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K İLÂNLAR 
ve en tesirli 

{tân vasıtasıdır 
4 dtttfsı: 125 kuruş 

I Akşam ilân.servisi, telefon 24240 

Sen̂ ' 20H— No. 694Î —* Fiati her yerde 5 kuruş 

AKSA 
Devlet Nüshası 

Hesap defterleri 
En iyi kâğıda basılmış, hakikî İngiliz prese 
kartonu ile cildlenmiş sağlam, zarif ve ucuz 
Yevmiye, kasa defterleri - defteri kebirler -

muavin defterler 
200, 300, 400 sahifeU: 140, 175 ve 250 kuru.f 

Akşam matbaası — Telefon: 24240 

PAZAR 20 Şubat 1938 Telefon: 24240 (İdAre) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

Vmti Papenin beyanatı 
''Şimdi mesele Cermenlik sahasında 

bu temessûlû kolaylaştırmaktıry, 
"Cermen kavmine ayrılan sahada inkişaf zaruret 
ve imkânlan için de ayni fikirler hâkim olmalıdır,, 

Berlin 19 (A.A.) — Angriff gazetesi 
von Papen ile yaptığı bir mülâlcatı 
neşretmelctedir. Bu mülakat esnasın
da von Papen ezcümle şöyle demiştir.! 

«Siyasî mücrimler için Avusturya-
da Uân edilen umumî af tam olmalı
dır. Avusturyanm Avrupadaki vazi
yetini Almanyaya karşı olan tarzI 
hareketinden ayırmanın kabil olma
dığı hakkmdaki İcanaat gittikçe kuv
vet bulmaktadır. Şimdi mesele tali
hin bize cermenlik sahasmda nasib 
ettiği bu temessül keyfiyetinin sey
rini kolaylaştırmaktır. 

Aynı faaliyetin fikir ve ruh saha
larında da tecelli etmesi lâzımdır. 
Cermen kavmine aynlan sahada in
kişaf zaruret ve imkânlan için aynı 
fikirler hâkim olmalıdır.» 

Naziler her teşekküle ser-
besce girecekler 

Viyana 19 (Akşam) — Viyana ve 

Solda yeni Avusturya kabinesinde 
nazi mümessili B. lnquart, sağda 

Alman - Avusturya ittifakını 
hazu'Iıyan Von Papen 

Berlinde aynı zamanda neşredilen 
bir tebliğe göre Avusturya Nazileri, 
vatanperver cephesine ve diğer si
yasî teşekküllere serbesçe ve müsavi 
haklarla girebileceklerdir. Tabiî bun-

lann faaliyeti Avusturya kanunuesa-
lisi çerçevesi dahilinde kalacaktır. 
Almanya buna mukabil, Alman nal-
zilerinin Avusturya işlerine kanşma-
larmı menedecek tedbirler alacaktır. 

Avusturyanm iktisadî ve para; si
yasetinin prensipleri olduğu gibi ka
lacaktır. 

Bu tebliğin Almanya hükûmetile 
İttifak edilerek hazırlandığı için bu 
hükümetin de mesuliyeti tahtmda 
tatbik edileceği ehemmiyetle kayde
dilmektedir. 

Aftan istifade edenler 
Viyana 19 (A.A.) — Siyasî cürüm

lerden dolayı mahkûm olup umumî 
aftan istifade edenlerin mikdan 600 
olarak tahmin edilmektedir. Bunla
rın yüzde otuz beşi marlcsist partisi
ne mensubtu. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Sirkeci istasyonunun 
etrafı açılıyor 

Nafia, deniz kenarındaki kulübeleri 
kavun karpuz sergilerini yıktırıyor 

%. \ s > ! ••' -f 

Çok müessif bir Itayıp 
Eski Ziraat Vekili B. Sabri 

Toprak vefat ettî 

"1 

Tıktınlması takarrOr eden Sirkeci İstasyon lokantası ve gazinosu 
Nafia Veiâleti Sirkeci şimendifer 

istasyonunun etrafım açmak için yap-
öıakta olduğu tedlakleri bitirmiş ve 
faaliyete geçmiştir. İstasyonun cad
deye çüaş tarafmdaki küçük mey-
d^cığı kapıyan polis ve inzibat dai-

relerile çalğüı istasyon gazinosu yık-
tınlacaktır. Bu suretle meydan çok 
genişlemiş olacaktır. Meydamn orta
sına ileride bir park yapılması da dü
şünülüyor. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

istanbul umumî 
hapîsanesî lağvediliyor 

Mahkûmlar, bundan sonra mahkûmiyet müd
detlerini taşra hapishanelerinde geçirecekler 

Merhum B. Sabrl Toprak 
Manisa mebusu ve eski Ziraat Ve

kili B. Sabri Toprağm dün akşam 
saat 19,5 da Taksimde SıraselvUer-
deki Alman hastanesinde vefat etti
ğini büyük bir teessürle haber aldık. 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ftlclca^l* 

Arsası üzerinde yeni Adliye sara
y ı m inşa edileceği hapishane bina:-
sında bulunan mahkûmların yann-
^J^ itibaren Kocaeli, Tekirdağı ve 

Ursa hapishanelerine nakillerine 
taşlanacak ve bu iş süratle bitirile
cekti?. 
'^A^^^ığınu?- malûmata nazaran ha-
P'^ane binası V^llıp arsasına Ad-
. ^^ ^ a y ı yapıldıktan sonra İstan-
uida ^ r , d ^ a hapishane binası ya-

pılmıyacak, bu suretle Istanbuldan 
hapishane tamamüe kaldırılmış ola
caktır. 

Bundan sonra İstanbıü mahkeme
leri tarafından mahkûm edilen müc
rimlerin hepsi muhtelif vilâyetler ha
pishanelerine gönderilecekler ve mah
kûmiyet müddetlerini oralarda geçi
receklerdir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Gramer 
Tanınmış imza sahibi muharrirler 

arasında We itilâf hasü olamıyor; 
gazetelerin ijnlâsını tevhid edemiyo
ruz: 

•Futbolcu* mu denecek? 
•Futbolcu» mü? 
•Kabul», •Nasrattin», •Ahmed» 

mi?... Yoksa €kabulü», *Nasreddin», 
•Ahmet» mi? 

Apostrof nerelerde kuUanthr? 
Tereddüd edilen daha bin bir keli

me ve şekü ki, imlâmızı eski harflerin 
anarşisine sürüklüyor; ve, en kötüsü, 
bu zapt ve raptsızlık yazı düimizin 
tabiati haline geliyor. 

(Keza: •Tabiatı» mı, •tabiati» mi?) 

On yaşım dolduran yeni imlâmm 
artık ıttıradsızlıktan kurtars(üc. 

Bir grameri li İJİirRöTÜPH*» 
ANKARA 

Başvekil ve Hariciye 
Vekili dün şehrimize geldi 

Saraya giderelt M M i tazimlerini arzettiier 
bugün yahut yarın Anitaraya liiineceltier 

Başvekil B. Celâl Bayar Haydarpaşa istasyonunda 
BaşvekU B. Celâl Bayar refakatin

de Hariciye Vekili B. Tevfik Rüştü A-
ras. Baş Vekâlet kalemi mahsus mü
dürü B. Baki Sedes, Hariciye Vekâle
ti hususî kalem müdürü B. Tevfik 
Âmir Kocamaz olduğu halde dün saat 
11,30 da Diyarbakır trenine bağlar 

nan hususî vagonla Ankaradan şehri
mize gelmiştir. 

Reisicumhur naıruna seryaver B. 
Celâl, hususî kalem müdürü B. Sü
reyya, Nafia Veldli B. Ali Çetinkaya, 
şehrimizde bulunan bazı saylavlar, 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

ingiltere bundan sonra 
sesini işittirecek 

Clıanıberialn"lngllterenin,son senelerde Işltilmiyen 
sesi, şimdi işitileceit,, diyor 

Londra 19 (A.A.) — Birminghamda bir nutuk söyliyen Chamberlain İngi
liz siyasetinin hedefi her şeyden evvel sulhun idamesi olduğunu kaydetmiş ve 
ezcümle demiştir ki: 

«Sulhu idame etmek istediğimizi soyuyorum. Fakat bundan atil kalmak 
ve ümid ile iktifa etmek istediğimiz manası çıkarılmamalıdır. Bilâkis yeni bir 
harbin çıkmasma sebep olabUecek her türlü hâdiseye meydan vermemek için 
faal ve müsbet bir şekilde harekete geçebilmek üzere her fırsattan istifade et
meği kendimiz için borç telâkki ediyoruz. Tekrar silâhlanma sahasmda büyük 
adımlarla ilerlediğimizi bildirmekle bahtiyarım. Her gün yeni silâhlar yapıyo
ruz. Ve bu silâhlar sayesinde günden güne kuvvetleniyoruz. Bu yeni kuvvetten 
hasıl olacak neticenin meyvalanm vermekte gecikmiyeceğini söyleyebiliriz. 
İngilterenin sesi bu son seneler zarfmda işidilmemekte idi. Bu ses şimdi bütün 
Avrupa meclislerinde işitilecektir.» 

Deniz Gedikli erbaşları 
âbideye çelenk koydular 
Taksim Cumhuriyet âbidesi etrafında da 

parlak bir geçit resmi yaptılar 

Genç bahriyeliler âbide etratmda çelenk koyma merasiminde 
Deniz gedikli erbaş hazırlama oku

lu 1937 senesi mezunları, deniz talim 
taburunda tahsil devrelerini ikmal e-
derek donanmaya ilhakları münase-
betile dün saat 15 te merasimle Cum

huriyet âbidesine çelenk koymuşlar
dır. 

Merasimde İstanbul merkez kuman
danı Tüm general İhsan İlgaz, deniz 

(Devamı 4 üncü sahifede) 



Sahife 2 
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A K Ş A M 

D ü n Creceki ve B u Sabaltki Haberler 
20 Şubat 1938 

1 
İngiliz l(abinesinin fevlcaiâde 

toplantısına sebep ne? 
Selâhiyettar mahafil, içtimai nazırlar 
arasında ihtilâftan ziyade Avusturya 

meselesine atfediyorlar 
Londra 19 (A.A.) — Kabine bugün 

saat 13 de fevkalâde bir toplantı yap
mıştır. Kabinenin fevkalâde toplan
tısı saat 18,20 de nihayet bulmuştur. 
Müzakereler 3 saat 20 dakika sürmüş
tür. Kral sekizinci Eduvardm istifa-
smdanberi bımdan uzun bir kabine 
toplantısı yapılmamıştı. 

Kabine yann pazar olmasına rağ
men, öğleden sonra saat 13 de tekrar 
toplanacaktır. 
Londra 19 — Chamberlainin mutad 

hilâfına kabineyi toplanmağa davet 
etmesi Başvekil ile Hariciye Niızın 
arasında ihtüâf çıktığına dair dola
şan şayialar hakkında birbirini nak
şeden haberler deveran etmesine se-
beb olmuştur. 

Reuterin muhabiri bu haberlerin 

büyük bir ihtiyatla karşılanmağa 
devam edihnesi lâzımgeldiğini ehem
miyetle kaydetmektedir. 

Görünüşe göre kabine bugün daîıa 
ziyade, Avusturya - Almanya itilâfı 
hakkmda dün mufassal malûmat al
dığı, Berchtesgaden mülakatı hak
kmda Fransanm noktai nazarını im
rendiği ve dün Chamberlain ile B. 
Eden, Avusturya meselesi ile diğer 
bazı meseleler hakkmda Grandi ile 
görüşmek fırsatını elde ettikleri İçin 
toplanmaktadır. Binaenaleyh Fran-
sayı süratle tenvir edebilmek ve pa
zartesi günü Avam kamarasında is
tenilecek malûmatı tam olarak ve
rebilmek üzere vaziyeti gözden ge
çirmek için Chamberlainin nazırları-
m içtimaa: davet ettiği söylenebilir. 

Amerikada 
iktisadî buhran 

B. Roosevelt 1933 
senesindeki müşkilâtla 

karşılaşıyor 
Yaşington 19 (A.A.) — Siyasî ma-

hafiller, Rooseveltin 1933 senesinde 
maruz kaldığı müşkilâtla gene kar
şılaştığım ve gene ayni çarelere baş 
vurduğunu kaydetmektedirler. 

Roosevelt, işsizlere yardım etmek i-
çin devletin kasalarını genişçe aç
makta, tatbik ettiği maliye ve para si
yaseti ile sanayicileri istihsallerini çok 
mıkdarda arttırmağa ve Amerikalı
ları para sarfetmeğe teşvik etmekte
dir. 

Bir yandan da ziraî istihsalâtm 
-kontrol altına almması kendisine zi
raî mahsulât fiatlerini ibka veya art
tırmak imkânlarını verecektir. 

Bununla beraber beynelmilel para 
vaziyetini 1933 deki vaziyetten fark
lı olduğu keyfiyetini nazarı dUckate al
mak lâzımdır. 
1 Roosevelt, doların kıymeti düşürül
düğü takdirde bu ameliyenin 1935 se
nesinde olduğu gibi fayda tevlid et-
mlyeceğini bilmekte ve paramn kıy
meti düşürüldüğü takdirde gelecek 
ay İngiltere ile Amerika arasmda baş-
lıyacak olan müzakerelerin muvaffa
kiyetini tehlikeye düşüreceğini tak
dir etmektedir. 

Pamuk mukaveleleri 
Remanya Ticaret Nazırile 

Bükreş elçimiz arasında 
imzalandı 

Bükreş 19 (A.A.) — Türkiye elçisi 
ile Romanya ticaret nazırı arasında 
pamuk mukavelesi bu sabah imza 
edilmiştir. Son defa Türkiye ve Ro
manya arasmda aktedilen ticaret 
anlaşması bu pamuk satışı ile fülî 
sahaya girmiş bulunuyor. Bu sene 
zarfmda iki memleket ticaret müna-
fid>etlerinin evvelki senelere nazaran 
Üç misU gehişliyeceğine itimat etmek 
lâzım gelir. 

KahireJa hâdiseler 
Meclis reisi Mahir paşanın 

arabası taşa tutuldu 
. Kahire 19 (A.A.) — Vefd partisin
den çıkanlmış olan meclis reisi Mahir 
paşa bugün Kahire içindeki intihab 
mıntakasma giderken civardaki halk 
tarafından hücuma uğramış ve ara
bası taşa tutulmuştur. 

Kahire 19 (A.A.) — Yeşil gömlek
liler kurumunun İskenderiyedeki 
dünkü toplantısında olan çarpışma
larda elli kişi yaralanmıştır. Bu ara
da Nahas paşa lehinde nümayişler 
yapılmış, yaşa diye bağnlmıştır. 

Matbuat hürriyeti 
Fransız Adliye Nazın: 

"Gazeteci korkusu devlet 
adamlarını kiyasete 

sevkeder„ diyor 
Paris 20 (A.A.) — Adliye Nazırı 

Campinchi, Fransız ve ecnebi gazete
cilerin toplantısında, matbuat mese
lesinin ana hatlarmı anlatmıştır. Ad
liye Nazın, yazı ve fikir hürriyetiıün 
korunması lüzumunda ısrar ederek 
demiştir ki: 

«Gazeteci korkusu siyaset adamla
rım kiyasete sevkeder. Fransanm ba
şına gelebilecek en büyük felâket 
matbuatın hürriyetini kaybetmesi ya
ni devletin veya hükümetin emri al
tına girmesidir.» 

Adliye nazırı, matbuat hürriyetinin 
bazı ahvalde suiistimal edildiğini ve 
binaenaleyh buna karşı koymak için 
bazı tahdidat icab ettiğini söylemiş ve 
demiştir ki: 

«Tam ve mutlak hürriyet medenî 
bir camiada yaşayamaz, bilhassa ferd-
leri iftiralardan en iyi şartlar içinde 
koruyacak kanunlar zarurîdir. Böy
le bir kanun yazı hürriyetini kaldır
mak demek değildir. Matbuatın 
mutlak hürriyeti karşısında bir de ga
zetecinin mutlak mesuliyetyi olmak 
gerektir.» 

Yugoslavyanın nüfusu 
Belgrad 19 (A.A.) — Resmî istatis

tiklere göre Yugoslavya'nın haliha
zırdaki nüfusu 14,400,000 kişidir. 

SovyeT 
konsoloshanesinde 

Birinci Petro filiminin 
gösterilmesi münasebetile 

bir ziyafet verildi 
Sovyet general konsolosu B. K. 

Georgiefsky ve zevcesi dün gece Bey-
oğlundaki konsoloshanede bir akşam 
ziyafeti vermişlerdir. Ziyafete vali ve 
belediye reisi B. Muhiddin Üstündağ, 
bazı mebuslar, sanatla alâkadar mü« 
nevverler, matbuat müntesipleri da
vetli idi. 

Yediden itibaren davetliler gelmiş
ler ve konsoloshanenin büyük salo
nunda hazırıma Moskovadaki Kültür 
parkını, Sovyet inkilâbımn 20 inci 
yılını, birinci Petronun hayatını can
landıran füimler gösterilmiştir. 

Tas ajansı mümessili doktor 
Mayzel matbuat meslekdaşlarma kar
şı mutad nezaketini göstermiş; da
vetliler geç vakte kadar konsolosha
nede kalmışlardır. 

İtalyan kabinesi de toplandı 
Ronıa 19 (A.A.) — Nazırlar mec

lisi, bu sabah saat 10 da B. Mussoli-
ninin riyasetinde toplanmıştır. 

GÜNÜN HADİSELERİ 

Avusturya meselesine 
raŞmen... 

Almanya ile italyan'ın 
arasından su sızmıyorl 
italya ile Almanya arasmda hayli iler

lemiş bir kaynaşma olduğmıu muhtelif 
h&diseler isbat ediyor. Eskiden Avustur-
yanm ilhakı mevzuu bahsolunca, Mussoli-
ni haykırmıştı: 

— Brenner geçidine bir milyon asker 
yığanm... Avusturya'yı işgal ederim. 

Ve tahşidata da başlamıştı. 
Halbuki, bu sefer, İngiltere ve Fran

sa diplomasisUe matbuatının önüne, 
Schuschnigg - Hitler mülakatı bir sür
priz gibi çıkıyor... Âlem telâşta! Fakat 
ilhak İşine aleyhdar sanılan İtalya'da 
hareket yok. 

Bilâkis, iki dost devletin matbuatı, bir
birinin her türlü faaliyetini «münasip
tir, muvafıktır!» tarzındaki sözlerle kar
şılamağa ahdetmiş gibidirler. Meselâ, AI-
manyada karışıklık olduğuna dair geçen
lerde çıkan haberleri, İtalyan matbuatı 
şu tarz serlâvhalarla red ve tekzip ede
rek âdeta bir Alman asabiyeti göstermiş
lerdir: 

Giomale d'İtalia: «Yeni bir yalan ta
arruzu», Tribuna: «Yalan siyaseti», Mes-
saggero: «Sunî bulutlar»... 

Londra matbuatı İtalyan faşizmini ten-
kid edecek olsa, bu sefer de. Alman ga
zeteleri, kendi kozlarını müdafaa ederce
sine hücumlara başlıyorlar. 

Son Avusturya hâdiseleri dolayısile, 
İtalyan gazetelerinin B. Hitleri fevkalâ
de haklı bulmaları büsbütün karakteris
tiktir. 
L'İnformazione Diplomatica ecnebi mem

leketlerde İtalya'nın Avusturya mesele
sine karşı muhalif vaziyeti takmdığma 
dair haberleri külliyen reddettikten son
ra, bilâkis son hareketin 1936 temmuz 
anlaşmasına tamamile muvafık olduğunu; 
İtalya'nın böyle bir siyaseti zaten tasdik 
eylediğini; ayni dil, ırk ve kültürle birbi
rine bağlı iki komşu milletin teşriki me
sailerinden daha tabiî hiç bir şey olmıya-
cağını söylüyor: 

«Avusturyanm istiklâlini, Alman aleyh-
dan olarak tavsif etmek bazı Fransız 
mahafilinin görüşüdür; bu da yanlış bir 
telâkkidir!» diyor; ve: «İki Alman devle
tinin bu suretle imtizacı yalnız tabiati eş
ya muktezası değil, ayni zamanda sul
hun de garantisidir!» diye ilâve ediyor. 

Brenner ' tahşidatmdan bugüne ' kadar 
Alman - İtalyan siyasetlerindeki değişik
liği ve yakınlığı ölçmek için bundan âlâ 
miyar olamaz. 

F. Tanur 

Hariciye Vekilimizin 
Kahire seyahati 

Mısır Hariciye Nezareti 
ziyaret programını hazırladı 

Kahire 19 (A.A.) — Hariciye neza
reti, mart ayı zarfında Kahire'ye gel
mesi beklenen Türkiye Hariciye Ve-
küi doktor Tevfik Rüştü Aras'm bu 
ziyareti hususundaki programı hazır
lamıştır. Halen Kahire'de bulunan 
Mısırın Ankara elçiliği sekreteri, bu 
programı Türkiyeye götürecek ve 
doktor Aras'a bildirecektir. 

Millet Meclisi binası ' 
Yerini tercih için 3 proje 
Vekiller heyetine verildi 

Ankara 19 (Telefonla) — Yeni Bü
yük Millet meclisi binası projeleri 
İçin ecnebi mimarlardan müteşekkil 
hakem heyetinin seçtiği üç proje 
Başbakarüığa verilmiştir. 

Vekiller heyeti bu üç projeden bi
rini seçecektir. Seçüen projelerin 
hangi mimarlara aid olduğu katiyet
le bilinmemekle beraber üçünün de 
ecnebi mimarlara aid olduğu söyle
niyor. _ ^ 

Et ucuzluğu 
Demiryolu tarifeleri yüzde 

on indirilecek 
Ankara 19 (Telefonla) — Et ucuz

luğunun bütün memlekete teşmili 
yolvmda alman yeni tedbirler arasm
da kasaplık hayvan nakliyat tarife
lerinin yüzde on nisbetinde indiril
mesi de vardır. Devlet demiryolları 
idaresi tarifelerde bu tenzilâtm ya
pılmasını kabul etmiştir. 

B. Tataresco bugün Belgrada 
gidiyor 

Bükreş 19 (A.A.) — B. Tataresco 
yarın Belgrada hareket edecektir. Na
zır aym 24 ünde İstanbulda buluna
caktır. 

B. Chamberlain, Eden ve 
Grandi iki defa görüştüler 
İtalya Avusturya isi hakkında fikrini bildirmedi, 

anlaşma ihtimalleri hakkında Londrada mütalâalar 
Londra 19 (A.A.) — Grandi, Cham

berlain ve B. Eden arasında dün ya-
püan iki mülakat esnasmda îtalyan-
İngUiz münasebetlerinin ıslahı mese
lesi görüşülmüştüi". 

Görünüşe göre bu iki mülakat 
Avusturya hâdiselerinin B. Mussoli-
niyi daha uzlaştırıcı bir hattı hai'e-
ket ittihaz etmeğe sevkedeceğini ümit 
eden İngilterenin teşebbüsü üzerine 
tertib edilmiştir. 

Öğrenildiğine göre dünkü görüş
melerin bir başiangl} mahiyetinde 
telâkki edilmesi lâzımdır. Chamber
lainin etrafındakiler dünkü mülakat
tan sonra ingiliz nazırlannın hâlâ 
B. Mussolininin hakiki maksadlarmı 
anlamadıklarını beyan etmektedirler. 

Görüşmeler pek samimî olmuş fa
kat Grandi Berchtesgaden itilâfları 
hakkında İtalyanın noktai nazarla-
rmı bildirmekten sarahaten imtina 
etmiştir, 

Londra 19 — Dün Londıada B. 
Chamberlain, B. Eden ve B. Grandi 
aracındaki görüşmeler, gazetelerde 
uzun uzadıya mevzuubahis oluyor. 
Umumî kanaat, Avusturya hâdiseleri 
görüşmelerin yeniden başlamasını 
çabuklaştırmış ise de bu görüşmele
rin esasını teşkil eylememiş olduğu 
merkezindedir. Bu sebepten, gazete
lerin büyük bir ekseriyeti. Başvekâ
let dairesindeki görüşmelerin evvelâ, 
iki memleket arasındaki muallâkta 
bulunan meselelere, yani Habeşistan, 
İspanya, yakm Şark işlerine ve on
dan sonra da ikiBci derecede Avus
turya meselesine temas eylediğini 
yazmaktadır. 

Bununla beraber, Moming Post 
And Daily Telgraph gazetesine göre, 

Chamberlain ve B. Eden üe sabahle
yin yaptığı iki görüşmeden sonra B. 
Grandi, muhatapları ile Avusturya 
meselesini görüşüp görüşmiyeceğl 
hakkında Romadan talimat istemiş 
ise de bu talimatı almağa muvaffak 
olamamıştır. Bu sebepten dolayı de 
öğleden sonra yapüan ikinci görüş
me, çok kısa sürmüştür. 

Gazeteler, bugün öğleden sonra 
kabinenin yapacağı fevkalâde toplan
tıya m^ittefikan çok büyük ehemmi
yet vermektedir. Filhakika, gazete
lerin kaydettiklerine göre, hafta ta
tili esnasında' toplantı yapmak sure-
tile anane hilâfında hareket etmek, 
ancak çok ciddî kararlar alınması 
lüzumu ile tefsir olunabilir. 

Manchester Guardian diyor ki: , 
<Şunu diyebiliriz ki İspanya, Avus

turya değildir. İngilterenin Avustur
ya istiklâli için hiç bir zaman silâha 
sarılmıyacağı çok bedihî olmasına 
rağmen, Almanya ve İtalyanın İs
panyol sahillerine yapacaklan bahri 
bir hareketin Akdenizde bir harbe se
bebiyet vermiyeceği garanti edilemez. 

News Chroncle diyor ki: 
«Bir İngiliz - İtalyan anlaşması 

şayanı memnuniyettir. İngiliz - İtal
yan anlaşması, kredi üzerine tesis 
olunamaz. Bu anlaşmanın şartları, 
peşin muamele üzerine kurulmahdiü 

Daily Herald ise, kabinede bazı fi
kir ihtilâfları olduğu şayialairını ye
niden tekrarlıyor. Bu gazeteye göre, 
bu ihtilâflar, bugün öğleden sonra 
yapılacak kabine toplantısı sonunda 
bazı nazırların istifasına' kadar gide
bilecek mahiyettedir. Bu takdirde, bu 
gazeteye göre, B. Edeni lord Halifax 
istihlâf eyliyecektir.» , 

Kutuptaki Sovyet 
âlimleri kurtarıldılar 
Heyet bütün âletlerile 

buzkıran vapuruna alındı 
Aylardanberi Şimal Kutbunda ted-

kikler yapmakta olan ve bir çok mu
hataralara rağmen bu tedkiklere de
vam eden Sovyet heyeti kurtanlmış-
tır. Dün gece Moskova radyosu Mor-
man buzkıran vapurunun, heyetin 
bulunduğu buz parçasma yanaştığmı 
ve bütün fennî âletlerle âlimleri al
dığım bildü-miştir. 

