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AKŞAM Hesap defterleri 
Eo İyi kftgıda basümış, hakiki tnglllz prese 
kartonu ile clldlenmiş sağlam, zarif ye ucus 
Tevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler « 

mnaTİn defterler 
no, 300, 400 sahifeU: 140, 175 re 250 knni4 

Ak̂ am matbaası — Telefon: 24340 

Sene 20 — No. 6926 — Fiati her yerde 5 kum; PERŞEMSE 27 Kânunusani 1938 Telefon: 24240 (İdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kllfe); 

Geceleyin ortalık aydınlandı 
Avrupanın birçok memleketlerinde 

dikkate şayan bir hâdise oldu 
Bu hâdise Şimal memieltetlerinden başlta Ingütare, Fransa, Almanya 

Orta Avrupa, Portekiz ve hatta Italyadan da göriildil 
Dün gelen telgraflar Avrupanın bir 

çok memleketlerinde (Aurore bor6-
ale) denilen bir fecri şimalî hâdisesi 
görüldüğünü haber veriyorlar. Baa 
memleketlerde gece vakti ortalık 
gündüz gibi aydınlık olmuş, bazı yer
lerde bilhassa Portekizde halk kork
muş, heyecana düşmüştür... 

Fecri şimalî hâdisesi geceleyin or
talığın aydınlanmasıdır ve şimal mem
leketlerinde, bilhassa kutup havali
sinde sık sık görülür. Kutup seyyah
ları buna çok rastlamışlardır. Bu 
seyyahlardan Lottin, Kutup havali
sinde kaldığı 206 gün zarfmda 143 
fecri şimalî hâdisesi kaydetmiştir. 
Fakat Orta Avrupada, bilhassa Av
rupanın cenubunda fecri şimalî hâ
disesi enderdir. Bu sefer yalmz Avru-
pamn şimalinde değil İngiltere, 
Fransa, Almanya, Lehistan, İsviçre, 
Portekiz, hattâ ttalyada, yani Avru
panın büyük bir kısmmda geceleyin 
ortalık aydınlanmıştır. 

Fecri şimalî esnasmda geceleyin 
gök yüzünde ziyadar bir kavis hasıl 
olur. Bu kavis alâimi semaya benzer. 
Ekseriya muhtelif renklerden mü
rekkeptir, fakat ışığı çok kuvvetli
dir. Bu sebeble yer yüzünü de aydın
latır. 

Fecri Şfanalt hâdisesi 

Fecri şimali hâdisesi neden ileri 
geliyor? Bu hususta bir çok nazariye
ler vardır. En son nazariye bunun 
bir elektrik ve mlknatls hâdisesi ol-
duğımu kabul ediyor. Hâdisenin elek

trikle münasebetinin delili fecri 
mali vukua geldiği zamanlarda 
graf muhaberesiıîin bozulması, 
zan büyütün kesilmesidir. Fecri 

(Devamı 7 nci sahifede) 
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Milletler cemiyeti 
l̂ onseyl dün toplandı 
Asıl müzakereye bugün başlanacak, 

dün hususî konuşmalar yapıldı 
Hatay seçim nizamnamesinde hükümetimizin istediği 

bazı tadilâtın yapılmasına tevessül edilecektir 

Dört denizaltı 
gemimizin isimleri 

Atatürk, Atılay, Saldıray, 
Batıray ve Yıldıray isimleri

ni koydular 
Ankara 26 (Telefonla) — İnşaları 

bitmek üzere olan dört denizaltı gemi
mize, Atatürkün şu isimleri seçtiği öğ
renilmiştir: Atılay, Saldıray, batıray, 
yıldıray. Öz türkçe olan bu kelimelerin 
manâlan kolayca anlaşüdığı gibi, atı
lan, saldıran, batıran ve yüdırandır. 

Atatürkün bu hususta Başvekil Ce
lâl Bayara gönderdikleri mektup De
niz müzesine ve mektubun birer fotoğ-
rafisi de yeni denizaltı gemilerimizin 
her birine konacaktır. 

26 günde Şanghay sokak
larında 10 bin Çinli ölmüş 

Şanghay 26 (A.A.) — Senenin ba-
şmdan beri Şanghay sokaklarında 
eİEserisi hastalıktan, açlıktan ve su-
susAuktan ölenlerden ibaret olmak 
üzere on bin Çttüi cesedi birikmiştir. 

Milletler cemiyeti konsejri toplanla halinde 

Cenevre 26 — MilletUer cemiyeti 
onseyı bugün saat on birde İran de-
Sesi Adil Hanın reisliği altında top-

»nmıştır. Toplntıda siyasî celsenin 
g "̂  yapılması kararlaştırılmıştır. 
^ gun öğleden sonra hususî konuş-
*^aiar yapılmıştır. 
l a f f ""^^^ ê 26 mesele vardır. Bun-
tn.Z^Il''^^ ^^^^y^i paktının tadili 
k c e k T ^" nıüzakere tehir edi-
kında '^' ^^^^^y^ yahudileri hak-
susî s ı S ^ ^ " müracaat bilhassa hu-
hükûr^I! ! görüşülecektir. Romanya 
suretti , ^ meselenin normal bn-

^^ yani evvelâ ekalliyetler, son

ra üçler konüteleri tarafmdan tedki-
kini istiyecektir. Bu tarzda hareket 
zamana mütevakkiftir. 

Bundan başka konsey Hatay inti-
habatmın icrası hakkında hazırla
nan projeye karşı Türkiyenin Ueri 
sürdüğü itirazları ve ihtirazı kayıd-
lan tedkik edecektir. Fransa ile Tür
kiye arasmda doğrudan doğruya 
cereyan edecek müzakerelerde serî 
bir anlaşmaya varacakları ümid edil
mektedir. 

16 Eylül 1937 tarihinde Çm hü
kümetinin Milletler cemiyetine yap-

(Devamı 7 nci sahifede) 

Göz göre kaçakçılık,,. 
İstanbul borsası ihi ay sonra kal-

kaçak. Kahvelerde, şurada, burada 
bir kara borsanın teessüs ederek ka
rardık işler yapamaması için bellibaşlt 
bir çare vardır: Seyahate çıkmak isti-
yerdere münasip, makul miktarda 
döviz vermek. 

Çünkü gidenler nasü olsa gidiyor 
ve Avrupada kimsenin parası olmadı
ğını da hepimiz biliyoruz! Demek M 
mefnleketimizden kaçakçılık oluyor... 
Yolcuların muvafık miktarda dövi» 
ihracına müsaade edilirse, kara bor-
samn ihtikâr ettiği miktardaki fark 
yine memleketimize kâr kalmış ola
caktır. 

Hükümetin yolculara döviz verece
ği havadisi çıkmıştı. Borsanın kapan
masına kadar tahakkuk etse de, kara 
borsa yeni vaziyette i 

938 bütçesi için 
hazıriıkiar iieriiyor 
Yeni bütçenin geçen seneden 

20 milyon fazla olması muhtemel 
Bu 20 milyon millî istihsal hacmini artıran verimli 

işlere ve memleket müdafaasına hasredilecek 
Ankara 26 (Hususî muhabiri

mizden) — 1938 malî yüı bütçe
sinin haztrlanümasına devam edi
liyor. Haztrlûdarda esas tutulan 
ve üzerinde hassasiyetle durulan 
nokta şudur: 

Denk bütçe esasından uzak
laşmamak ve bu esası sarsabile
cek her türlü tahminlerden çe
kinmek... 

Memleketi denk bütçe ile ida
re etmek; Cumhuriyet hükümet
lerinin sarsılmaz bir şiarı haUne 
geldiği kadar, Cumhuriyet mali
yesinin de başUca vasfı olmuştur. 
Bu itibarla yeni bütçe tanzim edi-
lirkefı bu esasa karşı sıkı bir bağ
lılık gösterilmesi pek tabiîdir. 
Asıl merakı çeken nokta, yeıü yü 
bütçesinin geçen yıl bütçesine na
zaran nasıl bir çehre Ue karşımı
za çıkac£iğldır. 

1936 ve 1937 bütçeleri arasın
da yapılacak ufak bir mukayese, 
bu çehrenin geçen seneden daha 
yürek ferahlandınct olacağım 
göstermeğe kâfi gelecektir: 

İ937 yüı bütçesi 1936 yüı büt
çesinden 16,921,132 lira fazlasile 
229,677,000 lira idi. Bu fazlalık da 
normal devlet varidatmm gerek 
varidat ve gerek tahakloık saf-
halanndakl inkişafından ileri 
gelmişti. Normal devlet varidatm-

dakl inkişaf 1937 yılmda durma
mış, bilâkis arianıştır. Filhakika 
1937 yılınm yedi aylık varidat 
fadası 1936 yümm 12 aylık faz-
lasma tekabül edecek bir haddi 
bulmuştur. 

Salâhiyettar makamlarm tah
minlerine göre 1937 senesinin ye
di ayhk varidatmda elde edUen 
bu fazlahk mikdan-ld 16 milyon 
küsur lira tutmaktadır. Sene ni
hayetinde en asgarî bir tahminle 
20 mUyon lirayı geçecektir. 

Şu halde 1938 bütçesi 1937 büt
çesinden asgarî 20 milyon lira bir 
fazlalıkla 250 mUyon lira olacak 
demektir. Acaba bu jrirmi milyon 
lira hangi işlere ve hizmetlere 
talısis edUecektir? Bunun en açık 
ve toptan cevabım Celâl Bayar 
hükümetinin programından ikti
bas ettiğimiz şu satırlarda bul
mak mümkündür: 

«... Cumhuriyet bü|^Ierimn 
koruyucu, kurucu ve verici işlere 
her yd daha fazla nisbetlerde 
pay ayırma vasfmı itina ile mu
hafaza edeceğiz.» 

«Varidat fazlalarını evvele
mirde millî istihsal hacmini art
tıran ve arttıracak olan verimli 
işlere ve monleket müdafasına 
hasredeceğiz. 

Nevyorkun büyük 
mağazaları birer âlemdir 
Gelin elbisesiie, mayo ile hizmet 

eden genç satıcı kızlar 
[Hikmet Feridun Es'in mektubunu yedinci sahifemizde okuyunuz.] 
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Hayat pahahlığı — Geçti buranm pazan... 
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D u n Greceki ve B u S a b a h k i Haberler 
Hûkûmetçiler Temelde 

taarruza geçtiler 
İki mevkii ele geçirdiler, 

harb devam ediyor 

J 

BarselOD^ 26 (A^.) — Cümhu-
yetçi kıtaat, dün Temel cephesinde 
harekâta başlamışlardır. Bu kıtaat, 
Tenıel'in 30 kilometre şimalinde kâ
in Sin^a mmtakasında Cataloyud • 
Temel boyunca taarruza geçmişler-
du-. Cumhuriyetçiler, 1071 rakunh 
tepeyi işgal etmişlerdir. Bu mıntaka-
nm şarkında ve garbinde harekât ic
ra etmekte olan diğer koUar ise Lft 
Haya'nm ilk evlerine kadar ilerile-
mlş ve Singra'ya sokulmağa muvgf-
fak olmuş bulunuyordu. 

Barselon 26 (A.A.) — Resmî teb

liğ: Teruel cephesinde tayarelerimi-
mizin yardımile düşmana taarrua 
ettik ve 1080 rakimlı tepe ile Casa 
de la Olla yi zaptettik. On beş tay
yaremiz bir Frankist patlayıcı mad
deler deposuna 7500 kilo mecmu sik» 
letinde bombalar atmış ve depoyu 
berhava etmiştir. 

Teruel cephesinde beş cümuhiyet 
avcı tayyaresi ile altı Frankist bom
bardıman tayyaresi arasında bir ha
va muharebesi cereyan etmiş va 
düşman tajryarelerinden ikisi düşü
rülmüştür. 

Fransada müthiş bir 
infilak oldu, İS kişi öldü 
ihtilâl cemiyetine ait bombalar 

tedkikat esnasında patladı 
Paris 26 (A.A.) — ViUejuif belediye 

lâboratuvanııda vuku bulan bir infi
lâk neticesinde 13 kişi ölmüştür. Lâ-
boratuvarda C. S. A. R. (İhtilâl ce
miyeti) meselesi dolayısile yapdan 
araştırmalar esnasmda ele geçirilen 
bombalar tedkik edilmekte idi. 

İnfilâk iki kilometre mesafeden i§i-
tilmiştir. Civardaki evlerin camları kı-
nlmıştır. 

Kaza vuku bulduğu esnada lâbora-
tuvarda adli tahkiki hüviyet şubesin
den iki fotoğrafçı, bir askerî kimya
ger, lâboratuvarm başkimyageri ve on 
kadar da asker bulunmakta idi. 

Hadise akabinde itfaiye servisinin 
tulumbaları faaliyete geçerek yangını 

söndürmüşlerdir. Bundan sonra kaza 
kaurbanlarmm her tarafa dağılan ce-
sedlerinin aranmasma başlanmıştır. 

Vlllejulf halkı şehrin gazometrosu 
patladığını veya şehre bir obüs isabet 
ettiğini zannetmişlerdir. Bazı kimse
ler şehrin bir hava hücumuna maruz 
kaldığım zannetmişler ise de neticede 
herkes lâboratuvarm üzerinde yükse
len siyah dumam görerek hakikati an
lamıştır. 

Bu kazanın sebebi ne olabilir? 
Belediye lâboratuvarlan müdürü, 

Kling, C. S. A. R. bombalarına dokun
makta bir tehlike olmadığım ve hir 
kaza çıkarmak için pek beceriksiz ol
mak lâzım geldiğini söylemiştir. 

Türk - İngiliz münasebatr 
Londraya gidecek heyet 
bugün Ankaradan geliyor 
Ankara 26 (Telefonla) — Londraya 

gidecek millî banka direktörlerimizden 
müteşekkil heyete dahil olan İş ban
kası umum müdürü B. Muammer Eriç 
ile Eti bank umum müdürü B. İlhami 
Nafiz bu akşamki ekspresle İstanbula 
hareket etmişlerdir. Oradan da Lon
draya müteveccihen hareket edecek
lerdir. 

B. Muammer Eriş ile B. İlhami Na
fiz bu seyahatlerinde Fransa ve Alman-
yada bazı şehirlere uğnyacaklar ve 
Eti bankm münasebette bulnduğu fir-
jpalarla temas ve müzakereler yapa
caklardır. 

Merkez bankası umum müdürü B. 
Salâhaddin Çam da bugünlerde hare
ket edecek ve 15 şubatta heyete Berlin-
de iltihak edecektir. Heyet, Merkez 
bankası umum müdürü B. Salâhaddin 
Çamın iltihakından sonra Londraya 
geçecektir. 

Büyük MendereTlastı 
^ydın ve Nazilli ovasında 

pamuklar zarar gördü 
İzmir 26 (Telefonla) — Aydın ve Na

zilli havalisine şiddetli yağmurlar yağ
mıştır. Büyük Menderes suları Nazüli 
köprüsü yakımnda büyük bir yank aç-
inış ve bütün ovayı su kaplamıştır. He
nüz toplanmamış pamuk tarlaları su 
altmdadır. Zarar belli değildir. 

Balkan antantı 
Ankaradaki toplantı bir 

kaç gün gebikecek 
Belgrad 26 (A.A.) — Balkan an

tantı konferansınm tehiri dolayısile, 
B. Stoyadinoviç 14 Şubatta Ankara-
ya "bereket edecektir. 

Anadolu Ajansmm notu: Bu sefer 
15 Şubatta Ankarada toplanacak 
olan Balkan antantı konferansının 
bu tehiri, Milletler cemiyeti konsey 
içtimainin tehiri üzerine vukua gel
miştir 

Harltçen tahvil mubayaası 
Mübayaat, memlekette satıl
ması lâzım gelen dövizlerle 

yapılabilecek 
Ankara 26 (Telefonla) — Türk pa

rası kıymetini koruma hakkmdaki 
12 numaralı kararname ile memle
kette satılması lâzım gelen dövizler, 
Maliye Vekâletinin müsaadesi ile 
hariçten tahvil mubayaasında isti
mal edilebilecek ihracat emtiasına 
müteallik komisyonlarla da Ünitürk 
tahvili mubayaa edilecektir. Ancak 
bu müsaade; 

1 — C. Kontenjamndan geçirilmek 
üzere Alman kliringinden, 

2 — A. Kontenjamndan geçirilmek 
üzere tam tediye esasına müstenid 
kliringlerden gelecek bilûmum ko
misyonlara teşmil edilecektir. 

Kararnamenin getirtüip de satılma
sı hakkmda bir mecburiyet koyma
mış olduğu iraddan, pijango, ve ik
ramiyelerden, miraslardan, depo fa
izlerinden, esham ve tahvilât satışla
rından veya gelirlerinden ve müma
sil menbalardan mütevelli'd dövizler
le; ihraç edilecek ecnebi tahvilâtı 
mukabilinde Ünitürk tahvili için ya
pılacak talebler kambiyo müdürlük
lerince isaf edilecektir. 

Hizmet bedelleri ile tahvil idhali 
talebleri merkezde tedkik olunacak
tır. 

Şimal memleketlerinin 
askerî ittitakı 

İsveç gazeteleri böyle bir 
ittifakı taleb ediyor 

— m — [ M ^ — 1 

İstokhdim 27 (Akşam) — isveç 
matbuatı İsveç, Norveç ve Danimar
ka arasında askerî bir ittifaJc akde-
dümesini taleb ediyorlar. Maamafih 
Norveç Millî Müdafaa Nazın B. 
Monsen böyle bir ittifakm realist bir 
siyaset olarak telâkki edümediğini 
bu üç şimalî memlelîetin askerî teş
riki mesaisi daima reddedildiğini be
yan etmiştir. 

GÜNÜN HADISELERI 

Romanya İtalyanlara 
Kösten ceyi tahkim mi 

ettirecekmiş? 
Romanya'da Ooga hükümeti i« bagma 

geçince, Sovyet hükümeti Bükreş elçUd, 
taaifeslnl terkederek Moskovaya dünmüş 
ve bu hâdise dikkati celbetmlşti. 

Bıılgar gazetelerinin izahına göre, bu-
ptm asıl sebebi, İtalya'nın Rusya'dan pet-
tol alı̂ veri4|lnl keserek bımdan sonra ti
caretini Romanya İle yapacağı imiş. Bu
na mukabil de İtalya, Köstenceyi bir bah
rî üs olarak hazırlayacak, Romanyaya, ge-
inller yapacak, denizaltı gemileri ve deniz 
tayyareleri de gönderecek, bu devleti Ka-
radenlzde kuvvetli bir denizci haline »o-
kMakmış. Kont Ciano ile mareşal Bolbo' 
nım Romanya seyahatleri bu tasavvurla 
alflkadarmış. 

Faşizm, böylece Şarkî Avrupa'da yeni 
üsler kazanmak isterken, dlger taraftan 
da Portekiz'deki üssünü kaybetmek tehli
kesine maruz kaldığına dair dün bir riva
yet çıktı. 

Fakat bu iki haber de henüz kaydı Ihti-
jratla telâkki olunacak cinstendir. 

«*. 
Soyadı Bay "Gerikalsm,, 

olan zat 
Sulh mahkemelerinden birinde gayet 

garip bir muhavere olmuş. 
Hâkim: 
— Boy admız ne? - diye sorunca, üstü 

b(4i temiz, mahcup tavurlu zat, kızarmış: 

— Böylesenize... Soy admız ne? 
— ütamyorum efendim... 
— Sebep? 
— Sebebi şu: Soy adlan almdığı sırada, 

bir kâğıda sekiz on isim kaydederek me
murlara gösterdim. «Hiç biri olamaz! 
Hepsi de almdı» dediler. Bir müddet da
ha düşünmek üzere mühlet istedim: «Ge
ri kalsm!» dedim. «İşte bu muvafıktır. 
Kimse almadı!» diye yazıvermezler mi 
hemencecik deftere?... Ben de mahcup bir 
»damım. Ses çıkaramadım. Yapıştı kaldı 
İsim.... Şimdi ne zaman sorulsa yerlere ge
çiyorum. 

.** 
Bana kalırsa o kadar utanmağa hacet 

yok. Ekserimiz öyle «Aslan» lı, «Kaplan» lı 
«Yüce» 11, «Vurur», «Devirir» 11 isimleri 
kendi kendimize yakıştırdık, taktık takış
tırdık ki, bir vatandaşın da nefsine «Geri
kalsm!» diyivermesi güzel bir tevazu nu
munesi oluyor. 

Hiç mahcup olma, Gerikalsın vatandaş! 
F. Tanur 

Son dakika 
Genevrede İngiltere ve 

Fransanın gayretleri 
Küçük devletleri 16 mcı 

maddenin tadil talebinden 
vazgeçirmeğe çalışıyorlar 

Paris 27 (Akşam) — Cenevreden 
bildiriliyor: İngüiz ve Fransız harici
ye nazırları paktm 16 ncı maddesinin 
tadili veya lağvı ne kendi menfaatle
rine ve ne de sulhe yaramıyacağma 
küçük devletleri iknaa çalışıyorlar. 

B. Delbos Leh hariciye nazırile çok 
şiddetli bir münakaşa yapımş, B. Eden 
Oslo mukavelesini imzalamış olan 
devletler murahhaslarile görüşmüş
tür. İngilizler, bütün devletlerin MU-
letler cemiyetme sadakatlerine dair 
müşterek bir beyanname tanzim edil
mesini istiyorlardı. Fakat bu nokta
da itilâf hasıl olmadığından bu sık-
şam her devlet kendi noktai nazannı 
münferiden bUdirecektir. 

Halitaltsın berlin seyalıti 
neticeleri 

Almanyaya verilecek ce
vabın tanziminde zorluk 

çekiliyor 
Londra 27 (Akşam) — Lord Hali-

faksm Berline seyahati neticelerini 
tetkike memur nazırlar encümeni bil
hassa Almanyanm müstemleke taleb
leri meselesinde ciddî zorluklara uğ
ramaktadır. Bu sebebden dolayı, Al
manyaya verilecek cevap, mart SMIU-
na hattâ nisan başına kadar hazırla-
namıyacaktır. 

İngiliz - İtalyan müzakerele
rinden Romanın haberi yok 

Roma 27 (Akşam) — Resmî maha-
fil, yalanda îngütere ile İtalya arasın
da yeniden müyzakerelere başlanaca
ğına dair çıkan haberlerden haberleri 
olmadığını beyan ediyorlar. 

Hatay meselesinde Milletler 
Cemiyetinden istedüderimiz 

Ulus: "bu sefer İstediğimiz, 2 9 mayıs 
kararlarının metne ve ruha sadık 
ka lmak suretile tatbikidir» diyor 

kadar o da tasdik Ankara 27 (Telefonla) — Ulus ga
zetesi Hatay ve Cenevre başlığım ta-
^ a n bugünkü Gündeliğinde ezcümle 
diyor ki: 

«Türkiyenin bu sefer istediği 29 
mayıs kararlannm metnine ve ruhu
na sadık kalmak suretile tatbikidir. 

Çünkü Sancağm yeni rejimini, Fransa-
mn tatbik ediş tarzı, (bayram yapıl-
masım bile nasıl menettiği hatırlar
dadır) hüsnüniyetle dayanmamakta
dır. Keza Milletler cemiyetinin bazı or
ganları tarafmdan girişilen tatbika-
tm da ne esasında, ne de şeklinde sa
mimiyet vardır. Öyle ki sanki 29 ma
yıs kararlan, o gün Cenevrede sırf bi
zi c^alamak ve avutmak için ittihaz 
edilmiştir. 

• 
Milletler cemiyeti bu seferki müna

kaşalarda bizim 
edecektir ki 29 mayıs kararları çer
çevesi dışına çıkan bir tatbik tarzı 
bunlarm hem metin, hem ruhuna 
karşı gösterilmiş bir mübalâtsızlık, 
Hatay için iki tarafın muvafakatile 
tesbit olunmuş rejimi ve bu rejimin 
esas ve mahiyetini değiştirmeğe ma
tuf olarak atılmış tek taraflı bir adım, 
bir suikasttır. Bunu üstelik bir de 
Milletler cemiyetinin bazı organları 
kolaylaştırmağ'a kalkışırlarsa o za
man muahedelere riayet etmek pren
sibinden acaba geriye ne kaUr? Bazı-
larmca cemiyetin tam şümullü bir 
tenkidi yapılmak üzere iken bu sual 
üzerinde düşünmek öyle sanıyoruz ki 
zamanında ve zarurî bir harekettir. 
Bekleme gününde söyliyeceklerimiz 
bu kadar.» 

Papas l(öprüsiinde 4 yıl evvel 
iıir cinayet mi işlendi ? 

Yapılan ihbar üzerine bir sarnıçta araştırma 
yapıldı ve içinden bazı insan kemikleri çıktı 

Zabıtaya; yeni ve esrarengiz bir ci
nayet ihbar edilmiştir. Emniyet mü
dürlüğüne yapılan ihbara göre; Bey-
oğlunda Papazköprüsünde Kurdelâ 
sokağında halî bir arsada bundan dört 
sene kadar evvel bir cinayet işlenmiş 
ve öldürülen adamın bu arsadaki sar-
mca atıldığı bildirilmiş ve katilin de 
bir Musevi olduğu ilâve edilmiştir. 

Zabıta; bu ihbarı alır almaz müd
deiumumîliği haberdar etmiş ve bir 
heyet Kurdelâ sokağındaki arsaya gi
derek üstü kapalı olan sarmcı açtır
mışlardır. 

Sarnıç, derin bir mahzen şeklinde 
olduğu için içine adam indirilerek 
araştırma yapılması kararlaştırılmış 
ve bu hususta da itfaiyeye başvurul
muştur. 

Bir itfaiye tahUsiye grupu da mev
zuu bahis arsaya gitmiş ve sarnıçta 
müddeiumumi muavini B. Fehmi hu
zurunda üç saat süren bir araştırma 
yapılmıştır. Sarnıçta ilk anlarda ara-
bacıhğa müteallik bir takım eşya, 
bundan başka, gömlek eskileri, bezler 
ve sonunda bir kaç insan kemiği de 
meydana çıkmıştır. 

İş bu şekli ahnca; çıkarılan eşya 
ile insan kemikleri muhafaza altma 
ahnmış ve emniyet müdürlüğüne geti
rilmiştir. Sarmçta daha etraflı şe
kilde bir kazı yapılmak üzere orası 
da polis nezareti altına aldınlmıştır. 
Bir taraftan emniyet müdürlüğü, di
ğer taraftan da müddeiumumîlik bu 
esrarengiz hâdisenin tahkikatına de
vam etmektedirler. 

Şark tütünleri 
konferansı dağıldı 
Bulgarlar verilen kararlara 

iştirak etmediler 
Türk, Yunan ve Bulgar murahhas-

lannın iştirakile şehrimizde toplanan 
Şark tütünleri konferansı mesaisini 
bitirmiştir. Konferans, Türkiye, Yu-
narüstan ve Bulgaristanda millî bi
rer tütün konseyi kurulmasma, tütün 
müstahsili üç hükümet arasmda der
hal müşterek çalışmalara başlanma-
sma karar vermiştir. 

Bulgar murahhaslan, konferansm 
kararlarma iştirak etmek için hükû-
metlermden talimat almadıklarım ile
ri sürmüşlerdir. Maamafih konferan
sm kararlarına arzu ederlerse iştirak 
için Bulgarlara açık kapı bırakılmış
tır. Türkiye ve Yunanistan hükümet
leri faydalı gördükleri konferans ka
rarlarım tatbika başhyacaklardır. 

Spor lâyihası 
Spor başkanlığı kurulacak, 
bugünkü spor kurumu ve 
teşekkülleri lâğvedilecek 

Ankara 26 (Akşam) — Hükümet 
spor işlerini esaslı bir surette ıslah et
mek için bir kanun projesi hazırla
mıştır. Projeye göre Başvekâlete bağ
lı olmak üzere bir spor başkanlığı ku
rulacak, bugünkü spor kurumu ve bu 
kuruma bağh teşekküller lağvedile
cektir. Valiler ve belediye reisleri vilâ
yet ve kazalarda spor başkanlığının 
tabiî mümessilleri olacaklardır. Bu 
kanun lâyihası kış tatili biter bitmez 
Meclise verilecek, ve bu içtima devre
sinde Meclisten geçirilecektir. 

Bir Fransız köyünde 
feci bir vaka 

Çilingir, j andarma 
zabiti, evdekilerden 
2 kişi öldü ev yakıldı 

Paris 26 — La Fleche civarında bir 
köyde feci bir vaka; olmuştur: Geçen
de ölen çifçi Cormel'in ailesi, müte-
veffanm vermemiş olduğu vergileri 
tahsU etmek üzere mübaşirin yaklaş
tığını görünce çifliğin kapılarım ve 
pencerelerini sıkıca kapamıştır. Mü
başir, polis çağırmiş ve polis de bir 
çilingire kapıyı açmasmı söylemiştir. 
Fakait o aralık içeriden tüfekle ateş 
edilmiş ve çilingir derhal ölmüştür. 
O zaman jandarmalar evi muhasara 
etmişlerdir. 

Evdekiler teslim olur gibi yapmış
larsa da kendilerine yaklaşan jandar
ma zabit vekilini tüfekle ateş ederek 
öldürdükten sonra gene eve kapan
mışlardır. Polis eve ateş vermek mec
buriyetinde kalmıştır. 

Jandarmalar Cormel'in diğer oğlile 
esvabları ve saçlan ateşler içinde fi
rar eden çifçinin kansmı öldürmüş
lerdir. Hâdise o havalide büyük he
yecan uyandırmıştır. 

Portekizde ihtilâl 
şayiası asılsız 

Dün bir gazete Portekizde bir ihti
lâl çıktığım, ihtilâlin İspanyada Fran-
kocular arasına yayıldığını yazıyorr 
du. Bu hususu ajanslar hiç haber 
vermemişlerdir. 

Alman malûmata göre Portekizde 
hükümet aleyhinde bazı tahrikat ya
pıldığı haber ^ almmış ve derhal bazı 
tevkifler yapılmıştır. İhtilâl olduğu 
haberi doğı-u değildir. 
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halk çocukları arasındaki fark mey
dandadır. 

t̂t sıkı mektebier Harbiye. Tıbbi
ye» Mülkiye, Galatasaray, Dariişşa-

k̂'aydi Bugün memlekeU idare e-
*^^ - sırayla - bunların yetiştir-

''̂ Heridir, 
Anglosakson pedagojisinin eseri de 
ŷdandadu-: Amerikada ordu ve za-

* mensuplarınm adedinden fazla 
^ ^ * * ' vamuş da haydudluğun o 

"̂ ple önüne geçilmiyormuş! Hem 
T '̂tlosaksonlar o kadar rahat bir ha-
'^ »Çmdedirler ki, yeni türeyen em-

'Talistlere müstemlekelerinin her 
/•^ bir budunu kaptırmalarına rağ-
sew ^^ "ûsin demiyorlar, refahlan 

**«ye uğranuyor, 
ftiaJ^- ^ türlü çetinliklerle çarpı^ 
siU 1 '̂̂ .̂ ^̂ '̂̂ da, feleğm türlü türlü 
bif *^® dayanmak mecburiyetinde 
yç .̂"*^etiz. Bu kadar dandini bebek 

•̂ »̂ k reaUtemizle tenakûzdıir. 
^Sf^-* HAYATIMIZIN İCABI 
ibti ^ **w>dem pedagoji sistemine 
m l ^ ^ vardır. Hayatumzm tür-
İlk V '̂*̂ *«»̂ »de naal »>ir canlı-
le^j^*^ »naarifimizde de ayni ham-
j w "*lû^esi zamamdır. Dansı o-
isi^jj^^^*^!" Tabancah talebeler, 
cç Y*' • hayır inkılâpda - ne dere-
fiyor *̂n̂ emlz icabettiğini göste-

Ü j j ^ ' biricik emel yalmz bu dlsip-
mekteb değildir, y»* 

5*tmı*^^^ çocuklar için; mekteb 
f akJ^®8»^P de tahsU edememiş 
*̂*U to*^ ^̂ "* ^* cihazlar yaratma-

ilĵ  ^^arifinûzden bekUyoruz. Ve 
sij^^*^ yüksek, her mekteb derece-
^ »* nuistahsü veya diğer fay-
yon-r^ *̂ * müntehi ofananm Istt-

^ ««> oluk -*--'—" - - --ohık yetifen yshud 11-
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AKŞAMDAN AKŞAMA ̂  
Darısı maarif hamlesinin 

başına 1 
öteden beri yüreğime derd olduğa 

için mütemadiyen tekrarlayıp dur
duğum Ur mevzuun başka meslek-
daşlarca da, bugünlerde kaleme do-
Lıodığuu memnuniyetle görüyorum! 

