Jn^°^^ereceği mesajm bu hafta so-
bidat If ^^^^ ®̂ önümüzdeki hafta 
mesairt **^^' bahriye nezaretinin 

jaayapüması tavsiye edüecek 
t a w î f ^ ^ ^ tonüâtosu hususunda 
s a y i ^ ® hatmin edümiş bulunmadığı 
İetûişt^"^ Çî ^nıasma sebep teşkü ey-

la ^ ^ ^ " ^ ^^ mesajmdan son-
itıöz^lL^^^®* üzerinde harareUl 
*edir t n?^*^ yapümaaı beklenmek-
^stamh!:-'^^' **ükûmetten bu mür 
keniıT^K"^^^*^ ^^^ ^^^susl tehll-
y^^T^ ' ' ^^^^^^ '^^dö s ^ h b e -*̂  «tiyeceklerdir. 

^"^^ f ^^»itleHnhi e m i r b e r 

^ ^ ^ ^ \ * = " ^ ^ d e n olaa^ 
ber nef̂ H ""̂  ^^^^^ zaJ^itlerlnin emir-
'"^tle büt r ^^^^^ya^aJctir. Bu «ı . 

g ^ e terbiye göreceklerdir. 
^''^^* S ^ ^ ^^^^'^ ^^ *ĥ u» 

»tazminatı verilecektir.» 

Ademle Havvayı, en eski 
medeniyeti gören ve elan 
yaşıyan bir servi ağacı 

En çeşidli hayvan cinslerine malik 
olan Meksiko ayni zamanda ağaçlan 
ve otlan en fazla olan memlekettir. 
Orada on binden fazla ağaç ve ot 
cinsleri sayılnuştır. Bunlann arasın
da dev boylu «ahuehuetes» denilen 
servi ağaçlan pek meşhıurdur. Fakat 
bu ağaçlann eskiliği ve azameti San
ta Maria del Tule mezarlığmda duran 
mukaddes servi agacmm yanında hiç 
mesabesinde kalır. Bu servi dünyanm 
en eski ağacı diye tanınmıştır. 

«Ağaçlarm ağacı» diye tavsif olu
nan bu mukaddes servinin sekiz, on 
bin yaşında olduğu söyleniyor. Ademle 
Havva cennetteki faciayı oynarlarken 
o ağaç yerinde büyüyordu, BabU dev
letinin yükselmesini ve inkırazım 
şarktan garbe esen rüzgârlar ona bil
dirmişti, Yukatan medeniyetinin or
tadan kaybolduğunu işitmişti. Bir za
manlar yeryüzünde yaşamış olan dev 
gibi hayvanlar onun gölgesinde din
lenmişlerdi. 

Mukaddes servi dünyada mevcud 
insan eserlerinin en eskisinden daha 
eskidir. Mısırdaki ehramlar onun y»» 
nmda yeni doğmuş çocuklar gibi ka-
hr, Mısınn Luksor ve Kamak mabed-
leri ve Nemrud zamamndan kalma 
tuğla tezyinatı ona nazaran hiç eski 
sayılmaz. Santa Maria del Tuledekl 
mukaddes servinin boyu 43 metredir. 
Onu tahrib etmeğe ve yahut isminin 
ilk harflerini kabuğuna kakmağa te
şebbüs eden hayatım tehlikeye koy
muş olurdu. 

Meksikonun yan trc^ik nuntaka-

Meksikada on bin ya
şında bir servi ağacı var
dır. Bundan başka mey
vesi dinamit gibi patlıyan 
ve etrafındakileri yara-
lıyan, çiy eti dondurarak 
buz dolabı vazifesini 
gören ağaçlar da vardır 

smdan sayılan Morelos eyaletinde 
«Arbol de la Mala Mujer» ağacı yeti
şir. Türkçesi «fena kadın ağacı» de
mek olan bu ağaç dünyanın en garib 
hükatlerinden biridir. Ona elini süren 
derhal sıtmaya tutulur, derisi zehirle
nir, tedavi edüemiyen hastalıklar ka
par. Onun için bu gibi ağaçlann üze
rine «tehlikeli» levhalan asılır. Yerli
ler o ağaca hiç yaklaşmazlar, ecnebi
ler de etrsıfmda büyük bir kavis çevi
rerek geçerler. Bu tehlikeli ağaçta ne 
gibi kimyevi evsaf var, ne esrarengia 
kuvvetler hüküm sürüyor? Bunlar ta^ 
biatin birer muammasıdır. Henüz hal
ledilmiş değüdlr. 

Bir de Meksikonun ayni mmtaka-
smda dinamit ağacı yetişir. Cuema-
vaca şehri bununla şöhret kazanmış
tır. Çünkü dinamit ağacımn tek nu
munesi orada bulunuyor. Bu ağacm 
üzerinde «tehlikelidir» levhası asılıdır. 
Çünkü portakal büyüklüğ'ündekl mey-

valan olgun bir hale geldikten sonra 
müthiş bir şada çıkararak infilâk 
eder. O esnada meyva parçalarından 
biri bir kimseye isabet ederse onu fe
na halde yaralar. Bu dinamit ağacın
dan striknin çıkarüır. 

Ayni şehird^d nebatat bahçesinde 
çiko zapote meyvası da yetişir. Pata
tese benzi3ren bu meyva tarif edUemi-
yecek bir lezzete maliktir, bal gibi tat
lıdır. Halk yahuz Meksikoda yetişen 
bu meyvayı çok sever, «Ademin cen
nette Havvaya takdim ettiği meyva 
işte bu idi» denir. 

Meksikoda yetişen diğer garib ağaç' 
lardan biri de «El Melon zapote» dir. 
Bu ağacm meyvalan bizim bildigimiı 
kavunlar kadar büyüktür. Ağaç o ka
dar bol meyva verir ki bir ağaç üze
rinde hem çiçek, hem ham, hem de 
olgun meyva görebilirsiniz. Fakat bu 
ağacm asıl fevkalâdeliği şundadır: 
Ağacın meyvalan ve yapraklan çly 
eti donduracak evsafa maliktir, yerli
lerin buz dolabı vazifesini görür. 

Meksikalılar tavuk kesip o ağdacın 
yapraklan araşma bırakırlar. Ertesi 
sabah tavuğu oradan aldıklan zaman 
tavuk kaskatı donmuştur. 

Meksiko bundan başka eşya imali
ne mahsus olan sert ağaçlarla da 
meşhurdur. Bazı ağaçlar o kadar sert
tir ki aradan binlerce sene geçse, bo-
Eulmaz, çürümez. Tarihten evvelki 
zamana alt bir takım tahta oymalar 
meydana çıkanlmıştır ki bunlann 
hepsi o sert ağaçlardan yapılmıştır. 
Hiç birisi de bozulmamıştır 

I Leh yahudileri 
Leh Başvekili katillere 
meydan verilmiyeceğini 

söylüyor 
Varşova 25 (A.A.> — Lehistan Baş

vekili general Skladkowski demiştir ki: 
«Geçen sene olduğu gibi YahudUerin 
katledilmesine ve kindarane hücum
lara bütün kuvvetimizle nfümanaal 
edeceğimizi Polonya hükümeti namı
ma beyan ederim.» 

Başvekü, şu sözleri ilâve etmiştir: 
«Nüfus fazlahğı münhasıran iktisadî 
bir meseledir. Köylülerin hayat sevijre-
lerinin yükselmesi Yahudilere karşı bür 
hareket değUdir.» 

B i r Y ü r ü k g a y r i m e ş r u 
h a r e k e t i n d e n d o l a y ı 

k a r ı s ı n ı ö l d ü r d ü 
Insir 26 (Telefonla) .-« Torbalı 

kazasında yürük çadırında oturan 
yürük Yusuf gayrimeşnı hareketin
den dolayı kansı Teslimeyt tabanca 
ile öldürmüştür. Yusuf işlediği ci
nayeti örtbas etmek maksadlle zabı
taya müracaat etmiş ve kansmın 
intUıar ettiğini Mldiı-mlştir. Fakdt 
yapılan tahkikat neticesinde cinayeti 
Yusufun işlediği delillerle meydana 
çıkmıştır. Yusuf tevkif edilmiştir. 

Robert Taylorun 
resmine bakarken 
Bîr Çingene çocuğu cebin

deki cüzdanı aşırmış! 
İzmir (Akşam) — İzmir ikinci sulh 

ceza mahkemesinde enteresan bir mu-
hakem görülmüştür. Iskarpa kızı Ame
rikan koleji talebesinden Bn. Rita, ar
kadaşı Bn. Matilda ile KemeraltmdaM 
kütüphanelerden birisine giderek si
nema yıldızlanndan Robert Taylorun 
resimlerini aramış ve bulmuşlardır. İki 
kız talebe, resimleri tedkik ederken 
Hayreddin admda bir çingene çocuğu, 
bunlarm yanma sokulmuş, Ritanm ce
binden cüzdanım aşırmıştır. Rita, bu
nun farkına varmış, dikkat edince üç 
çingene çocuğunım süratle kaçmakta 
olduklarmı görmüştür, lld mektepli 
kız, koşanlan takip etmişler ve polis
lere yakalattirmışlardır. Hayred(fin üe 
arkadaşlan İsmail ve Bridr derhal 
mahkemeye verilmiş ve suçu sabit olan 
Hayreddin, yaşmm küçüklüğü de na-
zan dikkate aünarak bir ay hapse malv 
kûm edilmiştir. Diğerleri beraet et
mişlerdir. Muhakemeden sonra hâkim, 
kolej talebelerine: 

— Bir daha artist kartı alırken faz
la dalgm görünmeyin nasihatinde bu
lunmuştur. 

Kalorifer bacasın
dan mı çıkmış? 

Katırcıoğlu hanı yangını* 
tahkikah henüz bitmedi 

Katırcıoğlu hamndakl yangm etrar 
fmda müddeiumumîlik tahkikata de
vam ediyor. Yangm yerinde tahkikat 
ve tedkikat yapmak üzere Sultanah-
med birinci sulh ceza hâkimi B. Reşi
din riyasetinde teşkil edilen ehli hibre 
heyeti dün de hanm yanan kısımlar 
rmda takikatla meggul olmuşlar
dır. Tahkikat henüz ikmal edilmediği 
için rapor verilmemiştir. 

Müddeiumumîliğin şimdiye kadar 
yaptığı tahkikata nazaran yanguun 
kalorifer bacasmdan çıktiğ;ı ctralm-
da kuvvetli bir ihtimal mevcuddur. 
Fakat katî netice anlaşılmamıştirt - , 

Elektrik işlerinde çalışacaklara 
3 sınıf ehliyetname verilecek 
Nafia Vekâletinin hazırladığı tamime göre bu 3 
sınıfa mensup olanlar ne gibi işler görecekler ? 

Ankara 25 (Akşam) — Nafla Ve
kâleti elektrik işlerinde çalışmak istl-
yenlere verilecelk ehliyet vesikalan-
nm ne şekilde ve kimlere verilebilece
ğini gösteren bir tamim hazırlamış 
tır. Bu tamime göre," elektrik işlerin
de çalışmak istiyenlere üç sınıf ehli
yetname verilecektir. 

Yüksek elektrik mühendisi veya 
dektrik mühendisi ünvanmı taşıyan
lar, Vekâl^e aynca bir elıUyet vesi
kası verilmedm, birinci smıf zilyet-
nameli sayılmaktadırlar. 

İkinci sınıf ehliyetnameler, yapüa-
cak bir imtihandan sonra aşağıdaki 
şartlan haiz olanlara verilebUecektir: 

1 — Türkiye sanat mekteplerinin 
elektrik şubesinden veya buna benzer 
yabancı mekteplerden, yerli ve yaban
cı tanınmış elektrik malzeme fabrika-
lan usta kurslanndan mezım olduk
larına dair şehadetname getirenler, 

2 — En az ilk tahsü görüp te dev
let ve belediyelere ald fabrika, atelye, 
İmalâthane, hastane ve gemüerde ve
yahut elektrik mühendislerinin nezar 
ret ve idaresi altmda bulunan hususî 
müessese ve imalâthanelerde üç sene 
müddetle bUfül çalışnuş ve liyakat 
göstermiş bulunduğunu vesika üe is-
bat ed«ıl«:, 

3 — Üçüncü smıf ehliyetnameyi h v 
is rfup ta sanat mekteplerinin. Hal
kevlerinin ve mümasili teşdtküllerln 
ve cemlyetierin tertib ettikleri elek
trik ihtisas kurslanndan mezun olanr 
lar, 

4 — 1/4/937 de meriyete giren tali
mattan ewd ikinci sınıf ehliyetnar 
meyi haiz olanlar (Bunlardan tahsü 
ve müddet vesikası aranılmıyacaİP' 
tn-.) 
îkinci sınıf ehliyetnameliler 
ne gibi işleri yapabilecekler 

tkinci sınıf ehliyetnamejri haiz olan
lar şu işleri yapabüeceklerdlr: 

25 kilovata kadar ve en çok müte
madi 600 volt ve mütenavib safhalar 
arası 400 volüuk tevettürlerle işllye-
cek bilcümle dahili elektrik tenvirat 
ve tesisatı. 

25 küovat taktiinde ve en çok mflr 
temadi 600 volt ve mütenavib safha
lar arası 400 voltiuk tevettürle işler 
kuvvei muharrike tesisati, 

ZU ve benzeri işaretieşme tesisatı, 
radyo ahizelerinin antoı ve mümasili 
tesisatı. 

İkinci smıf âüiyetnamelUer insan 
ve eşya taşıyan asansör tesisatı yapa
mazlar. 

Ü ç ü n c ü smı f e h l i y e t n a m e l i l e r 
üçüncü smıf âıliyetname, üç sınıf 

köy mektdsi derecesinde okur yazafe 
olup ta elektrik tesisat işlerinde en aa 
üç sene müddette bilfUl çalışmış olan
lardan y ıkacak imtihanda muvaf
fak (âaeaklara verilecrictir. 

Bu gıibUer beş kilovaita kadar ihti
yaç gösteremez ve en çok mütenavib 
cereyanlarda safha ile toprak arast 
250 vdlt tevettürle mütenuuü cere-
yanlau-da yine 250 volt tevettürle Iştt-
yen her türlü dahUî elektrik, zil ve 
mümasili işaretieşme ve anten tesluttı 
yapaMleceklerdir. 

V i c d a n s ı z b i r a n a 
izmir 25 (Telefonla) —. Halkapı-

nar şimendifer İstasyonunda yeni 
doğmuş bir çocuk cesedi bulunmuş
tur. Zabıta çocuğun anasmı ara^ 
trrmaktadır. 

İ z m i r d e a r a b a k a z a s ı n d a 
b i r k ö y l ü ö l d ü 

trnıir 25 (Telefonla) — İzmir - Ur
la şosesi ürerinde bir araba kazaa 
oldu. Hüseyin admda bir köylü ka
fatası delinmek suretüe öldü. 