Heyet, mevcut tehlikeye rağmen, 
buz üzerinde kalarak tedkiklerine de
vam etmek istemişse de buna cevaz 
verilmemiştir. 

Butenko meselesi 
Moskovaya göre bir faşist 

mudhikesi imiş 
Roma 19 (A.A.) —̂  Butenko yai'in 

saat 19,20 de - Greenwich saatUe -
İtalyan radyolarında fransızca beya
natta bulunacaktır. 

Moskova 19 (A.A.) — Tass ajansı 
bildiriyor: Romadan bildirildiğine gö
re Butenko işi bir «faşist» mudhike-
sinden ibarettir. 

Butenko rolü bir beyaz Rus tara-
fmda'n oynanmaktadır ve neşre
dilen fotoğraflar da Butenko'nun 
fotoğrafları değildir. 

Butenko ile Moskovada tahsil et
miş olan Romadaki Sovyet sefaretinin 
kâtibi Butenko'nun oturduğu söyle
nen otele üç kere gitmeğe teşebbüs 
etmiş ise de diplomat vesikasına rağ
men otele sokulmamıştır. Kâtib bu 
vaziyet karşısında dünya matbuat 
mümessülerine müracaat ederek ken-
düerinden Butenko'yu görmelerini 
İstemiştir. Fakat faşist makamları 
Butenko'nun yerine geçen adamı 
Romadan uzaklaştırmışlardır. 

Amerikada seylâp 
Seylâp neticesinde otui 

kişi boğuldu 
Vaşington 19 (A.A.) — Waiko -

Kopu - .Hawkesbay civannda Kopu-
awahara vadisini sular basımş ve otul 
kişi boğulmuştur. 

Bir çok miktarda yağan yağmur
larla kardan nehrin sulan sedleıi 
yıktıktan sonra demiryolu inşaatın
da çahşan amelenin çadırlarını sü
rüklemiştir. 

Bu havalinin şarkmı istilâ eden su
lar mühim tahribat husule getirmiş
lerdir. Yollar ve köprüler hasara uğra» 
mıştır. Münakalât durmuştur. 

Elmansur vapuru 
Yanlışlıkla atılan bir gülle 
ile az kaldı yaralanıyordu 

Perpignan 19 (A.A.) — Zannedil
diğine göre dün bir obüsle yaralan
mak tehlikesine maruz kalan Elman-
SUT vapuru hâdisesi dört asi İspanyol 
harb gemisile bir kaç hükümet tay- ; 
yaresi arasında vukua gelen muhare
be esnasmda yapüan bir endaht yan
lışlığı neticesinde husule gelmiştir. 

Tayyareler tarafından atılan bom
balardan iki tanesi de Fransız harb 
gemisinin yamna! düşmüştür. 

Elçilerimiz arasında nakil ve 
tayinler 

Ankara 19 (Telefonla) — Muhtelit 
memleketlerdeki elçilerimiz arasmda 
geniş mikyasta; nakil ve tajdnler ya
pılacağı söylenmektedir. \ 

Talebe ve muallimler için 
tenzilâtlı tarife 

'Ankara 19 (Telefonla) — Talebe 
ve muallimler için tatbik edüen ten
zilâtlı tarifeler üzerinden yüzde elli 
tenzilâtı ihtiva eden yeni bir tarife 
hazırlandığını bildirmiştim. Devlet 
demiryollarından öğrendiğime göre 
yeni tarifenin tatbikine ay başından 
itibaren baslanacaktu*. 
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Liseden dökülenler 
sanayiimize temessiil 

edemez mi? 
Diplomasız ve mesleksiz 

kalmış adamlara dair 
Fransada, Paris civarında, yirmi 

senedenberi diplomasız tababet ya
pan bir doktor yakalanmış. Resmine 
bakıyorum: Muntazam salcallı, iti-
mad telkin eden çehreli, adetâ mü
barek denecek bir adam... Bununla 
beraber, sahtekârmış. Yakalandı işte.., 
Bizde, daha son zamanlara lıadar, çı
kıkçılar, basurcular vardı. Bir çok 
aileler, hastalarını diplomalı tabib-
lere değil, üfürükçülere, mütetabbib-
lere emanet ederlerdi. Onun için 
Fransada da diplomasız bir hekimin 
zuhur etmesi garibimize gitmiyebilir. 

Asıl şaşılacak şudur ki, bir çok 
müşterilerini tedavi etmesine rağ
men, bu adam, şimdiye kadar kim
seyi öldürmemiş... 

« — Bakın işte! Diplomasız tedavi
ler böyle ölümlere sebeb olur!» de
mek için ibret dersi verecek vesUe 
arıyorlar; fakat yok! 

Tesadüfün bir cilvesi mi diyelim, 
yoksa mütetabbib Henry Mazet'nin 
ihtiyatına mı hamledelim, her ne hal 
ise, ilâç için bile, bir tane kurban bu
lunamıyor. 

İnsanın: 
— İbret alımz, ey hakikî doktor

lar! - diyeceği gelmiyor mu? 

«Eğer her meslek diplomalı olsaydı, 
eğer diplomasız adam, işini doğru 
yapmasına rağmen, şu sahte doktor 
gibi tevkif edilseydi...» diye düşün
düm. Meselâ, bu takdirde, Edison'u 
bir keşif başında esrar kaçakçısı gibi 
yakalamak lâzımgelecekti! Ona: 

— Behey cahil! - diyeceklerdi. -
Sen ki iptidai şehadetnamesinden bi
le marumsun! Ne hakkın var ampu
lü keşfetmeğe ve jrüzlerce icadda bu
lunmaya! Haydi hapse... 

Mimar Sinan'a da: 
— Hani diploman... Yıkacağız ese

rini! 

Şüphesiz, mucidle doktorun ve 
mühendisin vaziyeti başka... Arada 
asır değişikliği farkları da var... yok
sa maazallah köprüler küldür kül
dür yıkılırdı; cenazeler evlerden sıra 
ile çıkardı, dağlara taşlara... 

Fakat işin bir de hazin tarafı var: 
Zavallı mütetabbib Henry Mazet'cik 

tahsil için parası kâfi gelmediği için 
hakikî doktor olamamış. Yoksa dip
lomasızken bile pot kırmadığına ba
kılırsa, resmî dereceleri, stajlan lâ-
yıkile geçirseydi, belki de, beşeriyetin 
iftihar edeceği büyük bir porfesör 
olacaktı. 

Gene böyle parasızlık yüzünden 
okuyamamış, yüksek mesleklerde gö
zü ve hevesi kalmış insanlara karşı 
mukavemetsüz fcir zaafım vardır. 
Kendim de mühendis olmak istiyor
dum, olamadım, onun için mi bilmem. 

Tahsil çağında, çoğu kimse şahsî 
yahut ailevî vaziyetinden dolayı oku
yamıyor. Hele bizim şimdiki cemiye
timizde bu misallere sık sık tesadüf 
ediliyor. Ortalıkta bol bol lise dökün
tüleri... Yirmi beşinin dönemecini dö
nünce akıl başa geliyor amma, iş iş
ten geçmiş... 

Doktorluk, mühendislik gibi mes
lekler için değil amma, orta ihtisas
lar, - küçük fen memurlukları, usta-
başılıklar filân için - bu gibi yanm 
tahsillilere bir çare düşünülemez mi? 

Maalesef, bu devekuşu insanlar 
şimdiki vaziyetlerinde: «Uç!» uça-
*nazlar; «yük tası!» taşıyamazlar... 
Yani, ne münevver, ne amele meslek
lerine elverişlidirler. Devlet sanajii 
bunlardan istifade için bir cihaz ih
das etse... 

Dokuzuncuda mektebi terketmiş 
y^fnıi beşlik ve ailesi için başbelâsı 
''•>• gençten, yirmi yedi yaşında yep
yeni bir müstahsil insan doğabilir... 

ânca vilayetimizdeki bir fabrikada 
' sene boğaztokluğuna çıraklık onu 

Fil; 
ik 
^macı ustası yapabilir... 

Lise döküntülerini istihsale temes-
•ül ettirmek! Bunda muvaffak ola-

Himaye heyetleri 
Gelecek yıl orta 
mekteplerde de 

kurulacak 
Şimdiye kadar fsıkir çocuklara ya

pılan yardım, yalnız ilk mekteblerde-
ki fakir çocuklara münhasir idi. Fa
kat yoksul çocukların yalnız ilk 
mekteblerde değil, orta mekteblerde 
de bulunduğu gözönüne alınmış ve 
yardım teşkilâtının gelecek seneden 
itibaren orta mekteblere de teşmil e-
dilmesi esas itibarile kabul edilmiştir. 

Bu esasa göre, orta mekteb idarele
ri şimdiden tedkikata başlamışlardır. 
Şimdilik tesbit edilen esaslara göre 
gelecek seneden itibaren ilkmekteb-
lerde olduğu gibi ortamekteblerde de 
himaye heyetleri teşekkül edecektir. 

Bu himaye heyetlerinin teşkili ve 
ortamekteblerdeki yoksul çocuklara 
yapılacak yardımın menbalarını bul
mak maksadile bu hafta sonunda 
mekteb müdürlerinden mürekkeb bir 
toplantı yapılacaktır. 

Bu toplantıda bu teşkilâtın vücu-
de gelebilmesi için bir proje hazırla
nacaktır. 

İlkmekteblerdeki himaye vaziyeti
ne gelince: İlkmekteblerde yardım iş-
lerile meşgul olan himaye heyetleri 
yüz kırka baliğ olmuştur. 

Bu suretle 2195 yoksul talebenin ö-
nüne yemekleri, ders levazımı, üst'., 
başları terpin edilmektedir. Geçen se
neye kadar yoksul talebeye ancak pa
zar, çarşamba, cumartesi günleri müs
tesna olmak üzere haftada dört gün 
yemek veriliyordu. Bu sene a'inan ted
birler üzerine, pazarları da rıhil ol
duğu halde, her gün kend'" rine öğ
le yemeği verilmektedir. Himaye he
yetleri, belediye bütçesinden temin 
edilen 5 bin, ticaret odasından veri
len 500, Emniyet Sandığı tarafından 
verilen 100 lira ve Kızılay ve Çocukla-
n Esirgeme kurumlanmn yaptıkları 
yardımdan başka resmî, nim resmî 
100 kadar müessese daha yardımda 
bulunmaktadır. 

Yakında bu yardımı bir mıkdar da
ha arttırmak üzere Halk partisinde 
bu cemiyet mümessillerinin iştiraki-
le bir toplantı yapılacaktır. Bundan 
başka bu seneden itibaren Halkevleri 
sosyal yardım teşkilâtı da bu işlerle 
alâkadar olacaklardır. 

mm m m m • • • • • 

Feci bir olum 
Muvazenesi bozuk bir 

kadın pencereden 
düşerek öldü 

Taksimde Sıraselvilerde Nuribey 
çıkmazı sokağında 130 numaralı 
apartımanm üçüncü katında oturan 
Marika adında kırk yaşlarında bir 
kadın dün evin penceresinden sokağa 
düşerek ağır yaralanmıştır. Maüka 
baygın bir halde hastaneye kaldırıl
mış ve biraz sonra ölmüştür. 

Adliye doktoru B. Enver Karan ta-
rafmdan yapılan muayenede cesedin 
gömülmesine ruhsat verilmiştir. 

Yapılan tahkikatta bu kadının akıl 
hastalığma müptelâ olduğu anlaşıl
mıştır. Marikahm, pencereden soka
ğa bakarken ânî bir buhrana kapılar 
rak muvazenesini kaybedip aşağıya 
düştüğü tahmin ediliyor. Müddeiu
mumîlik tahkikatma devam ediyor. 

E k m e k l e r i n t e m i z l i ğ i i ç i n 
Belediye, halkın temiz ekmek yeme

si için yeni bazı tedbirler almıştır. Bu 
tedbirlere göre bakkallardan evlere 
ekmek, hususî surette izhar edilen se
petlerle dağıtılacak ve bu sepetlere 
başka hiç bir şey konmıyacaktır. Ek
meklere tahsis edilen sepetlere başka 
bir şey konursa bakkallar ceza göre
ceklerdir. Diğer taraftan fınnda pişi-
rilince ekmeklerin kâğıdlara sanlma-
sı hakkmda belediyenin düşündüğü 
tedbir şimdiye kadar tatbik edilme
mişti. Belediye zabıtası talimatname
sinin müzakeresi sırasmda bu mesele 
de halledilecektir. 

bilirsek, hem ferdler, hem aileler, 
hem cemiyetler çok şey kazanacak
tır. (Vâ - Nü) 

Haklı şikâyetler 
Sokaklardaki haşari ve 

başıboş çocuklar 
tlkmektep çocukları, mekteple

rin tatil vaktinde bir kazaya uğ-
ramasınlar diye mektep bulunan 
sokaklara: «.Burada mektep var
dır.* lâvhası talik edilmişti. Bu 
tabelâ şoförlere, arabacılara bir 
ihtar mahiyetindedir. Ve pek ye
rinde bir tedbirdir. 

Fakat bazı semtlerde görüyo
ruz: Toplu bir halde mekteple
rinden çıkan çocuklar içinde bir 
çok yaramaz ve muzipler var. Bu 
yaramazlar, takılmak maksadile 
arkadaşlarını arkadan itiyorlar, 
ayaklarına çelme takıyorlar ve bu 
yüzden bazan feci kazalar olu
yor. Bacak, kol kınlıyor. Manevi 
tehlikeler caba.. Bunlar saymak
la tükenmez... 

Bu çocuklara uslu, derli, toplu 
bir halde mekteplerinden çıkıp 
evlerine gitmelerine nezaret eden 
öğretmenlerinden kimse de ken
disini vazifedar görmüyor! 

Vaktüe sübyan ve iptidaî mek
teplerinden çıkan çocuklar, semt
lerine göre tabur halinde ve bir 
mubassırın, yahut kalfanın neza
reti altında evlerine kadar gön
derilirdi. 

Çocuklarımızı yaramaz, haşan 
arkadaşlarının tazib ve tecavü
zünden kurtarmak için bu usulü 
ihya edelim demiyoruz amma, 
her halde mekteb idaresinin ted
bir almalarını dileriz. 

Meraklı bir aile 

Ucuz et 

Ders saatleri 
Bir muallim haftada 24 

saatten fazla ders 
okutamıyacak 

Ekalliyet ve ecnebi mekteblerinde 
Türk muallimlerine her ders için yüz-
elli kuruş verilmektedir. Bazı mual
limler haftada 30 saat ders verdikleri 
halde bazı muallimler de ancak hafta
da 5-6 saat ders okutabUmektedir. 
Haftada 30 saat ders veren muallim
ler çok yoruldukları halde dersi az 
olanlar da zarar görüyorlar. Maarif 
müdürlüğünce verilen bir karara gö
re ekalliyet ve ecnebi mekteblerinde 
Türkçe ders okutan bir muallim haf
tada 24 saatten fazla ders okutamı
yacak, mütebaki saatler dersi az olan
lara verilecektir. 

Yatı mektepleri 
Bu sene Kurfalı köyünde 

bir mektep daha açılacak 
istanbul vilâyeti içinde mevcud üç 

yatı mektebi, çok İ3ri neticeler vermiş
tir. BUhassa köylü çocukların ilk tah
sillerini temin eden bu mektebler, 
köylü çocukların! küçük yaşta fennî 
esaslara göre ziraat yapamağa ahştır-
maktadır. 

Vilâyet önümüzdeki seneden itiba
ren Silivrinin Kurfalı köyünde de bir 
yatı mektebi daha tesisine karar ver
miş ve bütçeye tahsisat koymaştur. 
Bu sene dörde çıkacak olan yatı mek
tepleri gelecek sene iki mekteb daha 
açılmakla altıya çıkarılacaktır. 

D e v l e t d e m i r y o l l a r ı 
m ü d ü r ü n ü n b i r t a v z i h i 

31 İkincikânun tarihli muteber gazete
nizin «Haklı Şikâyetler» sütununda gö
rülen Haydarpaşa garında trenlere dair 
malûmatı halka bildiren spikerin yan
lış telâffuzu hakkındaki havadis üzerin
de durularak inceleme yapılmıştır. Opar-
löre koyduğumuz memurun bu vazifeyi 
görebilecek kabiliyette olduğu ve bahsedi
len hatanm memurumuzdan sâdir olma
dığı taiıakkuk etmiştir. Ancak oparlör 
tesisatmm henüz idaremize devir ve tes
limi yapılmadan arada geçen tecrübe dev
resinde tesisatı kuran firmanm memur
ları tarafından oparlör tecrübeleri ya-
püdığı e-snada böyle bir hatanm vukua 
gelmiş olma.sı muhtemeldir. 

Derin saygılarımla bildiririm. 
D. Demiryolları İşletme umum müuarü 

Ali Rıza Erdem 

Komisyon,kontrol 
talimatnamesini 

hazırladı 
Et komisyonu, dün de- Halk Partisi 

merkezinde B. Feridun Manyaslnin 
reisliği altmda toplammştır. Dünkü 
toplantıda 1 marttan itibaren etin 
10 kuruş daha ucuza; ve şehrin her 
yerinde aynı fiatle satılması için ha
zırlanan kontrol talimatnamesi kati 
şeklini almıştır. Bu talimatname ya
rın belediye riyaseti makamına veri
lecektir. Bu talimatname belediye 
reisliği makamı tarafmdan tasvib edi
lirse şehir meclisine verilecektir. 

Komisyonun mesaîsi hem ucuzlu
ğu temin edecek tedbirleVi almak, 
hem de alman tedbirleri kontrol et
mek suretüe iki hedefe müteveccih
tir. Bundan başka komisyonun dün
kü toplantısında celeplerin yeni re
sim tarifesi etrafmdaM şikâyetleri 
mevzuubahs olmuştur. Celepler, ha
riçten İstanbula mezbuh olalrak ge
lecek olan etlerden kilo basma 5 ku
ruş alınmasma itiraz etmişler, mez
bahada kesilecek olan hajrvanlardan 
kilo başına alınacak 100 paramn ha
riçten gelecek mezbuh hajrvaiüara 
da teşmil edilmesini istemişlerdir. 

Komisyon celeplerin bu talebini 
makul bulmıyarak reddetmiştir. 

Hava soğudu 
Yeşilköy rasad merkezinden aldığı

mız malûmata göre dün yurdun Ka
radeniz kıyılarmda hava kapah ve 
yer yer yağışh, diğer mmtakalarda 
fazla bulutlu geçmiş, rüzgârlar Ege 
ve cenubî Anadoluda şimal, diğer mm
takalarda cenub istikametinden umu
miyetle orta kuvvette esmiştir. 

Dün îstanbulda hava kapalı geç
miş, rüzgâr şimali şarkiden saniyede 
3-5 metre hızla esmiştir. Saat 14 de 
hava taz3riki 760,6 milimetre, sühu
net en fazla 8 ve en düşük sıfırm al
tmda olmak üzere 1,4 santigrad kay
dedilmiştir. 

Üç aylıklar 
Yetim, dul ve mütekaidlere üç ay-

lıklarm tediyesine 3 marttan itibaren 
başlanacaktır. Bu husustaki resmi 
ilân 11 inci sahifemizdedir. 

Yanan konak 
Yangının dikkatsizlik yü
zünden çıktığı anlaşıldı 

Evvelki gün Divanyolunda Hima-
yei Etfal sokağmda Fatma admda 
bir kadm tarafmdan pansiyon ha
linde işletilen ve içinde on dört aile
nin oturduğu büyük bir konağm yaıx-
dığını yazmıştık. Bu yangm etrafm-
da müddeiumumîlik tahkikatını ik
mal etmiştir. Yapılan tahkikatta ya
nan binanm sigortasız olduğu ve yan-
gmm dikkatsizlik yüzünden çıktığı 
anlaşılmıştır. 

Bu binanın bir odasmda) oturan 
Kemali adında biri sabahleyin oda
smda gazocağını yakmış ve üzerine 
bir kap bırakarak kendisi dışanya 
çıkmıştır. Gaiocağı odada patlamış, 
etrafa dağüan gazlarla odanm bütün 
döşemeleri tutuşmuştur. 

Biraz sonra odasına dönen Kema
li yangını görünce şaşırarak alevleri 
kendi kendine söndürmeğe uğraş
mış ve o sırada ateş de genişlemiştir. 
Diğer kiracılar ateşi görüp itfaiyeye 
haber verilinciye kadar da bina tama-
mUe tutuşmuştur. 

Müddeiumumîlik, Kemali hakkın
da, tedbirsizlik ve dikkatsizlikle yan-
gma sebebiyet vermek suçundan do
layı kanunî takibata girişmiştir. 

Y ü k a r a b a s ı ç a r p t ı 
Hüsnünün idaresindeki 3011 nu-

maraU yük arabası Beşiktaştan geç
mekte iken Süleyman adında birine 
çarpmış, yaralamıştır. 

Muzafferinde idaresindeki 3525 nu-
marah yük arabası da Fatihte İsken
der mahallesinde beygirlerinin ürk-
mesile bir evin duvarma çarpmış ve 
tahrip etmiştir. 

ÎSTANBUL HAYATI 

Geceniz bonsuvar! 
Bir dostumun evinde, aile toplan

tısına çağnldun. Salonda kadınb er
kekli epeyce kaiabahk vardı. İçlerinde 
bir genç bayanın giyiniş tarzı ve ko
nuşma tavurlan nazan dikkati cel-
bediyordu. 

Üzerinde ağu- bir tuvalet, on par
mağında on yüzük, göğsünde iri bir 
plâk, boynunda bir kelep inci. Kıv-
nm kıvrun saçlarının, daha bir kaç 
saat evvel ondüle makinesinden çık
tığı belli Üst üste attığı bacaklarını 
sık sık değiştirerek sigarasım çekiyor, 
her nefesinde boğula boğula öksürü-
yor. Belli ki, bu sıkıntıya da, moda i- . 
cabı addederek katlamyor. 

Açılan her bahse iştirak ediyor. 
Hepsinde de salahiyetli bir tavurla 
söz sahibinden daha fazla söylüyor. 

Bir aralık bahis, gazeteciliğe inti
kal etti Tanıyan misafirlerden ban
ları sık sık bana hitap ederek konu
şuyorlardı. Genç bayan telâşla çan
tasına sarılarak saph gözlüğünü çı
kardı. Gurur, istihza saçan bir te
bessümle bana döndü. Burnunun u-
cuna yaklaştırdığı gözlüğünün arka-
smdan gözlerini kııpa kırpa sordu: 

— Bay gazeteci midir? 
Ev sahibi anlattı. Genç bayan; mi

safirliğe gittiği evin çocuğunu sorgu
ya çeken eski bir mektep muallimi 
tavrile sualler sormağa başladı; 

—' Yaaaa... Demek siz gazetecisi
niz öyle mi? 

Bu defa da kendi kendimi takdim 
ettim. Bayan, gene müstehzi, garip 
bir gülüşle devam etti: , 

— Biz de kıymet verilmiyor, önü
ne gelen bu i^ lıecermeğe kalkışıyor 
amma, iyi biliniz ki, gazetecilik mü
him bir iştir. Bir adam, gazeteciyim 
diyebilmdc için çok kültür okumak, 
bilgili olmak lâzımdır. Eeeee... Sis 
hangi kültürleri okudunuz bakayım? 

Etraftakiler bir» kahkaha attaJar. 
Genç bayan bu gülüşleri, kendi âU-
mane sualinin karşısında henim ce
vap vermektedi acome hamlederek 
daha azametli bir eda ile misafirleri 
süzdü Te döndü: 

— Sualim biraı ağırca kaç^ taah 
edeyim bari. Ne gibi eserler, müesslıv 
1er tedldk ettiniz? Mesdâ; Tevfik Flh 
retin hangi romanlarını okudunıa^ 
geçen seneki romanının nereleri ho
şunuza gitti? Garb edipleri hakkında 
ne fiUrier edindiniz? Mesdft; Tols-
toyu nasıl buldımuz? Tagorun hikft-
yderini okudunuz mu? Markoni'nin 
tiyatro eseıierini t>eğenir mlsinhT 
Haydpark'm şürieri etralmda müta
lâanız nedir?.. 

Genç bayan, devirdiği çamlaım 
gölgderi altmda gittikçe guruılanı-
yor, her sualin sonunda azametii ba-
kışlarile etraf takHeri süzerek, cevak 
vermeme meydan bırakmadan de
vam ediyordu ve bittabi ben de, bu 
ünün karşısmda karacalıilliği tercih 
ederek giUüp susuyordum. 

Daha neler sordu neler?... Geç vek-
ta kadar doya doya ilmini döktükten 
sonra l>ana, isimlerini henüz kimse
nin duymadığı bir çok ecnel>i ediple 
rin eserlerini tavsiye etti. Artık her
kes dağdıyordu. Genç I>ayan dimi 
sıkarken etraftakflerin duyacaldan 
bir sesle: 

— Geceniz bonsuvar. 
Diyerek ayrıldı. * 

Cemal RefUc 
«nıntnılifiııııınHmHiııiHHHfHiftnMHlılııliHHfnı 

Üvey babasını mahkûm 
ettirdi 

Şehremininde oturan Seniha adm
da on sekiz yaşlarmda bir kız adliye
ye müracaatla üvey babası Alâeddi-
nin eve sarhoş gelerek kendisini dö-
vüb sövdüğünü söylemiş ve dava aç
mıştır. 

Sultanahmed üçüncü sulh ceza 
mahkemesinde yapüan muhakeme 
neticesinde Alâeddinin sarhoş olarak 
üvey kızı Senihayı dövüb sövdüğü 
sabit olduğundan üç gün hapsine ve 
otuz lira para cezası ödemesine ka
rar verilmiştir. 

K a ç a k i n h i s a r m a d d e l e r i 
Balatta oturan Mustafa isminde bi

rinin evinde kaçakçıhk bürosu me-
murlan tarafından araştırma yapılmif, 
bazı kaçak inhisar maddelerile 91 a-
ded köylü sigarası bulunarak müsa
dere edilmiş, kendisi de mahkemeye 
rerilmiştir. 
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Von Papenin beyanatı 
T- (Baş taraü 1 inci sahifede) 
Ber l in mahaf i l in in teminat ı 

Berlin 19 (A.A.) *— Radikal Nazi 
mahfilleri tarafından Avusturyanm 
tedricen tamamile Almanyaya te-
messül edeceği hakkında yapılan ha
berlere siyasî mahfiller itimad etmi
yorlar. 