Başta bay Yunus Nadİ olmak ttze-
fî, bir çok üstadlar ve muharrir ar
kadaşlar pedagoji şeklinin değişme
si zaruretinde ittifak ediyorlar. 

Onlan da böyle düşünmeğe şevke-
den bizzat hayattır. Ayni levhayı sey
retmek, muhtelif kimselerde eş dü
şünceler doğuruyor. Zira, aradan ay 
geçmiyor ki • en hafif tabirle - Ur 
«fena yetişmiş» genç: 

— Vay! Sen bana az numara ve
rirsin ha?... Al öyleyse!... - diye ho-
^̂ *suıa tabancayı, bıçağı çekmesin.^ 

Piyanü Safa, bu yüzden, bir çok 
»nuallimlere «yüksek not vermek 
psikolojisi» doğmasmdan bile endişe 
ediyor. 

Maarifimizin vaziyeti, elbette, ce-
"üyetinüzde bir aksülamel uyandır-
"̂ alıydı. Şimdilik henüz sözde ol-
malüa beraber, uyandı çok şükür... 

Belediye cezalarından adlt ceza-
^ kadar türlü türlü müeyyidele-
^ hattâ tedhişlerin hüküm sürdü-
Sy bir cemiyette yaşıyoruz, (tşte ih-
'̂̂ tts mahkemeleri!) hocalann bile 

»Mikâfatlandınlması ve tecziyeleri 
>Çm türlü türlü usul ve kaideler var-
''*«» çocuklar nasıl olur da her türlü 
•^^ıdan azade kaUr? diye hayreti-
" ^ geçenlerde izhar etmiştik. 

«Aman üzülmesin, aman incinme-
*'» endişelerUe vaktile bizde paşa-

-adeler büyütülürdü. Onlarla ayni 
"̂ ektepde yere çalına çalma yetişen 

Otobüs işi 
Dün de B. Ahmed 

Emin Yalman 
dinlendi 

otobüs işlerini tedMke memur, B. 
Tevfik Talâtm reisliği altında çalışan 
mülkiye müfettişleri dün de vilâyette
ki dairelerinde toplanmışlar, bir ara
lık Tan gazetesi bsışmuharrlri Ahmed 
Emin Yalmam dinlemişlerdir. 

Müfettişler bundan sonra son ted-
kikalan neticeleri hakkmda yeni bir 
fezleke hazırlamağa başlamışlardır. 

İ t fa iye mensuplar ın ın 
maaş lar ı 

istanbul itfaiyesine mensup bulu-
nanlann maaşlannın artmlması, ken
dilerinin bir kaza veyahut tabii ölüm 
neticesinde ölenlerin ailelerine yardun 
etmek üzere bir talimatname hazır
landığını evvelce yazmıştık. Talimat
name daimî encümende müzakere ve 
kabul edilmiştir. Şehir meclisinin şu
bat toplatısma yetiştirilecektir. 

Keçi eti 
Mezbahada koyun etine 

yakın kesiliyor 
Son neşredilen Belediye bülteninde 

geçen kânunuevvel ayı içinde 2739 ke
çi kesUdiği gösterilmektedir. Bu ced-
velde kaydedilen meselâ 3920 dağhç, 
3287 kıvırcık koyununa mukabil ayni 
miktarlara yakm keçi kesilmesi dik
kate şayandır. 

Halbuki îstanbulda keçi eti satan 
tek bir kasaba tesadüf edilemiyor! 
Etin ucuzlatılmasma karar verildiği 
ve yeni tedbirler almacağı şu gün
lerde koyım yerine halka; keçi yediren 
kasaplar hakkmda da katî tedbirler 
alınması ve bu hileli vaziyete nihayet 
verümesi lâzımdır. 

Şehir Mec l i s i toplant ı s ına 
hazır l ık 

Önümüzdeki sah günü şubat top-
lantısma başlıyacak olan Şehir mecli
sinin Uk içtimama aid ruznaine tan
zim edilmiştir. Bu ruznamede birçok 
işler arasmda, önümüzdeki sene için
de mebus ve Şehir meclisi seçimi yar 
pılacağmdan, bu iki intihaba aid def
terlerin ve evrakm basüıp hazırlan
ması için Şehir meclisinden tahsisat 
istenmesi vardır. 

Şehir meclisi şubat ve nisan toplan-
tılarmdan sonra içtima devresini bi
tirecektir. Bu itibarla Meclis 938 büt
çelerinden başka, Belediye zabıtası 
talimatnamesin i ve geçen senelerin 
hesap tedkiki malzbatalannı müzar 
kere ederek neticelendirecektir. 
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seterden dökülen gençter, şimdiki 
gibi: 

«— İlle memuriyet!» demesinlo:. 
Ruhundan kuruluşuna kadar yep

yeni bir maarif!... Bugün Cumhuri
yet sayesinde Türldyenin en güıd 
trinalan mekteplerdir... Manm en üerl 
gttmjş şubemiz olmak da inşaallah 
maarifimize müyesser olur. 

Masruf, zarfına yakışnn. 
(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Banliyö trenleri oturula-

miyacak kadar 
sıcak oluyar 

Sirkeci - Çekmece arasında if-
liyen Avrupa hatttrun Banliyö 
trenlerindeki şofaj tertibatı lüzur 
mundan fazla harekete getirilerek 
vagonlarm içinde oturulamtyacak 
derecede sıcaklık oluyor. 

Bundan tekmil hatta oturanlar 
müştekidir. 

En fazla 40 dakikalık bir mesor 
fe kesen bu trenlerdeki sofa] ter
tibatı ayaklarımızın yanında bu
lunması hasebile hem bundan, 
hem de sıcaklığın fazlalığmdan 
hastalığa tutuluyoruz. Buna bir 
çara buîv)fimasım temenni ede-
rim. 

YeşÜköy okuyuculannızdan: 
Hasip Yaman 

Rüşvet davası 
Mahkeme, temyizin nakız 
sebeplerini varid gördü 
Amavudköyü civsunnda prenses 

KaÜriyenin bahçesinden kırmızı top
rak çıkarmak meselesinden Ahmed 
Nüzhet admda birinden 28 lira rüşvet 
almaktan suçlu sabık Yeniköy nahi
ye müdürü Alâeddin, asliye birinci ce
za mahkemesinde muhakeme edil
miş ve rüşvet suçu sabit olduğundan 
iki sene hapsine, 2 sene memuriyetten 

.mahrumiyetine, 28 Ura para cezan 
ödemesine karar verilmişti. 

Mahkûm nahiye müdürü bu karar 
n temyiz etmiş ve Temyiz mahkemesi 
karan bozarak mahkemeye iade et
miş olduğundan, dün asliye birinci ce
za mahkemesinde yeniden muhake
mesi ya'pünuştır. Müddeiumumi eski 
kararda ısrar edUmesini istemiştir. 

Suçlu veküi ise, Temyiz mahkeme
sinin nakız karanamesinde gösteril
diği gibi, mevcud delUlerin, maznu-
nım mahkûmiyetine kâfi olmadığım, 
nakza uyulmasım, Temyiz mahkeme
since gösterilen nakıa sebeplerinin 
esasa müessir olduğunu söyliyerek, 
Alâeddinin hiç olmtCzsa kefaletle tah
liye edilerek ikinci muhakemenin gay-
n mevkuf olarak devamma karar ve
rilmesini istemiştir. 

Mahkeme, icabım görüştüktMi son
ra, evvelce verilen kararda âmme de
lilleri birer birer izah edilmiş, Ahmed 
Nüzhetin ve diğer şahidlerin İfadele
rinde esasa müessir olacak şekilde 
mübayenet görülmemiş olduğu gibi, 
suçlımun, cebinden para çıkarüdığı 
sırada telâş eseri göstermemesinin, 
bu paranm cebine konulduğımun far
kında olmadığına değU, kendi soğuk-
kanlılığma delâlet edeceğinden, Tem-
3?izin nakız sebeplerinden hiçbirinin 
varid görülmediğine ve esM kaTannda 
ısrara karar verildiğini büdirdl. 

İstanbul muhasaras ı hakkın
dak i konferans lar 

üniversite tarih doçentlerinden B. 
Mükrimin Halil evvelki akşam Emi
nönü Halkevinde «İstanbul muhasa
rası» hakkmda ikinci konferansım 
güzide, münevver bir dinleyici zümre 
önünde vermiş ve şiddetle alkışlan
mıştır. 

Bozuk ekmekler 
Cezaların hemen 
tatbiki için bir 
esas bulundu 

Bozuk, hUeli ekmekler için tutulan 
ceza zabıtları ekseriya ekmek numu
nelerinin tahlilinden alman neticele-" 
re göre tanzim ediliyor. Bu suretle ve
rilen cezalar, ekmekçüer tarafmdan 
şiddetli itirazlan celbetmekte ve. ce
zalardan bir kısmı sulh mahkemele
rince bozıümaktadır. 

Ekmelsçiler için verilecek cezalann 
yalnız ekmek numuneleri değil, ayni 
zamanda im numuneleri üzerine yar 
pılacak tahliller neticesinde verilmesi 
mevzuu Şehir meclisinin teşrinisani 
toplantısmda münakaşa edilmişti. 
Bu meseleyi yeniden tedkik eden Şe
hir meclisi Kavanin, Sıhhiye ve Mül
kiye encümenleri müşterek bir maz
bata haizırlamışlardır. 

Bu mazbata ile mahkemelerin boz
ma kararlanna imkân verilmiyecek 
yeni bir esas bulunmuştur. 

Şehir meclisi mazbatayı kabul eder
de bozuk ekmeklere verilecek cezala-
rm derhal tatbiki imkânı temin edUe-
cektir. 

Garip bir intikam 
Kendisile evlenmiyen 

kadını arabasile devirdi 
Mehmed â imda bir arabacı Topha

nede oturan bayan Fahriye Ue evlen
mek istemiş, fakat müteaddid müra-
caatleri red cevabile karşüanmıştır. 

Mehmed, dün idaresinde bulunan 
arabasile, Yenicalni önünden geçer
ken biraz ileride Fahriyenin yürü
mekte olduğunu görmüş ve beygirle
re vurduğu şiddetli kamçüarla Fah
riyenin bir tarafa kaçabilmesine im
kân bırakmadan kadmı hayvanlarm 
ayaklan altına aldırmıştır. 

Fahriye, müteaddid mahîdlerinden 
yaralanmış, evvelce de kammdan bir 
ameliyat geçirmiş olduğu cihetle, bu 
ameliyat yerlerinin dikişleri sökülmüş 
ve telılikeli bir hal almıştır. 

Fahriye, Haseki hastanesine kaldı
rılmış, Mehmed de tevkif edUmiştir. 

İ d a m k a r a n 18 sene h a p s e _ 
çevr i ld i 

Yusuf adında biri bımdan bir müd
det evvel Oalatada Mari admda bir 
kadım yaralamış ve bu vakanm mu
hakemesi görülürken kendi aleyhine 
şahidlik eden Gafur admda bir ada
ma hiddetlenerek muhakemeden bir
kaç ay sonra Gafuru da bıçakla beş 
yerinden vurup öldürmüştü. 

O zaman ağır ceza mahkemesinde 
yapüan muhakeme neticesinde mah
keme, Yusufun taammüdle Gafuru öl
dürdüğü kanaatine vararak idamına 
karar vermişti. 

Yusuf bu karan temyiz etmiş ve 
Temyiz mahkemesi idam kararım boz

muş olduğundan, ağır ceza mahke
mesinde yeniden muhakemesi yapü-
mıştır. 

İkinci muhakeme neticesinde taam-
müde dair kati deliller görülemediğin
den, 18 sene hapsine karar verUmiş 
ve bu cezanm da beş senesi Af kanu
nu mucibince affa ı^ra&uştır. 

İSTANBUL HAYATI 
Nasıl avcı oldum? 

Halleri vakitleri yerind^ zamanla-
ruun çoğunu eğlenmek, eğl^ıce icad 
etmekle geçiren iki ahbab, aylardan-
beri ısrar ediyorlar, beni bir av eğlen
cesine götürmek için yakamı bırak
mıyorlardı. Geçen hafta artık atlatar 
cak bir bahane bulamadım. Akşam
dan hazırlıklar yapıldı. Hep benÜMV 
Bakırköyde oturan bir arkadaşın eiTİ> 
ne gittik. Sofra başmda av mübaluk 
seleri koyulaştı. Yataklannuza yatn^ 
cıya kadar anlatıldı. Herkes bir ma-
cerasuu hikâye etti. Meğer konuşulan* 
lan dinlerken ben de tam Ur ava k*-
silmişim. Sabaha kadar hep av rttyaf 
larile uğraştım. Ne tavşanlar yakap 
ladım, ne kuşlar vurdum... 

Bir aralık yranyeşil bir golün <Mta* 
smda yüzen süslü bir ördeğe nişan 
aldım. Tam tüfeğimi patlatacağım sı
rada gözlerimi açtım. Üç arkadaş te* 
pemde bekliyorlar: 

— Haydi, kalk artık. Geç kahyoruı. 
Diye omuzlarımı sarsıyorlardı. Kaı» 

namadığım uykunun sersemliğile ho
murdanarak kalktım. Giyindik, ko
şandık. Belime fişekler dolu bir kemer 
sardılar. Boynuma ağ torbah bir çan
ta geçirdiler. Omuzuma çift delikS 
bir tüfek asıldı. Sabah ayazmda yola 
çıktık. Aman yarabbi! Ne yol ne jnlL^ 
Derelerden atladık, tepelerden aştık, 
çamuriu göl kıyüannda pusulara gir
dik. Koşuştuk. Yamınızdaki şaplak 
kulakh köpeklerin bile avurtlarmdan 
köpükler saçıldı, dilleri birer kanş dı
şarıya fırladı. Biz gene yürüdük. 

Bir aralık arkadaşlardan biri taaa 
uzakta bir sazhk kümesini göstererAt 

— İşte, dedi. Orada mutlaka bula
cağız. 

Bir bahane uydurarak, arkaların
dan yetişeceğimi söylejrlp ayrıldım. 
Biraz ötedeki çah yığmımn ardına 
oturdum. Artak, torba ile altın bula» 
caksm, deseler dolaşacak halim kal
mamıştı. 

Çalııun dibinde şekerleme kestirir» 
ken uzaktan bir gürültü koptu. Silâh
lar patladı. Herhalde avı bulmuşlardı. 
Seyretmek için kalkarken tepemde 
bir hışırtı oldu ve havadan simsiyah 
bir şey pat diye önüme düştü. Süslfl 
tüyleri kanlara bulanmış zavalh Ur 
ördek önümde çırpınıyordu. Arkada -̂
larm sUâhlarUe yaralanarak benim 
yanıma kadar uçabildiği anlaşüıyor* 
du. Koştum. Yakalıyacağım sırada, 
arkadaşlardan birinin köpeği tozu du
mana katarak gelip kuşcağızm üzeri
ne atılmaz nu... Rüyadaki avıım •»• 
hibleri kaçırmışlardı. Şimdi sahicisi
ni de köpeğe vermek hiç işime gelme
di. Elimdeki tüfeğin dipçiğini köpeğin 
ağzma çarptım. O bağırarak kaçarken 
ben de kuşu ahp çantaya tıktım. Şiııw 
di işi kitaba uydurmak kalmıştı. Çah-
lann ardına gizlenerek biraz ilerideki 
su birikintisine sokuldum, havaya Uf 
fişek patlattım. Biraz sonra, elleri bof 
gelen arkadaşların, çantamdaki örd^ 
ği görünce düştükleri telâş ve hayra» 
ti tarif etmek kabU değiL Akşam üı». 
ri arkadaşm evine dönünce ismim bd^ 
tün mahalleye yayıldı. Derhal meşhıv 
bir avcı olup çıkfam. Taam Giilhana 
parkmda dolaşan gSnfil aTcdarmdaa 
daha pratik yeüşlinı. Fakat, her «f 
böyle koimj olsa... Cemıd Refik 
HHUnMIIIIIUMİHIIIIIHUlliniinHillIllliniMliMMİ 

İki hırsız y a k a l a n d ı 
Emniyet direktörlüğü İkind şub»> 

si, şehrin müteaddid yellerinde blrQQİ| 
hırsızlıklar yapan ŞeUp re HOlûsl ad* 
larında iki adamı yakalstauştor. Bun* 
1ar, işledikleri suçlan blx«r birer itiraf 
etmişler, Adliyeye teslim olunmuflaıy 

I dır. 

Bay Aınoay» gtfre.. 

'"'^'^yovzn:^:'';^'^^^ «Adaya mı olur... Modaya mı... w. Yoksa Boğaza mı, herhalde bir 
jrere gidip kür yapI»» diyor t.« 

B. A. — Gene talihin varmış, hayat 
ucuzluğu başlamadan olsaydı, kür 
derken kül olurdunl.. 



Sahi f e 4 A K Ş A M 27 K â n u n u s a n i 1938 

Bu akşam 

Nöbetçi eczaneler 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet, 

Taksim: Nlzameddîn, Beyoğlu: Kan-
zuk, Yenişehirde Baronakyan, Bos-
tanbaşmda ttimad, Galata: İsmet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Agop Minasyan, Heybell-
ada: Tomadis, Büyükada: Merkez, 
Fatih: Şehzadebaşmda Asaf, Kara-
gümrük: Ali Kemal, Bakırköy: İste-
pan, Sarıyer: Asaf, Tarabya, Yeni-
köy, Emirgân, Rumelihisarmdaki ec
zaneler, Aksaray: Etem Pertev, Be
şiktaş: Vidin, Fener: Balatta Hüsa-
meddln, Beyazıd: Asadoryan, Kadı
köy: Söğütlüçeşmede Hulusi Osman, 
İskele caddesinde Saadet, Üsküdar: 
Merkez, Küçükpazar: Necati, Samat-
ya: Çula, Alemdar: Ankara cadde
sinde Eşref Neşet, Şehremini: Topka-
pıda Nâzım. 

B O R S A 
26/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ PtATLERİ) 
ESHAM Te TAHVİLAT 

İstikrazı 
dahili 

94 

1933 İstikrazı 98,50 
Ünitürk 
Ünitürk 
Ünitürk 
Mümessil 

Mümessil II 
» 

İş Bankası 

I 19,— 
II 19,— 
III 19,— 

I 40 
40,60 

nı — 
10,20 

» hamiline 10,25 
» müessis 85 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 

Brüksel 
Amsterdam 

F a n (Çel 
24,39,25 

630 
0,79,25 

15,07,14 
86,74,60 
3,43,45 

4,70 
1,42,42 

Türkiye Cüm- 98 
hurlyet Merkez 
Bankan 
Anadolu 
Telefon 
Terkos 

Çimento 

His. 23,75 
7,75 
7,25 

10,35 
Ittihad Değir- 12,50 

menleri 
Şark Değir- I r -
menleri 

c flatleri) 
Sofya 

Prag 
Berlin 

Madrid 
Belgrad 
Zloti 

Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63,49,20 
22,60,80 

1.97, 
13,65,10 

34,24,60 
4,18,57 
3,98,80 
106,19 

23,79,25 

İSTANBUL 
TİCARET VO ZAHİRE BORSASİ 

26/1/938 
F 1 A T L A A 

CtNSt Aşağı Yukarı 
Kr. Pa. Kr. P«. 

Arpa yemlik 
Arpa Anadol ı 
Çavdar 
Mısır sarı 
Kuşyemi 
Haşhaş mavi 
Afyon ince 
İç fmdık 
Pamuk Ilgın 
Z: yağı 

4 
4 
5 
4 
8 

22 
510 
34 
39 

18 
20 

12 4 15 
20 

~ 520 — 
30 
20 

42 _ 45 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Tiftik 
Fasulye 
Z.Yagı 
Susam 
Yulaf 
Nohut 
Pamuk 
İç fmdık 

75 Ton 
60 > 
19 > 
42 > 
70 » 

153 3/4 » 
104 » 
22 » 
60 » 
22 i > 

O t D E N 

Iç ceviz 
Yulaf 
Bakla 
Nohut 

7 i Ton 
89 9 
30 > 

8 » 

D I S r t A T L A R 

Buğday: Llverpul 5,35 K. 
Buğday: Şlkago 4,44 > 
Buğday: Vlnlpek 5,95 > 
Arpa: Anvers 4,59 » 
Mısır: Londra 3,93 » 
Keten T. : Londra 7,89 > 
Fmdık O. : Hamburg 44,— » 

AK^AM 
Abone ücretleri! 

Ttoklye Ecnebi 

SENELİK 1400 kuruş 2700 kuru) 
6 ATLK 750 > 1450 , 
S AYLK 400 > 800 > 
1 AYLIK 180 » — » 

Posta Utihadına dahil olnuyan 
ecnebi memleketler: Senellftl 

8600, altı ayUğı 1900. üç 
aybğı 1000 kuruştur. 

Adrea tebdili için yirmi beı 
kuruşluk pul gOndermek l&zundır. 

Zilkade 25 — Ruznkasun 81 
I. immk COMI OfU IUMJI Akna Yalıı 

E. 12,16 1,67 7,09 9,46 12,0 135 
Va. 5,34 7,15 12,27 15,03 17,19 18,54 

İdarehane: Babıâli civan 
Acunosluk So. 

No. 13 

ŞEHZADEBAŞI TUEAN TtYATVOSü 
Sanatkâr Naşid ve 

arkadaşları Hakkı 
Ruşen birlikte 

Okuyucu Semiha ve 
Misel varyetesi 
Dıûcalar arannda 

komedi 3 perde 

Türkkuşuna yazılan talebe
lerin muayeneleri 

Türk hava kurumu İstanbul şubesin
den: Türkkuşuna yazılan talebelerin 
muayeneleri bu hafta ikmal edileceğin
den muayenesini yaptırmıyan veya nok
san yapanlarm 29/1/938 cumartesi günü 
saat 13 den 18 e ve 30/1/938 pazar gü
nü saat 10 dan 18 e kadar cemiyetin Ca-
ğaloğlundaki merkezine müracaat ede-
rek muayenlerini ikmal etmeleri.. 

Beşiktaş Halkevinde 
konferanslar 

Beşiktaş Halkevinden: 
Halkevimiz salonunda ilçemiz halkile 

orta mektep talebelerine doktor Salâ-
haddin ve Feridun taraflanndan sıtma 
mikrobu hakkmda birer konferans ve
rilmiş ve sıtmanın yaptığı tahribatı gös
terir klütürel bir sinema filimi de gös
terilmiştir. 

ITer hafta cumartesi günü akşamlan 
ayrı ayn mevzular üzerinde de konferans
lar verilecektir. 

Galajtasaray kongres i cumartes i 
günü toplanıyor 

Galatasaray Spor klübü idare heyeti 
başkanlığından: Klüp nizamnamesinin 
tadili için umumî kongremiz 29/1/938 cu
martesi günü saat 15 de toplanacağm-
dan muayyen gün ve saatte sayın ftzanm 
klüp lokalini şereflendirmeleri rica olunur. 

K O N F E R A N S VE K O N S E R 
Şişli Halkevinden: 28/1/938 cuma günü 

akşamı saat 21 de Halkevimizde profesör 
Doktor Muzaffer Esat tarafından (Bün
yenin ahlâk ve karekter üzerinde tesiri) 
mevzulu bir konferans verilecektir. Kon
feranstan sonra bir de konser verilecektir. 

Eminönü Halkevinden: Eminönü Halk
evinde her hafta perşembe günleri saat 
(17,30) da verilmekte olan halk konferans
larının dördüncüsü bugün profesör Ragıp 
Hulusi tarafmdan (Dillerin Ses Cephesi) 
mevzuu ile verilecektir. 

Beyoğlu istiklâl cadde
sinde satılık bina 

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

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

• • • • • • • • • ^ • • • • • • • • i H n B I 
Şehir tiyatrosu. Dram kısmı 

Bu akşam 20,30 da 
PEKGÜNT dram 5 perde 

Yazan: Henrlk İbsen, Türk-
çesl: Seniha Bedri G ö k ^ 

Komedi kısmı: Bu akşam saat 20,30 da 
(AYNAROZ KADISI) komedi 6 tablo 

Yazan: Celâl Müsahipoglu. 
Son hafta 

Pazartesi: (Kadıköy -
Süreyya). Salı: (Bakır
köy). Çarşamba: (Üskü

dar) sinemalannda 
O T E L L O ' 

4 perde 1 tablo 

I 

İPEK ESİRLER I 
Sinemasında GEMİSİ 

Müdhiş bir korsanlık hayatına aid harikulade macera ve sergüzeştleri 
tasvir eden Fransızca sözlü şaheser. 

Okyanosyada Cehennem... Habcşlerin ihaneti... 
Baş roUerde: WARNER BAXTER ve ELİZABETH ALLAN 

I ilâveten: FOX JURNAL dünya havadisleri ^ • • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • ^ ^ • f 

l^a^-Harry Baur^a JeŞ̂ /̂ -JATAH HASRETİ | 
Bu akşam 

M Ü 
R A 

A 

Z I K 
K S 

Ş K 
N E Ş' E 

T U R K Sinemasında BÜYÜK GftLA 

FAKİR TALEBE 
Şöhreti dünyayı saran Millöcker'in opereti (Fransızca) 

MARİKA RÖCK - CAROLA HÖHN, JOHANNES HEESTERS - İDA W t S T 
İ lâveten: EKLER JURNAL - A y n c a : D ü n y a n ı n e n k ü ç ü k P iyan i s t konser i 

W 

^ Bu gece Şehzadebaşı Bu gece 

F E R A H sinemada 
Büyük Türk san'atkârı profesör: 

Z A T İ 
SUN6UR 

un sabırsızlıkla 
beklenmekte olan 

uncu 
YENİ PROGRAMI 

Avrupa ve Amerikada bile hiç görül
memiş Türk kafasmm geceli gün-
düşlü bir çalışma neticesi bulmağa 
muvaffak olduğu: 

YERLİ BİR İCAD 
Akıllan durduracak. . . 

Seyredenleri şaşırtacak 
Muammalar ve mucizeler programı: 

I I yumurtadan 1 insan 
nasıl çıkar? 

ve ayrıca yepyeni 10 yeni illüzyon 
Bu hafta yine 3 büyük film (KAR-
YOKA) (ÖLÜM CANBAZLARI) (KEN 
MAYNAR YOL KESEN HAYDUD-
LAR) 

i ^ ü — Lütfen dikkat: ^ ^ ^ - • 
İstanbul civarında oturmaları 
dolayısile gece müsamerelerine 

gelemiyen saym müşterilerle ta
lebelere mahsus: Cumartesi 

gündüz Tenzilâtlı matine 
3 film. Zati Sungur ve varyete 

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

siklet pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 — Muhammen bedeli 500 lira ve muvakkat teminatı 37.50 liradır. 
3 — Pazarlık 1/II/938 tarihine rastlıyan Sah günü saat 14 de Kabataşta 

Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

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

* 
1 — Numunesi mucibince «300» paket sarı muşamba kapsülü pazarlıkla 

satm ahnacaktır. 
£ — Pazarhk 28/1/938 tarihine rastUyan cuma günü saat 14 de Kabataş-

ta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
S — Nümımeler her gün sözü geçen şubede görülebilir. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (M.) (178) 

27/1/938 tarihinde ihale edı-cceği ilân edilen Müreftede yapılacak Müdür
lük binası inşaatı eksiltmesinin görülen lüzum üzerine tehir edildiği ilân 
olvmr. (500) 

İstanbul Beşinci icra memurluğundan: 
Bursada Setbaşmda Hacı Ali caddesinde 37 numaraU hanede oturmakta-

1ar iken bilâhara İstanbula gelen ve nerede olduklan bilinemiyen ölü Nahid 
veresesinden zevcesi Naciye, kızı Ulviye, Züheyre, oğlu Zühre ve Ziver Ue diğer 
oğlu Nişantaşmda Kuyumcuirfan sokağmda 18 numaraU hanede mukim iken 
halen nerede olduğu bilinemiyen Hikmete. 

1 — Vakıf Paralar idaresinden 20870 İkraz numarasile % 9 faiz ve % 6 
komisyonla 10/3/337 tarihinde murisiniz Nihadın borç aldığı 500 liraya mu
kabil murisinizin vefaen ferağ eylediği Çukurçeşmede MoUakestel mahallesin
de Kestelcanüi sokağmda 6 mükerrer numaraü arsa, borcım müddetinde 
ödenmemiş olmasından dolayı alacaklı Vakıf Paralar idaresi tarafından paraya 
çevrilmesi istenmiştir. 

2 — Borcımuzım 30/5/934 tarihinde baliğ olduğu mikdar 1535 lira 73 ku
ruş teslimat çıkanldıktan sonra 1330 lira 73 kuruş olup mezkûr tarihten son
ra her gün için faiz ve muamele vergisi karşılığı olarak borcunuza 19 kuruş 
zam edilecek ayrıca bilûmum icra masraflarile takdir olunacak ücreti vekâlet 
de tarafınıza ait olacaktır. 

3 — Bu ilânm neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında bu borcun nema-
sma veya bir kısmına veya yapılan takibe karşı bir itirazımz var ise dairemi
zin 934/6470 numarah dosyasına yazı ile veyahud şifahen bildirmeniz ve ya-
hud 30 gün zarfında borcu tamamen ödemeniz lâzımdır. Aksi takdirde birinci 
fıkrada adresi yazılı gayrimenkul dairemiz marifeüle satılacağı ödeme emri 
ve senet sureti tebliği makamına kaim olmak üzere bir ay müddetle ilân olunur. 

S A K A R Y A sinemasında 
Bir muvaffakiyetini müteakip diğer bir muvaffakiyet!... 

CASUS MART RiŞAR 
EDWİGE FEUİLLERE - ERİC von STROHEİM - JEAN GALLAND tarafın
dan temsil edilen ve elyevm hayatta bulunan Fransız casuslarının en faal 
ve en müdhişi MART RİŞAR'ın hayatına aid canlı ve fevkalâde tarihçesi 

Teessür . . . . Tehl ike . . . . A ş k . . . . ve 
1937 PARİS SERGİSİNİN bütün harika ve güzelükleri bir saat zarfmda 

gözleriniz önünde canlanacaktır. 
Hakikî bir feeri Müntahap bir program., 

E Y H A H M E D 
R A M o N 

Türkçe Sözlü 
N O V A R R O'nun e n güze l f i lmi 

M B L L T SBOSO 
"1 

MA DA 
Şimdiye kadar mis l ine r a s i l a n n ı a m ı ş bir muvaf fak iye t l e bir kaç g ü n 

dahn d e v a m edi lecek 

İ K İ C A N L I A D A M 
B a ş rolde: R A L P H B E L L A N Y 

«İki Y ü z l ü Adam» f i lmine nazire olarak yap ı lmış v e t ı p â l e m i n d e b ü y ü k 
bir yenil ik, bir c a n i y e y a p ı l a n a m e l i y a t ve üzer inde y a p t ı ğ ı tesiri 

göster ir çok h e y e c a n h bir fi lm. 

Avrupa ve Amerika ve istanbul 
Üniversitesine Talebe Gönderiliyor 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel 
Direktörlüğünden: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İstanbul Liman Sahili Sihhiye merkezi 
satmalma komisyonundan 

1 Merkezimize ait İzmir Motörü teknesinin tamiri ve maklnasımn Dizele 
tahvili için yapılan eksiltmeye hiç bi? istekli gelmediğinden eksiltme 1 Şubat 
1938 Sah günü saat 15 te tekrar yapılacaktır. 