Tahkikat yapılıyor. 
» » » — « » — — « » — • • » — » • • • • « • « « • • • • • • • » • « 
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KEMANIN OLUMU 
Keman canlı bir mahlûk gibi yaşar, 

ihtiyarlar, hastalanır ve ölür,, 
Rebab Orta Asyadan Afrikaya Sfeçtî, Ortaçağlarda büyüdü "rebek,, 

oldu, bundanda keman doğdu. "Rebab,, kemanın büyük babasıdır 
Yeryüzünde en güç çalman musiki 

âleti kemandır; bımun böyle olduğu
nu da herkes bilir... Ben de bilirim; 
tecrübede ettimdi. Galatasaray lise
sinde okuduğum sıralarda, bir sene 
kadar bay Zekiden ders aldım; niha
yet günlerden bir gün muallim yüzü
me baktı baktı da: «Selâml, dedi, 
eğer bu dersler devam ederse, ya ben 
seni öldüreceğim, ya sen beni öldü
receksin, vaz geç bu sevdadan!..» 

Keman çalmak sevdasından vaz 
geçtim. O gün bugündür, ne zaman 
keman görsem, neden öğrenemediği-
mi düşünür ve derim kir «öğreneme
dim, çünkü dört telli bir tahta parça;-
smdan, bin bir nağmenin nasıl çıka
bildiğine akıl erdiremedlm. 

Kemanm her azası muvazene oyun
ları yapan birer cambazdır. Telleri tu
tan destek, şövale, yerinden çıka:r, 
teller iki parmakla gevşer, telleri ge
ren küçük vidalar sökülür. Nasü ke
man cambazsa, kemancı da cambaz
dır, kemanm muvazenesini temin et
meğe çalışmalıdır: Göğsüne dayayıp 
çenesinin altına sıkıştırması, sol, r6, 
la, mi tellerinde parmaklarını dolaş
tırıp si, fa, do'yu bulması yay çekme
si, bütün bunlar muvazene oyunu ya
pan bir cambaz işidir. Keman çala-
mn iki eli de serbes kalacak ve ke
man, çeneye sıkıştuüan keman da hiç 
oynamıyacak, hareket etmiyecek; bu
nun için de Kemanın sapma sıkı sıkı 
yapışümıyatoak. Olacak iş midir bu?.. 

Bu iş oluyor, ancak bunun için, ke-

Rebab 

.«i::£Sİ2£S;:iîi-'; 
'^•^^^ 

Birinci, ikinci keman, alto, violonsel 

manı kıpırdatmadan çalabilmek için 
tam dört sene çalışmak lâzun... 

Kemanm mühim sırlan da vardır. 
Musiki âletleri satan bir mağaraya gi
diniz, kemaa- isteyiniz. Size tıpkı blrl-
birine benziyen İki keman çıkarırları 
«Bu bir lira, bu bin lira» derler. Ne
den? Bu bir sırdır. 

Kemanm cam vardır, ruhu vardır. 
Keman.' kendini müdafaa eder; bil
hassa acemilere karşı... O «mL) teli yok 
mu?.. Bay keman çalınmasmı isteme
diği zaman, bu «mi» teli çalanın suratı
na sıçrar, kulaklarmı parçalar. Yay 
insaiıı çolaklaştınr, keman iğrl bojrun, 
çarpık omuz bırakır... Bunu geçen 
gün Saray sinemasında bir konser ve
ren meşhur violonist Jacques Thl-
bautga sordum: Bu da bir sırdır, dedL 

Ve ilâve etti: «Bir liralık kemanı 
uzun müddet usta bir kemancı çalar
sa, bir liralık keman bin liralık olur. 
Bin liralık bir stradivaryüsü bir sene 
acemi elinde bırakmız, bir sene sonra 
bir lira bile etmez...» Neden diye sor
madım, çünkü biliyorum, bu da ke
manın bir simdir. 

Kemanm canı vardır, ruhu vardır, 
insan gibi yaŞar, insan gibi ihtiyarlar, 
insan gibi hastalanır ve ölür. Kema
nm ölymünü biraz sonra anlatacağım.' 
Şimdi şu fıkrayı nakledeyim: 

«Sonradan görmüş, havadan para 
kazanmış bir zatm görgüsüz kansı, 

bir gün musiki âletleri satan bir ma
ğazaya girdi. Keman almak istediğini 
söyledi. Güzel ve pahalı keman isti
yordu. EsM bir îtalyaiı kemam çıkar
dılar. 

— Buyurımuz. 
— Kocam rahatsız, yaz kış sayfiye

de oturuyoruz. Canı sıkılıyor, kemanı 
çalıp vakit geçirecek. Şimdi bir de ku
tu veriniz. 

— Bujrunmuz. 
Sardılar, kadm parayı verdi, çıktı, 

birai sonra tekrar geldi: 
— îyi amma dedi, nasıl çalınacağı

nı öğretmediniz!..» 
Jacques Thibaut'ya sordum: 
— Kemanın menşei nedir?. 
Ona göre keman Ortaasyadan çık

mıştır. Arapların «rebab» dedikleri, 
dört köşe bir tahtaya gerilen tek tel
li sazdır. Ortaçağlarda büyüdü, <re-
bek» oldu, bu âletten de keman doğ
du. 

ŞU halde rebab kemanm büyük ba
basıdır. 

Şim gelelim kemanın ölümüne. 
KEMANIN ÖLÜMÜ 

Zamanmın en anlı, en şanlı kema
nıydı. Üstünün sonbahar yaprakları
na benziyen san solgun renkli cüâsı, 
dökülmüş sonbahar yapraklan gibi 
dökülüyordu. Mvmtazam kalçalan, in
ce beli, narin yapısı mevzun ve ahenk-
tardı. Bağrmda bu yazı vardı: «Üsta
dım tektir» bu tarihî bir kemandı. 
Halis kan bir at gibi şecerdiydi. Kim-

Selâmi Sedes 
(Devamı 8 inci sahifedeX 

... Salonda, camekâmn içindeki ke
mam seyrederdi. 

Ahmed Emin Yalman aleyhindeki 
davalara devam edildi 

B. Sabur Saminin davası 1 şubat salı, Recai 
Nüzhetin davası 3 şubat perşembeye bırakıldı 

Perşembe günü Ahmed Emin Yalmanın Recai 
Nüzhet aleyhindeki davasına da bakılacak 

Otobüs münakaşası etrafında açılan 
davlara dün asliye birinci ceza mah
kemesinde devam edildi. Saat 18 de 
mahkeme açıldı ve evvelâ B. Sabur 
Sami tarafmdan B. Ahmed Emin Yal
manla neşriyat müdürü B. Sabri Sa
lim aleyhlerine açılan hakaret davası
na bakıldı. Neşriyat müdürü Sabri Sa
lim rahatsız olduğundan mahkemeye 
gelmemişti. Mahkeme, suçlunun istic
vabı yapılrmş olduğu cihetle vekiünin 
huzurile muhakemenin devamına ka
rar verdi. 

Bundan evvelki celsede B. Sabur 
Saminin vekili B. Sadi Riza, B. Ahmed 
Emin Yalman aleyhine ikinci bir dava 
açtıklarım ve o davamn da, görülmek
te olan dava ile birleştirilmesini İste
mişti. 

Böyle bir dava açılıp açılmadığmm 
ve mahiyetinin bildirilmesi hakkmda 
yazılan tezkereye mahkeme kalemin
den verilen cevapta yanhşlıkla başka 
bir dava dosyası zikredilmiş olduğım-
dan bu hususta muamele yapılmasma 
imkân bulunamadı. Mahkeme, bu ci
hetin tekrar kalemden sorulmasına 
karar vererek muhakemeyi şubatın bi
rinci salı gününe bıraktı. 

Bundan sonra Recai Nüzhet Baban 
tarafından Ahmed Emin Yalman aley
hine açılmış olan hakaret davasına 
başlandı. Davacı Recai Nüzhet Baban 
mahkemeye gelmemiş, yeni tayin etti
ği vekili B. Ethem Ruhi gelmişti. Mah
keme, B. Ethem Ruhinin vekâletna
mesinin kabulüne karar verdikten son
ra esas davaya geçildi. 

Bu davanın bvmdan evevlki celse
sinde B. Ahmed Emin Ysdman, haka
ret ve cürüm tasnii suçlarmdan dola
yı Recai Nüzhet Babanla dişçi Avni 
Bayer aleyhlerine dava açılmış oldu-
gımu söyliyerek bu dava ile kendi dar 
valarmm birleştirilerek görülmesini 
istenüş ve mahkeme, böyle bir dava açı
lıp açılmadığmm mahkeme kalemin
den sorulmasına karar vermişti. 

Dünkü celsede mahkeme kalemin
den gelen cevap okudnu. Bu cevapta 
Ahmed Emin Yalman tarafmdan Re
cai Nüzhet ve dişçi Avni Bayer aleyhle
rine açılan hakaret davasııun kaleme 
geldiği ve muhakemenin S şubata bı
rakıldığı bildiriliyordu. 

Mahkeme, iki dava arasmda irtibat 
görüldüğünden davalann birleştirilme-» 
sine ve muhakemenin 3 jubat perşem
be günü saat 16 ya bırakılmasına ka
rar verdi. 

Müfettişlerin tahkikatı 
Otobüs işlerinde yolsuzluk olduğu

nu iddia eden neşriyat üzerine Dahi

liye vekâletinden gelen talimattan son
ra tahkikatı derinleştirmeğe başlıyan 
teftiş heyeti reisi B. Tevfik Talâtu; 
reisliği altındaki müfettişler dün â« 
çalışmışlardır. 

Müfettişler, dün şikâyetçilerden ve
ya alâkadar mesul memurlardan hig 
kimseyi dinlememişlerdir. Tahkikatın 
sona yaklaştığı ve elde edUecek ne
ticelerin bugünlerde vekâlete bUdirlIe-
ceği zannediliyor. 

Feriköy cinayeti 
Suçlular ilk ifadelerini 

inkâr ediyorlar 
Bundan bir müddet evvel Ferikö-

yünde Müyesser admda bir kadının 
evinin eönünde sabık polis komiser
lerinden İsmail Hakkıyı bıçakla ya-
ralıyarak öldürmekten suçlu İsmail vfl 
Remzinin muhakemelerine dün ağır 
ceza mahkemesinde başlanmıştu*. 

Tahkikat evrakma nazaran, Remzi 
bıçağı İsmailden almış ve onım teşvi-
kUe İsmail Hakkıyı vurmuştur. Ken
disi sorgu hâkiminde verdiği ifadede 
de suçımu bu şekilde itiraf etmiştir. 
Fakat, dün yapılan muhakemede, 
Remzi bu ifadeyi inkâr ederek 

— Ben çok sarhoştum. Kimseyi vu
rup vurmadığımı bilmiyorum. Evvel
ce bana atfen yazılan ifa;delerin de as
lı yoktur. 

Demiştir. Diğer suçlu İsmail de 
— Ben Remziyi tammam. Kendisi-

le beraber gezdiğim doğru değildir. 
Müyesser adındaki kadınla da alâkaaS 
yoktur. Cinayetten katiyen haberdar 
değUim. Karakolda bizim ifadelerimiz 
aJmırken yalılışlıkla Remzinin sözle
rinden bir kısmım benim ifadelerime 
geçirmişler. Ben böyle şeyler söyleme
dim. Vaka gecesi ben saat altı buçu
ğa kadar bir kahvede oturduktan son
ra evime gittim. Suç âJeti olan bıça
ğı da Remziye ben vermedim., de
miştir. 

ŞaMdlerin dinlenmesi için muhake
me başka güne bırakılmıştır. 

Bir işçi ku j ruya d ü ş t ü , yara l ı 
Û r halde kurtarıldı 

Karagümrükte oturan 21 yaşlann-
da Şevket, Beyazıtta Abdülvahab is
minde birine aid inşaatta çahşmakta 
iken bir kujmya düşmüş, yaralı bir 
halde kurtarılarak Cerralıpaşa has
tanesine yatırılmıştır. 

Polis, yaptığı tahkikatta hadisede 
kendisinden başka bir kimsenin suçU 
bulunmadığmı tesbit etmiştir. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 26 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Duroy ayakta, sinirli sinirli ceple
rini kanşturdı. Nihayet hiddetle: 

— Foucart dedi, cüzdam evde unut
muşum, yemeği de Luxemburgda ye
mem lâzım. Bana araba parası ver
sene? 

Adam üç frank çıkardı, sordu: 
— Bu kadar yetişir mi? 
— Yetişir, yetişir, teşekkür ede

rim. 
Paraları aldı, merdivenleri koşa

rak indi, parasız kaldığı zamanlar git
tiği bir ahçı dükkânmda kammı do
yurdu. 

Saat dokuzda sobaıun başına otur
muş metresini bekliyordu. 

Dışanmn soğuğu ile zindeleşmiş, 
çok neşeli geldi 

— İstersen saat on bire kadar geze
lim, sonra geliriz, dedi, haVa, tam gez
me havası. 

Duroy homurdandı 
— Çıkıp ta ne yapacağız? Oturdu

ğumuz yerde oturalım. 
Clotilde şapkasmı çıkarmadı 
~ Amma busen ayışığı ne güzel, 

bu gece insan gezemeğe doyamaz. 
— Olabilir, ama ben gezmek istemi

yorum. 
Bunu öfkeli, sert söylemişti. Clo

tilde alındı, incindi, sordu: 
— Nen var? Neye böyle konuşuyor

sun? Ben şöyle biraz dolaşmak istiyo
rum, bunda seni kızdıracak bir şey 
görmüyorum. 

Hiddetle kalktı: 
— Beni kızdırmıyor, canımı sıkı

yor. 
Clotilde karşı gelinmesine hiddet 

eden, terbiyesizliğe tahammülü olma
yan kadınlardandı. 

Sinirsiz bir öfke ile, Duroyu adam 
yerine koymıyarak cevap verdi: 

— Benimle böyle konuşulma!, bu 
tarza alışık değilim. Ben yalmz gi
derim. Hoşça kal. 

Duroy vahameti kavradı, atıldı, Ud 
elini tuttu, öptü ve mınldandı: 

—T Affet beni canım, bu gece çok si
nirliyim, kurudan nem kapıyorum. • 
aksilikler, can sıkacak şeyler oluyor, 
malûm, mesleğe aid işler... 

Biraz yumuşadı amma, sakinleş-
medi, dedi ki: 

— Bu bana aid değil, senin keyfin 
yok diye, acısını ben çekemem. 

Boynuna sarıldı, kanapeye doğru 
çekti: 

— Miniciğim, seni incitmek isteme
dim, ne söylediğimi bilmiyorum. 

Kadım zorla oturttu, önünde diz 
çöktü 

— Affettin mi? Affettim, de. 
Soğuk soğuk: 
— Peki, dedi, amma bir daha yap

ma. 
Kalktı, Uâve etti: 

«Si 

k*- Haydi şimdi çıkalım. 
Duroy diz çökmüş vaziyette, kakh-

nm beline sarılmış, kekeliyordu: 
— Kuzum çıkmıyalun. Hatmm için 

burada oturalım. Bu gece, sobamn ya-
nmda seninle yapyalmz, başbaşa kal
mak İstiyorum. Kuzum <pekl> de... 

Clotilde sert sert, kelimelere basa
rak: 

— Hayır, dedi, ben gezmek istiyo
rum, senin her aklma eseni yapa
mam. 

Duroy ısrar etti: 
— Rica ederim, sebebi var, hem de 

mühim sebep... 
Clotilde tekrar 
— Hayır, dedi. Eğer benimle gelmek 

istemiyorsan ben gidiyorum. Hoşça 
kal. 

