
4 » . * ••» 

i / 

KÜÇÜK İLÂNLAR 
En ucuz ve en tesirli 

iiân vasıtasıdır 
4 defası: 125 kuru? 

Akşam ilân servisi, telefon 24240 
jf\ İV 1̂  jf\ lYi 

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

muavin defterler 
200, 300, 400 sahifeli: 140, 175 ve 250 kuro} 

Akşam matbaası — Telefon: 24240 

Sene 20 — No. 6937 — Fiati her yerde 5 kuruş PAZARTESİ 7 Şubat 1938 Telefon: 24240 (idare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Kllje) 

Almanyadaki son değişiklik her 
tarafta heyecan uyandırdı 

Fransız gazetelerine göre Almanya 
daha sert bir vaziyet alacak 

B. Hitler yeni kumandanları kabul etti. Kabine 
toplanarak siyasî vaziyeti görüştü 

Paris 6 — Petit Parisien diyor ki: 
«Son değişiklikten sonra Almanya
'mın daha sert bir vaziyet almasmı 
beklemek lâzımdır. Bu vaziyet karşı
sında İngiltere ile her sahada daha zi
yade el ele vermek lâzımdır. Garbın 
iki demokrat devlöti, kendileri üzerin
de yapılacak tazyika mukavemet ede
bilmek için kuvvetli olmağa, askeri 
kuvvetlerini arttırmağa mecburdur
lar.» 

Jour gazetesi diyor ki: «Tehdld-
lerle dolu olan son kararlar karşısın
da îngUtere ve Fransa âtıl kalamaz. 
Hududumuz Ren nehridir, diyen es
ki İngiliz Başvekili B. Bîddvinin söz
lerinin doğruluğu hiç bir zaman bu-
kadar sabit olmuş değildir.» 
Echo de Paris de şu satırlan yazıyoKi 

«Gözden düşen ganeraller arasında 
Sovyet Rusyadan hiç bir zaman ümid-
lerini kesmemiş olanlar ve er geç 
Rapallodaki Alnian - Rus işbirliğinin 
tekrar başlıyacağma inanmakta ısrar 
edenler vardır. Giden Başkumandan 
Mareşal Blomberg jtalyaya karşı hu
sumetini saklamamakta idi.» 

Amerika mahaf ilinin 
mütalaası 

^ ^aşingtan 6 — Almanyadaki deği-

Alnum Erkâmhaririyesinin basma 
gelen g<meral Şritçl 

siklik burada büyiik bir alâka ile ta
kip ediliyor. Resmî mahafilin müta-
leası sudur: 

Değişiklik Almanya ile İtalya ara-

smdaki bağlan kuvvetlendirmek ve 
iki hükümetin takip ettikleri dünya 
politikasına hız vermek için yapılmış-
tu-. Almanya ve İtalya Cenubî Amerl-
kaya hulul etmek istiyorlar, Amerika 
bu sebeple daha dikkatli ve uyanık bu
lunacaktır. 

Bazı mahafil de şu tefsirde bulımu-
yor: Almanyadaki son değişiklik ya 

doktor Şahtm aynlmasmdan sonra ik
tisadi, haricî politika sahalannda ve 
din meselelerinde görülen muhalefeti 
ezmek maksadile yapılmıştır. Yahud-
da Almanyamn İspanyadaki hareket-
izliğinden şikâyet eden Mussolininin 
yaptığı tazyik bu hususta müessir ol
muştur. 

B i r t o p l a n t ı 
Berlin 6 — B.Hitler yeni kuman-

danlan dün kabul etmiştir. Bundan 
sonra kabine toplanarak siyasî vazi
yet hakkında görüşmüştür. Toplantı
dan sonra neşredilen bir tebliğe göre, 
kabine verilen son kararlan muvafık 
bulmuştur. 
B e r l i n ü z e r i n e b i r y i i rüyüf 

r i v a y e t i ? 
Berlin 6 (Fransızca tstanbal) — 

Bir rivayete göre. bir kısım general-
(Devaım altmcı sahifede) 

omurcu dükkanında ıkı 
kişi gece boğazlandı 

Nazlananlardan biri üldii, üteki can çekişiyor 
katiller cinayet İçin ne diyorlar ? 

bJ^^J^ gece yansı, Taksimde Bursa 
^«ağında kanlı bir facia olmuş , iki 

dam gırtlaklarmdan hosilmek sure-
^ biri öldürülmüş, diğerinin de ha-
'«•tindan ümid kalmamıştır, 
^ u hususta yaptığımız tahkikata 
^ a r a n , vakamn tafsilâtı şudur: 

*jski Bursa, yeni ismile Yeniyol cad-
^^sı üzerinde bir kömürcü dükkâm 

^^- Bu kömürcü dükânmm üze

rindeki odada dört tane bekâr 
adaim yatmaktadır. Bunlar Çatalcalı 
Hüseyin, arkadaşı Ali ve bunlann tey
zezadeleri Emin ve AlKiürrahmandır. 

Katil olmak töhmetile tevkif edilen 
Emin ile Abdürrahmanm iddiasma 
göre, kemerlerinde 250 lira kadar bir 
para' vardır. 

Hüseyin ile arkadaşı Ali bu parala-
(Devamı Z nci sahifede) 

^rankocular Teruelde 
taarruza geçtiler 

^" kilometre ilerlediklerini, birçok köyleri 
ele geçirdiklerini bildiriyorlar 

t^fnv^"^ 6 (A.A.) — Askerî bülten, 
sind • ^"^^^*^®»^ Temel cephe-

e düşman cephesini yarmış ol-
"»^lanm beyan etmektedir. 
toıJ^Î^^^ kuvvetleri, Dalfambra 
lerdir ^ '̂'̂ '̂ ^ ^° kUometre ilerlemiş-

Hükûmetçiler, ağır zayiata uğra
mışlardır. Taarruz cephesinin tulü 
30 kilometredir. 16 kasaba ile düş-
mamn 40 kadar mevzii işgal edilmiş
tir. Harp malzemesi ganaiml çok mü
himdir. Yüzlerce esir aldık. 

(Devamı altmcı sahifede) 

Yakrnda: 

YARIM ADAMLAR 
Dâhi namzetlerinin hikâyeleri!.. 

Yazan ve resimlerini yapan: Cemal Nadir 

IVIeclis reisi 
Dün akşamki trenle 

Ankaraya gitti 
Şehrimizde bulıman Millet Meclisi 

reisi bay Abdülhalik Renda dün ak-
şa:mki ekspresle Ankaraya avdet et
miştir. 

Nafia Vekili B. Ali Çetinkaya dün öğ
leye kadar evinde Nafia işlerini ted-
kik ile meşgul olmuş, öğleden sonra 
Florya yolu üzerinde bazı tedkikler-
de bulunmuştur. 

Dünkü maç 
Galatasaray, Yugoslavya 
ile 0-0 berabere kaldı 
(Maçm tafsilâtı spor sahifemizde) 

fllcka^l* 
Geceleyin nakliyat 
Şu İstarıbul, milyona yakın nüfus

lu tnr şehirdir. Hem de gitgide sana
yici bir karakter oluyor. Binlerce insan 

geceleyin çahşarak hayatını kazanı
yor, yirmi dörtten sonra evine dön
mek mecburiyetindedir. 

Haibuki yirmi birden itibaren Be
şiktaş, Ortaköy tramvayları kesüir. 
Gece yannu geçirdiniz mi Bebek hat
tına olsun, İstanbulun ftkara ve ame
le semtlerine olsun, deniz aşın rmn-
takalara dsun bir tek vasıta bula
mazsınız. 

— Ziyanına mı işlesinler? 
— Gündüzkü tıklım tıklım kârları

na mahsub etsinlen. 
Saat başlarında olsun her hatta, 

bir tek tramvay (yahud otobüs), bir 
küçük vapur kaldırmalıdır. Medenî 
ihtiyaçlarımız, yeni hayatımızın şekr_ 
li bunu âmirdir. il~İETKOTt»Wll 

ANKARA 

Sultanahmed medresesi ve Ayasofya 
hamamı evrak hazinesi oiacalc 

İlli ^mmt^mm^^^ımmmmm^^^^^^-^'^mmaımtma^M^^mm^^^mı^^^^m^^m^» 

Hazinei evrakta ve Topkapı sarayındaki 
evrak bu ild binaya nakledilecek 
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Sultanahmed medresesi 
Osmsmlı hükümeti zamanmda Ba

bıâli bahçesindeki Cevad paşa kütüp
hanesi hazinei evrak ittihaz edilmişti. 
Kıymetli evrak ve vesikalarm bir kıs-
nu burada, bir kısmı da Topkapı sa-
ra3nnda muhafaza ediliyoçdu. Cevad 
paşa kütüphanesinde bulunan evrak 
bir heyet tarafından tasnif edilmiş 
ve fişleri yapılmıştır. Buradaki evra-
km çoğu tanzimatm ilânmdanberi 
devletçe ittihaz edilen kararlara, fer
manlara, muahede ve saireye taallûk 
etmektedir. Topkapı saraymdaki ev
rak Osmanh hükümetinin daha eski 
devirlerine aittir. Topkapı sarayında
ki evrak ve vesikalar henüz tamamlle 
tasnif edilememiştir. Başvekâlet tara-

fmdan memur edilen bir heyet, bn 
işle meşgul oluyor. 

Hükümet eski evrak ve vesikalarm 
mazbut binalarda muhafaza edilme
sini, ilmî bir şekilde tasnif edüerek is
tifadeye müsaid bir hale konulmasım 
düşünmüştür.. Bu maksadla Ayasofy» 
hamamı ile Sultanahmed medresesi
nin arşiv dairesi olmasına karar ver
miştir. Ayasofya hamamı belediyeye, 

(Devamı altıncı sahifede) 

L. 

Pcacartesi konuşmaları: 

Bir kaç şiir 
Tasan: Haaan - Au TİMİ 

6 ncı sahifemizde okusTinuz. J 

Hollywood artistlerin 
ayak izlerile dolu... 

Az daha bir otomobilin altında kalacaktım, dönüp 
baktım; otomobili Dolores del Rio kullanıyor 
[Hikmet Feridun Es'in mektubunu yedinci sahifemizde okuyunm] 

-Yirminci asnn en son tarihi 
- Yenicami kemeri!.« 

keşiflerinden birini söyleL 
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L D û n Geceki ve Bu Saba.liki Haberler J 
Topraksızlık davasını 

halledecek kanun projesi 
Alâkalı makamlar AtatUrkUn direktifleri dalıilinde 

hazırlayıcı tedkiklere başladılar 
Ankara 7 (Telefonla) — Alâkalı makamlar, topraksızlık davasını 

Atatürkün büyük direktifleri dahilinde halledecek olan kanunu hazırlamalc 
için tedkiklere başlamışlardır. Her şeyden önce bütün memleket içindeki dev
lete ait erazller tesbit edilecektir. Bu tesbitten sonra müstahsil her nüfusa 
ve aileye verilmesi kararlaştırılacak olan vahide göre devletin elindeki 
toprak mikdannm kaç topraksız müstahsili yer sahibi edeceği taayyün etmiş 
olacaktır. 

Eğer devletin elindeki mikdar, kâfi gelmezse o zaman işlenmemekte olan 
büyük erazilerin satın ahnması meselesi mevzuu bahsolacaktır. Geçen sene 
hazırlanmış olan kanun projesi yerine yeni bir proje hazırlanacaktır. Hazır
lanacak projede evvelkine göre daha vazıh ve katî hükümler bulunacaktır. 

İlk t^dklkler bittikten ve lüzumlu rakamlarla malûmat toplandıktan 
sonra bu iş için yeni bir komisyon kurulması muhtemeldir. 

Japonya, Amerikanın 
isteğini kabul edecek 
Deniz inşaatı hakkında 20 şubattan 
evvel malûmat vermesi muhtemel 

Tokyo 6 (A.A.) — Domei ajansı bil
diriyor: 

Bugün Harbiye Nezaretinde Akde
dilen konferansta, Ja'ponyanm deniz 
inşaatı projelerinin ifşa edilmesine 
karar verilmiştir. Bahriye Nezareti
nin Japon hükümetine Amerikan ve 
İngiliz notalarına, 20 şubattan evvel, 
bu vadide cevab vermesini tavsiye 
edeceği üâve olunmaktadır. 
Bahriye Nazırı visamiral Yamamoto 

ile deniz işleri bürosu şefi kontrami-
ral İnouye ve erkânüıarbiye erkânın
dan birinin iştirak etmiş olduğu kon
ferans, iki saat devam etmiştir. 

Amerikanın son notası 
Vaşingtan 6 — Amerikanm Tokyo 

sefiri B. Grew, Japon hükümetine bir 
nota vererek 1936 deniz muahedesi
nin müddetinin biteceği zamana ka
dar bu muahededeki tahdidata ria
yet edip etmiyeceğini ve riayet etme
ğe niyeti olduğu takdirde bunun de
lillerini irae edip edemiyeceğini sor
muştur. Amerika hükümeti, Japon-
yalun cevabını 20 şubat tarihine ka
dar bekliyecek, bu tarihten sonra ken
disini Londra muahedenamesinln 
tahdidatmdan tamamile azade telâk
ki edecektir. 

Notada deniliyor ki: «Japonya 936 
deniz muahedesini kabul etmemiştir. 
Fakat muahedede İmzası olmıyan bir 
devlet dahi olsa, her hangi bir hükü
met konulan inşaat hadlerini aşacak 
olursa Amerika serbes kalmak hak-
kmı haizdir. Son zamanlarda: Japon-
yanın muahedede kabul edilen ha

cimden büyük zırhlı inşa etmek ve 
zırhlüara gene muahedede kabul 
edilen hacimden büyük çapta toplar 
koymak için hazırlandığı, hattâ in
şaata başladığı hakkında bir takım 
haberler almmıştır. 

Amerika hükümeti, Japonya tara-
fmdan icab eden teminat verilmediği 
ve Japonya evvelce Amerika hükü
metine haber vermeden mevzuubahs 
tahdidata muvafık olmıyan gemüeri 
inşaat tezgâhlanna koymıyacağmı, 
bir takım gemileri bu vaziyete getire
cek surette ikmal veya bu kabil ge
mileri iştira etmiyeceğini beyan ey-
lemediği takdirde serbes kalmak hak-
kmı istimal etmesi icab edeceğine ka
rar vermiştir. 

Amerika hükümeti, 20 şubat 1938-
den evvel bu babda Japonyadan bir 
cevab alacak olursa çok memnun 
olacaktır. Şayed bu cevabı almıyacak 
olursa, bundan Japonya hükümeti
nin derpiş edilmiş olan tahdidat ha
ricinde inşaat yapmakta olduğu ne
ticesini istihraç etmek mecburiyetin
de kalacaktır. 

Amerika hükümeti, hareket ser
bestisini tamamile istirdad etmek 
için muahedenâmeye imza etmiş olan 
diğer deniz devletlerile istişareye 
mecbur ola;caktır. 

Japonya muahedeye muvafık ol
mıyan gemiler inşa etmekte olduğu
nu kabul ettiği ve 1 mayıs 1938 de 
tonaj ve çap meseleleri hakkında mü
zakereye girişmeği kabul ettiği tak
dirde Amerika, Japonya ile bu babda' 
müzakeratta bulunmağa hazırdır. 

Kömürcü dükkânında iki 
kişi gece boğazlandı 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
ta göz koymuşlar ve kendileri U3rur-
ken öldüreı-ek almak istemişlerdir. 

Gece yansından sonra, güya Hü
seyin ile arkadaşı Ali ellermdeki bü
yük berber usturalarile Emin ve Ab-
dürrahmamn üzerlerine atılmışlar, 
bu sırada ikisi de uyanarak feci va'zi-
yeti görünce, mütecavizlerin üzerine 
çuUanmışlardır. 

Bu çullanış uzım bir mücadeleyi 
icab ettiı-miş, bu sırada Emin ile Ab-
dürrahman, Hüseyinin ve Alinin elin
deki usturaları alarak ikisini de ye
re yatırmışlar ve gırtlaklarından kes
mişlerdir. 

İki bedbahtın kesik boğazlanndan 
fışkıran kanlarla yüz ve gözleri'ka
na bulanan Emin ile Abdürrahman, 
üstleri kanlar içinde olduğu halde 
bir taraf kaçamıyacaklannı analmış-
1ar ve bir çare düşünmeğe başlamış
lardır. 

İşte bu sırada boğazlanmış bir ko
yuna dönen Çatalcalı Hüseyin dep-
rene deprene can venniştir. 

Alinin de son dakikalannı yaşadı-
ğmı hisseden iki katü, dükkânın ka
pısını açarak kaçmak istedikleri sı
rada etraftan boğuşmayı ve Hüseyin 
ile Alinin feryatlarım duymuş olan 
polis ve bekçüerle karşılaşmışl£u:dır. 

Emin ile Abdürrahman sorguya 
çeküince faciayı yazdığımız şekilde 
anlatmışlardır. 

Zabıta memurlan, Hüseyinin ce
sedini muhafaz altına almışlar. Aliyi 
de ümitsiz bir halde Beyoğlu hasta
nesine kaldırmışlardır. 

Vakadan müddeiumumîlik te ha
berdar edümiş, aynca polisin, «yıl-
dınm grupu» da tahkikata el koy
muştur. Âleti cürüm olan usturalaı-
ele geçirilmiştir. 

KatUlerinn ifadelerinin hakikî mi, 
yoksa mürettep mi olduğu neticei 
tahkikatta meydana çıkacaktır. 

GÜNÜN HADİSELERİ 
''İbrahim - Abraham,, 

"ismail - Samoel„ 
gibi isimler 

Almanyada yeni bir cereyan: 
Protestanlığın lntl§arı sıralarında mu

kaddes kltapdaki İsrael, Joseph gibi 
İsimler Cermenler arasmda taammüm et
mişti. O zaman bu zamandır almanla)^ 
bmılan kullanıp duruyorlardı. Şimdi, jra-
hudilerle karışıklık olmasm diye «arl» le-
rln böyle «samî» adlar almaması, alanla
rın da terketmesi mevzuubalıis. 