2 — Keşif bedeli 6900 liradır. 
3 Bu işe ait şartname şunlardır: İdarî şartname, Fennî şartname ve proje-
4 istekliler bu şartnameleri ilişikleriyle beraber 55 kuruş mukabilinde 

merkezimiz levazımından alabilirler. 
5 Muvakkat teminat parası 517 lira 50 kuruştur. 
6 Eksiltmeye gireceklerin bu gibi işler yaptığma dair resmî vesika ibraz 

etmeleri ve teklif mektuplarım saat on dörde kadar Komisyona vermeleri 
şarttır. 
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SİYASÎ tCMAL: 

Mflimatileır Cemmlyeti 
mmecBosDiminı t©plaınıtflSo 

Milletler Cemiyeti meclisi yüzüncü 
i İçtimu devresine başladı. Bu toplantı 
inületler arasında sulh ve huzuru temin 

vıaJcsadile yirmi sene evvel asıl azalan 
27 devlet olarak meydana gelen bu 
beynelmilel müessese için bayram ola
caktı. Fakat müessis âzası büyük dev
letlerden daha birinin, yani ttalyanm 
ayrılması ve büyük devletlerden mü
essis olarak yalnız iki devlet, yani în-
gütere ile Fransanın kalmış olmaları 
yeni toplantının derin endişeler ile 
karşılanmasına sebep olmuştur. 

İngütere ile Fransanın bütün dü
şündükleri, yüzüncü içtimam bir in-
hilâl başlangıcı olmasına mani olmak
tır. Çünkü Milletler Cemiyetinden Ja
ponya, Almanya ve İtalya ayrılarak 
aralarında başta Mületler Cemiyetine 
karşı olmak üzere bir ittifak cephesi 
kurmuş olmaları orta ve küçük bü
tün âza devletleri düşündürmüştür. 

Bunlar ya ayn ayn, yahut teşkil et
tikleri siyası ve iktisadî zümreler ha
linde Milletler Cemiyetinde kalmaJc-
ta kendilerine ne gibi zarar ve tehli
keler doğabüeceğini ve bunlardan sor-
ktnmak için ne gibi müessir tedbirler 

almağı tedkik ve tezekkür etmekte
dirler. Milletler Cemiyeti Meclisi açıl
dığı zaman bu düşüncelerini ortaya 
koyacaklardır. Bu husufta cereyan 
edecek münakaşalar, düşünce ve 
menfaatleri birıbirine yakın olan dev
letleri MiUetler Cemiyetinden ayıra
cak, yahut alâkalarını asgari hadde 
indirecek hareketlere sevkedebilecek-
tir. 

MiUetler Cemiyetinin bugünkü vor 
ziyetinin faydadan ziyade zarar ge
tirdiği son zamanlarda umum âza 
devletler tarafından nazan dikkate 
alınmıştı. Lâzım gelen ıslahatı karar
laştırmak üzere 28 devletin mümes-
süinden mürekep bir komisyon teşkil 
edilmiştir. Bu komisyonun toplanıp 
işç başlaması için münasip zaman gel
miştir. Halbuki İngütere Fransa ev
velce alâkadar devletlerle hususî su
rette görüşülüp anlaşmadan evvel ko
misyonun toplanması, inhüâli tesri 
edeceğinden endişe ediyorlar. Şimdüik 
bu iki devlet, komisyonun şu zaman
da toplanmasına mani olmağı, kendi
leri için en mühim vazife saymakta
dırlar. î'eyzuUah Kazan 
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Garib bir aile hayatı 
Nevyorklu tüccardan Urbach'ın ka-

nsı İzabella biri on dört, diğeri on iki 
yaşında iki erkek çocuğun anasıdur. 
Kadın son zamanlara kadar evinin ida-
resile meşgul iken birdenbire bu rolü 
oynamaktan vaz geçerek üniversiteye 
devama karar verir. Her ne kadar ko
cası onun bu kararına itiraz ederse de 
söz geçiremez, İzabella üniversitenin 
Wmya kurslarına devama başlar. 
Üniversitede en yaşlı talebe rütbesi
ni ihraz etmek dahi kadının dersle-
i'e devam arzusunu kırmaz. Bayan 

İzabella üniversiteye giderken evin 
temizlenmesini, yemek pişirmesini 
Ve sair ev işlerinin idaresini iki oğlu
na devreder. Şimdi kadın tahsiline 
devam etmekte ve iki oğlu da kendi
sine evde vekâlet etmektedir. Çocuk
lar bu vazifeyi yapmaktan büyük bir 
neşe duyuyorlar ve ev işlerini hiz
metçiye falan bırakmıyorlarmış. Ana 
üniversiteye devam ederken iki oğlu
nun ev işlerile meşgul olması hadi
sesi emsalsiz olsa gerketir. 

YaJıudi devleti 
Siyonist liderleri teşeb
büste bulunmak üzere 

Londraya gittiler 
Kudüs 26 (A.A.) — Siyonist lideri 

Ben Gorion dün Londraya gitmiştir. 
Geleci hafta da lider Weizmann 
kendisini takib edecektir. İki lider 
î^listinde bir Yalıudi devletinin der
hal tesisi için enerji ile çalışmak is-
%orlar. Bunun sebebi yalnız Filis
inde her gün biraz daha' gerginleşen 
Vaziyet değil, siyonistlerle, sadece 
kendilerine Filistinde milli bir yuva
lın teminat altına alınmasını istiyen 
'^ğer Yahudiler arasında gittikçe 
Şiddetle cereyan eden münakaşalar
dır. 

Yiyecekten sonra 
Giyecek ve yakacak 

»caddeleri tedkik edilecek 
Hayatın ucuzlaması gayesile 

Muhtelif gıda maddeleri fiatleri üze-
rinde yapılmakta olan tedkikleri, gi
yecek ve yakacak maddelerinin göz-
^^^ geçirilmesi takib edeceği haber 
flınmıştır. Bu tedkikler esnasında bil-
hassa maliyet fiati ele alınacaktır. 

Kendi«İle beraber yaşamak 
»«temiyen kadını yaraladı 
«Jsman adında bir şoför, İreniya 

r j ^da bir kadına birlikte yaşamağı 
^«lıf etmiştir. Kadın bunu kabul et-
^^emiştir. Osman evvelki gece yolda 
ç^^.^y^ya Taslamış, tekliflerini tekrar 
.^^rnıştır. İreniya yine red cevabı verin-

. Osman bıçağını çekerek kadım ba-
^aWarından yaralamıştır. 

Kadm hastanye kaldırılmış. Osman 
yakalanmıştır. 

î . ^Yem bir zelzele 
t e b l i ^ î " ' ^^ ^^-^^ - Rasathaneden 
dakiL!!, ^^^''•- ^ " eece saat beşi 43 
zele Uî ^^"^^^ Ŝ Ç̂  k^^etli bir zel-
Istanb?^''^"'^'^^^'- ^^'^^^ üstünün 
tahmin 1^? nıesafesi 1840 kilometre 

"^ın edilmektedir. 

Yataklı vagon 
Ücretlerde yüzde 10 

tenzilât yapılacak 
Nafia Vekâleti, Yataklı vagon üc

retlerinin indirilmesi hakkında alâ
kadar şirkete tebligatta bulunmuştu. 
Şirket, bu talebi iyi karşüıyarak 1 
şubattan itibaren Anadolu ve Toros 
ekspres trenlerindeki yatak ücretle
rini yüzde 10 nisbetinde indirmeği 
kararlaştırmış ve yeni tarifeyi Velsâ-
lete bildirmiştir. Bundan başlta eks
pres trenlerinin yemek fiatleri de in
dirilmiştir. 

Diğer yataklı servisleri hakkmda 
yakmda bir kairar alınacağı haber ve
rilmektedir. 

Nafıa Vekâleti teşkilâtı 
genişleten bir proje hazırladı 

Ankara 26 (Telefonla) — Nafıa 
Vekâleti, Devlet Havayollan Umum 
Müdürlüğünün bugünkü teşkilâtı 
yerine kaim olmak üzere yeni bir ka
nun projesi hazırlamıştır. Bu proje
ye göre, Türkiye hududlan içinde ve 
dışmda hava yollan tesis edilecek ve 
tayyareler yolcu ve eşya nakliyatı 
yapacaklardır. 

Projede, şehid ailelerine verilecek 
tazminat ile rasad vaporlan, yolcu-
larm sigortası ve idare kadrosu hak
kmda da hükümler vardır. Projenin 
bir maddesine göre, tayyarelerde her 
ne şekil ve surette olursa olsun mec
cani seyahat yaptınlrmyacaktır. 

Karasularımızda balık avlı-
yan bir Yunan motörü tutuldu 

izmir 26 (Telefonla) — Çeşme 
açıklarında kara sularımız dahilinde 
balık avlıyan bir Yunanlı motörü 
gümrük muhafaza teşkilâtımız tara
fından yakalanarak müsadere edU-
miştir. Motor 12 bin lira haymetinde-
dir. YunanU balıkçılar tevkif edil
mişlerdir. 

Bûyûk Okyanus devletler 
arasındaki rekabete başlıca 

sahne oluyor 
Büyük Okyanus 

o kadiar geniştir 
ki harp gemileri
nin süratleri hay
li artmış olduğu 
halde yalnız do
nanmalarla dün
yanın yansını teş
kil eden bu geniş sahaya mutlak 
surette hâldm olmağa imkân yok
tur. Bunun için bu denizde hâkimi
yet davasında bulunan büyük dev
letler denizde ve karada mesafeleri 
çok kısaltan tayyareler vasıtaslle te
fevvuku temin etmeğe çahşıyorlar. 

18 büyük harp tayaresinden mü
teşekkil bir Amerikan hava füosu 
geçen hatfa toplu olarak Amerika
lım garp sahilinde San Diego harp 
limanından hareket ederek 20 saat 
için de büyük Okyanusım ortasma ya
kın bir nokta-da bulunan Havay 
adalanmn merkezi Honolulu'ya vâ
sıl olmuştur. 

Aradaki mesafe 2,500 mildir. Bü
yük Okyanusun arzan genişliği 
7,000 mil olduğuna göre havacıük 
tekniği artık bir köprü kuruyor de
mektir. Büyük Okyanus o kadar 
büyük bir denizdir ki bütün dünya 
denizlerinin sastıhlan toplanacak ol
sa bunların yekûnu Büyük Okya
nusun sathından gene küçük kalır. 

Bir Amerikan hava filosu toplu 
olarak bu denizin üçte bir mesafe
sini bir hamlede geçmeğ muvaffak 
olmakla bu geniş Okyanusta her 
taraftan tayyare filolan ile süratle 
gezmek mümkün olduğımu isbat et
miştir. 

Bu netice; Büyük Okyanusta men
faatleri alâkadar devletler için çok 
mühimdir. Muhtemel bir harbe 
hazır bulunmak üzere büyük dev
letler şimdiye kadar metruk bulu
nan Büyük Okyanusun hücra ada-
lanna ehemmiyet vermişlerdir. 

Evvelce yılda ancak bir iki defa 
balıkçı gemilerinin uğradığı adalar 
şimdi istihkâmlar, kışlalar, depolar, 
kuvvetli telsiz istasyonlarile teçhiz 
edilmiştir. Bu adalarda büyük dev
letlerin hududlarındaki kalelerde ol
duğu gibi kuvvetli garnizonlar bulu
nuyor. 

Yakın zamana kadar (sahipsiz bir 
saha) sayılan Büyük Okyanusun 
birdenbire dünyanın en ziyade göz 
dildlen bir sahası olmasının başhca 
âmili şüphesiz tayyarelerdir. 

Bir büyük hava filosu saatte 200 
mil süratle Büyük Okyanusun üç-

Bütün devletler Büyük Okyanusta deniz ve bilhassa 
hava üsleri vücdue getiriyorlar. Bu işle en ziyade 
Amerika ve Japonya meşguldür. Bu yazıda devlet

lerin faaliyetleri hakkmda malmaût vardır 

(jidış - donuş 
aile biletleri 

Seyahat tarihinden 7 
gün evveline kadar 

satılabilecek 
Ankara 26 (Akşam) — Gi(üş - dö

nüş, halk ve aile biletlerinin seyahat 
tarihinden kaç gün evveline kadar 
satılabileceği hususvmda tereddüde 
düşüldüğünü gören Devlet Demiryol-
lan idaresi bu tereddüdleri önlemek 
için alâkadarlara bir tamim gönder
miştir. Bu tamime göre; gidiş - dö
nüş, halk ve aile biletleri seyahat ta
rihinden yedi gün evveline kadar sa
tılabilir. Yalnız yolcular yedi gün zair-
fında hangi gün seyahat edecelderi-
ni bildirecekler, gişe memurları da 
hareket gününü biletin üzerine ya-
zacaklardır. 

Şayed yolcu biletin üzerine yazdır
mış olduğu tarihten evvel seyahate 
başlamak mecburiyetinde kalırsa bu 
takdirde ilk istasyona müracaat ede
rek biletin meriyet gününü ona göre 
değiştirmeğe mecbur tutulacaktır. 

Gayrimübadil bonoları 
Gayrimübadil bonoları dün de bir 

kuruş kadar yükselerek 21,75 kuruş 
olmuştur. Bir kısım sarraflar bu bono
lar üzerinde hararetli muameleler 
yapıyorlar. 

te birini bir günden daha az bir za
manda katettiğinden mesafe mef
humu burada ehemmiyetini çok kay
betmiş oluyor. Her büyük devlet Bü-
jrük Okyanusta yeni yeni hava yol
lan tesis etmeğe koyulmuş bulunuyor. 

Geçen sene içinde dört motorlu 
Amerikan Clippers tajryareleri Gar
bi Amerikadaki San Fransisko ile 
Uzak Şarktaki Filipin adalan mer
kezi Manila arasmda muntazaman 
36 sefer yapmışlardı. Amerikan tay-
yerleri, Amerikamn garbindeld San 
Fransisko yahut daha cenuptaki 
San Diego hmanından hareket ettik
ten sonra Havay adalanna geli
yorlar. 

Buradan yol ikiye aynlmaktadır. 
Uzak Şarktaki Manilâya giden tay
yareler Midway ve Wake ismindeki 
iki mercan adasında durup petrol 
ahyorlar. Üçüncü istasyon Guam 
adaşıdır. Buradan Maniâlya gidi
yorlar. En son istasyon Çine ait olup 
şimdi Japonlar tarafından işgal edi
len Pratas adası ve bunım şimalin
de bulıman Cenubî Çinin merkezi 
Kantondur. Japonlann askerî hare
kâtı başladığmdanberi Amerikan 
tayyareleri Manilânm ötesine gitmi
yorlar. 

Amerikan hava hattımn Havay 
adalanmn merkezi Honoluluda ay-
nlan kolu cenup istikametini takip 
etmekte ve Kingman mercan adası 
ile Samoa adalarım istasyon yapa
rak İngiliz dominyonu Yeni Zelândm 
Auckland limamna müntehi olmak
tadır. 

Kingham adasından bir hava yo
lu Fiji adalan üzerinden Avustral-
yanın garbindeki Brisbane limam
na ve Auckland'dan dahi bir kol 
gene Avustralyanın garbindeki Syd
ney limamna müntehi olacaktır. Bu 
hatları ya İngilizler işletecekler, ya
hut Amerikalılara bırakacaklardır. 

Büyük Okyanustaki asıl İngiliz 
hava hattı şebekesinin merkezi Sin-
gapurdur. Buradan bir kol şarka 
doğru uzayarak Avustralyamn şima
linde Port Darwin'e ve oradan da 
Brisbane limanına gidiyor. Diğer kol 
ise şimali şarkî istikametini takip 

ederek Hongkon-
ga müntehi olmak
tadır. İngilizlerin 
hava hatlan geç 
olarak inkişafa 
başlamıştır. İnki
şafı da yavaş ola
rak cereyan ediyor. 

Asıl yarış Am«rika ile Japonya 
arasındadır. Japonlann Büyük 
Okyanusun ortasına uzanan hava 
hatlanndan biri Tokyodan başlayıp 
Guam adasının garbinde Amerikan 
hattım katettikten sonra kendilerine 
aid Yap adasına müntehi olmaktadır. 

Almanyanm Büyük Okyanusa ya
yılmış olan eski müstemlekesi ada
lardan Hattıüstüvamn şimalinde 
bulunanlann hepsi Japonyaya bıra
kılmıştı. Bunlardan biri de (Yap) 
adaşıdır. Bu ada bir zaman az kal-
sm Amerika ile Japonya arasmda 
1921 senesinde harbe sebep oluyor
du. Japon hava hatlan şebekesinin 
anahtan bu adadır. Japonlann ikin
ci bir hava hattı Tokyodan başlayıp 
Fomüz adasına ve oradan şimdi 
Cinden zaptettikleri Pratas adasına 
müntehi olmaktadır. 

Japonya, Amerikalılarm ve İngfi-
lizlerin mevcut hava hatlanndan en
dişe etmiyor. Yalmz Behring denizi 
ile Büyük Okyanus arasmda Alaska-
dan Kamçatkaya doğru bir gerdanlık 
gibi dizilmiş olan Aleut adalarında 
Amerikamn tesisini tasavvur ettiği 
hava hattı Japonları düşündürmek
tedir. Amerikahlar şimdiden bu ada
lardaki Dutch Harbour'da büyük bir 
hava üssü vücude getirmişlerdir. 

Buraya yerleşmek ile Amerikalılar 
âdeta Japonyanm tepesinde bulu
nacaklardır. Zaten Sovyet Rusyası-
mn Sibirya sahilinde Vladivostok'da 
bin kadar tayyare topladığı hava 
üssü; Japonyanm kalbgâhına tevcih 
edilmiş bir pistol vaziyetinde bulu
nuyor. Bu tayyarelerin, Japonyamn 
merkezleri üzerine gelebilmeleri için 
ancak 600 mü mesafe katetmeleri 
icap ediyor. Bu mesafe ise üç saatte 
katolunuyor. 

Hulasa Büyük Okyanus hâkimi
yeti için Amerika ile Japonya ara
sında hava sahasında fevkalâde bir 
yarış devam ediyor. İngilizlerin ve 
Ruslann hazırlıklan yalnız hangi 
tarafa yardım etmeleri noktasından 
mühim bulunmaktadır. Büyük Ok
yanus zamanımızda devletlerin ara
sındaki rekabete başlıca sahne ol
muştur. — F. 

İKTİSADÎ MESELELER 

Fiatlar arasında muvazenesizlik 
Piyasada yiyecek maddeleri arasm

da tabiî bir muvazene mevcud değU-
dir. Meselâ: Bir bardak su 40 paraya, 
bir yumurta da 40 - 50 paraya 
satüır. Halbuki bir bardak suyla, bir 
yumurta arasında kıymet itibarile 
dağlar kadar fark vardır. Her ikisi
nin aynı fiate satümasına hayret edi
yoruz. 

Yumurtanın 40 paraya kadar düş
mesi, yumurta ticaretindeld durgun
luğun, ihracatm azalmasmm kötü 
bir neticesidir. Bir bardak suyun da 
40 paraya satılması, şehrimizdeki su 
ihtikârma birinci derecede gelen mi-
galdir. Biri çok ucuz olduğu kadar, 
diğeri de pahalıdır. 

Fiatler arasındaki mantıksızlığa 
daha başka misaller de bulabUiriz. 
Amasya yahud Amasya namı altm-
da satılan Niğde ehnasının kilosu 
40 - 45 kuruştur. Halbuki et de aym 
fiate satılıyor. Etin ne kadar pahalı
ya mal olduğunu biliyoruz. Mezbaha 
rüsumu vesaire var. Fakat Amasya 
elması mezbaha rüsumuna benzer 
bir resme tabi olmadığı halde neden 
bu kadar pahalıdır? Mantıki düşüne
cek olursak, meyvalann etten daha 
ucuz olması lâzım gelir. Halbuki pi
yasadaki fiat teşekkülü,, Amasya el
masını, etten daha pahalıya sattm-
yor. 

Geçenlerde yazmıştık. Çavdar buğ
daydan ucuzdur. Halbuki buğday 
ekmeği 10 kuruşa, çavdar ekmeği ise 
20 kuruşa satılıyor. Bu da, insana 
mânâsız görünüyor. Sonra im ve buğ
day ucuzluğu karşısmda makama, 
şehriye gibi undan yapılan maddele
rin pahalüığına da akü ermiyor. Bir 
kilo makarna hâlâ 27 kuruştur. Süs
lü ambalajlar sayesinde «İtalyan ti
pi» diye bir takım işaretlerle daha 
pahalıya satüan makarnalar da var
dır. Bazı makarnacılar, pahalı mar 
kama satmak için bu gibi çarelere 
baj? vurmuşlardır. Makarnalar neden 
pahalıdır? 

Piyasadaki fiatlere iyice göz gezdi
recek olursak arada çok mantıks»-
lıklar görürüz. Hayat pahalüığı Ue 
savaş yapüdığı bir sırada ortada bu 
tabiî olmıyan fiat farklanm kaldır
malıyız. H. A 

BERLITZ 
373 istiklâl caddesi 

Akşam Usan kurları 
Fransızca - İngilizce vs. 

Haftada 3 den 
Ayda 4 liradır. 

I 
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HaJta^lık piyasa. 
Bu hafta piyasada daha 
hararetli muameleler oldu 

) 

Piyasada geçen haftaya nisbetle 
daha hararetli İşler olmaktadır. Bil
hassa mallarımıza karşı dış mmele-
ketlerden olan talepler artıyor. Son 
bafta içinde Çekoslovakya ile daha 
çok iş ohnu^ıtur. Yeni tatbik edilen 
Türkiye - Romanya ticaret anlaşma
sı, piyasada büyük bir al&ka uyan
dırmıştır. İhracat tacirleri zeytin
yağı, zeytin, pirinç üzerine satışlara 
ba^amışlardır. 

Yeni anlaşma Jizerlne Romanya-
ya mülılm mikdaı^ pamuk ta gön-
öerilecekti. Fakat pamuk ihracatı için 
henüz bir teşebbüs yoktur. Oeçen-
kıde Türkiye - Romanya anlaşması 
hakkmda izahat veren İktisad Vekâ
leti müsteşarı B. Faik kurdoğlu pa
muk ihracatımn bir elden idare edi
leceğinden bahsetmişti. Bir elden 
İdare tabiri, piyasada yanhş tefsirle
re yol açrriiştı. Bu İşin muayyen bir 
müesseseye vertlçceğlne dair ortaya 
çıkan haberlerin doğru olmadığı an
laşılmıştır. Bundan maksat birlikler 
tesisidir. 

Türkiye - Amerika arasındaki tica
ret anlaşması müzakerelerine henüz 
başlanmamıştır. Alâkadarlar, Ame
rika ile daha geniş bir anlaşmaya ih
tiyaç olduğundan bahsediyorlar. He
nüz Türkiye - Amerika arasında çok" 
geniş ticaret münasebetleri başlama
mıştır. Türkiyenin bir kısım mallan, 
Amerikaya başka memleketler vası-
tasile satılmaktadır. 

Meselâ: Japonlann Türkiyeden ta
kas suretile aldıkları tiftikler, Ame
rikaya satılmaktadır. Bunun gibi 
arada bir çok mutavassıtlar vardır. 
İtalya da bu memleketler arasmda-
dır. Bu mutavassıtları kaldırmak 
suretüe, Türkiye - Amerika ticareti
ni genişletmek imkânlannı aramak 
lâzımdır. 

İhracat maddelerimizin 
vaziyeti 

Av derileri — Bu hafta içinde av 
derileri piyasası kendisini göstermiş
tir. Vakia piyasa geçen hafta açıL* 
mış, fakat hiçbir iş olmamıştı. Ame-
rikadan av derileri üzerine teklifler 
başlamıştır. Fakat Amerikahlann is
tedikleri ucuz tavşan derileridir. 

Bu sene tilki derisi üzerine pek az 
iş vardır. Deri piyasası, kürk mo
dasına tâbi olduğu İçin, her sene 
vaziyet değinmektedir. Bu itibarla 
her sene av derisi piyasasında hangi 
malların sürüm temin edeceğini an
lamak güçtür. Meselâ: Oeçen sene 
sansar derilerine çok rağbet 
vardı. Bu sene gelen teklif mektupla-
nnda sansar derisinden bahsedilmi
yor. 

Maamafih av derisi tacirleri, her 
sene olduğu gibi Avrupa ve Amerika-
daki ticaret evlerine numuneler gön

dermişlerdir. Şimdi bu numunelere 
gelecek cevaplar bekleniyor. 

Hububat maddeleri — Son hafta 
içinde Çekoslovakya, memleketimiz
den mühim mikdarda çavdar almış
tır. Oene çavdar üzerine gerek Çe-
koslovakyadan ve gerekse Almanya-
dan talepler olacağından bahsedil
mektedir. 

Yulaf üzerine pek iş yoktur. Arpa 
ihracatı îtalyaya ve Belçikaya yapıl-
maktSKİır. Bu madde üzerinde endişe 
azalmaktadır. 

Hububat maddeleri arasında bak
la bitmiştir. Bu sene bakla en ziya
de Fransaya ihraç edümiştir. Kuru 
•ebzelerden nohut üzerine Alman-
Sradan küçük siparişler vardır. 

Son hafta içinde Anadoludan pi
yasaya ehemmiyetli mikdarda mer
cimek gelmiştir. İhracat tacirlerinin 
dışanya satmak İçin mercimek ala-
ca^mdan bahsedilmektedir. 

Dokuma ham maddeleri — Tiftik 
piyasası uzun müddet durgun bir 
devre geçirmişti. Son bir kaç gün 
içinde, Çekoslovakya firmalarmm pi
yasadan tiftik aldığı görülmüştür. 
Tiftik alıcıları arasında, şimdiye 
kadar piyasa ile hiç alâkaları ol
mamış firmalar bulımuyordu. 

Çekoslovakya firmalannm birden
bire tiftik piyasasiie alâkadar olma
sı, taraz da hayret uyandırmıştır. 
Bu işe merak edenlerin yaptığı tah
kikata göre, Çekoslovakya firmalan
nm aldığı tiftiklerin, Almanyaya sa
tıldığı i^renilmiştir. 

Bir kaç gün evvel Sovyetler tica
ret mümessüliği de tiftik piyasasiie 
alâkadar olmuştur. Fakat henüz 
bir mal almamışlardır. 

Yapağı üzerine ihracat yoktur. 
Oeçen hafta içinde yerli dokuma fab-
rlkalan piyasadan 10 bin kilo ka
dar yapağı almıştı. Bu mikdar, fi-
atlerin biraz canlanmasma sebebi
yet vermiştir. 

Geçenlerde Katırcıoğlu hanında 
çıkan yangmda da mühim mikdarda 
tiftik yanmıştı. Katırcıoğlu hanı, 
tiftik stok merkezlerinden biriydi. 

Yaş ve kuru meyvalar — Kuru 
meyvalardan fındık ve ceviz üzerine 
küçük partiler halinde ihracat ya
pılmaktadır. Biraz Fransadan, bi
raz da İngiltereden sipariş vardır. 

Yaş meyvalara gelince, henüz Sov
yetler her sene olduğu gibi Dörtyol 
nuntakasından portakal almamışlar
dır. Almanlann 400 bin sandık si
parişi de bitmek üzeredir. 

Çekoslovakyadan sarı renkte, tatlı 
portakal istenilmektedh-. Geçenler
de Praga gönderilen bir parti mal 
bu evsafı haiz değüdi. Halbuki bu 
evsafı haiz portakal da pek azdır. 

H. A. 

Yunanistana 
giden Türk talebe 
Şereflerine ziyafet verildi, 

suvare tertip edileli 
Atina 26 — Burada bulunan Türk 

talebesi, Türkiye elçisi B. Ruşen Eş
ref tarafından şereflerine verilen 
çayda hazır bulunmuşlar, Atina üni
versitesini ziyaret etmişlerdir. Üni
versite rektörü bir nutuk söyiiyerek 
Türkiyenin , terakkisinden ve maari
fin inkişafından takdirle bahsetmiş
tir. 

Müteakiben misafir talebeler, Pire 
sigara fabrikasını Pire serbes liman 
mıntakasmı Lotraki, Korent şehiı-le-
rini, kaplıcalan ve asarı atikayı gez
mişlerdir. Akşam Atina ve Pire şe
hirleri nazın E. Kocias, Maksim ba-
rmda şereflerine büyük bir ziyafet 
vermiştir. Atina üniversitesi klübü 
de misafirler şerefine bir konser ve 
suvare verecektir. Türk talebe yarın 
(bugün) İstanbula müteveccihen ha
reket edeceklerdir. 

Bir h e y e t d e M a c a r i s t a n a 
gitti 

Budapeşte 26 (A. A.) — Macar 
ajansı bildiriyor: Profesör B. Muh
lisin riyasetinde İstanbul üniversite
si talebesinden 36 kişilik bir heyet, 
bir hafta Macaristanda tedkik seya
hati yaparak bir çok kültür müesse
selerini gezmişlerdir. 

Maarif Nezareti yüksek tedrisat 
dairesi şefi B. Fuelei Szanto, heyet 
şerefine bir akşam ziyafeti vermiş ve 
bu ziyafet sonunda B. Fuejei Szanto 
ve B. Muhlis, Macaristan ile Türkiye 
arasında dostane münasebetleri te
barüz ettiren samimî nutuklar söy
lemişlerdir. 

Trabzon numune 
hastanesi 

Deniz kenarında geniş 
bir arsada inşaata 

başlandı 
Trabzonda büyük bir Numune has

tanesi yaptırılmasma karar verildi
ğini yazmıştık. Hastane için deniz 
kenarmda geniş bir arsa; seçilmiş ve 
inşaata başlanmıştır. 

Hastane 250 yataklı olacak ve bir 
milyon liraya çıkacaktır. Hastalıede 
fennin en son terakkiyatma göre te
sisat, lâboratuvarlar bulunacaktır. 
Binamn plânını türk mimarlan yap-
ımştır. Güzel Sanatlar- akademisi 
plânlan tedkik ederek bazı tadilât 
yaprmştır. 

Hastanenin yanında modern bir 
İlse binası yapılması kararlaştırılmış
tır. 350 bin liraya mal olacak bu bi
nanın inşasına da yakında başlana-

, çaktır. 

Garip bir masal 

Bîr öliı dirilmiş, mezardan 
evine geri dönmüş 

Evdekiler hortladı diye korkmuş
lar, fakat hortlamadığı anlaşılmış 

izmir (Akşam) — İzmirde garip 
bir şayia dolaşıyor: Buna hakikat 
diyenler bulunduğu gibi uydurma bir 
masal diyenler de var. Şayia, ölen bir 
adamın dirildiği hakkındadır ve İz
mirde halkm ağzında durmadan şe
kilden sekile girmektedir. Şayiayi 
kaydedelim: 

Tepecikte Hamam sokağında Boş
nak İbo adında biri oturmaktadır. 
Hastalanan bu adam, İzmir hasta
nelerinden birine yatınlmış, tedavi 
altına almmış. 

Hastalığı sebebile kendisine mor-
finli bü- enjeksiyon yapümış, İbo en
jeksiyondan sonra ölmüş. 

Fakat hakikatte ölmiyen, derin bir 
uykuya veya baygınlığa düşen bu a-
dam, öldü diye ölülerin konduğu 
mahzene indirUmiş. Orada bir gün 
kalmış, ertesi gün diğer iki ölü üe 
birlikte onunda cenazesini yıkamış-
laı-, kefenlemişler. Cenaze arabası 
gelip üç ölüyü almış ve Asrı kabris
tan yolunu tutmuş. 

Araba sarsıla sarsıla yoluna de
vam ederken Boşnak İbo kendine 
gelmiş, gözlerini açmış, çünkü en
jeksiyonun tesiri zail olmuş bulu
nuyormuş. Başka biri olsa belki kor-
karmış amma İbo cesur bir adam
mış. Dikkat edince kefene sarılı ol
duğunu yanında kendisi gibi daha 
iki kefenli bıüunduğunu görmüş, 
hastaneyi hatırlamış ve araba içinde 
doğrulmuş. 

Mezarlığa götürüldüğünü anla
yınca arabacıya seslenmiş: 

—. Üşüyorum paltonu bana ver. 
Arabacı, bir ölünün dirildiğini gö

rünce paltosunu çıkanp vermiş, fa
kat korkarak kaçmış. 