Bir hamle ile Duroyım kollanndan 
sıyrıldı, kapıya doğru yürüdü. Duroy 
koştu, yîhe sarıldı: 

— Clo, canun Clo, beni dinle, hatı
rım için oturmağa razı ol... 

Clotilde kurtulmağa çalışıyor, ken
dini öptürmüyor, basile olmaz diye 
I{faret ediyordu. 

Duroy kekeledi: 
— Benim minimini Clom, sebebi 

yar... 
Kadm durdu, gözlerinin içine 

baktı: 
N- Yalan söylüyorsun... Sebebi pe-

dir? 
Ne söyliyeceğini şaşurdı, kızardı. 

Clotilde öfkelendi;: 
—. İşte yalanm meydana çıktı... 

Haydi oradan... 
Ve biddetie, gözleri yaşaraSrak, kol-

larmm arasmdan kaçtı. 
Duroy yine omuzlanndan yakala

dı, bozıışmaktansa doğruyu söylemek

ten başka çaresi kalmamıştı, bitkin 
bir sesle: 

— Meteliğim yok, dedi, işte bu... 
Kadm olduğu yerde, çivilenmiş gi

bi kalakaldı, doğru söyleyip söyleme
diğini anlamak için gözlerini gözleri
ne dikti: 

— Ne dedin? 
Duroy kulaklanna kadar kızar

mıştı: 
— Meteliğim yok, dedim., anladın 

mı çimdi? Otura'cağımız kahvede içe
ceğimiz bir kadehin parasım bUe ve-̂  
remem. j 

Clotilde hâlâ gözlerini gözlerinden 
ayırmıyordu: 

t— Sahi mi söylüyorsun? 
Duroy bir saniyede, pantalonunun, 

yeleğinin, ceketinüı ceplerini tersin* 
çevirdi ve mırıldandı: 

— Gördün mü?.. Rahat etti mi 
için?... 1 

Clotilde derhal, candan gelen bir h*' 
reketle kollarım açtı, boynuna sanldıl 

•— Vah zavallı yavrum... Biçareci-
ğim benim... Ne bUeydim ben!... Na
sıl oldu da parasız kaldm? 

Duroyu oturttu, kendi de kucağına 
oturdu, boynuna sarıldı, bir yandan 
öpüyor, bir yandan da neden ve nasd 
parasız kaldığmı anlatması İçin zor
luyordu. • 

(Arkası vaı) 
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Nevyorkta köprü parası 1 
Otomatik eğlence salonlarında 

bin bir tûrlû eğlence var 
Bay Kirkorun Amerikalı tavla meraklılarına 

öğrettiği türkçe bir kelime: Salla I... 

ESRARENGİZ KERVAN 

Neryorktakl talebe arkadaşlar bao 
fift} 

— SİZİ Amerikanın en dikkate de* 
|er talebe muhitine götürelim... dedi
ler. ^ 

Kalktık. Ck)lumbla üniversitesinin 
arkasmdakl meşhur «beynelmilel ev» 9 
gittik. Bu «beynelmilel ev» dünyanın 
her tarafmdan gelen her millete, her 
ttka mensub talebelerin yatıp kalktı
ğı muazzam bir pansiyon. Kapısında İri 
harflerle şu cümle yazılı: «Burada 
baflUyan arkadaşlık ölünclye kadaj 
devam eder.» 

İçeri girdik, öyle bir salon ki ırkla-
nn ve milletlerin müzesi halinde.., 
Kahn dudaklı bir Zenci delikanlısı İle 
•arıçm bir Amerikaü kız du^sardakl 
büyük haritamn babında bir şeyler 
konuşuyorlar. Yammdakl arkadaşlar 
daha dikkate değer bir tablo gösterdi
ler. Bir Çinli delikanh üe bir Japonlu 
bz, yanyana pencereden dışarıdaki 
KÛzel sonbahar gününü seyrediyorlar 
•e tatlı tath konuşuyorlar. Çinli deli
kanh ile Japon kızım yanyana görün
ce kapıdaki cümleyi hatırladun, «bu
lada başhyan arkadaşlık ölünclye ka-
^ devam eder...» Kendi kendime: 
«İnşallah!» dedim.. Yukan çıktık. 

Beynelmilel evde tamştığımız iki 
'apon talebe: 

— Size bizim odalardan birini gös
terelim... dediler. 

önümüzde bir odamn kapışım açtı-
^ . Karyolanm başucunda işlemeli 
İki Japon entarisi, bir takke gözümü
ze ilişti. Ben dayanamayıp sordum. 

— Bunları giyiyor musunuz? 
Japon talebe: 
— Evet... dedt. Odamıza girer gir

mez soyunur, millî kostümlerimizi gi
yer, öyle ders çalışırız... 

* • • 
Nevyorkım büyük asma köprüsün

den geçiyoruz. Birdenbire otomobUl-
*0İ2 önünde bir memur belirdi. Oto-
»ûobill durduttuk. YammızdakUer me-
*ûura epeyce para verdiler. Sordum: 

— Bu para nedir? 
— Köprü parası... Köprüden geçilir

den para vermek âdettir. Henüz köp-
^ teşa masrafım çıkarmadığı İçin 
^ a toplamyor. Köprünün inşa mas-
^ Ödendikten sonra «köprü parası» 
^ kalkacak... Akhma bizim eski köp-
'^ parası memurlan geldi. 

— Kuruşu ver hanım kuru-
»«... diye köprü parası vermemek için 
™ a n n d a n hızla geçen ihtiyar çar-
^^ kadmlann peşinden nasıl da ko-
**^^ardı?.. 
yo^v*^ eski köprü memurlanm Nev-
JJ^ta haturhyacağımı hiç zannetmez-

D ^ ^ ^ ^ köprüden başka yerlerde de 
f « a veriUyor: Yeraltı tren istasyon-
*™ida ve diğer yerlerdeki 100 numa-»_« - •>"B''i J fCl iClUClU J.UU I l U I I i a -

ajın kapılarında gayet şık birer ki-
var. Üzerlerinde «5 sent» yazıyor. 

Dizim paramızla 6 buçuk kuruşa 
Y ^ ^ - lazerlerinde «5 sent» yazıyor. 

*ni bizim nnromı.»To a v,,,»",!, ı-<, 
yakın... 
^ U ğ l n d e n beş senti atmadan dün-
• ^ k i U d açümıyor. Cebinizde beş 

yetu î ^ ° ^ ^ ®̂ ^ ^ ^ ^ müşkül vazi-
ta^°)^«»aniz olunuz. İsterseniz «40 

*^*™ler» masalmdaki gibi: 
ÎH kıu,Uj^ açıl... diye 40 kere bağı-

" ^ » gene nafüedirl.. 

*** 

Unc*; ; , ® "lu^aka «otomatik eğ-
S c S e . ^ ° ^ n " Burada bütün eğ-

B ^ • \ ' * ^ * ^ ° 25 sente kadar. 
Öüniar,rr°f Z*^""" makineler var. 
CanieS.1 ^"^^^^^ birer camekân... 
C r h ^ r ? ^î^d«yabir yalancı 
«özlen bw*^^e '̂ '̂  ^"^' y^^d 
^ bir mJ^ ?" ^""y^ ^«^e dikil-^ ^ c ^ b ^ ^ ; '^^^^ ^ ^ ^ gibi aca-»10 şeyler var. 

"^^eb^ ' s evS "^ daktüo makine-
«ısim bTti2 ^ ^ " ^ ^ ^ ^^J^y°r- Ya-

e^dda sizin fahnı, yazılı imiş... 

Nevyorkta meşhur Beynelmfld ev 
Bu salonlarda üstelik el ve kahve 

telvesine bakan canh genç kadınlar 
da var... 25 senti verdiniz mi manikür
lü tımakh ellerini açıyorlar. Yumu
şak avuçlannm içine sizin elinizi ala
rak, eğer gençseniz: 

— Başınızda bir aşk dolaşıyor... di
ye falınızı, tallinizi söylemeğe başU-
yor. Falcınm önünde daha ziyade genç 
kızlar var. Dizi dizi küçücük avuçlan-
m açmışlar, falcının önüne sıralan
mışlar. 

Bu otomatik eğlence yerlerinin alt 
salonlan sporculara tahsis edilmiş. 
Buraya indiniz mi? Dört beş golf sa
hası görüyorsunuz. Evet golf sahası... 
Burada parası veya vakti olmadığı için 
şehir dışma gidemiyen kan kocalar 
ellerindeki sopalarla golf oynuyorlar. 

Bunun yamnda otomatik sinema 
makinelerinin bulunduğu salon var... 
Bu makineler küçük birer kutudan 
İbaret... Kutunun bir deliğine gözünü
zü uyduruyorsımuz. öteki deliğinden 
parayı attınız mı içeride sinema baş-
hyor. 

Her kutuda ayn ve âşıkane bir film 
gösteriliyor. Kutulann üzerinde içeri
deki gösterilen filmin ismi yazıh: «Cil
veli dul», «Çılgm dansözler», «Bir be-
kânn rüyası», «Banyoda..», «İlk gece..» 
ve saire... Bazı filim kutularımn üstü
ne «yalnız erkeklere mahsustur.» kay
dı var. Bu kutuların önünden geçer
ken kadmlar bakıb gülüşüyorlar... 

Ortada büjrük bir havuz, havuzım 
içinde binlerce tatlı su kaplumbağa
sı.. Bu kaplumbağalar gayet zarif ve bi
zim gümüş liralar kadar, üzerlerine 
yağlı boya ile çiçek resimleri ve artist
lerin adlarım yazmışlar, Mae West, 
Greta Garbo, Klark Gable, Robert 
Taylor, Marlene Dltrih ve saire... 

Herkes btmlann karşısına dizilmiş 
sejrrediyor. 

— Bak Marlene, Clark Gable Ue 
yanyana... 

— İşte işte Greta Garbo ile Robert 
Taylor sevişiyorlar... 

Bu kaplumbağa havuzunun üstün
de iki ilân: «İstediğiniz artisti 10 sen
te alabUirsiniz..» öteki ilânda da bu 
kaplumbağalann üzerine sevdiğiniz 
İnsanlann isimlerini yazdırtıp satın 
alabileceğiniz bildiriliyor., bazan içe
riye karı kocalar giriyorlar. İki kap
lumbağa beğeniyorlar. Kadımn ismi 
bir kaplumbağaya, erkeğin ismi öteki
ne yazüıyor. Hayvanlan bir kavanoza 
koyduruyorlar. Alıp gidiyorlar... 

Bu eğlence yerlerinin en dikkate de
ğer salonlan damacılar, şatranççllar 
ve tavlacılara alt salon... Burada yüz
lerce masanm başına oturmuş, saat
lerce düşünen meşhur şatranççüara 
rashyorsunuz. Etraflannda bir sürü 
kalabalık toplanmış. Bir yanda yüz
lerce kişi dama oynuyor... 

Tavlacılarm Önünden geçiyordum. 
Şişman., pos bıyıkh bir adam... Söyle
ne söylene tavla oynuyor. Söylediği 
ingüizcelerin arasında türkçe İşitince 
durakaldım. Baktun, bizim meşhur 
«küşad» denUen tavladan oymyan bir 
çift... Meğer bu türkçe söyliyen zat 
Nevyorkun meşhur tavlacılartndan B. 

Kirkormuş... Kendisi Tatavlah imiş: 
— Cihar se... Şeş beş... diye pullan-

m ojmuyor. Amerikalılar da bu «Cihar 
se», «Şeş beş» tabirlerine şaşınp kalı
yorlar... Arada bir B. Kirkor kendi 
kendine: 

«Çiharse... Severler güzeli genç ise..» 
«Dübeş., gözünü aç behey keleş..» diye 
türkçe tavla tekerlemeleri söylüyor ve 

zaman ;:aman da karşısındakine türkçe: 
— Salla., salla mistr, salla... diye ba-

ğınyor. 
Bay Kirkor meşhur bir tavlacı oldu

ğu için rakiblerinden bazıları da bu 
«salla» tabirinin türkçesini öğrenmiş
ler... 

Bay Kirkorla ahbab olduk. 
— Her şeye alıştım. Buranın tavla 

zarlarına ahşamadım. Nerede bizim 
bülbül gözü gibi minimini zarlar?.. 
Buranın zarlan çok büyük., diyordu. ̂  

Otomatik eğlence yerlerinde gece 
yarışma kadar oymyan şatranççılar 
oyunları bitmediği için evlerine gider
lerken satranç tahtalarını, üzerlerin
deki taşlarla beraber olduğu gibi bir 
dolaba kapatıyorlar ve birt taşlarm 
yerini değiştirmesin diye dolabı mü
hürlettiriyorlar. 

Bu otomatik eğlence yerlerinde bir 
takım odalar gördüm. Üzerlerinde 
«Heyecan ve sürpriz odası» yazıyor. 
Beş sent verip bu odalardan birine gir
dim. 

Kapkaranhk bir yer... Birdenbire' 
duvarda elektrikten bir göz belirdi. 
Ben onunla meşgulken tavandan te
peme makineli bir kol indi. Makineye 
takılmış bir boks eldiveni bana bir 
yumruk attı. Bundan sonra ayakları-
mm altındaki yer kaydı. Uçuruma yu
varlandım... Yuvarlandım., kapı açıl
dı ki eğlence yerinin en alt salonunda-
yım.. Meğer benim bindiğim «heyecan 
ve sürpriz odası» asansörlü imiş... Bu 
odaların her birinde insanm basma 
hiç ummadığı şeyler gelirmiş., kimin
de böyle başına yumruk yermiş., ki
minde makineli bir kol içeriye girenin 
yüzünü kırmızıya, maviye boyarmış.. 
Bir ihtiyar adam bu odalardan birine 
girdi. Bir de çıktı ki zavallı palyaçoya 
benzemişti. Yüzünde hangi renk bo
yadan isterseniz vardı... 

Bu sürpriz odaları pek rağbet görü
yor... Heyecan ihtiyacında olanlar bu 
kendilerine bin bir sürpriz hazırhyan 
odalara koşuyorlar. 

Hikmet Feridun Es 

K a r a k ö y r ıht ımında taks i l ere 
y e r ayrı l ıyor 

Karaköyden Deniz ticaret müdür
lüğü binasmm önüne kadar uzanan 

nhtım caddesini, birçok otomobiller dol
durduğu için taksilere hususi bir yer 
göstermek üzere belediye, Liman İşlet
me idaresinden bu caddede 40 metre
lik bir saha istemişti. 

Bu dilek İktisad vekâletince tedkik 
edilmiş ve muvafık görülmüştür. Bu 
münasebetle de dünden itibaren nh
tım caddesinde duracak taksiler İçin 
40 metrelik sahamn tanzimine başlan
mıştır. Ancak bu sahada 10 otomobil
den fazla bulundurulmıyacaktır. 