Diğer taraftan, Otto, Hermann, Siegfried 
gibi Cermen isimleri almış yahudilerin 
bunları bırakmaları büsbütün mecburî... 

A 
Düşündüm ki, birşeye şahsiyetini ver

meden aynen almanın cezası. 
Bizde asla böyle karışıklık olmamıştır. 

İsrailin Abram'ını ve Samoel'ini arab gibi 
ehe» ve «ayını» yumuşak damaktan te
lâffuz etmeksizin, tamamile türkçeleştire-
rek «İbrahim», «İsmail» yapmışız: 

Hattâ halka sorarsanız daha ileri git
miş: 

«İbraam», «İsrrtaıyl» dethiş çıkmış işin 
İçinden! 
Temessül etmiş gibi göründüğü bir harsa 

kendi kalıbını Türkler kadar basan millet 
nadirdir: Memleketimizde en çok kullanı
lan «Mehmed» ismine verdiğimiz şekil bu
nun en bariz delilidir. 

F. Tanur 

Hariciye Vekili 
Macar Başvekilini 

ziyaret etti 
Budapeşte 6 (A.A.)— Türkiye Ha

riciye Vekili Rüştü Araş, dün öğleden 
sonra Başvekil Darany'i ziyaret et
miştir. ^ 

Bajşvekil, bu îiyareti Hariciye Na
zırının daimî vekili baron Gabriel 
Apar ile birlikte kabul etmiştir. 

Macar kral naibi 
Lehistanda 

Cracoviede mareşal 
Pilsudskynin mezarına 

çelenk koydu 
Cracovie 6 (A.A.) *—• Macar nai

bi hükümeti amiral İîorthy, mareşal 
Pilsudsky'nin mezarına bir çelenk 
koyduktan sonra Cracovie baş pes-
koposu tarafından kabul edilmiş ve 
sonra Leh Hariciye nazırı B. Bek ile 
birlikte şehri ziyaret etmiştir. 

Matbuat mümessilleri tarafından 
şerefine tertip edilmiş olan bir kabul 
resmini müteakip amiral, şu beya
natta bulunmuştur: 

«Polonyanm isiklâline kavuşmuş 
olduğu anda Macaristan, uğramış ol
duğu haksızhklara, felâketlere rağ
men, kendisini Polonyaya daimi su
rette bağlıyan menfaatleri unutma
mıştır. 

Macaristamn istikbalde de her za
man olduğu gibi hareket edeceğine 
katî surette kani bulunmaktayım.» 

Son dakika 
ispanyadaki 
gönüllüler 

Yine alâkadar devletler 
arasmda müzakere 

başlıyacak 
Londra 7 (Akşam) — B. Eden Üe -

İtalyan sefiri B. Grandi arasındaki 
mülakatta, İspanyadaki ecnebi gö
nüllüler meselesi mevzuu bahsolmuş-
tur. B. Eden İspanyadaki ecnebi 
gOTiüllülerinin çekilmesi, İtalya ile 
îngilter arasındaki dostane münase
betlerinin teessüsüne yardım, «de-
ceğini söylemiştir. 

B. Grandi, gönüllülerin yan mik-
darımn çekümesini teklif etmiş, B. 
Eden de bu teklifin kabvü edilebUe-
ceği cevabını vermiştir. İngiltere, İtal 
yanın bu teklifini müzakere için 
aJâkadar devletlere bildirecektir. 
Yugoslavyada ayan intiha-

batmda hükümet kazandı 
Belgrad 7 (Akşam) — Hükümet 

ftyan intihabatmda itam bir muvaf
fakiyet kazanmıştır. Yeni intihap 
edilen 23 ayandan 17 si hükümet 
partisine mensuptur. Üç nazır da 
yeniden intihap edilmiştir. 

Kutub denizindeki Sovyet 
heyetinin son vaziyeti 

Kâşiflerin maneviyatı iyi, yakında avdet 
edeceklerini bildiriyorlar 

Moskava 6 (A.A.) — Mierkezl me
teoroloji enstitüsünün son bültenle
rinden biri, Groenland denizi mm-
takasında yeni bir fırtına ihtimali 
mevcut olmadığım ve bu sebepten 
dola3n şimdilik Papanin grupunun 
ânî tehlikelere maruz bulunmadığım 
büdirmektedir. 

Bununla beraber dört Sovyet âli
minin üzerinde bulunduğu buz par
çası, Danimarka boğazına kadar 
Groenland'ın şark kıyılannı takip 
eden Kutub suları cereyanımn tesirile 
ve hızlı bir seyir Ue cenubu garbî-
ye doğru inmektedir. 

Grupu hamil buz, bu su cereyan-
lan tesiri altında gittikçe Groenland 
kıyılarına yaklaşmaktadır. 

Papanın grupu, hâlen Groenland'ın 
en yakın kıyısı olan Kleverind ada
sına 90 kilometre ve diğer taraftan 
Norveçin Jan Moayen adasına da 450 
kUometre mesafededir. Kâşifler, otur
ma çadınnı, yataklanm ve mütead
dit tilki derisi kürklerini de kurtar
mağa muvaffak olduklarından, sıfır
dan aşağı 10 ile 20 arasmda tahav-
vül eden soğuktan, rüzgârlardan ve 
kardan oldukça iyi bir surette ken
dilerini koruyabilmektedirler. 

Radyo istasyonlar» ile gönderdik
leri haberler, kâşiflerin maneviyatla-
nnm çok iyi bir halde bulunduğunu 
göstermektedir. Fedorov, karısına 
çektiği telgrafta diyor ki: 

«Merak etme, iyiyim, yakında ge
leceğim, gözlerinden öperim. » 

Bir koca, metresinin 
l(arısını boğaral( bodrı gömdü 

Cinayet, kıskançlık ve paraya tama yüzünden 
yapıldı, iki katil yakalandı 

Ankara 7 (Akşam) — Burada kıs
kançlık ve paraya; tama yüzünden 
çok feci bir cinayet işlenmiştir. Zabı
tanın tahkikatma göre cinayet şu 
şekilde yapılmıştır: 

Keskinin Avşar köyünden İbrahim 
oğlu Ali, Keziban nanunda bir kadın 
Üe evlidir. Fakat Ayşe nanunda genç 
bir metresi de vardır. Ayşe, rakibesi 
Kezibanı kıskanmakta ve boynunda 
taşıdığı beşibirlikler bu kıskançlığı 
körüklemektedir. Bu sebep yüzün
den dostu Aliyi, kansı Kezibsmı or
tadan kaldırmağa ve paralanm al
mağa teşvik ediyor. 

Nihayet geçen pazar günü Ali, 
Ayşenin de yardımile Kezibanm üze
rine çullanarak kendisini elektrik 
telile boğmuş, sonra da cesedini par-
çalıyarak evin altı katmda yere göm
müş, gömdüğü yerine üzerine de ko
caman bir sandık yerleştirmiştir. 

Ali bu cinayeti işledikten sonra 
karakola giderek zevcesi Kezibanm 

Italgadaki 
Sovyet alacağı 

Sovyet hükümeti haciz 
kararım protesto edecek 

Moskcyva 6 (A.A.) — Tass ajansı 
bUdiriyor: ÖğrenUdiğine göre Sov
yetler Birliği hükümeti İtalyadaki se
firini, Milân mahkemesi tarafından 
20/1 tarihinde verilen karara itiraz 
etmeğe memur etmiştir. 

Bu karar mucibince Banco di Ro-
manm Milano şubesindeki bütün 
Sovyet mevduatı haciz altma alın
mıştır. Bu hüküm Ansalde isminde
ki İtalyan firması tarafmdan Sov
yet ticaret mümessUliği aleyhinde 
yapılan takibat içüı bir garanti teş
kil etmek üzere verümiştir. 

Sovyet sefiri, Sovyet - İtalyan mu
ahedesine ve hukuku düvele muga
yir olan bu kararm iptalini istiye-
cek ve gayri kanunî olan bu hareket 
dolayısile Sovyetler Birliğinin uğra
dığı zararın mesuliyetini İtalyan hü
kümetine yükletecektir. 

Adanada münevverler için bir 
lokanta ve gazino açılıyor 
Adana 6 (Hususî muhabirimiz

den) — Adanada şimdiye kadar, me
murları bir arada toplıyacak bir klüp, 
bir teşekkül mevcud değildi. Bunu 
nazarı dikkate alan vüâyet, münev
verleri bir arada her gün toplamak 
için büyük bir gazino ve lokanta aç
mağa karar vermiştir. 

Londra 6 (A.A.) — Sunday Times 
gazetesi, Akdenizin garb havzasında 
Fransız - İngiliz devriyelerinin takvi
yesi neticesinin Baleares adalarmm 
tahtelbahirlere kaı-şı hakikî surette 
abloka edilmiş olacağını yazmakta
dır. 

Bu adalarm talnamen abloka edil
mesi, korsanlığa nihayet vermek için 
en müessir bir tedbir olacaktır. Fakat 
birçok nazik hukukudüvel meselele
rini ortaya atacaktır. 

Lcmdra 6 (A.A.) — Reuterüı öğren
diğine göre nazırlar heyeti toplantı-
smda Almanyadaki vaziyet tedkik 
edilmemiş, müzakereler Akdenizdeki 
korsanlık meselesine inhisar etmiş
tir. 

ortadan kabyolduğunu, basma bir 
felâket gelmesmden korktuğunu 
söylemiştir. Zabıta bu müracaat üze
rine işe el koymuş, Alinin şüpheli 
hareketleri, metresi bulunması, bu 
işte kendisinin paımağı bulunduğu 
kanaatini uyandırmıştır. 

Zabıta memurlan ansızm Alinin 
Yanıklar sokağındaki evine giderek 
araştırma yapmışlar, büyük sandı
ğın içinde Kezibanm kanlı elbiseleri
ni bulmuşlar, sandığı da kaldırınca 
altındaki toprağm yeni kazılmış ol
duğunu görmüşler ve bir kaç kaz- ^ 
madan sonı-a zavallı Kezibanm par
çalanmış cesedini meydana çıkarmış
lardır. 

Katil koca, bütün bu delillere rağ
men cinayeti inkâr etmşi, metresi 
Ayşe ise, Kezibanı Alinin öldürdüğü
nü, öldürürken de kendisine yar
dım ettiğini itiraf etmiştir. İki katil 
tevkif edümistü*. 

Japon kuvvetler^ 
ilerliyor 

Çinliler perişan bir 
halde çekiliyorlar 

Şangbay 6 — Japonlar Pengpou 
garbine doğru ileri hareketine devam 
ediyorlar. Çinliler perişan bir halde 
çekUmektc ve hiç mukavemet göster
memektedir. Çin askerleri mühim za
yiata uğramışlardır. Japonlar Fanz 
Chaıı mmtakasmda büyük muvaffa
kiyet kazanmışlardır. 

Akdenizde korsanlık 
Baleares adaları tamamen 

abloka edilecek 
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Hamam meselesi 
istanbul halkının bir 

kısmı temizlenemiyor 
Senelerdenberi âdet edinmiş bulu

nuyorum: Her sabah mutlaka tu»ş 
olunmı. Bunu da mihaniki surette, 
kendim bile farkmda olmaksızm ya-
parun. Zira, yüz yıkamam arasmda 
sakalum da ahvermem, yemek esna-
smda ekmek kabilinden zaruri bir kı-
sun haline gelmiştir. Jiletimi yüzüm
de gezdirdiğim sıralarda başka şey
ler de düşünürüm: Mevzu aranm, ya
hut zihnen hesablanmı yaparım, o 
gün zarfında nerelere gideceğimi ta-
Barlanm; ilh... Bir de bakarım ki, 
elimde havlu, yüzümü kuruluyorum 
bUe... 

Hülâsa, tam «itiyad» tezahürleri... 
Pakat vakta ki muhit değiştirip da

ha iptidai bir yere gittim, bu âdetim 
de kayboldu: Artık gün aşın tıraş ol-
»nağa başladım; buna bile üşendiğim, 
tki gün atlattığun oluyordu. 

— Sebebi nedir acaba? - diye ken
di kendime merak ettim. - tstanbul-
da bende bir nevi «koketri» vardı da 
şimdi zail mi oldu?... Yoksa buranm 
»uodası böyledir diye mi uydum? 

Hajrır, ne o, ne öteki! Sebeb bam
başkaydı: İstanbuldaki evimde mus-
^ğumun karşısında bir ayna asıhydı. 
önünde cam bir raf, üstünde de bü
tün levazımım vardı. Işık kâfi dere
cedeydi. Hulâsa herşey «rasyonel»... 

Yeni muhitte ise, ayna bir tarafta, 
Wcak su tedariki müşkül. Takımla
rım çantada. Musluktan su sicim gibi 
akar. Tek kelimeyle: Konforsuzluk... 
Bundan da üşenmek doğuyordu... 

Meşhur mısradın 
Tahsili kemalât kem alât ile olmaz 
Onun gibi kötü tertiple de hiç bir 

*Ş yapılamıyor. Falanca millet temiz
se, şu veya şu medeni itiyadlara sa-
™pse, bu mazhariyeti, hayatım tan-
*•»! edebiUşinde aramalıdır. 

* 
üt 

Yukanki uzun mukaddemeyi, çok
tandır zihnimi tırmalıyan meseleden 
*i*nseyi rencide etmeksizin açıkça, 
dobra dobra bahsedebilmek için yap
tım: 

İkinci mevki tramvaylara ne za
man binsem, affedersiniz burnumun 
^ e ğ i kınlıyor, tnsana öyle his geli
yor ki, ayda, iki ayda bir yıkannu-
yanlar ekseriyettir. 

Halbuki birinci mevki tramvaylar-
^ ayni vaziyet yok. İki iktisadî sevi-
yç arasmdaki halkımız, demek, biri
mcinden çok ayn temizliktedirler. 
»Unun da sebebi gayet basit: Birinci 
mevkile gidip gelenler, apartıman-
*ai"da, yahut mümkün mertebe ha-
***amı olan evlerde oturuyorlar. İkin-
«deki bedbahtlarm nasibi ise, artık 
büsbütihı köhneleşmiş, ne hamamı, 
*** gusulhanesi kalmış ahşap evler,.. 

Çarşı hamamlanndan kiminin su-
y** kesUmiş, kimi de kapanmıştır. Di-
Ser taraftan bizde yıkanmak, din ter 
»iyesine bağh bir şeydi. Lâik temiz-
Jik. ancak, söylediğim gibi, asri bina-
*3rda oturanlara has oldu. 

* 
*ukanda da anlattım ki, kimseyi 

^yıplanuyorum: Çünkü kendi misa-
l ^ d e zikrettiğim gibi, bu, bir teşki-
^'> imkân m«K!«»ı«!î«ii.> TeşkUât ve 

Liman tesisatı 
Şimdilik yalmz 
rıhtım ve yolcu 

salonu yapılıyor 
Bugünkü İstanbul Umanının ihti

yacı karşılıyamadığı ve Yenikapıda 
modem bir liman inşası lâzım geldi
ği şimdiye kadar birçok defalar ileri 
sürülmüştür. Şehircilik mütehassısı 
B. Proste ta bu fikri muvafık bulmuş
tur. 

İstanbul limanının Yenikapıya 
nakledüeceği anlaşıldığı sırada bu
günkü limanda sekiz dokuz milyon li
ra sarfile yeni tesisat yapılması baüa 
münakaşalara sebep olmuştu. Haber 
aldığımıza göre, İktisad Vekâleti 11-
manm Yenikapıya nakli hakkmda; he
nüz verUmiş bir karar olmadığım göz 
önüne alarak bugünkü liamanda 
icab eden tasisat için tedkikat yaptır
mıştır. Fakat henüz tekarrür etmiş 
bir şey yoktur. Şimdilik yalnız rıh
tımlar tamir edilmekte ve bir yolcu 
salonu yapılmaktadır. Liman Yenika
pıya nakledUse bile bu yolcu salonu
na ihtiyaç olduğu söylenmektedir. 

Liman Yenikapıya nakledilirse bit
tabi bugünkü limanda antrepolar, 
kömür depolan ve saire yapılmıyacak-
tır. Bütün mesele İstanbulun imar 
plânınm katUeşmesine bağlıdır. 

Fuhşa teşvik 
İki kadın hakkında 

takibat yapılıyor 
Dolapderede Şetaret admda birinin 

evinde gizli fuhuş yapüdığı haber 
alınmış ve burası tarassud altmda 
bulımdurulmuştur. Tarassud müsbet 
netice verdiğinden polis ahlâk büro
su burasmm ve civardaki Zekiyo 
admda birinin evinin araştırılması 
için adliyeden müsaade almış ve bir 
gece iki evde yapılan araştırmada 
beş genç kadm ve dört aylık çocuğu
nu henüz düşürmüş diğer bir kadm 
bulunmuştur. 

Şetaret ve Zekiye adliyeye verile
rek haklannda fuhuşa teşvikten do-
laja takibat yapüacaktır. 

•ııınımılılılıııııııııııımiııtıınıııııııııtımnııtııııııımııııııınııııımıııııııı 

hnkân 
•mkân meselesidir. 

olunca insan medenileşir, ol-
***ayınca da bedevîleşb*, 

«Herşey ucuzlasm!» deniyor; bu 
^yanda içme suyu da düşünülüyor. ı 

akat her halde kullanma suyu da J 

ihmal edilmemeli, belki en başta gel
meli... Bu çeşmeler şehri sulak İstan
bulun her evinde gürül gürül mus
luklar, hamamlar olmahdır. Umumi 
hamamlarm ise ille kubbelisine de ih
tiyaç yok. Mahalle aralarmda ucuz 
f iatli yeni şekillerde belediye hamam
ları yapüabilir, yapümahdır da... 