Boşnak İbo, bundan sonra araba
cının yerine geçmiş, arabayı mezar-
hğa doğru sürmüş: 

Mezarlığa varınca mezarcılar ya
nına yaklaşmışlar, üç cenaze için ha
zırlanan yeri göstermişler. İbo: 

— Mezanmı görmek her halde 
faydalı olacak. 

Diye düşünmüş arabayı yan ya
na hazulanan üç mezarın bulundu
ğu yere sürmüş ve arabadan atlayıp 
mezarcılara: 

— Bunun hangisi benim? Göste
rin! 

Diye bağırmış. Mezarcılar, bu söz
lerden bir şey anlamamakla beraber 
arabacının aklını kaçırdığına hük
metmişler. O sırada Boşnak İbo: 

— Ben öldüm, fakat tekrar diril-

Yazan: 
Guy de Maupassant İt I Aile Dostu 

« Tefrika No. 27 ^ - _ _ 
Acıklı bir masal uydurdu. Darda 

kalan babasına yardım etmişti. Bir 
tarafa' koyduğu bütün paralarmı ver
dikten başka, çok ta borçlanmıştı. 

İlâve etti: 
— Daha altı ay açlığa idman ede

ceğim, bütün kazancımı tükettun. 
Amma adam sen de....^Hayatta bu sı-
kmtılı anlar olur. Hem nihayet para 
İçin bu kadar üzülmeğe değmez! 

Clotüde kulağına fısladı: 
— İstersen ödünç vereyim. 
İrküerek: 
— Çok lûtüfkârsm iki gözüm, dedi, 

amma artık bu bahsi kapaitalım ol
maz mı?.. Yoksa kınlırım. 

Clotüde sustu, sonra sıkı sıkı san-
larak 

— Seni ne kadar sevdiğimi anlamı-
yacaksm, dedi. 

Aşklarmm en güzel gecesini yaşa
dılar. 

Clotüde giderken: 
— İnsan senin vaziyetteyken cebin-

(de unuttuğu bir parayı bulsa ne sevi
nir değil mi? dedi. 

Duroy candan tasdik etti: 
— Elbette sevinir. 
Clotilde ay ışığını bahane ederek 

ya3ra yürümek istedi. 
Kış başlangıcının duru, soğ'uk gece-

To-cüme eden: 
Selâm! Sedes 

lerinden biriydi. Ayazla kırbaçlanan 
hayvanlar koşuyor, gelip geçenler hız-
h yürüyordu. Kaldmmlarda ayak 
sesleri çınlıyordu. 

Clotilde ayrılırken sordu: 
— öbür gün buluşalım mı? 
— Tabiî buluşahm. 
— Ayni saatte mi? 
— Evet. 
— Allaha ısmarladık canım. 
Öpüştüler. 
Duroy geri döndü, sık adımlarla 

3nirüyor, ertesi gün bu vaziyetten kur
tulmak için ne yapacağım düşünü
yordu. Odasmm kapısını açtı, kibrit 
bulmak için yeleğmin cebini karıştır
dı; eline para deyince şaştı. 

Kibriti çakar çakmaz parayı aldı. 
Yirmi frankhk bir altındı. 

Çıldıracaktı. 
Parmaklanmn arasmda evirip çevi

riyor, bu paramn hangi mucize üe ce
bine girdiğini anyordu. Gökten düş
memişti ya. 

Nihayet anladı, fena kızdı, İzzeti 
nefsi kırılmıştı. Metresi ona cepte 
unutulmuş paradan bahsetmişti. Bu 
sadakayı o vermişti. Rezalet! 

Yemin etti: 
— Öbür gön ben ona gösteririm. 
Yattı. Hiddetini yenememişti. 

Geç uyandı. Kamı açtı. Tekrar ya
tıp ikiye kadar kalkmamak üzere uyu
mağa çahştı. Sonra düşündü: 

— Bundan ne çıkar, para bulmalı
yım. 

Sokakta aklına bir şey gelir ümidi-
le çıktı. 

Aklına hiç bir gey gelmedi, her lo-
kantaron önünden geçtikçe ağzı su-
lamyordu. 

öğle oldu, para bulmanın çaresini 
bulamadı. Birdenbire karar verdi: 

— Adam sen de, Clotildln parasUg 
kamımı doyurur, yann nasıl olsa ylr* 
mi frangı ona İade ederim. 

Bir blrahanedeı İki buçıık franga 

öğle yemeğini yedi. Gazetede üç frank 
ta hademeye verdi: 

— Foucart, dün akşam verdiğin ara
ba parasını al. 

Yediye kadar çahştı. Üç frank daha 
harcedip akşam yemeğini de yedi. İki 
bira ile günün masrafı dokuz frang 
otuz santimi buldu. 

Yirmi dört saat içinde borç para te
darikine imkân olmadığından, o gün 
iade edeceği yirmi franktan altı bu
çuk frank daha ödünç aldı ve rande
vuya cebinde dört frank yirmi santim
le geldi. 

İçin için kuduruyordu; meseleyi 
açıkça izah edecekti. Metresine: 

— Geçen gün" cebime koyduğun pa
rayı buldum. Vaziyetim değişmediğin
den, para ile uğraşacak vakit te bula
madığım için bugün iade etmiyece-
ğim. Ama buluşacağımız ilk gün geri 
vereceğim, diyecekti. 

Clotilde, telâşlı telâşlı, endişeli en
dişeli geldi ama müşfikti. Acaba na
sıl karşılanacaktı? Hemen suale ma
ruz kalmamak İçin boynuna sanlıp sı
kı sıkı öptü. 

Duroy da içinden: 
«Biraz sonra meseleyi açarım. Nasıl 

olsa bir sırasını getiririm.» (fiyordu. 
Sırasmı getiremedi, bu nazik mese

leye dair isöyUyeceği ilk kelimelerden 
ûrirtü ve hiç bahsetmedi. 

Clotilde de gezmeğe gitmek isteme

dim. Cevabüe hayret içinde kendisi-
r i süzen mezarcılann önünde palto
sunu çıkarauş, kefenli vaziyetinde 
onlara göı-üıımüş. 

Mezarcılai" korku içinde kaçmışlar, 
İbo onlann arkasından kahkahayı 
basmış, paltosunu tekrar giymiş ve 
evine dönmüş. 

Meselenin asü garip ciheti bundan 
sonra başlıyor. İbo eve gidince kapı
yı açıp içeri girmiş, karışma: 

— Ben geldim. 
— Demiş. Ev halkı İbo öldü diye 

arkasından sıcak göz yaşlan dökmüşı 
lerdi. Kadın, kocasını kefenle görün
ce çığlığı basarak sokağa fırlamış, 
komşular yetişin, hortlak var. 

Diye istimdada başlamış. 
Komşulan koşup gelmişler, mese

leyi öğrenince büyük bir hayrete 
düşmüşler. İbo, hakikaten hortladı 
nu aceba? Bunu anlamak için ne 
yapmalı? 

Birisi demiş ki: 
— Hortlak kara ciğer yemez. Bir 

parça kara ciğer bulahm. Derhal bul
muşlar, İbonun bulunduğu evin ka-
pısmı ihtiyatla açarak içeri giı-miş-
1er. Cesur iki kişi, ellerinde tabanca
lar ve bir parça ciğer olduğu halde 
ilerlemişler, İbo, pijamalannı giymiş 
odada oturuyonnuş: 

— Davranma! Eller yukarı! 
İbo, iki silâhın tehdidi altında el

lerini kaldınnış: 
— Yahu, demiş, ben ölmedim, be

ni öldü diye azkalsm gömüyorlardı. 
Kendime geldim, gömülmekten kur
tuldum. Ben hortlak değilim. 

Fakat kim dinler. Ciğeri uzatmış
lar: 

— Ye bunu! 
İbo, ciğeri evvelâ yalamış, fakat 

kaı-şısmdakiler bımunla iktifa etme
mişler: 

— Hayır yiyeceksin! 
İbo, tiksinerek ciğerden bir parça

yı bir müddet çiğnemiş ve hortlak 
olmadığına karşısmdakileri inandır
mış. 

Şimdi asü mesele bu şayiamn ne 
dereceye kadar doğnı olduğudur. 
Hastane ve mezarcılar ademi malû
mat beyan ediyorlar, Hamam soka
ğında Boşnak İbo namında birinin 
oturmadığı da tahkikatla anlaşıldı. 
Masalı duyanlar, doğru bir adres ve
remiyorlar. Fakat şayia, ağızdan a-
ğıza mütemadiyen yayılıyor. 

di, güzel güzel oturdular. 
Clotilde gece yansına doğru gitti, 

giderken üstüste bir kaç ziyafete da
vetli olduğu için ertesi hafta çarşam
ba gününe randevu verdi. 

Ertesi gün Duroy yediği yemeğin 
parasını vermek için elini cebine atın
ca, dört bozuk paramn beşleştiğini 
gördü, beşincisi altındı. 

Evvelâ, yanhşlıkla bozukluk yerine 
altm verdiklerine zahib oldu, sonra 
kavradı ve bu devam eden yardımın 
İzzeti nefis kıran yükü altında çarpın
tıya yakalandı. 

Bir şey söylemediğine öyle pişman
dı ki! Söylemiş olsaydı, tekrar verme
ğe cesaret edemezdi. 

Dört gün beş lira bulmak için ba^ 
vurmadığı çare kalmadı, bütün gay
reti boşa gitti. Nihayet Clotildin ver
diği ikinci Ürayı da yedi. 

Duroyun, hiddetli hiddetli: «Bana 
bak, geçen akşamki şakayı tekrar et
meğe kalkarsan fena darılırım» deme
sine rağmen, ilk buluştuklan gün 
Clotüde gene pantalonunun cebine 
yirmi frank bıraktı. 

Duroy parayı bulunca: «Hay AllaH 
kahretsin!» diye söylendi ve metelik
siz olduğuna, para elinin altında ol
sun diye yeleğinin cebine koydu. 

İçini rahatlatmak için şöyle düşü
nüyordu: «Nihayet ödünç verilmiş bir 
paradır, hepsini birden iade ederim.» 

(Arkası var) , 
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Nevyorkun büyük mağazaları 
başlı başına bir âlemdir 

Gelin elbisesile, mayo ile hizmet 
eden genç satıcı kızlar 

Banyo satılan dairede bir çok satıcı kızlar 
mayolarla ılık su içinde yıkanıyorlar 1 

Nevyorkta beni 108 katlı binalar ka* 
dar buranm büyük magazalan hay-
>%te düşürdü. Bunlar mağazalıktan 
filân çıkmış da ayn bir &lem, ayn 
bir dünya haline girmiş. Columbl» 
üniversitesinin «îş mektebi» denilen 
şubesinin talebesi hemen her gün bu 
bir günde her dairesinin gezilmeslno 
imkân olmıyan mağazalara gidip ted-
kikat yapıyorlar. Talebe arkadaşlar 
bana bir mağazamn ismini söylediler 
ve sordular 

— Gidip gezdiniz mi?.. Burası Neıv*-
yorkun en enteresan yeridir. 

Bunların en büyüklerinden bir kar 
çını gezdim. Evvelâ «Macy» diyorlar 
bir yere girdik. Burası Nevyorkun en 
büyük bonmaışesi imiş. Meşhvır cTay 
ttıis» meydaıunm hangfl caddesinden 
•sterseniz buraya girebilirsiniz. Ma-
ğazanm yedi kapısı yedi ayn cadd»-
ye bakıyor. İçeriye adımımızı atar at-
^az bir insan seli içinde sürüklenme-
|e başladık. 14 kata çıkan 14 asan
sörün daha kapüan açılır açılma» 
tıklım tıklun dolduğu için biz kendi 
kendine yürüyen elektrikli yirmi mer
divenden birine binmeği tercih ettik. 

Bizde mağaza, tKjnmarşe denilince 
^ a ne gelir? öteberi satüan yer d»-
Sil mi?.. Halbuki burada mağazanın, 
bonmalrşenin mânası değişiyordu, tik 
^ t t a gözümüze iki lokanta ilişti. Mar 
lazayı gezmekten yorulanlar burada 
soğuk bir şey, limonata, portakal su-
yu, buzlu domates suyu, yahud Ame-
rtkalılann meşhur içkisi Cocakola 
içiyorlar... Sağda bir postahane... Evet 
yanlış okumıyorsunuz. Postahane... 
^ağazanm hususî posta servisi... 
Yanda bir merdiven... Aşağıya, yeral-
" Şimendifer istasyonuna iniliyor. 
*^ağazada birçok kişiler yollarım kay
bettikleri, yahud alacakları şeyleri 
berede bulabileceklerini bUmedikleri 
için her adımda küçük bir kulübe 
^e içinde bir genç kız... Mağazamn 
istihbarat memurları... Yolunuzu 
Kaybettiyseniz, yahud alacağınız ma
il nerede bıüabUeceğinize dair bir 
" l̂alûmat istiyorsanız bunlara müra-
*^^t edebUirsiniz. 

istihbarat memuru kızlarm önün-
^^ birikenler soruyorlar: 

"— Gelin esyalarmı nerede satıyor-
iar... 

•"• 12 nci kat.. A koridoru.. K dal-
>̂ esi.. 

•—• Canü kuş nerede satüıyor?.. 
- - Yeraltı üçüncü kat... C korido-

' ^ - W dairesi... 
«Bonmarşede de canh kuş satılır 
ı...» diye düşünmenize lüzum yok. 
uranın en alt katmm üç dairesi dün-

la^"^ ^^^ tarafından gelen canU kuş-
^ l a dolu... Buraya girdiniz mi? Ka-

f̂ ryelerin şaku: şaku: öttüğünü, Is-
JJ^oziann cmldaştığım görüyorsu-
^j^ . °^^ yanda kafes ve kuş yemi sa-
^ dairesi... Bütün buralan kuş me-
j ^ i a n Üe dopdolu... Zaten Amerl-
^ ^ kuş merakı o derece almış yû-

muş y^ j j ^ ^^^^ olmıyaiı eve n*-
"ir tesadüf ediyorsunuz. 
ku9î ^^*^ yainız canlı olarak satüan 
^ l a r değiî  balıklar da... Mağaza-
2id h ^^^^^^ ^^^' ^iri bizim Beya-
arivn^^^^'^^ yarısı kadar dört aku-
iJ^nn var. îçi nadide Japon balık-
W o ^ , *"*"^ '^ ^ir ^evi su kap. 
^ayvS, T""^ kadar birçok deniz 
V e S T ^ dolu... Bu katta baiık 
lıklar, ^^Wıyor. Beğendiğiniz ba-
Riymk ^ ^ ^ ^ ^ ^^^Çi elbiseleri 
lar. ^""^ ^ ^ i ^ tutup size veriyor-

lüarM?**^"^ ^^ ^^'^^^ Ç̂ ««k merak-
öeKülfS aynlmış. burada en nadi-
^' ^atüıyor^"^' ^̂ "̂ ^̂  s'>&anları vesai-

^'IT'7^ ^''^^- ^ ^ ^ » mağaza. 
^^^ dairesi imiş. Yeryüzündeki 

Nevyorkun en büyflk mağazalanmn bulunduğu beşinci avenü 

hangi memleketin pulımu istiyorsa
nız, - eski veya yeni - burada bulabi
lirsiniz. Duvariarda meşhur pul m*-
raklüarımn resimleri... Bunlann bar 
şmda Amerika Cumhurreisl Ruzvelt 
var... B. Ruzvelt dünyanm en meş
hur pul meraklüan arasmdadır. Pul 
meraklüanmn resimleri içinde baa 
tamdık simalara da rasgelmek ka-
bü... İşte Dük dö Vindsor, işte B. Her-
riot... 

Mağazamn bir katı o hafta çıkan 
kitaplara ve mecmualara tahsis edil
miş. Her bahse aid eserler için a]m 
ayn daireler ayrümış... Tarih kltap-
lan, edebiyat kitapları, dansa aid eseıv 
1er, seyahat yazüanna aid eserle:... 

Kendi kendine yürüyen merdiven
lere bindik, on ikinci kata çıktık. Mer. 
dlven araiığmdan salona girer gir
mez genç güzel bir gelin bizi karşı
ladı, evet bir gelin... Beyaz elbisesi, 
duvağı, başmda çiçekten tacile son 
derece güzel bir gelüı... Ve sordu 

— Size bir yardımım dokunabilir 
mi?... 
Baktık, bizi karşüıyan gelinden baş

ka o katta daha 35 - 40 kadar gelin 
var... Burası şimdiye kadar hayatım
da görmediğim acayip bir gelin evini 
andınyordu. 

Meğer biz gelin eşyası satılan dai
reye gelmişiz. Gelin elbisesi satüan 
dairede annelerile, babalarile gdmiş 
genç kızlar dolaşıyorlardı. İçlerinde 
kim bUir belki bir ay sonra, belki bir 
hafta sonra, hattâ belki de yann dün
ya evine girecekler vardır. Biz tekrar 
elektrikli merdivenlere bindik. Merdi
venler tepesi aşa|ı, şelâle şeklinde 
akaSi bir nehir gibi bizi görmediğimiz 
aşağı katlara indirdi. 

Bir kata şöyle bir baktık, bütün 
mayolu genç kızlar hizmet ediyorlar, 
satışla meşgul oluyorlar. Burası ma
yo satüan yermiş... 

BM buraya getiren arkadaşunız: 
— Burada her daire böyledir. İçin

de ne satılıyorsa satıcı genç kızlar 
onlan giyerler... 

Gülerek İlâve etti: 
— Dördüncü kat banyo eşyası sa

tüan kattır... Oraya gidelim mi?... 
Orada banyo yapan genç kızlara ras-
geleceksiniz... 

Buna biz de güldük. Muhakksüc ki 
arkadaşımız alay ediyordu. Dördün
cü katta yani banyo eşyası satüan 
dairede elektrikli merdivenden indik. 

Meğer arkadaşımız alay etmlyor-
muş, burada renk renk banyolar sar 
tüıyordu. Birçok satıcı genç kızlar 
mayolarını giymişler, banyolara gir
mişler, üık suyun içinde yıkamyOT-
1ar, kimi duş yapıyor, hem de m a ^ 
zamn en güzel kızlan... Banyoların 
önleri müthiş kalab^ık... 

Fakat ev eşyası ve mobüye dairesi 
görülecek şey... Bu daire baştan bar 
şa bir takım odalara ayrılmış, çalış
ma odalan, misafir odalan, yemdic 

Geceleyin ortalık aydınlandı 

odalan, asri mutfaklar... Yonek odar 
lannm masalan üzerinde hakiki yo* 
misler... 

Çocuk oyuncaklan satan daireda 
ne akla hayale gelmiyen oyuncaklar 
var... Bu dairenin bir kısmı da çocuk 
pastahanesi olarak ayrümış. Küçük 
küçük iskemleler, küçük küçük ma
salar... Burada çocuklar çay İçiyorlar. 

Bu mağazada daha neler yok bil
mem ki... Makine yatan daireler var... 
Buralarda koca kocaf motörler işliyor. 
Şömine, elektrik sobası satılan daire
ye sıcaktan girmeğe imkân yc^ Bü
tün şömineler yakılmış, bütün elek
trik sobalan fayrap edilmiş... 

Yayak, şilte, karyola satüan daire
de âdeta daimi bir ti3ratro oynanıyor. 
Buraya pufla gibi şUteleri kabartü-
nuş karyolalar koymuşlar., her beş 
dakikada bir, bir genç kız kimonosu
nu çıkanyor, pijamasile yatağa giri
yor.. Beş dakika yattıktan sonra kol-
laruu gere gere, gerine gerine: 

— Oh ne rahatmışl.. diyorek kal
kıyor. Kimonosunu giyiyor, baş ucun
daki muslukta yüzünü yıkıyor. Beş 
dakika sonra tekrar yatağa... 

En lüks eşya satüan dcürelerden 
geçtikten sonra havuç, lahana koku
lan burnumuza geldi. Mağazamn bir 
dairesinde zerzevat, bir dairesinde 
bakkal eşyası satüıyor. Bunun yanm-
da elektrikle Işliyen mutfak eşytaı 
dairesi var. Burada da panl panl yar 
nan parlak tencerelerin içinde fokur 
fokur yemekler kaynatüıyor, Hek-
trlkll ocaklann, elektrikli tencerele
rin içinde nasü yemek yapüacağı müş
terilere tarif ediüyor. Pişirüen yemek
lerden müşterilere ikram olunuyor. 

Mağazaya girdiğimiz zaman saat 
birdi, tamam saat beşte çıktık. Bu
rada! daha görmediğimiz birçok dal-
rder vardı. 
Başka bir mağazaya girdik. Kapıdan 

girer girmez gözümüze bir genç ka-
dm çarptı. Gayet güzeldi. Gayet şık
tı. Basma birçok insanlar toplamış 
yüksek sesle Wr şeyler anlatıyordu. 

Sorduk. 
— Mağazanm hususî falcısı... d»-

dUer. Para Ue el faima bakıyor. Ma
ğazadan 10 dolarlık ahşveriş ederse
niz size bir kupon veriyorlar. Bunım-
la hususi falcıya bedava fal baktın-
yorsunuz.. diyorum ya, Nevyorkun 
büyük mağazalaCn birer âlem... 

Hikmet Feridun Es 

Akba müesseseleri 
Ankaradft her dÜden kitap, ga-

zeta, mecmaa vs kırtaaiyeyi ucuz 
olarak AKBA müeaseselerinde bu
labilirsiniz. Ker dilde kitap, meo-
mu* rfpari»! kabul edilir. Ittanbul 
gazeteleri isin Q&n kaKul. abone 
kaydedilir. Underrodd yazı ve k»* 
Mtp makinelerinin Ankara aeenteal, 

Parker dolma kalonlerinb Ankarada 
•atn yeridir. Telefon; 3377. 

(Baş tarafı 1 inci saJıifede) 
malî hâdidesi esnasında elektrik zü-
lerinin kendi kendine çaldığı görül
müştür. 

Mlknatisi tesire gelince, güneşin 
lekeleri miknatisl hâdiselerde bozuk
luklar yapar. (Şu sıralarda bu gibi 
vakalar görülmüştür.) Bu bozukluk
lar da fecri şimalî hâdiselerine sebeb 
olur. Esasen yapüan tedkikler güne
şin lekelerinin yakm veya uzak ol
duğuna göre fecri simaU hadiseleri
nin az vejra çok olduğunu göstermek
tedir. 

Eski devirlerde, bilhassa orta çağ
da halk fecri şimalî hâdisesinden çok 
korkardı. Fakat şündi bunun alela
de bir hava hadisesi olduğu anlaşıl
mıştır. 

Fecri şimalî esnasında havada ha-
sü oln kavis bazan bir kaç taneden 
mürekkep olur. Bazı zamarüar, biri-
blrlnl takiben 9 kavise kadar sayıl
mıştır. Kavisler bazan muhtelif şe
killer alır. 

Son hâdise hakkında gelen telgraf-
lan aşağıy deracediyoruz: 

Londra 26 (A.A.) — Dün gece İn-
gilterenin muhtelif yerlerinden, ez
cümle cenup ve Londra mmtakala-
nndan binlerce kişi, hayret içinde, 
muhteşem bir şimal fecri manzarası 
görmüşler ve bir çok kimseler gök yü
zündeki bu kızıl renkleri, bidayette, 
muazzam bir yangımn aksi olarak 
telâkki eylemişlerdir. 

Bu şimal fecri, Avrupamn diğer bir 
çok mmtakalardan da görülmüştür. 
Reuterin Viyana tsviçrede Wengen 
muhabirleri, geceleyin gök yüzünde 
birdenbire kızü bir ışık peyda oldu
ğunu ve dağ tepelerini tamamile ay-
dmlattığm büdirmektedir. 

Fransada 
Paris 26 (JLA.) — Dün akşam 

Cherbourg'dan Marsilyaya kadar 
Fransamn şark kısmında, fakat da
ha parlak olarak memleketin şima
linde muhteşem bir fecri şimalî mü
şahede edilmiştir: 

Saat yirmiye doğru cenubu şarkî
den gelen kırmızımtırak muazzam 
bir alâimi sema meydana çıkmış ve 
bunu portakal rengi, beyazımtHak 
ve nihayet yeşU ziyalar takib etmif 
ve sonra ortadan kaybolmuştur. Bu 
fecri şimali hâdisesi, Holanda, Belçi
ka, İsviçre, Avusturya ve Şimalî ttal-
yada da müşahede edilmiştir. 

N o r v e ç t e g ü n d ü z g ib i 
a y d ı n l ı k 

Oslo 26 (A.A.) — Geniş şimai fecri, 
dün akşam bütün cenubî Norveçten 
görlümüştür. Teleıhark eyaletindeld 
Rujkan şehri bUhassa bir kaç saat 
tıpkı gündüz imiş gibi, aydınlık ol
muştur. 

P o r t e k i z d e h e y e c a n 
Lizbon 26 (A.A.) — 40 senedenberi 

ilk defa olarak, dün akşam, güneşin 
batmasmdan sonra, mükemmel bir 
şimal fecri görülmüştür. Hâdise, bil
hassa bazı köylerde büyük heyecan 
doğtırmuş ve bu heyecan ancak fec
rin gök yüzünden sUinmesi üzerine 
ortadan kalkmıştır. 

İtalyada 
Torino 26 (A.A.) — Şimal fecri, 

Torino, Aosta, Sinerolo ve Vametel-
llna'da Bormeo'da görünmüş ve gök 
yüzü bir saat kıpkızıl kalmıştır. 

L e h i s t a n d a n a s ı l g ö r ü n d ü ? 
Varşova 26 (A.A.) — Klelce mmta-

kasmda, şimal fecri bidayette Ud be
yaz şerit halinde görünmüş, bUâhare 
kaybolarak ikinci defa kızıl şeritler 
halinde peyda olmuştur. Şimal fec
rinin akisleri, ta Krakovi ve Varşova 
ve bütün Polonyada müşahede edUe-
bilmiştir. 

Milletler cemiyeti konseyi toplandı 
(Baş tarafı birinci sahifede) I 

mış olduğu müracaat de ruznameye 
dahil ise de Brüksel konferansımn 
akametinden sonra bu müracaat ye-
nileştirilmediği cihetle, bu meseleye 

'temas edümiyecektir. 
Konseyde İspanya vaziyeti de ted-

kik edUecektir. İktisadî ve malî me
seleler uzım uzadıya tedkik edümi-
yecek ve konsey mübadele serbesti
sinin tedricen iadesi lehinde alâka
dar komisyonların raporlannı tasvip 
etmekle iktifa edecektir. 

Cenevre 26 (A.A.) — Havas bUdl-
riyor: Fransa Hariciye Nazın Delbos, 
Hatayda yapılacak il^ seçim dolayı-
sile hadis olan tâli müşlcülâtı en ftdfl 
bir zihniyetle hareket ederek hallet
mek üzere Türkiye Hariciye Vekili 
Rüştü Arası bu aicşam İtabul ede-
celctir. Seçim nizamnamesini tanzim 
etmiş olan komisyon tekrar toplana
cak ve Türk ve Fransız mütehassıs-
lanıun da iştiraldyle, Ankaramn is
tediği bazı tadilâta tevessiU edecek
tir. Meselenin AnİLanı ve Paris hülcû-
metleri nazarmda hâd şeklini zayi 
edeceği iimid olunmaktadır. 

İngiltere Milletler cemiye
tini zayıf düşürtmiyecek 

Londra 26 (A.A.) — Milletler ce
miyetinden bahseden Daily Telegraph 
diyor ki: 

Büyük Britanya hükümeti, Mület-
1er cemiyetini beynelmUel münase
betlerde hakkm idamesini istiyen 
devletlerin bir teşekkülü sıfatiyle ya
şadığım görmek arzusundadır. 

Büyük Britanya, gerek paktm ten
sik! ve Milletler cemiyeti mekanlz-
masınm daha iyi işlemesi meselesin
de gerek malî ve iktisadî meseleler
de müsbet hareketlerle karşüaşaca-
gına emindir. Eden, Milletler cemiye-
tlıü kuvvetlendirmekten ziyade zail 
düşürebilecek olan her türiü teşeb
büse muhalefet gösterecektir. Millet
ler cemiyeti muvaffakiyetslzUklere 
uğramış olabilir, bununla berabor 
dünya alâkasınm merked mahiyetini 
hâlâ muhafaza etmektedir. Milletler 
cemiyeti yaşıyor. Eğer bütün dünya 
MUletler cemiyeti paktımn prensipir 
ni kabul etmlyecdE olurlarsa, yeni 
bir dünya harbinin önüne geçmdk 
İhtimalleri çıtadan kalkacaktır. 

Alman gazeteleri ne diyorlar? 
Bertin 26 (AJL) — Alman Ajansı 

bUdİjİTorı MSlodlffic pemiyetil konaiBi-

yinin yüzüncü devresi münasebetUe 
gazetelerde çıkan yazılardan, Alman-
yada bütün bu işin tamamen Ölmüş 
bir geçmişe müteallik olarak telâkld 
edüdiği neticesi çıkmaktadır. 

Machtausgabe gazetesi diyor ki: 
Bu devreden bizzat Mületier cemi

yetine dahi faydah olabilecek hiç bir 
şey l)eklenmemelidir. Cemiyetin akl-
beti hakkmda ehemmiyetli hiç bir 
müzakere cereyan etmiyecektir. Mü
him hiç bir politik iş müzakere edü
miyecektir. Parola, taliktir. 

B. Eden ve Delbosun Cenevrede 
yapılacak işler hakkında tamamen 
mutabık kalmakdıklan intibaı hasü 
olmaktadır. 

Berliner Börsen Zeitung, konseye 
tahsis ettiği makaleleye «mantıka 
karşı vaziyet harbb ismini vermek
tedir. 

Alaylara sancak 
Dün de İzmit ve Foçadaki 

alaylara merasimle 
sancak verildi 

îzmit 26 (A.A.) — Başkumandan 
Atatürk tarafmdan 31 ind alaya gön
derilmiş olan sancak bugün mera
simle Cumhuriyet alamnda Orgene
ral Fahreddin Altayın elüe alay ko-
mutamna verilmiştir. Merasimde bü
tün alay ve askeri komutanlar, VaU, 
hükümet erkâm, mektepler ve halk 
bulunmuştur. 

Sancağı teslim ahrken, bütün alay. 
bir tek er kalsa dahi, Türk mUletinin 
timsali, şerefi, namusu ve istiklâli 
olan bu sancağı düşmana teslim et-
miyeceğine and içmiştir. 

İzmir 26 (Telefonla) — Ege n^n-
takasmdaki alaylanmıza sancak ve
rilmesine devam ediliyor. Bugün de 
Foçadaki alaya. Orgeneral Çalışlar 
tarafmdan merasimle sancak veril
miştir. 

Yann da (bugün) Menemendeki 
alaya sancak verilecektir. 

İTİZAR 
Münderecatmuzm çolduğu do-

layufle (Esrarengiz kervan) tefri
kam]! buırün dercedilemedi. Oku-j 
yucnlanmızdan özür dileriz. 
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— Siz harikulade güzel bir kadınsınız. Klmbilir kaç kişi sizi öpmek İçin izin 
istemiştir? 

— Ha5ar, sizden ba§ka izin istiyen olmadı, ötekiler izin almadan öptüler!.. 

Bizden pek farklı değil 
Bir İngiliz genci, bir köyde, küçük 

bir ev satın aldı, taşındı, yerleşti. 
Ertesi gün, köyün futbol takımı 

kaptanı geldi, kulübe yazılmasını ve 
oyunlara iştirak etmesini teklif etti. 

Genç çekingili durdu: 
— Ben dedi, futbol kaidelerini iyi 

bilmem, bunun için timde yer ala
mam, ancak isterseniz hakemlik ya
parım!. 

Fransada seyahat eden bir Alman, 
bir gece Brötanya şehirlerinden birine 

geldi, bir otele girdi, oda istedi. Bir 
oda açtüar, beğendi. Otelin nüsafir 
defterine isim ve adresini yazacağı 
zaman, yaprağın üstünde dolaşan bir 
tahtakurusu gördü ve hemen şapka-
smı giydi, bavulunu aldı, yürüdü. 