Yaz&Di Arif C. Denker Tefrika No. 69 
Memur cebinden bir kâğıt çıkardı, Çinlilere mahsus 

nezaketle tevkif edileceğini anlattı 
^ Ben tehlikeli olmiyan böyle bir 

yol biliyorum. Kervan Kaşgardan 
aonra ovayı takiben iki gün giderse 
yolun üstünde adam boyu 3rüksekll-
ğlnden bir memba luyunun aktığı bir 
yere gelir. Buraya Akbulak derler. O 
taraflardan pek az yolcu geçer, çünkü 
yol devam etmez. Ben kervam orada 
bekllyeceğlm ve bizzat Rıu hududuna 
kadar götüreceğim. Ondan sonra Pa-
mlr dağlarmda emin bir yer bularak 
aUâhlan gizlemek güç olmıyacaktır. 
O taraflarda bana sadık olan kabUe 
reisleri vardır. SUâhları kullanma za-
mam gelinciye kadar denkleri onla-
nn nezareti altmda bırakırız. 

Oüldost dedi ki: 
— Bir kere Rus hududuna gelirsek 

hududda müşkülât çıkmamasını ben 
de temin ederim. 

Hacı Mehmed İsa onun bu sözleri 
üzerine hafifçe gülümsiyerek: 

<— Hiç müşkülât çıkmaz. Dedi. Be
nim Rus hududunu geçeceğim yerden 
herkes serbestçe geçebUirl 

— Olabilir, yalnız aynca ihtiyat 
tedbirleri almağa hacet kalmıyacak-
tır. Ben Rus gümrük memurlanna te
sir icra edebilirim. 

Afganlı, şüphe ifade eden bir na
zarla Oüldosta baktıktan sonra dedi 
ki: 

— Ya, Rus memurlarına söz geçir
tebilirsiniz, demek? Daha iyi ya. Hu
duda yaklaştığımız zaman... 

Bu esnada odamn kapısı birdenbi
re açıldığından Hacı Mehmed İsa sö
zünü kesmeğe mecbur oldu. Andrey 
odadan İçeriye girdi, Güldostun hay
retle bakışma ehemmiyet vermeden 
ona yaklaştı, kulağına İğildi ve fısü-
dıyarak dedi ki: 

— Kapmm önünde bir Çinli me
mur bekliyor ve içeriye girmek isti
yor. Yamnda bir kaç da polis var. Asıl 
İsminizi verdi ve sizinle konuşmak 
İstediklerini bildirdi. Sizi tevkif etme
lerinden korkuyorum, Barlnya! 

Güldost biran için olduğu yerde 
dondu kaldı. Ondan sonra ayağft 
kalktı, odada dolaştı, birdenbire du
rarak döndü, EfganUya bakarak de
di ki: 

— Haci Mehmed İsa efendi, siz he
men buradan uzaklasınız ve yahud 
gizleniniz. Çünkü beni tevkif etmeğe 
gelmişler. Herhalde işin İçinde Ah-
Singin parmağı var Beni nereye gö-
türürlerse orada mutlaka benimle İr
tibat hasıl etmeğe çalışımz. Oradan 
kaçmak için ben çare aranm. Siz de 
bana bu hususta yardım ederseniz 
memnun olurum. Fakat, her şeyden 
evvel siz Hasan beye bir İki çöl kıla
vuzu gönderiniz, bahsettiğiniz Akbu
lak mevkiinde kervam bekllyerek hu-
duddan öteye aşırmız. Haydi artık 
gidiniz. 

Güldost gayet seri ve katt bir lisan
la konuştu. Halbuki Efgaıüı evvelâ 
yerinden kımıldamadı. Sonra, Gül
dostun kervanı hazırlatması üzerine 
hemen yerinden fırladı. Arkasındaki 
cübbeyi süratle çıkardı, boydan boya 
devşirerek beline sardı ve dedi ki: 

— Sizi nereye götüreceklerini tah
min etmek güç değü. Siz hiç merak 
etmeyiniz. Belki yarm akşama kadar 
benden bir haber alırsınız. Fakat bu
nu yapabilmek için serbest kalmam, 
kendimi ele vermemem lâzım. Ben 
gidiyorum. Dama çıkan merdiveniniz 
nerede? Onu bana gösteriniz! 

— Andreyi takib ediniz, o size gös
terir. 

Hacı Mehmed İsa oda kapısmdan 
çıkarken Güldost ta Andreye: 

— Hacı efendiyi çatıya çıkan mer
divene kadar götürdükten sonra Çin
lileri içeriye al! emrini verdi. 

Güldost odada yalnız kalmca çay 
fincanlanndan birini ortadan kaldır
dı ve nargileyi kendi içlyormuş gibi 
göstermek için onun yamnda minde
rin üstüne oturdu. 

Bir iki dakika sonra bahçede gürül
tüler peyda oldu. Nihayet oda kapısı 
açüdı, bir Çinli memurla uzun palala-
n bellerine bağlı dört Çinli asker içe
riye girdiler. Onların arkasmdan ka
pmm önünde görünen Andrey kıza bir 
işaret vererek Efganlının kaçıp gitti
ğini anlattı. 

Çinli memur Oüldostım önünde du
rarak h ü r m e ^ iğildi. Kız, saküı bir 
tavırla: 

— Bu âni hücumun mânası nedir, 
öğrenebilir n^ytsp? diye sordu. 

Memur ceUndçn yuvarlak bir kâ-
ğld çıkardı, onu açtı ve Çinlilere mah
sus olan nezaketle dedi ki: 

— Evinize girdiğimden dolayı ku
surumun af fim" yüksek ve kıymetli 
şahsiyetinizden dilerim. Fakat Kaşgar 
taotajrı Ma-şao-vunun dâhiyane bilgi
si, zatı fahimanelerini zuhuru muh
temel yeni tehlikelere karşı âcizane 
muhafaza etmeye yeltenmemi emir 
buyurdular. Bu maksadla sizi hemen 
şimdi rahat ve emin bir eve nakletme
ğe kölenizi memur ettiler. İşte Ma-
Şao-vu hazretlerinin emirleri! 

Memur, bunu söylerken elnde tut
makta olduğu kâğıdı okumağa başla
dı: •' 

«Zirde vaziülimza bizler, semavî 
Çin devletinin en sadık bendelerinden 
Kaşgar valisi, hak ve adaletin zîkud-^ 
ret hâmisi, emniyet ve asayişin bîa-
man muhafızı, emretmek lütuf ve ina
yetinde bulunuyoruz ki bugünlerde 
şarktan gelen yüksek şahsiyet hemen 
ve derhal kendisi için hazırlanan ha
neye gidecek ve orada, her türlü teh
likeden V maşım bir halde, ilerideki 
emlilerimize muntazır bulunacaktır. 

Memur bu vesikasa Güldosta doğru 
tutarak: 

— İşte imza ve mühür! sözlerini de 
Uâve etti. 

Oüldost bu esnada yedinde bulunan 
Rus pasaportlarından birini çıkarıp 
göstermeyi ve kendisinin aramlan 
şahıs olmadığım ispat etmeyi düşün
dü. Fakat, Ah-Singin kendisini tanı
dığım ve tevkifini ona borçlu olduğu
nu hatırhyarak bu fikrinden vazgeçti. 
Şimdilik her şeye boyun eğerek ses 
çıkarmamak kararım verdi. Böyle ha
reket ederse kendisine karşı şiddetle 
muamele olunmıyacağım ve bunun 
da firarım kolaylaştıracağım düşün
dü. Onun için Andreyi göstererek: 

— Uşağımı yamma almama müsa
ade edecek misiniz? diye sordu. 

— Bu hususta elimdeki emirname
de hiç bir şey yazılı olmadığından ar
zunuzu yerine getiremiyeceğime cid
den müteessifim. 

Bunun üzerine Güldost ayağa kal
karak: 

— O halde yanınızdaki askerlere . 
söylersiniz de, ufak tefek eşyamı ha
vi bavuUamm Taotaym bana tahsis 
etmek lûtfunda bulundukları daireye > 
kadar götürüverirler. Dedi. i 

— Hay hay. Buyrunuz, artık gide
lim, ı 

Çin memuru bunu söylerken iğildi 
ve ellerile kapıyı gösterdi. 

Güldost bahçeye çıktığı zaman ora
da daha bir çok polis memurlannm 
bulunduğunu karanlıkta teşhis eder 
gibi oldu. Ondan sonra sokağa çıktı. 
Kapmm önünde bir sedye bekliyordu. 
Kız sedyeye bindi, iki taraftaki per
deler sımsıkı kapandı. Sedyeciler sed
yeyi kaldırdılar, Güldost meçhul bir 
yere doğru yola çıkanldı. Sediyeciler 
bermutad yahn ayak yürüdüklerin
den sediyeyi taşıyan ağaç kolların 
çıkardığı gıcırtıdan başka hiç bir ses 
İşitilmiyordu. 

Aradan yarım saat geçtikten sonra 
sedye durduruldu. Birisi bir tarafın 
perdesini açtı. Güldost, üzerinde ya
nan bir kâğıd fenerle hafif bir suret
te aydınlatılmış bir kapının önünde 
bulunduğumu • gördü. Kız sedyeden 
çıktı. Bu aralık ayni memur yanma 
yaklaşarak dedi ki: 

— Taotay hazretlerinin emrinize 
tahsis buyurdukları ev burasıdır. Bu-̂  
nu söylerken elile karşıki kapıyı gös
terdi ve: , 

— Lütfen içeriyi teşrif eder misiniz? 
Sözlerini de İlâve etti. 

Güldost kapıdan İçeriye girince 
kendisini geniş bir avluda buldu. Bu 
avlunun duvar kenarlarına uzatılnuş 
olan kerevetlerin üzerinde Çinli polis 
memurları yatıyorlardı. Methal kapı
sının karşısında görülen ikinci bir ka
pı açık duruyordu. Buradan dar bir 
koridora geçiliyordu. 

(Arkası var) 
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Tommy Far Braddocka 
sayı hesabile yenildi 
Dövüşün bitmesine M ravund i(ala açıian 

Braddoclt'un galilıiyeti haklı mı ? 
Geçen cumartesi Nevyorktai Madl-

son Squate Garden salonunda edd 
dünya şampiyonu Braddock ile, Bür 
yük Britanya şampiyonu T. Parr ara-
smda yapüan boks müsaba!kasmda 
Braddodc sayı hesalıile galip gdmlş-
tir. Hk ravundlarda tamamlle Farr 
hâkim dövüşmüftür. Bu hâlslmlyel 
bir aralık o kadar kuvvetlenmiştir U» 
herkes Braddock'un 10 ravund daya
nabilip dayanamıyacağmı münakaşa
ya başlamıştır. Fakat 9 uncu ravund-
da herkesi hayrette bırakan bir hâxii-
se olmuş, sanM Braddock ringa yeni 
çıkıyormuş gibi taze bir kuvvetle rar 
kibine hücum etmeğe başlamış ve bu 
hâkimiyeti 10 uncu ravundda da İda
me ettirmeğe muvaffak olmuştur. Dö
vüş bittikten sonrai hakem Braddock'u 
sayı hesabile galip ilân etmiştir. Halk 
bu galibiyete çok sevinmiş ve çok sev
dikleri Braddock'u uzun u.zun alkışlar 
mışlardır. T. Farr'a gelince rakibinin 
galibiyeti ilân edilince o derece şaşır
mıştır ki, gidip galibinin elini sıkma*. 
ğı bile tmutmuştur. Maç hakemi Mao 
Avog 1,3,9,10 uxıcu ravundlan Brad
dock lehine, 4, 5, 6, 7 inciyi Farr lehi
ne ve 2,8 inciyi de berabere addetmlj^ 
tir» 

İkinci hakemlerden biri 1, 3, 5, O» 
9,10 uncu ravundu Braddock, diğer-
ierini Farr lehine; diğeri de 1, 3, 8, 6, 
7,8 i Farr lehine, diğerlerini Braüdock 
lehine addetmiştir. Bu vaziyet dahi
linde maçm hiç olmazsa berabere lifin 
edihnesi lâzım gelirken Braddock'un 
galip ilân edilmesi geızeteclleri ha]^ 
rette bırakmıştır. 

DÖĞÛŞTEN SONRA 
Döğüşten sonra gazeteciler T. FaST-

dan beyanat istemişlerse de karardan 
şaşkm bir vaziyette olan Farr mena
jerinin nasihati üzerine bir kelime 
dahi söylememiştir. Ç!ok neşeli bir 

halde dan Braddock ise gazetedlera 
beyanatta bulunmuş ve demiştir ki: 

— Benim böyle sürprizler yapmak 
âdetimdlr. 1934 de Com Grilfitbl na
kavt edişim, J. H. IjewW\. sayı hesa
bile yenlşlm hep birer sürpriz olmuşta. 
Nihayet, M. Baerden dünya şampiyon
luğunu alışımı da unutmatouşsınızdır. 
Joe Louis'e mağlûp olmamm yegâne 
sebebi İki sene üstüste dövüş yapma-
yışımdır. Nihayet hiç kimsenin bana 
ufak bir galibiyet şansı vermediği bir 
maçta Farr'ı dövdüm. 

MAX BAER - BRADDOCK 
Organizatör Mlke Jacbs bu dövü

şün galibi olan Graddock'u önümüzde
ki martta Max Baerle karşılaştıracakr 
tır. Bakalım Yahudi boksör eski İnti
kamım alabilecek mi?. 

Max Baer - Braddock maçuun gadUr 
bi de Louis - SchmeUing maçuun ga^ 
libi İle eylülde karşılaşacaktır. 

A r s e n a l W o I v e r h a j n p t o n 
t a s f i y e y e u ğ r a t b 

Arsenal İle Wolv«iıampton arasmr 
daki kral kupaa maçı tngllterede bür 
yük bir alâkal ile karşılanmış ve nuıç-
ta 80,000 seyird bulunmuştur. Bir 
hafta evvel yapılan lig maçmda Arse
nal 8-1 mağlûp olmuştiL Oyun hof-
1ar başlamaa topu kapan merkea mur 
hadm Drake sağ İçe bir pas vermiş ve 
o da sol açık Bastln'e geçlrmlştls. 

Bastin'ln ortaladığı topu Drake yıldırım 
glM bir sütle 1 ind dakikada W(̂ vec<-
hampton kalesine sokmuştur. 

Bu golden, sonra Wolverhamptoa 
açılmış ve bir gol kazan ftrak berab»-
reyi temin etmişlerdir. İkinci devre 
çok hararetli olmuş ve zaman zaman 
iki tîuraf da hâkimiyeti almışlardır^ 
Arsenalliler bu arada devrenin ortar 
larmda galibiyeti tanin eyliyen gcd-
leılni yapmışlardır. 