Yoksa şimdiki vaziyette halkımızın 
temizliği tedennidedir. Daha doğru
su, müreffeh kısım, evlerindeki ban
yolar sayesinde, eskisinden daha iyi; 
müreffeh olmıyanlar ise, İstanbulun 
tarihinde görülmemiş derecede itina-
sız... "̂̂  

Bizimkinden beş beter Şark şehir
leri vardır; Pislik oralarda ahalinin 
«tabiati saniyesi» olmuştur. Çok şü
kür ki bizde henüz böyle bir müz
minleşme yok. Türk soyu temizliği 
sever. Onun bu meylini inkişaf ettir
meli; dumura uğratmamah, aman! 

(Vâ - Nû) 

Haklı şikâyetler 
Trabzansız vapur 

iskelesi 
Ben sık sık başı dönen lıir ador 

mim. Boğazın karşı tarafında 
oturduğumdan her gün Istanbu-
la inmek mecburiyetindeyim. Bu
nun için mütemadiyen heyecan 
geçiriyorum. 

Sebebi de: Yüksekte kalan va
purdan aşağıya doğru mail bir 
iskele konuluyor. Bari yanından 
tutunacak trabzan gibi bir şey 

olsa... O da yok... Başım dönü
yor... Hele fırtıncüt havalarda... 
Hele elimde paket füân olursa... 

Bu, yalnız benim şikâyetim ol
masa gerektir. 

Titrek ihtiyarlar, afacan çocuk
lar vardır. Arada sırada düşerek 
vapurla iskele arasında kalan
ları işitiriz. 

Ne olur: Bir nizam konıUsa, 
bütün biniş ve iniş yerlerinde 
trabzanlı iskele istimlai mec
buri olsa ve şimdiki trabzanstz-

lar ancak yardımcı olarak bun-
lann yanında kuUanılsalar... 

Bunun masrafı nedir ki?... Te
min edeceği emniyet ve intizama 
nazaran hiç! N. Kemere! 

Hapishane 
Bir kaç güne kadar boşal

tılarak yıktırılmasına 
başlanacak 

Yeni Adliye sarayı inşaatına ba^ 
lanmak üzere yapılan hazırlıklar ara
smda şimdiki hapishane binasmm 
yakmda yıktınlacağmı yazmıştık. 
Evvelce kaydettiğimiz veçhile, hapis
hanede bulunan mahkûmlardan bir 
kısmı tevkifhanede hazırlanan yerle
rine nakledilmişlerdir. Geride kalan 
mahkûmlarm da muhtelif vilâyetler 
ve bilhassa Edime hapishanesine 
gönderilmeleri kararlaştırılmıştır. 

Birkaç güne kadar bu mahkûmlar 
da sevkedUerek hapishane tamamile 
boşaltılacak ve binanm yıkılmasma 
başlanacaktır. 

K o n s e r v a t u a r o r k e s t r a s ı n ı n 
konseri 

Konservatuar orkestrası evvelki ak
şam Beyoğlunda Fransız tiyatrosun
da bir konser vermiştir. Tiyatro ağzı
na kadar dolmuştu. Konser büyük 
bir zevkle takib edilmiştir. 

Konservatuar orkestrası geçen se
ne geceleri sık sık konserler veriyor
du. Bu sene gece konserleri kaldırıl
mıştır. Bunun yerine hiç olmazsa ak
şam konserlerim ikame etmek çok 
muvafık olacaktır. Bu suretle halkm 
müzik ihtiyacı bir derece tatmin edi
lecektir. 

Evvelki akşamki konseri idare eden 
Seyfeddin Asal ile solist Liko Amar, 
bayan Rosental ve orkestra yeyeti 
çok alkışlanmıştır. 

S ı r t t a y ü k t a ş ı y a n 3 2 k i ş i 
y a k a l a n d ı 

Şehirde umumî şeküde yapılan be
ledî zabıta kontrolunda Fatih mmta-
kasmda 13, Eminönü mmtakasmda 
19 kişi sırtta jrük taşıdıklanndan yaka
lanmıştır. 

Gayrimübadiller 
Tasfiye için 
düşünülen 
şekiller 

Hükümetçe gayrimübadiller işinin 
hazirana kadar düşünüldüğü ve Ma
liye Vekili B. Fuad Ağralmm bu hu
susla meşgıü olduğu yazümıştL Gay-
rimübadUler, umumî harbin iptida-
smdan, yaiıi 24 senedenberi Yuna-
nistandaki emlâklerinden istifade ede
memişlerdir. Mübadele tarihindenberi 
de on beş seneye yakın bir zaman geç
miştir. İçlerinde birçok kadm ve ihti
yar bulunan ve çoğu büyük sefalet 
çeken gayrimübadiller, istihkaklan-
na mukabU pek aiz bir şey almışlar
dır. 

Haber aldığımıza göre bu işin şu şe
kilde tasfiyesi düşünülmektedir: Tak
diri kıymet komisyonu kaldırılacak, 
gayrimübadillere aid bütün emlâk 
hükümete geçecektir. Hükümet bu 
emlâki kendi vesaitUe satacak veya 
başka suretle bundan istifade edecek
tir. Buna mukabU gayrimübadillere 
kısmen nakid, kısmen hazine bonosu 
verüecektir. 

O y u n y ü z ü n d e n c e r h 
Galatada bir kahvede oyun oyna

makta olan İhsan ile FUcri bir aralık 
münazaaya tutuşmuşlar, neticede İh
san Fikriyi çakı ile yaralamıştır. Ih-
sa nyakalanmıştır. 

Alacak meselesi 
İki kişi kavga etti, 

biri yaralandı 
Feriköyde oturan İspiro evine git

mek üzere ilerlemekte iken Aslaiı is
minde birile karşüaşmıştır. Aslanla 
İspironun aralan bir alacak verecek 
meselesinden açık bulunmaktadır. 
İki adam karşılaşmca bu meselejri 
tazelemişler, bu sırada Aslan bıçağı-
m çekerek İspironun üzerine atümış 
ve muhtelif yerlerinden yaralamıştır. 

Hâdiseden haberdar olan polis me-
murlan, vakayı müteakib yetişerek 
Aslanı yakalamışlar, İspirojru da Şiş
li Etfal hastanesine kaldırmışlardır. 
Tahkikat Uerletilmektedir. 

M u s e v i m e k t e p l e r i n i n m a a 
r i f e d e v r i i ç i n m ü r a c a a t 

y a p ı l m a d ı 
İstanbuldaki musevî mekteplerinin 

maarife devredilmesi için musevî ce
maati namına bir heyetin İstanbul 
Maarif müdürlüğüne evvelki gfün mü
racaat ettiğini bir gazete yazmıştı. 
Kültür direktörlüğü böyle bir müra
caat yapılmadığım söyliyerek havadi
si tekzib etmiştir. 

Bu mesele hakkmda hahamhane de 
ademi malûmat beyan etmektedir. 
Ancak musevî camaati arasmda böy
le bir temayül olduğu ötedenberi ma
lûmdur. Bu cihet göz önünde tutulur
sa Ueride cemaatın teşebbüsata giriş
mesi ihtimali vardır. ' •• 

C i n s y u m u r t a l a r t e v z i i 
VUâyet ziraat müdürlüğü, her se

ne olduğu gibi bu sene de kuluçka 
meraklılanna Legorn ve cins srumur-
ta tevziine karar vermiştir. Tevziat 
bayramertesi başlıyacaktır. 

İKTİSADÎ M^'SELELER 

Maliyet fiatinde nelere 
dikkat etmeliyiz ? 

Bir maddenin pahahhğmdan bahse
dilirken «Ne yapalım, maliyet fiati böy
le» diye cevap veriliyor. Bu tarzda ve
rilen bir cevap, bizi tatmin etmeğe 
kâfi değildir. Acaba maliyet fiati ne
den yüksektir? Maliyet fiatini tertij^ 
eden unsurlar nelerdir? Bu noktalan 
tedkik etmek mecburiyetindeyiz. Ba
zı mdadelerin maliyet fiatini araştır
dığımız zaman, maliyet fiatini teşkil 
eden unsurlar arasında, idare masraf
larının yüksek olduğunu -görüyoruz. 
Bunun üzerinde durmak lâzımdır. Ma
kinelerin amortisman masrafları da 
maliyet fiatinde büyük bir rol ojrna-
maktadır. Vakıa ekseri müesseseler, 
fabrikasmdaki makinelerin amortts-. 
man bedelini, kısa zamanda çıkarma
yı düşünüyorlar. Bu masraf, ne kadar 
kısa zamana sıkıştınhrsa, pek tabii 
olarak maliyet fiati de o nisbette ar
tar. Bu vaziyet karşısında amortisman 
masrafları kaç senede çıkmalıdır? 
Bunu da tesbit etmek lâzımdır. Bir 
fabrikatör, satm aldığı fabrikanın 
amortisman masrafım birkaç seneye 
yükletebilir mi? Bunu tak}id eden ka
nuni bir mecburiyet olmadığı için, her 
fabrika en kısa bir zamanda makine
lerini amorti etmek yolunu tutmuş
tur. 

Bazı fabrikalarda maUyet fiati he
saplarında «Muhtemel zararlar» diye 
bir nisbet gözeterek, bunu da masrafa 
ilâve ediyorlar, bu muhtemel zararlar 
nedir? Muhtemel zararlar denildikten 
sonra aynca sigorta bedeli de maUyet 
f iatine ilâve edilmektedir. 

Hayat pahalıhğı ile esash bir suret-
te mücadele etmek için, maliyet fiat-
leri nasıl yapılır? Neler maliyet fiatine 
dahildir? Bunları bir nizama bağla
mak lâzımdır. O zaman fabrikalar ras
gele bir bilanço yaparak: «Ne yapalım, 
maliyet fiati böyle!.. Daha aşağıya in-
diremeyiz» diyemiyeceklerdir. Bunu 
yaptığımız zaman, birçok maddelerin 
daha ucuza satıldığına şahid olacağız. 

Maliyet fiatini tedkik ederken, şu 
noktalara da dikkat etmek lâzım., ba
zı büyük sınai müesseseler, bir malın 
pahah olup olmadığını isbat etmek 
için size bir takım vesikalar gösterir
ler, meselâ: «Kömürü pahah ahyonız. 
Pahah naklediliyor, işte faturası» di
yebilirler. Bu da bizi tatmin etmemeli
dir. Meselâ Kömürü yakan bir miıesse- ' 
se ile, kömürü taşıyan bir müessesenin 
sermayesinin ayni elde olduğunu far-
zedelim. Bu müessesenin fazla kömür 
navlun vermesinde hiç bir mahzur 
yoktur. Çünkü bu fazla navlun, bir ka
sadan, diğer kasaya geçecektir. Fakat 
maUyet fiati yapıldığı zaman, her iki 
müessese, hukuki şekilleri itibarlle 
biribirinden ayrıdır, o zaman kömürü 
pahahya mal ediyoruz, diye iddialarmı 
vesikalara istinaden isbat ettikleri sa
man akan sular duruyor. Neden duru
yor? Muayyen navlun piyasası neden 
göz önünde tutulmuyor, bunu bir misal 
olarak aldık. Maliyet fiati yapılırken, 
muayyen piyasayı esas tutmak, iki mü
essese arasmdaki fiatleri hesaba kat
mamak lâzımdır. — H. A. 
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M e r d i v e n d e n d ü ş t ü , e l i c a m ı 
k ı r a r a k p a r ç a l a n d ı 

Galatada Perşembe pazannda bir 
mağazada çalışan Şerif, mağazanm 
vitrinini süip temizlerken, üzerine çık
tığı merdiven kaymış, eli çamı kırarak 
bUeğinden tehlikeli surette yaralan
mıştır. • 

Şerif, zabıtaca hastaneye kaldırıl
mış, hâdisede kimsenin sımitaksiri ol
madığı tesbit edilmiştir. 

B a y A m c a y a STöre... 

UvT, *̂̂ '"̂  nişanı pedere 
''^yim bilmiyorum bay 

'ili 

nasıl müjde-
Amca... 

B. A. — Mektup yaz, yahut telgraf 
çek!.. 

— Gecikir!... 

B. A. — Telsiz telefonla müjdele!... 
— Onun da bir yolunu buluncaya 

kadar geç kalır! 

B. A. — Telefonla bildir!.. 
— O da gecikir!.. Ben daha süratli 

bir vasıta istiyorum!... 

B. A. — O halde azizim, sen bu İ9I 
bayanlara havale et!... 
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iktisadî ve malî hafta 
90^0*0^ 

Dünya borsaları üzüntülü bir hafta 
geçirdi - istanbul borsasında vaziyet 

Geçen haftaki yazınuzda İngilte-
rede büyük bankalar meclisi idare 
reislerinin senelik umumî heyet top-
lantılannda okuduklan raporlann 
bütün iktisad âleminde büjrük bir 
alâka Ue takip edildiğini, hattâ İn
giltere devleti bile mal! ve iktisadî 
siyasetini ta3rinde bu raporlardan 
ilham aldığım söyledikten sonra, 
Barklay'e Bank reisinin, maliye ma-
kanizmasımn pasım gidermek üze
re, ecnebi devlet ve teşekküllere es
kisi gibi ikrazatta bulunmak lüzu
mumu tavsiye ettiğini bildirmiştik. 

Sanki bir kehanette bulunmuşuz: 
îngütere Maliye Nazın Sır John Si-
roon şubatm İkisinde parlâmentoda 
vaki beyanatında, ecnebi memleketler 
İkrazatı hakkında devlet tarafından 
şimdiye kadar vazedilen tekayjmda-
tm mühim surette tahfif edileceğini 
söylemiştir. 

Bu beyanatı tahlil eden Financial 
Tîmes gazetesi, bankalar mahafili-
tiin bundan pek memnım kaldıklarım 
ye kambiyo vaziyeti hazırasmm bu 
Ikrazata başlamağa müsait bulundu
ğunu yazmaktadır. 

Bu hadisenin piyasalara ilk tesiri 
dolar flatinln sterline nazaran iki 
cent kadar yükselmesi suretinde te
celli etmiştir. Hakikatte dolar yük
selmiş değU, sterlin sukut etmiştir. 
Çünkü İngütereden bir çok altm çı-
İcacağı tahmin olunuyor; fakat în-
güizlerin esasen istediği de fazla pa
ra mevcudiyetinden mütevellit bu 
İşba halini ortadan kaldırmaktır. Bu
nunla beraber her müracaat edene 
bol keseden para ikraz olunacağı 
Bannolunmamahdır. Her şeyden ev-
yel siyasi 7azi3ret göz önünde bulun
durulacak, ondan sonra müstekrizin 
göstereceği maddi ve manevî temi
nat nazan İtibara alınacaktır. Hal
buki siyasî vaziyet hafta zarfmda ge-
na kanşmışa benziyor. Gerçi Afil-
letler Cemiyetinin 100 üncü sessionu 
patırdısız geçti, gene pamuk ipliği
ne bağlı kararlar verildi, amma ge-
rev AiT^anyada, gerek İtalyada da-
hUt esbaptan mütevellit mühim te
beddülata şahit oluyoruz; bu dahilî 
tebeddülatın, haricî ihtilâtatm bir 
mukaddemesi teşkil etmediği henüz 
malûm değUdir. 

Diğer taraftan gerek îngütere ve 
gerek Amerika Birleşik devletleri hü
kümeti (bu son devlet daha şiddetli 
bir lisan İle) Japonyaya yeniden bir 
nota vermişlerdir. Akdenizde korsan
lık vakaJarmm da hafta zarfında 
yeniden başladığım kaydedersek bey-
nelmüel siyasî vaziyet tablosu itmam 
edilmiş olur samnz. 

Bu vaziyet karşısmda iktisad ve 
iş âleminin ne düşündüğünü okuyu-
culanmız kendiliklerinden takdir 
ederler. 

Van Zeeland'm dünya ekonomisi 
hakkında meşhur raporu hafta zar
fmda Avrupa gazetelerinde intişar 
etti. Yerimiz müsait olmadığı için 
bunu uzun uzadıya tahlilvetmek im
kân haricindedir. Vardığı neticele
rin ekserisi kendinden evvel bir çok 
iktisadçılar tarafmdan söylenmiş söz
lerdir; yalmz naSan dikkatimizi cel
beden bir cihet var: O da autarcie 
siyasetini ceffelkalem itham etme
mesidir. 

Bazı memleketlerin zaruret karşı
smda* buna tevessül etmelerini hakh 
görüyor ve bundan kurtulmak için 
daha hayli zaman geçmesi lâzımgel-
diğinl kabul ediyor. Yer yüzünde 
mevcut mevaddı iptidalyenln endüs
triyel memleketler arasmda müsa
vat üzere taksim edilmemesi keyfiye
tini büyük bir mahzur telâkki ede
rek müstemlekeler hakkmda Alman-
yanm noktai nazarım bazı farklarla 
tasvip ve nihayet memleketlerin bi
rer ikişer kendi aralarmda anlaşa
rak yavaş yavaş bu anlaşmlan di
ğer memleketlere de teşmil eylemele
rini ve bütün bu işleri görecek ve 
kolaylaştıracak daimî bir büro ku-
rulmasmı teklif ediyor. 

PİYASALAR: Dünya borsalarmm 
kâffesi de üzüntülü bir hafta geçirdi. 

Londra ve Pariste işler durgun ve fi-
atler tedenniye mütemayildir. Bilhas
sa Berlin çok gevşektir. 

İ s t a n b u l b o r s a s ı n d a v a z i y e t 
İstanbul menkul kıymetler ve kam

biyo borsası da hafta zarfmda bir fa
aliyet gösteremedi. Belki umunu neşe
sizlik bize de sirayet etmiştir. Fakat 
haddi zatmda muamelecilerimizi cel-
bedecek ve spekülatif mahiyettte kâ-
ğıd kalmadığı içindir ki işler azalmış-
tur. 