Otelci sordu: 
— Ne oldunuz?.. Neye gidiyorsu

nuz? 
— Tahtakurular, hangi odada ya

tacağımı tahkik ediyorlar; böyle bir 
otelde yatar mıyım?.. 

M ü z i k l i y e m e k 
Gelecek hafta İstanbul Şehir tiyat

rosunda Bernard Shaw'm bir eseri oy
nanacak. 

Bernard Shaw müzik sevmez, mü
zikle yemek yemesini ise hiç sevmez. 

Bir gün Londrada Carltonda masa 
başına oturdu ve derhal orkestra şefi
ni çağırdı: 

— Ne istersem çalar mısınız? 
— Emrediniz, Grieg, Offenbach, 

Wagner... 
— Hayır hayır, arkadaşlarınızın 

musiki âletlerini çalınız, bir yere sak-
laymız, ben yemeğimi yiyeyim, sonra 
gene kendilerine iade edersiniz... 

Belli değil 
Arabanın içinde yumuk yumuk, se

vimli bir çocuk vardı. Dayanamadım, 
iğilip okşadım, sonra dadısına sordum: 

— Kimin bu yavru? 
Dadı çapkın bir Rum kızıydı: 
— Henüz belli değil, dedi, bayla ba

yan aynhyorlar, mahkeme ayrılık ka-
rarmı versin o zaman söylerim... 

— Maksadı gönül eğlendirmek değil 
baba, benimle evlenmek istiyor. Be
nim param ve senin ona vereceğin 
İçle, rahat rahat ya§ıyabUeceğlmizi 
«öylüyor... 

— Sizinle dünyamn öbür ucuna 
giderim. 

— Bu kadar uzağa gitmeğe ne lü
zum var, terzime gelir misiniz?.. 

Farkı 
Salamonun karısı, çamaşırcıya iM 

pijama verdi: 
— Kaç kuruşa yıkıyacaksmız! de

di. 
— Altmış kuruş. 
— Hani bir pijamayı yirmi kuruşa 

yıkıyordunuz... 
— Tamamdır; pijamaların cepleri

ne dört yaka ile dört de mendil koy
muşsunuz, jrirmi kuruş onlar İçin isti
yorum. 

Bahçeye gel!.. 
Lokantada önüne et gelince 

garsonu çağırdı: 
— Ben burada bir kere daha 

yemek yemiştim, o sefer bir tabak 
dolusu et getirmlştlıüz, bugünse 
iki küçük parça et veriyorsunuz. 
Bu ne demek? 

— Affedersiniz efendim, gene 
burada mı yediniz yoksa bahçede 
mi? 

— Yazdı, bahçede yedim. 
— Bahçe cadde üstüdür, gelip 

geçen yemekleri görür, reklâm ol
sun diye bahçede bol verirlal.. 

I Aklıma geldi 
Bugün diyorum: Elbise medeniye^ 

tin ük nişanesidir; insan giyinmeğe 
başlaj/tnca mederUleştİ. 

Beş yüz sene sonra medeniyetten 
bahseden bir muharrir de diyecek kki 
^Çıplaklık medeniyetin ilk nişanesi-
dir; insan soyunmağa başlayınca me-
denîleşti. 

Ortada bir hakikat var: Bugünkü 
insanlar, üç yüz seneki insanlar gibi 
ve kadar giyinmiyor. Kamplarla plaj
ları göz önüne getiriniz. 

Bu, medenî hayatın sembolüdür. 
Medeniyet üerledikçe, hususi hayatı-
munn örtüleri biraz daha açdtyor. 
Bir zamanlar, mektup taşıyan adantr 
lar muayyendi; nihayet posta mil' 
vezzüerinin sayısı bini geçti; bugün 
ise kim olursa olsun, ne zaman olur-
sa olsun, bize telefon ediyor, bizi ya
tağımızdan bile kaldırıyor, konuşu-
yor. Sesimizi tanımıyan kalmadı. Te
levizyon taammüm edince, yüzümil-
zü de tanımıyan kalmıyacak. 

Geçenlerde bir dostum, sayfiyeler
de kışın oturanların azaldığını söy
ledi. Sayfiyelerden şehre hicret mu
hakkaktır; bunun sebebi? Daha mah
rem, daha gizli bir hayat sürmektir. 

Sayfiyelerde hemen hemen herkes 
birbirinin ne yaptığını bilir. Pendik-
ten Haydarpaşaya, Yeşüköyden Sir
keciye kadar, her hangi bir istasyon-' 
da ininiz, bay Ali veya bay Veliyi so
runuz, size sabah kaçta kalktığın*, 
kaç trenile gidip kaç trenile geldiği
ni, kaç sigara içtiğini, kansUe kaç 
kere kavga ettiğini söylerler. Beşi 
kırk trenile gelen bir zat bir gün dör
dü yirmi beş trenile gelecek olursa, 
fısütı ve dedikodu derhal başlar. Her
kes, işini gücünü bırakır bunun se
bebini araştırır. 

Şehirde kimse kimse ile meşgul de
ğil midir? On iki daireli apartıman-
da oturup da birbirlerini tanımıyan^ 
lar var deniyor. Bu söze pek güven 
olmaz. Köyde olduğu kadar şehirde 
de detektiv ruhlu insarüar vardır, bu 
insanların büyük zevki de komşuyu 
gözetlemektir. 

Eloğlu, kendi hayatını saklayıp 
bankalarının hayatını yaymak ister. 

Gazete havadislerini merakla oku
ruz, ancak kendimize aid bir sim bi
rinci sahifede görmek istemeyiz 
Gazetede kendi resmimizi görmek 
hoşumuza gider, altına medhiye ya
zılmış olmak şartile 

Bir mütefekkir: «Hayatını gizle, 
fikrini yay, evini süsle* demiş. Gali
ba doğru söylemiş. Ş. Ş. 

Tutan 
Adam, geç vakit, iki tarafına yalpa 

vura vura, Karaköyden yukarı doğru 
yürüyordu. Zabıta memuru çevirdi: 

— Ne vardı bu kadar içecek, bulut 
gibi sarhoşsun., çlğneneceksin.. 

Adam geveledi: 
— Sarhoş değilim be beyağabey... 

Ne yapasnm, herkesi nasü deniz tu
tarsa, beni de toprak tuttu, başım dö
nüyor I.. 

Eyvah 
Pariste yeni bir elbise yaptırdı, İs-

tanbula gelmek üzere trene bindi. 
Gümrük muayenesi yapılan istasyo
na yaklaşırlarken üstündeki eski el
biseleri çıkardı, vagonun penceresin
den fırlatıp attı . Yenileri giyecek, bu 
suretle gümrük vermekten kurtula
caktı. 

Paketi açtı: Terzi pantalonu unut-
muştul.. 

—. Kozam kocacı-
İna çıA fe« kal
ın», bOlnln ys, eve 
hiTsu (İrer diye 
Mttm patlar... 

— Seninle kulü
bede de olsam me-
and yafanm. 

— Ben de, elverir 
U nun, elektrlti 
kaloriferi, ffarajı, 
Uımetfii odan ol-
nUm 

Balıkeslrde faydalı bir müessese: 
Yoksulları gözetme birliği 

Birlik az para ile çok iş görmüş 
ve mesaîsi takdir edilmiştir 

Balıkesir yoksulları gScetme birliği atelyeslnde dokunan halı ve kumarlar Te 
birliğin tertib ettiği piyangoda keşide heyeti, 

(Ortada birlik reisi B. Rüknettin Sözer) 

Balıkesir (Akşam) — Yoksulları 
gözetme birliği kongresi, birliğe ka
yıtlı âzamn onda blriıün huzurile 
Halkevi salonunda akdedildi. Yasa 
mucibince evvelâ bir reis, bir ikinci 
reis ve iki kâtib seçildi. Riyasete mek-
tupçu B. Süleyman Alemdar, ikinci 
reisliğe B. Fevzi Sözener, kâtipliklere 
de muallim Niyazi ve Kikmet Molvalı 
seçildiler. 

Ruznamede yazıh olduğu üzere ev
velâ idare heyeti raporu birlik reisi B. 
Rüknettin Sözer tarafmdan okımdu 
ve izah edildi. Birliğin yaptığı işler 
takdirle karşılandı. Rapor aynen ka
bul edildi. Müteakiben murakip rapo
ru okundu. Bu da kabul edildi. Bir
lik reisi Rüknettin Sözerin gerek ta
lebe yurdu ve gerek îş jnurdunun ida
resi ve inkişafı hakkındaki temenni
leri ittifakla kabul edildi. 

Birliğin 938 senesi bütçesi de idare 
heyetinin teklifi veçhile muhtelif fa
sıllara ait olmak üzere ceman 7403 
lira kırk bir kuruş elli santim olarak 
aynen kabul edUdi, idare heyeti seçi
mine geçildi. Eski idare heyeti ittifak
la yeniden idare heyetine seçildi, mu-
rakibliğe Hilmi Şeremetli, Abdi Ağa-
beyoğlu ve Ali Şayakçı seçüdiler. Ye
dek idare heyetine ve murakibliğe de 
türkçe öğretmeni Hilmi, tabiiye öğret
meni Süleyman, riyaziye öğretmeni 
Hayret, Ziraat bankası memurların
dan Raif ve C. M. M. Azmi seçildiler. 

Birliğin geçen seneden müdevver 
36 lira 59 kuruş mevcut nakdi vardı. 
Birlik idare heyeti, hususî muhasebe
nin verdiği 1000 lira, belediyenin 100 
lira, Halkevinin 100 lira yardımı üze
rine bir sene zarfında tertib edilen pi
yango, balo ve müsamerelerinden 
1059 lira 55 kuruş, âza taahhüdatm-
dan 362 lira müteferrik teberruler-
den ve hasılattan 363 lira 48 kuruş ki 
ceman 3021 lira 77 kuruş gelir temin 
etmiştir. Bu gelirden talebe yurdu 
iaşesine 1560 Ura 40 kuruş 75 santim 
memvu: ve müstahdemin ücreti ola
rak 266 lira 35 kuruş yurd büıalan 
kira bedeline 227 lira 20 kuruş mah
rukat ve tenvirata, 117 lira 73 kuruş 
25 santim demirbaş eşya, kırtasiye ve 
müteferrikaya, 387 lira 45 kuruş balo 
ve müsamere masrafı olarak, 112 lira 
71 kuruş kitab ve para yardımı ola
rak da 146 lira 44 kuruş masraf yap
mıştır ki ceman 2818 lira 29 kuruş 
sarfedilmiş 938 senesine 203 Ura 44 
kuruş devredilmiştir. 

BirUğin kurduğu İş yurdu faaliyetine 
gelince: İş yurdu bez ve halı dokuma 
atelyelerinde halen 12 bez ve 4 halı 
t e z g ^ vardır. Bir sene zarfında her 
iki atelyenin çıkardığı eşya göğüsleri 
kabartacak bir raddededir. Bu sene 
yurda mütedavU sermaye konmamış

tır. Buna rağmen idare heyetimiz ha
yır sever tüccarlarımızdan kredi te
mini suretile bu işi başarmağa muvaf
fak olmuştur. İş yurdunda 10666 met
re alaca, 213 masa örtüsü, 72 çarşaf, 
187 büyük, küçük atkı. 52 peştemal 
269 peçete, 245 mendU, 30 perde, 4 
büyük masa örtüsü, 65 başlık, 95 bü-
jrük karyola çarşafı, 1027 metre 90 
santim yorgan çarşafı, 1565 metre 15 
santim astarlık bez, 163 metre kaput
luk bez, 13 çift büyük çorap, 7 kalın 
yatak çarşafı, 71 adet sandalye halısı, 
15 paspas, 5 halı seccade, 16 yün bat
taniye, 1 adet yün masa örtüsü, 60 
yün kuşak dokunmuş ve bir kısım da 
dokunmaktadır. 

Birlik idare heyeti İş yurdu atelye
lerinde çahştırdığı ve ssınat öğrettiği 
yoksul işçilere 941 lira 11 kuruş para 
yardımmda bulunmuş, dokumahane
yi idare ve sanatı öğreten muallime 
308 lira 30 kuruş ücret verilmiştir. 
Bundan başka yurd için satm alınan 
pamuk ve yün ipliği için 1895 lira 29 
kuruş boya ve saire için 215 Ura 29 
kuruş 5 santim mahrukata 17 lira 
72 kuruş ve kira bedeli 9 lira ve müte
ferrik masraflara da 20 lira 68 kvuuş 
ki ceman 3878 lira 92 kuruş 75 san
tim sarfedUmiştir. 

Halen yurdun mağazasında ve do
kumahanedeki tezgâhlarmda mamul 
ve gayrimamul mevcut 27 kalem de 
1094 Ura 49 kuruş 25 santim kıyme
tinde malı vardır. Atelyelerdeki tez
gâhların ve bımlara müteferriğ alât 
ve edevatın 550 lira 37 knruş 50 san
tim değerinde demirbaş eşyası vardır. 

Hulâsa: Birük gerek talebe yurdu 
ve gerek İş yurdu için ceman 6697 li
ra 21 kuruş 75 santim para yardımı 
ve masraf yapmıştır. 

Birlik idare heyeti geçen sene hu
susî muhasebeden 1000 Ura, belediye
den 100, Halkevinden 100 ki ceman 
1200 lira para yardımı görmüştür. 
5497 Ura 21 kuruş 75 santim varidatı 
kendisinin yorulmaz sâyi neticesi iş 
yurdu atelyelerinden elde ettiği vari
dat ve muhterem halkımızın ve tüc-
carlarmm birliğe karşı gösterdikleri 
yüksek alâka ve yardım sayesinde el
de etmiştir. Önümüzdeki sene içinde 
bu faaliyetin geçen senekinden daha 
üstün ve yüksek bir verim vereceğin
den eminiz. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususî 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 
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Afrika maymunları harem 
hayatı yaşıyorlarmış! 

Her erkek maymunun bir kaç karısı vardır. Aile 
reisi maymunlar, kendilerine ihanet eden zevcele -
rini affederler, hınçlarını erkek maymundan alırlar 

Tabüyat Alimleri, yaptıklan uzun 
tetkllder neticesinde, maymunlann 
İnsanlara en yakın mahlûklar oldu-
ftımu tesbit eylemişlerdir. Meşhur blo* 
log Zukerman, ahiren maymunlara 
dair neşrettiği bir kltabda, bu mese
leyi tekrar ortaya atmıştır. Bu Alimin 
kitabı, iUm mahfillerinde derin bir 
alâka uyandırmıştır. Çünkü Zuker-
man hayatınm büyük bir kıamım, 
maymunlann tabiî ve içtimaî hayatı-
m yakmdan tetkik etmek İçin Afrika 
ûrmanlannda geçirmiş ve bu muşa» 
hede ve tetkikleri neticesinde, bu ese
ri yazmıştır. 
M a y m u n l a r d a h a r e m h a y a t i 

Zukerman cenubî Afrika ormanla
rında yaşıyan ve Babuln denilen may
munlar arasmda tam üç sene jraşa-
uıış ve buradaki maymunlann hayat
larım en ince teferruatma kadar ya
kmdan tetkik etmeğe muvaffak ol
muştur. Alimin müşahede ve tetkik
lerine göre bu maymunlar İlk İnsan
lara çok benzerler. Bu maymunlar, 
aile hayatı yaşarlar. Fakat erkek may
munlann müteaddld zevceleri vardır. 
Yani Babuin cinsi maymunlarda ta
addüdü zevcat usulü caridir, Her erkek 
maymımvm 4 - 5 hattâ 10 zevcesi var
dır. Erkek maymvmım, dişi maymım-
îar ve ailesi üzerinde, tam ve mutlak 
bir hâkimiyeti vardır. Erkek maymu
nun dediği dediktir. Aile efradmdan 
Uç biri onun emri haricine çıkamaz. 

Erkek maymımun zevceleri amsm-
da derece farkı vardır. Bunlardan bl-
^ baş kadm hizmetini gttrür, maymun 

{ Perşembe musahabeleri 

Erkek Mr maymun re dlflleri 

ba^kadın, Uran bile kocasuun yanm-
dan aynlmas, en kOçflk arzularını 
derhal yerine getirmeğe mecburdur. 
Maymun başkadının, diğer dişi may
munlardan farkı, onlttrdan daha fal
la yemek yemeğe hakkı bulunmasıdır. 
Maymun başkadm, kocasına hiç bir 
zaman İhanet etmes, ona kOrû kOrüne 
sadıktır. 

B e k â r m a j r m u n l a r 
Maymun ailesinde, aile reisi erkek 

maymımdan başka, bir takım bekâr 
maymunlar da bulunur. Bunlar ya 
yeni doğmuş ve büyümüş küçük er
kek maymunlar yahud da aileye İlti
hak etmiş bekAr ve kimsesiz maymun
lardır. (Devam» 13 üncü sahifedel 

Beyoğlu semtine aîd maket 

Şehircilik mütehassısı B. Proste'un 
J^Projeye göre hazurladığı kabart-
^ Plaketlerden İstanbul semtine 
~d maketin klişesini neşretmiş va 

öiaket üzerinde bulunan blnala-
> t ^ a t ı izah etmiştik. Bugün de 

s\I\ cihetine aid maketin klişe-
" " neşrediyoruz. Koyduğumuz nu-
aralara göre maketi birlikte tcd-

*i« edelim: 
bin ^ "^^^İmde şimdiki stadyom 
^ a s ı arsasmda yapüacak olan ser-
kun 1 ^ <sergi binası. İstanbulda 
t i ı T İ ^ ^ sergUere tahsis edilecek-
zivpflf ^ ^ ^^^^ balolara, büyük 
^y^etlere. düğünlere müsaid bir bi-
eSle«. f̂ '̂ ' ^«^ ^^ elbi toplantı ve 
2Sz vı'"'''' ^̂^̂^̂  "̂ ^̂ ^̂ ^ ayrüS. ^^^^y^^l^rdı. Sergi binasmda 
tonio^ff ^ " ^ bühassa bu gibi 

^^m^T """'̂"̂  *̂' ^̂ '̂ ' ^''^'" 
— Taksimde Cumhuriyet âbidesi 

ve Abide meydanı (Sergi binasının 
inşası münasebetüe şimdi Abidenin 
karşısmda bulunan Çamlı gazinolar 
ile karşısmda bulunan umumi helA 
ve civan tamamile kalkacağı İçin 
Abide meydam bir kat daha genişle
yecektir. Aym zamanda bu meydan' 
Karaköy meydanmdan başUyacak va 
YUksekkaldınmı solda bırakarak Çu-
kurcuma mahallesinden geçecek olan 
yeni yolun son noktasmı teşkil ede
cektir. 

3 — İstiklâl caddesi (B. Proste Be
yoğlu İstiklâl caddesinin biraz daha 
genişletilmesini imkânsız görmekte
dir. Ancak mütehassıs, bu caddedeki 
münakalâttan doğan izdihamı hafif
letmek üzere bazı tedbirler almağa 
esas itibarile karar vermiştir. Bu ted
birler, nâzım plân yapıldığı zaman 
tespit edilecektir.) 

4 — Galatasaray lisesi. 
5 — Azapkapıdan başlıyarak Şiş

hane yukuşu - Tozkoparan - Aynalı-* 
çeşme yoUle geçen Hamalbaşı cad
desine müntehi olacak yeni cadde. 

6 — Oalata:da'yapılması kararlaş
tırılan yeni yolcu salonu. 

7 — Karaköy meydanmdan başü-
yarak - yukarıda kaydettiğimiz gibi -
Taksimde Cumhuriyet meydanında 
nihayet bulacak caddenin istikameti. 

8 — Karaköy meydanmda başhya-
cak yolun Taksimde nihayet bulacak 
İstikametini göstermektedir. 

B. Proste Beyoğlu maketUe Beyoğ-
lımım yalnız umumî caddelerini ve 
başUca binalan göstermiştir. Karşı 
tarafta yangm yerlerinde yapüacak 
yeni binaların irtifa ve vaziyetlerile 
Sürp Agop, Nişantaşı, Dolmabahçe 
suüan. Şişli, Mecidiyeköyü ve civan 
gibi saha ve semtlerin müstakbel şe
killerini - kısmen - ayn plânlarla, 
kısmen de tafsilât plânile tespit ede
cektir. 

Canlı motor 
Bir i§ gören vaya egzeraiı yt4;>an bir 

adam vücud makinesinin göıe görü
nen kumüanm hareketa getirir. Ma-
lelâ ban bu satırları yazarken par-
maklanmı, bileğimi, kolumun ön kıs
mındaki adalelerini faaliyette bulun
duruyorum. Atlarken, kollarımı |id-
datla sallayıp bacaklarınım adaleleri
ni birden gererek bir indifa hareketi 
7^;>ıyorum. Vücudun kemikleri adale
lerin yardımı Ue mafsallamp işler. Fa
kat bütün bu gördüğ'OmÜı faaliyetle
rin lüzumlu ve faydah olabilmesi sa
lim bir iradenin dimağdan gelmesine 
bağUdır. Dimağı ihtikana uğramış 
bir ktmse ne yaptığım, ne de ne yap
mak İstediğini bilir. 

Demek mihaniki motör dimağdan 
sadır olan emirlerin esiridir. 

Canh olan vücud motörü de tıpkı 
gazla işllyen bir motör gibidir. Hazam 
yollan vasıtasile biz ona 3ranması lA-
nm olan gıdayı veriyoruz. Mide boş 
olursa makine yavaş, yavaş faaliyeti
ni tatU eder. Koşarken veya yüzerken 
nefesimiz sıklaşır, biraz kendimizi sı
kılarsak soluğumuz kesilir. Beşer ma
kinesinin fazla işlemesi derhal tenef
füs cüıazınm vazifesini süratlendiri
yor. Neden? Çünkü İşllyen uzviyet 
havaya ihtiyacı olan bir uçaktır. Ye
mek yemeyi vmutmadığımiz halde bu 
hava ihtiyacım çok kere unuturuz. 
Halbuki yemeden içmeden yirmi dört 
saat yaşıyabildiğimiz halde, havasız 
beş dakika yaşamamıza imkân yok
tur. İstirahat halinde bUe yaşıyabll-
mek için saatte 500 litre havaya ihti
yacımız vardır. 

Uzuvlarımız her birinin hayatma 
hizmet eden okzijeni kamn deveram 
vasıtasile edinirler. Kalbimiz bir tu
lumba gibi şiryanlar vasıtasile bu ka-
m uzuvlara yollar. Tabiî bir halde kalb 
şiryanlara dakikada beş litre kan 
»evkeder. Eğer vücud faaliyette bu
lunursa tulumba süratiıü arttınr. Sa
atte 600 ilâ 1,000 litreye kadar jrükse-
lir. Ve o zaman çarpıntı başlar. Niha
yet bu harikulade motör günde jrüz 
bin tulumba darbesi ile 10,000 hattâ 
15,000 litre kan sevkeder. 

Nasıl adale ve mafsallarmm yolile 
işlemesine itina etmeğte mecbur isek, 
onlann doğrudan doğruya faaliyetine 
tesir eden kalb ve ciğerleri de hiç ih
mal etmememiz lâzımdır. Çok kere 
sporu yanlış anhyanlann veya kitab-
nz sporcularm buna lüzumu kadar 
ehemmiyet vermediklerini görüyoruz 
ve üzülüyoruz. 

Şiddetli bir cehd sarfım İcab ettiren 
boks da, bisiklet yansında vejra mu
kavemet koşusunda eğer kalb ve ci
ğerler bu yorgunluğa tahammül ede
mezse ya bir senkop veya bir ihtinak 
vukua gelir. 

İnsan güreşirken veya eskrim ya
parken terler, yani vücuddeki tortu
yu derideki mesameler vasıtasUe dışa
rı atar ve bu zehir vücudden çıkmaz
sa adaleleri âdeta boğar. Zaten her
hangi bir adale faaliyetinden sonra 
İnsana ânz olan kmkhk ve tutukluk 
hep kanda kalan zehirln yüzünden
dir. 

İdrar da bu zehirlerin çıkmasma 
vasıta olur. Herhangi bir yarıştan son
ra idrann rengi kızanr ve bir vazoya 
konursa tortu bırakır. Yorgunluktan 
hasü olan zehiri dışan çıkarmak için 
derinin, böbreklerin ve ciğerlerin iyi 
İşlemesine dikkat etmelidir. 

Fiziyolojinin bu İptida! malûmatı 
bize motorumuzun nasıl İşlediğini öğ
retiyor. Bu suretle sporda en mühim 
uzuvlarımıza nasıl itina etmek ve on-
lan İyi bir halde tutmak lâzım geldi
ğini ögtenmiş oluruz. Mafsallarımızı 
daima işlek bir halde tutmak, adale
lerimizi takviye etmek için idmamn 
lüzumunu biliyoruz. Fakat onlann 
hayatma hizmet eden, onlara gıda ve 
okzijen veren uzuvları da düşünmek 
lâzım. Bunım için daima kalbi, ciğer
leri, böbrekleri yormaktan sakınmak 
ve cildimizin teneffüsünü ihmal et
memek lâzımdır. 

Hiç unutmam, İsveçe genç, demir 
gibi adaleli bir sporcu olarak gitmiş
tim. Bazulanmı birer evlâd gibi bü
yütmüştüm. Tuttuğumu koparıyor, 
en ağır gülleleri bir hamlede havaya 
kaldırıyor ve fevkalâde süratle peren-

Yazan: Selim Sun 
de atıyordıun. Adalelerim demir gibi 
sert ve mafsallanm son derece işlek 
İdi. 

Istokholm yüksek beden terbiyesi 
muallimlertaıden profesör (Tömeg-
ren) in odasına gittiğim zaman ba
na: 

— Şimdiye kadar spordan ne gibi 
neticeler aldınız? 

Demişti. Ban de kendisine bütün 
hüner ve marifetlerimi saydım: 

— Bir el fle barfikste sekiz defa ken
dimi çekerini Balkalarda salib yapa-
nml Mihver dönerim! Bir el ile elli 
küo kaldırırım! Perende atarım 

Üstad lâkırdımı kesti: 
— Yok, yok bunları sormuyorum, 

dedi: Bana kalbinizden, ciğerleriniz
den haber veriniz. Reelerinizin kudre
ti nedir? Vücudunuzun büyük yor
gunluklara flzlyolojik mukavemeti 
nedir? 

Bu sualden hiç bir şey anlamamış
tım. Çünkü o zamana kadar ben vü
cudumun bütün kudret ve mukave
metini sürat v« çevikliğini yalmz ada
le ve maUlsallanmda görmüştüm. 

Tabu biraz bozuldum ve üstada ree-
lerimin inıdratini bilmiyorum ama, 
benim bazulanm çelik gibidir, dedim 
ve kolumu bükerek üstada uzattım: 

— Lütfen bir kere tutunuz da kuv
vetimin derecesini anlayımz! dedim. 

Bu sefer gene müstehzi bir nazar
la yüzüme baktı: 

— Oğlum dedi. Bana bazulaıınızı 
değU, kafanızı gösteriniz! Siz galiba 
bu sert adaleleri bir hükümdar mev
kiinde görüyorsunuz? 

— Zannederim! 
— Hayır aldanıyorsunuz. Hüküm

dar olan dimağdır. Onlar â^b vasıta-
süe aldıkları emirleri ifa eden birer 
esirdir. Uzviyetimiz içinde en mühira 
olanı kalb ve ciğerlerdir. Onun için 
size biraz önce reelerinizin kabüiyet 
ve kudretini sormuştum. Bilmelisiniz 
ki insan dünyaya bir şehik ile gelir ve 
dünyadan bir zefir ile gider. Hayat 
onlann kudret ve kabiliyetine bağ -̂i-
dır. Bana gösterdiğiniz adalelerin bu 
derece sertleşmesine ve irileşmesine 
İhtiyaç yoktur. Siz vücudunuzun mu
vazenesini bozmuş görünüyorsunuz. 
İlk düşüneceğiniz sıhhatinizle, uzvi
yetiniz arasmdaki ahenktir. Hayatta, 
gaye çok yaşamak ve afiyetli yaşa
maktır. Onun için de birinci düşünü
lecek şey vücudumuzun motorudur. 

Spor âleminde saç ağartmış profe
sörün sözleri bana bir intibah dersi 
verdi ve o günden itibaren ben de can-
h motörü daha çok düşünür oldum. 

Selim Sim 

K a r a m a n a iyi su g e t i r i l i y o r 
Karaman (Akşam) — Şehir kurulu 

İçtlmalaruu bitirmiştir. Bu devre
de verilen İyi kararlardan biri de su 
meselesinin halledilmiş olmasıdır. İç
me suyu projesi hazırlanmış olup, ilk
baharda suyun şehrimize getirilmesi 
faaliyetine başlanacaktır. 

Bvmun için Belediyeler bankasm-
dan bir istikraz yapılması muhtemel
dir. Kasaba içinde yeni caddeler açı
lacak ve etraflarma ağaçlar dikilecek
tir. 

Yeni tamir edilen ve üstü toprak 
olan hükümet konağma çatı Uâve 
edilmiştir, önündeki binalardan ba-
züan yıktırılarak meydan haline ge
tirilecektir. 

Kasabainızm tenvirine kâfi gelmi-
yen elektrik tesisatı, büyük bir di
namo alınmak suretile takviye ve ıslah 
edilmiştir. 

B a n d ı r m a d a ik i k u n d u r a c ı 
n ı n y a r a l a n m a s i l e n e t i c e l e n e ı t 

b i r y a n g ı n 
Bandırma (Akşam) — Bandırma-

mn Park caddesinde kunduracı kaıa 
Ali ile şeriid Keke Alımet benzin ile 
kauçuk imal ederken birdenbire par
layan benzinden yangın çıkmış, ve bu 
esnada Kara Ali muhtelif yerlerinden 
ağır surette, şeriki Keke Ahmet ise yü
zünden lıafif surette yaralanmışlardır. 

İtfaiyenin vaktinde yetişmesine rağ
men havamn rüzgârlı bulunmasmdan 
dükkân kısmen yanmıştır. Yaralılar 
tedavi altma alınmak üzere Memleket 
hastahanesine kaldırılmışlardır. 

I 
I 
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Tayyare kupası finali: 
Beşiktaş • Galatasaray 

Dogrru bir söz: Galatasaray en canlı ve en 
zevkli oyunlarını Beşiktaşa karşı çıkarıyor 

S(m Beşiktaş - Galatasaray maçmdaıı bir enstantane 
Evvelki hafta dömiflnaJl, Beşiktaç-

la Güneş arasmda oynanan «Tayyare 
kupası» nın finali, bu palzar Beşlktafl-
la Galatasaray arasında yapılacaktır. 

Hatırlardadır: Beşikta:;, noksan bir 
kaldro ile çıkmasına rağmoı oyunun 
büyük bir kısmını hâkimiyeti altmda 
devam ettiren Güneşi, İlk dakikalar
da bir golle 1-0 yenerek Galatasarar 
ym karşısmda finale kalmuştı. Şimdi 
Beşiktaş ~ Galata:saray karşılaşması 
ne olacak ve Tayyare kupasım hangi 
takım alacak? 

Hep biz yazacak değiliza! Burakar 
lım bira:z da kendileri söylesinler, de
dik ve bu maksadla tamdığımı Be
şiktaşlılardan ilk Tasladığımıza sor
duk: 

— Ne dersiniz? Kupayı alabilecek 
misiniz? 

Muhatabımız bize şu cevabı verdi: 
— Ümidimiz kuvvetlidir, çünkü es

babı mucibeler de kuvvetlidir. Biz 
döminfınalde İstanbul mtidafaalan-
nın hemen hemen en kuvvetlisine kar̂ !̂ 
şı oynadık. Ankarada İstanbul muh
telitinin iki defa galip gelmesinde bü
yük bir rol oynadığını sizin de yazdı
ğınız bu müdafaSı karşısmda muvaf
fak olmak pek kolay değildir. Clhad, 
Faruk ve Reşadm, hele Clhadm ne 
kadar güzel bir oyım çıkardığım 
radyoda dinledik, İstanbul gazeteleri
nin Ankara muhabirlerinden öğren
dik ve Ulus'ta okuduk. 