Diyarbakır j a Ayspor kulübü 
senelik ko&gretinl yaptı 

Diyarbakır (Akşam) .— Halkevlnde 
{Ayspat kulübü) s e n ^ kongresini 
yaptı. Kongreye kulübün faal ve fah-
Ü âaıalan İştirak etmiş, salon baştan 
bafiiEi dolmuştu. Yapılan intlhab so
nunda kongre reiıâiğlne Halkevi bak
kam Cahid Çubukçu, kâtibllklere de 
İnhisarlar muhasebecisi Kenan ve 
telgraf müdür muavini Suad seçildikr 
ten sonra Cahid Çubukçu tarafından 
kongre açıldı. Ruzname mudfaince 
kulüb reia vekili B. Süreyya kulübün 
bir senelik hesab bilançosunu, faali
yet raporımu ve gelecek yıla aid çalım
d a raporlan okunarak tasvib edlldL 
Hesab bilançosunun tetkiki İçin mü
fettişi umumilik levazım müdürü B. 
Kadri Kemal Kop, İnhisarlar muhase
becisi Kenan ve telgraf müdür muavi
ni Suad'dan mürekkeb murakabe he* 
yeti intihab edildi. Bundan sonra 
yeni idare heyeti seçünl yapıldı. Seçim 
sonunda idare heyetine telgraf mü
fettişi Süreyya, umumi müfettişlikten 
21ya Sel, Irîhlsarlardan Nizami, tel
graf muhasiblerlnden Mahir, başmü
hendis Ziya Taşkend, Lûtfl ve Demir 
seçilmişlerdir. Bu suretle kongre bit
tikten sonra davetlilere çay ve pasta
lar İkram edildi. Gençler tanıfmdan 
marşlar okunarak canh tezahürat ya
pıldı. Aysporun yeni idare heyetine 
muvaffakiyetler dileriz. 

Yıldız kulübü 
Burada iki kulübden Yıldız kulübü 

de verimli çalışmalarına devam edl-
jror. Bu İM kulübün raMb oyımculan 
güzel güzel maçlar yapmaktadırlar. 

Fransız millî takımında yeni 
bir oyuncu 

Beş senedenberi R. C. Paris takımı-
nm merkez muavinliğini muvaffaki
yetle yapan Avusturyalı Jordan Fran.-
611 tabiiyetine geçmiştir. Jardan 30 
Iklnd kânunuda Fransız milli takir 
nnnda Belçlkaya karşı ojrnıyacaktır. 
Bu suretle Fransızlar kıymetli bir 
oyuncu dahae kazanmışlardır. 

A v u s t r a l y a t a k ı m ı n ı n bir 
g a l i b i y e t i d a h a 

- Fransada bulunan Avustralya 
Rugby takımı Cöte Basque takımı İle 
yaptığı müsabakayı 33-8 kazanmış
tır. 

^ümimutfttmııim 
26 Kftmmnsaâ 19S8 

KEMANIN ÖLÜMÜ 

Mill î İsnme f ikst i irü 

(Baş taratı 6 TU» saMfede) 
lerin elinden geçtiği malûmdu. 

Yıllarca, en usta artistle^ şc^ıret 
temin ettikten sonra, nihayet antika 
meraklısı bir zatm eline düştü. Güzel 
bir camekâmn içine kondu, salcaıun or̂  
tasmda yer aldı: Artık yeryüzünün 
en esM, en kıymetli kemanıydı. 

Evin gençlik çağma giren çocuğu 
kemana hasrrandı. Bu zengin çocuğu, 
daha küçükken musiki severdi. Yedi 
yaşmda iken keman dersi almak iste
mişti. Anasile babası derhal bir mu
allim tutular: Keman dersi, bisiklet, 
oyuncak, çocuğun her İstediğini ah-
yorlar, her isteğini 3rKine getiriyor
lardı. 

Gel zaman, git zaman. Çocuk ke
mana bağlandı, kemana gönül verdi. 
Bunun iherine anasile babası surat
larım eğşlttiler. Şair Vehbüıin mısraı
nı hatırladılar: «Yakışur slnei Cordye 
keman...» Kemanla oyuncağm ayni 
şey olmadığım da anladılar. Amma İş 
İşten geçmişti. Çocuk kemandan ay
rılmıyordu. 

Burjua muhitinde doğan artist, 
kaz kuluçkasına konan tavuk yn-
murtasma benzer: Bir sürü kaz yav
rusu ortasmda pilici gören kaz ana 
şaşalarl.. 

Çocuk işi ilerletmişti. Konservatuar 
kapılarım açmıştı. Çocuklarmı, iste
medikleri bir geline verir gibi konser
vatuara verdiler. 

Bir gece çocuk babasma: 
— Babacığım, dedi, konservatuarı 

bitirince salondaki kemanı çalmak is
tiyorum. Onun üstadı tekmiş, işte ben 
bu tek üstad olacağım... 

Babası oğlunu kırmadı: «Peki, de
di, konservatuan bitirince kemam sa
na veririm. 

Ondan sonra çocuk salona gider, ea-
mekânda duran tarihi kemam hayran 
hayran seyreder: «Senin tek üstadm 
olacağım» derdi. 

Konservatuan bitirdiği zaman on 
yedi yaşmdaydL Babası: «Oğlum, de
di, salondaki keman artık senin ol
du. AL» 

Çocuk yalvardı: «Onu alırken ya
nımda kimse bulunmasm, kimse gör
mesin, siz yattıktan sonra alacağım.» 

Herkes yatıp el ayak çekildikten 
sonra genç çocuk salona girdi. Came-
kâna yaklaştı. Kalbi atıyordu. Uyur 
yan sevgilisini öpmek için yaklaşsa 
bımdan daha fazla heyecımı duyamaz
dı. 

Cainekâmn kapağım kaldırdı, titre, 
ye titreye elini uzattı, bir saniye, İki 
saniye, üç saniye kemam yakaladı. 

... On senedir beslediği ülküye eri^ 
tiği and», elinin altında bir boşluktan, 
bir hiçten başka blrşey kalmadı. Tek 
üstadı olduğunu söyliyen keman, yar 
bancı bir elin temasile eridi, toz hali
ne geldi, camekftna bir yığm toz yajnl-
dı: Keman öldü. Selâmi Sedes 

13 şnbatta başlıyacak olan mim kâmemaçlarmm fUurtflrfinû evv^o» vermUFtOc İMetıiIen maçlann kolayca bulanabilmesl İçin 
bugün muntasbm bir cedvel halinde ba fikstûrü tekrar veriyorua .Anlrarada yapdacak maçların \u^ İsmirde yapılacak 
maçların İz. işareti vardur. Di£er maçlar İistanbalda yapılacaktır. 

* :^<crc /x<^ 
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İstanbul — öğle neşriyatı: 12^0: Plâkla 
Türk musikisi, 12,60: Havadis, 13,03: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşrlsratı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Blmen Şen ve arkadaşları 
tarafmdan Türk musUdsl ve halk sarkı
lan, 1930: ŞI4U Halkevi gösterlt kolu 
tarafından bir temsil, 19,55: Borsa ha
berleri, 20: Mustafa ve arkadaşları ta-
rafmdan Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza 
tarafmdan arabca söylev, 20,4S: Nezihe 
tarafmdan Türk musikisi ve halk sar
kılan (Saat ayan), 21,15: ORKESTRAı 
I - Bizet: L' Arl^slenne sıüte, 3 - Tchai-
kowsky: Noctume, 3 - Lehar: La veuve 
Joyeuse, 4 - Gabriel - Marle: Rhapsodle 
cholse, 5 - Schröder; Napolltana, 22,15: 
Ajans haberleri, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan, 22,50: Son ha
berler ve ertesi günün programı. 23: SON. 

Ankara — öğle neşr^atı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Pl&k: Türk musikisi T« halk garkılan 
13,13 - 13,30: Dahili ve harlol haberler, 
17,30 - 18,30: tnkllâp dersleri: Halkevin
den naklen. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 10,30: Türk musikisi 
va halk sarkılan (Makbule Çakar ve 
arkadaştan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
aiT ĵça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (Bay Muzaffer v« 
arkadaşlan), 20,15 - 21: Radyo fonlk 
temsil (Ankara Şehir tiyatrosu tarafm
dan), 31 - 21,15: Ajans haberieri, 21,15 -
21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1 • 
D'Ambroslo: Promenade Amoureuse, 2 • 
Szulo: Flosle, 3 - Strause: Almer boire 
chanter, 4 - Bizet: 8. act Carmen, 5 -
Schntak: Romanze, llfiS - 22: Tarmkt 
ll̂ rogram ve İstiklâl mar^ı. 

Avmpa prormmı 
Saat M de 

Viyana 20,25 de, Mozart eaerierlndea 
konsez! — Deutscblandsender 20,10 da, 
eglenceU muzlka — Bertin 2040 da, filim 
havalan — Breslav S0,40 da, 4 harp^ 
konser — Frankfurt 20,10 da, eğlenceli 
konsed — Kolonya 20,30 da, orkestra 
konseri — Könlgsberg 20,10 da, orkestra 
konseri — Paris P T T 20,80 da, piyano 
konseri — Radlo Toulouse 20 de, dans ve 
operet havalan — National radyo sa
lon orkestrası — Londra 20 de, Klng 
orkestrası — Orta İngiltere 20 d«, or
kestra konseri — Florans 20,25 de, man
dolin konseri — Prag (Pressburg) 20,25 de, 
«Plute enchant6e» operası — Peşte 
20,30 da, opera. 

Saat 21 de 
Deutscblandsender 21,15 da, Buseh or-

kârtrası -^ Berlin 21 de. bttytlk radyo 
oıkestran konseri — Brüksel 21,20 de, 
e^enceU konser — Nls 2130 da, senfonik 
konser — Postt Parlalen 21,45 de, ope
ret havalan — Strasburft 2130 da, kon
ser — Toulouse P T T 21 de, 6âiıXonIk 
konser — Eadlo Toulouse 21,18 de, eğlen
celi konseB — National 20,15 de, varye
te Londra 21,30 da, İki kemanla kon
ser — Orta tngUtere 20,80 da, radyo or
kestrası — Roma 2130 da, eğlenceli mn-
crtim. _ Milano 2130 da, eSlneeU muzl
ka — Florans 21,80 da, aigneden milyo
na» opereti — Bükre« 2030 da, piyano 
konseri — Beromûnstor 2148 de, radyo 
orkestrası — Prag 2135 de, fUharmonlk 
konsea. 

Saat 22 de 
Vmaya 22,45 de, salon orkestrası — 

Berlin 2230 da, vals havalan — Ham
burg 2230 da, salon orkestrası r— Kö-
nigsberg 2230 da, piyano konseri — 
Leipzig 2230 da, hafif muzika — Münih 
22,30 da, salon muzikan — Saarbrücken 
22,30 da, dans muzikan — Brüksel 22 de, 
radyo orkestrası >— Radlo Paris 2230 da, 
Fransız sarkılan — Str»#ıburg ve Nto 
22,30 da, orkestra konseri — Toulouae 
P T T 2230 da, kou^rvatuar koaaeri — 
Radio Toulouse 22,20 d", revü ve kon-
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ser — National 22,15 de, Quees Holl'den 
naklen senfonik konser — Roma 22 de, 
senfonik konser — Milano 22,15 de, 
cİl Campiello» operası — Varşova 22 de, 
piyano konseri — Bükreş 22,45 de, Ru
men havalan. 

' Saat 23 de 
Viyana 23,20 de, radyo orkestrası kon

seri — Berlin 2330 da. eğlence ve dans — 
Breslav 23,30 da, eski ve yeni dans ma-
zlkası — Hambursr 23,30 da, gece muzl-
kası — Königâ>erg 23,40 da, mar^ mıızl-
kası — Leipzig 2330 da, dans muztka-
sı — Münih 23,40 da, eğlence vs dans — 
Stuttgart 2338 da, eğlence ve dans — 
Brüksel 2335 de, orkestra konseri — 
Londra 2330 da, askeri muzlka — Roma 
23 de, eğlenceli muzika — LUksembuıg 
23,46 de, radyo orkestrası •— Varşova 
23 de, dans muzikası — Sottens 2330 da, 
dans muzikası — Prag 2335 de, piyano 
konseri — Peşte 2335 de marşlar va valslefl. 

Saat 24 den İtibaren 
Deutscblandsender 24 de, dans muzi

kası — Frankfurt 1 den 2 jre kadar Ber
lin fllharmonik orkestrası Fartwanglariik 
İdaresinde — Stuttgart ve Frankfurt'tan 
nakil — Diğer Alman Istasyonlan dana 

^muzlkasma devam — Radlo Tmdoııse 
24,20 de, konser, 135 den 2 ye kadar 
gece muzikası — National 1,10 da, dans 
muzikası, 130 da, Sving muzikası — 
Londra 2435 de, dans muzikası — Roma 
2445 da, dana muzikası — Lüksemburg 
1 de, dans muzUpısı — Peşte 2440 da, 
Çigan muzikası. 

27 Kânunusani 938 Perşembe 
İstanbul — öğle neşriyatı: 1230: Plâkla 

Türk musikisi, 1230: Havadia, 183»! 
Plâkla Türk musikisi. 1830t Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 1830: Çocuk tiyatro
su: (Tlltll ve Mltü İstikbal Dlyarmda), 
19: Vedia Rıza ve arkadaşlan tarafmdan 
Tül* musikisi ve halk sarkılan, 1930r 
Bpor musahabeleri: Eşref Şefik, 193*» 
Borsa haberleri, 20: Cemal Kâmil ve ar* 
kadaşlan tarafmdan Türk musikisi V» 
halk sarkılan, 2030: Hava raporu, 2033i 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,48: Fasıl saz heyeti: Okuyanlar: tbnı' 
hlm Ali, Küçük Safiye: Kanun Muaıa-
mer, klârinet Hamdl, tanbur Salâhaddln, 
ut Cevdet Kozan, keman Cevdet (Saal 
ayan), 21,16: ORKESTRA refakatUe Bed-
r^e Tüzün Şan,: 21,45: ORKESTRA: 1 * 
Malllart: Les dragons de Vlllars OuveP-
türe, 2 - Rlmsky - Korrokoff: Lecont» 
du Tsar Saltan, 8 - Sarasate: Romanz» 
Andaluza, 4 - Qlazounow: Baochanal, 5 • 
Tschalkowsky: Dlvrtlmento, 22,16: Ajans 
haberleri, 2230: Plâkla sotolar, opera v» 
operet parçalan, 2230: Son haberler va 
ertesi günün programı, 23: SON. 
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H A MI U H T A 
; Herkesiri bir şeye karşı az veya 
çok bir istidadı, bir kabiliyeti vardır. 
Meselâ kiminin musikiye, kiminin 
resme, kiminin edebiyata, kiminin 
lisan öğrenmeğe, kiminin dansa, ki
minin aktörlüğe, kiminin spora karşı 
olan istidadı, kabiliyeti daha çok 
küçük yaşta iken kendisini gösterir. 
Yedi, sekiz yaşında piyanoda konser 
veren küçük musikişinaslar, daha se
kizine basmadan dünyaca meşhur 
olan Şlrley Templ gibi küçük sinema 
artistleri, on iki yaşma girmeden bir 
İki ecnebi dili öğrenen çocuklar yok-
mudur? 

îşte bizim Muhtann istidadı da 
daha küçük yaşında iken kendisini 
gösterdi. Fakat Muhtarın istidadı 
Wraz garipçe idi. Muhtann ne re
simde, ne musikide, ne de edebiyat
ta gözü yoktu. Onun tek bir şeye kar
şı sonsuz bir kabiliyeti vardı: Ha-
alallk!.. Bu onda henüz pek küçük 
yaşta iken kendisini göstermişti. 
Kardeşleri babalanndan aldıkları 
luıftalıklan, gündelikleri har vurup 
luırman savururken, çikulataya, kar 
ramelâya verirken o eline ge
çen parayı küçücük mendilinin ucu-
Oa düğümler, cebine atardı. İlk za
manlar annesi, babası bundan mem
nun olmuştu: 

— Aferin oğlum... diyorlardı, işte 
böyle olmalı... Daima paranın kıy
metini bil ve muktesit ol... 