Yüzde yedi buçuk faizli Türk bor
cu tahvilleri üzerine pek mahdud mik
yasta' muamele yapıldı ve fiatler ge
çen haftaya nazaran yüz para gibi 
pek cüzî bir farkla 18,95 lirada kaldı. 

Anadolu grupu da geçen haftaki fi-
atlerlni muhafaza ediyor. Son kapa
nış fiatleri şunlardır: 

lEsse senedleri: 23,75 lira. 
Tahviller: 40,60 lira, 
Mümessüler: 40 lira, 
Sivas - Erzurum tahvilleri 95, Er

gani de 98,25 kuruşta sabittirler. 
Ufak tasarruf sahipleri tarafından 
epey mübayaat yapılmıştır. 

Merkez bankacı 98 lirada hareket
sizdir. 

Heyeti umumiye içtimaları zainanı 
başladığı için endüstriyel kâğıtlan-
mızda ufak tefek hareketler görülmek
tedir. Aslan Çimento 80 kuruş daha 
kazanarak 10,95 lirada kaldı. Tram
vay da 10,75 lirada yarım lira tereffü 
etmiş bulunuyor. Umum sigorta 11,75 
lira, İttihadı Millî 24 lira, Terkos 7,25 
liradadır. Bomonti günden güne geri
lemektedir (Fabrika ruhsatiyesini 
tecdid ettirmediği için ikinci kânım
dan itibaren bira imalâtını tatil et
miştir.) son fiat 7,80 liradır. Ittihad 
Değirmencülk 12,75 lirada yirmi beş 
kuruş kadar geriledi. Telefona 8 lira
ya ahcı var. Omnium muamelesi 0,95 
liradadır. 

Borsa h a r i c i m u a m e l â t 
İM haftadanbcri sebepsiz yere yük

selen Mısır Kredi Tonsiyeleri bu hafta 
zarfmda kazançlarmdan üç dört pu
an kadar geri vermişlerdir: 

1903 tertibi: 107, 
1911 tertibi: 96 liradadır. 

İzmir limanı 
Girip çıkan vapurların 

miktarı azalıyor 
izmir 5 (Akşam) — İzmir Ticaret 

ve Sanayi odası, muhtelif yıllarda İz
mir limanma girip çıkan vapurlarm 
mlktM ve tonajı hakkmda bir istatis
tik hazırlamıştır. Bu istatistiğte göre 
geçen yıl limana 964 vapur girip çık
mıştır. Bunlann safi tonajı 1,260,146 
dır. Bımlardan başka 31,845 tonluk 933 
motor ve 19144 tonluk 512 yelkenli de 
girip çıkmıştır. İzmir liman faaliyetin
de birinciliği Türk vapurları almıştır. 
Bir yü içinde 245,942 ton tutarında 351 
Türk vapüriı ve 2*8,907 tona baliğ olan 
858 Türk motörü, 19144 tonluk 614 
Türk yelkenlisi limana girip çıkmıştır. 
İkinci derecede 244079 ton tutannda 
164 İtalyan vapuru gelmektedir. İngi
liz vapurlan üçüncülüğü ahnaktadır 
ve 161,152 tonluk 102 İngiliz vapuru 
limanımıza girip çıkmıştır. Bunlardan 
başka 70 Yunan, 30 Fransız, 50 Fele
menk, 30 Amerikan, 22 İsveç, 24 Ro
manya, 10 Yugoslavya, 9 Sovyet Rus
ya vapuru, 56 Yıman motörü, 18 Ma
car vapuru, 7 Danimarka, 3 Polonya, 
2 FUândiya, 3 Mısır ve birer Belçika ve 
Fulsün, vapuru 11 Fransız, 3 İtalyan 
2 Amerikan motörü girip çıkmıştır. 

Geçen senekl liman faaliyetini daha 
evvelki yıllarla mukayese edecek olur
sak bir azahş görülür. Bu azahş 1936 
senesine nazaran vapurlarda 200,000 
ton kadardu:. O yü izmir limanına 
1.469,146 ton tutannda 1905 vapur gi
rip çıkmıştır. Fakat motor ve yelken
liler de 1936 senesine nazaran 937 yir 
İmda 9000 ton kadar fazlalık vardır. 
1935 de 1,176,681 tonluk 883 vapur, 
1934 de 1,673,679 tonluk 1208 vapur, 
1933 de de 1,292,550 tonluk 1234 vapur 
İzmir limanma girip çıkmıştır. 

SİNEMA TARİHİNE BİR ZAFER DAHA TAZH^IYOR... 

Fransa edebiyatında devir yaratan bir eser... Amerika filim saı^ayüne 
zafer tacı giydiren bir fUim: 

T Ü R K Ç E 

ÜÇ SİLÂHŞORLAR 
Bu ak^m: S A K A R Y A Sinemasında 

Yerler t amami le sat ı lmaktadır . . . Telefon: 41341 

Burkulmalar 
Ezme yaraları 
Mafsal ağrıları, ezilme veya kaza sızı

ları: Sloans Linimentin kuvvetlendirici 
harareti İle çabucak tedavi bulur. Friksi-
yonsuz ve hafifçe sürüldüğü anda, ağrı
yan mahallin etrafına sıcak kan toplamc 
ve cereyanı yeniden temin eder. Ağrı he
men zail olur ve ağrıyan yer sükûn bu
lur. Çıkık ve topuk kemiği, Sloans Lini
mentin tatbiki ile hemen tedavi bulur. 
Sloan'sı senelerce kullanan atletler, hu
nim pek müessir ve bir atlet için elzem 
bir müstahzar olduğunu tasdik ediyorlar. 
Az bir mikdar bile kâfi olduğu cihetle 
ekonomiktir. Uğarak beyhude yere sar-
fetmeyiniz. Sloan's, kendi kendine derin 
nüfuz eder. Hemen bugünden bir şişe te
darik ediniz ve her ihtimale karşı ihti
yatlı bulununuz. 

ANS 
L I N I M E N T 

Profesör Berry kimdir? 
Beynelmilel sergide teşhir edilen 

MAURİTUS pullannı kim çalmıştır? 

SHERLOK HOLMES 
vak'a hakkmda neden ketumiyet göste
riyor ? 
Bayramda T Ü R K s inemasmda 

Kadm terzisi 
•> • • 

CEMAL BURUN 
Mevsim sonu mün-asebetile 7 şubat pa

zartesinden itibaren kışhk modellerini 
ehven fiyatla elden çıkarttığını müşteri
lerine bildirir. Adres: B. O. İstiklâl Cad. 
Mısır Apt. No. 9 

'"11 IIIlHtlIlllH-

Şehir Tiyatrosu komedi kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 
S Ö Z Ü N K I S A S I 

Komedi 4 perde 
Yazan: Von Çehonthan, 

Türkçesi: S. Moray. 
ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 

Bu akşam 
Sanatkâr Naşid ve arka
daşları. Hakkı Ruşen bir
likte, okuyucu Küçük 
Semiha ve Misel varye
tesi. Halk gecesi. Loca
lar: 100, her yer 20, 

paradi 10 
TILSIMLI ANAHTAR 

Vodvil 3 perde 

ERTCĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bu gece: (Kadıköy - Sü-
^HHPHV re3rya). Yarın gece: (Ba-
W M S 7 kırköy). Çarşamba: (Üs-
^ • S F küdar) sinemalarmda 

W ; W ÇİFTE KERAMET 
^ J r Vodvil 3 perde 
• Çeviren: Reşad Nuri 

Bu akşam 
Nöbefçi eczaneler 

Şişli: Osmanbeyde Şark Merkez, 
Taksim: İstiklâl caddesinde Kemal 
Rebul, Beyoğlu: Tünelde Matkoviç, 
Yüksekkaldınmda Vinkopulo, Gala
ta: Topçular caddesinde Merkez, Ka
sımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Emüıönü: Agop Minasyan, Fatih: 
Veznecilerde Üniversite, Karagümrük: 
Mehmed Arif, Bakırköy: Merkez, 
Sanyer: Osman, Aksaray: Nuri, Be-
liktaş: Vidln, Fener: Vltali, Kumka-
pı: Lâlelide Haydar, Küçükpazar: 
Necati, Samatya: Yedlkulede Teofi-
los, Alemdar, Ali Rıza, Şehremini: 
Ahmed Hamdi, Kadıköy: Altıyolda 
Merkez, Modada Nejad Sezer, t^skü-
dar: Bellmlyede Selimiye, Heybella-
da: Halk, Büyükada: Şinasi Rıza. 

Her gece açık eczaneler: Tarabya, 
Yaniköy, Emlrg&n, RumeUhlsan, Or-
taköy. AmaTutkdy, Bebek, Beykoz, 
Pa^abahçe ve Anadoluhisanndakl ee-
laneler her gece açıktır. . 

P e b yakında: İ s t anbu l 
a l a k m d a ve bilhassa 

SÜMER sineması 
tizerinde kopacak k a h k a h a 

f ı r tmas ına t a h a m m ü l 
edebilmek için 

KUVVETLİ OLUNUZ... 
FERNANDEL ve RAİMU'nun 

SPOR KRALLARI 
Fransız filmi; mevsimin en eğlenceli eseri olacaktır . 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ 937 - 938 senesinde yeni çevrilen ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

T üL i t z A nr 
«KUVVETLER KRALI» 

PEK Y A K I N D A : 

ALKAZAR sinemasının 
büyük muvaffakiyetlerinden biri olacaktır . 

E n büyük TÜRKÇE SÖZLÜ 
filmleri göstermiş olan 

SARAY sineması 
B u sene dah i bay ram münasebe-
tile En güzel ve en mükemmel 

Türkçe sözlü filmini o lan 

UÇ AHBAB ÇAVUŞLAR 
Senenin en eğlenceli ve en fazla komik filmi. 

Bu Çarşamba akşamı Dahi 

nın CHARLES BOYERni 
omeması 

B u sene FRANSADA, FRANSİZCA 
olarak MİCHELE MORGAN Ue bera
ber çevirdiği Henry Bemste in ' in eseri 

BORA 
n a m m d a k i EN BÜYÜK ve YEGÂNE FİLMİ t akd im edecektir": Çarşamba 

akşamı için biletler şimdiden satılmaktadu*. 

' ^ • " " ^ B ü t ü n Türkiyede şimdiye k a d a r misline r a s t l anmamış " " " ' ' ' 
bir muvaffakiyet k a z a n a n 

RAMON NOVARRO'uun Türkçe söı lü ve fevkalâde güzel şarkı lar la dolu 

ŞEYH AHMED 
B U G Ü N Matinelerden i t ibaren 

Ş I K Sinemasında BAŞLIYOR. 
Matineler: 2,30 - 4,30 6,30, akşam 9 d a başlar. 

Bugün T Ü R K sinemasmda 2 büyük Fransızca film birden 
BAŞKASININ KILIĞINDA F A K İ R T A L E B E 

Herkesi hayran eden fransızca 
muazzam operet 

MARİ3CA RÖCK - JOHANNES 
HEESTERS - İDA VUST 

Seanslar: 2,30 - 6 - suvare 9,15 

2 saat kahkaha arttıran fevkalâd 
neş'eli komedi 

ARMAND BERNARD - ANDRE 
LEFAURE 

Seanslar: 4 - 7,30 

FERAH sinemada "r..^" Zati Sungur 

4 üncü yeni ve mühim programı ve akıllan durduracak yKü bir illüzyonu 
daha. Yer bulmak için biletlerinizi gündüzden aldırmız. Tel. 21359 

ARZU ve KANBER -» 
Türkçe sözlü Şarkılı film ^a^K^m^tJ 
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StYASt İCMAL: 
A l m a n y a d a k l değişiklik 

Almanyada B. Hitlerin i? başına \ 
geldiğinden ve partisi miat sosyalistle
re aid program ve esasların tatbik 
mevkiine konulduğundanberi beş se
ne oldu. Bu müddet zarfında Alman-
yantn bası dahilî ve haricî büyük dür 
şünce ve gayeleri tahakkuk etti. Dev
letin bütçesini her sene yüz müyonr 
lorca tngüiz liralık bir yük olarak 
esmekte olan yedi milyon işsiz, ken
di mesaisi ile geçinebilecek bir hale 
getirilmiştir. 
I Ahiren İngiliz Hariciye Nazınnm 
"beyan eylediği veçhüe Almanya, dün
yanın en büyük askeri derkti olmuş
tur. Bu muvaffakiyetler sabık Kayse
rin bile takdirini celbetttğinden, AU 
manyanın bu eski tacidarl, bir daha 
tahta oturmasına müsaade edilmiye-
ceğini pek iyi bUdiği halde, B. Hib-
leri tebrik etmiştir, 

Almanya VersatUes muahedesinin 
Jcaytdlanndan halâs olup, şimdi müs
temlekelerinin istirdadım dddî olar 
rak düşündüğü bir sırada, nagihani 
O^keri, iktisadi ve harid politika ve 
diplomasi teşkilâtında ve bunların 
*>aşında bulunanlar arasında gayet 
Oeniş mikyasta değişiklik yapıldı. 
' Bu tebeddülün en mühim ciheti, 
inendeketin müdafaa işlerine aiddir. 
Müdafaa Nazın mareşal Blomberg j 

^^duıîairesi şefi ve Başkumanda- ' 

m general Fritsch çeküdüer. Müdafaa 
nezaretini B. Hitler doğrudan doğru
ya kendi eline aldı. Umumî erkânı-
harbiye reisi aynı zamanda bütün 
müdafaa işlerine bakacak ve E. Bit
lere tâbi olacaktır. Bu vazifeye gene
ral von Keitel getirildi. Ordu işleri 
başına gene general Keitel ve daha 
yüksek mertebede B. Hitlere tâbi olar-
rak şarki Prusya kumandanı general 
Brauhttsch getirilmiştir. Hava kuv
vetleri kumandana olarak morefol 
Georing ve deniz kuvvetleri kuman" 
dam olarak amiral Raeder yerlerinr 
de kalmıştır. 

Harici politika başında bulunan^ 
lar yani nazın von Neureth, Roma 
sefiri von Hassel, Tokyo sefiri ve es
ki Moskova sefiri Dirksen ve Viyana 
sefiri ve. sabık Başvekil von Papen 
mevkilerinden ayrılmışlardır. Harici
ye Nezaretine Japonya ve İtalya He 
bolşeviklere karşı ittifak yapan Lon
dra sefiri Ribbentrop getirilmiştir. 
Rarid politikaya bakmak üzere eski 
nazınn riyaseti altında bütün müdor 
faa şeflerinin îştirakHe bir kabine 
meclisi teşkü edilmiştir. Almanyada 
müdafaa ve haricî politika ve iktisad 
işleri doğrudan doğruya B. Hitlerin 
elinde temerküz etmiş oluyor ki Al-
munyantn çok mühim hareketlerin 
arifesinde bulunduğunu göstermek
tedir. Feyzullah Kazalı 

DJ^ 

Uykusuzluk hastalığı 
l̂ yku hastalığı var; amma uykusuz

luk hastalığı da var. 
Bugüne kadar görülmemiş, duyııl-

>B*mış bir uykusuzluk vakası karp-
SıiHİayiK. 

Budapeştede, bay Kem, 1915 yılın-
^anberi gözlerini yummamış!. 

1915 de yaralanan bay Kem tedavi 
*öümek üzere hastaneye götürülmüş 

ve o gün bugündür uyuyamamıştır. 
Yirmi üç senedenberi uyku nedir 

bilmeyen Imy Xcm «'ört yabancı dil öğ
renmiş, incili ezberlemiştir. 

Bay Kem günde sekit öğün yemek 
yemektedir. 

Bu zatı uykusuzluktan muztariptir 
sanmayınız, bay Kem hayatmdan 
memnım, hem de çok memnundur! 

H a s r a n i t h a k â ğ ı d 
1914 harbinin arifesinde Betmana -

«oUweg: «Sulh muahedeleri kâğlt par-
Çalanndaiı ibarettir» demişti. 

Almanyanm siyasal adamı yanıl-
*̂ ;̂ sulh muahedeleri granit parça
cıdır. 

Mezopotamya'da, Umma' larla Lo-
«*"t*larm arasmda hart>e nihayet ve-
•"«n bir sulh muahedesi bulımdu. Mu
ahede isa doğmadan 2900 sene evvel 
"If graıüt parçasma yazılmıştır. 

H a c e r i s emav î 
1886 da Arizona'da, bir kilometre 

tenişiiğintie bir çukur bulundu. Bu 
V^nz, düşen bir «haceri s«navî»nin 
*Ç^tı tesbit edildi. O günden itibaren 
gökyüzünden düşen ateş arandı. 460 
^loluk bir taş parçası bulundu, lXm 
^«lerika Müzesine götürüldü. 

Bugüne kadar gökyüzü ta^nı bul-
*̂ ö.k için 500,000 dolar sarfedlldi, fa-
^^ taşm tekmilini bulamadılar. 360 
^ tonluk bir taş olduğu tahmin edl-

^Son günlerde, 225 metre derinllk-
. rde nikelli bir maddeye tesadüf edü-
^ • Bu külçenin gökyüzünden düşea 
j ^ Olması ihtimaU vardır. Mütehas-
la ? * ^^^' ^^^yede 30 kUometre hız-
l ^ ü ş e n meteoriti daha daha derin-
•^^ saplanmıştır. 

A ğ z ı süt kokanlar 
Almanyada nüfusun artması için 

kuvvetli propaganda yapüıyor. Şer
linde bir de büyük otel ya;pıldı. Bu 
otel f Ağzı süt kokan çocuklar» oteli
dir. 

Günün veya gecenin her hangi \Ar 
saatüıde, serbest kalmak istiyen ana 
baba, kundaktaki çocuklarmı bu ote
le bırakıyorlar, işlerini veya gezinti
lerini bitirdikten sonra yine gelip ço
cuklarmı alıyorlar. 