Siyasi mahfiller Avusturya siyase
tinin Romada imza edilen Avustur
ya - Macaristan - İtalya protokolleri
nin çerçevesi içinde inkişaf etmeğe 
devam ettiğini ilâve eylemektedir. 
Bu mahfiller mezkûr protokolleri 
imza etmiş olan devletlerin muvafa;-
kati olmadıkça Avusturyanm Millet
ler cemiyetinden çekilmiyeceğini ve 
Almanya ile Avusturya arasında güm
rük ve para birliği vücude getirmek 
için de gene bu devletlerin muvafa
katini istihsal etmek lâzım geldiğini 
kaydetmektedirler. 

V i y a n a d a m u h t e l i f k a n a a t l e r 
Viyana 19 (A.A.) — Nikbin olanlar 

Avusturyamn istikbalde Almanya le
hinde yeni imtiyazlarda bulunmıya-
cağmı söylemektedirler. 

Bedbin olîoılar bilâkis Avusturya:-
mn istiklâli için giriştiği mücadele
nin sona ermekten uzak olduğu ka-
naatindedirler. 

Bitaraf müşahidler ise B. Hitlerin 
Reichstag'daki nutkunu ve Schusch-
nigg'in diyet meclisindeki beyanatmı 
alâka ile beklemekte ve bımlar ma
lûm olduktan sonra vaziyet hakkın
da ciddî bir hüküm vermek imkânı 

hasıl olacağmı ümid eylemektedirler. 

Arşidük Otto feragat etmiyor 
Anvers 19 (A.A.) — Burada çıkan 

de Tag Flaman gazetesine verdiği bir 
beyalnatta Arşidük Otto de Habsburg, 
ezcümle diyor ki: 

«Avusturya tahtmdaki hukukum
dan katiyen feragat etmiş değilim. 
Şimdiden elimi sosyalistlere ve aynı 
zamanda düşmanlarıma da uzatıyo
rum. İstediğim yegâne şey, partile
rin fevkinde kalmaktır, 

A v u s t u r y a a n t i k o m i n t e r n 
p a k t ı n a g i r i y o r 

Roma 19 (A.A.) — Avusturyanm 
yakmda komintern aleyhindeki pak- . 
ta İştirak etmesine burada intizar 
edilmektedir. 

Fransa v a z i y e t i c i d d î g ö r ü y o r 
Londra 19 — Fransız sefiri B. Cor-

bin Avusturya meselesi hakkında hü
kümetinin düşüncelerini İngiliz hü
kümetine anlatmağa memur edilmiş
tir. Fransa vaziyeti ciddî görmekte 
ve İngütere ile mükâlemelere baş
lanmasını istemektedir. 

F r a n s ı z s e f i r l e r i P a r i s e 
ç a ğ r ı l m ı y a c a k 

Paris 19 — İyi malûmatlı mahafile 
göre Avusturyaxia tahaddüs eden va
ziyet hakkmda izahat vermek üzere 
Berlin, Viyana ve Londradaki Fran
sız sefirlerinin Parise davet edilmesi 
henüz düşünülmemiştir. 

Başvekil ve Harici
ye vekili dün geldi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
vah ve belediye reisi B. Muhiddin Üs-
tündağ, polis müdürü B. Salüı Kılıç, 
belediye ve parti erkâm, şehrimizde-
ki resmî daireler umum müdür ve mü
dürleri Başvekille Hariciye Vekilini 
Haydarpaşa istasyonunda karşılamış
lardır. 

Bö Celâl Bayar ve B. Tevfik Rüştü 
Araş trenden inerek kendilerini 
karşılıyanlarla bir müddet görüş
tükten sonra rıhtımda birikmiş olan 
halkı selâmlamışlar ve kendilerine in
tizar etmekte bulıman Acar motöri-
le doğruca Dolmabahçe sarayına git
mişlerdir. Nafia Vekili B. Ali Çetinka-
ya Başvekille Hariciye Vekiline Dol
mabahçe sarayına kadar refakat et
miştir. 

B. Celâl Bayarla B. Tevfik Rüştü 
Araş Reisi Cumhur Atataürke tazim
lerini arzetmişler ve öğleden sonra 
Perapalas oteline gelerek akşama ka
dar istirahat etmişlerdir. Başvekille 
Hariciye Vekilinin bu akşamki tren
le Ankaraya dönmeleri muhtemeldir. 
Bugün avdet etmedikleri takdirde ya-
nn akşam gideceklerdir. 

Maliye Vekili 
Dün sabahki ekspresle Ankaradan 

Behrimize gelen Maliye Vekili B. Fu-
ad Ağralı Perapalas oteline misafir 
olmuştur. Maliye Vekili bir kaç gün 
cehrimizde kalacaktır. 

Çocuklara yariım 
Çocuk esirgeme 

kurumunun faaliyeti 
Ankara 19 (A.A.) — Çocuk Esirge

me kurumu genel merkezi tarafından 
1/2/938 tarüıinden 16/2/938 tarihine 
kadar 15 gün zarfında 2330 çocuğa 
yardım edilmiştir. 
• Bımlardan 121 hasta çocuk ve an
ne genel merkezin polikinllklerinde 
bakılmış ve tedavi edilmiştir. 

Ayrıca diş bakım evinde de 229 ço
cuğun dişleri bakılmış ve tedavi edil
miştir. 

1230 çocuk ve anne genel merkezin 
banyolanndan istifade etmiştir. 

Süt damlasından her gün 132 ço
cuğa süt verilmiş ve 15 günde yekûn 
olarak 1110 kilo bedava süt dağıtıl
mıştır. 

Yardım için genel merkeze baş vu
ran 13 yoksul yavruya para yardımı 
yapılmıştır. 

Ankara ilk okullarındaki zayif ve 
kimsesiz çocuklar için açılan aşhane
den her gün 603 çocuğa sıcak etli öğ
le yemeği verilmiştir. 

Bir fakir aileye 30 kilo bulgur veril
miştir. Aynca bir aileye de çocuk kun
dak takımı verilmiştir. 

Deniz gedikli 
erbaşları 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
komutam yarbay B. Mahmud Gökbo-
ra, deniz gedikli komutanı yarbay Hil
mi gökbai-ay ve daha bir çok yüksek 
rütbeli deniz zabitleri hazır bulun
muşlardır. 

Merasime İstiklâl marşile başlandı. 
Bundan sonra âbideye çelenk kondu 
ve defteri mahsusa mekteb müdürü 
ve talebelerden biri tarafından imza
landıktan sonra, efrad âbide etrafın
da resmi geçid yaptı ve merasime ni
hayet verildi. 

Akşam üzeri mektebde, mezun olan
lara, arkadaşlan tarafmdan bir çay 
ziyafeti verilmiştir. 

Otomobil çarptı 
Şoför Ramazamn idaresindeki 2282 

numaralı taksi Beyazıdda Bakırcılar
da on beş yaşlarmda Şükrü isminde 
bir çocuğa çarparak muhtelif yerle
rinden tehlikeli surette yaralanmasına 
sebep olmuştur. 

İşe polis elkoymuş, yaralı Cerrah
paşa hastanesine kaldırılmış, şoför 
tevkif edilmiştir. 

CHARLES BOYER tarafından 
yarahlan B O R A 

L E K sDin ı@ım)3sond ia ı devam ediyor. 
İ l â v e o l a r a k : İ S T A N B U L S E N F O N İ S İ ^ Bugün saat 11 de tenzüâtU matine 

LUCİEN BAROUX — JULES BERRY — DANİELLE PAROLA 
gibi meşhur Fransız artistlerinin zaferi 

PARİS EĞLENİYOR 
irörenleri eğlendiriyor. Parisin eğlence ve gece âlemleri — Nefis mevzu, 

güzel müzik 

T Ü R K Sinemasında 
Bugün saat 11 de tenzüâtlı matine 

Galatasaraylılar cemiyeti 
umumî içtimaını akdetti 
Galatasaraylılar cemiyeti dün öğ

leden sonra umumî heyet içtimaını 
akdetmiştir. İçtimada evvelâ idare 
heyeti ve mürakıb raporları okunup 
kabul edilmiş, bundan sonra yeni 
idare heyeti seçimi yapılarak reisliğe 
B. Naci Duraç, ikinci reisliğe Saim 
Gocen, muhasebeye Baha, veznedar-
hğa Hüseyin Münif, umumî kâtipliğe 
Bedri Giridlioğlu, azalıklara Rasıh 
Turhan, İsmail, Reşid Agâh, Sadred-
din Yalhi, Sadi, Hasan İstinyeli, mü-
rakipliğe de Müfid Hilmi ittifakla se
çilmişlerdir. 

Bundan sonra büyüklere tazim 
telgraflan çekilerek içtimaa nihayet 
verilmiştir. 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Bu akşam: Sanakâr Na-
şid ve arkadaşlan, Hak
kı Ruşen, Rıfkı, Eyüp 
Sabri birlikte, Alman ve 
Macar varyetesi. Gün
düz: Kara Korsan ko
medi 4 perde. Gece: 

Abroşon Kızı 
Komedi 3 perde 

İstanbul umumî 
hapishanesi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Tevkifhane gene eski binasında 

olacak ve haklarında karar verilinci-
ye kadai' mevkuf maznunlar burada 
kalacaklardır. 

İstanbuldan hapishanenin kaldınl-
ması birçok noktalardan faydalı ola
caktır: Mahkûmlar, burada hapis
hanede bulundukları sırada aileleri, 
akrabaları ve dostları tarafmdan ken
dilerine yardım edilmekte ve bu yar-
dımlai' sayesinde, işsiz güçsüz hapis
hanede vakit geçirmekte idiler. Bım
lar İstanbuldan uzaklaştırümca bu 
gibi yardımlardan da mahrum kala
cakları cihetle kendilerine çektirilen 
cezadan beklenen gayenin tahakku
ku temin edilmiş olacaktır. 

Suç işlemeyi meslek edinen bazı 
serseriler ise bilhassa kış yaklaşınca 
bir cürüm ika ederek hapishaneye 
girip kışı orada rahat rahat geçir
mektedirler. Taşra hapishanelerine 
gönderilecek olan bu gibi şerirlere de 
cezanm bu şekilde tatbiki daha mües
sir olacaktır. Bu tedbir sa'yesinde vu
kuatın azamî derecede azalacağı mu
hakkaktır. 

Diğer taraftan, Adliye Vekâleti bir 
çok vilâyetler hapishanelerindeki 
mahkûmlann çalıştırılmalarmı temin 
için de tedbirler almaktadır. Bu sa
yede mahkûmlar hapishanelerde âtıl 
bir halde vakit geçirmekten kurtanl-
mıs olacaklardır. 

ROBERT STOLZ'ım en güzel opereti... 

Aşk... Güzel kadınlar... Dans... Şarkılar... 

AŞK MANEVRALARI 
Baş rollerde: 

İDA WÜST — LEO SLEZAK — HANS SÖNKER 
Hakikî musikî ve şen filmler meraklıları 

filmi bu hafta S Ü M E R sinamasma 
koşturmaktadır. İlâveten: EKLER JURNAL, dünya havadisleri 

Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 

Sirkeci istasyonu 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Diğer taraftan Sirkeci istasyonu
nun trenlere giriş cephesi önündeki 
meydan da denize kadar genişletile
cektir. Burada mevcud bir takım ku
lübeler, karpuz - ka\am sergisi yerle
ri yıktınimaktadır. Antalya anban da 
yakmda yıktırılacaktır. Antalya an-
barmın yanındaki cami ve etrafında
ki binalar ve etrafa fena koku neşre
den hela kamilen yıktırılacaktır. Na
fia Vekâleti bu hususta evkafla te
masa geçmiştir. 

Helâmn yıktırılmasına mukabil 
meydanın münasip bir yerine asri bir 
hela yapılacaktır. Bu helânm Sultan-
ahmeddeki gibi yer altında olması 
muhtemeldir. Toros ekspresile gele
rek transit Avrupaya gidecek veya Av-
rupadan gelerek doğruca Toros eks
presine geçecek, yeni bir iskele yapı
lacaktır. 

Beynelmilel bileti havi transit yol
cular için Sirkeci garının deniz kena
rı kısmında modern bir giriş ve çıkış 
kapısı tesis edilecektir. 

Şehrimizde bulunan Nafia Vekili 
B. Ali Çetinkaya Sirkeci istasyonunun 
etrafımn açılması ve tanzimi etrafm-
da dün vali ve belediye reisi B. Mu
hiddin Üstündağ ile kısa bir görüşme 
yapmıştır. 

22 Şubat Salı 
günü. akşamı 
TV RAN 

tiyatrosunda 
Artistler gecesi 
Sanatkâr Naşid 
ve okuyucu Safi
ye şehir tiyatro -
fiu artistlerinden 

HALİDE ve 
MUAMMER 

birlikte 
Kavuklu Alinin 

iştirakile 
Gühne Komşuna 

teüyük komedi tafsilât el ilânlarmdadır' 

Senenin en meşhur romanı 
Senenin en büyük filminde 

MALAKALI KADIN 
Francis de Crolsset'nin eseri ve: 

EDWİGGE FEUİLLEREve PÎERRE RİCHARD WİLM'in 

temsilleri: Pek yakmda S A R A I S İ n e m a S i n d a 

H A L K O P E R E T İ 
25 Şubat cuma gecesi, 

26 şubat cumartesi gün
düz matine Turan Tl-
yatrosımda, hafta İçinde 
Kadıköy Süreyya, Beşik
taş Suad Park, Pangaltı 
Kurtııluş tiyatrolarında 
temsillere başlıyor. 

— BUGÜN 
— YARIN 
— ÖBÜR GÜN 
ve sonra bir daha göremezsin. 

Yalnız iki gününüz kaldı. 

JEANETTE MAK DONALD 

>[ 
ALEMDAR'da 

Bugün 1 den itibaren 
mütemadi seans T! 

ERTUĞRÜL SADİ TEK TİYATROSU 
Yarın gece: (Kadıköy 
Süreyya). Salı: (Bakır
köy). Çarşamba: (Üskü

dar) sinemalarında: 
M Ü R E B B İ T E 

Vodvil 3 perde 
^ 

Beyoğlu istiklâl cadde
sinde satılık bina 

Beyoğlu İstiklâl caddesiıün en 
şerefli bir yerinde altmda mağa
zası olan bir bina müsaid şeraitle 
satüıktır. Alâkadar olanlarm aşa
ğıdaki adrese müracaatleri 
UMUM EMLAK ACENTASI: Ga

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

1 Mart Sah 
MÜNİR NURETTİN 

KONSERİ 

^ ROBERT TAYLOR 
Kadıköy 

HALE de -^ 
Kıskançlık I 

gibi misilsiz eserinde • 

r SARAY sineması -* 
MİSCHA ELMAN veTHİBAUD'dan 

sonra, 3 üncü ve mükeUef 
musiki hadisesini 

B O R O V S K Y ' n i n 
yegâne Piyano Resitalini 

2 Mart Çarşamba akşamı için 
ilân eder. 

Biletler yarmdan itibaren satüa-
caktu-. Telefon: 41656 

Şehir Tiyatrosu dnun kısmı 
Bu akşam saat 2030 da 
F E R G Ü N T 

Dram 5 perde 
Yazan: Henrik tbsen. 

Türkçesi: Seniha Bedri Göknîl 
Komedi kısmı: Bu gece saat 20,30 da 
(SÖZÜN KISASI) 4 perde komedi. Yazan: 

Von Schön tahan, türkçesi: S. Moray. 
Pazar günleri 15^0 da matine 

SENENİN EN GÜZEL — EN Eft'ENCELİ FİLMİ 

i - A L I 
2 

B A B A H İ N D I S T A N D 
TÜRKÇE SÖZLÜ ve MUSİKİLÎ^ STANBUL SSMTFOMriS 

İ P E K niHdnasında muazzam bir muvaffakiyetle gifcsteriliyor, Bugün saat 11 da tenzilâtlı matine 
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StYASr tCMAL: 

i©n A v r u p a bulhranB 
v@ Jnoi f l tare 

Dünya politikasının sıklet merkezi 
Uzak Şarktan Avrupaya intikal etti. 
Avrupanm bile İspanya ve Akdeniz 
meseleleri gölgede kaldı. Bütün dik
kat ve kuvvetler şimdi Orta ve Şarki 
Avrupa üzerinde temerküz etmiş bu
lunuyor. Almanya Orta Avrupanm 
anahtarı bulunan Avusturyayı tama-
mile kendi hüküm ve nüfuzu altına 
almıştır. Yann ÇekoslovakyadaJd 
Almanya hududuna mücavir Südet 
havalisinde yaştyan üç buçuk mil
yon Almana muhtariyet verümesini 
istiyecek ve bu Tnaksadıru istihsal 
için Çekoslovakya devletinin mevcu
diyetini bile ortadan kaldırmaktan 
çekinmiyecektir. 

Almanyanın bu hamlelerine Fran-
sanın seyirci kdlmasması ve Sovyetler 
ile beraber hareket etmeleri ihtimali 
yok değildir. Fransanın müttefiki 
bulunan İngilterenin kendisini pek 
yakından alâkadar etmiyen bu me
seleler yüzünden harbe girtb girmi-
yeceği düşüncesi İngiliz efkân umu^ 
miyesini heyecana getirmiştir. Bu 
heyecana makes olan parlâmentoda 
hükümete birçok sualler soruldu. Ve
rilen cevaplar vaziyeti çok aydmlattt. 

Şöyle ki İngütere; Fransa He öUm 
ittifakını bir ademi tecavüz misakt 
saydığı Lokamo misaJandaki teah-
MnııınıınııiHNmıııiHiutnnınnmHnuiHiHiiNiNiiMiııııttııııınmMiMiııuiHiııiH 

hadlerinin devamından başka bir şey 
addetmektedir. Binaenaleyh İngilte
re Fransanın her hareket ve teşebbü
süne yardım ve iştirak etmeğe kendi
sini mecbur addetmemektedir. 

Gene Milletler cemiyeti misakın-
daki tecavüze uğnyan devlete âza 
devletlerin iktisadi ve asken yardım
da bulunmalarını; İngütere otoma
tik yani kendi rey ve muvafakati itt" 
zimam etmeksizin bu tatbiki zarurî 
bir teahhüd saymamaktadır. Yardor 
mx istüzam eden meselenin tabi bw-
lunduğu ahval ve şeraite göre hare
ketini tayin etmekte kendisini ser-
bes bümektedir. 

Gene Fransanın Sovyetler ile olan 
ittifakından dolayı yani Sovyet Rus-
yasıntn müttefiki olarak gireceği her 
hangi harbe iştirak etmeğe İngiltere 
kendisini mecbur saymamaktadır. 
Avusturyamn Almanyaya boyun eğ
mesine karşı Stresa anlaşması üzeri
ne dört âkid büyük devlet arasında 
istişare yapılmasına lüzum hissedi
lecek olursa İngütere buna da önayak 
olmtyacaktır. Hülâsa İngütere hükûr 
meti Orta Avrupa işleri ve Fransa-
mn ittifakları yüzünden her hangi 
bir harbe ve Fransayı himayeye kal-
kışmıyacağını tasrih ederek bütün 
dünyaya üân etmiştir. 

Feyzııllah Kazan 
•tntfnıınınuMHamaıiHiuıuuiHMiuauıııııınıııınıııiMiMH 

Haydarpaşa lisesi mezunlarının çay ziyafeti 

Dünkü toplantıda JbalınMm esU talebeler mfldür re mnalBnıIerne beraber 
Haydarpaşa lisesi mezrmlan cemi

yeti tarafından dün öğleden sonra 
Tokatlayan salonlarında lisenin mü
dür ve muallimleri eşlerlle bir danslı 
çay ziyafeti verilmiştir. 

Geç vakta kadar neşe içinde d©-

yam eden bu toplantıda müdür ve 
muallimlerden başka lisenin bu sene 
mezunu olan talebeleri ve şehrimiz 
maarif erkânile bir çok zevat hazır 
bulunmuşlardır. 

Çok müessif bir kayıp 
Eski Ziraat Vekili B. Sabri Toprak vefat etti 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

B. Sabri Toprak, bir müddettenbe-
*̂  kalbinden rahatsız bulımuyordu Ge
çenlerde şiddetli bir buhran geçirdiği 
Ç̂in iki gün evvel Alman hastanesine 

Nakledilmişti. Fakat gösterilen bütün 
Uıtimam ve alman tıbbî tedbirler 
fayda vermemiş. B. Sabri Toprak 
âün akşain altmış yaşmda olduğu 
«aide hayata gözlerini kapamıştır. 

Merhum 1878 senesinde doğmuş
tu. Kendisi Darüşşafaka ve hukuk-
* ^ mezun olduktan sonra Alman-
yâ da ikmali tahsil etmiştir. Alman-
yadan döndükten sonra posta ve tel-
paf nezareti heyeti fenniyesinde çar 
" ^ ı ş , telgraf mektebi müdürlüğü-
*̂ ^ ifa etmiş, bundan sonra «İttihad 
^^ Terakki» namzedi olarak Sanıhan 
'̂mebusluğuna intihab edüerek (Os-

panU meclisi mebusan) ımn ikinci 
Ç"ma devresine iştirak etmişti. B. 
abri, bu tarihtenberi mebusluğvmu 

«Muhafaza: etmekte idi. B. Sabri, bü-
^ umumî harb senelerinde «İttihad 
^Terakki» nin Kadıköy kâübi mes-
^ lülüğü yapmıştı. Talât paşa kabine-
T̂ ĥ istifası üzerine toplanan son 

j^ttıhad ve Terakki» kongresinde 
geal kuvvetlerine, saraya ve mem-

kete hâkim olmıya çalışan men-
^ cereyanlara mukavemet etmek 
tenv^^^^ «İttihad ve Terakki» nin 
Ij^^^^^^almış unsurlarmdan mürek-
firt °^"^^ "̂ ^̂ ® kurulaü «Teceddüd» 
^ Kasuıın başına geçmişti. Merhum 
%i^^^^ Toprak, o zaman büyük bir 

ılüd ve medenî cesaret göstererek 

saa*aya ve işgal kuvvetlerine daya
nan mütareke hükûmetlerUe müca
dele etmiş ve nihayet damad Ferid 
hükümetinin emrile 1919 senesi mar-
tmda tevkif edilmişti. 

B. Sabrinin tevkifi üzerine «Te
ceddüd» fırkası da dağılmış ve damad 
Ferid hükûmetile işgal kuvvetleri 
İstanbula tamamile hâkim olmağa 
başlamışlardı. 

Ancak B. Sabri merhum, Kadıköy 
«İttihad ve Terakki» kâtibi mesullüğü 
esnasmda bütün Kadıköy halkının 
muhabbet ve hürmetini kazanmış 
bir zat olduğundan böyle apansız tev
kifi, muhitte derin bir teessür uyan
dırmış, Türk ve ecnebilerden mürek-
keb 500 kişi bir mazbata hazırlıyaiuk 
bu hâdiseyi işgal kuvvetleri kuman
danı amiral Galtrop ile damad Ferid 
hükümeti nezdinde şiddetle protrato 
etmişlerdi. 

Bu hâdiseyi müteakib Anadoluya 
geçşı merhum, milM mücadelenin 
bütün safhalanna iştirak etmiş, mem
lekete birçok hizmetlerde bulunmuş
tu. B. Sabri Toprak, zaferden sonra 
Ziraat Vekilliğinde bulunmuş, bir 
aralık da Bükreş sefirliği yapmıştL 
Son günlerde rahatsızlığı dolayısüe 
Büyük Millet Meclisi müzakerelerine 
iştirak edemiyordu. 

Merhum, vataiıını ve mUletini çok 
seven, idealist, halûk, herkese kendi
sini sevdirmiş bir zattı. 

Bu itibarla beklenümiyen bir za
manda ölümü, kendisini yakmdan, 
uzaktan tanıyanlan çok müteessir 

Alp dağlarında Saint 
Bernard köpekleri bu sene de 

bir çok insanı kurtardılar 
Alp dağlannda, 

kış sporlarına çı
kanlar, bir kaza
ya uğradıklan ve 
yahu,t aç kaldık-
lan zaman yar-
dımlarma ilk ko
şanlar Saint Ber
nard köpekleri o-
lU3ror. Bu köpek
leri, Alp dağlan-
mn yüksek yamaçlarmda inşa edil
miş olan manastırlarda yaşayan ke> 
şişler yetiştiriyor ve bu meşekkatli 
tatüis işlerine alıştırıyorlar. 

Geçen hafta Alp dî^lannda kat 
kütleleri arasmda kalmış bir sığı
nağa iltica etmiş ve açlıktan ölme
ğe mahkûm olan turistleri bu cesur 
ve fedakâr köpekler kurtarmışlardır. 

Saint Bernard köpekleri her gün 
muayyen saatte bir papasm yede
ğinde inlerinden çıkarılmakta ve gez
dirilmektedir. Papas biraz gecikmiş 
olsa, muhakkak surette köpekler in
lerinin kapışım tırmalarlar, acı acı 
havlamağa başlarlar. 

Geçen hafta, köpekleri gezdirme-
ğe memur olan papas, muayyen va
kitten beş dakika sonra köpek ini
nin önüne vardığı zaman, içeriden 
hiç bir ses duymamıştır. Köpekler, 
sanki ölmüşler gibi yerlerinde yatı
yorlar. Papasm davetine rağmMi kar 
tiyen dışan adım atmağa razı olmu
yorlardı. 

Alp dağlarının tepelerindeki manastırlarda yaşayan 
papaslar büyük Saint Bernard köpekleri yetiştirirler. 
Bu köpekler kar fırtınasına tutularak yolunu kay
beden ve ya bir kazaya oğrayan sporculara derhal 

yardıma koşarlar. Bu köpekler geçen hafta 
et az altı seyyahı kurtarmışlardır 

Papas, gezdirmeğe memur olduğu 
9 köpeğin hastalandıklarım 2sarme-
derek bunları dışan çıkarmaktan 
vazgeçmiş, doğruca manastıra dön
müştür. Halbuki keşiş manastıra 
döndükten sonra on dakika geçme
den müthiş bir kar tipisi başlamış, 
Saint Bernard dağuun üstünden ko
pan bir çığ aşağıya yuvarlana, yu-
varlana rahiplerin patika yollan üze
rine koymuş olduklan işaretleri tah
rip etmiş ve büyük bir tarraka ile aşa
ğıdaki gölün içine düşmüştür. 