Fakat bir müddet sonra küçük 
Muhtann işi adamakıllı azıttığı gö
müldü. Meselâ bir akşam Muhtar 
kltabmı açmış bir köşede dersini 
Çalışıyordu. Babası bir aralık anne-
Üne: 

— Yahu... dedi, bu odadaki ampul 
bozuk mudur nedir? Güya 50 mum
luk... Şunvm sönüklüğüne bakın 
bir kere... Bu kadar az ışık benim 
sinirime dokunuyor... Elli mumluk 
bir başka ampul daha vardı, onu ge-
tirejrim de bununla değiştireyim.. 

Muhtann babası küerden elli 
kumluk bir başka ampul çıkardı. 
Abajura taktı. Şimdi oda ne kadar 
aydınlanmıştı. Lâkin ertesi gece oda 
Rene eskisi gibi az ışıklı idi. Bu sefer 
Muhtarın babası büsbütün sinirlendi: 

— Dün akşamki ampulde de, bvm-
^ da bir bozukluk var... Yahut ta 
bize kullanılmış, bozulmuş ampulle-
^ yeni diye satmışlar... Bu ampul
lerin ikisini de çöplüğe atacağım, 
bakkallar kapatmadan gidip ampul 
alayım... Ben böyle los odada otura-
*̂ âm... dedi. 

Bunun üzerine bir köşede dersi-
m çalışan Muhtarm sesi yükseldi: 

•"-Babacığım... Sakın yeni ampul 
alacağım diye paralarını harcet-
bie... 

Babası şaşırmıştı: 
•^ Neden oğlum? 
Muhtar şimdi korkak korkak iti-

^ ediyordu: 
Şey... Şey... Dün akşamki 

Jf^Pulü de, bu gecekini de ben de-
P?tlrdim... 

— Nasıl değiştii-din?. 
lerT ^^y^Si--- Elli mumluk ampul-

" çıkardım. Onun yerine kilerde-
15 mumluk ampulü koydum. Bu 

f~ian 15 mumluk ampul... ElA mum-
^^.değii... 

^irndi annesi de, babası da ona 
duT^^^^^ içinde bakıyorlardı. Sor-

•"- Bunu niçin yaptın Muhtar?. 
^ - Elli mumluk ampul çok elektrik 
^ ^ • - Tepemde öyle cayır cayır 
J ^ ^ yakan bir ampul olunca 
^ çalışamıyorum. Aklım, fikrim 

P yanan elektrikte kalıyor. Kafa-
^ * ders ginniyor. 

zaman anne ile baba çocuklan-
*̂  «arşuanna aldılar: ^ 
^ Y a v m m iktlsad iyi şeydir. He-
sislik f"^^ güzel şeydir amma ha-
Uzm, ^^^^''•- diyerek onâ uzun 
^ nasihatler verdiler. Fakat o 
S ' ^ î , ^""'^ ^^'' ^«^an verilen 
bir tf. Muhtann üzerinde hiç 
ÇÜk ^' '^ f^^^ığı görülüyordu. Kü-
^ a r t T l ^ ^ î ^ ^ - ^ " ^ yatağında 

rKen birdenbire doğmluyor, dı-

"«̂ i Duyuk annesine: 
O ^ b f ^ İ ^ ^ ^ n e . . . Büyük anne... 
di ^\,"^^sluklardan biri açık kal-
« û " a W , ^ " " ' iŞitiyomm... Yazık 

Küçük günden güne ilerliyen, faz-
lalaşan hasisliği yüzünden âdeta ev
ham getirmişti. Gece yatağında ku-. 
lağma İyi kapanmış musluklardan 
akan suların şarıltıları geliyordu. 
Dışanda açık bırakılmış bir elektri
ğin oda kapısından içeriye sızan ışı-
ğmı görür gibi oluyordu. Halbuki 
ne açık kalmış musluk, ne açık kal
mış elektrik vardı. Fakat Muhtar 
her gece yatmadan önce bütün mus-
luklan muayene ediyor, odalarda 
söndürülmemiş elektrik kalıp kalma
dığım yokluyordu. 

Bu vazifesini yapmadan yattığı ge
celer gözlerine uyku girmiyordu. 

Seneler geçti. İnsanlardaki biı-
tün istidatlar gibi Muhtardaki bu 
hasislik kabiliyeti de pek fazla inki
şaf etti. Fakat çok çalışkan bir ço
cuktu. Mektebi iyi bir derece Ue bi
tirdi. Çalıştığı müessese onu tahsil 
için Avrupaya göndermeğe karar 
verdi. 

Annesi, babası oğullarının halini, 
tabiatini bildikleri için: 

— Muhtar evlâdım... Sen orada 
kendi üstüne basma dünyada para 
sarf etmezsin. Halin bu fazla hasis-
Uk yüzünden perişan olur. İyisi mi 
biz sana giyeceğin öteberiyi buradan 
alalım... dediler. 

Muhtar: 
— Aman Allah aşkına yapmaymız. 

Şimdi para sarfetmenin sırası mı 
ya... diyecek oldu. Fakat anne ile 
baba bunu dinlemediler. Hep birden 
Öteberi almağa çıkıldı. Güzel bir 
mağazaya girdiler. Babası oğlu için 
kat kat çamaşır, çifter çifter pijama, 
yanm düzine gömlek, yanm düzine 
kravat çıkarttıkça Muhtar sapsan 
kesiliyor, eli ayağı titriyor, yavaşça 
yalvanyordu: 

— Allah aşkına etme baba... An
ne hiç olmazsa sen söyle canım... 
Bana iki gömlekle, iki fanila bol bol 
yetişir., iki düzine çorabı ne yapa
cağım... Üstüme fenalık gelecek... 
Hakikaten baktılar. Muhtarın jmzü 
pek sararmıştı. Onu dinleseler ken
disine hiç bir şey aldırmıyacaktı. Ba
bası oğluna: 

—• Bari sen dükkânın dışansma 
çık... Gözlerin aldıklarımızı görme
sin... Yoksa bayılacaksın oğlum!., 
dediler. Hakikaten Muhtar: 

— Aman fazla tahammül edemi-
yeceğim... Hiç olmazsa para verilir
ken gözüm görmesin... diyerek ken
disini dükkânın kapısının önüne 
attı. 

Muhtar Avrupadan döndüğü za
man büsbütün hasisleşmişti. Arka-
daşlan onun huyunu bildikleri için 
daima kendisine takılırlardı: 

— Kuzum Muhtar... Bize bir zi
yafet çeksene... Bize şöyle şarabile, 
tathsı ile, tuzlusile bir yemek yedir-
sene... Muhtar bu sözleri İşitmemez-
liğe geürdi. 

Fakat onun bazan arkadaşlarma 
pek ikram ettiği görülürdü. Amma 
ne zamanlar biliyor musunuz?.. Hep 
birlikte davet edildikleri umumî zi
yafetlerde... İşte o zamanlar Muh
tar arkadaşlanna karşı son derece 
ikramcı kesUirdi. Bu her şeyin be
dava olduğu ziyafetlerde Muhtar ya-
nındakilerine: 

— Allah aşkuıa ye yahu... Yese-
ne... Vallahi beni mahcup ediyor

sun... Şu siyah havyardan da al... 
Bak şurada donduiTilmuş tavuk var..; 
Kes al yahu... Ye., ye... Beni mah
cup etme... 

Diye sanki ziyafeti kendi çekiyor
muş gibi sağa sola ikram eder du
rurdu... 

Onun bu garip ikramcüığı arka-
daşlannın kendisine yaptığı müthiş 
bir muzipliğe kadar devam etti. Ça
lıştığı şirkette kendisi kadar hasis bir 
adam daha vardı: Nuri... 

Bir gün şirkette herkesin sesini 
gayet iyi taklid eden Ahmed telefonu 
açtı. Bitişik odadaki Muhtan buldu, 
Nur inin ağzından şunlan söyledi: 

— Ben Nuri... Muhtarcığım, ar
kadaşlar ne zamandanberi benden 
bir öğle yemeği yedirmemi İstiyorlar
dı. Bugün bir lokantaya gidelim... 
Hep birlikte şöyle nefis bir yemek 
yiyelim olmaz mı?... 

Muhtar cevap verdi: 
— Hay hay... 
Muhtardan sonra Ahmed, Nuriye 

telefon etti. Ona da Muhtann ağ
zından şunları söyledi: 

— Ben Muhtar.. Nuriciğim... Arka
daşlar ne zamandanberi benden bir 
öğle yemeği yedirmemi istiyorlardı. 
Bugün bir lokantaya gidelim., hep 
birlikte bir yemek yiyelim olmaz im? 
Gene hasisliği ile meşhur olan Nu

ri hemen cevap verdi: 
— Hay hay... 
O günü Öğleüstü hep birlikte çı

kıldı. Nuri ile Muhtar birbirlerile 
konuşup kendilerine yapılan oyunu 
anlamasınlar diye büyük tertibat 
alınmıştı. Arkadaşlannın bir kısmı 
Nurinin koluna girdi, bir kısmı 
Muhtann... İki hasisi birbirinden 
epice uzakta yürütüyorlar, birbirle
rile konuşmalanna mâni oluyorlardı. 
Büyük bir lokantaya girildi. Muhtar 
derhal meşhur ikr^mcılığma başla
dı. Herkese: 

— Yesene yahu... Şu İstakozdan 
getirtsene... Alah aşkına ye... Ha
tırım için ye... Yahu şu beyaz şa
raptan bir şişe getirtelim... İç be bi
rader, iç... Hatırım için... 

Siz diyeceksiniz ki: «O kadar ha
sis bir adam gittiği ziyafette de, yi
yeceği yemekler bedava bile olsa ge
ne kendi hu5rundan vazgeçemez...» 
Fakat bizim hasisliği ile meşhur olan 
Muhtar böyle zamanlarda müthiş 
bir müsrif kesilirdi. Nihayet bir ara-
hk Nuri kadehini kaldırdı: 

— Bize bu ziyafeti çeken Mulıta-
nn şerefine içiyorum... Deyince sof
rada evvelâ derin bir sessizlik oldu. 
Muhtar sapsarı kesilmişti. 

—I Ne münasebet... Ziyafeti çeken 
sensin... dedi. Nuri afallamıştı: 

— İftira., iftira... dedi. Sen beni 
ziyafete çağırdın... Hem deminden-
beri öteye beriye istakozlan, şarap-
lan, havyarlan ikram eden kimdi? 
Benim hesabıma bu ikramı yapmı
yordun ya... 

İki hasis birbirlerile münakaşa 
ederken şapkasını alan: 

—, Siz meselejri aranızda halledin., 
diyerek lokantadan çıkıp gidiyordu. 
Nüıayet ziyafetin son derece kaba
rık hesabı zavallı Muhtann üzerine 
yüklendi. Hesap puslasım getiren 
garson Muhtan bayılmış ve masa
nın altma yuvarlanmış buldu... 

(Bir yıldız) 

Grip, Baş, ve Diş ağrıları 
Nevralji, Artrlt lzm, Romat i zma 

NEVROZIN 
Bas, <̂ $) nezle, srrip romatizma ve bÜtün ağrılannızı derhal 

keser. İcabmda günde 3 kaşe almabilir. 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarilnî Deniz R o m a n ı 

Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 127 - ^ ı - . ^ 

Hacerin yıldızı çabuk sönmüştü. Eyüplü Hüseyinin başı 
vurulurken, Muradın gözdesi de saraydan soruluyordu.. 

Bu sırada veziriazamdan önce kap
tan paşamn geldiği görüldü. Saray 
halkı müthiş bir heyecan ve telâş 
içinde bocalıyordu. Kılıç Ali paşa, en 
önde ikinci bölük ocakhlannm bağ-
nştıklannı gördü: 

— Telâş etmeyin. Ben şimdi is
tediklerinizi vereceğim. Hele biraz 
durun. Derdüıizi padişaha arzede-
yim! 

Dedi. Hareme girdi. Üçüncü Mu
radın odasına girdi. 

Sultan Murad, Kılıç Ali paşayı 
görünce: 

— Tam vaktinde geldin. Bu isya-
m ancak sen bastırabilirsin! 

Dedi ve sevinçle kaptan paşanın 
ellerine sanldı. 

Kıhç Ali paşa: 
— Bayram bahşişi verilmemiş ol-

mah, dedi, hemen ferman buyurun 
da bir aylık ihsan verilsin bu serse
rilere, şevketlim! 

Üçüncü Murad derhal Kılıç Ali 
paşanm dediğini yaptı. Hazineden 
pai'alar getirildi. Saray önünde birer 
birer dağıtıldı. 

Bu esnada kapandığı odada ba
ğırmağa başlıyan Hacere de ne olu
yordu? 

— Padişahı göreceğim... 
Diye çırpmıyordu. 
Haremağalanndan biri yavaşça 

Hacerin yanma sokuldu: 
— Camm, dedi, efendimiz bu sa

atte hiç bir kadınla görüşemez. Ka
pıya dayanan asilerin seslerini duy
muyor musunuz? 

Hacer tekrar bağırdı: 
— O asiler arasında çok tehlikeli 

bir adam var. Efendimize onu gös
tereceğim. Haydi, haber verin. Son
ra pişman olursunuz. 

Haremağası bu sözleri duyunca 
korktu. 

— Her şeyde bir kadın parmağı 
vardır amma... Yeniçeriler isyanın
da kadın parmağı olamaz sanırdım. 

Diye söylenerek, Hacerin sözlerini 
üçüncü Murada anlattı. 

Padişah Haceri çağırttı: 
—( Ne İstiyorsun gözümün nuru? 

Bu asiler arasında tanıdığın biri mi 
var? 

Hacer pencereye koşarak, iri boy
lu bir adsınu padişaha gösterdi: 

— Ahmed reisi öldüren ve beni 
onun elinden alıp kaçıran Eyüplü 
Hüseyin bu kalabalığın başında bu
lunuyor. Atlı asesler onu günlerden-
beri anyorlardı. O kendi ayağile gel
miş buraya. İşte onu görüyorum., 
bakımz: «Adalet isteriz..!» diye, ağzı
nı bir karış açarak nasıl bağırıyor! 

Üçüncü Murad birdenbire Hacere 
inanmak istemedi. Kuşçubaşıyı ça
ğırttı. Kâmil bey Eyüplü Hüseyini 
çok İ3ri tanırdı. Bir taraftan hazine
den gelen paralar yeniçeri asilerine 
dağıtıhrken, diğer taraftan da Kuş-
çubaşı Kâmil bey pencerenin arka-
smdan Eyüplü Hüseyini araştırmak
la meşguldü. 

Kâmil bey, Ahmed reisin katilini 
tammakta gecikmedi: 

— Evet, şevketlim! Tâ kendisi.. 
Eyüplü Hüseyin.. 

Diye mınldandı. 
İşte bir msele daha. 
Asüerin gürültüsü yetmiyormuş 

gibi, şimdi de bir Eyüplü Hüseyin 
hadisesi mi çıkacaktı? 

Bu katil canavan yeniçerilerin 
arasmdan nasıl alacaklardı? 