Bu otel öyle rağbet görmüş ki, bir 
tane daha yapmağa karar verilmiş. 

Harpte hayvan lar 
Büyük halpte, cephelerde 16 mH» 

yon at ve köpek çalışti. 
Harbeden hayvanlar çoktur. Hin-

distanda filler, Arablstanda develer 
haıbe girmiştir. 

Harpte kullanılacak zehirli gazlainn 
tecrübesi de majrmunlarda yapılmış 
ve harp uğruna binlerce maymun öl
müştür. 

Denizaltı gemUerindeki teneffüs 
tecrübeleri farelerde tatbik edilmek
tedir. 

Güvercinlerin Mzmetini yazmagtt 
lüzum yoktur. Bir zamanlar da, de-
nizalti gemUerinln geldiğini anlamak 
için fok balıklarmdan İstifadeyi dü
şündüler amma;, muvaffak olamadı
lar, foklar bu yolda terbiye edilemedi. 

Salamon 
^f^^non telâş içinde bir evOm çk-

^^f^ofctorun yanma gOdi: 
^ ^ ^ yosunu seveyim doktor kurtur 

^^^*f^^ şaşırdı: 
•^ Rtm? 

^^mc baktığın hasta, bbdm 

un telâşı 
komşu İbrahim. 

— Korkma, korkma, atlattı. 
Salamon derin bir nefes aldı: 
— Çok sevindim doktor, çok sevbtir 

dbn; yeçen yün eüt Ura ödünç ver
miştim de sened almamıştım, çok se
vindim doktor. 

^^dmhanı güzel bir suya 
kavuştu 

^£^'^'^' ^^^^) - Yülardan-
yen "^^^ ®̂ ^^^ edilemi-
l̂ â̂ ^̂ "̂ ^̂  Ç̂ni8 suyu, son zaman-

ônbn ^̂ "̂ ŷetU tüccarlarumzdan 
ğ ^ r ^ ve Mustafa Uğur vesair yurd-

ya KeT "̂ ^ ̂ ^ ^̂ *̂*® ^ ^ * -
fcü^ı,]'^*^"^^ ^̂  ^^^^^^ kabulü yapü-

B o l u u m u m i mecl i s i top landı 
Bolu (Akşam) — Bolu umumî mec

lisi 3 şubat perşembe günü vali B. Sar 
Um Gündoğanm başkanhğı altmdat 
toplanmıştır. Daimi encümenin ra
poru okunarak ittifakla kabul edil
miştir. Bundan sonra bir ikinci reis 

Ve kâtipler, bütçe, nafia, muhtelif işler 
encümenleri seçilip, cuma, salı umu
mî meclisin toplanmasma sair gün
ler de aıcümenlerde calışümasma kar 
rar verilmiştir. 

Seyyarelere gitmek için 
yapılan tecrübelerden iyi 

neticeler alınıyor 
Alimler ve mütefenninler birçok se-

nelerdenberi, insanları aya götürecek 
bir çare bulmağa çalışıyorlar. Bu hu
susta! birçok nazariyeler ileri sürül
müş; insanlan birkaç dakika İçinde 
aya ulaştıracak serf bir güllenin vesra 
roketin keşfinden bahsedilmlştL 

Bir nevi hava fişeği d«nek olan ro- ^ 
ket içinde aya gitmek fikrini ilk defa 
olarak 1903 senesinde Ziolkowski nar 
nunda bir Rus âlimi ortaya atmış, far 
kat herkes kendisini deli zannederek 
bu İddiasına ehemmiyet vermemişti 
Son senelerde yapılan bazı tecrübeler, 
uzun mesafeleri bir roketin içinde 
katetmek fikrinin yabana atılmıyacaı* 
ğmı meydana çıkarmıştır, 

1931 senesinde Avusturya âlimle
rinden Smldel roketle posta naküne^ 
hattâ roketin içinde canlı kuşlar bi
le nakletmeğe başlamıştır. Bu tecrü
be tam bir muvaffakiyet vermiştir. 

1934 senesinde Amerikada bir ro
ket tecrübesi yapılmış ve roketle sar 
atte 700 millik bir mesafe katedile-
büeceği anlaşılmıştur. 

1933 senesinde îngilterede «Seyya» 
reler arası şirketi» kurulmuş, bu şi> 
ketin reisi Klaitor, patlajacı madda 
memnuiyetinln fennî roketlerin ima« 
linden kaldınlmasım taleb etmiş, yar 
kın bir zamanda yapılacak bir roKetin 
saatte 25,000 millik bir mesafe kat»-
deceğini söylemiştir. Saatte 25,000 
millik bir süratle seyretmek, seyyare* 
lerin süratine muadUdir, 

Bir cismin dakikada 8, yani saattf 
480 mil süratle hareket ederse arzın 
cazibesinden kurtulabileceği fennen 
sabit olmuştur. Bu fenni hakikatten 
çıkan netice şudur: Saatte 480 mi] 
bir süratle jrükselebilecek olan bir ro
ket, arzm cazibesinden kurtulacalc v« 
artık arza dönmiyecektlr. 

Şimdi akla şu sual geliyor: Bir in
san böyle bir sürate dayanabilir mlî 
Mütehassıslar bu suale: «Evett Hattâ! 
dalıa büyük süratlere dayanaMUTK 
cevabmı veriyorlar. 

Roketin diğer bir hassası da sürati' 
ni tedricen arttırmasıdır. Yani Wdar 
yette az bir süratle hareket eden ro
ket, süratini tedricen arttırarak tar 
saVvur edUemiyecek bir süratis sey
redebilir. 

Yapılan hesaplara göre 
aya dört günde, Avru-
padan Amerikaya bir 
dakikada gitmek kabil 
olacakhr. Fakat âlimler 
ay yerine Afrodit yıl
dızına gidilmesini daha 

mûnasib buluyorlar 

Amerikada teerttbe edilen 
roketlerden Mri 

Böyle bir teşebbüse karşı ileri «Q-
rfil^Uecek ikinci itiras da fu olar 
bnir: 

— tyl ammai Cehennemi bir sürat

le seyredecek olan bu roket, bir yere 
çarpıp paramparça olmadan ayda na
sıl yere inecek? 

Bu müşkül, fen ve ilim adamlarını 
çoktan işgal etmiştir. Kamere gidişte 
ve arza dönüşte Ijöyle bir müsademe 
tehlikesinin önüne geçmek için ini--
lecek yerden itibaren otuz kUometre 
yükseklikte otomatik bir şekilde fa
aliyete geçecek bir paraşüt bulunar 
çaktır. 

Roketin kuvve! muharrikesi mese
lesi halledilmiştir. Tahrik kuvveti olar 
rak benzin yerine mayi müvellidül-
humuza halitası kuUanılacaktu:. Mv 
amaflh daha münasip bir kuvvei mu
harrike bulmak için İngiltere, Alman
ya, Amerika ve sair memleketlerde 
tecrübeler yapılmaktadır. 

Roketin bazı noksanları da tamam
lanır tamamlanmaz, aya dört günde 
ye Avrupadan Amerikaya bir dakika
da gitmek işten bile olnuyacaktır. Fa^ 
kat seyyar bir vaziyette bulunan aya 
ve diğer seyyarelere gidecek olan ro
ketin istikametini şaşırması, hedefini 
bulmaması ihtimali yok mudur? 

Bu mesele de halli güç bir iş olarak 
telâkki edilmemektedir. Astronomi o 
kadar ilerlemiştir ki filân saatte fUân 
seyyarenin nerede bulunacağını kat
iyette tesbit edebiliyor. 
Rokette bulımacak bir Jiroskop âleti. 

İstikameti tayin edecek, Ud yanında 
bulunacak bazı âletler de roketi iste-
nUen istikamete çevirebüecektir. 

Âlimler ve mütefenninler, insanlar 
rm aya ve diğer seyyarelere seyahat 
edecekleri günün pek yakm bulun-
duğımu kabul ediyorlar. Âlimler, aya 
seyahati lüzumsuz görüyorlar. Zira 
asırlardanberi ayda hiçbir hayat ve 
hava mevcud olmadığı fennen sabit 
olmuştur. Buna mukabü, üzerlerinde 
hayat mevcud olduğu tahmin edUen 
diğer seyyarelere ve ezcümle jrakıni-
ımzda bulunan Afrodit jrüdızına 
pekâlâ gidilebilecektir. Afrodit seyya
resi arz gibi devretmemektedir. Bu 
seyyarenin bir tarafı donmuş, öbür 
tarafi da güneşe karşı olduğundan 
çok kavnılmuştw. Fakat bu ild mm-
taka arasmda canh mahlûklann 
yaşadıkları mutavassıt ve mutedil 
yerler mevcuddur. 

İzmir telefonu 
Tesisahn devralınmasma 

başlanıyor ^ 
İzmir 5 (Akşam) — îzmir otomatilc 

telefon şirketi, hükümet tarafmdan 
1,200,000 liraya satın alımm} ve bu 
müessese de 1 şubattan itibaren fiUen 
devlet tarafmdan idare edilmeğe ba -̂
lanmıştir. Otomatik telefon şirketinin 
bedeli yirmi yüda îzmir belediyesine 
ve şirkette alâkası bulunan Erikson 
şirketine ödenecektir. Şirket tesisatını 
devir ve teslim almak üzere buraya g»-
len İstanbul telefon müdürü B, Niya-
zinin reieliğlnde İzmir posta ve telg
raf müdürü B. Tevfik ve Nafıa komlr 
seri B, Halid Altan'dan müteşekkU bir 
komisyon işe başlamıştır. Tesisat birer 
birer gözden geçirilerek devir alın-
maktadır. 

İzmir belediyesi, İzmir su ve elektriK 
şirketlerini satm almak için teşebbüs
te bulunmuştu. Şehir meclisi, bu iş için 
Nafıa vekâletine müracaat edilmesin* 
karar vermiştir. Hülcûmet muvafakat 
etmeden tabiatile birsey yapüamıy». 
çaktır, 

K o y l u h i s a r d a f m d ı k 1 
yet i ş t ir i lecek 

Sivas (Akşam) — Koyluhlsaıtla 
yapüan tedMkler neticesinde bu har 
valide fmdık ziraatinln kaba olabil»-
c ^ nazan dikate almarak ilk teertt
be olmak üzere Oiresondan getirtUen 
yağU fmdık cinsinden 5000 fidan Kel
kit vadisinin muht^U yerlerine dikll-
oaiftir. 

izmir Halkevinde 
kostümlü balo 

Baloda birİnciUgl alan çift 

ttmir (Akşam) — Halkevinde bir 
kostümlü balo verilmiştir. Balo büyük 
Wr alâka uyandırmıştır.Menemen köy
lerinden getirilen mUlî kıyafetli zey
bekler Harmandah ve Bengi oyunlan 
oynamışlar, çok takdir edUmişlerdir. 

Halkevinde birçok kurslar vardır. 
Otomobil kullanmağı öğretmek için 
de bir kurs a:çılzmştır. îzmir hsıpisha-
nesindeki olmyup yazma bilmiyeale-

rl okutmak için de bir kurs açümıştır. 

Mühendis itıfiyacı 
Bal ıkes ir be led iyes i midıen-

d i s bu lanuyor 

Balıkesir (Akşam)— İmar hususuo* 
9a büyük bir kabüiyet gösteren Ba
lıkesir belediyesinin iki seneye yakut 
bir zamandır mühendisi yoktur. Ya
pıdan bütün tekliflere rağmen 250 
lira ücretle mühendis bulmak kaUl 
olamamaktadır. Taliplerin bir çokla-
n yalnız mimar olması dolayısfle t)e< 
lediyece kabul edUmemektedlr, 

Bir çok mühim işlere girişen l)elo-
dtyenln mühendissiz olarak ida:re edil
mesi birçok f^ml mahzurian doğu
racağı şüphesizdir. Bu meyanda -10 
bin lira- gibi mühim bir para Ue yar 
pıhnakta edan Çay deresi kanalizaiB-
yonu ile hâl sundurması ve daha btr 
çok işler tam bir kontrola tabi tuttd-
mamaktadır, 

Yansrin baf langıc î 
Tepriuışmda Londra otelinin, ÇHşIİ-

de Kâğıdhane caddesmde Papadanyd 
s^tartımanınm Küçükpaaarda' Edilala 
fınmıun bacalan tutuşmuş derhal 
söndürülmüştür. 

Divanyolımda Küçük sokakta mül
kiye müfettişi B. Servetin oturmalcta 
olduğu evin bacasmdan çıkan kıvıl
cımlar kaplamayı tutuşturmuş, der
hal yetişoı itfaiye bu yangım da Ur 
kaç metre murabbai yer yandıktan 
sonra söndürülmüştür. 

Abanozda Delsaz admda bir kadı-
nm evinde bir merdiven aitma atılan 
sigara Ue yemgm çıkmış ise de ânkis 
yetişen itfaiye ateşi (dduğu yerds 
bastırmıştır. 

'i'll 
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PAZARTESI KONUŞMALARI: 

B i r kaıÇ ş i i r 
(Varlık) mecmuasının son nüs-

hasım lîâriştınyoraUIH. Pört maka
le, biri tercüme, biri iktibas olmak 
üzere; üç hikâye, ikisi tercüme; telif 
bir piyes, tefrika... Fakat buna mu
kabil on dört şiir, on bir şair. Bun
ları birer birer okudum. Umumî ola
rak gördüğüm manzara, estetik an
layışında tam bir aynlıktır. (Var
lık) m sahifeleri, bir takım esaslar
da birleşmiş yazıcılann bir araya 
gelmesinden ziyade, ayn meşrep ve 
mezhepte olan edebiyat mensuplan-
nm tesadüfi olarak buluştuklan bir 
kıraathaneye benziyor. Ortada bir 
mecmua var, fakat bu mecmuanın 
arkasında sanat telâkkisinin başlıca 
noktalannda birleşmiş bir cemaat 
görünmüyor. Bu, yalnız (Varlık) a 
münhasır bir halet değil. Hemen 
bütün mecmualarımız bu haldedir ve 
ondan dolayı hiç bir mecmua, tutmu
yor ve okuyucularda bir iz bırakmıyor. 

İlk şiir: Memleket İsterim. Cahid 
Sıdkı Tarancı'mn. Bir, kısmı müm
kün, bir kısmı muhal dilekleri söyli-
yen bu şiir, kendini tekrarlatmak 
ihtiyacından bizi kurtarrmş olmakla 
beraber, ilk okuyuşta gözü, kulağı ve 
kalbi rahatsız etmeden bizi düşün
dürüyor: 

Memleket İsterim 
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; 
Olursa bir şikâyet ölümden olsun. 

Doğru olduğu kadar da güzel de
ğil mi? 

Sonra Cevdet Kudretin (Çocuklu
ğu) geliyor. Çok içli bir tahattur 
şiiri. Şairle beraber siz de, geçmiş 
günlerinizin hatırasını tekrar yaşı
yorsunuz: 
Bir metrede bin metre koşan tahta atmı, 
Bir metrede bir dünya gören saltanatım, 
Her zaman her yeri alan kurşun askerlerim, 
Evlerim, potinlerim 
Nerdesiniz?,.. 

Her fikri, her duyguyu söylemekte 
en kullanışlı bir şekil olarak kabul 
etmediğim bu inzibatsız şiir tarzı, 
bilhassa hatıralan dile getirmeğe çok 
müsait oluyor: 

Elimde ne ev kaldı, 
Ne evin yeri kaldı; 
Bırtımda kumaş değilj 
Bir ince deri kaldı. 
Ayağımda potinler 
Gitti, izleri kaldı!.. 

Goethe'nin dediği gibi çocuk bü
yür, fakat çocukluk ayni yaşta kalır. 
Geçmiş günlerimize bu değişmemez-
likten olsun biraz teselli çıkarabilir-
sek bizlere ne mutlu. Cevdet Kud
ret, böyle bir avunmaya da ihtiyaç 
duymadan acı acı çocukluğunu te
rennüm ve tahattur etmektedir. 

Reşad Cemal Epıek'in (Kezi-
ban) 1... Bu şiirin çeken, düşündü
ren bir tarafmı keşfedemedim. Şaka 
etmediğime inamlmasım istiyerek 
söyliyeyim: 
Okuyorum uzaklarda ezan. 

Mısraını görünce hayalimde genç 
ve ince sanklı bir müezzin silueti 
canlandı. İnanmak güzel şeydir diye, 

bilmem ki, bugünün Keziban'ı o kü
çük hafızı sever mi? 

Picasso'ya Selâm!.. Vecdi Hayfİ 
Bürün'ün... Güzel imajlarla ba§-
lıyan bu şiirin son iki kıtası, bir ha
yal inkisarile okuyucuya üzüntü ve
riyor: 

Şu bulutlar ne kadar müsaittiler 
Sevdiğim o kızla şehirden kaçmama: 
Fakat sonra neden müsait değildiler! 
Bu şehrin evi, kilisesi, fınnı 
Arpası, buğdayı, unu neden sonra 
Müsaade ettiler göğsümü açmama.... 

Anlaşılan, selâm gönderdiği zat 
ecnebi olduğu için şair, onun anlıya-
cağı şekilde türkçe söylemek istemiş. 
Eğer böyle olmasa bir Türk şairi 
«fakat sonra neden müsait değildi
ler..» sözünü her halde kaleminden 
çıkarmıya kendini mezun bellemez-
di. Diğer taraftan, şairin medrese tah
sili almış olduğunu insana telkin 
eden kelimelere de raslıyoruz. «Mü
saittiler, müsait değildiler, müsaade 
ettiler»... Okurken (aym) lan zorla 
çathyan bu kelimeler, şiir dilinde 
kullamlmaya pek müsait olmasalar 
gerek!... 