Vakıa dömifinalde Güneş bize asıl 
kadrodan RebU, Salâhaddin ve Hiza
yı oynatmadı. Fakat Cihad. Faruk, 
Reşad oynarlarken onlarm önünde ya!-, 
pılan ufak değişikliklerin büyük bir 
tesiri olmıyacağı aşikârdı. Doğrusu 
da ilk on dakika! dışmda, Güneş mû-
daf assmm o gün nasıl bir oyun çıkar
dığım siz de gördünüz. Hele Şerefin 
üç dört metreden çektiği çok sıkı sü
tü önlemenin Cihaddan başka bir ka
leciye müyesser olacağım pek zannet
miyorum. Sonra Muhterem de yine 
ilk on dakika dışmda Rizayı arabna-
dıktan başka harikulade bir oyun gös
terdi. Rebii ile Salâhaddin gibi iki tec
rübeli oyımcunufi noksanlığı hücum 
hattmda belki hissedildi. Fakat o gün
kü hücum hattı (Ömer, Niyazi, Melih, 
Murad, Canbaz) şekli yerine (Can-
baz, Ömer, Melih, Niyazi, Murad) şek
linde yapılarak Niyazi de aSıl yeri olan 
soliçte oynatılmış olsaydı, belki bir 
tehlike geçirebilirdik. 

Bütün bunlan teşrihten maksadım, 
bu hafta karşılaşacağımız Galatasa-
raiy takımına bir mukayese zemini ha
zırlamak içindir. Galatasaray müda
faası bu sene her senekinden daha 
zayıftır ve karşısında muvaffak oldu
ğumuz Güneş müdafaalsı yanmda 
epey hafif kalmaktadır. Şu takdirde, 
canlı ve seri oynıyan muhacimlerimi
zin finalde, dömifinaldekinden fazla 
muvaffak olmalannı beklemek man
tık icabıdır. 

Buna mukabil, insaflı olarak şu
nu da söyliyeyim ki, Galatasaraym 

Beşikta^ın dört kıymetli oyuncusu: 
Şeref, Eşref, Feyzi, Hakkı 

(Necdet, Süleyman, Bülend, Haşim, 
Danyal) şeklindeki hücum hattı, Gü
neşin (Salâhaddin, Rasih, Melih, Mu
rad, Rebii) hattı kadar teshrU değU-
dir amma, her halde (Ömer, Niyazi, 
Melih, Murad, Canbaz) hattmdan bi
raz daha seyyal ve kıvraktır zannedi
yorum. Bımun İçin kaıdisine güven
diğimiz müdafaa hatlalnmız Galata
saray muhacimlerine fazla fırsat ver-
miyecek normal oyunlarım çıkardık
ları takdirde, muhacimlerimizin Ga
latasaray müdafaasımn hakkmdan 
gelmekte güçlük çekmlyeceklerine 
inanıyorum. 

Beşiktaşlmm bu sözlerini, olduğu 
gibi not ettikten sonra, tanıdığımız 
Galatasaraylılardan ilk tesadüf etti
ğimize de sorduk: 

— Bu hafta Beşiktaşm karşısmdal 
ne yapacaksmız? 

Hemen her Galatasarayluun öto-
denberi karakteristik tarafıdır: Takı-
mınm yapaca'ğı bir maç hakkmda dü
şüncesini sordunuz mu, evvelâ «kaza
nacağız! » cevabım verir, ondan sonra 
ümidlerini ve tereddüdlerinl ölçüye 
vurur. Bu Galatasaraylı da öyle yaptı: 

— Kazanacağız! 
Sonra devam etti: 
— Kazanmalıyız. Bu, bizim için 

çok iyi olur. Çünkü, millî kümeye gir
dik amma, ne de olsa lig maçlarmm 
son haftaları bizim için muvaffakı-
yetsizlikle geçti. Tayyare kupası finali
ni kazanmakla bunu az çok telâfi ede
biliriz. Bu finali kazanmak, millî kü
me maçlannm arifesinde kuvvei ma-
neviyeyi yükseltmeğe de çok yardım 
eder. 

Sonra bilmem dikkat ettiniz mi. 

Yunan Millî takımı 
Filistin! yendi 

Tel - Aviv maçı 3 -1 
Yunanlıların lehine bitti 

Yunan miUI takunı, dünya kupası 
için Filistin millî taktmile karşılaş
mak üzere FUistine gitmiştir. Td-Avlv 
şehrinde yapılan maçı Yımanlılar, 
8-1 kazanmışlardır. İld golü Yıman 
merkez muhacimi, üçüncüsünü de 
Yunan sagaçığı atmıştır. Bu maçm 
revanşı 20 şubatta Âünada yapılar 
çaktır. 

Dünya kupası için Yunan millî ta
kımı biri Aünada, öteki de Budapeş-
tede olmak üzere Msmar millî takıml-
le İM maç yapacaktır. 

Tayyare kupası maçları 
Tayyare Kupası maçlan tertip he

yetinden: Türk Hava Kurumu menfa
atine tertib edilen Tayyare kupası 
maçlannm finali 30/1/938 pazar gil-
nü saat 14 buçukta Taksim stadyo-
munda Galatasaray - Beşiktaş takım-
lan arasmda oynanacaktır. Maçtan 
sonra şampiyon takıma merakimle 
şampiyonluk kupası ve turnuvaya iş
tirak eden klüplere de hatıra olmak 
üzere birer kupa hediye edilecektir. 
Klüplerimizin merasimde bulunmak 
re hediyelerini almak üzere birer mü
messil göndermeleri rica olunur. 

Voeylbol şampiyonası 
Gayn federe on altı klüp tarafm-

dan yapılacak olan voleybol şampiyo
na!» bir hafta sonra başlıyacaktır. 

Büyük koşular 
Şubatm ilk haftasmda Eminönü 

Halkevine bağlı on altı klüp tarafm-, 
dan yapılacak Kros Konteri hazırlık-
lanna başlanmıştır. Koşu, Eminöntl 
Halkevinden başlıyarak Fatih, Edli:-
nekapı, Rami, Eyüp cephesinden Si-
lâhtaraga, Kâğıthane, Hürriyet Te
pesi yoUle Şişli tramvay durağmda bi
tecektir, 

uuııııiiiiiuniüi 
Beşiktaşa loCrşı biraz şanssız olmakla 
beraber en güzel, en seri ve en zevkli 
oyunlarumzı da yine Beşiktaşa karşı 
çıkarıyoruz. Bu sene de öyle oldu: 
Lig maçlannda Beşiktaşla dört dör
de berabere kaldığımız maç, bu sena 
takımımızın çıkardığı en caüıh ve en 
zevkli oyunlardan biri idi. O gün har 
fif bir şansımız olsaydı, maçı kazan
mıştık. 

Bu söylediğim hususiyet, ihtimal, 
oyun tarzlanmızm blribirine uymam»-
smdan ileri geliyor. Pakat ne olursa 
olsun, şu da muhakkak ki Beşiktaş 
müdafaasını bizim hücum hattımız, 
diğer hücum haUanmn yapamadık-
larmdan daha kolaylıkla aşabiliyor. 
Galiba' muhacimlerimiz, Beşiktaş mü
dafaasımn huyunu suyımu herkesten 
iyi biliyorlar. 

Ah, müdafaamız biraz daha kuvvet
li olsaydı hiçbir korkumuz olmazdL 
Fakat ne yapalım ki o tarafımız iste
diğimiz gibi değU. Yoksa', doğrusunu 
söylemek l&zım gelirse, nlsbeten za
yıf bir müdafaa önünde muhacimle
rimiz bu sene yine muvaffak olmuş 
sayılırlar. 

Benim, şahsan, canımı sıkan bir 
nokta daha var. Bu hafta, yine klü-
bün kongresi toplaiuyormuş. Öteden-
beri tecrübe ettim, kongrelerin mü
him maç günlerine tesadüf etmesi hiç 
iyi olmuyor. Ne de olsa oradaki müza
kere ve münakaşalara futbolculan-
mız az çok alâkadar oluyorlar ve â s t ^ 
lan bozuluyor. 

Bıma rağmen, Tayyare kupasmı 
kazanmak haleti ruhiyesi içinde takı
mımızın bu hafta çok canlı oynıya-
cağmı, müdafaamız bira'z aksasa bi
le, muhacimlerimizin bu aks£ikhğı te
lâfi için ellerinden geleni yapacakla-
nnı umuyorum. ^ 

Bugünlük te maç hakkmdaki dü
şünceleri iki alâkadara söylettikten 
sonra: başka bir şey ilâve etmeden iki 
tarafa muvaffakiyet dilemekle iktifa 
ediyoruz. 

Ahmed Bahtiy§r 

Izmirde lig maçları 
Haftanın en mühim karşılaşmasmda 

Alsancak, Oçok 5-5 berabere kaldılar 

Üçokla 5-5 berabere kalan Alsancak takımı 
ÎZTfdr (Akşam) — Pazar günü Al

sancak sahasmda soğuk ve kısmen 
yağmurlu bir havada lig maçlarına 
devam edildi. Yapılacak müsabaka-
larm ehemmiyetini takdir eden halk, 
sahaya adetâ akm etmişti. Maçlar Ya-
maHlarspor - Demlrspor takımlarmm 
karşılaşmasile başladı. Yamanlar ta
kımı bu maça 9 oyuncu ile iştirak et
mesine rağmen, güzel oynadı ve bi
rinci devreyi 1-0 galip bitirdi. îkind 
devrede de Yamanlılar yedikleri bir 
gole mukabil 3 gol daha attılar ve mü
sabakayı 4-1 kazandılar. 
Doğanspor - Ateşspor: 2 - O (1-0) 
Saat 13 te başhyan maça takımlar: 
ATEŞSPOR: Muzaffer - Şerafeddin, 

Muammer - İsmail, Nurullah, Cemal -
Ferid, Ömer, Halil, Reşad, Sezai. 

DOĞANSPOR : Ömer - Fethi. Hakkı -
Said, trfan, Abbas - Sabrl, Mehmed, Fu-
ad, Yusuf, Niyazi. 

Şeklinde çıktılar. 
Oyun Doğansporun Ateş kalesi 

önünde kesilen akınile başladı. Ateş
lilerin mukabil akım ayni şekilde ke
sildi. 6 ncı dakikada Doğanspor takı
mı müessir bir akm yapti, fakat Ni
yazi topu kalecinin eline verdi. 3 inci 
dakikada Doğansporlular bir gol fır
satım kaçınrken 10 ımcu dakikada 
Ateşin solaçığı, Doğanspor kalecisile 
karşı karşıya kaldığı halde acele et
mesi yüzünden, şüt çekemedi ve topu 
hafif bir vuruşla kalecinin eline verdL 
Kaleleler biribiri üzerine birkaç tehli
ke atlattıktan sonra devrenin 25 inci 
dakikasmda Doğansponm sağdan in
kişaf eden bir akmım Ateş müdafileri 
kesemediler ve Fuad enfes bir sütle 
müsavatı bozdu. Bu golden sonra Ateş 
takımı tam enerji sarf etmek suretile 
Doğaınspor kalesine yüklenmeğe ve 
hiç olmazsa; beraberliği temine çar 
lıştı. Fakat Hakkı, Doğansporun geri 
hatlarmı, tecrübesi sayesinde mükem
mel idare ediyor ve Fethinin yaralan-
masma ve Doğanspor takımının on 
kişi kalmasma' rağmen, Hakkınm ge
rideki idaresi ateşlilere gol çıkarmak 
fursatmı vermiyordu. Devre 1-0 Do
ğanspor lehine bitti. 

îkinci devrede Doğansporlular 
sakatlanan Fethlyi tekrar takıma al-
mışlai-dı. Her iki takım daha İlk daki
kalardan itibaren azamî gayret sar-
fediyor ve oyuncular topu süratle ka
leden kaleye havale ediyorlardı. Şu 
muhakkak ki Ateşliler bu devrede kıs
men hâkim vaziyette bulunuyorlai", 
fakat galibiyetlerini garantiye bağlar 
mak istiyen Doğanspor takımı da de
rin paslarla hücume geçiyor ve daha 
tecrübeli muhacimlere malik olduğun
dan, sejrrek akınlan daima tehlikeli 
oluyor. 20 nci dakikadan 32 nci da
kikaya kadar bir iki fırsat yakalıyan 
Ateşliler bımlardan istifade edemedi
ler. 34 üncü dakikada Doğansporun 
tekrar soldan inkişaf eden ve Fuadm 
ayağma gelen topu kesemediler ve Do-
ğansporlula'r bu fırsattan istifade ede
rek ikinci gollerini yaptılar. 

Bundan sonraki çalışmalar bir fay
da vermedi ve bu mühim oyun da 2-0 
Doğanspor lehine bitti. 

Alsancak - Üçok: 5 • 5 (5-3) 
Hakem B. Esadm daveti üzerine ta

kımlar, seyircilerin coşkun tezahüratı 
ve alkışlan arasmda kol kola sahaya 
çıktılar. Takımlar: 

ALSANCAH: HUmi - Rasim, Ali - Fethi, 
Enver, Necml - Hakkı, Basrl, Salm, tlyaa, 
Sald. 

ÜÇOK: Nejad - Ziya, Necdet - Mustafa, 
Âdil, Halim - Süleyman, Mazhar, Namık, 
Said, Kemal. 

Üçok, takımmı eski Fenerbahçeli 
Namık ile takviye etmişti. 

Oyıma; Üçokun hücumile başlandL 
Akm haf hattmda kesildi. Alsanca-
ğm mukabil akmı ayni neticeye uğ
radı. Oyun seri ve insicamlı oynanı
yor, her iki taraf tehlikeU akınlar 
yapıyordu. 5 inci dakikada solaçık 
Hakkmm kale çizgisi üzerinden bir ge« 
ri pasmı alan Basri, vole bir sütle go
le tahvil etti. Üçoklular 10 uncu da
kikada Namığm golü ile mukabele et
tiler. 17 nci dakikada; Alsancak kalesi
ne kadar sokulan Said topu havadan 
Nanuğa verdi, Namık kafa ile Alsan
cak ağlatma taktı. 22 nci dakikada 
Ali Üçokun bir akınım kesmek için 
kaleci mevkiinde oynuyormuş gibi to
pu 18 yarda içinde el ile tuttu ve Adil 
penaltıdan Üçokun üçüncü golünü 
de attı. 

2 dakika sonra Namık Üçokun 
4 üncü sayışım da yaptı. 27 nci daki
kada Ba&ri penaltıdan Alsancağm 
ikinci sayışım yaptı. 36 ncı dakikada 
Saim Alsancağa bir gol daha kazan
dırdı. 40 inci dakikada Üçok tekrar 
Naüuğm ayağmdan 5 inci golünü at
tı ve devreyi 5-3 galip bitirdi. 

İkinci devrede Alsancaklılar oyun
da tam bir hâkimiyet tesis ettiler ve 
10 uncu dakikada Basrinin ayağm
dan 4 üncü gollerini yaptılar. 27 n d 
dakikada Alsancak lehine bir penaltı 
verildi. Solaçık Hakkı topu heyecan
dan avuta atmakla muhakkak bir 
sayıyı kaçırdı. 

Semeresiz geçen Üçokun akınların
dan sonra devrenin 42 nci dakikasın
da Saim iki müdafi arasından aldı
ğı topu isabetli bir şütie ağlara takar 
rak Alsancağm beraberlik sayışım çı
kardı ve oyun da bu suretle 5-5 beraf-
berlikle nihayete erdi. 

Seyirciler arasmda bu müsabaka 
için berabere kalmak hususunda iki 
takım arasmda anlaşma' yapıldığı v« 
bu sebeple berabere kaldıklan iddia 
edilmektedir. 

önümüzdeki hafta da Alsancak -
Demirspor takımları arasmda' yapıla
cak maçtan sonra İzmir bölgeslndfl 
937 - 38 ligi hitama ermiş olacaktır. 
Ayni günde İzmir mııhtelltl Atina 
muhtelitile yapacağı maç için İlk ha-
zıriık müsabakasmı Manisa muhteli
tile yapacaktır. 

Muhtelit takımlar 
Gayn federe on altı klüp muhte

liti tarafından yapılacak büyük fut
bol maçı hazırhklanna devam edil
mektedir. Bir antrenör nezaretinde id» 
maiüara başlanmıştır. Mart içinde 
idmanlarını bitirecek olan muhtelit 
klüpler, mart sonunda şampiyona 
klüplerini müsabakaya davet edecefc-
tir. 
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A B I T A INI U V E L I 

tîh ar mı ? 
Erenköy eski devrin müreffeh 

ailerile dolu bir kibar semttir. 
Fakat devir değişince bir çok sabık 
«enginler fakirleşmiş, bunlardan bi
ri, kocaman açamlarla süslü elli dö
nümlük selâmlıklı haremli köşkünü 
Pertev isminde bir yeni zengine sat-

Bay Pertev, köşke tamirler koy
muş, modenizm getirmiş, camekânlı 
bir koridorla hareme bağlanan se-
lAmlık tarafındaki büyük iki odayı 
kendine çalışma yeri tahsis etmişti. 
Selefi olan müflis mal sahlbiden 
aldığı Bolulu ahçıdan, efendi kılıklı 
ı̂şak Recep ağaya kadar bütün hiz

metkârlar şimdi aynen onun mai-
yetindeydi. Fakat bunlara bir kaç 
ta Uftvesi vardı: Hususî kâtibi Galip 
efendi, şoförü Mustafa ve saire... 

Türedi zengin bay Pertev'in hiç, 
hiç bir şeyi eksik değildi. Muazzam 
servetini eşe dosta da göstererek 
övünmek en büyük zevkleri arasın
daydı. Bu sebeple sık sık evine misa
fir davet ederdi. 

İşte bu gün de gene misafirler var: 
Avukat Mahir, ki genç, güzel bir 

adamdn-. Merhum Âli paşanın hare-
Dii Remziye hanım, kızı Meliha, oğ
lu Cemal, doktor Ferid... 

Bu seferki davet büsbütün debde
beli, tantanah... Sofraların biri ku
ruluyor, biri kaldınüyor... Pertev'in 
husu^ otomobili kapıda misafirlerin 
enirine amade... Fakat biri gider de 
arkasından öteki gezmek isterse di
ye aynca bir de taksi, saatini açmış 
boyuna nöbette... 

Hulâsa, yok, yok... 
Bmıun da sebebi, Pertev'in Meli-

iıa'ya âşık olmasıdır. O, bu genç kı-
to servetiıün ihtişamını isbat etmek 
emelinde... Bir haftadanberi devam 
eden gece yatısı misafirliği cidden 
^ t ü n davetlileri hayran etti. Fakat 
o kadar da memnun etti denemez... 

Çünkü işte daha biraz evvel Per
tev, selâmlık dairesindeki yazı odası-
1^ bazı işleri için çekilmişti. Bu da 
betiydi. Her gün ayni saatte husu
sî İşleri için selâmlığa kapamr, bu 
saatlerde hiç bir ferdin onu rahatsız 
etmesine İzin vermezdi. 

işte böyle bir saatte avukat Ma-
Wr, Meliha İle odada başbaşa kalm-
ea memnuniyetsizliğini izhar etti: 

— Bu misafirlik beni sinirlendiri
yor! 

— Neden? Benim çocukluğum-
' ^ b e r i arkadaşım olduğunuzu bil-
öl&ilçin sizi de davet etmesi, Perte-
^ hesabına büyük bir nezakettir 
<*oğrüsu... 

— Olabilir; lâkin, böyle bir da
veti ben yapmak isterdim... Böyle 
"ir seı-vet bende olsa her halde seni 
"^ha memnun edecek şeyler hazır-
'*'^m... Pertev beylh her ikramın- . 
^ sonradan görmelik var. 

Delikanlı durdu. İçini çekti: 
•~- Zengin olmak isterim! - dedi. 
Meliha onu süzdü. 

Zengin olmak... - diye o da içi-
W çekti. 

I>elikanU ona yaklaştı ve boğuk 
Dır sesle: 

— Meliha! Sizin ailenize ille lüks 
T " W a t mı lâzım?... Daha müteva-

Çeküde geçinernez misiniz?... Ne 
^üTdu sanki, bana varsaydın... Se-
•^ ne kadar sevdiğimi pek âlâ biü-
yorsun... 

>ienç kız, hazin bir gülümse-
toeyie: 

j - " " " . ^* bunları niçin söylüyorsun, 
j*^ir?. . İçyüzümüzü sen bizden da-

lyi biliyorsun... Hayatımız ne şe-
de geçtiği, nelere ihtiyacımız oldu-

*J* «ep malûmun... Senden gizli değil-
^ ^ 1 . aliştığınuz âdetlerden aynlma-
^ için müthiş borçlara battık... 
kon !f ^"^^^i'nızı savmak, babamızın 
s e i ^ " ^ satmak bize ağır geldi. Bu 
j ^ D l e bütün mahmız, mülkümüz re-

altında... Borçlular gırtlağımıza 
üctp^Kf'-' '^^'«îatımız, sarfiyatımızın 
öarTı? Kardeşimin aldığı elli lira-
kak i^^^ ^ ^^^1^*?- Ben muhak-
Ucür, izdivaç yapmalıyım ki, bu 

vuruma doğru gidişten kurtulalım... 
BoTciar?"?- "" '«eyi satarsınız... 

•̂ ân ödersiniz... Hen birlikte» ka-

Nakleden: 
(Vâ - Nû) 

aancuıuzla mütevazı bir hayat yaşa
rız... 

— Olamaz... Beyhude ısrar etme, 
pertev!.. Hem sana daha doğrusunu 
söyliyeyim mi?... Bir kaç gün evvel 
biz gizlice Pertev beyle nişanlandık... 

Delikanlı, yerinden öfkeyle fu:ladı: 
— Vay... Demek o kaba, o sonradan 

görmüş herife varacaksın ha?... O, ka-
dmlan sevmesini değil, satın almasmı 
bilir ve hayatında kaç vakası oldugVı-
nu bana sor. 

— Rica ederim, Mahir!... Evinde 
misafir olduğun adamı tahkire kalk
ma... Ben Pertev'e âşık değilim. Lâkin 
beğendiğim tarafları da pek çok... 
Hem artık olmuş bitmiş bir iş sayıür 
bu... Beyhude uğraşma... Seninle bu 
yüzden, aramıza soğukluk girmesin... 

Mahir, kaşlan çatık, elleri cebinde, 
odanın içinde asabî asabî ıslık çala
rak, bir kaç kere dolaştı. Sonra, bir 
şeye karar vermiş gibi, dışarı fırladı. 
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Bay Pertev, evini son derece mun
tazam bir hale sokmuştu. Ye

mek ve kahvaltı saatlerinde bahçenin 
öte taraflannda gezmeğe gidenler 
olursa, onlan bile haberdar etmek için 
küçük bir çan çahmrdı. Tam o sıra
larda işte çan çalındı: Saat beş çayı 
hazırlanmıştı. Köşkteki misafirler ye
mek odasına toplandı. Evvelâ Remzi
ye hanun, doktor Ferid ve Cemal gel
diler. Biraz sonra, halinde bir gayrita-
bülik sezilen avukat Mahir göründü. 

Akabinde de, feryad ederek Mellhal 
— Aman... Koşun! - diye bağırıyor

du. 
Her kes, pürtelâş sordu: 
— Ne var? Ne var? 
— Şey.. İşte.. Pertev'in odasında... 

Bir silâh sesi İşittim... Kapi3a açmak 
İstedim: KilitU! 

Üç erkek, önden koştular. Arkala
rından Receb ağa yetişti. Hakikaten 
de kapı kUitliydi. Sarsmalarma rağ
men bir türlü açmağa muvaffak ola
madılar. Receb ağa: 

— Bahçeden dolaşılırsa belki ka-
nath pencerelerin bir tanesinden içe
riye girebiliriz! - tavsiyesinde bulun
du. 

Dediği gibi yaptılar. Cemal, kana
dın dışarıdan kolaylıkla açüıp açıl-
mıyacağma bakmadan camı kırdı ve 
elini sokarak topuzu çevirdi. 

İçeriye girdikleri zaman, pencereye 
karşı, arka üstü, Pertev'in yere yığıl
mış olduğunu gördüler. Sağ elinde 
sımsıkı bir tabanca tutuyordu. 

Doktor hemen iğildi, baktı ve me
yus bir çehreyle: 

— ölmüş! - dedi. 
Bütün ev halkı, son derece mütees

sir oldu. Zira Pertev, misafirperver ve 
maiyetini seven, adamlanm hoş tu
tan, bol bahşiş veren bir zengindi. 

İlk düşünce polise haber vermek ol
du. Bu intihara kimsenin aklı ermiyor-
du. Doktor, Cemal ve Mahir, yerlere, 
duvarlara bakıyorlar, hiç bir şey anh-
yamıyorlardı. Bir aralık genç avuka-
tm gözüne, yazı masasının ayağı di
binde duran katlanmış, gri renkte bir 
kâğıd ilişti. Kimseye göstermeden 
hemen alarak cebine koydu. 
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Z abıtanın tahkikatı neticesinde 
Pertev'in hayatmdan memnun, 

zengin, İşi iyi giden, yeni nişanlan
mış bir adam olduğu anlaşüdı, İnti-
harma; sebeb, acaba ne olabilirdi? 

Meliha, ifadesinde şvmlan söyledi: 
— Çaym hazır olduğunu kendisine 

haber vermek üzere odasına girmek 
maksadile kapmm tokmağmı çevir
dim. Fakat kilitliydi. Seslendim. Tam 
o sırada bir tabaiıca patladı. Bağır
dım. Cevab almayınca koşarak ye
mek odasmdakilerine haber verdim. 

— Ondan evvel başka bir ses İşit
mediniz mi? 

— Hayır... 
— Tabanca, siz seslendikten sonra: 

mı patladı? 
— Evet. Akabinde. 
Genç kız, hatırasmı yoklar gibi 

durdu; ve tereddüdle: 

V/İ nayet mi?, 
— Tabanca sesinden evvel şiddetli 

bir aksırık İşitir gibi oldum amma, 
pek emin değilim. 

Receb ağa: 
— Bizim bey şiddetli aksırmazdıf-

dedi. 
Bu uşağın Istintakmdan şunlar 

öğrenildi: Genç kızın selâmlık daire-
gine gelmesinden biraz evvel, o, cam
lı koridorun bahçeye çıkan kapısın
dan İçeri girmiş, efendisinin odasm-
da kavga eder gibi iki erkek sesi İşlt-
mişti ve Pertev beyle avukat niçin 
bozuştulaa: diye merak bile etmiş... 

— Pertev beyle avukat mı? - diye 
sordukları zaman: 

— öyle sandım... Çünkü biraz ev
vel, Mahir beyin koridora doğru git
tiğini görmüştüm. 

Avukat Mahir: 
— O yoldan bahçeye indim. Fakat 

öğle yemeğinden sonra Pertev beyin 
yüzünü bile görmedim! - dedi. 

Bunun aksi ispat edilemedi. Zira 
tıbbı adli de, kurşunun. Pertevin elin
de tuttuğu tabancaya aid oldv^funu 
tespit etti. 
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P ertev'in majsasınm gözlerinde 
birçok İş mektuplan meyanm-

da. Melihaya: hitaben büyük bir zarf, 
bir de vasiyetname bulundu. İkisi de 
açılıp okundu. 

Vasiyetnamede, bütün servetin Me
lihaya kaldığı anlaşüıyordu. 

susî kâtibi olduğum sırada, her mek
tubu açmama müsaade etmiş, yalmz 
gri renkte gelen zarflan açmadan 
kmdlsine vermemi sıkı sıla tenbih 
•tmişti. 

«Gri mektup» sözü üzerine, avu-
katm aklma derhal mahud katlı kâ
ğıd geldi. İnsiyaki bir hareketle eli
ni cebine soktu ve muhatabına: 

— Mademki siz Pertev beyin kâ-
tlpliğlıü etmişsiniz, onun hakkında 
bana bir çok izahat verebilirsi
niz! - dedi. - Bu intihan ben incele
mek istiyorum. Sizi İyi tanımadığım 
halde, şahsınızda insana emniyet ve
ren Wr hal var. Gelin bu işi beraber 
tedklk edelim! Bakın, cebimde söy
lediğiniz renkte bir kâğıd var. Bu
nu müteveffanın yazı masası kena
rında buldum. 

Cebinden çıkardığı kâğıdı açtı. 
Ali, bunu görünce: «• 

— îşte, tamam! - dedi. - Bu kâğıd-
lardan... 

— Fakat bakın içinde, bir tarih
ten başka yazı yok... Ne garip! Dan-
telâ gibi ötesinden berisinden oyul
muş! 

Her ikisi de, evirdiler, çevirdüer. 
Fakat bir türlü bunım ne demek 
olduğunu anhyamadüar. Ali bey: 

—i Kâğıdı bana verin. Ben bu ge
ce köşkte araştırma yapayım! . de
di. - Bu renkte başka mektuplar dik
katinizi celbetti. mi?... 

Genç kız: «Seninle evlenemlyeceğim... O zengin adama söz vermek mecbu
riyetinde kaldım... Nişanlandık bile...» dedi. 

Mektupta ise muhabbeti gösteren 
bir takım cümlelerden sonra şu satır-
lai- okunuyordu: 

«ömiu- belli değildir. Başrnıa bir 
felâket gelecek olursa senin mahru
miyet İçinde kalmanı istemedim, Me-
lihacığım. Onun için vasiyetnamemi 
senin üzerine yaptım. Esasen başka 
yakm varisim de yoktur...» 
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O sabah Kadıköy vapurunda avu
kat Mahir, fevkalâde sinirliydi. 

Gerek melihanm kendisine karşı 
muamelesinden, gerek polisin sualle
rinden ve bakışlarından bütün şüp
helerin şahsı üzerinde toplandığmı 
anlıyordu. 

Bvmlan. düşündüğü sırada, uzak
tan tanıdığı ve dsıima selâmlaşarak 
geçtiği bir şahısla göz göze geldi. Bu 
adam, güler yüzle yaklaştı. 

— Müsaa:denizle, beyim... Yanını
za oturabilir miyim?... Zira Erenköy 
meselesini pek merak ediyorum... Siz 
de hâdise esnasmda orada bulunu-
muşsunuz... Doğrusu bu iş beni çok 
alâkadar eder. Çünkü ben bir zaman
lar bu Pertev beyin kâtibiydim... Es
rarengiz adamdı. 

— Ya?... - diye. Mahir alâkadar 
oldu. - nesi esrarengiz?.,. Hem sizin 
isminiz ne?... 

— İsmim... Ali... Eski partonu-
mun esrarengizliği de şu ki, ben, hu-

— Evet. İş mektuplan arasında 
bunlardan bir kaç tane olduğunu 
gördüm. 
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P ertev'in kâtibi Galip efendi, 
mariz halli, ufak tefek bir 

adamdı. Patronu öldüğündenberi, et
rafta şaşkm şaşkın dolaşıyordu. Me
lihanm mirasa konduğunu öğrenin
ce çekingen tavrile ona yaklaştı: 

— Ben şimdi ne olacağım efen
dim?... 

Genç kız, bu silik adamı süzerek: 
— Ne üzülüyorsun, Galip efendi? 

Sen patronunun bütün işlerine va
kıftın. Bense hiç bir şey bilmiyo
rum... İşleri düzeltmek için sana ih
tiyacım var. Gene eski maaşınla vazi
fene devam edersin. Fakat sana bir 
şey sormak istiyorum. Bana doğru 
söyle: Efendinin düşmanı var mıy-
mı?... Bir kadın meselesi mevcut 
mu? 

Kâtip, mahcup tavrile, kafasını 
wıün« eğerek ellerini oğuşturdu: — 

— Vallahi efendim, ne diyeyim... 
Böyle zengin bir insamn çok düşma
nı olur... Kadm meselesi belki de 
vardı... Meselâ Erenköy güzeline bi
raderiniz gibi ve doktor Ferid gibi, 
vaktüe o da hayli tutkunlardandı. 