Bu felâketi evvelden hissetmiş olan 
köpekler, o gün inlerinden dışan çık
mamakla hem kendilerinin, hem de 
rahibin hayatım muhakkak bir ölümr 
den kurtarmışlardır. 

Dağda bir sığınağa iltica etmlf 
olan 36 seyyah, hariçle murasalalan 
kesildiğinden açhğa mahkûm bir va
ziyete düşmüşlerdL Bu sığmaktaki 
seyyahlann feci vaziyetini öğrenen 
papaslar, derhal köpekleri saUvermiş-

^ 1er ve boyunlan-
na torbalar için
de erzak asarak, 
kar altmda kal
mış olan sığmak
ta bıüıman sey-
yahlarm imdadı
na göndermişler
dir. 

Köpekler, ayak-
larile karlan eşe 

eşe bir yol açarak sığınağm pence
relerine yaklaşmışlar, torbalar için
deki erzakı, üç gündenberi aç kal
mış olan seyyahlara uzatmışlar ve 
kendilerini açlık ölümünden kurtar
mışlardır. 

Köpekler, bu işi gördülrten sonra 
tekrar manastıra dönmüşlerdirl Er
tesi gün köpeklerin rehberliğüe bir 
yardım heyeti, tamamile karlar al
tmda kalmış olan sığmağa bir yol 
açmış ve içindeki 36 seyyahı aUp 
manastıra götürmüşlerdir. 

Bu cins köpekler, dağ kıtaatmda 
mühim hizmetler görüyorlar. Ezcüm
le kızaklara koşulan bu köpelder, 
askerlerin eşyalanm taşımakta, hat
tâ mitralyözleri büe sürüklemekte^-
dirier. 

Muharabe zamanlarmda da bu kö
peklerden, harp meydanlannda kal
mış ve arkadaşlan tarafmdan kaldfr 
rümamış yaraU askerleri bulmak hı» 
susunda istifade-edilmektedir. 

Tophane cinayeti 
faili mahkemede 
Abdülvehab, Mehmedi 

sarhoşlukla öldürdüğünü 
söylüyor 

Tophanede bir kadın yüzünden 
arkadaşı Mehmedi bıçakla öldüren 
Abdülvehabm muhakemesine dün 
a ^ ceza mahkemesinde devam edil
miştir. Suçlu Vehab mahkemede, 
kendisine vekü tayin edilmesi için 
fakruhal ilmühaberi aldığım fakat 
vekil tayin edilmediğim söylemiş, reis 
de, fakruhal ilmühaberi alan maznu
na behemehal vekü tayin edilemiye-
ceğini bildimüştir. , 

Bundan sonra; şahidlerin dinlen
mesine geçilmiş, halen burada bu-
lunmıyan şahid Mustafa ile Ganinin 
evvelce alman ifadeleri okunmuştur. 
Gani ifadesinde diyordu ki: 

Vaka günü Tophanede kahvede 
oturuyordum. Abdülvehab ile Meh-
med kahveye geldüer. Abdülvehab 
ayn bir masaya oturdu. Çok sarhoş
tu. Bir kahve içtikten sonra masaya 
yaslaiıarak uyuklamağa başladı. Bir 
aralık diğer masada oturan Mehmed 
kalkarak Abdülvehbm yanma gitti, 
kendisini uyandırdı. Aralarmda bir 
münakaşa başladı. O sırada Mehmed, 
Abdülvehaba bir tokat vurdu. Abdül
vehab da birdenbire bıçağım çekerek 
Mehmedin göğsüne sapladı. Yaralı 
Mehmedi alıb hastaneye götürdük, 
orada öldtL 

Diğer şahid Mustafa da kahvede 
Mehmedle Abdülvehabm münaltaşa 
ettiklerini ve o su:ada kendisi çıktığı 
için cinayeti görmediğini söylemişti 

Reis, bu ifadelere karşı ne diyece-
ğirü sordu. Suçlu Abdülvehab: 

— Ben çok sarhoştum. Ne yap tığl
ım bilmiyordum. 

Cevabım verdi. Petürğede bulunan 
diğer bir şahidin istinabe yolüe ifar 
desinin aldırılmasına ve evrakm ted-
kik için müddeiumumîye verilmesine 
luCrar verilerek muhakeme başka gü
ne bırakılmıştır. 

atıııııııııııııııtıııııııııuHiıııııtııııııifiııımaHiııiMMiiHiııiMnııııııııninı 

etmiştir. 
Cenazesi yarınki pazartesi günü 

saat on birde Sıraselvilerdeki Alman 
hastanesinden merasimle kaldınlar 
çaktır. Ailesi ve kendisini sevenlere 
samimî teessürlerimizi bildiririz. 

Tavuklar neden pahalı? 
istasyonlarda baytar bulun

maması tavuk şevkine 
mani oluyor 

Tavukçular bazı yerlerde basrtar-
1ar bulunmaması jmzünden İstanbu
la tavuk sevkıyatı yapüamadığmdan 
şikâyet ediyorlar. Evvelce baytar ol-
mıyan yerlerde menşe şehadetname-
lerini belediyeler ve belediye olmı-
yan yerlerde de köy heyetleri veriyor
lardı, dört aydanberi bu muameleye 
nihayet verilmiştir. 

Trakyada bir çok istasyonlardan 
baytarsızhk yüzünden tavuk sevkıya
tı durmuş ve neticede İstanbulda ts^ 
vuk fiatlerile her nevi av hayvanatı 
fiatleri jmkselmiştir. Ezcümle tavuk
lar 45 kuruştan 65 kuruşa ve piliçler 
de 20 kuruştan 32,5 kuruşa yüksel
miştir. Tavukçular tavuk sevk mer
kezlerinde birer baytar bulundurul-
masım veya evvelce olduğu gibi men
şe şehadetnamelerini belediyeler ve
ya köy heyetlerinin vermelerini isti
yorlar. Bu haklı talebin isa:f edilme
sini bekleriz. 

Dil kurumunun neşrettiği 
eserler 

Ankara 19 (A.A.) — Türk diU ku
rumu genel sekreterliğinden: 

1 — 1936 yazmda İstanbulda Dol-
raabahçe sarayında toplanmış olan 
üçüncü türk dili kurultaymm tutul-
galan ile bu kurultayda söylenen tez-
\ec ve komisyon çahşmalan bir cUt 
halinde basılmış ve iki lira fiatle sa
tılığa çıkanlmıştır. 

2 — 1937 yazında İstanbulda Dol-
mabahçe sara}rmda toplanmış olan 
ikinci türk tarih kongresi üyelerine 
bir armağan olmak üzere bastırıla
rak üyelere dağıtüan Ebülgazi - Bar 
hadır'm şeceresi terakime adlı elĵ az-
ması eserinin fotokopisi bir buçuk 
lira fiatle satılığa çıkarılmıştır. 

3 — Bu kitaplan ve kurumun baş
ka 3rayınlanm elde etmek istiyenlerin 
satış merkezimiz olan İstanbulda An
kara caddesinde Türk Kltapçüığı Lim-
tet Şirketine baş vurmalan rica olu
nur. 

Bayan Salıiha 
Zekeriyanın davası 

Cumhuriyet gazetesi aley
hine açtığı hakaret dava
sının rüyetine başlandı 
Cumhuriyet gazetesinde «Propa

ganda yap^ı kimdir?.. Gürültünün 
iç yüzünü ortaya vuruyoruz» ve «Ve
sikalar serisine bir daha ilâve ediyo
ruz» başlıklı yazüarla kendisine ha
karet edildiğini iddia ederek bayan 
Sabiha Zekeriya tarafmdan Cumhu
riyet gazetesi aleyhine açılan davaya 
dün ikinci ceza mahkemesinde balol-
mıştır. 

Davacı bayan Sabiha Zekeriya ile 
gazetenin neşriyat müdürü B. Hik
met Münif mahkemeye gelmişlerdir. 
Bayan Sabiha Zekeriya davasmı izah 
ederek ysızılan yazüaria kendisine 
hakaret edildiğini ve ceza-kanununun 
470 inci maddesile Cumhuriyet gaze
tesi neşriyat müdürünün cezalandı-
nlmasıju aynca, bin lira tazminatm 
da hüküm altına ahnmasuu istemi^^ 
tir. 

Hakaret mevzuu olduğu iddia edi
len gazete ya:züan da mahkemede 
okunmuştur. Maznun mevkiinde bu
lunan gazetenin neşriyat müdürü B, 
Hikmet Münif, bir kül teşkü ed«ı y * 
züan yeniden tedkik ettikten sonra 
cevab verebileceğini söyliyerek müh
let istemiştir. Maznunun müdafaasına 
taallûk ettiği ve vekili bulunmadığı 
cihetle bu isteğin kabulile muhake
menin başka güne bırakılmasına ka
rar verilmiştir. 

Şirketi Hayriye vapurunda: 

Evvelki gece köprüden Boğaziçint 
20,5 postasmı yapan 53 numaralı va
purda yolculardan Yenimahallcli E-
yüple, İstinyeli Selim birbirlerine ste 
atmak meselesinden kavga etmişler. 
Selim Eyübü adamakılü tokatlamıç-
tır. 

Her ikisi de vapurun ilk uğradığı 
iskeleye çıkarılarak polise teslim eettl-
mişlerdir. 

Kadın terzisi 

CEMAL BÜRÜN 
Mevsim sonu teneil&tlı satışı deram 

ediyor. Adres: B. O. İstikllU Cad. 
Ap. No. 9 
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Kuş yumurtası boyunda... 

ihtiyar Rus kontesi 
kıymetli zümrüdünü 
kaybettiği gun olau 

Uzun tahkikattan sonra kıymetli 
taşı evlâdlığmın çaldığı anlaşıldı 

Petersburgda; Çar sarayında nedi-
melik yapmış olan bayan Helen Mer-
chof, Sovyet ihtilâlinden sonra Pari-
se hicret etmiş, mükellef bir apartı-
manda yerleşmişti. Eski dam donör, 
çocuğu olmadığı cihetle, madam İlda 
Robby'yi evlâdlığa kabul etmişti. İh
tiyar kadmm büyük bir merakı vardı 
Etikete, saray âdetlerine riayet et
mek... Onun için Merchof u ziyaret 
edenler, saray etiketi mucibince hare
ket etmeğe mecbur idiler. Apartıman-
da iş gören hizmetçiler de ayni şekil
de hareket ediyorlardı. 

Bayan Merchof un muazzam serve
tinden başka, birçok kıymettar mü
cevherleri vardı. Bu sayısız mücevher
ler arasında en kıymetlisi güvercin 
yumurtası cesametinde çok temiz ve 
kocaman bir zümrüd taşı idi. İhtiyar 
kadın, bu zümrüdü hiçbir zaman ya
nından ayırmaz, yakınlarına ikide bir 
göstererek: 

— Buna dokununuz! Uğur ve saa
det getirir. Zümrüdü kaybettiğim gün 
öleceğim. Bımu muhakkak biliyo
rum... derdi. 

Bayan Merchof un bu kadar kıy
met ve ehemmiyet verdiği bu nadide 
zümrüd, iki hafta evvel, apartımanm 
irinden esrarengiz bir surete kaybol
muş, bu sirkatin ertesi günü de ihti
yar kadm, tahmin ettiği veçhile, bu 
fanı dünyaya gözlerini ebediyen ka-
peunıştır. Şımu da ilâve edelim ki, ba
yan Merchof 97 yaşında idi. Cesedini 
muayene eden doktorlar da ihtiyar
lıktan öldüğüne dair rapor vermişler
dir. 

Helen Merchof un ailesi aslen Fran* 
sızdır. Annesi, parlak birçok macera 
geçirmiş, Bnmswick dükü Şarl ile ta
nışmış, dük kendisine kontes Merchof 
unvanını vermiştir. 

Brunswick dükü, 19 uncu asırda 
çügmlıkları ile büyük bir şöhret ka
zanmıştı. En nihayet meclis bu. dükün 
çılgmhklarma ve israfatma dayana-
mıyarak kendisini hal'etmiştir. Dük 
İsviçreye kapağı atarken kontes te pe
şini bırakmamıştır. 

Kontes Cenevrede bir kız çocuğu 
dünyaya' getirmiştir. Dük bu kıza He
len adını vermiş ve bu çocuğa daima 
büyük bir şefkat ve muhabbet göster
miştir. 

Nihayet dük 1873 senesinde ölmüş
tür. Dükün zehir verilmek suretile öl
dürüldüğü şayi olmuş ise de bu iddia 
isbat edilememiştir. Dük, ölmeden ev-

Bayan tlda Robby 

Meşhur zttmrüd 

Tel, 33 yaşmda fevkalâde güzel bir 
kadm olan Helene, bu kıjrmetll züm
rüdü vermiştir. Helen bu zümrüdü bir 
tılsım gibi telâkki ediyor ve muhafa-
zaSma büyük ehemmiyet veriyordu. 

Helen, bir aralık Petersburga gide
rek Çar sarayında dam donör olmuş, 

Akşehirde 
müthiş fırtına 
Rüzgâr ağaçları söktü 

kiremitleri uçurdu 
Akşehir (Akşam) — Geçen pa

zar günü saat dörtten saat on bire 
kadar süren müthiş rüzgâr birçok 
zarar ve ziyan yapmıştır. 

Şehir içerisinde ve dışarısında bir 
çok mejrvalı, meyvasız ağaçlan kö
künden devirdikten başka şehirde 
bir evi yıkmış ve bir çok evlerin de 
damlanm sağa sola fırlatmıştır. 

Rüzgânn şiddetinden sağa sola 
fırhyan taş ve toprak parçalan bir 
çok daire ve evlerin camlannı kıı*-
mıştır. Keza rüzgânn şiddetinden ev
lerde sobalar yanmamıştır. Esasen 
halk yungm tehlikesinden korkarak 
sobalannı yakmamışlardır. Bu ih
tiyatî tedbirlere rağmen iki evin ba
cası tutuşmuştvır. 

Halk sabaha kadar evlerin sarsm-
jtısmdan korku ve heyecan içerisin
de kalmışlar, bereket versin ki insan
ca zayiat olmamıştır. 

Damlan kiremitle örtülü bulunan 
binalar rüzgârdan sonra adamakıllı 
tamire ihtiyaç göstermiştir. Rüzgâr 
kısmı âzami toprakla örtülü bulu
nan Akşehir evlerine o kadar tesir 
yapımştır. 

Halkm dediğine bakılırsa bu sene-
ki kadar şiddetli rüzgâr şimdiye ka
dar olmarmştır. 

Telgraf ve telefon telleri koptuğun
dan ve direkleri devrildiğinden bir 
iki gün muhaberat durmuştur. 

fakat orada çok kalmadan Parise dö
nerek monden bir hayat sürmeğe 
başlamıştır. Kelenin boynıma taktığı 
kocaman zümrüd taşı, kendisine ki
bar mahafUinde büyük bir şöhret ka
zandırmıştı. Fakat kadın ihtiyarla-
dıkça, etrafında dolaşan perestişkâr-
lan da birer birer çekilmiş, kendisi de 
apartımanmda adetâ münzevi bir ha
yat sürmeğe başlamıştır. 

İki senedenberi yatalak bulunuyor
du. Fakat bir ayağı çukurda olması
na rağmen, her gün esham ve tahvil
lerini saymaktan, kıymetli mücevher
lerini birer birer muayene ederek boy
nuna takmaktan büyük bir zevk du
yuyordu. 

Hizmetçilerine ve evlâdlığı olan 
genç kadına asla emniyet ve itimadı 
olmadığı cihetle, parala:rmı, mücev
herlerini çıkmlara bağlar, yatağımn 
altmda saklardı. Bu kıymetli zümrü
dün ortadan kaybolması, ihtiyar 
kadımn bunu kaybetmekten müte-
vellid teessürü ve ihtiyarhk neticesin
de ölmesi, Fransız zabıtasını hareke
te getirmiş ve kıymetli taşı çalan hıı*-
sızlan meydana çıkarmak için bütün 
faaliyetin sarfetmeğe sevketmiştir. 

Nihayet, ya;pılan tahkikat netice
sinde zümrüdü, ihtiyar kontesin ev-
lâdhğı bayan İlda'nm çaldığı tesbit 
edilmiş, ve sakladığı yer de meydana 
çıkarılmıştır. 

YARIM ADAMLAR 
Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Naldir No. 7 

Çarşımn kaldırımları üstünde sü
rüklenen ayak sesleri yavaş yavaş 
seyrekleşmeğe başlamıştı ki Feyzi us-
tamn dört misafiri yanlarmda bir de 
genç, uzun boylu, gözlüklü kadm ol
duğu halde dükkândan içeri girdiler. 

Bu kadm Praglılardan birinin ni
şanlısı idi. Çarşıdan kelepir diye aldı
ğı nargile, nalm, hamam tası paket
lerini kucağında çocuğunu taşıyan 

bir ana rikkatile 
kolları arasında 
tutuyor ve sırıtı
yordu!.. 

Feyzi usta mi
safirlerini tezgâ
hın etrafmda yer
leştirdi. Kimini 
bir tahta sandık 
üstüne, kimini 

bir delikli çocuk 
İskemlesine oturt
tu! 

Matmazel; ori
jinalite olsun di
ye bir hamur tah-
tasmm üstüne 
bağdaş kurdu ve 
nargilesini de eli
ne aldı!.. 

Herkes yerleştikten sonra Feyzi us
ta kepenklerin açık kalan son tahta
sını da yerine koydu.. 

Yarenliğte başladılar... 
Biran evvel Feyzi ustamn tambu

runu dinlemek için sabırsızlanan mi
safirler her lâfı döndürüp dolaştmp 
musikiye, şark musikisine getiriyor
lardı. Uzun ısrarlara lüzum kalma
dan tambur Feyzi ustamn kucağına 
yerleşti. 

Sazm ince boğazmdan kopan ses
ler, dükkânın karanUk köşelerine ge
rilen akşam sessizliğini delik deşik 
etti.. Herkes, her şey kulak kesilmişti. 

Feyzi usta nehavendi pek severdi. 
Gözlüklü delikanlı mahurdan bir bes
te rica etti.. 

Nihayet kürdili hicazda karar kıl
dılar. 

Feyzi usta durmadan çahyor ve 
söylüyordu. Hayatmm üstüne bir ta
but kapağı gibi kapanan marangoa 
dükkâm onım bu.geceki kadar coştu
ğunu hiç görmemişti. 

Saatler birer dakika gibi çabuk ça-
duk geçti. Şişeler, Feyzi usta gibi çar
çabuk içlerini boşalttılar. Tabaklar, 
üstlerinde dolaşan parmaklann fırtı-
nasma varım yoğunu kaptırdılar!.. 

Bir ara Pragh 
matmazel de yük
sek bir sesle ni-
şanUsmm bir ese
rini okudu!.. 

Meclis dağıldı
ğı zaman, vakit 
gece yansmı bir 
hayli geçmişti. 

-k 
Ertesi sabah Feyzi ustanın dükkân 

komşulanna verdiği selâmlar hep 
karşılıksız kaldı. 

Bir hafta sonra koltuğu çantalı bir 
memur, dükkâmn kepengine şöyle 

bir mühürlü kâ-
ğıd yapıştmp git
ti: «İşbu mahal
de icrayi sanat 
etmek üzere ruh
satiye almış olan 
marangoz Feyzi 
bin Mehmed Emi 
nin tabesabah îş 
ve nûş ve envai 

çengüçegane ile istirahatı beldeyi ih
lâl ve dükkâmna kadın kapatıp oy
nattığı çarşı esnafı tarafından tan
zim ve loncamıza takdim kılman bir 
kıta mazbatadan müsteban olmağla 
kendisinin sanatten men'ine ve dük-
kârunın seddü bendine lüzum görül
dü.» 

Aradan beş sene geçti, 
KarU bir kış günü. Feyzi usta kol» 

tuğunda bir utla taş kahvenin kapı
sından içeri gir
di. Udunu bir kö
şeye oturttu, ken
disi de yanma 
yerleşti ve bir 
okkalı kahve ıs
marladı. 

Bir yandan cı-
garasmm duman-
lanm savuruyor, 
bir yandaiı kahvesini içiyor, kimse ile 
konuşumuyordu. 

Bir ara elinin tersile kahvenin bu
ğulu camında bir delik açtı. Ve şimdi 
bir kalaycı dükkâm olan eski maran
goz dükkânma baktı. Sonra gözlerini 
köşedeki çalgıya çevirdi.. 

Ve ikisinin ortasmda kalan acaib 
mahlûk, kahvehane çalgıcısı Feyziyi 
düşündü... 

Üçüncü hikâye: 
Diplomat hoca!.. 

r Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 48 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

— Hiç de gülünç olmazsmız. Her
kes yapıyor, kimse gülmüyor. İsmini
zi ikiye ayrmır: «Du Roy» pekâlâ olu
yor. 

Meseleyi bilen bir adam tavrile der
hal cevab verdi: 

— Hayu: olmıyor. Bu çok basit, 
çok malûm, çok harcıâlem bir usul. 
Ben doğduğum yerin adını almağı 
düşündüm; evvelâ namı müstear ola
rak yazılarıma atacak, sonra yavaş 
yaVaş adıma daha sonra da dediğim 
gibi ismimi ikiye bölecektim. 

Kadın sordu: 
— Cantelen'li misiniz? 
— Evet. 
Kadm tereddüd etti: 
— Hayır. Son hecesini beğenme

dim. Bu kelimeyi biraz tadil edemez 
miyiz? 

Kalem kâğıd alıp isimler yazıyor, 
inceliyordu. Birdenbire haykırdı: 

— İşte, işte buldum. 
Bir kâğıd uzattı, Duroy okudu: 

tBayan Duroy de Cantel» 
Duroy biraz düşündü sonra: 
— Çok iyi oldu, dedi. 
Kadm pek memnundu: 
— Duroy de Caiıtel, Duroy de Can

tel, Bayan Duroy de Cantel. Mükem

mel, mükemmel... 
Kanaatle ilâve etti: 
— Göreceksiniz herkese ne kolay 

kabul ettireceğiz. Ancak fırsatı bul
malı. Bulub da kaçınrsak sonra güç 
olur. Yanndan itibaren fıkralarınla 
D. de Cantel diye imzalaym; havadis
lere de Duroy atarsmız. Evleneceği
miz sıralarda da dostlarımıza <du>-
den tevazu gösterib vazgeçmiş oldu
ğunuzu söyleriz. Babanızm adı ne-
Hir? 

— Alexandre: 
Bir kaç kere bu adı tekrarladı, he

celerin ahengini dinledi, sonra bir 
kâğıda yazdı: 

«Bay ve Bayan Alexandre du Roy 
de Cantel, oğulları Georges du Roy 
de Cantel ile Bayan Madelene Fore»-
tier'nin düğünü törenüıe onor ver
menizi rica ederler.» 

Yazışma şöyle uzaktan baktı, be
ğendi, dedi ki: 

— İnsan metodla hareket ettimiy-
di herşeye muvaffak olur. 

Bımdan böyle du Roy, hattâ du 
Roy de Cantel olmağa karar verib 
kendini sokakta bulunca, kendini 
mühim bir şahsiyet farzetti. Bir asil
zade gibi, başı daha dik, daha sert 

adımlal-la yürüyordu. Gelib geçenle
re sevinçle: 

—. Adım du Roy de Canteldir! De
mek arzusunu duyuyordu. 

Evine gelir gelmez bayan Marelle'i 
düşündü, kaygulandı ve hemen ya
zıp ertesi gün için randevu verdi. 

«Patırdı kopacak, diyordu, müthij 
bir kasırga pathyaca:k,> 

Sonra hayatm can sıkıcı taraflan-
na baş çeviren bir adamla tabiî lâ-
kaydisile «ne olursa olsım» dedi ve 
kalemini alıb, bütçenin muvazenesi-
lü temin için yeni ne gibi vergiler 
ihdas edUebileceğine dair fantezi bir 

makale yazdı. D. de Cantel imzasını 
attı. 

Ertesi sabah metresinden bir mek-
tub aldı, saat birde geleceğini büdl-
riyordu. 

Kapısı çalmmca heyecana k^,pıldı, 
kalbi çarptı. 

Kadm boynuna sanldı: 
— Bonjur Güzelim... 
Duroyun soğukluğunu farkcdince, 

tepesinden tırnağına kadar süzdü ve 
sordu: ^ 

— Nen var? 
— Otur, dedi, ciddî konuşacakları

mız var. 
Kadm şapkaismı çıkarmadan otur

du, peçesini almna kaldırdı ve bek
ledi. 

Duroy önüne bakıyordu, söze nasıl 
başlıyacağım tasarladı. Ağır ağır ko
nuştu: 

—- Görüyorsun ya canım çok he-
yecanhyun, çok mahzunum, nasıl iti
raf edeceğmü de bUemiyorum. Seni 
çok severim, cidden, bütün kalbimle 
severim, sana haber vereceğim şey
den ziyade, seni üzeceğimi düşünerek 
müteessir oluyorum. 

Kadm titriyerek saranyordu, mırü-
daztdı: 

— Ne var? çabuk söyleu 
— Evleniyorum. 
Bayılacak gibi içini çekti, derin bir 

nefes aldı, sonra tıkandı, bc^ulur gi

bi oldu, konuşamıyor, soluyordu. 
Kadmm ses çıkarmadığını görün

ce devam etti: 
— Bu kararı verinciye kadar çek

tiğim iztırabı tasavvur edemezsin. 
Amma ne mevkiim var ne de pa'ram-
Pariste yapayalnız, kimsesizim. Ya
nımda bana destek olacak, beni te
selli edib akıl öğretecek biri lâzımdı. 
Kendime bir ortak, bir müttefik ara
dım ve buldum. 

Sustu, küfredecek, hid(ietlenecelS 
diye bekledi. 

Kadm bir elini sanki fırlamasm di
ye kalbinin üstüne koymuş, soluyar 
rak nefes alıyor, göğsü kalkıyor, bft* 
şı sallanıyordu. 