Bahçem ve Dağların Kızı... Bu iki 
şiiri yazanların Lgaz, Lyoga şeklinde
ki isimlerini bir türlü okuyamadım. 
Yazan mı ecnebi, tercüme eden mi 
anlıyamadım. Onun için fikir söyle
meden geçeceğim. 

(Şiirler) başlığı altında Melih Cev
det, Oktay Rıfat, Orhan Veli ve Meh-
med Ali Sel'in yazılanm buluyoruz. 
Anlaşılıyor ki bu dört genç, birbirile 
anlaşmış bir zümre teşkil etmek is
tiyorlar. Birinci şiir (Noktüm). Bu 
kelimeyi görünce, kulak şiirden içe
ceği ahenge tahassürle kabamuş 
olarak göz, satırlar üzerinden akmı-
ya başlıyor: 
Bu gece başımı alıp gideceğim 
Yağmurun bittiği yere. 
Orayı çocukluğumdanberi merak ediyorum. 

Fakat mısraJan gördüğümüz za
man, musiki bitiyor; cogmfyşı başlı
yor. Arzın sathı üstünde yağmurun 
bittiği- ülke neresidir, diye hafızam-
zı araştınp duruyorsunuz. Hem ne
den böyle çorak, böyle kupkuru di
yarlara şair başım ahp gitmek isti
yor. O da ayn ve mühim bir mese
le!... Haydi (Noktüm) e bir musiki 
terimi olarak göz yumalım, ya rengi 
belirsiz arkançiyel'e ne buyurulur: 
Belki de şu anda bir arkançiyel... 

Böyle bir mısraa ben türkçe diyemi
yorum. Bilmem siz ne fikirdesiniz? 

Melih Cevdet, belki iyi bir şair ola
bilir. Fakat musikiye hiç istidadı 
yok. Halbuki inadına musiki mevzu
lu şiirler intihap ediyor. İkinci yazı
sı da (Ağız Muzikası). Noktümü 
böyle olursa artık Ağız Muzikası na
sıldır tahmin edebilirsiniz. Kulakla-
nnızı rahatsız etmemek için onu 
söyletmiyeceğim. 

(Devam 10 uncu sahifede) 
Hasan - Âli Yücel 

Almanyadaki son değişiklik her 
tarafta heyecan uyandırdı 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
ler tarafmdan Berlin üzerine bir yü
rüyüş hazırlanmıştır. Generallerden 
on beşi değiştirilmiştir. 

B. Daladiernin tekzibi 
Berün 6 — NazÜer tarafından çıka-

nlan bir şayiaya göre Alman ordusu 
eski Başkumandam general Von 
Frit.sch Fransız ordusu reisleri, bil
hassa Fransız Harbiye Nazın B. Dala-
dier üe gizli münasebet idame ediyor
muş. B. Daladier bu rivayetleri katî 
surette tekzip etmiştir. 

Çinliler endişede 
Hankeu 6 (A.A.) — Röyter bildiri

yor: Almanyadaki değişiklikler, Çinli
ler arasında büyük bir endişe hasıl 
etmiştir. , 

Fon Ribbentropun antikomünist 
paktın bani ve elebaşısı olduğu, hal
buki fon Ribbentropun hem Çine kar
şı sempatisi mevcud ve hem de anlaş-
mazlığin halli teşebbüsünde faal bir 
rol oynamış bulunduğu kaydedilmek
tedir. 

Fon Blomberge gelince, onım da Çi
ne karşı derin bir sempatisi mevcud 
idi. 

Japonya memnun 
Tokyo 6 — Almanyadaki değişiklik 

burada memnımiyetle karşılanmıştır. 
Siyasî membalar Almanyanın artık 
Çine silâh göndermiyeceğini, Çin or-
dusundaki muallim zabitlerini geri 

çağıracağmı, Mançukuoyu tanıyacağı-
m ümid etmektedir. Japonya, Japon 
dostu olarak tamdığı Von Ribbentrop
un nüfuzuna itimad etmektedir. 
Paris mahafilinin mütaleasi 

Paris 6 — Almanyadaki değişiklik
ler her tarafta büyük bir heyecan u-

yandırmıştır; Ibtida bu değişiklilc 
nazi partisinin ordu ve erkânıharbiye 
üzerine muvaffakiyeti suretinde gös
terilmişti. Fakat bunun hakiki olmak
tan ziyade zahirî bir şey olduğu anla
şılmaktadır. Alman askerî kuvvetle
rinin başında B. Hitler bulunmakla be
raber asıl kumandanlar general Keltel, 
Brauschitsch ve amiral Roederdir. 

General Goeringe verilen mareşal
lik sırf bir şeref payesidir. Oöeringin 
vaziyetinde değişiklik yoktur ve kendi
si Kara, deniz ve hava kuvvetlerinin 
başı olamamıştır. 

Amerikada bir nümayiş 
Filâdelfiya 6 (A-A.) — Almanya &&• 

firi Hans Dieckhoff, Almanyada vu
ku bulan son hâdiseler dolayısUe bir 
nutuk söylerken hasmane tezahüra
ta maruz kalmıştır. 

Sefir, nutkımda' Almanyanm dün
ya piyasalanna daha serbes bir şekil
de girebilmek hakkını istemekle be
raber siyasî sulh sahasmda da daha 
çok adalet ve anlayış istediğini kay
detmiş ve Hitler tarafmdan verileni 
kararların siyasette bir değişildik de

ğil, eşhas ara^mda bir değişiklik hu
sule getirmiş olduğunu söylemiştir. 

Sefire göre bütün haricî siyaset 
meseleleri hakkmda ancak Fiihreı; 
bir karar ittihaz edebUmektedir. 

Devletle ordu arasında bir anlaşa-
mamazlık olabilirse de hükümete 
karşı müsellâh bir muhalefet mev
cud değildir. Ordu, siyasetle uğraş
maz. 

Sefirin nutkunu söylediği otelin 
önünde nümayiş yapan Naziler, sürat
le dağıtılmışlardır. 

KADIN KÖŞESI 

Elbise ve manto 

Frankocular Terjıelde tearuza geçti 
(Baş tarafı birinci sahifede) 

Solamanka 6 (A.A.) — Umumî ka-
rargâhdan büdirildiğine göre, Temel 
mmtakasmda Franko kıtalan şid
detli bir topçu hazırlığmı müteakib 
taarruza geçmişlerdir. 

Taarruzun şiddeti karşısında şaşı
ran Hükûmetçi kıtalan cephenin ba
zı yerlerinde 8 - 1 0 kilometre olmak 
üzere ceman 30 kilometre kadar ge
rilemişlerdir. 

Frankocular, 16 kasaba ve 40 ka
dar düşman mevzii işgal etmişlerdir. 

Sierra Palemera, tamamile muhar 
sara edilmiş ve. çok miktarda esir ahn-
mıştır. 

Hükûmetçilerin tebliği 
Bacelona 6 (A.A.) — Teruel'in şi

mal cephesinde asiler, hükûmetçUe-
rin Siugra mmtakasına hulul ve nü
fuz etmelerine mâni olmak için Par 
nerudo mmtakasmda bir taarruz ha
reketi yâprmşlardır. 

Asilerin bir gün devam eden çetin 
bir muharebeden sonra i^al etmiş ol-

duklan Panerudo, Mont alban'm ce
nubu şarkisinde kanidir. 

Madrid 6 (A.A.) — Zâlamea mm
takasmda' Estremadure cephesinde 
taarruza geçen Frankist kuvvetleri, 
dün şiddetli bir mukavemete rağmen 
Cerro Miron'u işgal etmişlerdir. 

Gemlik hükümet konağı 
tamir edildi 

Gemlik (Akşam) —> Hükümet ko
nağı tamir edilmiş ve bazı ilâveler 
yapılarak bütün hükümet daireleri 
bir araya toplanmıştır. Hükümet ko
nağı önündeki çatlak havuz da tar 
mir edilmiştir. İlk baharda konağın 
önündeki büyük avlu, çiçeklerle tarh 
edüecektir. 

Bir kurban derisi, sizin için de
ğersiz olabilir. Fakat bir araya 
toplanan bu derüer üç millî ku
rum için mühim bir yardımdır. 
Kurban derilerini Hava Kurumu
na veriniz. 

Kırmızı krepten drape bluzlu elbf 
se üzerine siyah manto giyilmiştiTt 
Mantonun yakası, şapka ve manşonu 
tCstrakandandır. Elbisenin siyah ke* 
merindeki işler ve mantonun işleri aj;* 
ni şekildedir ve simle işlenmiştir. 
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Sultanahmed 
medresesi 

(Baş tarafı 1 inci sahifede) 
Sultanahmed medresesi de vilâyet 
idarei hususiyesine aittir. Hamam ilei 
medresenin arşiv dairesi ittihaz edil
mek üzere Başvekâlet emrine devrini 
daimî encümence karar verilmiştir. 

Bu karar üzerine Sultanahmed 
medresesinin tamirine başlanmıştır. 
Medresenin avlusunun üstü demir bit 

çatı ve cam ile kapatılacaktır. Medres* 
nin bu kısmı, arşiv dairesinin bürolar 
nna tahsis edilecek, odalarmda da 
tasnif edilmiş ve fişleri, katalogları 
yapılmış evrak bulunacaktır. 

Hamama gelince: Binada esaslı 
tamirata ihtiyaç görülmemiştir. Ha
mam, arşiv dairesinin deposu olacak
tır. Yani eski evrak ve vesikalann ba
zı mühim kısımları hamamda muha
faza edilecek, fişleri yapılmış, ilmi 
şekilde tasnif edilmiş olanları medre
sede bulunacaktır. 

Yapılan tamirler şubat sonuna ka
dar tamamlanacaktır. Tamir bitince 
evvelâ Cevad paşa kütüphanesindeki, 
sonra Topkapı saraymdaki evrak 
nakledilecektir. Nakil işine martta 
başlanacağı tahmin ediliyor. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 38 

Tercüme eden: 
Selâmi Sedes 

Birdenbire ayak sesleri duydu. Ri-
val Boisrenardla beraber girdi: 

— İşi hallettik, dedi. 
Duroy, bir tarziye mektubile iş hal-

lolımdu zehabma kapüdı, kalbi çaiptı: 
— Teşekkür ederim, dedi. 
Rival anlattı: 
— Langremont yaman bir adam, 

her şartımızı kabul etti. Yirmi beş a-
dımdan, ilk kumandada kol kaldırüıp 
kurşun atılacak. İnsan kaldınrken 
koluna daha sahiptir, indirirken da
ha güç sahip olur. Görüyorsım ya 
Boisrenard, sana anlatmıştım. 

Tabancaları aldı, kolu kaldırırken 
ateş etmenin kolaylığını gösterdi. 
Sonra : 

— Haydi gidip yemek yiyelim, de
di, öğleyi geçti... 

En yakın lokantaya gittiler. Duroy 
hiç konuşmuyordu. Korkuyor deme
sinler diye kammı doyurdu, günü ge
çirmek için Boisrenard'm peşine takı
lıp gazeteye gitti, hiç zihin yormadan, 
kurulmuş gibi işini gördü. Pekgözlü 
adam dediler. 

Akşama doğru Rival gelip elini sık
tı; sözleştiler, şahidler, sabalı saat ye
dide kapalı arabayla gelip kendisini 

alacak, Vesinet koruluğuna gidecek
lerdi. Vuruşma orada olacaktı. 

Bütün bunlar, gözünü açıp kapa
mağa vakit bulamadan, söz söyliye-
meden, düşündüğünü meydana koya-
madan, ben de sizinle beraberim diye
meden, kabul edip etmediğini dinle-
temeden olup bitmişti; öyle bir hızla 
olup bitmişti ki, bu olup biteni lâyı-
kile kavnyamıyacak kadar şaşalamış, 
serseme dönmüştü. 

Arkadaşlık gayretile yarımdan ay-
nlmıyan Boisrenard'la beraber yemek 
yedikten sonra saat dokuza doğru 
kendini evinde buldu. 

Tek basma: kalmca, bir müddet, 
hızh hızlı odada dolaştı. Hiçbir şey dü-
şünemiyecek kadar heyecanlıydı. Ak-
İmda yalnız yarınki vuruşma vardı; 
aklma takılıp kalan bu vuruşma dal 
içinde karmakanşık, hırslı bir heye
candan başka bir duygu uyandırmı
yordu. 

Askerlik etmiş, tehlikeye pek te gö
ğüs germeden, aşağı yukan, avda' ya
ban domuzuna ateş eder gibi araplara 
sUâh atmıştı. 

İşin tutanna bakarsanız, yapması 
gereken şeyi yapmıştı. Kendini oldu

ğu gibi değü, gerektiği gibi göstermiş
ti. Bu gösterişi dillere destaü olacak
tı, kutlıyacaklar, onaylıyacaklardı. 
Akla, akim almadığı şeyler gelince na
sıl insan kendi kendine hızlı sesle ko
nuşursa, öyle konuştu: «Vay hayvan 
herif vay!...» 

Oturdu, düşünmeğe koyuldu. Dö-
ğüşeceği aidaımn kartını masasma 

fırlatmıştı; bu kartı, adres gözünün 
önünde bulunsun diye, Rival vermişti. 
Bütün gün yirmi kere okuduğu kar
tı yine okudu. <Louis Langremont, 
Monmartre sokağı 176» dan başka 
bir şey yazılı değUdi. 

Bu, dizilmiş harfleri gözden ge
çirdi, bu harflar gözlerine, meydana 

bir şey vurmak istemiyorlarmış gibi, 
Işküli anlamlan varmış gibi görünü
yordu. 

«Louis Langremont» bu adam da 
kimdi? Şahsiyeti varmıydı? Ne çap
ta ve kaç yaşmda bir adamdı? Kasa;-
Jjile kavga eden ihtiyar bir kadm yü
zünden, hiç tanımadığmı bir yabancı-
nm, yok yere, aklma esti diye rahar 
tmızı bozması insanı çUeden çıkar
mağa yetmez miydi? 

Yine sesini kısmadan: 
— Hayvan herifi diye söylendi. 
Gözlerini karttan ayırmamış, düşü

nüyor, put gibi duruyordu. Bu kâğıt 
parçasm^ kızmağa başlıyordu. 

Bu kızışta biraz da kin vardı, bu kini 
gütmeğe başlarken de üstüne fenalık 
geliyordu. Ne de incir çekirdeği dol
durmaz bir meseleydi! Gözüne ilişen 
tırnak makasını aldı, birine saphyor-
muşçasma, kâğıda' basılmış adm tam 
ortasma batırdı. 

Demek vuruşacaktı? Hem de ta
banca üe vuruşacaktı, öyle mi? Sanki 
ne diye küıçla vuruşma istememişti? 
Hiç değUse kolundan veya elinden ya!-
ralanır, bvmunla işi içinden sıyrı
lırdı; kurşun sonucunun ise ne ola
cağı belli değildi. 

Söylendi: 
— Haydi pişkin olalım? 
Sesinin perdesile titredi, etrafına 

bakmdı. Fazla sinirli olduğunu kavra
mağa başlaidı. Bir bardak su içti, 
yattı. 

Yatar yatmaz ışığı üfledi, gözlerini 
kapadı. 

Odası çok soğuktu amma, yine de 
yorgamn altmda terliyor, bir türlü 
uyuyamıyordu. Kendini oradan oraya 
atıyor, beş dakika sırt üstü yatıyor, 
bir sağa, bir sola dönüyordu. 

Yine susadı. Su içmek için kalktı 
ve birdenbire işkillendi: 

— Korkuyor muyum? 
Odasının her çıtırtısını bildiği hal* 

de, duyduğu her çıtırtı neden yüreği
ni ağzma getiriyordu? Saat çalacağı 
sırada yaym çıkardığı hırltı üe sıçrı
yor, kalbi duracak gibi oluyor, nefcS 
alabUmek için birkaç saniye ağzınl 
kapayamıyordu. 

Korkuyor muydu? Böyle bir şef 
olabilir miydi? Belki de olabilirdi. Bu
nun felsefesini yapmağa başladı. 

Hayır, mademki sonuna kadar dai*; 
yanmağa karar vermiş, titremeden v * 
ruşmağa azmetmişti, korkmuyor de* 
mekti. Ancak öyle heyecanlıydı kl| 
kendi kendini sorguya çekti: 

«Korkmamak insanın elinde mi
dir?» Ansızın gelen bu büyük korku
ya, bu endişeye düştü. 

(Arkası var), 
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SoIIyTrood'ım muazzam ıfnemalanndan Çin sineman 

Hollywood şehri artistlerin 
ayak izlerile dolu 

Carole Lombar d'in eski evinde 
oturuyorum, Malek bitişik komşum i 
Az daha bir otomobilin altında kalacaktım. Dönüp 

baktım; otomobili Dolores del Rio kullanıyor! 
Hollywcx)<i'da tuttuğum pansiyonun -

üzerinde büyük yazılarla şu cümle 
okunuyor: «Carole Lombard'ın ilk 
evi...»,.. Bugün milyonlarca delikanlı-
mn geceleri rüyasma giren sanşm 
yıldız henüz sinemamn küçük bir fi-
güram iken bu önünde iki hurma ağa
cı dikili, geniş balkonlu evde oturur, 
karşıkl tepelerdeki yıldızlarm muhte
şem villâlanna hayal ve ümid dolu 
gözlerle bakarmış. Eski meşhur komik 
Buster Keton yani maruf Ismile Ma
lek kapı bitişik komşum... 

Zâvalh Malek bütün parasım kay
bettikten sonra sinirleri son derece bo
zulmuş, bundan bir müddet evvel has
taneye kaldırılmıştı, gimdi hastane-
flen çıkmış... Büyük, eski bir otomobili 
var. Malek milyonerken birdenbire se
falete düşünce ve sinemadaki mevkii
ni kaybedince kendisine garib bir hal 
gelmiş... Kimsenin kendine acımasını 
'itemiyor. Arkadaşları ona yardıma 
kalkmışlar. Hepsile danlmış. Yüzünün 
hiç gülmemesile meşhur olan eski kah
kaha krah âdeta insanlara dargın... 