Asüer paralan alınca sevindiler. 
Bu sırada kalabalığı yaran bir atlı 
göründü. YeniçerUer: 

—Savulım, vezir geliyor... 
Diyerek athya yol veriyorlardı. 
Bu gelen ath. Yemen fatihi Koca 

Sinan paşa idi. Onu herkes sever 
ve sayardı. 

Sinan paşa asilerin saray önünde 
toplandıklarım duyımca dayanama
mış, atına binip saraya gelmişti. O, 
isyanın sebebini bilmiyordu. Saray 
önühde bir kaç kişiden başka bağırıp 
çağıran yoktu. Herkes sesini kısıp 
kaçmağa hazırlanıyordu. Eyüplü Hü
seyin İsyana önayak olanların ba-
şmda bulunuyordu. Asilerin peşine 

bir çok ta çapulcu alayı takılmıştı 
Sinan paşa: 
— Burada ne toplandımz? Ortalı

ğı velveleye vermekteki maksadınız 
nedir? 

Diye bağırınca, pr.raları alanlar: 
— Hiç bir düeğimiz yok... Biz 

bayram bahşfti almağa geldik... 
Diyerek küm6 küme dönmeğe baş

ladılar. 
Artık Eyüplü Hüseyini yakalamak 

sırası gelmişti. 
Üçüncü Murad yumruklarım sı

karak bağırıyordu: 
— Haydi, ne duruyorsunuz? Ah

med reisi öldüren ve karısmı elinden 
alan şu canavan yakalayınız! 

Baltacılardan beş on kişi saraydan 
fırladılar. 

Kalabalığın büyük bir kısmı da-
ğıhp gitmişti. Baltacılar ve saray 
adamlanndan bir kaçı - henüz kaç
mağa vakit bularmyan - Eyüplü Hü
seyinin üstüne atılaı-ak, koUanndan 
tuttular. Ağzına lif tıka3np, bağır
masına meydan vermeden içeri sü
rüklediler. Bu arada asilerin bası-
na geçen iki kişi daha yakalanmıştı. 
Bundan sonra saray kapısında hiç 
kimse kalmadı. Baltacıların yetişip 
palalarını savurmağa başladığını gö
ren çapulcular da çil yavrusu gibi 
dağıldılar. 

Eyüplü Hüseyinin saray içinde 
derhal işini bitireceklerdi. Hüseyin 
merdiven başında: 

— Padişaha bir sözüm var. 
Diye mınldaı^dı. Ağzı kapalıydı. 

Bunu güçlükle söyliyebilmişti. 
Üçüncü Murad, cellâd Halile Ejmp-

lü Hüseyinin ve diğer iki asinin 
derhal başlarının vurulmasını em
retmişti. Kara Halilin beklemeğe 
vakti yoktu. İlk önce asilerin işini bi
tirdi. Ölüm sırası Eyüplü Hüseyine 
gelmişti. 

Hüseyin hâlâ ellerile bir şeyler işa
ret ederek debreniyordu. Bu sırada 
Sinan paşa merdivenden inerken bu 
sahne ile karşılaştı. Cellâda: 

— Dur bakalım, dedi, bu herif bir 
şeyler söylemek istiyor. Hele bir ağ
zını çöz de söyliyeceğini söylesin. 

Kara Halil: 
— Efendimizin iradesini geciktire-

mem, devletlim! Bu herifin başını 
gövdesinden ayıracağım. 

Diyerek palasını kaldırdı. Fakat, 
Sinan paşa ısrar etti: 

— Bir dakika sonra başını yere 
düşürmekten ne çıkar?. Aç şu melu
nun ağzını... 

Diye bağırdı. Cellâd yamağı Sarı 
Yusuf elini uzattı. Hüseyinin ağzın
daki lifleri çıkardı. Hüseyin geniş 
bir nefes aldıktan sonra: 

— Size bir çift sözüm var, devlet
lim! Bu sırrın benimle beraber me
zara gitmesini istemem. Ahmed rei
si öldüren yalnız ben değilim. Onun 
ölümüne Haıcer de yardım etmiştir. 
Bana bıçağı uzatan ve: (Onu öl-
dürürsen, sana varacağım!) diyen 
Hacerdir. Padişaha bu hakikati anla
tınız. Koynuna aldığı yılandan ken
dini korusun! 

İhtiyar vezir bunlan duyunca, 
Kara Halile: 

— Hele biraz bekle., dedi, Hüseyi
nin sözlerini efendimize arzedej'im. 
Şimdi sana neticeyi bildiririm! 

Sinan paşa tekrar merdivenlerden 
yukarı çıktı. Sultan Murad çok si
nirliydi. Odasında kendi kendine 
söylenerek dolaşıyordu. 

Sinan paşa: 
İsyana önayak olanlardan iki

sinin başı vuruldu, şevketlim! Fa
kat, Eyüplü Hüseyin, Kara Halilin 
palası altına uzanırken, bir şeyler 
söyledi. 

Diyerek, Hüseyinin sözlerini üçün
cü Murada anlattı. Padişahın Sinan 
paşaya büyük bir itimadı vardı. Ba 
sözleri duyunca şaşırdı. 

— Çağırın şu herifi buraya... 
Diye haykırdı. Kara Halü, Eyüp

lü Hüseyini bir kemUs külçesi ha
linde padişahın huzuruna çıkardı. 

(Arkası var) 



Sahife 10 A K Ş A M 26 Kânunusani 1938 

Bir doktorun şayanı 
hayret keşfi 

Buruşukluklar, ihtiyarladığı
mız zaman teşekkül eder. 

Cild, bazı hayatî unsurlarım 
kaybeder, bu hayatî ve kıymetli 
unsurları iade edince, gençleşir ve 
tazeleşir. İşte, Viyana üniversite
si Profesörü Doktor Stejskal'in 
şayani hayret keşfi budur. «Biocel» 
tabir ve genç hayvanlarm cild hü-
ceyrelerinin merkezinden istihsal 
edilen bu kıymetli cevher, pembe 
rengindeki Tokalon kremi terki
binde mevcuddur. Her akşam, yat
mazdan evvel kullanımz. Siz uyur
ken, o, cildinizi besleyip genç-
leştirir ve buruşukluklarmızı seri-
an izale eder. Bir hafta zarfında 
on yaş gençleşmiş görüneceksiniz. 
Gündüz için cild unsuru olan be
yaz rengindeki «Tokalon» kremi-
rü kullanınız. Siyah benleri eritir, 
açık mesameleri kapatır ve birkaç 
gün zarfında en esmer ve sert bir 
cildi beyazlatıp yumuşatır. 

Terkibinde 
ALTIN KREMİ 

bulunan 
ve 48 saat havalandırılmış 

VENÜS PUDRASI Alman ve 
İngiliz kimyagerleri tasrafından 
en son keşfedilen yeni bir şahe
serdir. Bu yeni Venüs pudrasile 
pudralanan bir cild dünyaıun en 
taravetli güzelüğini ifade eder. 
Hiç bir pudra VENÜS pudrası ka
dar cüdi mat tutup cazibeli gös
teremez. Sanşm, kumral, esmer 
her tene uygım renkleri vardır. 
İsmine dikkat ve taklidlerinden 
sakınınız, 

UDDA 
VENÜS 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

Her banyodan sonra saçınız 

BU ŞEKLE GİRERSE 
Briyantin Pertev 

onlan düzeltmeyi temin eder 

1 — İdaremizin Paşabahçe Müskirat Fabrikasmda şartname ve projesi 
mucibince yaptırılacak kanalizasyon inşaatı kapaU zarf U5uUle münakaşaya 
konmuştur. 

2 — Keşif bedeli 22890 lira 51 kuruş ve muvakkat teminat 1717 liradır. 
3 — Eksiltme 15/2/938 tarilıine rasthyan sah günü saat 15 de Kabataşta 

Levazım ve Mubayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartname ve projeler 1, 14 bedel mukabilinde İnhisarlar Umum Mü

dürlüğü inşaat şubesile Ankara başmüdürlüğünden ahnabilir. 
5 — Eksütmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi

sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 
6 — Mühürlü teklif mektubımu, kanımî vesaik ile 5 ci maddede yazılı 

ehliyet vesikasmı ve % 7,5 güvenme parasmı ihtiva edecek olan kapah zarf
lar eksiltme günü en geç saat 14 de kadar jmkarıda adı geçen alım komisyo
nu başkanhğma makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «430» 

1 — Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptırılacak Başmüdürlük 
binası inşaatı kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Keşif bedeli 32801 liıa 40 kuruş ve muvakkat teminatı 2460.10 lira
dır. 

3 — Eksiltme, 10/11/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 11 de 
Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Şartname ve projeler 1,64 lira bedelle İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
inşaa^ şubesiyle Ankara ve Kayseri Başmüdürlüklerinden ahnabilir. 

5 — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar inşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almaları lâzımdır. 

6 — Mühürlü teklif mektubunu; kanunî vesaik ile 5 inci maddede yazıh 
ehliyet vesikasım ve % 7,5 güvenme parasım ihtiva edecek olan kapalı zarflar 
münakaşa günü en geç saat 10 na kadar yukarıda adı geçen ahm komisyonu 
Başkanlığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «B» «464» 

• 
1 — Şartnamesi mucibince 40,000 kilo benzin pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 — Pazarlık 7/11/Ö38 tarihine rasthyan pazartesi günü saat 14 de Ka

bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ahnabilir. 

4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olvmur. (393) 

• 
1 — İdaremizin Trabr.on Başmüdürlüğüne bağlı Polathanede şartname 

ve projesi mucibince yaptıracağı idare binası inşaatı kapalı zarf usuhle ek
siltmeye konmuştur. 

2 — Keşif bedeli «15860» lira «27» kuruş ve muvakkat teminatı «1189.52» 
liradır. 

3 — Eksiltme 8/II/938 tarihine rasthyan salı günü saat (15,30) da Kaba
taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4 — Şartname ve projeler «80» kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesiyle Ankara, Trabzon Başmüdürlüklerinden ve Polat-
hane Müdürlüğünden ahnabilir. 

5 — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar
lar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

6 — Mühürlü teküf mektubunu kanunî vesaiki ve eksiltmeye iştirak vesi-
kalariyle % 7,5 güvenme parasım ihtiva edecek olan kapalı zarflarm eksiltme 
günü tam saat (14,30) za kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkan
lığına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. «391» 

• 
1 — İdaremizin Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Polathanede şartname ve 

projesi mucibince yaptınlacağı ve 25/1/938 de ihale edileceği ilân edilen Tütün 
Bakımevi inşaatı eksiltmesi ayni şartlar dahilinde 8/II/938 tarihine rasthyan 
sah günü saat 15 e talik edilmiştir. 

2 — Keşif bedeli 145,611 lira 30 kuruş ve muvakkat teminatı 8530.57 lira
dır. 

3 — Eksiltme 8/II/938 tarihine rasthyan sah günü saat 15 de Kabataşta 
Levazım ve Mubayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapüacaktır. 

4 — Şartname ve projeler 7.28 lira bedel mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden alınabilir. 

5 — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini İnhisar
lar İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

6 — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaiki ve eksiltmeye iştirak vesi-
kasiyle %7,5 güvenme parasım ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksitlme günü 
en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu Başkanhğma mak
buz mukabilinde verilmiş oımahdır. «B.» «390» 

Kültür Bakanlığından: 
1 — 2259 sayıh kanunun tatbikine dair olan talimatnameye göre ilk okul

ların dördüncü ve beşinci sınıfları için iki ciltten müteşekkil bir Geometri ki
tabı yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 — Müsabaka müddeti 17 şubat 1938 den başlamak ve 16 Haziran 1938 
perşembe akşamı bitmek üzere dört aydır. 

3 — Müsabakaya iştirake karar verenler 16 Mart 1938 çarşamba günü ak
şama kadar bir dilekçe ile Kültür Bakanhğına müracaat ederek bu müsaba
kaya girecekler defterlerine adlanm yazdırarak bir numara alacaklardır. 

4 — Müsabakada birinciUği kazanan kitap serisi üç yıl süre ile okullarda 
okutulacak ve müelUfme her yıl içi* biner hra telif hakkı verilecektir. İkinci 
çıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsus olmak üzere birincinin müel
lifine verilenin bir yılhğı, üçüncü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da bir defa
ya mahsus olmak üzere Çörder yüz hra mükâfat verilecektir. 

5 Müsabakaya gireceklerin eserlerirü üçer nüsha olmak üzere makine 
ile ve kâğıtlarm yalmz birer yüzüne yazılmış olarak Kültür Bakanhğı Yaym 
Direktörlüğüne makbuz mukabiUnde vermeleri veya göndernieleri lâzmıdır. 
Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler vesairenin asıUanmn yalnız bu nüs
halardan birine ve ytrlerine konulmuş bulunması kâfidir. Müsabakaya basıl
mış bir kitapla girenler de kitabm üç nüshasım verecek veya gönderecekler-
dh:. 

6 — Müsabakaya girenlerce eser müsveddelerile birlikte, eserleri kabul 
edüdiğ^ takdirde eserlerirü ilân edilen telif hakkı mukabilinde ve her türlü ta-
sarr\ıf hakkmdan vaz geçerek Kültür Bakanhğma üç yıllık bir devre için ter-
kettiklerini ve kitabm o devre içindeki her basılışırun son tashihlerinin ken-
dUeri veya kendi mesıüiyetlerl altmda tayin edecekleri diğer bir zat tarafm-
dan yapüacağuu gösterir noterlikten tasdikli bir taahhüt senedi verilmesi lâ
zımdır. 

7 — Kitaplarda bulunması lâzımgelen pedagojik ve teknik vasıflan gös
teren şartname ile noterUğe tasdik ettirilecek taahhüt senedinin formülü 
Kültür Bakanhğı Yaym Direktörlüğünden ahnabilir. Mektupla isteyenlerin 
bir kuruşluk bir posta pulımu da birlikte göndermeleri lâzımdır. (130) (269) 

Lokomotif Makinisti Aiınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

Kınkkalede yevmiye Ue? çahştmlmak üzere bir lokomotif makinisti alma-
caktır. Talip olanlann bir istida ile müracaatlan. «339 

Siz de bu kremden şaşmaymız! 

I 'jXîyi ti'A 
BALSAMIN KREMİ 

Bütün cihanda elli senedir dal* 
ma üstün ve eşsiz kalmıştır. 

KREM BALSAMIN 
Büyük bir bilgi ve uzmı bir tec-
rül>e mahsulü olarak vücude ge
tirilmiş yegâne sılılıi kremlerdir. 