Duroy öteki elini tuttu, kadm şid" 
detle çekti. Sonra, idraki durmuş gl' 
bi: «Ah!.. Yarabbi...» dedi, 

Duroy elini sürmeğe cesaret ede* 
miyerek önünde diz çöktü. Kadıniö 
sessizliği onu çok daha) müteessir e*̂ , 
misti, * 

— Clo, benim küçük Clom... Ne ol
duğumu düşün, vaziyetimi nazari 
dikkate al. Seninle evlenebilseydü» 
ne mutluydu bana. Amma evlisiı̂ * 
Ne yapabilirdim? Düşün biraz, dü
şün! Yüksek muhitlerde kendin^ 
göstermeliyim, bekârken bunu y*" 
pamazdım. Bilemezsin!... Öyle günl^ 
rim oluyor ki, kocanı öldürmek >st̂ ' 
yorum, (Aıkası 

var). 



f^ 

20 Şubat 1938 A K Ş A M Sahile 7 

Fransanın harb kuvvetleri 
Ordu, donanma ve hava kuvvetlerinin 
başına Gamelin'in getirilmesinin manası 

21 kânunusanide Fraiısız Cümhtır-
reisi Fransız harp kuvvetlerinin, baş
kumandanlıkta tevhidini emreden ü j 
emirname neşretti. Birinci emimama 
Millî Müdafaa Nazırmm vazife saha
sını tevsi ed; yor. İkincisi bir Millî Mü
dafaa Erkâmharbiyesi reisi ihdas ey« 
llyor. Üçüncü emirnamede ise bu Mil
lî Müdafaa Erkâmharbiyesi riyaseti
ne general Gamelin'in tayin olundu
ğu bildiriliyor. Bu yeni kararlar par
lâmento tarafmdan fevkalâde bir ek
seriyetle kabul olımdu. 

Fransanm müdafaa kuvvetlerind» 
yapüan bu yeniliklerin ehenamiyetini 
anlamak için bir buçuk asırlık Fran
sız parlâmento hayatma bir nazar at» 
fetmek lâzımdır. Bu tarih gösterir ki 
Fransızlar 1789 daki ihtilâldenberi si
yasî serbestilerinin münferid şahıslar 
tarafmdan tahdid edilmesinden kork-
tuklan için büyük kuvvetleri böyle 
münferid şahıslara vermekten çekin
mişlerdir. Bu endişeden dolayı Fran
sız Cumhuriyetinin parlâmento fır-
kalannda Harbiye Nazırlığma karşı 
daima büyük bir emniyetsizlik göste
rilmiştir. Çünkü kumanda; kuvvetinin 
onun elinde bulımduğu göz önünde 
tutulmuştur. 1871 den 1914 e kadar 
geçen seneler zarfında Fransanm 42 
Harbiye Nazın görüp geçirmesi hep 
bu itimadsızlıktan İleri gelmiştir. 
Messinng, Petain, Marln gibi general
lere Hai-biye Nezareti nadiren tevdi 
olunmuştur. Harbiye Nazırlarının ço
ğu sivü politikacılardı. 

Bir de Harbiye, Bahriye ve Hava Na-
orlannm ayn olması Fransız paSrlâ-
mentosımun nazarmda ayrı bir emni
yet ve itimad uyandınyordu. Askerî 
kumanda kuvvetleri bu sayede muh
telif kısımlara ayrılmış oluyordu. 1935 
senesi kânunusanisine kadar yanya-
na getirilen iki general Fransız harp 
kuvvetlerinin en yüksek kumanda! 
mevkilerini işgal ediyordu. Bunlann 
birisi ordunun umumî müfettişi kİ 
ayni zamanda yüksek askerî şûranm 
İkinci reisi oluyordu, diğeri de Büyük 
ErkâmhM-biye reisiydi. Ondan sonra 
bu İM mevld tevhid edüdi. Fakat Er-
kânıharbiye reisinin orduya karşı 
emir kuvvetini, ancak Harbiye Neza
retinin talebi üzerine istimal edebUe-
ceği kaydi konuldu. 

Geçen bir buçuk sene zarfmda Halk 
Cephesi hükümeti, alman bu tedbirin 
harp kuvvetlerinin müttehid bir tarz
da idaresi için kâfi gelmiyeceğini an
ladı. Çünkü yalmz Hava Nazın Cot 
Üe Bahriye Nazın Campinchi sözlerile 
Ve icraatlarüc aykın hareketlerde bu
lunmadılar. Hava Nezareti tarafm
dan, talim ve terbiye, tasnif, malze
me, inkişafı ve istihdam olunan me-
ûıurlar itibarile tutulan yolvm diğer 
11̂1 nezaretin hayatî menfaatlerine 
«İd olduğu da meydana çıktı. Ondan 
sonra Blum kabinesinin sosyalistlere 
karşı teveccühkâr görünmek İçin harp 
Sanayiini devletleştirmesi de süâh 
löıalâtmın azalmasmı intaç etti. Bu 
İşin ancak bir elden idare ve kuman-
<la edilmesi ve bütün harp kuvvetle-
rtnln bir şahısta temerküz eylemesile 
ballolımabileceğine kanaat getirildi, 

îşte 1938 senesi 21 kânunusanisin
de neşrolıman emirnamelere yukanda 
*8îydığumz ahval sebep oldu. Fransız 
«abinesinde oturan Harbiye Nazırmm 
Vazifesi en yüksek karar verici maka-
^ İşgal etmekten ibarettir. Harp kuv
vetlerinin hazırlanması, teslihat pro-
Kranuıun ve bütçenin tMizimi onım 
*^anna bağhdır. Harbiye Nazın ver-
*ğl kararlarm tatbikine de nezaret 
f^er. Erkânılıarbiye reisinin ve harp 
^vvetleri teşkUâtmı idare edecek ku-
**^andanlarm tayinin Harbiye Nazın-
^ aiddir. Harbiye Na^m haipte yük-
^^ kumanda mevkilerini işgal ede-

^k olan generallerin kontrolünü bu 
Jĵ ı̂ etle kendi elinde tutmuş oluyor. 
*"llî Müdafaa daimî komitesi ve kara; 
^niz ve hava erkânıharbiye reisleri 
«arbiye Nazuına tabidirler. 

General Gamelin 
Müstakbel harplerin «topyekûn 

haip» olacağı kanaati kökleştikçe, 
harbin uzaklara kadar erişebilen tay
yare ile katî neticeye isal olımacağı 
hakkında Douket tarafmdan ortaya 
atüan nazariyenin doğruluğu anlaşü-
dıkça ve yere bağlı olan kara ordusi-
le havalarda iş gören hava kuvvetleri
nin ayn ayn kumand edilmesindeki 
tehlike baş gösterdikçe bütün harp 
kuvvetlerinin bir başkumandan tara
fmdan idare olunması lüzumu da git
tikçe daha; kuvvetle talep olunmağa 
başladı. Bu başkumandanlığm nasıl 
olsa harp halinde ihdas olımacağmda 
reyler birleşiyordu. Yalmz sulh halin
de onun ne şekUde mevcud olabüece-
ği hakkmda' tereddüdler hasü olu
yordu. Fransızlarm «Revue Militaire 
Generale» i bu mesele ile meşgul olu
yor ve diyor ki: 

4İ936 haziranmda kabine tebeddü
lü olduğu zaman böyle bir karar 
verilmesi mevzuubahis oldu. Ye
ni Harbiye Nazırı B. Daladier ev
velâ Millî Müdafaa Nazırhğma 
tayin olundu. O, her üç müda
faa kuvvetinin «âhenkleştirilmesine» 
çalışacaktı. Millî Müdafaa daimî ko
mitesi onun tarafındaiı vücude geti
rildi. Nazırlardan ve üç müdafaa kuv
vetleri erkânıharbiye reislerinden ma
ada mareşal Petain de o komiteye da-
hüdi Bu komite, bugün tesis olımaiı 
umumî başkumandanlık işlerini gö
recekti. Ayıü maksadla bir de Mülî 
Müdaffaa akademisi tesis olundu. 
Akademiye kara, deniz ve hava kuv
vetlerine mensup yüksek zabitler 
ahndı. 

Şimdi general Gamelin'in Millî mü
dafaa kuvvetleri erkânıharbiye reis
liğine tayin olunması yepyeni bir şey
dir. General Gamelin Harbiye Nazırı
na' tabidir. Vazifesi, ordunım ve hava 
kuvvetlerinin seferberliğini, yürüyü
şünü ve harekâtım bütün manaslle 
hazırlamak ve tevhid etmektir. Bah
riye kuvvetleri de, onlarm kara ve de
niz kuvvetlerUe müştereken hareket
leri mevzuubahis olduğu sahalarda! 
general Gamelin'e tabidir. Bımdan 
başka Vatan Müdafaası ŞûraSı ve Mil
lî Müdafaa Akademisi de general Gar 
mellnln emrindedir. 

Bu suretle Fransa bütün harp kuv
vetlerini sulh zamanmda müttehid 
bir kumandaya tevdi etmeğe muvaf
fak olmuştur. Ayni zamanda harp ha
linde lâzım olafcak müttehid başku
mandanlık için de hazırlıklara baş
lamış demektir. 

Şimdiki Harbiye Nazın Daladier 

ESRAREN6İZ KERVAN 

bugüne kadar sekiz defa Fransaîun 
Harbiye Nezaretini deruhte etmiştir. 
Onun büyük azim sahibi bir zat 
ve Fransanm müdafaa ihtiyaiçlannı 
en çok kavramış bir devlet adamı ol
duğu söylenir. Kânunuevvel 1937 de 
parlâmentoda bütçe müzakereleri ce
reyan ederken Daladier «Hai'p kuvvet
lerimizin gözleri hududlara mütevec
cih olmalıdır, dahilî politikamıza aid 
münakaşalara' değil!» sözünü sarfıSl-
miş ve «Kuvvetlerimiz yalnız Fransa-
yı müdafaaya mahsus âletlerden v&-
yümalnalı, ayni zamanda kolektif em
niyet için kendi hududlarmın haricin
de de bir hücum vasıtası olmalıdır!» 
ctlmlesini ilâve eylemişti. 

Fransız harp kuvvetlerinin basma 
geçen general Gamelin yüksek kaliteli 

bir kumandandır. Pek zengin safhsr 
1ar geçiren askerî hayatında kıymetli 
tecrübeler toplamıştır. Onım yalnız 
sulh zamanmda değil, harp çıktığı za-
maiı da Fransız harp kuvvetlerinin 
basma geçeceğine muhakkak nazari-
le bakılmaktadır. A. C. D. 

Niğdenin imârı 
süratle ilerliyor 

Belediye reisi operatör B. 
Hüseyin geceli gündüzlü 

çalışıyor 
Niğde (Ak- ; 

şam) —1 Niğde 
şubat nihayetin
de elektriğe ka
vuşuyor, Halfe 
büyük bir sevinç 
içinde bu günü 
sabırsızlıkla bek
liyor. 

Çok kıymetli 
belediye reisi 
doktor ve opera
tör bay Hüseyin 
Ülkü, şehrin imâ. 
n ve halkm ih- „ _ , , . . 
tiyaçlannı temin N.gdenin çahşan be-
için hmmnalı b i r ' ^ y * !:"«.*>Pf/f!«' , ,. ,̂ , B. Hüseyin Ulku 
faahyetle çahş- ' 
maktadır. İki sene evvel belediye ri
yasetine seçüdiği zaman belediye
nin 36 bin liradan ibaret bir bütçesi 
ve 18 bin lira da borcu bulunuyordu. 

Belediyenin bu vaziyetine rağmen 
büyük bir gayretle çalışarak buldu
ğu varidat membalarile borçlarım 
ödemekle beraber bütçeyi 51 bin lira
ya çıkarmağa muvaffak olmuş. Açık
ta akarak ve müzahrafatla kanşa-
rak gelen içme sulannm borular için
de şehre getirilmesini ve bu suretle 
tifo gibi mühim bir âfetten halkm 
kurtulmasmı temin etmiştir. 

Bundan başka tarla ve bahçelerin 
lüzumu kadar sulanma işini salim 
bir şekle sokmuş ve belediyenin bazı 
küçük masraflarma medar olacak 
bir varidat temin etmiştir. 

Aynca 10 bin lira sarf ile oldukça 
modem ve halkın bugünkü ihtiya-
cma cevap verebilecek şekilde bir 
mezbaha yaptırmış, kesilecek hay
van başmda 4 kuruş gibi hissedilmi-
yecek dereced küçük bu: resim almak 
suretüe belediyeye senevi 12 bin lira
lık bir gelir temin etmiştir. 

Şehrin tanzifat işleri ıslah edilmiş 
ve sayam memnuniyet bir hale koDr 
muş, hükümet binası yakımnda bir 
park vücude getirilmiştir. 

937 senesi zarfmda tanzim ve tas
dik edilmiş olan şehir plânuun tat
bikine ve istimlâklere ükbaharda baş
lanacaktır. 938 senesi zarfmda plân 
mucibince açılacak yeni caddeler 
ağaçlandınlacak, memleketin muh
taç olduğu itfaiye teşkilâtı vücude 
getirilecek, bir sebze hâli yaptırıla
cak, kanalizasyon işleri başanla-
caktır. 

Niğde belediye reisi doktor bay Hü-
sejrin Ülküyü ba^rdığı işlerden do
layı takdir etmeik gerektir. 

Yazan: Arif C. Denker Tefrika No. 89 
Büyük kervandan bir türlü haber alınamıyordu, 

her keşte ümİdsizlik başlamıştı 

Karakaj nehri üzerinde bir kSprtt 
Hotanderyada çobanlardan alınan 

son haberlere nazaran Hasan beyin 
kervam dört gün evvel garbe tevec
cüh etmiş olacağından Güldost iki 
gün zarfında ona yetişebüeceğini 
ümid ediyordu. Herhalde Karakaş 
nehri mıntakasmda yaşıyan göçebe
lerin büyük kervam görmüş olmaları 
lâzımdır. Çünkü asırlardanberi o 
mmtakadan öyle büyük bir kervan 
geçmemiş olacağı için göçebelerin 
dikkat nazarını celbetmiş olması bek-
lenüebilirdi. 

Onun için, küçük kervan ertesi sa
bah yola çıkınca Güldost ve Merton 
her şeyden evvel göçebeleri aramağa 
ve onları istintak etmeğe karar verdi
ler. 

Fakat o mıntaka, nebatatm yetişe
bildiği son hududda bulunduğundan 
ne göçebe, ne de yerlilerle meskûndu. 
Bir çobana, bir sürüye nadiren tesa
düf edilirdi. SahUİ takib eden kamış
lıktan başka bir hayvan gıdası bulım-
madığı için sürülerin yaşaması tabii 
imkânsızdı. Çalılıklarla kavak ağaç
lan yeşildi. Fakat bu yeşilliğe aldamp 
oralara kadar gelmiş bir insan yoktu. 

Güldostım kervanı kavak ağaçları
nın gölgesi altında süratle^^ileriledi. 
Bir kaç saat sonra Karakaş nehrinin 
bir kaç kola aynldığı daha yeşillik 
bir mmtakaya vardı. Burada ük ço
banlara rasgeldiler. Fakat bu çoban
lar Hasan b»yin kervam hakkında 
hiç bir şey bilmiyorlardı. 

Biraz sonra Güldost gölgelik bir 
yerde Istirahate karar verdi. însanlar 
ve atlar dinlenmekte iken göçebeler
den bazıları ihtiyatla Güldostım y&-
nma yaklaştılar. Kız, büyük bir ker
van görüp görmediklerini onlara da 
sordu. Bunlar da bir şey bilmiyorlar
dı. 

Hasan beyin Karakaş nehrine da
ha cenub tarafmdan gelmiş olması 
ihtimal haricinde idi. O halde göçebe
lerin ve yahud çobanlann kervanı 
mutlaka görmüş olmalan lâzımdı. 

Fakat, Hasan beyin her hangi bir 
sebebden dolayı daha şimalden yürü
mesi ve bu suretle Güldostım kerva-
nmın önünde değil ardında bulunma
sı mümkündü. Kız bu zayıf ihtimali 
de nazarı dUckate alarak çobanlardan 
ikisini daha şimal taraflanna gönder
di. Bunlar kısa yollan bUdiklerinden 
Güldostun bir günde katettiği mesa
feyi yanm günde katederek o taraf
larda tahkikat yaptıktan sonra geri 
geleceklerdi. 

Küçük kervan iki gündenberi Ha
san beyin tutmuş olduğımu zannet
tikleri istikamette süratle yürüdü
ğü halde omm bir izine tesadüf edil
memesi büyük kervamn daha şimal
den hareket etmekte olduğu ve bina
enaleyh küçük kervamn gerisinde bu
lunduğu ümidini kuvvetlendiriyordu. 
Hem bu ümid Ue, hem de pek yorgun 
düşen hayvanları dinlendirmek mak-
sadile Güldost ile Merton bir gün is-
tirahate ve şimal tarafına giden ço-
banlarm avdetini beklemeğe karar 
verdüer. 

Fakat, bu ümidleri de boşa çıktı. 
Geri gelen çobanlar tarif edildiği gibi 
bir kervanın o taraflardan geçtiğine 
dair ne bir ize tesadüf ettiklerini ve 
ne o taraflardaki insanlardan malû
mat alabildiklerini bildirdiler. 

Bımım üzerine Güldost vaziyeti şu 
suretle tesbit etti: 

— Hasan bey ne önümüzde, ne de 
ardımızda. Halbuki kervan Hotander-
yadan garb istikametinde ayrılmış! 
Fakat, kervan Karakaş nehri ovasın
da da değil. Acaba bu havaliden de mi 
uzaklaştı? Acaba hiç bir kimse tara
fından görülmeden Karakaş nehrini 
de geçip gitti mi? 

Merton dedi ki; 
— Garb tarafı çöl. Su kenarından 

gitmek varken neden çölün içerisine 
dalsın? Çölde gizlenmek ihtiyacını 
dujmıuş olması varid değildir. Çünkü 

• su kenarından giderken de istediği 
zaman çöl tarafına kaçabilir. Şu hal
de Hasan bey Karakaş şehrinin ya-
kininden geçmemek için büyük bir 
daire çevirerek çölün içerisine sap
mıştır. Orada dağ eteklerini takiben 
ilerliyecek ve birdenbire dağların aıa-
smda izini kaybettirecektir, 

Güldost, Mertonım ortaya attığı 
bu zasaf ihtimali kabul etmedi. Yüz
lerce deve, at ve katırın bir, nihayet 
iki günden zijrade susuz kalamıyaca-. 
ğmı ileri sürdü. 

Güldost, haber getiren çobanlan 
geri gönderdikten sonra küçük ker
vanını tekrar cenuba doğru yola çı
kardı. Kız, gittikçe sabırsızlanarak 
kervanı ileriye doğru sürmeğe gayret 
ediyordu. Elinden gelseydi, bir tay
yare bulup uçacak ve bütün Takla -
Makan çölünü başından sonuna ka
dar araştıracaktı. Bunu yapamadığı 
için her tarafta insan anyor ve rasgel-
diklerine büyük kervanı görüp gör
mediklerini soruyordu. Fakat bütün 
sualleri cevapsız kalıyordu. 

Hasan beyin kumandasmdaki bü
yük silâh kervanı hiç bir tarafta ia 
bırakmadan kaybolmuştu. Sanki kos
koca kervan, yüzlerce devesile, atla-
rile, katırlarile, denklerile hava olup 
çöle dağılmıştı. Çünkü, keı-vanm başı
na bir felâket gelmiş, çölde yolunu 
kaybederek dağllmış olsa bile rasgel-
dikleri yüzlerce insandan birisinin ol-" 
sim onu görmüş olması lâzımdı. Gör
medikleri kabul olunsa bile, j'üzü müi 
tecaviz kervancıya ne olmuştu? Çö-
1ün kumlan hepsini birden jrutmuş 
mıydı? ' 

Güldost küçük kervanile beraber' 
Karakaş şehrine yaklaştığı zaman 
Hacı Mehmed Isamn klavuzlarmı o 
şehre yolladı. Bunlar, Hacı Mehmed / 
tsanın Karakaş şehrindeki dostuna 
kervanın kaybolduğunu haber vere
ceklerdi. Bu adam da Kaşgara birisi
ni göndererek vaziyeti Hacıya bildire
cekti. 

Güldost artık bütün ümidini kay-, 
betmişti. Kız, boynu bükük, ağzım 
açıp söz söylemeğe mecalsiz bir halde 
kervanın arkasmdan gidiyordu, 

Merton bir kaç defa yaklaşarak 
onunla konuşmak istedi. Güldostun 
ağzından yalmz şu sözler çıktı: 

— Hasan be3re Hotanderya sahilini 
takib etmesini ben tavsiye etmemiş 
olsaydım, yahud Kaşgara gideceği
me yanından aynlmasaydım her şey 
yolunda gidecekti. 

Merton ona ümid vermeğe ve ken
disini teselli etmeğe beyhude uğraştu 

(Arkajtı var) 
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âblMd 
Fenerbahçeliler çok bozuk oynadılar 

Fenerbahçe - Muhafızgücü: O - O 
FENERBAHÇE: Hüsameddin - Sedad, I MUHAFIZGÜCÜ: Fuat - Salih, Saffet -

Lebib - Esad, Aytan, Re^ad - Niyazi «aban, İbrahim, Cihad, Ahmed - Naci, Şahin, 
Aii Biza. FUcret, Nad, • lUza, İzzet, GelftL 

Fenerbahço - Mnhafntr&efl] 9-9 — HOll kflme «amplyoaıı FMıerbahfle İte beraber* 
kalmata maraffak olan Ankanuun lVIııhatızcac& tekmu 

Dün Taksim stadında B. Nuri Bosu-
tun idaresinde oynanan Fenerbahçe -
Muhafızgücü millî küme maçmda Fe
nerbahçeliler taraitarlarmı bÜ3rük bir 
sukutu hayale düşürecek kadar fena 
bir oyun oymyarak enerjisinden baş
ka bir hususiyetleri olmıyan Muha
fızgücü ile sayısız berabere kaldılar. 

Oyuna saat 3,30 da Fenerlilerin 
vuruşu ile başlandı. San lacivertliler 
bu ilk dakikalarda neticesiz bir hâki
miyet tesis ettilerse de ilk esasU teh
likeyi geçiren Fenerbahçe kalesi oldu. 
8 inci dakikada AnkaraUlann soldan 
yaptıklan bir hücumda Hüsameddin 
çıkış yaparak topu tutmak istedi ise 
de yetişemedi, Ankaralılar da boş 
kaleye topu atamadılar. Tekrar hâr 
kimiyeti ellerine alan Fenerliler An
karalıları sıkıştırmağa başladılar. 
11 inci dakikada san İftcivertlUer 18 
çizgisi yakınlarmda kazandıklan ser-
bes vuruştan istifade edemediler. 

İlk on beş dakikadan sonra sahaya 
alışan Ankaralılar yavaş yavaş açıl
mağa başladılarsa da sağ taraflan-
nın çok bozuk oynaması yüzünden 
müessir olamıyorlardı. 23 üncü daki
kada Fener kalesi büyük bir tehlike 
atlattı. Müdafîlerin hatalanndan is
tifade ederek topu kapan Muhafız
gücü sağaçığı ortaladı, fakat kale çiz
gisi üzerinde yuvarlanan topa yetişe
medi. İlk devrenin bundan sonraki 
kısımlan mütevazln bir şeküde geçti. 
İki taraf da yaptığı hücumlarda mü
essir olamıyor ve gollük vaziyetlere 
giremiyorlardı, 

İKİNCİ DEVRE 
İkinci devre for hatlarmı Naci, Ni

yazi, Ali Riza, Şaban, Fikret şeklin
de değiştirerek çıkan Fenerbahçeli
lerin gol çıkararak maçı kazanma-
lan bekleniyordu. Nitekim ilk daki
kalardan itibaren Fenerbahçe canlı 
bir oyunla Muhafızgücü kalesine 
tehlikeli saniyeler geçirtmeğe başla
dı. 3 üncü dakikada Fikretin ortala
dığı topa Ali Rizanm çektiği şüt avu-
ta gitti. Bir dakika sonra Fikretin 20 
metreden çektiği sıkı bir şüt de dire
ğin üstünden dışan çıktı, 

Fikretin sürüklediği Fener akınlan 
cidden tehlikeli oluyordu. Onuncu 
dakikaya kadar bir çok tehlikeler ge
çiren Muhafızgücü ânî bir akın yaptL 
Esad bunu kornerle kesebUdi. Kor
nerden gelen top uzun müddet 18 
çizgisi içinde dolaştı. Bu aralık topa 
falsolu bir şekilde vuran Sedad az 
daha kendi kalesine bir gol at^ordu. 

OTUN SERTLEŞİYOR 
Bir dakika sonra Fenerbahçenin 

soldan yaptığı bir akm esnasmda Fik
ret dizkapağma bir tekme yiyerek 
oyundan çıkmak mecburiyetinde kal
dı. Bu andan itibaren de Muhafız-
güclüler işi sertliğe dökerek fena bir 
oyun tarzı tutturdular. Hakemin bir 
çok kasdî hareketlere seyirci kalma
sı Muhafızgücünün bu sertliği büs
bütün arttırmasına sebeb oldu. On 
kişi kalan Fenerbahçeliler bir aralık 
cidden tehlikeli anlar geçirilerse de 
Muhafızgücü for hattında şütör bir 
oyuncu bulunmadığından hazırla
nan fırsatlar kaçıyordu. Nihayet 20 
nci dakikaya doğru Fenerbahçeliler 
kendilerini tophyarak mukabil akın
lar yapmağa başladılar. Fak^t kıs
men forlarm sayam hayret becerik
sizlikleri, kısmen de muhafıgüçü mü-
dafaasımn çok sert oyımu gol çıkmı-
yacağını gösteriyordu. 31 inci daki
kada hakem Aytana tekme vurduğu 
için Muhafızgücü santrhafı Cihadı 
oyundan çıkardı ve maç da Fener
bahçenin ümidsiz akmlan arasında 
bitti. 

NASIL OYNADILAR 
Muhafızgücü: Yabancı bir sahada 

millî küme şampiyonu Fenerbahçe 
üe berabere kalmak gibi muvaffaki
yetli bir netice alan Mhıhafızgücünü 
tebrik ederiz. Yalnız ikinci devrede 
sertlik yapmıyarak birinci devredeki 
gibi soğukkanü oynasalardı, İstanbul 
halkımn daha çok sempatisini kaza
nacaklardı. Muhafızgücünün en bü
yük hususiyeti hiç şüphe yok ki ener
jisidir. Ankara takımınm on bir 
oyuncusu da bütün maç boyunca 
yılmadan çalıştılar. İçlerinde sağbek, 
solaçık temayüz etti. Santrhaflan da 
asabîleşmeden güzeldi. 