Hollywood'a geldiğimin ikinci günü 
İdi. Evden çıkıyordum. Birdenbire ma-
^ amele pantalonlu, üzerinde san bir 
*^azakla asık çehreli bir adam önüm
den hızla geçti. Garajm yanmda du-
'an bir otomobile atladı. Baktım: Ma
lek... 

Ne dersiniz bir kere olsun caddedeki 
™sanlar başım çevirip birkaç sene ev-
^el kendilerini kahkahadan kınp ge
çiren bu eski büyük artiste bakmadı
lar bile. Yalnız Malek benim kendisi
ce dik dik baktığımı görünce sanki 
nasınna basmışım gibi, canı acımış gi
bi dudaklarım ısırdı. Başım öteki ta
rafa çevirdi. O şimdi kendisini tam-
yanlara bile kızıyor. Sonra otomobili
mi son süratle hızlandırarak önümden 
geçti gitti. 

Fakat bir hafta sonra yanyana otur
ulanın icabı ommla ahbap olduk. Mes
leğimin gazeteci olmasına iptida mem
nun olmadı. Çünkü gazetecilere ba
karken zehirli bir yılan görmüş gibi 
oluyor. Fakat bana her ne hikmetse 
f^öi kaynadı. Şimdi ras geldikçe ayak
ta konuşuyoruz. Sinemadan hiç bah
setmiyor. Ben bunun etrafmda söz aç-
fıağa kalkarsam hemen bir bahane 
^uiarak yammdan uzaklaşıyor. Sanki 
"*Ç sinema ile alâkası olmamış bir 
^^am gibi konuşuyor. En merak etti-
»1 sey de İstanbul: 

— Nasıl, diyor, îstanbulun msanlan 
sok iyimiş değil mi?. 

Kendisme bir türlü içmeğe kıyama-
5 j ^ yanm paket Türk sigarasmdan 
!>«• tane ikram ettim. Aldı. Tütünü kok-
sadıktan sonra sigarayı yaktı: 

~- Ne güzel... dedi, uzak memleket-
Jerln sigarası... Şimdi burada gündüjt-
«en orada gece oluyor değü mi?,. 

Ve bundan sonra hiç bir şey söyle
meden veda etti. Adeta koşarcasma 
"«ndei uzaklaştı. Garip bir adam... 

Ertesi günü yolda Clark Gable'e ras-
ladım. 

Ben Hollywood'da halkm yalnu Ma-
leke bakmadığım zannetmiştim. 
Hollywood'da halk artistlere o derece 
kanıksamış ki en meşhur artist yanla-
nndan geçse şöyle dönüp de bakmı
yorlar bile... ^ t e Clark Gable geçiyor. 
En meşhur erkek artist değil mi? Dön 
bak... Hayır.... 

Halbuki Amerikanm öteki şehirle
rinden bunun aksi... Jean Bennett Va-
şingtona, Elisa Landi Nevyork'a geldi
ği zaman yer yerinden oynamıştı. Bu
rada Şarloya kimse aldırış etmiyor... 
Yalmz senede bir jdefa «âanta Claus» 
gecesi bütün sinema yıldızları HoUy-
wood sokaklarmda meşhur filimlerin-
de oynadıkları rollerin kıyaf etile bü
yük bir geçid resmi yapıyorlar. Me
selâ arabalarm üstünde Johny Veiss-
müller Tarzan kıyafetinde, Önünde kü
çük bir 3raprakla, öteki artistler de 
meşhur kıyafetlerlle sokaklardan geçi
yorlar. O zaman işte Hollywood sokak-
lan hmca hmc doluyor. Herkes yıldız
lan alkışüyor. 
- Bir de Hollywood'da garip bir âdet 
var. Sokaklarm büyük yıldızlarm ayak 
izlerile dolu olması... Büyük yıldızlar 
bir dükkâna, bir sinemaya, bir otele, 
bir gazinoya mı girdiler. Derhal ken
dilerini kapıda durdurtuyorlar. Bir te
beşirle ayak İzlerini ahp bunlan kazıtı
yorlar. Bazı yerlerde açılma merasi
minde artistleri davet ediyorlar. Kapı-
lannm önüne derhal yaş çimento dö
kerek yıldızlan bımun üstüne bastır-
tıyorlar. Ayak izlerini çıkartıyorlar. 
Bımun İçin Hollywood sokaklarmda 
otellerin kapılan önünde, slnemalann 
antrelerinde yıldızlarm yüzlerce ayak 
izlerine rashyorsunuz. Bazılan da yal
mz ayak izlerile kalmamışlar, yaş çi
mentonun üzerine ellerinin izlerini de 
çıkartmışlar, bazı cümleler yazmışlar, 
imzalarım atmışlar. Sokaklardaki 
ayak İzlerinin kimlere aid olduğunu bi-

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Denker 
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rer birer okumağa kalkışırsanız bir kö
şeden öteki köşeye gidinceye kadar en 
aşağı bir saat kaybedersiniz. 

Hollywood'daki büyük sinemalar 
zannetmem ki, dünyamn hiç bir tara-
fmda olsun, Nevyork ki sinemala-

rınm büyüklüğü ve ihtişamı ile meşhur
dur. Buramn sinemaları yanında birer 
kulübe gibi kalır. Hele bir Çin sinema
sı var. Muazzam bir Çin mabedi tar-
zmda yapılmış. Hollywood'un en eski 
kilisesinden getirilmiş iki tane birer 
insan büyüklüğündeki çanlar kapıda... 
Bu çanlar çalınarak filime başlamyor. 
Sinemamn bütün memurlan, hade
meleri Çinli kıyafetinde. Bir filmin İlk 
oynadığı gece buraya o filmin artist
leri de mutlaka geliyorlar. Halk ara-
smda oturuyorlar. Sinemamn iç salo
nunda büyük bir havuz var. Sinema-
nm kapısı bütün yıldızlarm ayak, el 
İzlerile ve yazılarile dolu... Bu izleri si
nema müdürlüğü snldızlara büyük üc
retler vererek temin etmiş... Meselâ 
yalnız William Poweire ayak ve el izleri 
İçin 25,000 dolar verilmiş. Burada ka
dınlar birer birer ayak izleri önünde 
duruyorlar. Kendi ayaklanm bu izlere 
uydurup ölçüyorlar. Meselâ ihtiyar iki 
kadm görüyorsunuz. Biri ayağını Joan 
Crawfort'un ayak izinin içine sokmuş 

— Tastamam... diyor. Ayağımm kü
çüklüğü aynen Joan Crawfort'un aya
ğı kadar.. 

Halbuki ihtiyar kadının ayağı ar
tistin ayak izlerini bir buçuk misli geç
miş... Geçen gün bu sinemaya gittim. 
Ayak izlerini ve artistlerin yazdıklan 
yazıları şöyle bir gözden geçirdim. 

Glorya Svanson el ve ayak izlerinin 
yamna bir de kalb resmi yapmış... Ya
nma şu cümleleri yazmış: «Bundan bir 
müddet evvel bir aşk, daima aşk... se
viniz, sevdikçe seviniz. Sevildikçe se
viniz...» Bir kocadan boşanma muame
lesi henüz tamamile bitmeden başka 
bir kocaya varan Glorya Svansonun 
hayatında aşkm ne derece ehemmi
yetli olduğunu gösteren cümleler... 

îşte onun yanmda Pola Negri'nin 
ayak izleri. Joan Crawfort'un ayaklan, 
Norma Shearer'in minimini topuklan... 
ye sıra Ue Bebe Danyels, Moris Şöval
ye, Kay Francis, Marion Davis, eski 
bir artist Colin Moor. 

Burası artistlerin ayak ve el izleri 
müzesi halinde... Yalnız Amerika ar
tistleri değil, Avrupadan gelip Holly-
wood'a şöyle bir uğrayan büyük ar
tistlerin el ve ayak izleri de var. Bu 
ayak izlerini hep bir yerde, hep birden 
görmek için bu sinemaya Amerikamn 
muhtelif vilâyetlerinden gelenler bile 
yar... 

Dikkat ettim. Kadınlardan en küçük 
ayak Norma Shearer'in, Gözüme gayet 
büyült iki ayak ilişti. Baktım. «Clark 
Gable»ln ayaklan.. Hazret büyük ayak 
rekorunu kırmıg. 

^^Osuam 10 uncu sahifede) 
** Bikmet Feridun Es 

Tefrika No. 80 

Ah - Sinjr ile Japon casusu kâğıdları beklerken 
şiddetli bir infilâk olmuftu 

— «Şayet kâğıdlar yanmda değil
se, nerede olduğunu söyle. Senin o 
kâğıdları elden çıkarmıyacağım ben, 
bahusus ben pek âlâ bilirim. Biz 
kervam nasıl olsa ele geçireceğiz. 
Onu bir kere daha ikaza muktedir 
olamıyacağm da malûm.» 

Ah - Singin İğrenç yüzünde kor
kunç bir azim belirdi. Küçük şaşı 
gözlerini Güldosta dikerek dedi ki: 

— «Bu çanağın içine kurşun dol
duracağız ve eriteceğiz, ya İtiraf edin
ceye ve yahut geberinceye kadar bu 
kurşundan damla damla vücudüne 
akıtacağız.» 

Oüldost, Ah - Singin bu tehdidini 
yerine getireceğini biliyordu. Japon-
lann gizli emirlerini ihtiva eden ev
rakı teslim etmeli miydi? Arkadaşı 
bu uğurda canım feda etmişti! Şim
di sıra kendisine mi gelecekti? Kâ-
ğıdlan teslim etseydi, ne olacaktı? 
Kervamn taşıdığı silâhlan Ah - Sing 
çalıp satmak istemiyor muydu? Oül
dost o hllekâr Çinlinin bu sırnna 
vakıf değil miydi? Vakit olduğunu 
Ah - Sing bilmiyor muydu? bunu bil
diği için Güldostu serbes, hattâ ha
yatta bırakmak ister miydi? Hayır, 
hayır, o evrakı teslim etmektense öl
mek daha ha3nrhydı. 

ölmek, evet, fakat 3ralmz değil, 
hep bir arada ölmek! Oüldostım İn
tikam hisleri birdenbire vahşiyane 
bir surette kabardı. Kalbi, damarla-
rmdaki kanı şiddetle vücudunun her 
tarafına doğru fışkırmağa başladı. 
Aklı, fikri: 

« Hayır bu heriflerin önünde bo-
yım eğmiyeceğim. Bu şeytan suratlı, 
hilekâr, hain heriflere mağlûp olmı-
yacağım!» düşüncesine saplamp kal
dı. Bütün adaleleri gerildi. Derhal 
Icraaata girişmeğe karar verdi. 

Bımu için cebinden bir sigara çı
kardı ve yaktı. Yanan kipritle dina
mit fitilini araştırdı, yanma baktı, 
arkasına baktı, bir iki santim uzun
luğunda dışanya sarkan fitili bul
du. Kibrit sönmek üzere idi. Parmak
lan bile yanmağa başlamıştı. Bu es
nada burnuna hafif bir barut koku
su geldi. FitiUii tutuştuğunu anla
dı, kibriti elinden attı. 

Bu aralık Ah - Sing yere çömelmiş, 
uşakların çanağa doldurduklan kur-
şım parçalarmm eriyip erimediğini 
tedkik etmekle meşgul oluyordu. 

Oüldost kendi kendine: 
. «Vakit kazanmahyım, beş dakika
cık olsun vakit kazanmahyım! > diye 
düşündü. Hemen yerinden fırladı ve: 

— «Bütün bu tehditlerin bence 
hiç bir mânası yok. îşte her tarafı 
aradımz. Kâğıdlar bende yok diyo
rum size! Onlann nerede olduğımu 
da bilmiyorum.» diye bağırdı. 

Ah - Sing: 
— «Yetişir artık! dedi ve erimek

te olan kurşunlan göstererek: 
—I «Ya itiraf edersin ve yahut bu 

eğlenceye tahammül edersin!» söz-
leriıü ilâve etti. 

Güldostun gözleri tekrar çanağın 
içinde eriyen kurşunlara dikildi. 
Tüylerinin ürperdiğini hissetti. Bu 
arahk gözleri ikinci dinamitin fitili
ne ilişti. 

O anda Güldosta kendisini düş-
manlarile beraber berhava olmaktan 
belki kurtarabilecek bir fikir geldi. 

Kız alnmdaki terleri sUiyormuş 
gibi bir hareket yaptıktan sonra: 

— «Ah - Sing, dedi, bu dakikaya 
kadar oynadığım oyuna artık devam 
edemiyeceğim. Kâğıdlan getirece
ğim!» 

Bu söz üzerine Ah - Sing hemen 
yerinden fırladı. Japon casusu da 
derhal ayağa kalktı. Ah - Sing istih
za ederek: 

—, «Erimiş kurşun, sert altmdan 
daha tesirlidir, derler!» dedi. Gözle
ri panldadı. 

Güldost: 
— «Evet, kâğıdlan size getirece

ğim, îçeriki odada saklı.» dedi ve ka
ranlık yatak odasına geçti. Orada bir 
köşeye çömelerek beklemeğe başladı. 

Kız bu esnada düşmanlannın fı-
südıyarak aralannda konuştuklanm 
işitiyordu. Güldost b\j vaziyette bek

ledi, bekeldl. 
— «Ha fimdi pathyacak, şimdi 

pathyacak!» diye müthiş saniyeler 
jraşadı: 

— «Ey Ah - Sing, ey Japon casusu! 
Ya siz hepiniz gebereceksiniz, ben 
kurtulacağım ve yahut hep bir ara^ 
da öbür dünyayı boylıyacağız!» Fa
kat, ben öldükten sonra Hasan bey 
ne olacak? Hududu aşabüecek mi? 
Elbette Hacı Mehmed İsa ve Meıton ' 
ona yardım ederler, mutlaka yar
dım...» 

O anda müthiş bir infilâk işitildi. 
Keskin bir koku etrafa yayıldı. Çat-
hyan, yıkılan duvarlann gürültüsü, 
toz, toprak bulutlan birdenbire ha
sıl olan zifiri karanlıkta Güldostun 
etrafını sardı. Dinamit fişeği patla
mıştı ve kendisi... Galiba yaşıyordu. 
Dinamitin patlaması üzerine vakıa 
Güldost ta, hasıl olan hava tazyiki
nin tesirile şiddetle yere yuvarlan
mıştı. Fakat bir kaç saniye sonra 
vücudunu yoklaymca yattığı yerden 
kalkabileceğini anladı. 

— «Çok şükür, toprak ve keıpiç yı
ğınları arasına gömülüp kalmamı
şım!» dedi ve, koUannı üeriye doğru 
açarak daha bir dakika evvel kap:-
nm bulunduğu tarafa doğru bir 
adım attı. Karşısına bir duvar çıktı
ğı için ilerliyemedi. Bir iki defa eliİ9 
etrafını araştırdıktan sonı-a geçebile
ceği kadar yıkık bir yer buldu. Başı 
bir kalasa çarptı. Eğildi geçti, yuka-
nya doğru bakmca toz ve duman 
arasından gökteki yıldızlan seçer gi
bi oldu. Diz çökerek biraz daha iler
ledi. Kendisince ebediyet kadar uzun 
süren, fakat hakikatte bir dakika bi
le devam etmiyen bir uğraşmadan 
sonra Güldost bahçede bulunduğu
nun farkına vardı. Yerde sürünerek 
bir kaç hareket daha yaptıktan son
ra yıkılan enkaz arasından büsbü
tün kurtularak bahçeye çıktı. 

Burada temiz ve taze bir hava 
esiyordu. Güldost duvann öriimde 
duruyordu. Kavaklardan biri infilâ
kın tesirile boydan boya 3nkılmış ve 
bir kaç adım İlerideki uçunıma doğ
ru uzanmıştı. 

Güldost buraya gelince geriye dön
dü. Acaba iferton nerede idi? Kız 
duvar enkazı üzerinden sıçradı. Bah
çe kerpiç parçalan ve enkazla dolu 
idi. Fakat odasının duvan duınayor-
du. Yalnız pencereler yerlerinden 
fırlamıştı, bir de odanın tavanı çök
müştü. 

Güldost ne yaptığım bilmiyen şaş-
km bir insan gibi ileriye doğru bir 
kaç adım koftu. Kiaranlıkta açık 
renkli duvarlann ortasında pencere
lerin karanlık açıklıklan görülebili
yordu. Mertomm odasmdaki pence
relerden birinin altmda bir şey ki-' 
mıldadı. 

Güldost: 
— «Siz misiniz, Merton? Çabuk 

olunuz, çabuk!» diye bağırdı. 
Bir adam duvardan ayrıldı. Mer

tomm sesi i^tildi: 
— «Arkadaş, düdüğü pek erken öt

türdün.» 
~y «Şaka edüecek zaman değil. Bir 

an evvel buradan uzaklaşalım. Bak-
samza etraf ateş ahyor. Şayet ikin
ci fitil de yanarsa bir infilâk daha 
olacak. O zaman bir kere daha km-
tulacağımızı zannetmem.» 

Merton: . 
— «Vay camna!» diyerek koşma

ğa başladı. 
Oüldost ta onu takip etti. Ağacın 

devrildiği yere kadar geldiler. Kız: ^ 
—, «Buradan aşağıya sarkalım. 