KREM BALSAM İN 
Şölıretini söz ve şarlatanlıkla 
değil, sılılıi evsafmın Londra, 
Paris, Berlin, NeT-¥ork Güzellik 
Enstitülerinden yüzlerce krem 
arasmda birincilik mükâfatmı 
kazanmış olmakla isbat etmiştir., 

VDUh/ı D Ar c AUJIİM ^ ^ ^ ^ ^ ^^^ yağsız, gece için yağh ve 
KKLM DALbAMIN haUs acıbadem kremleri olarak dört 

nev'i vardır. 
*-or/ı>f DAr c ARjitM ötedenberi tanınmış hususî vazola-
K.Kt.M t5AL:>AMlN rmĞ.fK satıldığı gibi son defa sureti 

mahsusada imal ettirdiğimiz gayet şık ve beraber taşımağa elverişU 
hususî tüpler derunimde dahi satılmaktadır. Fiatça daha ehven oldu
ğu kadar pek kıülanışlı ve zarif olan 

t^r>rM D At Ç AHAtM **^P^^^ bütün nevilerile tanınmış, ecza 
KKLM BALSAMIN ıtriyat ve tuhafiye mağazalarmda 
bulunur. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESt 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

D İ K K A T : 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Yeni Ankara Gan Büfe ve Gazinosu Ue müştemUâtı kiraya veriliyor. 
Devlet Demiryollan İkiııci İşletme Komisyonundan: 
1 — Yeni inşa olunan Ankara GEU-I içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri 

ile gann yanındaki büyük ve lüks gazino binası ve müştemilâtı üç sene müd
detle ve pazarlık usuhle kiraya verilecektir. 

2 — Bunlarm senelik muhammen kirası 7000 liradır. Ve yekdiğerinden 
aynlmaksızm toptan olarak kiraya verilecektir. 

3 — Taliplerin uzun müddet Ankara, İstanbul gibi büjrük şehirlerde birin
ci sınıf bir gazinoyu muvaffakiyet ve ehliyetle idare etmiş olduklarım ve hâ
len böyle bir müesseseyi idare edebilecek ehliyet ve malî kudrette bulunduk-
lanna dair ve bu cihet vesikada sarahaten yazılı olmak şartile Ticaret odala-
rmdan alınmış bur belgeyi ve nüfus veya hüviyet cüzdanlanmn asıl veya 
selâhiyetli makamlarca musaddak suretlerini pazarlık gününden beş gün ev
veline kadar komisyona tislim etmeleri şarttır. İdare bunlan tetkik edüp kim
lerin pazarlığa iştirak edip edemiyeceğirü pazarlıktan evvel kendilerine tebliğ 
ve tefhim edecektir. Tesbit edilen müddetten sonra getirilecek vesaik kabul 
edilmiyecek ve eshabmm pazarlığa iştirak hakları sakıt olacaktır. 

4 — Şartnameler Ankarada İkinci İşletme Müdürlüğünde Haydarpaşada 
Birinci İşletme Müdürlüğünde parasız olarak verilir. 

5 — İhale 7/2/938 pazaıtesi günü saat 15 te Ankarada İkinci İşletme Mü
dürlüğü binasında toplanacak olan komisyon tarafından yapılacaktır. İstek
lilerin «1575)> lira muvakkat teminatlanm Ankarada Umumî İdare veznesine 
yatırarak muayyen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmalan ilân olunm. 

(131) (294) 

Devlet Demiryolları Haydarpaşa 1 ci İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı 
olan aşağıda cins, miktar, raulıammen bedel ve muvakkat teminatı yazılı Ki
reç, Tuğla, Marsüya kiremidi ile Mahyahk kiremit açık eksütmeye konulmuş
tur. Eksiltme 2/2/938 tarihine müsadif çarşamba günü Haydarpaşa Gar bi
nası dahilinde Birinci İşletme Komisyonunca Kirecin saat 15 de Tuğlamn 
15,30 da ve kiremit ile mahya kiremidinin 16 da eksiltmesi yapılacaktır. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı muvakkat teminat üe kanunun 
tayin ettiği evrak ve vesaikle eksiltme günü yukarda yazıh saatlerde komis
yon reisliğine müracaat etmeleri lâzımdır. 

Bu işe aid şartnameler ücretsiz olarak Haydarpaşa Yol Başmüfettişliğin
den alınabilir. (268) 
Cinsi 

Kireç 
Tuğla 
Marsilya 
Mahyahk 

kiremit 
kiremit 

Vah. 

Ton 
Adet 

» 
» 

Miktan 

260 
270,000 
50,000 
5,000 

Vahit fiyat 

L K. 
15 «Tonu» 
17 «Biıü » 

8 

Muhammen 
bedel 

L. K. 
3900 00 
4590 00 

440 00 

Muvakkat 
teminat 

L. K. 
293 00 
344 00 

33 00 

Türk endüstriye tecimi 
Anonim Şirketinden: 

1938 senesi zarfında ecnebi memleketlerden İstanbul limanma 
getirilecek olan'şekerierin gümrüldeme işinin 26/1/938 tarihinde müna-
kasasınm yapılacağı gazetelerle ilân edilmiş ise de görülen lüzum üzeri
ne bu mtuıakasamn 17/'^/1938 tarihine bıralaldığı ilân olunur. 

Türif endüstri ve tecimi 
Anonim şirketinden: 

Namımı/a veya vekili bulunduğumuz müesseseler hesabına hariçten | 
memlekete idhal edUerek eşya ve malzemenin gümrüklenerek aid olduk- i 
lan istasyonlara sevk işinin 24/1/938 tarihinde münalıasasının yapılacağı | 
Uân edilmiş ise de görülen lüzum üzerine müıuücasanm 15/2/938 tarihine 

bıraluldığı ilân olunur. 

«I 

«i 
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İnkıbazı, hazımsızlığı 
i D E 

ekşilik ve yanmalarını 

M A Z O N 
E T V A T U Z U C l t D E R İ R . 

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

Scandlnavian Near 
East Agency 

OftUtadj» Tabir b u I tocA tat 
Ttl: «4M1 • I . t 

VT«n«k> Orient Ünlen Ootb«nbvf 
Oothe&burg, Stokbolm, Oslo, Dutug. 

Odanla Oop4oha( Abo Kani •• btttOn 
Şftlttk Umanlıuı lark ve Kuadenlı \»4ii' 
M llmaoian arumda 19 tted* biz ultn** 
>• avdat l«ln muntuam pottalar. 

Odyııia • Dantele - Oottıanburf y Otlo-
ttn b«klenen vapurlalF. 

1 ^ vapuru 6 Şubata doCnı. 
gdynla vapuru 16 Şubata Aotm. 
^iklncUu^ Ti4>uru 28 Şubata dotru. 
satanda tatanbuldan EEamburg Rot«r-

«ua •> Kopenbag, Odynla Oothanbeıf, 
ptotalg .. Stokholm, ve OtloS limanlan 
i«n hareket edecek vapurlar. 

Kordland vapuru 20 K. Saniye doğru. 
6|oanla vapuru 29 K. Baniye do|ra. 
«nn vapuru 6 Şubata dcfru. 
Vula tateUât İçin OalaU'da Tabir han 

I tmeft katta kâin acenUhtma mfiraeaal 
Tel: 44991 - i - i 

TENt NKŞRtTAT 

ÇÖL GİBİ 
Romancılarımızın içinde ilslûb ve ifa-

deslle haklı löhret kazanan Mebrure Sa-
mlnln bu namdaki eseri çıkmıştır. Eser 
mütareke devrinin acı hatıralarile dolu
dur. BİT Türk kızmm kahramanlığımı, ce
saretini çok temiz bir şekilde ifade eden 
Öu eseri roman meraklılarma tavsiye 
ederiz. 

Tfirk İnkllâb Tarihi 
Kabataş lisesi tarih muallimi bay Samih 

Nalla Tanser tarafmdan telif edilen bu 
Utab Intlffar etmiştir. 

tstanbul üçüncü icra memurluğundan: 
937/1409 
Paraya çevrilmesine karar verilen ev 

•Cyası 29/1/938 tarihine müsadif cumar
tesi cûnû saat 12 den 13 e kadar Pan-

galü Eçref Efendi sokak 88 No. lu hane 
finünde satüacağmdan talip olanlann 
yevmi mezkûrde gösterilen mahalde ha-
mr bulunmaları il&n olunur. M. 1449 

I !/ıi .̂  kili I :< 
O K S U R U K ŞURUBU 

\^^_^m 

-m 

»«"i*r: *»». 
, 0">*'r 

T»-» 

« ^ 

V î ^ 

I - .«V 

1A 
"4^ 

: < * 

En muannit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün 
i t i ilicıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri gayam dikkattir, 

'"tün eczanelerde bulunur. 
İ N G İ L İ Z K A N Z U K E C Z A N E S İ 

Beyoğlu, İıtanbul 

P A T I 
**^ tıbanlan, el ve ayak parmaklanmn kaşmtüar, dolama, meme iltiha-

«̂ çatlakları, flegmonlar, yanıklar, tıraş yaralan, ergenlikler, koltuk-
^ altı çıbanlan. 

*davısini en erken ve en emin bir surette temin eder. 

Şark İspençiyari lâboratuvarî T. A. Ş. 

Türk Hava Kurumu inegöl Şubesinden: 
«SOOo^^^^ bayrammda şubemiz bölgesinden toplanacağı tahmin edilen 
2 / j , " ^ ° y ^ «400» keçi u75)) sığır derisile «600» barsak 13/1/938 tarihinden 
1 ^ ti t *^^ine kadar 21 gün müddetle açık arttırmaya konmuştur. Sürü-

l^yık had görülürse 2/2/938 çarşamba günü saat 16 da ihalesi yapıla-
bjyg^/, .^\"^^ya girecekler koyun derileri için «200» keçi ve sığır derilerile 

ar için «lOO» zer lira teminatla Hava Kurumu İnegöl şubesine ve şera-
;ubesine müracaattan. «448» 

C«kt; 
b»rsi 
JM *V**i «İ.UU) 

>*SÜ2lgÜl^için de istanbul 

Jandarma Genel Konnutanlığı 
1^ '̂ ^ Satınalnna Konnlsyonundan: 

^^^ (15n ^n^ '^^ti'esine altmış kuruş fiat tahmin edilen vasıf ve örneğine uy-
»raamh ^^^^^ ^^^^^^ kumaş kapalı zarfla pazarlığla tahvilen 16/2/938 

»*.nDa günü saat onda satm alınacaktır. 
8 .^J^^^ ^İ^ şartname (450) kuruş karşıUğmda komisyondan almabilir. 

ftıede ̂ zıî ^^^^^^^ karışmak isteyenlerin (5750) liralık ilk teminat ve şartna-
ve.sıka ile birlikte belli gün ve saatte komisyona baş vurmalan. 

(190) (454) 

GRİP 
NEVRALJİ 

BAŞ ve DİŞ AĞRILARI 
ARTRiTiZM 

ROMATiZİVlA 
ve bütün ağrılarını dindirir 

NEOKALMîNA 
Zayi — 1331 senesinde Beşiktaş idadisi 

birinci smıfmdan almış oldu&um tasdik
namemi zayi ettim, yenisini çıkaracağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Beşiktaş Hasanpaşa Deresi 51 No. da 
Ahmed Gülgeç 

TflrUye Tıb Enottmenl lyümu 
Türkiye Tıb Encümeni 20/1/19S8 flar> 

samba ak«amı saat 18,30 da Etlbba edan 
salonunda toplanarak ruznameslnd^ 
tebliğleri müzakere edeceğinden muhte
rem meslektaşlannm teşrifleri ıloa olu
nur. 

i( Vatlh Oençler BlrUj;! BaskanlıSmdan: 
BlrtUlmİK açılacak Fatih Halkevlne kal-
bedllnuk tlsere 30/1/1938 pazar glhıU saat 
İ4 de O. B. P. Fevzipaşa semt oeagmda 
fevkalâde heyeti umumiye toplantısı 
yapacağmdan saym azanın teşrifleri rica 
olunur. 

T E N Z İ L Â T L I 
ÜLylık seyaliaıt k a r t l a r ı 

Üsküdar - Kadıköy ve havalisi halk tramvayları 
Türk Anonim Şirketinden: 

Tramvay şebekelerimizin iki ve daha yukarı mmtıka-
ları arasmda oturan ve her gûn işlerine gidip gelmek 
mecburiyetinde bulunan yolculara bir kolaylık ve mad
dî menfaat temin etmek üzere tenzilâtlı aylık seyahat 
kartları ihdas olunmuştur. 
Birinci mevki 2 mıntakay» 338s 3-5 nuntakaya 442 kurnş 
ikinci mevki 2 mıntakaya 260ı 3-6 nuntakaya 338 kuruş 

Olan bu kartlar her ayın 1- 4 üncü günleri Şirket idare 
merkezile Kadıköy ve Üsküdar iskeleleri civarındaki 
Plântonluklarda satılacak ve her ayın beşinden diğer 
ayın dördüncü günü akşamına kadar muteber olacaktır 

. 35WATf^ , 

(OSR^M OsramlS lâmbasım kâlİAnmu. 
Ucui^blrısık temln'eder. 

Dçkalümen lâf&bası asgârv bir istihlâk temin eder. 

İl 
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> ^ « ,€Li/0^» »anki Mnmızîn'bûmn bOyOlr fcesffnl hatırfafmalr icIn rekzedllmls 
Dl7aftJcf«v«ll»l «öfcla^etırmaıtmıs Maw Yom'a» mesfıur^ACA BU/iOİNG" 
ifil bugOa ofrnııyan^yoktur. 
0u mflassaıasin'başificfa fu Oc'atas haıf: 

R . C . A . 
göxü calcer. 
/?C/î; radyo tatbiketımn^tekmilini ihtiva eden sonsuz sahada en büyül< isim. 
Telsiz telgraf: bu sihirli vasıta ile denizlerde tehlikede bulunan binlerce can-
lar kurtarılmıştır. Kanun emrine konulan bu fen sayesinde binlerce cani takip 
edilip'yakalanmıştır. Ticaretin ihyası uğrunda bu peri saniyede binlerce kilo
metre kat'eder Mükemmel olduğu kadar da Hatı uygun radyo aletlerde bin
lerce, milyonlarca kişi müteaddit radyo neşriyatından istifade eder, eğlenir 
ve o sayede yorgunluğunu giderir* 
PCA. radyo sanayfinda en bOyOk nama maflksa. hunun Mkmatf RCA'nm. 
öu enaa%trtnin her sahasında basta bulunmasıdır, 
RCA'mn yeni keşlileri ve radyonun varılmasına «abap 
olan yeni yeni tekemmülleri sayesinde bugün radtodan 
hoşlanan her şahısın en bOgOk arzusu bir UCA radyo 
sahibi olmaktır. 

^\\^ U' 

o 0 * 0 o o ^ 

BOUPIA BiPADFPZFP İ S T A N B U L - A N K A R A 
İ Z M İ R 

Tek Fakat, Kat'î çare 

Tecrübe edenlerden sorunuz 
Baş, diş adale ağnlarile üşütmekten mütevellit bütün ıstıraplara karşı 

yegâne müessir tedbir bir kaşe 

(ALMAKTIR) 
Mideyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormtız. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakmımz ve her yerde ısrarla Gripin isteyiniz. 

SATILIK 2 EV 
Kızılay istanbul Mümessilliğinden: 
Balatla Kesmekayada Hamamı Muhittin mahallesinde bulıman 71 ve 

73 numarah kısn<en kagir iki e\ elverişli fiyatla satılıktır. Ahnak isteyen
lerin Sirkecide Kızılay Hanının ikinci katında 8 numaraya müracaatları. 

1. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
cBeyers Mode für aile» mecmualarının satif yeri 

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

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

fiatını 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 müracaatlerî 

Sahibi Necmeddin SadaJc Umumi neşriyat müdürü Şevket Bado Alışam Matbaan-