O esnada, kapmm dışında bir pa
tırdı İşitUdl. Recep ağa bağınyordu: 

— Hanımefendi... Vallahi artık 

tahammülüm kalmadı... Kaıakola 
gidip haber vereceğim... Avukat 
Mahir beyle bir yabancı erkek 
yazı odasına girmişler, Pertev beyin 
evrakını kanştıryorlardı. Gözümle 
gördmü. 
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Ç anakkale boğazından bir va
pur çıktı... Cenuba doğru iler

liyordu. Evvelâ îzmire uğnyacak, 
oradan Beyruta, oradan da İskende-
riyeye gidecekti. 

Birinci mevki kamaralarından bi
rinde yirmi saattenberi yatan kısa 
boylu bir yolcu dışarı çıktı. Her hal
de bu kadar müddet kapah yerde 
kalmasına sebep deniz tutmasıydı di
ye tasavvur olunur. Fakat aksi gibi 
sular çarşaf gibiydi... Acaba bu ada
ma ne olmuştu? 

Tahmin güç değil. Mutlaka dişi 
ağnmış olacak. Çünkü yüzünü ko
caman bir bezle bağlamış, başına da 
yün bir kukulete geçiı-mişti. 

Tuvalete gitmek üzere koridordan 
geçerken, bir ses ona: 

— Geçmiş olsun! - dedi. 
Hasta yolcu hayretle döndü: 
— A... Ali bey... Fakat şev .. Siz bu

rada... 
— Ya sizin burada olduğunuza ne 

demeli, Galip efendi?... 
— Ben mi... Şey... Mısıra gidi

yordum... 
— Ne garip tesadüf... Ben de... 
— Beni takip mi ediyorsunuz? - di

ye, Pertev beyin kâtibi titremeğe baş
ladı. 

— Kendinizden bir korkunuz" mu 
var? 

— Yok hayır... Fakat ayni vapurda 
bulunmanıza ne demeli?... Ben sizi 
tamyorum... Yılmaz Ali'siniz, değil 
mi?... Fakat ben bigünahım... Ben 
bigünahım... 

Ali, Galib'i kolundan çekti. Bir ka
nepeye oturttu: 

— Ben her şeyi biliyorum! - dedi. -
Sen de itiraf et... Pertev bey, bir ka-
çakçüık şebekesinin âzasındandı. İs-
tanbuldan Mısıra kokain gönderiyor
du. İskenderiyedeki arakadaşile mu

haberesi alelade ticaıî mektularla olur
du. Fakat mektuplar şifreliydi. Anah
tar vazifesini görmek üzere, iki tarafta 
da: - yani gerek İstanbulda, gerek Mı
sırda - Muayyen yerlerinden deükli 
dellkh bir kâğıt vardı. Bir mektupluk 
kâğıdın üzerine bunu yapıştırarak, 
aradaki boşlara hakiki maksadlanm 
yaisarlar, geri kalan kısmı da münasip 
keümelerle doldururlardı. Biz avukat 
Mahir vasıtasile şifreyi ele geçirdiği-
nüz için her şeyi öğrendik. Şimdi, İs
kenderiye polisi ile temas ederek ka-
çakçüık şebekesini yakalamak üzere 
gidiyorum. Size gelince, bu işteki va
zifeniz. .. 

Galip titriyordu: 
— Her şeyi itiraf edeyim... Ben, ka

çakçı değilim... Alelade bir kâtiptim... 
Fakat Pertev, arkadaşlai'ina oyun oy
nuyordu. Arkadaşları da Pertevin hi
lelerini öğretmem mukabilinde bana 
para yediriyorlardı. İhbarım yüzün
den aralarında müthiş bir ihtilâf var
dı: Mısırdaki İmadeddin bey Tanzur 
ondan kırk bin lira istiyor, vermezse 
öldürmekle tehdid ediyordu. 

— Evet. Bu mektubu okuduk. Esa
sen Pertev bey vasiyatnemeyi bu se
beple her ihtimale kairşı yazmış... 

— İşte efendim, Pertev bey, cinayet 
günü, benim ihbarda bulunduğumu 
anlamış. Kendisinin bir sessiz taban
cası vai'dı. Aksırık gibi ses çıkanrmış. 
Bununla selâmlıkta üserime ateş et
ti. İsabet ettiremeyince, ben müdafaai 
nefis halinde kalaı-ak onu vurdum. 
Tabancamı eline vererek pencereden 
kaçtım. Fakat pencereyi vakanm aka
binde aceleyle ve acemice kırdıkları 
için, ne şekilde kapatıldığı tesbit edi
lemedi. İntihar zannedildi. Onun at
tığı kurşun da o zaman açık olan 
pencereden dışarı gitmiş olacak ki 
bulunamadı. 

Ah, Ali beyciğim! Şimdi bana ne ya-
pacaksmız?... İşte Îzmire geliyoruz, 
polise teslim edeceksiniz, değil mi?... 

Ali bey: 
{Devamı 13 üncü sahifede) 
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Avusturyaya karşı boykotaj 
fikri nasıl doğdu? 

Maiyetlerinde bulunup şehrin so-
kaklarmda dolaşmak istiyen bir kaç 
Ameriksıh çürük yumurta ve meyva-
larla karşılandılar. 

Şanghaydaki Amerika konsolosu 
Boycotajın vatanperverane hissiyat
tan ziyade bir kaç tüccarm menafiin-
den ilham aldığım beyan eylemekle 
Kantonlu bir talebe Çinli tarzmca bu 
sözlere protesto makamında intihar 
etti. Bu haber şayi olvmca (Kanton
da) dükkânlar kapandı. 200,000 kişi
lik bir miting ile gencin vatanperver
liği tebcil olundu. 

Çinlilerin dinî bayramlannda ye
dikleri çöreklerde ötedenberi kullam-
lan Amerika unlannm zdürli olduğu 
ilân edildi. 

Çin haricindeki ÇinÜ tüccar bile 
Boykotaja İştirak ettiler. Amerika 
Çinlileri Panama kanahnda çalışmak
tan meneyledi. (Pekin) hükümeti ev
velce gizliden gizliye Boykotajı teşvik 
ediyordu. Bu teşvikler hakkında Ame
rika hükümetince deliller elde edilme
si üzerine Çin hükümeti nezdinde res
mî teşebbüsler ve tazyikler yapıldı. 

Fakat bunların da Boykotajı kaldır
mağa tesiri olmadı. Boykotajın bir 
gün Alman ticaretine de zaran doku
nabileceğini düşünen Almanya elçisi 
müşterek bir siyasî teşebbüs teklif et
ti. Fakat Boykotaj ticarî teşekküller 
tarafından yapıhyordu. Çin hüküme
tinin bımlar üzerinde müessir olamı-
yacağmı gören diplomatlar heyeti bu 
teşebbüse yanaşmadı. 

Mister Ruzvelt nihayet Çinliler hak
kında daha müsaid kararlar ittihaz 
edileceğini ilân eden bir beyanname 
neşretti. 

Boykotaj da Kantonda her yerden 
fazla sürmek suretile yavaş yavaş 
söndü. Amerika ticareti Çin boykota
jından 100,000,000 frank zarar gördü. 

Çin ticaretinde Amerikaülann ye
rini doldurmak için tam fırsat zuhur 
ettiğine kani olan Japonlar Çinlileri 
tuttukları yolda teşvik ediyorlardı. 
Japon gazeteleri artık AayaUlann ec
nebilerin tezlilâtma sessiz, sadasiz bo-
yvLn eğdikleri devrin geçtiğini Avru
palı ve Amerikalılara şevk ile ilân ey
lemekte idiler. 

Fakat Japonların bu şevkleri çok 
devam etmedi. Çin boykotajı Japon
lar aleyhine teveccüh etti. Bıma Tat-
sü - Marü gemisi hâdisesi sebeb oldu. 

(Kanton) civarında nehirde Çin do
nanmasına mensub bir gemi bu Japon 
gemisinde her birine 24 mavzer tüfeği 
yerleştirilmiş 96 ve cephane ile dolu 
46 sandık buldu.' 

Bunların Çin ihtilâlcüerme aidiyeti 
anlaşılması üzerine genel vali gemiy
le hamulesinin müsaderesi hakkında 
bir emirname çıkardı. 

Gemiye Çin bandırası çekildi. 
Japonya hükümeti (bu gemi Por

tekiz müstemlekelerine gidecekti) di
yerek geminin serbes bırakılmasım, 
Japon bayrağına karşı hakaret edil
miş olmasmdan dolayı tarziye veril
mesini, Çin gemisi zabitlerinin ceza-
landırümasmı, Japon gemisinin yolu
na azimette uğradığı teehhürden do
layı da tazminat verilmesini istedi. 

Çin hükümeti Japonyanm sert ve 
mütehakkimane taleblerine boyım 
eğmek zaruretinde kaldı. 

Kanton ahalisi gene büyük bir mi
ting yaptılar ve Japonyayı Boykotaj 
ile tehdld ettiler. Japoıüann Çbıden 
istediklerini aldıklan anlaşıhfıca ikin
ci bir miting daha akdolündu. Salon 
matem alâmeti olarak baştan aşağı 
beyazlarla donandı. «Memleketin du
çar olduğu hacalet» hakkmda protes
tolar yağdınldı. Bütün Japon emtia-
sma boykotaja karar verildi. 

Tacirler derhal Japon mallarım 
meydana getirerek yaktüar. Hamal
lar Japon gemilerinden mal çıkarma
ğı reddettiler. 

Loncalar Japon malı alan tüccarm 
600 dolar cezaya mahkûm olacağım 
ilân ettUer. 

Mekteb çocukları Japon malı alma
mağa yemin ettiler. Beyazlar giyinmiş 
10000 kadm ve çocuk bir mabedde 
toplanarak bu mUlî hacalet için ağla
dılar, kocalanm, kardeşlerini vatani 

mukavemette devama tahrik ve teş
vikte ittifak eylediler. 

Ne Japon hükümetinin sarfettiği 
gayret, ne Çin hükümetinin verdiği 
emirler Boykotajı tevkif edemiyordu. 
Japon ticaretinin zararları yekûnu 
kabardıkça evvelden o kadar yüksek
ten atıp tutan Japon hükümeti de 
yelkenleri suya indirmeğe, daha itidal 
ve mülâyemetle davranmağa mecbur 
kalıyordu. 1908 senesinin ilk altı aym-
da bu zararlar yükseldikçe yükseli
yordu. Yanlış yol tutmuş olduğımun 
farkma varan Japonya Çinlilerle bir 
anlaşma ve onlara bir yanaşma çare
si anyor, Çinlilerin eski itimadım tek
rar celbe çalışıyordu. 

Japonya bu yolda boykotajdan if
lâs haline gelen bir Çin tacirine nak
den yardım etmek, Japon ticareti ya
sağının kaldırılması için Kanton be
lediye meclisi reisine 400,000 dolar 
vermek derecesinde ileri gittiği hal
de tesirini göremiyordu. 

Çinliler bu fırsattan istifade ile Av-
rupahlann da, Japonlann da ticarî 
ve sınaî tahakkümlerinden kurtulmak 
üzere millî, ticarî ve smaî müesseseler 
kurmağa karar verdiler; işe başladı
lar. 

Japon mallanna ilk boykotaj sön
dükten sonra 1909 senesinde Japon
ların hâli bir adayı işgal eylemeleri 
vesilesUe ikinci bir boykotaj ilân edil
di. Bu suretle Boykotaj Cinde iktisadî 
ve siyasî bir alet ve âdet olup kaldı; 
millî duygularm uyanmasma bir me
dar oldu. 

MUlî iktisadm bu yeni silâhı Türk 
ellehnde nasıl işlediğini izaha giriş
meden evvel Hindistanda İngilizlere 
karşı mussırrane gösterilen silâhsız 
mukavemetin ve itaatsizliğin de Boy-
kotajm millî duygulan uyandırmak, 
millî toplanış fikirleriıü tamim etmek 
yolunda muvaffakiyetle kullanılabile
cek bir alet olduğunu bir kere daha 
ispat eylediğini zikredelim. 

Osmanü ülkesinde Avusturya mal
lanna karşı boykotaj, Cinde Amerikan 
ve Japon mallanna karşı yapılan boy
kotajı andırır. 

Avusturyanm Bosna ve Herseği il
hak kararı üzerine hukuken Osman
lı imparatorluğuna ait olan bu eya
letler Osmanh imparatorluğlle - na
zarî de olsa - mevcud bağlanm kesi
yorlardı. 

İlhak llânınm ertesi günü Edime 
mebusu Talât bey İstanbulda, Selanik 
mebusu Cavid beyin evinde bu mese
lede bizim taraftan ne yapüabileceği-
m bazı arkadaşlarile konuşuyordu. 

Bu mecliste tüccardan Kâzım Balcı 
ve Ziya Balcı da hazırdılar. Cavid bey: 

— Avusturyaya, Bıügaristana harb 
ilân edemeyiz. Avusturyalılar 30 sene-
denberl Bosna ve Herseğe düşen dü-
yvmu umumiye hissesini vermiyorlar. 
Kendüerinden* bu parayı alabilir
sek bu da bizim için bir muvaffakiyet 
olur. 

Demesi üzerine Avusturyanm bu 
parayı vermeğe de razı olmıyacağı or
taya sürüldü. Balcı Kâzım: 

— Bunu almak için Avusturya mal
larına boykotaj yapahml teklifinde 
bulımdu. 

Talât bey boykotaj hakkmda iza
hat aldıktan sonra: 

— Yapalım! 
Dedi. Boykotajm tüccar tarafindan 

tatbikine o mecliste husus! surette 
karar verildi. Kâzım ve Ziya Balcı: 

— Bunun için hükümetin bize za
hir olması lâzun geliri 

Dedüer. Talât bey: 
— Cemiyet size zahir olur. cevabını 

verdi. 
Bunun üzerine Kâzım ve Ziya Bal

cı, tüccardan Kemal Ömer ve Kibar 
Sanm beyler Ittihad ve Terakki cemi
yetinin hamallar üzerine mutemedi 
Ferld bey ile birleşip boykotajm nasıl 
tertib ve tatbik olunacağım müzake
re ettUer. Ferld bey: 

— İşsiz kalacak gümrük hamalla-
nmn geçinmesini temin edemezsek 
bu İş yürümezi dedi. Pek yerinde gö
rülen bu mütalea üzerine varidat bul
mak ciheti düşünüldü. 

(Arkası var) 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,0S: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuk tiyatro
su: (Tiltll ve Mitil İstikbal Diyarında), 
19: Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk şarküan, 19,30: 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik, 19,55: 
Borsa haberleri, 20: Cemal Kâmil ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi v« 
halk şarkıları, 20,30: Hava raporu, 2033: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Fasıl saz heyeti: Okuyanlar: İbra
him Ali, Küçük Safiye: Kqpun Muam
mer, klârinet Hamdi, tanbur Salâhaddin, 
ut Cevdet Kozan, keman Cevdet (Saat 
ayarı), 21,15: ORKESTRA refakatlle Bed
riye Tüzün Şan,: 21,45: ORKESTRA: 1 -
Maillart: Les dragons de Villars Ouver-
ture, 2 - Rimsky - Korsakoff: Leconte 
du Tsar Saltan, 3 - Sarasate: Romanza 
Andaluza, 4 - Olazounovr: Bacchanal, 5 -
Tschalkowsky: Dlvrtimento, 22,15: Ajans 
haberleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: SON. 

Ankara — Öğle neşriyatı: 12,30 - 12,50: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 12,50 - 13,15: 
Plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları 
13,15 - 13,30: Dahilî ve haricî haberler, 
17.30- 18,30: İnkilâp dersleri: Halkevin
den naklen. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: Çocuklar için rad
yo fonik temsil: (Şehir tiyatrosu artist
leri tarafından), 19 - 19,30: Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Halûk Recal ve 
arkadaşları), 19.30 - 19,45: Saat ayan 
ve arapça neşriyat, 19.45 - 20,15: Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Bay Muzaffer 
ve arkadaşlan), 20,15 - 20,30: Meteoro
loji mevzuunda konuşma: Tevfik Göy
men, 20,30 - 21: Plâkla dans musikisi, 
21 - 21,15: Ajans haberleri, 21,15 - 21.55: 
Stüdyo salon orkestrası: 1 - Fuçlk: Doeme 
Eleglque, 2 - Verdi: Rigoletto, 3 - Alba-
nlz: Sous le Palmier, 4-yvain: La-Haut, 
i - Gabriel şebek: Auf inden Kampf, 
21,55 - 22: Yannkl program ve İstiklâl 
marşı. 

Avrupa procramı 
Saat 20 de 

Viyana 20,25 de, askeri konser — Ber
lin 20,10 da, sevilen uvertürler — Bres-
lav 20,10 da, büyük radyo orkestrasmm 
konseri — Frankfurt 20,10 da, eğlenceli 
konser — Hamburg 20,10 da, Yaşasm 
neşe — Münih 20,35 de, çeşitli konser — 
Brüksel 20,15 de, salon orkestrası — 
Strasburg 20,30 da, hafif muzika — Ra-
dlo Toulouse 20,40 da, eğlenceli kon
ser — National 20,40 da, salon orkestra
sı- — Milano 20 de, senfonik konser — 
Bükreş 20,05 de, balalayka ve mandolin 
konseri — Prag 20,15 de, radyo orkestra
sı — Peşte 20,25 de, radyo orkestrası. 

Saat 21 de 
Deutschlandsender 21,15 de, şimal mu-

zlkası — Berlin 21 de, dans havaisin — 
Levlpzig 21 de, çeşitli büyük konseo — 
Stuttgart 21,15 de, dans muzlkası — 
Saarbrücken 21 de, dans muzlkası — 
Radlo Toulouse 21,15 de, operet hava
lan — Roma 21.30 da, eğlenceli muzi
ka — Hilversum 21,55 de, orkestra ve 
bariton — Varşova 21 de, eğlenceli kon
ser — Bükreş 21,15 de, senfonik kon
ser — Beromünster 21,25 de. Şubert sar
kılan 21,55 de, orkestra konseri. 

Saat 22 de 
Roma 22 de, Napollden naklen Traviata 

operası — Viyana 22,10 da, Vagner saa
ti — Frankfurt 22 de, senfonik kon
ser — Münih 22,10 da, meşhur eserler 
konseri — Stuttgart 22,15 de, büyük rad
yo orkestra konseri — Brüksel 22 de. 
büyük akşam konseri — Radlo Paris 
22,30 da. Mllhaud'nun operalanndan üç 
parça — Strasburg 22.30 da. çeşlUi kon
ser — Londra 22 de, orkestra konseri — 
Orta İngiltere 21 de, askeri konser, 
22,45 de, orkestra .konseri — Florans 22 de, 
viyolonsel konseri — Lûksemburg 22 de, 
valsler, 22,15 de, konser — Beromünster 
22,50 de, Piyano konseri — Prag 22,35, de, 
piyano konseri — Peşte 22,15 de, piyano 

konseri. 
Saat 23 de 

Viyana 23,25 de, radyo orkestrası — 
Stuttgart'tan naklen bütün Alman İs
tasyonları 23,30 da, halk ve eğlence mu
zlkası — Radlo Toulouse 23,10 da, eğlen
celi konser ve musahabe — Londra 23 de, 
dans muzlkası — Orta İngiltere 23,35 de, 
dans muzlkası — Roma 23 de, operajra 
devam — Milano 23,30 da, piyano konse
ri — Florans 23 de. eğlenceli konser — 
Lûksemburg 23,30 da. senfonik konser — 
Prag 23,35 de, Şuman havalan — Peşte 
23,05 de, çlgan orkestrası. 23,50 de, or
kestra konseri. 

Saat 24 den itibaren 
Poste Parisien 2430 da, dans muzlka

sı — Toulouse P T T 1 de, dans muzl
kası — Radlo Toulouse 24,25 de. konser, 
1.15 de marşlar. 135 de, gece muzlka
sı — National 24,20 de, radyo orkestrası. 
1,15 de dans muzlkası — Londra 24,25 de, 
dans muzakası — Milano 24,15 de, dans 
muzlkası. 

28 Kânunusani 938 Cuma 
İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 1330: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 18,45: Sözsüz Türk musikisi, 19: 
Konferans: Ali Kâmi Akyüz (Çocuk ter
biyesi), 1930: Beyoğlu Halkevi gösteril 
kolu tarafmdan bir temsil (Bir Kavuk 
Devrildi), 1935: Borsa haberleri, 20: 
Necmeddln Rıza ve arkadaşlan tarafm
dan Türk musikisi ve halk sarkılan, 2030: 
Hava raporu, 2033: Ömer Rıza tarafm
dan arabca söylev, 20,45: Bayan Muzaf
fer Güler ve arkadaşlan tarafmdan Türk 
musikisi ve halk sarkılan (Saat ayan), 
21.18: ORKESTRA: 1 - Verdi: La forza 
del destlno ouverture. 2 - Tschalkowsky: 
Romance, 3 - Bellini: Norma fantasie, 
4 - Tschaikowsky: Valse, 5 - Schubert: 
Der wanderer, 22,15: Ajans haberleri, 
2230: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçaladı, 22,50: Son haberler ve ertesi 

I gûnttn programı, 23: SON. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

«Üİİİİ.İİ. Yazan: İskender F. Sertelli Tefrika No. 128 . 

Sinan paşa Veziriazam olur olmaz, Istanbuldaki 
elçilere çok güzel bir ders vermişti 

^ 

Eyüplü Hüseyin, Sinan paşaya 
söylediklerini üçüncü Murada da 
telcrarlamıştı. 

Sultan Murad çok evhamlı bir hü
kümdardı. Her şeyden ve herkesten 
şüphelenir, esen rüzgârdan nem ka
pardı. Bir gece evvel Hacerle nasıl 
olmuş ta haşhaşa kalmış, onu koy
nuna nasıl alıp ta uyumuştu? 

Eyüplü Hüseyin Azrail Ue karşı 
karşıya gelmişti. Elbette yalan söy
lemiyordu. Yalan söylese bUe padi
şahın vehim ve vesvesesi artık Ha
cerle haşhaşa kalmağa müsaade et-
miyecekti. 

Eyüplü Hüseyinin başı vuruldu. 
O günkü isyan bir mikdar bahşiş 

dağıtmakla bastırüdı. Fakat, sul
tan Murad Hacerden de nefret et
miş ve çekinmişti. 

— Onu da gözüm görmesin... Böy
le tehlikeli bir kadm başkalanna da 
fenalık yapabilir. Haceri Çırağan 
dairesinde hapsediniz. 

Dedi. Yeniçeri isyanında Hacerin 
de başı yanmış, ogün saraydan - or
talık kararınca - Çırağan dairesine 
gönderilmişti. 

Hacerin bir gecelik saltanatından 
sonra, ikbal yüdızımn bu kadar ça
buk sönmesine en çok Safiye sultan 
şaşmıştı. O gece cariyeleri vasıtasüe 
saatlerce uğraşıp öğrenmeğe muvaf
fak olamadığı bu tehlikeli kadının 
foyası ertesi gün meydana çıkınca, 
harem dairesini korkunç bir sessiz
lik sardı. Hiç kimse bu işin içyüzü
nü araştırmağa cesaret edemiyordu. 
Herkesin gözü önünde geçen bir vaka 
vardı: Padişah Hacerle bir gece sa
bahladıktan sonra, ertesi akşam ken
disini Çırağan dairesine sürmüş
tü! Safiye sultan gibi, Hoşeda da bu 
işe şaşıyordu. 

Hacerin Çırağan dairesine sürü
lüşünden en çok Hoşeda müteessir ol
muştu. O, Haceri tammıyordu. Adım 
bile o akşam yeni dujmauştu. 

Hizmetçisi İkbale sordu: 
—t Neden sürüldü acaba... Sebebi

ni biliyor musun? 
—, Hajnr, sultanım! Bunu herkes 

soruyor amma, sebebini büen yok. 
— İsyanla alâkası mı vardı? 
— Genç bir kadımn yeniçeri isya-

nile ne alâkası olabilir! Belki efen
dimizi rencide etmiştir... 

— Padişah, bu kadar çok hoşlan
dığı ve sabeıha kadar yanında alıkoy
duğu bir kadım, ertesi gün nasü 
olur da yanından uzaklaştınr? Ha-
remağalan bir şey söylemiyor mu? 

— Onlar da hayret içinde. Sor
dum: «Bu işin içyüzünü Sinan pa
şadan ve cellâd Halliden başka kim
se bilmiyor!» dedüer. 

— O halde bir kaç gün sonra an
laşılır. 

— Nereden anladınız? 
— Cellâdın ağzından lâf almak ko

laydır da. Cahil adam bugün değU-
se yarm bir yerde gevezelik eder., 
ağzından kaçınr ve etrafa yajnlır. 
Herkes duyar. 

Gerçek Kara Halil hem çok cahil, 
hem de çok geveze bir adamdı. Hoş
eda tahmininde yamlmıyordu. 

Aradan bir kaç gün geçince, Hace
rin saraydan bu kadar çabuk sü
rülmesinin sebebi anlaşılmıştı. 

* 

Veziriazam Ahmed paşanın 
ölümü 

Yeniçerilerin isyamndan ve Hace
rin saraydan sürülüşünden bir haf
ta sonra saraya bir haber geldi: 

— Veziriazam Ahmed paşa öl
müş! ... 

Üçüncü Murad bu kara hallerden 
müteesir olmamıştı. 

O zaten Ahmed paşadan memnun 
değUdi. Hattâ o günlerde kendisini 
bir vesUe ile bu makamdan uzak
laştırmayı bUe düşünüyordu. 

—. Cenazesi törenle kaldmlsm. 
Dedi. Bir iaraftan cenaze alayı 

hazırlanırken, bir taraftan da vezi-
riâzarmn yerine kimin geçeceği me
rakla bekleniyordu. 

Kapıcılar kethüdası koşarak sa
raydan çıkmıştı. 

Herkeste bir merak... 
Kethüda efendi acaba nereye gi

diyor? 
İki saat sonra saraya gelen vezir 

Sinan paşamn yüzü gülüyordu. Bel
liydi ki Koca Sinan veziriazam ol
muştu. 

Ahmed paşanm cenaze alaymdan 
bir gün sonra da Sinan paşanm ve-
zaret alayı yapıldı. 

İstanbulda, Sinan paşanın devlet 
işlerini eline alması halkı ne kadar 
sevindirmişse, ecnebileri de o nis-
bette düşündürmüştü. 

Sinan paşa rüşvet yemez, uzağı 
görür, akıUı bir devlet adamıydı. 
Avrupada şöhreti vardı. «Yemen fati
hi Sinan paşa iş basma geçti.» Ha
beri ecnebiler arasında âdeta yüdı-
nm tesiri yapmıştı. 
. Sinan paşa işe başlar başlamaz, 
İstanbulda entrika çevirmekle ma
ruf ecnebilere - tebrike geldilderi za
man - iyi bir ders verdi. 

«— Türkler üzerine ikinci bir eh
li salip ordusu göndertmeğe çalışan 
yabancılar bugünden itibaren mem
leketimizi terk etmelidir. Zahirde 
bize dost görünen bu adamların dost
luğuna ihtiyacımız yoktur!» 

Dedi. Sinan paşanm bu sözlerini 
dildcatle dinliyen elçUer: 

— Aramızda lîöyle bir kimse yok
tur. 

Diye cevap vermişlerdi. 
Sinan paşa Türkiye aleyhinde kim

lerin çalıştığım ve Papaya el altm-
dan kimlerin hizmet ettiğini pek âlâ 
bUiyordu. O gün elçilerden hiç biri
ni kırmak istemedi. Onlardan her 
hangi birine: «İşte, sen Türk düş-
mamsm.. bizim aleyhimizde çahştı-
ğın hîîlde, bizim memleketimizde otu
ruyorsun!» diyemezdi. 

Sinan paşa bunu söylemekten do 
çekinir bir adam değüdi. Fakat, el
çiler arasında dedikodu olmasm di
ye susmuştu. Zaten onun verdiği 
ders bütün elçileri titretmişti. 

«— Aramızda böyle bir kimse 
yoktur!» 

Sözünden başka verecek cevap bu
lamamışlar, tebrikten sonra çıkıp git
mişlerdi. 

Bu sıra4a üçüncü Murada da bir 
korku gelmişti. 

— Bu heriflerin içimizde elleri var
mış, diyorlar. Göreyim seni. Koca 
Sinan., bu gizli elleri meydana çı
karmağa çalış! 

Diyerek veziriazama büsrük salâ-
Jjiyetler veriyor ve ondan çok büyük 
hizmetler bekliyordu. 

Sinan paşa, Venedik elçisini 
nasıl atlatıyor? 

Sinan paşaya Venedik elçisinden 
bahsederlerken: 

—ı Bu kurnaz tilkiden kendini sa
kın! 

Demişlerdi. O, sinyor Veneyro hak
kında Kılıç Ali paşadan az mı ma
lûmat almıştı? 

Kaptan paşa, Venedik elçisinin î*"-
tanbulda nelerle uğraştığım, kim
lerle düşüp kalktığım çok iyi bili
yordu. 

Sinyor Veneyro gerçek - son gün
lerde - tehlikeli bir adam olmuştu. 
Ond£ux herkes şüphe ediyor, en ya-
km dostları bUe kendisinden çeki
niyordu. 

Sinyor Veneyro tam Rozitayı el
de edeceği sırada, Rozitanm gözden 
düşerek Çırağan dairesine atılması, 
elçinin bütün plânlanm altüst et* 
nüşti. 

Rozita, Venedik elçisine âlet olar 
cak mıydı? Ona: % 

«Vatan, seni l>ekliyor ve vazifeye 
davet ediyor!» diye haber gönderdi
ğini elbette hatırlarsmız! Fakat, 
Rozita vatamnm davetine icabet 
edecek miydi? Yoksa padişah kansı 
olmak hırsına düşerek, Venedik el
çisinin arzularım red mi etmişti? 

(Arkası var) 
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gl-

Zabıta nuveli 

İntihar mı? Cinayet mi? 
(Baş tarafı 11 inci sahifede) 

— Evet!... - dedi. - Fakat ucuz kur
tulacağınızı umuyorıun, Zira, müda-
faai nefis mecburiyetinde olduğunu
zu isbat edebileceğinizi sanırım. Ben 
de yardım ederim... Siz, bize bu itira
fınızla İmadeddin Tanzur'un ismini 
de vermiş oldunuz. Zira biz, mütema
diyen şebekeden şüphedeydik. Bu 
adam bilinemiyordu. Oradan buraya 
gelen gri mektupları daha cinayetten 
evvel tftkip ediyor, bunlardan bir ma
na çıkaramıyorduk. Bunlann anah-
tarlaıı zaman zaman değişmekteydi
ler. Yenilerin içinde İmadeddin'in is
mi de geçmediği için sizi takip ederek 
onu bulmağa karar vermiştik... İşte 
buna hacet kalmadı... En büyük iyili
ğiniz de Meliha hanımla avukat Ma
hire oldu. Kısa mevkufiyetiniz esna
sında onlar sizi muztar vaziyette bı
rakmazlar... Haydi dostum... Kork
ma... Seni İzmir polisine teslim ede
ceğim. Fakat İstanbul adliyesi tara
fından tahliye olunacaksın... 

Nakleden: (Vâ - Nû) 

Afitriltriüâymuniari lıa-
rem lıayatı yaşıyorlarmış 

(Baştarafı 9 uncu sahifede) 
Bu erkek maymunlar üzerinde de 

aile reisi erkek maymunun tam bir 
nüfuz ve hâkimiyeti caridir. Sığıntı 
erkek maymunlar, aile reisine hizmet 

. etmek mecburiyetindedirler. Bunlar, 
aile reisi erkek maymun karnını 
adamakıllı doyurmadıkça yemeğe el 
süremezler velhasıl bunların ailede 
vazifeleri, hizmetçilik yapmaktan iba
rettir. Bundan başka bekâr maymun
ların diğer bir vazifesi de aile reisinin 
zevcelerine hürmet etmek ve fena göz
le bakmamaktır. 
S a d a k a t s i z d iş i m a y m u n l a r 

Maymun ailelerinde, sadakatsizlik 
hâdiseleri sık sık vukubulmaktadır. 
Ekseriyetle ihtiyarlamış ve zevk ve 
sefahatten vücudu ve kuvveti yıpran
mış olan aile reisi erkek maymunun 
genç zevceleri, bekâr maymunlara 
yan gözle bakmaktan ve kocalarmdan 
biraz uzaklaşır uzaklaşmaz onlarla 
muaşakaya girişmekten kendilerini 
alamıyorlar. 