Fenerbahçe: Milli küme şampiyo
nu Fenerbahçenin gölgesi bile değUdi. 
Bütün hatlan çok fena oynadı. Fe
nerbahçenin en iyi hattı olarak bil
diğimiz meşhur haf hattı da çok bo
zulmuş. Far hattmda yalnız Fikret 
muvaffak oldu. Diğer oyımcular be
ceriksizlik hususunda birbirlerile ya
rış ettüer. Fenerl»hçenin en zayif 
tarafı bilhassa geri müdafaası. Eğer 
san lacivertliler bu hatlaruu takviye 
etmezlerse bu sene çok fena neticeler 
almağa mahkûmdurlar. 

Son olarak şunu da ilâve edelim 
ki B. Nuri Bosut dünkü maçı çok fe
na idare etti. Favullu hareketlere 
fazla müsamaha göstermesüe oyunun 
sartleşmesine sebeb oldu. 

Bugünkü spor 
hareketleri 

TAKSİM STADINDA: 

Muhafızgücü - Güneş millî kü
me maçı."Saat 15,30 da. 

BEŞİKTAŞ STADINDA: 

1 — Karagümrük - Anadoluhi-
sar ikinci küme lig maçı. Saat 
9,30 da. 

2 — Oelatasaray— İstanbulsopr 
şlld maçı. Saat 11,15 de. 

3 — Feneryılmaz - Davutpaşa 
ikinci küme lig maçı. Saat 13 de. 

4 — Kasımpaşa - Galatagenç-
ler iidnci küme lig maçı. Saat 
15 de. 
FENERBAHÇE STADINDA: 

Feneryılmaz - Galatagençler ikin
ci küme B takımlan lig maçı. 
Saat 13,30 da. 

Fenerbahçe - MuhafızcrficA: • • • — •fisamedOtnİn bir kurtari^ 

Beşiktaş Alsancapı 
3 - Ojnağlup etti 

Oyun sert oldu, Beşiktaş
lılar golleri ikinci 

devrede yaptılar 
İznür 19 (Telefonla) — Beşiktaş 

takımı Alsancak stadmda güzel bir 
havada ve kalabalık bir seyürıi önün
de İzmirin Alsancak takımüe karşı
laşarak 3-0 galip geldi. 

Hakem Üçoktan B. Muzaffer idi 
Evvelâ Beşiktaşlılar sonra Alsancak 
sahaya alkışlar arasmda çıktılar. Tar 
kunlar şöyle idi: 

Beşiktaş: Mehmed Ali - Rüştü, 
Faruk - Rifat, Nuri, Fuat - Eşref, Şe
ref, Hakkı, Rıdvan, Hayati. 

Alsancak: Hilmi - Ali, Emin - Ra-
Bih, Enver, Necmi - Hakkı, Basn, 
Salm, İlyas, Doğan. 

Oyuna Alsancağm hücumlle baş
landı. İlk on dakika zarfında BeşUc-
taşm sahaya yabancı olduğu sezili
yordu. Bu sıralarda Alsancakhlar ağır 
basmaya başladılar. Top bir müddet 
Beşiktaş rnsıf sahasmdan ayrılmadı. 
B âkat yapüan tehlikeli akınlar Al
sancak muhacimlerinin iyi anlaşa-
mamalan yüzünden golle neticelen©-
miyordu. Bu devrede iki taraf da gü
zel bir oyun gösteremedi ve devre 0-0 
berabere bitti 

İkinci devrenin 17 nci dakikasında 
Beşiktaşlılar, 25 inci dakikasmda da 
Alsancak muhacimleri birer muhak
kak gol fırsatım kaçırdılar. İkinci 
devrede Beşiktaş takımında mühim 
değişiklikler yapüdığı görüldü. Şeref 
ortada, Hasan soliçte, Nuri müdafar 
ada yer almışlardı. Bımun derhal 
faydası görüldü, Beşiktaş hâkimiyeti 
ele aldı. 

Beşinci dakikada Alsancak kalesi 
önünde bir karışıklık oldu ve Şerefin 
çektiği şüt kalenin köşesinden gire
rek ağlara takıldı. Alsancak bekleri
nin hatasmdan yapılan bu gol Beşik-
taşlılann maneviyatım yükselttiğin
den temiz bir oyun çıkarmaya başlar 
düar. 

20 nci dakikada Alsancak kalesine 
gayet yakmdan frikik çekildi ve Al
sancakhlar bir tehlike atlattüar. 31 
tnci dakikada Şerefin verdiği pası 
alan Hüsnü gayet yakından çektiği 
bir sütü gola tahvil etti Dört dakika 
sonra Ridvan kornerden atüan topu 
kafa üe kaleye sokarak üçüncü golü 
yaptı. Alsancak oyunculan bir şeref 
golü çıkanmya çok çalıştılarsa da 
muvaffak olamadılar. 

Müsabakamn devamı müddetince 
umumiyet itibarile Alsancak ağır 
bastı, fakat gol çıkaramadı. Hakem 
oyunun fazla sert oynanmasma göz 
yumdu. Bu yüzden iki taraftan da 
yaralanan oldu. 

Yann Beşiktaş takımı ÜçoMa kar-
şüaşacaktır. Hakem Yamanlarspor-
dan Esaddır. 

Barutgücü alanındaki 
maçlra 

Barutgücü - Rami A takımlan saat 
15de. Barutgücü - Rami B takımlan 
saat 13 de. Barutgücü - Rami genç 
takımlan saat 11 da karşılaşacaklar
dır. 

^ m 

SARAY ve BABIALININ İÇ YUZU 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNt İRTEM —Tercüme, iktibas hakkı mahfuzdur 

• Tefrika No. 93 J 

Sabahaddln beyin Rumeli seyahati ve 
A h m e d Rıza bey hakkında sözleri 

Meşrutiyetin flâumdan sonn bir T onan lieyelhı riyaretf tnflmısebetil* 
yapılan tezahürat 

Sabaheddin bey İzmirden gelen ho
cası Emin efendinin tavsiyesüe hür
riyetin beşiği sajrüan Selâniği, Mansıs-
tın ziyaret etmek, buralardaki hür-
riyetperverler Ue temasa gelmek iste
miş, İttüıad ve Terakki merkezi umu
misi prensin harekâtım tefehhustan 
hali kalmamak suretile bunda mah
zur görmiyerek hakkmda hürmet 
eseri gösterilmesini şubelerine tebliğ 
eylemişti. 

Sabaheddin bey refakatinde hoca 
Emin efendi ve Hüseyin Tosun bey 
olduğu halde Selanik ve Manastırdan 
sonra Ohriye de geldi. Fakat Manas
tırda askerî klübünde irad ettiği nut
kun hoşa gitmediği haberi Ohriye 
kendisinden evvel gelmişti. 

O sırada Ohri kaymakamı idim. 
Sabahaddin beye cemiyetin misa

firi sıfatUe izaz ve ikramda bulun
duk. 

Prens büjrük Ali paşa camiinde bir 
nutuk irad etmek istedi. Ohri ahalisi 
camilerde böyle nutuklar irad edU-
mesine alışmamış olmakla beraber 
prensin arzusunu halka bildirdik. 

Prens o gün camide irad edUecek 
bir hitabeye yakışsın diye sözlerine 
â3retler, hadisler karıştırdı. F^cat bu 
nutuk Ohrililer üstünde beklediği te
siri göstermedi. 

Bilâkis hoca kısmı prensi, âyetlere, 
hadislere yanhş mânalar vermekle 
tahtie ettiler. 

Mübahaselerimiz esnasmda bir de
fa Sabahaddin bey bana: 

— Selâniğe Kâbei hürriyet diyor
lar. Bu seyahatimde tafsÜâtUe öğren
dim ki ilk orta3ra atüan Niyazı bey 
Ohride tahaffuz etmiş; Şemsi paşayı 
vuran zabit buraya sığınmış; müşür 
Osman paşayı kaldırarak Abdülhami-
de en şiddetli darbejd indiren kuvvet 
Ohriden çıkmış. Doğrusu hürriyet 
Kâbesi Selanik değU, Ohri imiş! de
mişti. 

Sabahaddin bey Ohriden Debreye 
de gitmek istiyordu. 

Arnavudlann padişahm aleyhin
de bulunan bu Osmanlı prensinden 
hoşlanmadıklarım anlamıştım. 

Ramazandı. Sabahaddin bey oruca 
tahammül gösteremiyordu. 

Debre Ohriye benzemezdi. Saba
haddin beyin orada bir taşkınlığa ma
ruz kalmasım pek muhtemel gördü
ğüm için onu bu seyahatten vazgeç
meğe taşvik ve nihayet ikna eylemiş
tim. 

Ohri misafirine ücram ve izazda 
kusur etmiyordu. 

Sabahaddin bey Avrupadan getirdi
ği siyasî fikirleri hakkmda propagan
da yapmak fırsatlanm kaçırmıyordu. 
Hattâ Istanbulda çıkacak (OsmanU) 
gazetesi için benden kalem muavene

ti de istemişti. Fakat benim İttihad 
ve Terakki cemiyeti tarafmdan taklb 
edilen siyasî meslekten aynlamıyaca-
ğımı anlayınca bunda ısrar edeme
mişti. 

Bir gün musahabe arasında sevme
diği, mesleğini beğenmediği Ahmed 
Rıza beyden ve padişah tarafmdan 
mebuslara verUen ziyafetten de bahis 
açılmıştı. Abdülhamidin bu ziyafet 
esnasında Ahmed Rıza beyi ahundan 
öptüğü duyulmuştu. 

İstikrahım celbeden bu hareket 
dolayısUe prens Sabahaddin bana şu 
sözleri söyledi: 

— Abdülhamid bir canavardır. Zi
yafette Ahmed Rıza beyin ahundan 
öpmüş I Ben Ahmed Rıza beyin ye
rinde olsaydım bu canavarm iğreng 
dudaklarımn ahuma temas ettiği 
parçayı keser, atardıml 

Manastırda hürriyetin ilâmndan 
evvel olduğu gibi sonra da intişarda 
devam eden (Neyyiri Hakikat gazetesi 

31 mart vakasmdan bir sene sonra Sa
bahaddin beyin İkdam gazetesinde 
Osmanh askerlerine hitaben yazdığı 
bir makaleye cevab olarak (Sultanzar 
de Sabahaddin beye) başlığile şiddet
li ve hakaretâmiz bir cevab vermiştL 

Prens Sabahaddin buna (İttihad ve 
Terakki cemiyetine açık mektuplan-
mn) üçüncüsünde yazdığı cevabda 
Abdülhamidin verdiği bu ziyafette 
mebusların ve Ahmed Rıza bejön ha
reket tarzlarım tenkid ederken kendi 
duygusunu şu suretle göstermişti: 

(Biz hakanı mahlû aleyhinde Meş
veretlerin, Şûrayi Ümmetlerin yaptı
ğı gibi yıllarca müddet bir medenî li
sanın ihtiva eyliyebileceği bütün tah
kirleri sarfettikten, onu «Kızıl cana

var» ünvanile telkih eyledikten sonr» 
huzurunda tazimle iğîlerek kanlı el
lerine sanlmadık. O ksm döktüren 
kanh dudaklann temasile de alnmii-
zı kirletmedUc! 

Muanzlarımız reislerinin hemen 
cümlesi o çürük tahta sanldıklan 
halde hemşirezadesinin selâmlarına 
mukabeleden bUe istikrah ettiğini gö
rüp de imzasız mektublarla kendisi
ni tehdide kalkıştığı zaman ondan: 

— Dünyarun bütün taçlarım başı
na toplasa bir katil karşısında iğUe-
mejrlz! 

Sözünden başka cevab almadı! 
Meşum velâdetini tebriken İstan-

bulım donandığı gece biz evimizin 
kandülerini söndürdük; yıktığı ocak-
lann altında can veren kurbanlar için 
hayatı halkedene münacat arzeyle-
dikl) 

Meşhur sözdür: 
Akrabamn biribirine ettiğini kim

se etmezmişl 
(Arkası var) 

•ımıımııınıııımııımiHiımıınıınıuınNiınnıı Nnınmıuııı nıiHmmıınmnnmınnffliı nımnınıımnııııniH 

B. takımları arasında 
Dün Şeref stadmda yapılan Fener

bahçe - Güneş B takımlan lig maçım 
1 - 0 Güneşliler kazanmışlardır. Bi
rinci devrenin 10 uncu dakikasmda 
Oanbaz vasıtasile goUanm yapan 
GüneşlUer maçm sonıma kadar kar 
zandıklan bu avantajı muhafaza ede
rek maçı kazanmışlardır. Fenerbah
çe takınunda uzun Wr müddettenberi 
futbolu bırakan eski müdafU Fazıl 
da oynamıştır. 

Yüzücülük 
Kadınlar arasında 400 metr^ 
sırt üstü yüzme rekoru kırıldı 

Amsterdamda yapüan bir müsabar 
kada Hollandalı yüzücü Bayan Vaö 
Feggelen 5 D. 41 S. 4/10 luk bü- de* 
rec Ue 400 metre sırt üstü yüzm« 
rekorunu kırmıştır. Eski rekor 5 D-
44 S. 5/10 Ue Danhnarkalı Baya» 
Hweger'e aid i<B. 
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AV®ACD KAODİNI 3 
Arkadaşun Hilnüyi kaç senedenbe-

ö görmemiştiın. Bunun için ona 
Köprü üstünde raslayınca pek mem-
tkvoi. oldum. Fakat bizim eski zayıf, 
çelimsiz Hilmi ne kadar da değiş
mişti. Eski sünepe, halsiz, mecalsiz 
yürüyüşünün yerine şimdi kendisine 
bayağı bir sporcu tavn gelmişti. 

Hilmi bir aralık: 
— Nereden geliyorum biliyor mu-

«nn?.. dedi, klüpten... Spor klübün-
den... 

Tuhafıma gitti. Bizim eski çelim
siz, zayıf Hilmi ve spor!... Hilmi 
güldü: 

— Şaştm değil mi?.. Daha bende 
bir çok değişiklikler görecek ve büs
bütün hayrete düşeceksin... 

O da Beyoğluna çıkıyordu. Bera
ber tramvaya bindik. Hilmi tram
vayda hiç yoktan bir adamla kav
gaya tutuştu. Arkadaşımı zorla tes
kin edinceye kadar akla karayı seç-
ton. Eğer ben kanşmasaydım, kav
ga adamakülı büyüyecekti. Hayre
tim büsbütün artmıştı.- Çünkü eski
den Hilmi kavgadan son derece çe
kinir, gayet sakin, gayet uysal, kuzu 
gibi bir çocuktu. Onun tramvayda 
hiç yoktan böyle ötekine berikine 
çatmasına şaşmış kalmıştım. 

— Hayret ettim doğrusu Hilmi, 
dedim, danima amma sen ne kadar 
kavgacı olmuşsun... Ne oldu sana 
böyle? 

Hilmi: 
— Haklan var birader, dedi. Sana 

bendeki bu büyük değişikliğin sebe
bini anlatayım da dinle... Benim 
evlendiğimi her halde işitmişsindir. 
O zaman sen İstanbulda yoktım. 
Düğünümde bulunamadm. Evlendi
ğim zaman sıska, çelimsiz bir adam
dım, bilirsin ya... Gayet uysal, kav
gadan çekinir, kuzu gibi bir insan
dım. Kanm iyi idi, hoştu amma be
nim aksime dehşetli kavgacı idi... 
Maalesef ben onun bu tabiatinin 
sonradan farkına varmıştım. 

Mebrurenin en büyük zevklerin
den biri de hiç yoktan ötekile beri-
küe kavga çıkarmaktı. Tramvaya 
bineriz, lirayı bozmadığı için biletçi-
ye çatar, sokakta kendisinden bir 
dilenci para istese: 

— Benden daha güçlü kuvvetli in
sansın çahşsana... diye söylenir. Bir 
Mağazadan bir şey alma.ğa kalksak, 
satıcı biraz yüksek bir fiat istese vay 
efendim sen misin? 

— Annenin nikâhmı mı istiyor
sun?., diye ağzını açar, gözünü jru-
ttar söylemediğini bırakmaz... Böy
le aksi, ters, hiç yoktan kavga çıka
ran insanlar çoktur. Mebrure de 
bunlardan biri idi. Onvmla her so
kağa çıkışta bir heyecan geçirirdim. 
Çünkü kanm evvelâ kavgaya başlar, 
^şısmdakine ağzına geleni söyler. 
Fakat tabiî karşısındaki de bu söz
lerin hepsine: «Eyvallah efendim» 
demez. Kavga büyüjrüp alevlenince 
Mebrure zayıf, çelimsiz kocasına, 
yani bana döner: 

— Hilmi... Hilmi... Ne duruyor
sun? Karmı tahkir ediyorlar... Sen 
erkek değü misin? Kaı-mı müdafaa 
etsene... Kannm şerefini müdafaa 
et... 

I>iye başlar. Halbuki benim kav
gadan ne kadar çekindiğimi bUir-
^lo. o kendi kavgayı çıkarır, alevlen
dirir, sonunda beni imdada çağın... 

Evlendiğimizin ilk senesi idi. Bir 
pazar günü kanm Mebrure: 

' ^ Bugün Adaya gidelim... dedi. 
I^erhal cevap verdim: 
•— Peki kancığım... 
i l k t i k . Sicak ta bir pazar gü-

^ü... Evden çıktık. Benim 3mreğim 
gene heyecanla gümbürdemeğe baş-
^*dı. Acab Mebrure nerede ve ne za-
**^ kavga çıkaracak? Kime çata-
*^? . . . 

Ada iskelesine geldik. Kalabalık 
^"^şer... Herkes vapur bekliyor... 
'Nihayet vapurım zamam geldi. De-
f^r kapılar açüdı. Kalabalık vapuru 
*̂ ĉum etti. Bu esnada kanmm ya-
^ d a yürüyen gayet iriyan bir 
^ a m her nasılsa kannun ayağma 
bas: 
Çeref: 

o^ış... Mebrure de o günü gezinti 

dönüp ilk perdeden ve damdan dü
şer gibi bağıra balara: 

— Kör müsün be adam!... demea 
mi?... 

Eyvahlar olsım... Nihayet korktu
ğum başıma gelmişti. Hem Mebru
re bu sefer öyle iriyan bir adama 
çatmıştı ki... Kanmm ayağma ba
san adam: 

— Bayan ağzım topla... dedi. 
Kanm bu söz üzerine büsbütün 

küplere bindi: 
— Bak terbiyesize... Bak tebiyesi-

ze... Hem ayağıma bastı... Hem de 
bana nezaket dersi veriyor... 

Diye gözlerini açtı. Adama hain 
hain bakmağa başladı. 

Benim ödüm patlıyor. 
triyarı adam bu sözün altında ka

lır nu? O da: 
— Terbiyesiz kelimesini size İade 

ederim... dedi. 
Mebrure artık hiddetinden köpü-

rüyordu. Bana döndü: 
— Hilmi, Hilmi... dedi, ne duru

yorsun?. Baksana kanm tahkir edi
yorlar... Sen erkek değil misin? 
Kanm müdafaa etsene... Kannm şe
refini müdafaa etsene Hilmi... 

Şaşkınlıktan ne yapacağımı bil
miyordum. Eskiden kavgadan ne 
derece nefret ettiğimi gayet İyi bilir
sin. Sonra bu işte kanm haksızdı. 
Adam damdan düşer gibi: «Kör mü
sün be adam... Terbiyesiz» filân di
ye çatmıştı. Bütün bunlardan baş
ka ben bu çam yarması gibi iriyan 
adama ne yapabUirdim? 

Mebrure benim tereddüdümü gö
rünce: 

— Ay bayılacağım... Sen nasıl er
keksin canım?... Şu terbiyesize had
dini bUdirsene... diyordu. İriyan 
adam bu söz üzerine bir kahkaha at
tı, beni göstererek: 

— Aman güleyim ban... dedi, bu 
«çiroz efendi» mi bana haddimi bil? 
direcek?... 

Mebzrtire: 
— Hilmi, Hilmi... Çıldıracağım... 

Hâlâ şu adama iki lâkırdı söylemi-
yorsım?.. 

Çaresiz işe karışmak mecburiye
tinde kaldım. Ve azizim o günü başı
ma gelenleri hiç sorma... Zaten Meb-
rûreye kızan iriyan herif bir yum
rukta sağ gözümü şişirdi. İkinci 
yumrukta kaç lira verip doldurttu-
ğum ön dişimi yerinden söktü. Ya
kamı yırttı. Kravatımı kopardı. 
Şapkamı kulaklanma kadar geçirdi. 
Beni adamm elinden güç aldılar. 

Eve dönünce herifin yerinden sök
tüğü dişimi yan cebimde buldum. 
Çıkan diş oraya düşmüş... Bütün 
bunlardan yediğim dayağın şiddetini 
anlayabihrsin. Fakat bu hadiseden 
sonra kanmın kavgacılık huyu geçti 
mi zannedersin? Ne münasebet azi
zim, ne münasebet?... 

Geçeceğine bilâkis fazlalaştı. Ar
tık her gün sokakta hiç yoktan kav
ga çıkarıyor, hep güçlü kuvvetli 
adamlara çatıyor, iş fenaya dökü
lünce: 

— Ne duıaıyorsım Hilmi?., Karım 
tahkir ediyorlar... Onu, onun şerefi
ni müdafaa etsene... diye beni ilçri 
sürüyordu. Ve ben de bittabi İşin 
sonunda mükemmel bir dayak yi
yordum... 

Hele bir gün hiç unutmam, bir 
futbol maçı se3n:̂ tmek için stadyoma 
giriyorduk. Mebrure hiç kabahati 
yoktan önünden yürüyen Çoban 
Mehmede çatmağa kalkmaz mı?... 
Hemen kannun yanmdan kaçtım. 
Biraz uzaktan iki sporcımım arkası
na saklamp onlara bakıyordum. Meb
rure Çoban Mehmede bir şeyler söy
lüyordu. Vallahi Çoban Mehmed çok 
centUmen adammış... Başım Od ta
rafa salhyarak: 

— Lahavle... dedi, geçti. 
Fakat Mebrurenin yanında olsay

dım ve kanmm teşvikile kavgaya ka-
nşsaydım halim haraptı. Çoban Meh
med bir tokatta beni kayısı pestüi 
gibi yamyassı edebilirdi. 

Baktım, olacak gibi değü... Ka
nm daima sokağa çıkışta bana da
yak yedritecek hâdiseler çıkarıyordu. 

Nihayet spora başladım. Balık 
yağlan içtim. Geceli gündüzlü kuv
vetlenmeğe çalıştım. Spor klüpleri
ne devam ettim. Üstad Selim Sim
ya koştum. Nasıl kuvvetlenebüeceği-
me dair kendisinden fikir aldım. 

Velhasıl dehşetli bir kuvvetlenme 
rejimi yaptım. Kendimi besiye çek
tim... Boksörlerden, boks dersi al
dım. Güreş öğrendim. Hattâ bir in
sanı bir anda yere çarpmak için bi
rebir olan meşhur Japon güreşini 
bile öğrenmek için hoca tuttum. 

Fakat körolasıca huyum... Bir 
türlü kavgacı olamıyordum. Bu kav
gacılık ta bir tabiat meselesi... İn
san birdenbire değişemiyor. 

Nihayet sokakta hafiften hafife 
ötekine berikine çatarak kavgacıhk 
egzersizleri de yapmağa başladım, 
ve buna da alıştım. 

İşte azizim... Şimdi bende gördü
ğün büjrük değişikliğin sebebi... Ne 
yapasnm? Böyle olmağa mecburdum. 
Aksi takdirde Mebrure Ue her soka
ğa çıkışta dayak yemek mecburiye
tinde idim... 

(Bir yıldız) 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Halaskar Gazi caddesinde 
Halk, Taksim: Nizameddin, Tarlaba-
şında Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporidis, Kasımpaşa: Vasıf, 
Hasköy: Halıcıoğlunda Barbut, Emin
önü: Bcşir Kemal, Fatih: İsmail Hak
kı, Karagümrük: Ali Kemal, Bakır
köy: İstanbul, Sarıyer: Nuri, Aksa
ray: Cerrahpaşada Şeref, Beşiktaş: 
Süleyman Recep, Fener: Emilyadl, 
Kumkapı: Asadoryan, Küçükpazar: 
Hasan Hulusi, Samatya: Kocamusta-
fapaşada Rıdvan, Alemdar: Çember-
litaşta Sırn Rasım, Şehremini: Top-
kapıda Nâzım, Kadıköy: Söğütlüçeş-
mede Hulusi Osman, Üsküdar: İske
le başmda Merkez, Heybeliada: Te
mas, Büyükada: Halk. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yeniköy, Emirgân, Rumelihisarı, Or-
taköy, Amavutköy, Bebek, Beykoz, 
Paşabahçe ve Anadoluhisarmdaki ec
zaneler her gece açıktır. 

AKŞAM 
lAbone ücretlcrîl 

Türkiye Ecnebi 

SENELİK 
« ATLK 
t AYUK 
1 AYUS. 

1400 kuru9 2700 kuru} 
750 > ]450 > 
400 > 800 > 
150 > — > 

Posta İttihadına dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Seneliği 

8600, alb aylığı 1900, üç 
aylığı 1000 kuruttur. 

Adres tebdili İçin yirmi l>eş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilhicce 19 — Ruzukasım 105 
t. İBMk Ctaaı 0 |U İkisdl Akfia Yıtıı 

E. 11,23 12,59 6,40 9,39 12,00 1,31 
Va. 5,11 6,47 12,28 15,27 17,49 19,21 

idarehane: Babı&li civan 
Acunıuluk So. 

No. W 

Akba müesseseleri 
Ankarada her dilden kitap, ga

zete, mecmua TC kırtasiyeyi ucuz 
olarak A K B A müesseselerinde bu
labilirsiniz. Her dilde kitap, mec
mua siparişi kabul edilir. İstanbul 
gazeteleri için ilân kaHul, abone 
kaydedilir. Undervodd yazı ve he
sap makinelerinin Ankara acentesi, 

Parker dolma kalemlerinin Ankarada 
satış yeridir. Telefon; 3377 . 

PİJUı 

ine yeni yaptırdığı dapdaracık 
inlerini giymiş... Zaten iskar-

^r ayağım sıkıyormuş. Adam da 
*^^aklanmn ucuna basmca cam 
*cımış 

^^ebrüre o hiddetle iriyan adama 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. S e r t e I U _ ı . » Tefrika No. 148 — ı ^ 

Sinan Rozitadan doğan çocuğunun yaşadığım duyunca 
sevinmişti. Sinan bu sırrı meyhane köşesinde öğrenmişti 

Bas, dis> nezle, grip, romatizmay nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlannızı derhal keser. İcabında günde 3 ka$e alınabilir. 

İçtiler., ve bir müddet sustular. 
Sinan birdenbire ayağa kalkmıştı. 
Yusuf: 
— Ne var? dedi. Gidecek miyiz? 
Sinan meyhanenin içinde dolaş

mağa başladı: 
— Ha3ar. Güneş doğuncaya kadar 

içeceğiz. 
— Ne oldu birdenbire böyle... Çe

kirge gibi oturduğun yerden fırladm? 
— Gene çocuğum hatmma geldi, 

Yusuf! 
— îstanbula dönünce getirtiriz 

dedim ya. Neden bu kadar merak 
ediyorsım? 

—y O çocuk değil. 
Yusuf şarap kadehini elinden bı

raktı: 
— Kaç çocuğun var senin? 
— Rozita ben îstanbula geldiğim 

zaman altı aylık gebe idi. Sonra onu 
saraya götürdüler. Acaba doğurdu 
mu?... Ne oldu o yavrucuk diye dü
şünüyorum. 

— Doğurmuştur elbette. Altı ay
lık çocuğu düşüremez ya... 

— Ben de öyle sanıyorum. Kim 
bilir ne yaptılar yavrucuğumu? Öte
ki öyle perişan oldu. Babasız büyü
dü. Bu da babasmı tanımıyor. Bu 
ne talihsizlik! 

— Bımdan bana İstanbulda neden 
bahsetmedin? 

— Lüzum görmedim. Bahsetsem 
elinden ne gelirdi, Yusuf? 

— Ne mi gelirdi? İşi tahkik eder, 
sana neticeyi büdirirdim. Hakikati 
meydana çıkarmak güç bir iş miydi? 

— Neyse, bımu da kapayahm. Ar
tık bu işleri îstanbula dönünce kur-
calanz. 

— Lâfın sonu varsa, saklama ben
den! Belki bir üçüncü, bir dördüncü 
çocuk daha vardır... 

— Yok canım... Ben o kadar ço
cuk düşkünü değilim amma, bunları 
hep tesadüfler getirdi başıma. Birin
cisi de öyle olmuştu. 

Meyhanenin öbür köşesinde üç ar
kadaş oturmuş şarap içiyordu. Bun
lar amiral gemisindeki leventlerden
di. İçlerinden birisi akşamdanberi 
Sinanla Yusufun konuşmalanna ku
lak veriyordu. Bir aralık yavaşça, 
arkadaşlanna /ışıldadı: • 

— Sinan reis çocuğunun yaşadı
ğından haberdar değil galiba! 

— Haydi-canım, onun talihli çocu
ğunun Müırimah sultanın sarayında 
büyüdüğünü bilmiyen var mı? 

— Vallahi bUmiyor. Bilseydi, böy
le konuşmaz ve kederli görünmezdi. 

— Kulak verme. Haydi keyfimize 
bakahm! 

— Ben Sinan reise söyliyeceğim bu 
sim... 

— Budalahk etme. Bu, bir sır de
ğil. Herkesin bildiği hikâye Gülerler 
sonra sana! 

— Ziyanı yok., gülsünler. 
Türk denizcisi oturduğu yerden 

kalktı. Yanıbaşmdaki masaya doğru 
yürüdü: 

— Sana bir diyeceğim var, Sinan 
reis! Kusura bakma... Rahatını boz
dum amma... 

Sinan denizciyi gülerek karşüadı: 
— Söyle bakalım. Yoksa sen de 

benim gemiye mi gelmek istiyorsun? 
— Hajrır, şimdilik Paşa gemisin

de rahatım yerindedir. 
* 

«Merak etme, aslanım! 
Çocuğun şehzadeler 

gibi yaşıyor.. 
Meyhaneci şarap kadehlerini dol

dururken, öteden gelen denizci çe
kingen bir tavırla sözüne devam etti: 

— Uzaktan konuşmanızı duydum 
da... Rozitadan doğan çocuğunuz 
hakkmda size bildiklerimi söylemek 
istedim! 

Sinan birdenbire sevinçle bağırdı: 
— Ne diyorsun... Demek çocuğum 

hakkmda bildiklerin var, öyle mi? 
— Evet. Mini mini Sinan, Üskü-

darda Mihrimah sultanın sarayında 
şehzadeler gibi yaşıyor... Onu hiç 
merak etmeyin! 

Sinan merakım yenemiyordu: 

— Çocuğumun erkek olduğunu ne
reden anladın? 

Diye sordu. Denizci: 
— Üsküdara geçmiştim. Orada 

duydum. Rozitanm çocuğunu sultan 
Murad denize attırmak istemiş. De
niz kenarında bir kayıkçı görmüş, 
çocuğu almış, Üsküdaı-a götürmüş. 

— Mihrimah sultanın eline nere
den düşmüş, yavrucuğum? 

— Onun eline düştüğüne şükret! 
Çünkü o fıkara anasıdır. Bütün Üs
küdar muhitindeki öksüz çocuklara 
o bakar. Saıaymda elliden fazla kü
çük ve kimsesiz çocuk vardır. 

— Gel otur., bir şarap iç bakahm! 
Bu sözlerinle bütün gamlarımı da
ğıttın şimdi! 

Şaraplan birlikte içtiler. 
Sinan sevincinden yerinde otura-

mıyordu: 
— Yavrucuğuma ne ad koymuşlar 

acaba? diye sordu. 
Yusuf lâfa karıştı: 
— Galil^a Sinan koymuşlar... 
— Sen nereden biliyorsun? 
— Şu delikanlının sözlerinden an-

ladım. 
Denizci gülerek başım salladı: 
—. Demin dedim ya. Bu minicik 

yavruya bir ad aramışlar. Mihrimah 
sultan «Küçük Sinan» diye çağırmış. 
Onu sarayda herkes öyle tanıyor. 

Gece yansı olmuştu. 
Yusufla Sinan başbaşa vererek o 

kadar şarap içmişlerdi ki... Aıiık 
yürümeğe değil, oturmağa bile me
calleri kalmamıştı. 

Bir aralık meyhaneci seslendi: 
— Delikanhlar! İsterseniz sizi ge

minize kadar götüre3dm? 
Sinan, gözleri kapalı, kekeliyerek 

mınldandı: 
— Ben mini mini Sinanı burada 

bırakıp bir yere gidemem... 
Meyhaneci güldü... Meydanda mi

ni mini çocuğa benziyen kimse 
yoktu. 

— AdamakıUı sarhoş olmuşlar... 
Diye söyleniyordu. 
Yusuf kendini şöyle bir tarttı. 
Sendeliyerek ayağa kalktı. 
Pnecereden yüzünü okşıyan serin 

bir şimal ı-üzgân Yusufun sersemli
ğini gidermişti. 

Gözlerini açtı. Etrafına baktı. 
Meyhanede kendilerinden başka 

kimse kalmamıştı. 
Yusuf. Sinanm koluna girdi: 
— Haydi, gidelim artık Sinancı-

ğım! 
Sinanm dudaklan hafifçe kıpır

dadı: 
— Nereye gideceğiz? 
— Gemiye... 
— Ben Rozitamn yanma gidece

ğim, Yusuf! Haydi, beni ona götür. 
— Vay... Onu gene sevmeğe mi 

başladın? Haniya akşamdanberi atıp 
tutuyordun ona... 

— Onu sevmiyorum, Yusuf! Fa
kat, onu görmek istiyorum. 

— İşte bu tuhaf şey! İnsan sev
mediği bir kadını görmek ister mi? 

— Evet... Benim yerimde olan bir 
insan, onu görmek ve teselli etmek 
ister. Çünkü... 

Sinan sözünü tamamlıyamadı, ba-
şmı Yusufun omuzlannın üstüne 
bıraktı. 

Artık konuşanuyordu. Adamakıllı 
sarhoş olmuştu. Yusuf lâfın sonunu 
almak için çalıştı. «Çünkü» nün ar
kasından acaba,ne diyecekti? 

O gece gemiye güçlükle gidebil-
düer. 

Sinan sabaha kadar, göğsünü rüz
gâra vererk açıkta yattı. 

Ve güneş doğuncaya kadar kâh 
tfitlı, kâh korkulu rüyalar göre
rek - hiç uyanmadan - uyudu. 

O geceki meyhane konuşmaları Si
nanm eski hatıralanm canlandırmış 
ve ona bh* çok şeyler öğretmişti. 

Sabahleyin gözlerini açtığı zaman 
çok sersemdi, dalgındı, düşünceliy
di. O gece meyhanede neler kcnuş-
mamışlardı! 

(Arkası var) 
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';S^'c;fici: 
20 Şubat 938 Pazar 

İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi. 12,50: Havadis, 13,05: 
Keman konseri: Prof. Liko Amar, piya
noda bayan Sabo (Deethoven: Dvorak), 
14: SON. 

Akşam neşriyatı: 18,30: Plâkla dans 
musikisi, 19: Nihal ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk sarkılan, 
19,30: Konferans: Prof. SalÜ Mnrat (Rad
yo dersleri), 20: Müzeyyen ve arkadaşla
rı tarafından Türk musikisi ve halk şar
kıları, 20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer 
Rıza tarafından arabca söylev, 20,45: 
Muzaffer İlkar ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk sarkılan (Saat 
ayarı), 21,1 >: Cemal Kâmil ve arkadaş
ları tarafından Türk musikisi ve halk 
şarkıları, 21.50: Keman konseri: Orhan 
Borar, piyanoda Valantin Taskin, 1 -
Sonate (Re Minör): F. Fracoeur, 2 -
Stimmun: Achron, 3 - Humoreske: 
Dvorak, 4 - Danse Espagnol: Pablo de 
Sarasate, 22,20: ORKESTRA: 1 - Men-
delsohn: Ruy Blas, ouverture, 2 - Tschai-
kowsky: Romance, 3 - Strauss: Liebes-
zauber, 4 - Defosse: Berceuse, 22,45: 
Ajans haberleri, 23: Plâkla sololar, ope
ra ve operet parçalan, 23J20: Son haber
ler ve ertesi günün programı, 23,30: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: Çocuklara masal: 
Nureddin Artam, 19 - 19,30: Türk musi
kisi ve halk sarkılan (Leman ve arka
daşları), 19,30 - 19,45: Saat ayarı ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve 
arkadaştan), 20,15 - 20,30: Edebi konuş
ma: Behçet Kemal Çağlar, 20,30 - 21: 
Flüt Solo: A. Haydar Andiçen, 21 - 21,15: 
Ajans haberleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo sa
lon orkestrası, 1 - A. Czibhlka: Sere-
nade, 2 - F. Lehar: Frasquita, 3 - Men-
delsgohn: Romance şans parloes, 4 - B. 
Boldi: Chanson Bohumienne, 21,55 - 22: 
Yarınki program ve istiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 4le 

20 de Berlin kısa dîdgası pazar konse
ri — 20,30 da Viyana havaları — 20,30 da 
Baride İtalyan ve Türk musikisi — 
20,45 de Kolonyada Ştravsin Venedikte 
bir gece opereti — 20,35 da Varşovada 
dans havalan. 

Saat 21 de 
21 de Viyana ve Grazde Viyana musi

kisi — 21,10 da Budapeştede iki küçük 
operet — 21,15 de Baride Yunan musiki
si — 21,30 da Florans ve Napolide şarkılı 
konser. 

Saat 22 de 
22 de Roma ve Baride neşeli musiki — 

22,15 de Varşova ve Lembergde neşeli 
musiki — 22,10 da Bükreşte Tenor tara
fından İtalyan sarkılan — 22,40 da Ber
lin kısa dalgasından çigan orkestrası. 

Saat 23 de 
23,15 de Stokholmde hafif musiki — 

23,30 da Budapeştede orkestra konseri — 
23,30 da Varşova, Leipzig, Kolonya, 23,35 
Viyana ve Grazde, 23,45 Roma ve Baride 
dans musikisi. 

21 Şubat 938 Pazartesi 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 18,30: Çocuklara ma
sal: Bayan Nine, 19: İnci Şan: Piyano 
ve keman refakatile, 19,36: Memleket 
şarkıları: Malatyalı Fahri, 1935: Borsa 
haberleri, 20: Rıfat ve arkaraşlan tara-
fmdan Türk musikisi ve halk sarkılan. 
20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev, 20,45: Belma 
ve arkadaşları tarafından Türk musikisi 
ve halk sarkılan, (Saat ayan), 21,15: Fa
sıl Saz heyeti: Okuyanlar, İbrahim Ali -
Küçük Safiye, kanun Muammer, klârinet 
Hamdi, ut Cevdet Kozan, tanbur Salâ-
haddin, keman Cevdet. 21,50: Radyo Fo-
nik Temsil Stüdyo orkestrası refakatile: 
(TOSÇA), 22,45: Ajans haberleri, 2 3 : 
Plâkla sololar, opera ve operet parçalan, 
23,20: Son haberler, ve ertesi günün 
programı, 23,30: SON. 

TB O R S A I 
19/2/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FİATLERİ) 
ESHAM ve T A H V İ L A T 

İstikrazı 93 
dahili 
1933 istikrazı 98.50 
Ünitürk I 19,02,50 

» II 19,02,50 
» III 19,02,50 

Mümessil I 40 
» n 40,70 
» III -

İş Bankası 10,20 
» hamiline 10.25 
» müessis 85 

Türkiye Cüm- 98 
hurlyet Merke» 
Bankaaı 
Anadolu His. 23,75 
Telefon 7,75 
Terkos 7̂ 25 
Çimento 13,25 
tttihad Değir- 12,50 
menleri 
Şark Dejir- 1,— 
menleri 

Paris 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

Para (Çek fiatleri) 
24,18 

630 
0,79,70 

15,18.57 
86,74,60 

3,43 
4,09,16 
1,42,33 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zloti 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63 ,493 
22,67,75 

1,96,90 
12,38,10 
34.28,50 
4,21,58 
3,99,68 
106,19 
23r,63 

Eursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

«AKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazarında satılmak
tadır. «AKŞAM» abonelerine hususi 
tenzilât yapüır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

KüC 
KÜÇÜK İLANLAR 

AKŞAM okuyuculan arasmda en 
emin, en süratli ve en ucuz ilân vası
tasıdır. 

KÜÇÜK İLANLAR Pazar. Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — ÎŞ ARIYANLAR 
İMALÂTI HARBİYE FABRİKALARIN

DAN MEZUN TESVİYECİ — Bilûmum 
motor tamiratı deruhde ederim. Üsküdar 
Sultan sokak Servilik caddesi 41 No. da 
bay İbrahime müracaat. — 2 

İYİ DİKİŞ VE ÜTÜ BİLEN — 5 Usan 
konuşan mükemmel ev idare eden Avrupa 
tahsili görmüş orta yaşlı bir bayan na
muslu bir aile içinde iş anyor. Akşamda 
(A R) rumuzuna mektupla müracaat. 

MUHASEBEYE AŞİNA — ve Almancaya 
vakıf ve işinde faal bir genç ecnebi fir
malar nezdinde mûnasib iş arıyor. Posta 
kutusu 1362 numaraya mektupla müraca
at. - 1 

BİR MUHASİB tŞ ARIYOR — Düyunu 
umumiye muhasiblerinden Fransızca, 
İtalyanca. Türkçe muhabere ve muhase
beye yüksek usulü defteriye fevkalâde 
âşinâ ve mezkûr lisanlan da tercüme eder. 
Şişli Halaskar Gazi caddesi 234 numara
ya müracaat. — 1 

2 — ÎŞÇÎ ARIYANLAR 
SIVACI ARANIYOR — Matara ima

lâtı için beş sıvacıya ihtiyaç vardır. Bu 
işte ihtisası olanlann acele Zeytinbumu 
Demir Eşya Fabrikasına müracaattan. 

— 2 

ELEKTRİK SANTRALİNDE ÇALIŞ-
MIŞ — Ve Dizel motörlerinde ihtisası olan 
bir makinist iş arıyor. Akşamda H. F. 
rumuzuna mektupla müracaatları. — 2 

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

— 7 

40 LİRA ÜCRETLİ — Bir kadın kasta-
bakıcı aranılmaktadır. Uzun müddet da
hiliye ve lâboratuvar servislerinde çalış-
tıklannı ve hüsnü ahlâk sahibi oldukla
rını, çalıştıklan yerlerin, mahalle ve za
bıta bonservlslerlle isbat etmeleri lâzım
dır. Niğde Memleket hastanesi baş tabip
liğine müracaat. 

DAKTİLO VE MUHASİP ARIYORUZ — 
Gerek daktilonvm ve gerekse muhasiljin 
Almanca ve türkçe bilmeleri şarttır. İs-
tanbulda Kürkçü hanmda Haraççı kar
deşler mobilya deposuna, Ankarada da 
Haraççı kardeşler posta kutusu 68 No. ya 
müracaat edilmesL 

DOKTOR ARANIYOR — İstanbula jra-
kın bir nahiye merkezinde 100 lira ücret
le Belediye doktorluğu münhaldır. Bele
diyenin tasdik edeceği fakir kimselerden 
maadasından ücret alınacaktır. Gayet 
ucuz ve şirin bir kasabadaki bu hekimli
ğe talib olanlann İstanbulda Cağaloglun-
da Mahmudiye caddesinde kız lisesi kar
şısında 32 No. U Kazanç itiraz komisyo
nunda raportör Tahsin Gencaya müraca-
atlan. — 1 

ŞİŞLİ MARMARA KILİNİĞİNDEN — 
Diplomalı bir hemşireye ihtiyaç vardır. 

KASİYER BİR BAYAN ARANfiTOR — 
Okur yazar bir bayan aranıyor. İsteklile
rin Beyazıd Okçularbaşı Altm gişeye 23347 
ye telefon edilebUir. — 1 

MAÇKADA — Harbiye Aile bahçesinde 
çalışmak üzere iki garsonla iki ocakçıya 
ihtiyaç vardır. Çalışmak isteyenler Maç-
kada bakk^ Bay Halid Ziyaya müracaat. 
Telefon: 43562. 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK — Tamamile müceddet, de

mir kadro ve çapraz telli GAVEAU mar
ka bir piyano satılıktır. Her gün saat 
14 den 17 ye kadar. Beyoğlu Aynahçeş-
me Çekiç sokağında 13 numaraya mü
racaat olunabilir. — 2 

SATILIK PİYANO — Az kullanılmış 
lüks bir piyano, içi demir, boy büyük ucuz 
satılıktır. Beyoğlu, Aynalıçeşme caddesi 
No. 36 ekmekçi dükk&nma müracaat. 

— 3 

SATILIK PİYANO VE RADYO — Ta-
nmmış markalı piyano ve radyo ucuz fi-
atle satılıktır. Nlşantaşmda Güzel Bahçe 
sokağında Femina apartımanmda 4 No. ya 
müracaat. — 2 

SATILIK PİYANO — Alman marka de
mir çapraz, Ankaraya nakil dolayısile sa
tılıktır. Adres: Türbe Piyerloti caddesi 
No. 40. — 2 

İYİ PİYANO — Ucuz satılıktır. Beyoğlu 
Nuri Ziya sokak (Eski Polonya sokak) No. 
6 Mme. Anastasiya. Saat 4 - 7 . — l 

4 — KİRALIK - SATILIK 
ACELE SATILIK EV — Aksaray Gura-

ba Hüseyin ağa mahallesinde Mehmed 
Lûtfi efendi sokak 3 numaralı dört odalı 
ahşap ev satılıktır. İçindekilere müracaat. 

— 2 
KELEPİR FİATİNE — Satıhk 2 ev ve 

büyük bir bina. İstifade etmek Istiyenle-
re: Şişlide Halaskar Gazi caddesinde bü
yük bir bahçeyi havi ve arka sokağa da 
nazır 2 ev ve büyük bir bina kelepir fia-
tine satılıktır. Tafsilât almak için İstan
bul 176 No. İl posta kutusu adresine (D. 
S.) rümuzile mektupla müracaat olun
ması. — 3 

SATILIK APARTIMAN — iki daireli 
üçer oda maktuan 3750 liraya, semti Lâ
leli Hayriye Tüccariye sokağı No. 30/1. 
Müracaat yeri: Lâleli Şair Haşmet sokağı 
No. 41. — 3 

SATILIK DÜKKÂN VE EV — Beyazıd-
da Okçular caddesinde 56 numaralı dük
kân ve üzerindeki 16 numaralı S odalı 
kagir ev 2,400 liraya acele satılıktır. İçin
deki bekçi Recebe müracaat. Elektrik, su 
vardır. — 8 

SATILIK DEPO — Galatada, Keman
keş mahallesinde, Karaoglan sokağında 
20 No. lu Depo çok ucuz fiatle satılıktır. 
43358 telefon No. suna 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. _ 1 

I K I ODA — Taksim eivarmda zemin 
veya birinci katta masaj kabinesi olarak 
kullanılmak üzere onurlu aile nezdinde 
İki oda lâzım. Teklifin Akşamda Ataman 
ve Namor rumuzuna yazılması mercudur. 

KİRALIK HANE — Bomontide, Tokal-
oğlu sokağında (Su deposunun arkasın
da) 12 No. lu mükemmel mobilyalı ev ki
ralıktır. Telefonu, Banyosu ve büyük bah
çesi vardır. Çok havadar ve güneş içinde
dir. 43358 Telefon No. suna müracaat. — 1 

LÂLELİ CAMİİ ŞERİFİ ALTINDA — 
Yeşiltulumba sokağında 26 ve 28 numa
ralı mücedded kagir iki hane satılıktır. 
Apartıman tarzında beheri üçer daireli 
ve on birer odalıdır. Terkos, Elektrik, 
Havagazı vardır. Fiat altı bin beşer yüz 
liradır. Hergün öğleden sonra 28 numara-
h evin üst katma müracaatle gezilebilir. 

— 2 
ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR

MAN — Cihangirde YeşU Palas gazi
nosu sırasmda Hastane bahçesi karşısın
da 56 No. İl her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz yirmi 
lira kira getirmekte olaın apartıman ace
le satılıktır. Üçüncü kattakilere müracaat. 

— 4 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. İl müceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol. senevi 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satılıktır. Karşısmdaki bak
kala müracaat. — 4 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSÎ VE MÜNFERİD DANS DERS

LERİ — Beyoğlu Karlman karşısında 
Nur Ziya sokak 3 No. Her gün müracaat 
saatten 12 - 14 - 17 - 21 e kadar. En son 
danslar tedris olımabillr. Profesör Pa-
nosyan. — 2 

ALMANCA, İNGİLİZCE — (Bahusus 
ticaret şubeleri ve bakalorya imtihanları
na hazırlık dersleri için) Berlin ve Oxford 
Üniversitelerinden edebiyat ve felsefe 
agrenj eliğine malik iyi Fransızca bilen 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susî veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Fiatler mutedildir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla mü
racaat. — 17 

İKİ ŞERİK ARANIYOR — Türkiyede 
ilk defa olarak ve rekabeti olmıyan in
şaatlara çok ihtiyacı olan bir iş ve aynca 
kömüre karşı çok ucuza mal ettirmek 
şartlle ve halka bütün kışlık bir evinin 
sıcakhgını temin etmek için iki sermaye
dar şerike ihtiyaç vardır. Beher şerik 7500 
lira İle iştirak edebilir. Arzu edenler 
P. P. rumuzuna mektupla Ak^am gazetesi 
vasıtasile müracaat. — 1 

PARİSTEN MEZUN — Ve muhtelif li
selerin sabık fransızca ve riyaziye mual
limi, birinci sınıftan onuncu sınıfa dahil 
talebelere ders verir ve ihzari smıflann 
talebelerini pek az zamanda hazırlar. S. 
Geron Meşrutiyet caddesi No. 249 Toptaş 
apartımanı No. 7 Beyoğlu. — 31 

HUSUSÎ RİYAZİYE VE FİZİK DERS
LERİ — Yüksek riyaziye tahsilli bir mu
allim orta mektep ve lise talebelerinin 
bulundukları sınıflarm programlarını seri 
ve kuvvetli bir şekilde kazırlar. Hariçten 
İmtihana girecek olanları da emin me-
todlarla az zamanda hazırlar. Akşamda 
R. T. rumuzuna yazı ile müracaat. — 9 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz idarehanesini adres ola

rak göstermiş olan karilerimizden 
Radyo — Ders — D. N. 

M. R. T. — A R 
namlarma gelen mektuplan idareha

nemizden aldırmaları mercudur. 

HHi Dr. A. Asım Onur I^B 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
tstanbulun en güzel yerinde, geniş 

bir park içinde, konforu mükemmel 
bakımı iyi, kadm ve erkek her türlü 
hastalıklara açık hastane. 

Doğum ve kadm ameliyatlarile fı
tık, apandisit, basur ve diğer ameliye
ler için çok ucuz hususi fiatler. Orta
köy, tramvay yolu. Muallim Naci cad. 

111 - 115. Telefon: 42221. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — Şartnamesine ekli listede ebad ve miktarı yazılı 1590 metre jruvarlak 

kıvnlımş ve kayış numuneleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık 7/III/938 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III — Şartnameler paraısız olarak her gün sözü geçen şubeden almabilir. 
IV — İsteklilerin pazarlık için tajön edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. «939» 
* 

I — Şartname ve projesi mucibince Urfada yaptınlacak Müdürlük binası 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltemye koıunuştur. 

II — Keşif bedeli «22864» lira «97» kuruş ve muvakkat teminatı «1714» li
ra «87» kuruştur. 

III — Eksiltme 7/III/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 15 te Ka-
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki Alım komisyonımda yapılacaktır. 

IV — Şartname ve projeler «1. 15» lira bedel mukabilinde , İnhisarlar umum 
müdürlüğü Levazım ve Mübayaat şubesile Ankara başmüdürlüğünden ve Ur-
fa müdürlüğünden almabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin ve fennî evrak ve vesaikini İnhi
sarlar umum müdürlğü İnşaat şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet vesikası 
almalan lâzımdır. 

VI — Mühürlü teklif mektubunu, hususî vesaik ile 5 inci maddede yazıh 
eksiltmeye iştirak vesikasmı ve muvakkat teminat parasım ihtiva edecek olan 
kapah zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda geçen Ahm ko
misyonu başkanlığma makbuz mUkabüinde vermiş olması lâzımdır. «B.» (919) 

İstanbul Sıhhî Müesseseler Arttırma 
ve Eksiltme Komisyonundan: 

Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletince tabettirilmiş olan Sıhhî afişler
den 68 santim boyunda 15,000 ve 100 santim boyımda 15,000 adet ki ceman 
30,000 adet afişin komeş imaUyesi açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 — Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimaî Muavenet müdürlüğü bi-
nasmda kurulu komisyonda 9/3/938 çarşamba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2 — Muhammen fiat: 68 santim boyunda olanlar 6 ve 100 santim boyun
da olanlar 9 kuruştur. 