Aileye mensub diğer maymunlar, 
ağaçtan ağaca sıçnyarak eğlenirler
ken aile reisi maymun kendisini al
datmamak için zevcelerinin yanından 
bir dakika bile ayrılmamağa ve onları 
sıkı bir göz kontrolü altında bulun
durmağa mecburdur. Bu hareketsiz
lik, fazla yemek, zevk ve sefahat ken
disini çabuk yıpratır ve erkenden ölü-_ 
nie sürükler. 
Dişi m a y m u n l a r ı n t a k s i m i 

iç in k a n l ı k a v g a l a r 
Aile şefi erkek maymun ölünce, ha

remi bekâr erkek maymunlar arasm-
öa taksim edilir. Fakat ölünün zevce-
ierini taksim meselesi, bekâr erkek 
Maymunlar arasında ekseriya kanlı 
kavgalara sebebiyet vermektedir. 

I^ikkate şayan bir cihet varsa, o da 
bekâr maymunlardan bazılarımn be-
kârhğı, evlUikten daha tatlı bularak 
^ıle kurmak istememeleri ve erkek ar-
kadaşlannm kurdukları aileye iltihak 
etmekle iktifa etmeleridir. 

Erkek maymun, zevcelerinden biri
ci aile efradından bekâr erkek may
munlardan birile muaşakada bulu-
jjurken yakalarsa müthiş- bir hiddete 

apıhr, avaz avaz bağırmağa başlar. 
Sadakatsiz zevce, derhal kocasınm 

yamna koşar. Onu okşamak suretile 
gönlünü, hatırını yapmağa çalışır ve 
6uya nedametini göstermek için başı-
^ taşlara vurur. Erkek maymunun, 

u muhabbet eserlerinden kalbi yu-
f^uşar, sadakatsiz zevceyi affeder ve 

utun hıncım zevcesini ayartnuş ol-
^akla itham ettiği bekâr maymun-
^ alır. Eline geçirdiği sopa Ue onu 

amakuiı döver, yerden yere vurur, 
ka^^ " " ^ y ^ ^ . bu dayağı, hiç ses çı-
darT^^^*^ ve mukabeleye kalkışma
d a yer, hattâ hiddetli kocamn elin-
sehh," "^.''^"'^ ^S^̂  kaçmağa bUe te-§ebbus etmez. 
t e k T ^^^"^ "^^y^^un aile haricinde 
tuim,?'uf ya§ıyamaz. Bir aileden ko-
^imuş bir bekârm başka bir aUe rei-

tarafmdan - tehlikeU bir unsur 
S im ^""^ edilmiyeceğini bUir. 

diktpn ^ ^ ^ ^ a n bu malûmatı ver-
«^n sonra İlk insanlann da ayni şe-

^ e ^ a ş a m ı ş olduklan neticesine var-

T. İ S BAKKALI 
1938 

Küçüh Carî Hesaplar 

İnramlue 4 Pl 
4 adet 10001 
8 „ 500 

16 „ 250 
76 „ 100 
80 „ 50 

200 „ 25 

iralık - 4000 lira 
„ - 4000 „ 
„ - 4000 „ 
„ - 7600 „ 
„ -4000 „ 
„ -5000 „ 

384 „ 28600 „ 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, 
Bîrincikânunun tarihlerinde çekilecekti 1\ 

En az lira mevduatı 
bulunan kasaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

m 

Nafıa Vekâletinden: 
Aşağıda cetvelde parti miktarları yazıU olan cem'an 256439 adet normal 

ve i(140)) takımlık «5460» adet basit makaslık kayın traversi değiştirilmiş olan 
fennî şartnan;esine göre yeniden sekiz partide ve 4 şubat 938 cuma günü sa
at 10,30 dan itibaren ayrı ayrı eksUtmesi yapılacak surette kapah zarf usuüle 
eksiltmeye konmuştur. Eksiltme Ankarada Vekâlet Malzeme Eksiltme komis
yonunda yapılacaktır. Her partiye aid eksiltme şartnamesi ve teferruatı cet
velde hizalarında yazılı bedel mukabilinde Ankarada Vekâlet Malzeme Müdür
lüğünden alınabilir. 

İsteklilerin her parti için ayn ayn tanzim edecekleri teklif mektuplarını 
cetvelde hi2alarında gösterilen muvakkat teminat ve talimatnamesine göre 
vekâletten alınmış malzeme müteahhitliği vesikası ile birlikte 4 Şubat 938 
cuma günü saat 9,30 a kadar Ankarada Vekâlet Malzeme Müdürlüğüne "ver
meleri lâzjmdır. 

Par-
tUer 

1 

II 

III 

IV 

V 

VI 

VII 

vîîr 

Miktarı 
Norma] I Basit 

aded makaslık 
1 aded 

30835 

24003 

41524 

61901 

20622 

9289 

55265 

13000 5460 

Muhammen 
bedel 

Lira Kr. 

70920.50 

55206.90 

95505.20 

216653.50 

69083.70 

27867.00 

175190.05 

67730.00 

Muvakkat 
teminat 

Lira Kr. 

4796.03 

4010.35 

6025.26 

12082.68 

4704.19 

2090.03 

10009.50 

4636.50 

Şartnam( 
bedeU 

Lira Kr 

3.55 

2.76 

4.78 

10.83 

3.45 

1.39 

8.76 

3.39 

; Traverslerin kesileceği 
devlet ormanları 

Kocaeli vilâyeti Hendek 
kazasındaki Çamdağı - At-
başı ormanından 
Kocaeli vilâyeti Karasu ka-
zasmdaki MoUahasan pı-
nan ormamndan. 
Kocaeli vilâyeti Hendek 
kazasmdakl Keremali Ha-
raklı üstü ormamndan. 
Bolu vilâyeti Düzce kaza-
smdaki Girişkuzu orma-
nmdan. 
Bolu vilâyeti Düzce kaza
sındaki Kelkaya ormanın
dan 
Bolu vilâyeti Düzce kaza-
smdakl Kokurdan orma
mndan. 
Bolu vilâyeti Akçakoca ka-
zasmdaki Orhandağ^ or
mamndan. 
Bolu vilâyeti Düzce kaza
sındaki Keçidere - Dikmen-
altı ormamndan. 

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

ŞEKERCİLER CEMİYETİNDEN: 
937 yıh hesablanmızm tetkiki ve 938 çalışma esaslanmn idare heyeti tara

lından izahı için umumi heyetimizin 1/2/938 salı günü saat 13 te Eminönü 
Halkevi salonunda toplanacağın bUdirlr, cemiyetimiz âzalarının her halde 
İçtimaa iştiraklerini rica ederls. 

r 

Neden 
irin ? 

nkü^ASPİRİN seneler-
eri her. türlü^soğukal* 

arma ve' ağrılara karşı, 
maz bir^ilâ^ olduğunu, 
ştir! 

R I N in fesîrinden 

•h marka-^ 

izmir Belediyesinden: 
36,39 sayıh adalarda heyeti umumiyesi iki yüz elli bin liraya olup bu senei 

maliye içinde vahidi fiyat cetveline tevfikan yirmi beş bin liralık kısmı yaptırı
lacak garaj santral işi 8/2/938 salı günü saat on altıda 2490 sayıh kanunun ma4 
del mahsusasına tevfikan kapalı zarfh eksiltme ile ihale edilecektir. Keşif ve sari* 
nameleri mezkûr 2480 sayıU kanunun maddei mahsusasına binaen bedeli mu
kabilinde baş mühendislikten tedarik ed ilir. İştirak için bin sekiz yüz yetmiş bef 
liralık muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat mektubu ile söylenen 
günde saat on beşe kadar melttuplar enciunene kabul olunur. (450) 
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KÜÇÜK İLÂNLAR 
AKŞAM Okuyucuları arasında «n 

emin, en süratli ve en ucuz ilân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLANLAR Pazar, Salı 
Perşembe günleri İntihar edeC. 

ve 

j 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
tYt BİR MUHASEBECİ — Büyük mü

esseselerde çalışmış, İyi referanslı, ihti
sas sahibi bir muhasebeci müesseselerde 
iş arıyor, tstiyenle» Akşam'da (muhase-
beci) diye müracaat etmelidirler. . 

18 YAŞINDA BİB TÜRK lUZlYIM — 
Orta tahsUlm vardır, bir sene devalrl 
resmiyede daktüolukla çalı»tım, musad-
dak bonservisim vardır, daktiloda olduk
ça seri yazı yazabiliyorum, taşraya da gi
debilirim, isteklilerin Akşamda (M Z) 
rumuzuna müracaat. 

SOĞUK D^MİR İŞLERİNDEN ANLAR — 
Büyük demir inşaat yapmağa muktedir 
bir demir teknisiyeni maaşla vey» bir 
sermaye sahibi arkadaşla atelye açarak 
çalışmak istiyor. Türkiyenin her tarafı
na gider. Arzu edenler İstanbul Aksaray 
Küçük Lânga sekizinci bostan karşısın
da 40 No. Aziz hanesinde teknisiyon. 

2 - İŞÇt ARIY ANLAR 
BİR ÇOCUK DADISI ARANIYOR — 

Biri altı, diğeri bir yaşmda İki kız çocu
ğuna bakmak ve İlâm öğretmek üzer» 
Alman veya Avusturyalı bir kadm aranı
yor. Nişantaş Emĵ k caddesi Nadir apac-
tımanı 2 numaraya müracaat. — U 

DAKTİLO ARANIYOR — Bir mühen
dis müteahhidin yazıhanesinde çalışmak 
üzere bir daktiloya ihtiyaç vardır, fran-
sızca bilenler tercih olunur. Ankara pos
ta kutusu No. 471 re talsilâth mektupla 
mürcaat. 

DAKTİLO ARANIYOR — Bir Türk şir
ketinde daktilo ve büro işlerinde istihdam 
edilmek üzere bir Türk bayanı aranıyor. 
Muhasebeden anhyan ve İngilizce bUen-
1er tercih olunur. Tekliflerin yazı ile Bey
oğlu 254 posta kutusıma yapılması. 

İZMİRDE — 20 yataklı husuM l ^ 
hastane olan: SIHHAT EVİ içta diplo-
msdı birinci sınıf bir hemşire aranıyor. 
1 7- İdareyi eline alacak hesaplan tuta
cak, 2 — Başhemşireliğin icap ettirdiği 
bütün işleri yapacak, 3 — Ameliyathane
yi idare edecek operatörlere asslstens 
yapacak, 4 — Hulâsa hastanenin fenni 
ve idarî bütün yükünü alacak DİPLO
MALI, TECRÜBELİ BİRİNCİ SINIF BİR 
HEMŞİRB isteriz. Ayhgı: ELLİ liradır. 
Yol masrafı müesseseye aittir. Teklif 
mektublannı, bon servislerini, son çekil
miş fotograflarile beraber İZACB POSTA 
KUTUSU: No. 321 adresine müracaat. 

—16 

DAKTİLO ARANIYOR — Eski harf-
lerUe yazılı yazılan okumasoıu bilen v» 
türkçe ile fransızcayı süratle yazan TUrk 
bir bayan daktUo aranıyor. İstlyenlerin 
Galatada Ünyon hanmda 2» - 26 numa
ralara öğleden sonra müracaattan. — I 

3 - SATILIK EŞYA 
SATILIK PİYANO — Beyoğlunda Sa» 

kızağaç sokağı 76 No. h ev. Büyük bir 
pkasyon olarak Stor 1/4 kuyruklu piyano 
satılır, her gün ziyaret serbestir. — S 

ŞIK BİR ALMAN PİYANOSN — İçi 
çapraz ve demir olarak ehven flatle ace
le satıhktır. Taksim Tarlabaşı 81/1 numa-
raU terzi dükkânma müracaat. Beyoğlu. 

YENİ PİYANO SATILIK — Meçhur 
Alman markalı mükemmel üç pedaUı ye
ni bir piyano acele satılıktır. Müracaat: 
Beyoğlu Bahkpanr Dnduodalan soka-
ğmda 26 numaralı dükkânda. 

25« LIRAYA ACELE KELEPİR SATI
LIK OTOM(HIİL — Dört klglUk 908 Vtot 
modeli açık ve yan tenteleri mevcut olup 
inükemmel tamir gönajş va Me çok par
çalan yenilenmiş işler bir haldedir. İs
teklilerin Taksim sulan idaresinda bay 
Nasuhlye müracaat. Telefon 40230. 

KELEPtR MOTOStKLKT — M. B. ü. 
tnarkalı az kullanılmış dârt beygir kuT-
vetinda ac«le satılık Oalata vogrvod» 
Itoddesl DanOp sigorta han No. 4. Telefon 
A4842 - 40873. - 4 _ 

4 - KİRALIK - SATILIK 
SATILIK UCUZ EV — 2 bölüğe 

çok kullanıgh, havadar, günef^, denli fO-
rüs. Alto odan. bahçMd. harft gazı. eUkc 
Irik ve tericM tesisatı var, önünden otCH 
t>tts geçer. Her yer» giden tramvaya Y»> 
lan. Cerrahııaşa caddeslnd» K»Q1 Hanm 
Haf» OaUp ackMk No. 3. Mozkûs cadded» 
M Mo. İl dükkânda kunduracı bay Mita-
ta müracaat. — • 

SATILIK E? — FatUı Çttçır Fenerli 
Bokak No. (2) »T ahşap yedi oda, iU 
l^utfak. elektrik, tulumba, kuyu ve sar-
İücı havi İki ayn bölük, tramvaya yakm 
fevkalâde havadaı Halle» umumi man
zarası vardır. Müsait flatl» acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. 

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

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

— 2 

KİRALIK PANSİYON — Fransız ailasl 
yanmda mobilyalı bir oda kiraya verilecek
tir. İsteklilerin Galatasaray Kuloğlu sokak 
Hayri bey apartıman kat 4 madam Tani. 
Müracaat saatleri cumartesi, pazafl v» 
fcer gün saat 18 den 20 y» kadar. — 2 

f-
DOKTOR VE TÜCCARLAR İÇİN KAT 

VEYA ODALAR — Yeni bina - tam kon
for. Babıâli Cağaloğlu yokuşu başı No. 

BEYOGLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
ahnır, kâr teminatlıdır, almak istiyenler 
Sirkecide Parts oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 1 

KİRALIK — Bomontlde, Tokaloglu so-
kağmda, 12 No. h bahçeli ev, mobilyalı 
olarak uygun flatle kiralıktır. 5 odalıdır, 
banyosu ve telefonu vardır, çok güneşli 
ve havadar yerdedir. 43358 telefon No. su
na müracaat. — 1 

KİRALIK İKİ BAHÇE — Sanyerde 
Sular caddesinde biri motor ile su çıka
rır, diğeri beygirle işler kovalı dolabı 
vardır. Müracaat: Beyoglunda Tarlabaşı 
caddesinde 110 No. lı atelyede bay »Ke
male. . — 10 

ACELE SATILIK ARSA — LâleU Ordu 
caddesinde 337,75 metrs murabbaı arsa 
satıhktır. İstiyenler Şişli Osmanbey Kı
rağı sokağında (31) numaralı haneye 
müracaat etsinler. — 1 

DEVREN ACE£E SATILIK BAKKALİ
YE MAĞAZASI — Kadıköy Yeldeğirmenl 
tramvay caddesinin en işlek mahalllndo 
ve Süreyya apartımanı karşısmdakl bak
kaliye dükkânı devren satılıktır. Talip 
olanlann derunundakl bay Edibe müra-
caatlan. — 1 

KİRALIK — Çenberiitaşta Tavukpaza-
nnda Mehmedpaşa sokağında 10 No: lx 
Meşrutiyet hanı mart iptidasmdan itiba
ren kiraya verilecektir. İstekliler Bahçe-
kapıda Celâlbey hanmda 46 No: lı yazıha
nede Avukat Şevkete müracaat etsinlet. 

— 2 

5 — MÜTEFERRİK 
İKİ BİNEK ATI ARANIYOR — İyi yaf

ta iki binek hasrvanı almacaktır. Satmak 
istlyenlerin, Süleymaniye Deveoğlu yo
kuşu No. 18 hanede Mustafa Sabrl Zırha 
bizzat veya telefonla müracaatısın 22957. 

— 1 

GAYET MÜHİM KÂRI — Vasi komis
yonla yapılacak bir İş içüı kâfi mikdar-
da sermayesi olan arkadaşla anlaşmak 
istiyorum, sermayesine dokunulmıyacak 
ve garantilidir. Muntazam yazıhaneleri 
ve teşkilâtı oKuüar sayam tercihtir. Mu-
vazzah adreslerile Akşam'da A. M. adre
sine mektupla müracaat. — 5 

ALMANCA. İNGİLİZCE VE FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarma hazırlık dersleri 
için) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat va felsefe agre] eliğine malik 
ve tstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Flatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü-
racat. — 2 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda İ3ri dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokatlıyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 el kat. — 6 

HUSUSİ VE MÜNFERİD DANS DERS
LERİ — Beyoğlu Karlman karşısmda 
Nur 21ya sokak 3 No. Her gün müracaat 
saatleri 12 - 14 - 17 - 21 e kadar. En son 
danslar tedris olunabUlr. Profesör Pa-
nosyan. *"• ̂ ^ 

UCUZ ODUN VE ENKAZ — Kasımpa
şa Deniz hastanesi inşaatında kilosu bir 
kuruşa satüıyor. — 2 

MEKTUPLARINIZI 
Gazetemiz idarehane 

rak gâstermiş olan kaı 
M.Z —A.M —HLt 

namlarına gelen mekt 
nemizden aldırmalar 

I !lı! İVİU 'A 
eyva tuzu 

EN HOŞ VE TAZE METVALARIN USARELERtNDEN tSltHSAL 
EDİLMİŞ TABİİ BİB METYA TOZUDUB. 

KTn,sHi«riy- bir fen harikası olduğundan tamamen takUd edilebilmesi 
mümkün değildir. Hft7T"\'"'ihg', mide yanmalarım ekşiliklerini ve muannit 
İnkıbazları giderir. Ağız kokusunu İzale eder. Umumi ha3ratm Intizamas-
pıyit̂ ıını en emin surette Islâh v« insana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYO(ja.ü — İSTANBUL 

Sipahi Ocağı İdare Heyet inden: 
Ocağın yıllık kongresi 30/1/938 tarihine tesadüf eden pazar günü saat 

18 de Ocak salonlannda yapılacaktır. Meıkûr günde saym âzalarm hazur bu
lunmalarım rica ederiz. 

•\<^A 

:K?-i REOSIL 
öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınlığı ve göğüs nezlelerin
den sizi kurtaracak en iyi i lâç 
budur. 
Her eczaneden İsrarla isteyi-

iiilâlMiâ 
6 R I P , B A Ş ve P İ Ş A Ğ R I L A R I , 
NEVRALJİ, ARTRITIZM. ROMATİZMA 

ve bütün ağrılarını dindirir. 

60Z 
Pudra renkle
rinde inkılâb 

yaptı 

Bu yeni ve 
öihrıamız 
Renkleri 

MECCANEN 
tecrübe ediniz. 

On kadm da dokuzu tenlerine uy-
mıyan bir renkte pudra kul-
lanırlaa: ve yüzleri' sun'î «mak
yaj görmüş> bir şekil aldıkları gl-
H yaşlanndan fazla ihtiyarlamış 
görünürler Yeni icad edUen saya-
m ha3rret «Chromoscope> maki
nesi, pudra renklerinde bir inkı
lâp yaptığı gibi sihiril bir göa, 
mevcudiyetinden bile şüphe edo-
ceğlnlz nisbette pudra' renkleri «r 
rasmdaM ahengi ifşa etmiştir, kî  
bu, Tokalon müessesesi Mmyar 
gerlerlne bir çok tabii renkleri 

esash bir tarzda mezcetmek hu-
k&nım v«mlştir. Artık yüzünü». 
de pl&kalar halinde yapışan adi 

Artık; sizi yalnızdan fada ilir 
tijfdrlamış gösteren ve yüzü
nüzde «iPlâkalar* halinde ya
pışan adi ptıdralan bvrakın%M 
ve bir güzellik mütehassısının 
dediklerini okuyunuz: 

pudralara nihayet veriniz ve bu
günden Tokalon pudrasım sihra-
miz renklerini tecrübe ediniz. Yü
zünüzün bir tarafına bir renk v« 
diğer tarafma da başka renk bir 
pudra sürünüz ve cildinize hangi
si daha uygun geldiğini görünüş. 
Bu yeni pudrayı kullanarak cazib, 
sehhar ve adet& tabii bir güzellik 
temin ediniz. 

Posta, ambalaj veşair masarife karşılık olarak İstan
bul 629 posta kutusu adresfane (T. A. 7) rumasOe If kuruş
luk pul fünderdiğinlıde da» hususi modeldeblr kutu pud
ra ile muhtelif renklerde nümundik 4 ufak paket pudra 
gönderilecektir. Mektubunuzda her vakit kullandığuuz 
pudranın rengini de bildirmeği ımutmayuuz. 

Numune istiyenlerin çoğluğu karşısmda gönderme 
işinin birkaç gün geri kalmasının mazur gdrtilmesinl muh
terem müşterilerimizden rica ederias. 

Türk hava kurumu İstanbul vilâyet şubesinden 
28 Kânunusani 938 tarihinde yapılan arttırma neticesinde kurban derir 

lerine verilen bedel muvafık görülmediğinden arttırmanm 31 Kânunusani 988 
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Kış geldi, havalar soğudu. 
Vfak bir üşütme başınıza büyük bir hastalık çıkarabilir. 

Bunun için derhal bfr 

A L I N I Z 

P/; t 
"V/ rr,4 

SEFALİfT 
AAJ.Aan sonra Butun 

NEZLE-GRÎP-BAŞ ve ROMATİZMA 
İcabında gOnde 3 kaşe alınabilir 

Taklitlerinden «akımnız ve ısrarla SEFAIİN İ8te3riniz. 
1 lik ve 12 İlk ambalajı vardır. 

Sı L K O 
ROMATİZMA 

LU M B AGO 

Malatya Cezaevi eksiltmesi 
Malatya Nafıa Müdürlüğünden: 

^ . v f V938 cuma günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde «75457.98» lira 
T̂A ^̂ ^ Malatya Cezaevi inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

py . *^^ele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, 
fc%J^* ^^^^ hulâsası ile buna müteferri diğer evrak her gün Nafıa Müdürlü-
' ^ ' i e görülebüir. 

Muvakkat teminat 5023 liradır. 
bha rt • ^̂ "̂̂ ^ *®^''' J^^kt̂ l̂̂ '̂ ı ve en az 40000 liralık bu işe benzer iş yaptı-
kalan Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret odası vesi-
ya iT?^ ^^^ kapalı zarflanm 28/1/938 cuma günü saat 14 de kadar Malat-

afla Müdürlüğüne vermeleri. «171» 

Tahmin Adet 
*̂ reventorium ve sanatorium direktörlüğünden: 

^«ûinatı Tahmir 
**ı̂ vakkate fiat Li. 

'^'^ 1 Beyaz siyah benekli boğa 
1 Koyu kırmızı başı beyazlı boğa 
1 Kırmızı renkli öküz 

300 
375 
90 

50 
40 
50 
12 j . 1^ 1 » » dana 

**^MxUn^^^^^"^^^ mevcut olup satılması tekarrür eden y\ıkarıda cinsi, adedi 
bat/938 t a ^ ^ ^̂  teminatı muvakkateleri gösterilen boğa, öküz ve dana 7/Şu-

ı̂̂ du&ü p^^^^ "̂ ^̂ ^̂ ^̂  pazartesi gün ü sabahleyin saat onda müessesenin bu
lacakla °̂ ^̂ *̂ Valdebağmda Preventorium Direktörlüğünde satüacaktır. 

J^ muayyen gün ve saatte müracaat eylemeleri ilân olunur. İ407> 

< * i ^ 

Kumbeır» biri 

Çİ2MR 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 

ZIRRffllBPNKaSI 
SAÇ BAKIMI 

Güzellitia en birinci fartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri T* saç köklerini tedavi eden 

terisi mücerreb bir ilâçtır. 

c M A M A 
Dr. H. Ş i N A S I 

Besler ve kuvvetlendirir :] 
En sağlam 

En Ucuz 
Hesap defterlerini 

AKŞAM matbaasında 
bulacaksınız. 

Yevmiye defterleri 
Kasa defterleri 

Defteri kebirler 
Muavin defterler 

En iyi cins kâada basılmış 
ve İngiliz prese kartonu üe ciltlen
miştir. 

F i y e t l e r 
300 lahifeli 140 - 160 kuTuş 
5oO » 175 - 200 » 
400 » 250 - 275 » 
* Akçam matbaası 

Telefon: 24240 

Dr. MEHMED İZZET 
Dahiliye mütehassısı 

Muayenehane: Caftalotlu Nuruosmanlye 
caddesi Mo. 17 Baha Bey Apartunam pa-
ŞUdan maada bergûn 19-17. ^««taiapı»» 

Saclarınızı Dökülmekten Koruyunuz! 

I !/• 17F411 \\ 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanıu 
kolay lûr saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESt 

BEYOĞLU - ISTANBUL 

Beyoğlu mıntıkası tahsilat müdürlüğü 
Feriköy Tahsil Şefliğinden: 

Şubemize kazanç ve muamele vergisinden borçlu Jüt mensucat dokuma li-
mited şirketinin İstanbul ithalât gümrüğü Beşiktaş Antreposunda mevcut ve 
mahcuz 80 balya Jüt ipliği gümrük resmi muamele vergisi ve sair bUcümle rü
sum müşteriye ait olmak üzere 2/Şubat/938 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 2 de mahallinde ı»tılacağından isteklilerin güvenme akçalarile mahalli mess-
kürde bulunmaları ilân olunur, (443) 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Devlet Demiryollan Umımı Müdürlüğündaı: 
İdaremizin muht^il işletmelerinde iâtihdam edilmek üzere 177 lira ücreUa 

BBŞ TABtB ALINACAKTIR. İhtisası olanlar tercih edilecektir. Süüerl 46 den 
fazla olmamak şartiyle taliplerin ufsık bir Tercümelhal ve Fot<^af İle Zat İşle
ri Müdürlüğüne müracaatlan. (208) (487) 

Deniz Kliçllk nakliye esnafı cemiyetintlen! 
937 yılı hesaplarımızm tetkiki ve 938 çalışma esaslarının idare hey'eti 

tarafmdan izahı İçtn Umumi hey'etimizin 5/2/938 Cumartesi günü saat 12 da 
Eminönü Halkevi salonunda toplanacağım bildirir. Cemiyetimiz âzalarmın her 
halde içtimaa iştiraklerini rica ederiz. M. 1450 
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^^ 

Dünya mevaddı gıdaiyesi arasında en büyük mükâfatla zafor nişanını, 
diplom donör ve altın madalyayı kazanan ve bu suretle birinciliği 

bihakkın tasdik olunan 

HASAN Ö Z L O UNLARI 
Vitamin, Kalori, Gıda, Sıhhat 

Pirinç, Yulaf, Mercimek, Buğday, İrmik, 
Patates, Mısır, Türlü, Bezelye, Badem, Çav
dar Özü Uniannı Çocuklarınıza Yediriniz. 

Allahm yarattığı saf hububattan alman vitamini ve kalorisi, kuvvet 
gıdaiyesi çok olon Hasan Özlü Unlarma doktorunuz şehadet eder ki haya
tın ve tabiatın en mugaddi ve en mükemmel gıdasıdır. Hasan özlü Unlan 
çocuklarınıza Lam afiyet temin eder. Neşvünemalarma yardım eder. On
ları çabuk büyütür. Neş'eli, tombul, hastalıksız yapar. Hasan 
Özitl unlarile çoi: leziz muhallebi ve çorba ve yemek yapılır. Mutlaka 
H A .1 A N markasına dikkat. 

"fıuy 

P A T I 
İş ve dış basur memelerinde, basu memelerinin her türlü iltihablarında, 

cerahatlenmiş fistüUerde, kanayan basur memelerinin tedavlsinda 
daima muvaffakiyetle gifayi temin eder. 

Bayanların sıhhatleri İçin elzem 
en mükemmel ve sıhhî 

t t tva le t Tbeaslerldi^ 

Dikkat Edini 
ve 

Pertev çocuk pudrası 
üe 

Adi Talk pudralarını 
karıştırmaymız. 

ASiPiN 
Romatizma ağrıları 

için en iyi ilâçtır 

İ l â n 
Şark Değirmenleri T.A.Ş 

Hissedarlar heyeti umumiyesl nizamna-
mel dahilinin ve ticaret kanununun 
maddelerine uyarak 9 mart 1938 çarşam
ba günü saat 11 de tstanbulda Ömer Abit 
hanmdaki daireyi mahsusada adi surette 
toplanacaktır:. 

Rnznamei müzakerst: 
1 — 1937 senesi muamelâtuıa aid mec

lisi idare ve murakıp raporlannm okun
ması, kabul ve tasdiki, 

2 — 1937 senesi bllâtço ve kânı zarar 
hesabının tasdik ve meclisi idarenin ib
rası. 

3 — Nizamnamei dahilinin 12 nci mad
desine göre meclisi idare âzalannm yeni
den seçilmesi, 

4 — Yeni yıl için murakıp seçilmesi v» 
ücretlerinin tayini, 

5 I— Meclisi idare âzalannm şirketle 
muamelei tlcariyede bulunabilmeleri ve 
şirketin yaptığı muamelei ticariye nevin
den muamele yapabilmeleri İçin ticaret 
kanununun 323 ve 324 ncü nftıddelerine 
göre lâzımgelen izin verilmesi. 

En az 30 hissesi olupta heyeti umuml-
yeye girmek istlyen hissedarlarm hisse 
senedlerinl, nizamname! dahilinin 26 nci 
maddesine tevfikan, toplanma gününden 
evvelki 10 gün içinde şirket kasalanna bı-
rakmalamu veya Bankalardan alacakları 
makpuzlan getirmelerini dileriz. 

HETETt İDARE 

Zayi — 1331 senesinde Kabataş idadi
si birinci smıfmdan almış olduğum tas-
dllmameml zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Beşiktaş Hasanpaşa Deresi 51 No. 
Ahmed Gülge« 

D r . N I Ş A N Y A N 
Hastalarım hergün akşama kac 
Beyoğlu. TokatUyan oteli yanm 
Mekteb sokak 35 No. lı muayeneha

nesinde tedavi eder. 

D E N İ Z Y O L L A R I K O O P E R A T İ F İ N İ N 

^ KOCATAŞ SUYU ve 
HER YERDE ARAYINIZ 

Çünkü, Kocataş suyu îstanbulun en hafif ve şifalı sularmdan biridir. Mikyası ma' derecesi birdir. Hazım ve 
müdrlrdir. Membamda fennin en son terakkiyatma göre toplanmakta ve emaye borularla sahile getirilmekte
dir. Şişeler her defasmda sodalı kaynar su İle ve otomatik tesisatla dezenfekte edilmekte ve el değmeden doldurul
maktadır. Şimdiye kadar Karakulak sulan hakkmda gösterilen emniyet ve rağbetin Kocataş suyu ve gazozları 
hakkmda dahi esirgenmemesini Kooperatif muhterem müşterilerinden rica eder. 

Kooperatif halis Karakulak sularım gene eskisi gibi satmakta devam edecektir. 
Kooperatif 
Merkez Deposu 
Beyoğlu Bayiliği 
İstanbul Bayiliği 
Kadıköy BayiKğl 
Galata Bayiliği 

Tophane. Telefon: 44893 
Galata Fermeneciler; Telefon: 40712 
Taksim Aydede caddesi Talât İneli 
Sultanahmed, Akbıyık. Şeref Memlşoğlu. Telefon: 21934 
Muvakkithane sokağı No. 15. Telefon: 60466. 
Necatibey caddesi No. 84 Mehmed Ali. 

Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado Akşam Matbaası 