3 — Muvakkat garanti: 168 lira 75 kuruştur. 
4 istekliler şartname ve numuneyi her gün komisyonda görebilirler. 
5 istekliler carî seneye aid Ticaret odası vesikasiyle 2490 sayıU kanun

da yazıh belgeler ve bu işe yeter muvakkat garanti makbuz veya banka mek
tubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. «936» 

Galatasaray Lisesi direktörlüğünden 
üçüncü taksit zamam 1 mart 938 dir. Vaktinde taksitlerin yatırılması lüzu

mu ilân olımur. (869) 

_ Dr. İHSAN SAMi 
T İ F O A Ş I S I 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul
mamak için tesiri katî. muafiyeti pek 
emin taze aşıdır. Her eczanede bu-

^ " lunur. Kutusu 45 kuruştur. ^ ^ 

ZÜMRÜD YÜZÜK 
Platin kol üzerine koyu renkli 

8 kratUk tek taş bir zümrüd yü
zük Sandal Bedesteninde teşhir 
edilmektedir. 21 şubat pazartesi 
günü saat 14 de müzayede üe 
satılacaktır. 

istanbul Asliye 3 üncü Hukuk Mahke
mesinden: 

Beşiktaş Sinanpaşa Köprübaşı sokak 
40 No. da mukim Firdevs tarafından Be
şiktaş Orta Bahçe Dizi sokak 26 No. lı 
evde oturan Şevket aleyhine mahkeme
mizin 938/96 No. h dosyasile açılan bo
şanma davasından dolayı müddelaleyhe 
gönderilen dava arzuhal sureti mumailey
hin mezkûr adresi beş altı sene evvel terk 
İle semti meçhule gitti&i şerhile bua teb
liğ iade edilmesi üzerine bittalep H. Ü. 
M. K. nun 141 ve 142 inci maddeleri mu
cibince bir ay müddetle i l inen tebligat 
icrasma ve tebliğ olunacak evrakm mah
keme divanhanesine talikine karar ve
rilmiş ve dava ansuhal sureti mahkeme 
divanhanesine talik kılınmış olmakla 
mumaileyh Şevketin bu müddet zarfında 
mahkemeye müracaatla dava arzuhalini 
tebellüğ ve on gün içinde cevap lâyihası 
vermesi lüzumu tebliğ makamma kaim 
olmak üzere ilân olunur. 

19/2/938 Cumartesi günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan yaş 

ve meyva fiatleri: 
Cinsi «msal i En aşağı En 

fiatı 
Kr. S. 
54 — 
3 — 

Kilo 

Demet 1 — 
> — 40 

- 25 

Bakla 
Pırasa 
Ispanak » 4 
•Lahana » 4 
Havuç » 5 
Kereviz kök » 7 

» yaprak Demet 2 
Pancar » 2 — 
Enginar Adet 9 — 
Karnabahar » 6 — 
Yeşil salata 100 » 60 — 
Taze soğan Demet 1 
Maydanoz 
Turp 
Elma Amasya 

» Ferik 
» İnebolu 

Armud Ankara 
Ceviz 
Ayva 
Kestane 
Kuru üzüm 

» incir 
Ağaç kavunu 
Yerli limon 100 
Ecnebi limon 100 
Kuru badem 
Portakal: 

» Dörtyol 36 İlk sandık 300 

— 2 50 

» 
Kilo 

» 
> 
» 
» 

Adet 3 — 

Kilo 

15 
8 
7 

22 
7 
5 
6 

15 
8 
3 

170 — 
130 — 
23 — 

» 64 lük 
» 80 İlk 

» 100 lük 
Alanya 64lük 

» 80 lik 
100 lük 
64 lük 
80 lik 

100 lük 

Rize 

340 — 
250 -
190 — 
325 — 
300 — 
200 — 
140 — 
110 — 
80 — 

sebze 

yükselt 
Fiatı 
Kr. S. 
57 — 
4 — 
7 — 
5 — 
7 — 
9 — 
2 
3 — 
14 — 
14 — 
120 — 
1 25 
_ 60 
_ 50 
37 — 
15 — 
10 — 
40 — 
10 — 
13 — 
10 — 
23 — 
15 — 
6 — 

800 — 
160 — 
40 — 

320 •— 
350 — 
270 — 
220 — 
375 — 
325 — 
250 — 
150 — 
120 — 
100 — 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASI 

19/2/938 
F 1 A T L A A 

CİNSİ 

Buğday yumuşak 
» sert 

Arpa yemlik 
» Anadol 

Mısır san 
Nohut 
Tiftik oğlak 
Yapak Anadol 

» Trakya 
Z. yağ sabunluk 
Pamuk yağı 

Aşağı 
Kr. Pa. 

5 27J 
5 18i 
4 17 
4 7 
4 35 
5 274 

131 — 
50 — 
69 — 
37 — 
33 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Un 
Susam 
Z. yaâ 
I. » 
S. » 
Pamuk 
Mısır 
Kepek 

G t D 

Razmol 
Susam 
Nohut 
Afyon 

288 
15 

121 
163 

Yukan 
Kr. Pa 

5 35 
5 23 

— 
4 9 

6 22i 
135 — 
53 — 

• 

• 
34 — 

Ton 
> 
» 
> 

37 1/2 » 
55 
16 
19 
23 
30 

E N 

252 
15 
10 

> 
> 
» 
» 
> 

Ton 
» 
» 

9 1 / 4 » 

D I 9 r İ A T L A B 

Buğday: Liverpul 
» : Şikago 
» : Vinipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 

5,18 
4.26 
5.84 
4.43 
4,01 
7.75 

Kr. 
» 
> 
» 
> 
* 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

KocaeU vilâyeti mektep kitapları s»M 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitler'» 
Nauman dikiş ve yazı makineleri. K"' 
dak fotoğraf makine ve levaiu»* 

saire bulunur. 
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20 Şubat 1938 A K S A M Sahile II 

Scandinavian Near 
East Agency 

!BaIat»4s Tahlr han S fincü k»t 
Tel: 44991 - i . t 

Brenaka Orlent Ünlen Gotbenbsrg 
OotheDburg, Stokholm, Oslo, Dantzlg, 

Mynla Copenhag Abo Reval TO btttün 
mlttk limanlan lark re Karadeniz ba«li' 
i* limanlan anamda İS gUmde bir azimet 
99 avdet için muntazam postalar. 

Odynl» - DantzlK - Ootbenburg ye O»lo-
Van beklenen rapurlar. 

Pardaland vapuru 21 şubata doğru. 
Ootland vapuru 28 gubata doğru. 
Nordland vapuru 14 Marta doğru 
Takında tıtanbuldan Hamburg Roter-

Sun - Kopenhag, Odynla Oothenbert. 
Oantzlg - Stokholm, re Oslog limanlan 
kin hareket edecek vapurlar. 

Bardaland vapuru 26 şubata doğru. 
Ootland vapuru 28 Şubata doğru 
Nordland vapuru 14 marta doğru. 
nula tafatl&t İçin Oalata'da Tahlr han 

9 ttncfl katta kiln acentalığına mOraeaal 
Tel: 44091 - 9 - I 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpafa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gaU 

ta tahliüeri ve (İDRAR VASITA-
SlLE GEBELÎĞtN ÎLK GÜNLERİN-
DE KATİ TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu : Taknme gidericen Mefelik 
•okağı Ferah apartunanı Tel. 40534 

İstanbul vilâyeti defterdarlığından: 
E y ü p , F a t i h , E m i n ö n ü , B e y o ğ l u , B e ş i k t a ş , Ü s k ü d a r v e K a d ı k ö y M a l m ü d ü r l ü k l e r i n d e n : 

Mütekaid; dul ve yetimlerin Mart, Nisan ve Mayıs/938 üç aylık maaşlarının tediye günleri 

Kadıköy malmüdürlüğünden: Beyoğlu malmüdürlüğünden: Üsküdar malmüdürlüğünden: Eyüp malmüdürlüğünden: 

TARİHİ 

3/3/938 Perşembe 
4 » 
5 » 
7 » 
8 r> 
9 » 

10 » 

» 
» 
» 

» 

Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 
Salı 
Çarşamba 

Perşembe 

Mülkiye yetim ve 
tekaütleri 

1— 200 
201— 400 
401— 600 
601— 800 
801—1000 

1001—1200 

1201—ilâ 

Askerî yetim ve 
tekaütleri 
1— 400 

401— 800 
601—1200 

1201—1600 
1601—2000 
2001—2400 

2401—ilâ 

Mülkiye yetim ve Askerî yetim ve Mülkiye yetim ve As. yetim Mül. yetim As. yetim 
ve tekaüt. ve tekaüt. ve tsJcaüt. tekaütleri 

- 1— 350 
351— 800 
801—1000 
1001—1300 
1301—1600 

Beşiktaş malmüdürlüğünden: 

tekaütleri 
1— 600 

601—1200 
1201—1500 
1501—2200 
2201—2800 
2801—3200 

Avans. 
3201—ilâ 

Eminönü malmüdürlüğünden: 

tekaütleri 
1— 300 

301— 6«0 
601— 800 
801—1100 
1101—1300 
1301—1510 

1— 450 
451—1100 
1101—1450 
1451—1900 
1901—2400 
2401—2850 

2851—3250 

1—100 1—200 
101—ilâ 201—400 
— 401—ilâ. 

TARİHİ 

3/3/938 Perşembe 
4 
5 » 
7 » 

8 » 
9 » 

10 » 

» » Cuma 
Cumartesi 
Pazartesi 

Salı 
Çarşamba 
Perşembe 

Mülkiye yetim ve 
tekaütleri 

1— 200 
201— 400 
401— 550 

551—750 
751— 950 
951— ilâ 

Askerî yetim ve 
tekaütleri 

1— 300 
301— 600 
601— 750 
751—1050 

1051—1350 
1351—1650 
1651— ilâ 

Mülkiye yetim ve 
^ tekaütleri 

1— 350 
351— 700 
701—1050 

1051—1400 
1401—1750 
1751—2100 
2101— ilâ 

Askerî yetim ve 
tekaütleri 

1— 450 
451— 900 
901—1350 

1351—1900 
1901—2350 
2351—2800 
2801— ilâ 

Mülkiye tekaüt 
ve yetimleri 

1— 450 
451— 900 
901—1350 

1351—1800 
1801—2250 
2251—2700 
2701— ilâ 

Fatih malmüdürlüğünden: 
ikinci kişe. 

Askerî tekaüt ve 
yetimleri 

3001—3450 
3451—3900 
3901—4350 
4351—4800 
4801—5250 
5251—5700 
5701— ilâ 

Büinci kişe 
Askerî tekaüt ve 

yetimleri 
1— 450 

451— 900 
901—1350 

J351—1800 
1801—2250 
2251—2700 
2701—3000 

1 — Zat maaşları sahiplerinin muayyen günlerde kişelere müracaatla maaşlannı almaları lâzımdır. Aksi takdirde istihkakları muum tediyatm hita
mında verilecektir. 

2 — Tediyata saat 9,30 dan itibaren başlanacak sabahleyin 12 ye kadar ve öğleden sonra 13 den 17 ye kadar devam edilecektir. 
3 — Maaşlannı emlâk ve eytam bankasından iskonto suretile almakta olan zat maaşları sahipleri bu ayın 21 inci gününden itibaren cüzdanlarını 

mensup oldukları malmüdürlüklerine vize için teslim edecekler ve Martın birinci günü alacaklardır. 

r Emniyet Sandığı ilânları 1 
Semti 

Taksitli Emlâlc Satışı 
Kocamustafapaşada Sancaktarhay-

ftttin mahallesinde Kocamustafapa-
| a caddesinde eski 148 ilâ 162 yeni 
186 ilâ 196 No. h 

Kumkapıda Çadırcıahmetçelebi ma
hallesinde Kımıkapı caddesinde eski 
13 yeni 13 15, 17 No. U 

2500 

Muhammen 
Cinsi kıymeti 
Üç katta beş odalı bahçeli 
Kârgir bir evin tamamı. 

Karabıçakmeyhanesi demek
le arif şerbethane gediğin
den münkalip evvelce iki bap 
dükkân ve maaoda bir bap 
dükkâmn, elyevm imalâtha
nenin 120 hisse itibarile 39 
hissesile itibarı mezkûrdan 
8 hissesinin 56 hisse tertibile 
21 hissesi. 
İki buçuk katlı beş odalı 
kârgir bir hanenin tamamı 

1800 

500 
Ayvansarayda eski HocaalI yeni 

MoUaaşkı mahallesinde Hamam so
kağında eski 43, 45 yeni 43, 45 No. h 

Kadıköyünde eski Osmanağa yeni 
fesanpaşa mahallesinde eski Kur-
Dağalıdere yeni Kurbağalıdere Birin
ci sokakta eski 6 mük. 6 mük. yeni 
«, 8/1, 6/1. 8 No.Iı 

Kartalda Meydan sokağında eski 
'74 yeni 21 No. h 

Kuzguncukta Çiftemeyhane ve Bak
kal elyevm Derefırını sokağında eski 
2 mük. 9 yeni 22, 22/1, 24 No. h 

1 — Arttırma 10/3/938 tarihine düşen perşembe günü saat 15 te yapıla
cak ve gayriu\enkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 — Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde 
pey akçesi yatırmak lâzımdır. 

3 — Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
oıüsavi taksitte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 

4 — Taksitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci derecede 
..^otekli kalır. (890) 

Birisi iki katta beş odalı ah
şap diğeri bir buçuk katta 
iki odalı kârgir iki evin ta
mamı. 

İki katta üç odalı ahşap bir 
evin tamanu 
Üçer katta dörder odalı bah
çeli kârgir üç evin tamamı. 

1500 

200 

8550 

Emniyet Umum Müdürlüğünden 
Emniyet Umum Müdürlüğünce Kadro münhallerine polis stajyeri kayıt 

** kabul edileceğinden, aşağıda yazilı vasıf ve şartları haiz olan taliplerin bu
lundukları en yakın vilâyete pullu bir istida ile müracaat etmeleri lâzımdır. 

Şartlar: 
A — Türk olmak, B — Filî askerlik hizmetini yapmış bulunmak, C — 30 

yaşından yukarı olmamak, D — Eoy, 1 metre 64 santimetreden kısa bulun
amamak, E — Örnekleri vilâyet Emniyet Müdür ve amirliklerinde mevcut ge-
^ l i erbaş ve diğer askeîî okullara girecek talebenin bedenî kabiliyetleri hak-
*^daki hükümlere uygun derecede sağlam bulunmak, F — Sarhoşluk veya 
*^arbaz l ık gibi kötü hallerde tanınmamış olmak, G — Süflî işlerde bulun-
*ûaniış olmak, H — Ağlr hapis veya 6 aydan fazla hapis cezasiyle veya namus 
*e haysiyeti bozan bir suçla mahkûmiyeti bulunmamak, İ — Ecnebi kız ve ka-
^ l a evli olmamak veyahut yaşar bulunmamak. 

Vasıflar: 
J — Lise veya muadili okul mezunları ile orta okul mezunları, ilk okul me-

* ^ u olup da Erbaşlıkdan ayrılmış olanlar, orta tahsilini bitirmemiş olduğu 
^aide yabancı dil bilen ilk okul mezunları, imtihan edihneksizin tercihan ka-
"ül edilirler. K — Yabancı dil bilmeyen ilk okul mezunları ile ilk tahsilini bi-
**^enüş olanlar vilâyetlerde polis intihap encümenleri önünde «Yazılı, sözlü» 
^ t i hana tabi tutulurlar, hu imtihanlarda muvaffak olanlar arasında; orduda 
^ t ö r l ü vasıtalarla fen, muhabere ve ath kısımlarda çalışmış olanlaı-, bekâr 

<î^^"ianlar, san'at ve meslek erbabı olanlar tercih olunurlar. (856) 

Kimyager Alınacaktır 
askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 
- ^uıkkalede çalıştırılmak üzere maden tahlillerinde çalışmış ve yetişmiş bir 
^ y a g e r ahnacaktır. İsteklilerden askerliğini yapmış olanların vesikalarile 

"liHîHi^üdürlüğe şifahen veya tahriren müracaatları. (830) 

'.KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«Bey«rs Mode für aile» mecmualarının catif yeri. 

• Annelere müjde • 
S, M. A. geldi 

Fazla istek karşısında piyasada 
mevcudu kalmıyan büyük kutu 
net - net 450 Gr. 

S. M. A 
Amerikadan geldi. 

Sayın çocuk doktor-
lanmız ana südünün 
eşi olan ve A ve D 
vitaminlerini muhtevi bulunan 
S. M. A. yi annelere ehemmiyetle 

tavsiye etmektedirler. 
Her eczanede bulunur. 

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

Sahibi Necmeddin Sadak 

Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaan 

Havayolları Devlet İş letme İdaresi 
Al ım Satım Komisyonundan: 

1 — Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Çimento fa|)r^ası karşısmda Tay
yare meydanında yapılacak Umum Müdürlük ve Tayyare istasyon müdürlüğü 
binası. 

2 — Keşif bedeli: 125,440 yüz yirmi be§ bin dört yüz kırk liradır. 
3 — Eksiltmenin şekli: Eksiltme kapah zarf usuliyle görülebilir. 
4 — Muvakkat teminat: 7522 liradır. Bu temüıat nakden verilmek istenildi

ği takdirde Devlet Hava yollan idaresinin Ankara Ziraat bankasındaki 3667 
sayılı hesabına yatırılarak bankadan alınacak makbuz tekHf mektuplariyle bir
likte komisyona tevdi edilecektir. 

5 — İhale günü ve mahaUi: 2/3/1938 çarşamba günü-saat 14 de Ankara-
mn 10 kilometre garbinde Devlet Hava yollarına aid tayyare meydanındaki 
Umum müdürlük binasında j^pılacaktır. 

6 — Keşif evrakı, şartname, ve mukavele projeleri Ankarada P. T. T. Lmum 
müdürlüğü binasındaki ve Istanbulda Karaköy postalıanesindeki hava yolları 
gişelerinden ve îzmirde Nafıa müdürlüğünden altı lira yirmi sekiz kuruş mu
kabilinde alınabilir. 

İsteklilerin eksiltme şartnamesinde yazılı Belgeler ile muvakkat teminat 
ve teklif mektuplarım muhtevi kapalı zarflarını en geç eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar Umum Müdürlüğe vermiş olmaları lâzımd». Posta teahhü-
rü kabul nTıınmaz. (834) 
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Diş Tabihleri 
\Diyorlar ki: 

iyi intihap etmelidir. ]> 
«Lâzım olan, idilleri alabildiğine fırçalamak 

değildir. Evvelâ di; temizliyen tertipleri 
Dişlerini fırçalıyân birçok kimseler bildiğimiz halde dişle

ri güzel ve beyaz pek a ı insan tammakhğmıız bu sözün doğ
ruluğunu isbat eden en Inıvretli delillerden biridir. Diş ma
cununuzu iyi düşünerek seçiniz. Daha doğrusu diş macunu 
denince ilk akla gelen ve en mükemmel, en müessir, en çok 
sevilen ve kuUandan macun olduğunda şüphe bulunmıyan 
aBADTOLİN» kullanınız. 

D Y L i N 
Mikroplan öidOrOr, diş etlerini kuvvetlendirir, 

dişleri parlatır ve beyazlatır. 

NEZLE, GRİP, BAŞ, DiŞ 
ve bUtUn ai:rıları derhal geçiren 

tsminî herkes sevinçle okumalıdır. 

Siz de bu ismi unutmayınız. 
Eczanelerden 1 - 12 lik ambalajlarını ısrarla arajamz. 

evet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Ankara istasyonunda Devlet Demiryolları umumî idare binasmm şehir 
cephesindeki parke kaldırmı üzerine asfaltla kaplanması işi ile arka cephesin
de asfalt kaplamalı bir meydan yapılması işi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

I — Bu işlerin keşif bedeli (12,600) liradır. 
II — istekliler bu işe ait şartname vesair evrakı Devlet DemiryoUanmn 

Ankara, Haydarpaşa re Sirkeci veznelerinden 63 kuruş mukabilinde alabilir. 
III — Eksiltme 28/2/1938 tarihinde Pazartesi günü saat 15 te Ankarada 

Devlet Demiryolları yol dairesinde toplanacak merkez birinci komisyonunca 
yapılacaktır. 

IV — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin teklif mektuplariyle birlikte 
aşağıda yazılı teminat ve vesai!;i ayni gün saat 14 de kadar komisyona tevdi 
etmiş olmalan lâzımdır. 

a) 2490 sayılı kanun ahkâmına uygun 945 liralık muvakkat teminat. 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede yazıU vesikalar. (340) (730) 

. . . * 
Ankara garı içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri ve gazino binasımn bun

dan evvelki ilân şeraiti dahilinde ve pazarlıkla kiraya verilmesi 28/2/938 
pazartesi gününe bırakılmıştır. Talep edilen ehliyet, malî kudret, nüfus ve 
hüviyet cüzdanı vesaiki 23/2/938 akşamına kadar Ankara'da 2 inci İşletme 
komisyonuna; Haydarpaşada 1 inci İşletme Müdürlüğüne verilmeledir. Şart
nameler aynı makamlarca parasız olarak istiyenlere verilecektir. (727) 

• 
Muhammen bedeli 2885 lira 22 kuruş olan muhtelif ebatta 134 adet telli 

camla 1500 adet Marsilya biçimi cam kiremit 10/3/938 perşembe günü saat 
10,30 on buçukta Haydarpaşada gar binası içindeki komisyon tarafından açık 
eksiltme ile satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 216 lira 40 kuruşluk muvakkat teminat ver
meleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar 
komisyona müracaatları lâzımdır. 

Bu işe ait şartnameler körnisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (932) 

Her akşam ^ ^ " " ^ ^ 

ÇAĞLAYAN'^l 
Sevimli ve şen rakkase 

AIVIİRA C E M A L 
ve 

ZEYNEB ELSUDANİ 
Tarafından yeni danslar ve yeni 

şai'kılar. Aynca: 

^ - ^ g ^ m ve arkadaşları 

H A Y A T I M I N 

En büyük 
Heyecanı 

HELLA 
PITT 

YENİ SİNEMA 
YILDIZI 

Üç merasim gününde adi bir pudra 
kullanmak mecburiyetinde kaldım. 
Pudra, cildimde parça parça yapışı
yor ve yüzüm «makyajlı» bir şekil 
gösteriyordu. Bu pudradan tamamen 
sarfı nazar ettim, ve havalandırılmış 
ve krema köpüğü ile karıştırılmış ye
ni ve tamamen görünmez bir pudra 
kıülanmağa başladım. Beni görenler 
şaşıyordu. Çünkü ben artık ayrü de
ğildim. 

Pudra âleminde keşfedilmiş en bü
yük sırdır. Bu yeni pudranın formülü 
ve istimal hakkı büyük malî redakâr-
lıklarla hemen Tokalon müessesesi 
tarafından satm alınmıştır. Şimdi To
kalon pudrası namile ve her gün da
ha taze, daha nermin, daha güzel gö
rününüz. 

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 
Müdüriyet motörleri için 20 - 30 benzin kapalı zarf usulile eksiltmeye 

konmuştur. 7o 7,5 teminatı muvakkate 497 lira 50 kuruştur. Eksiltme 26/2/938 
cumartesi saat 11,30 dadır. İsteklilerin teminatı muvakkate - makbuz veya 
banka mektubu ve teklif zarflarını bir saat evvel Galatada Rıhtım caddesin
de Deniz Ticareti müdürlüğü binasındaki komisyon riyasetine tevdi etmeleri 
ve şartnameyi görmek istiyenlerin de müdüriyet idare şubesine müracaat
ları ilân olunur. «"794» 

Dr. Mehmed 
Osman Saka 

Dahiliye mütehassısı 
Cenevre Üniversitesinden mezun 

İstanbul, Belediye karşısı, Sinan-
ağa daireleri. Öğleden sonra 

Telefon: 23565 

Zıd şeyler bir araya gelmezler, 
GRiPiN ile baş ağrısı gibi... 

IP^BII 

'^M/M 

H 
^ H E / J S U t jHji^-i 

V̂ 
M^M '̂ 's ' İm- i Â 

^Hj^H 

Fw]JP^ . ^fl^^H 

Bir tek kaşe G R i P i N bazan 
Baş, diş, sinir ve adale ağnlanm dindirerek gününüzü kurtarır. 

H A . A f i An Nezle, bronşit, grip geçirerek bunlarm doğuracağa 
U d c d l i U d büyük hastalıkları önler ve bayatınızı kurtarır. 

kullanınız. Bütün eczanelerde bulunur. 

I uy iHii 'A I 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların kökleriai kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili

yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kuUanı?ı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU . İSTANBUL 

BÜTÜN TÜRKİYE 
T ü r k A n t r a s i t i n i 

kullanmaktadır. Çünkü, en idareli ve bütün ve 
ihtiyacatı için en elverişli kömürdür. 

'̂•' GiLKRiSTVOKER-5^' Merk ezı: '^^^ • •— • ^ • "* • '^'^ • * '** ' • ^ • — • "* Ltd. 
Galata, Yolcu Salonu karşısında Tahir Han 5 inci kat. Tel: 44915 

Preventorium — Sanatorium Direktörlüğünden: 
Muhammen azcnî fiyat Azamî fiyat teminatı muvakkatesi 

Lira Lira 
1800 135 

Preventorium ve Sanatorium için şartnamesine tevfikan alınacak 938 
modeli ve 9 15 lambalı radyo; bir adet ampilifikatör on adet hoparlör ve bir 

mikrafpn, bunlarm tesisatı 3/Mart/ 1 938 tarihine müsadif Perşembe günü 
saat un üçte ihalesi icra kılınmak üzere açık eksiltmeye konulduğundan istek
lilerin Cağaloğlunda YüKsek Mektepler Muhasipliği odasındaki komisyona 
gelmeleri ve geleceklerin resmî müessesatta buna benzer işler yaptıklanna 
dair vrsikalan bulunmaları şarttır. Yevmî ihaleden bir saat evvel depozitolar 
muhasipliğe yaiırılmış bulunacaktır. Şartnameyi görmek ve daha fazla tafsi
lât almak için direktörlüğe ba.şvurulabilir. (814) 

TÜRK HAVA KURUMU 
B U Y U K P İ Y A N G O S U 

5. ci Keşide II/Mart/938 dedir, 

[Büyük İkramiye: 5 0 ı 0 0 0 liradır... Bundan başka 
15.000, 12.000. 10.000 liralık büyük ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır... 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin eden bu piyan-
({oya iştirak ediniz... 

file:///Diyorlar