Ağaç gövdesi bizi taşır.» dedi. 
İkisi de ağacın gövdesine sanla-

rak aşağıya doğru indiler. Uç tarafı
na gelince Oüldost: 

— «Haniya İpiniz nerede? Veriniz 
onu bana.» dedi. ı 

Merton ipi uzattı: ^ 
— «O kadar acele etmeyiniz. Som 

dakikada bir kaza çıkarmıyalım.» i 
Güldost İpin ucunu bağladı. Mer

ton : I 
— «İpi aşağıdan geriye çekmemiz 

lâzım. Yoksa bu taraftan kaçtığı
mız anlaşıhr.» dedi. (Arkası var) 

I 
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Galatasaray kalecisinin güzel 
l(urtarışiarı vaziyeti de kurtardı 
Yugnslavya - Galatasaray ' 0 - 0 

Tusroslavya: Spasiç - AncelkoTiç, Lukiç-
Braçiç, Radnonaviç, Cokiç - Savle, Rakar, 
Petroviç, Tomasevlç, Zeçeviç. 

Galatasaray: Sacid - Salim, Adnan • 
Musa, Turhan, Celâl - Necdet, Süleyman, 
Bedii, Raşim, Bülend. 

Adnan Akının hakemliği altında baş
lanan oyuna Galatasaray, jrukandaki 
isimlerinden anlaşıldığı üzere hemen 
hemen yep yeni bir kado ile çıktı. Asû 
değişiklik de muavin hattmda görülü
yordu. Merkez mtıavln yerinde kimi
sinin Trabzon, kimisinin İkinci takım 
oyuncusu olduğu söylendiği boy
lu boslu san bir genç oymyordu. Sağ 
muavin mevkiini de geçen sene milli 
küme maçlarında gördüğümüz Anka
ra futbolcülerinden eski Karagümrük-
lü Musa doldurmuştu. Merkez muha
cim yerine ikinci takundan Bedü alın
mıştı. Oyunun sonlarına doğtu yapıl
dığı gibi daha başlanğıcda Bedii sd 
açık, Bülend merkez muhacim oyna
tılmış olsa idi Galatasaray hücum hat
tı daha müessir ve daha ahenkli olur
du. 

Oyun, dün yazdığımız gibi, Yugos
lavya - Pera maçmdan daha hararetli 
ve daha güzel oldu. Eğer Galatasaray 
kalecisi ilk devrede, hasım sağiçin â-
nî ve çok güzel iki vole sütünü hari
kulade bir şekilde önlemeeeydi ve bu 
kurtarışları ikinci devrenin kritik an-
larıncm da çevik hareketlerle tamam-
lamasaydı, maç zannettiğimiz gibi, 
Galatasarayın aleyhine neticelenecek
ti. 

Bereket versin M, son Beşiktaş - Ga
latasaray maçında takımuun meğlû-
biyetine yardım eden Sacid dün iyi 
ve biraz da şanslı bir gününde idi. Ya
nımızda oturan bazı Beşiktaşlılar bile 
Sacidin kurtarışlarım takdir maka
mında: 

— İyi ki bu oyunu bizim maçta tut
turamadı! diyorlardı. 

—İlk devre— 
Galatasaray maça İyi başladı ve bu 

devrede oyuncularm zindeliğine ha
lel gelmediği için oyun umumiyetle 
mütevazin oldu. 

İlk maçta olduğu gibi gene bir dtt-
ziye soiaçıkla ojmamakta ısrar eden 
misafir takım, hücumlarında fazla 
müessir olamıyor, nadiren sağ tarar
dan işlediği zaman Galatasaray için 
tehlikeli olabiliyordu. 

Galatasaray hücum hattında ise 
Bediinin ve bilhassa Süleymanm ak
samasına ragtaen ânl ve çevik hare
ketlerle cenah değiştiren Haşlm, Nec
det ve Bülendin yardımlle mukabB 
hücumlar yapabiliyordu. 

Bu devrede, Yugoslavyalılar sağ
dan işledikleri şurada, sağiçleri ân! ?e 
çok güzel iki vole şüt çekti. Bu süt
lerin ikisi de Galatasaray kalesi için 
çok tehlikeli idi. Sacidin mükemmel 
plonjonlarile neticesiz kalan bu süt
lerden biri gol olsa idi misafirlerin sa-
yi üstünlüğünden başka oyun tanıla-
nnda da bü: rahatlık ve Üstünlük te
min edecekleri muhakkaktı. 

Bu devrede Yugoslavya kalecisi de 
kendi sağiçinM kadar tehlIkeU oU 
mamakla beraber Oalata^aray meıkez 
muhaciminin vole bir şütünü Önledi 

— İkinci devre — 
Bu devrenin ilk kısım da hemen he

men mütevazin oldu. Fakat yirminci 
dakikadan sonra misafirler hücum
larını sıklaştırdılar ve daha tehlikeli 
bir şekle soktular. Bunda Musadan 
başka diğer müdafaa 03mnculannm 
bühassa Adnanm yorulmaJaîı âmil ol
du. İşte bu kritik anlarda Galatasaray 
kalecisinin yerinde müdahaleleri çok 
faydalı oldu. 
Bımunla beraber, Bülend merkez mu

hacim mevkiine geçtikt^ı sonra Ga
latasaray da güzel bir kaç hücum yap
tı ve bu hücumlar Yugoslav kalecisi
nin bazen karşısmdaki futbolcunun 
ayağına atılarak topu sökmesile neti
cesiz kaldı. 

İşte sayısız olarak biten dünkü ma
çın en mühim safhalan bundan iba
rettir. 

— Nasıl oynadılar — 
Galatasaray takıtranda Sacid, çok 

muvaffakiyetli bir oyun gösterdi. Sa
lim ile Adnan ilk devrede ijri ve gay
retli idiler. Yalnız Adnanm oyımun 
sonlarma doğru müdafaa için tehlike
li olabUecek bir şekUde yorulması, 
bu oyuncunun idmanımn yerinde ol
madığım gösterdi. 

Muavin hattmm ve hattâ bütün ta
kımın en ijri oyuncusu Musa idi. Ga
latasaray merkez muavinini, kendisin
de bir futbolcu tipi olmasma rağmen 
iyi bulmadık. Belki bu ağfırlık, bu oyun
cunun da idmansız olmsusmdan ve 
mühim bir maçta iUc defa 03mamasm-
dan ileri gelmektedir. Sol muavin Ce
lâl boyımun müsaadesidiğine rağmen 
vasat bir oyım çıkarabildi. 

Hücum hattmda Haşlm, Bülend, 
biraz da Necdet iyi idiler. Bülend, he
le Süleyman takımın en muvaffak o-
lamıyan oyuncuları idi. 

Yugoslavya takımı,' Pera maçmda 
yazdığımız gibi, parlak oyun gösteren 
bir takım olmamakla beraber futbolu 
bilen elemanlardan müteşekkil birta
kımdır. 

Hücum haUan kasa paslarla yani 
orta Avrupa futbolu oynıyan bütün 
hücum hatlan gibi, yırtıcı ve sürük-* 
lejrici değUdir, 

Açıklannm, diğer Avrupa takımla-
rmda gördüğümüz açıklar ayannda 
olmamalan hücum hattınm müessl-
riyetini çok eksUtmektedir. Hele soliç 
vasattan da aşağı bir oyuncudur. 

En iyi elemanlan Ük maçta da kay
dettiğimiz gibi sağ müdafileri Ancel-
kovtç, merkez muavinleri Hadnonar 
viç ve sağiçleri Kakardır 

Müdafaadaki diğer oyuncularm ku
surlarım ve falsolarım, hemen her hü
cumu akıllı hareketler, yerinde müda
haleler, güzel vuruşlar ve paslarla ke
sen s&ig müdafile merkez muavin Ört
tüğü gibi hücum hattınm akmlannı 
da sağiç ve biraz da merkez muhacim 
sevk ve idare etmektedirler. 

İyi iki açık, Yugoslavya takımmı 
yan yanya kuvvetlendirebilir. 

Ahmed Bahtiyar 

Dönkû rnacm reslmlezi: ynfcanJan ıtfağil Hafim Yugoıün lalfila» fidklk VtİgUSı 

Dünkü kır koşusunu 
İzmitliler kazandı 

Bey(^lu Halkevinln tertip ettiği kir^ 
koşulanndan üçüncüsü dün Heybeli-
adada 5000 metre üzerinden yapılmış
tır. 

Bu koşuya İzmitliler de iştirak ettt» 
ğlndetn diğerlerinden daha zevkli ol
muştur. Neticede İzmitli Galib, tm 
sene şimdiye kadar yapılan kır koşu
larım kazanan Maratoncu İbrahlml 
geçerek birinci olmuştur. Takım Itl-
barile İzmitlUer kazanmışlardır. Ferd 
itibarile: 

1 — Galib (İzmit) 21,17 D. 
2 — İbrahim (G. Saray) 
3 — Sokrat (G. Sarasr) 
4 — İbrahim (İzmit) 
5 — Hüseyin (Demirspor) 
6 — Kemal (İzmir) 
Takım itibarile: 
1 — İzmit 11 P. 
2 — G. Saray 16 P. 
3 — Kasımpaşa 34 P. 

Fenerbahçe B takımı 
Yavuzu yendi 

Dün sabah Fenerbahçe stadmda 
Fenerbahçe ile Yavuz takımı arasın
da hususî bir maç yapılmıştır. Feneı^ 
bahçeliler bahriyelilere karşı takvi
yeli B. takımı halinde çıkmışlar
dır. Birinci devrede Yavuzun bû-
yük gayretine ralğmen Fenerbahçellp 
1er iki gol yapmışlardır. İkinci der-
rede Bahriyeliler daJıa düzgün oynar 
mışlar ve iki taraf da başka gol yapa
madan maç 2 - 0 Fenerbahçenin g** 
llbiyetile bitmiştir. i 

Sabah maçları 
Dün sabah Taksim stadmda yapı

lan maçlarm Kurtuluş, Galatasaray 
2 - 1 mağlûb olmuştur. KurtuluÇlulug 
bu maiçı rakiplerine ehemmiyet vere
mediklerinden kaybetmişlerdir. 

öğleden sonra gayri feder^er ara-
smda yapüan stadyom ligi musaba-
kasmda Pera; Bsseyanla 1-1 berabe
re kalmıştır. Dünkü maçtan çok yor
gun olan Peralılar rakiplerine ehem
miyet vermediklerinin cezasını bu su
retle çekmişlerdir. 

İzmir muhteliti Aydın 
m u h t e l i t i n i 6 - 1 y e n d i 

tnnir 6 (Telefonla) — İzmir VB 
Aydm muhtelit takımlan arasmda 
bugün yapılan maç İzmir muhteliti
nin galibiyeti ile neticelenmiştir, ta
mir muhteliti ük devrede iki, son 
devrede de dört gol atmıştır. Aydın 
muhteliti ancak bir gol ataUlmtştir. 

Seyircilere, idarecilere, 
oyunculara faydalı futbol 

biİ£rileı*i ve nasihatler 
Sejrircilere — Salimen bir ofsayd 

hükmü verebilmek için oyımıcu Ue 
ayni hatta bulunmanız icab eder. Y«a 
hakemi veya hakem daima sizden da
ha iyi bir vaziyette bulunduğundan ve 
oyunu çok yakından takib ettiğinden 
bunlıura itimad ediniz. 

Bir oyuncu kendisine top yollan^b-
ğı anda ofsayddir. Aldığı zaman da 
değü. 

âon müdafaa ile ayni hatta bn-
lunan oyuncu ofsayddir. Eğler bir 
oyuncu top ayağmda bulunan bir ar-
kadaşile ayni hatta bulunursa c^sayd 
değildir. 

İdarecilere — Hakem bir ofsayd 
karan verdiğinde oyunculanman kol
larım kaldırarak itiraz etmderine 
mâni olunuz. Oyuncular hakemin ka
rarlarım hiç itiraz etmeden kabul et
meğe mecburdur. İdareciler bunu 
oyunculara aşüamalıdır. 

Oyunculara — Top son defa oynan
dığında kendi msıf sahasmda bulu
nan oyuncu ofsayd olamaz. Ofsayd 
vaziyette olan oyuncu ancak şu üç va
ziyette ofsaydden kurtıüabUir. 

1 — Rakiblerinden biri son olarak 
topla oynarsa. 

2 — Son olarak arkadaşı tarafmdan 
oynanan topım arkasında ise. 

8 — Son olarak arkadaşı tarafmdan 
top oynandığı zaman kale çizgisi ile 
kendi arasmda iki rakfb oyuncu varsa. 

Hğeo: t(9 kale dtoetlne çarpıp gellr-
IK) pj[uncı^ ofsaydden kurtulamaz. 

dilin gOzel bİr oyuı «dcanuı YagMOKf Kkiecld Spasiç'tn iki kttrtuışı 
Pftnkfl knr kofnınut iştirak eden atletler 

FENERBAHÇE STADINDA: 

Şild maçlanna devam ^ 
edildi 

Anadolu - OHaköy: 6 - 2 (2 - 1 ) 

Fenerbahçe stadmda Uk maç Ana
dolu - Ortaköy arasmda idL İkinci 
küme lig maçlanna iştirak için Anar 

dolulıüar rakiplerinden çok üstün bir 
oyun çıkararak 6 - 2 kazanmışlardır. 

• Fenerbahçe - Anadoluhisar: 
S-O (2-0) 

Fenerbahçe stadmdaki ikinci maç 
Anadoluhisar ile Fenerbahçe arasm
da idi. B, Feridun Kıhcm İdaa-e ettiği 
oyuna Fenerbahçeliler şu şekilde çık
tılar: 

Hüsameddin - Sedad, Lebib - Esad, 
AytMi, Reşad, Naci, Niyazi, Ali Rıza, 
Bülend, Fikret. 

Oyun Fenerbahçenin hücumüe 
başladı. Hisarlüar ciddî bir mukave
met gösterdiklerinden oyım zevkli 
oluyordu. Nihayet Fenerbahçeliler 
20 nci dakikada Niyazi; 32 ncl da
kikada Ali Rıza vasıtasile birer gol 
yaparak devreyi 2 - 0 galib bitirdiler. 
İkinci devrede Bülend de bir gol yap
tıktan sonra Fenerbahçelüer gevşe
diler ve başka sayı çıkaramadan maç 
3 - 0 Fenerin galibiyetüe bitti. 

Barutgücü sahasında 
Dün Barutgücü sahasmda Barutgücü 

A takımı ile Yıldızspor A takımı ara-
smdaki maçı 5-1 Barutgüçlüler kazan
mışlardır. Ayni klüblerin B takımları 
«rasmdaki maç ta 5-0 Barutgücünün 
üstünlüğUe bitmiştir. Bantgücü genç 
takımı Ue Bakırköy Rum takımı ara-
smdaki maç tehir edilmiştir. Havanm 
soğukluğıma rağmen kalabalık bir 
seyirci kütlesi maçlan seyretmiştir. 

ŞEREF STADINDA: 

İkinci küme lig maçlarına 
devam edildi 

İlk maç Galatagençler ve Beyler
beyi B. takımlan arasmda idi. Bey
lerbeyi birinci devrede 3 gol atarak 
maçı 3 - 2 kazandı. 

Feneryümaz - AUtnordu: 2-1 (1-1) 
İlk dakikalarda hâkim oynıyan Fe

neryümaz 15 inci dakikada ilk golü
nü yaptL Bu golden sonra hâkimiyet 
Altmorduya geçti ve 40 mcı dakika
da penaltıdan berabereyi temin etti. 
İkinci devrenin 35 iiMİ dakikasm-
da Feneryümazlüar galibiyeti t«nin 
eden gollerini yapatak 2 - 1 kazan-
düar. 
Kasımpaşa - Beylerbeyi: 2-1 (1-1) 
Oyan ild tarafm seri akmlan ara

smda devam edericen 7 nci dakikada 
Beylerbeyi saiıtrfonı kafa Ue Uk go
lü attı. 30 uncu dakikada Kasunpa-
şalılar buna penaltıdan yaptıkları 
bir goUe mukabele ettUer. Bu suretle 
birinci devre berabere bitti. 

İkinci devrede Kasımpaşalılar kıs
mî bir hâkimiyet tesisine muvaffak 
oldular ve 15 İnci dakikada galibiye
ti temin eden goUerini yaptılar. Bım-
dan sonra oyun sert bir şekil aldı ve 
başka gol çıkmadan Kasımpaşanın 
2 - 1 galibiyetüe bitti. 

Doğanspor Ue HU&l arasmdaki maç
ta Doğanspora iki hafta maça çıkma
mak cezası verildiğinden HilâUUer 
hükmen galib geldUer. 

Ankaradaki maçlar 
Ankara 6 (Telefonla) — Dün başU-

yan şild maçlanna bugün de Anka-
gücü sahasmda devam olundu. Har
biye - Gençlerbirliği maçı 15 dakika 
temdide rağmen 0 - 0 berabere bitti. 
Ankaragücü - Demirçankaya maçi 
4 - 1 Demirçankayanm lehine niha-
yetlendi. 
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Biribirlerini uzun uzun tedkik etme
ğe, biribirlerini iyice anlamağa vakit 
bulamadan evlenivermişlerdi. Şakir 
Şemsi genç, parasız bir şairdi. Münev
ver gayet zengin bir tüccarm biricik 
kızı idi. 

Evlendiklerinin haftasına balayı 
seyahatine çıktılar. Gittikleri yer pek 
şairane idi. Otelde tuttukları odanın 
geniş balkonu etrafı dağlarla çevril
miş, büyük durgun bir göle bakıyordu. 

O gece mehtap etrafı gündüz gibi 
aydınlatmıştı. Ay ışığında balkona çık
tıkları zaman ayakları altına serilen 
bü3rük, durgun göl, genç şairin dedi
ği gibi, kocaman toparlak bir gümüş 
tepsiye benzemişti. Mehtap, gölün dur
gun sularım yaldızlamış gibi idi. 

Bu manzara karşısında Şakir Şem
sinin eski şairlik damarlan kabardı. 
İnsan böyle bir gecede, sulan ışıl ışıl 
yanan böyle durgun bir göl önünde, in
ce zarif, güzel bir genç kadının önünde 
sair olmaz da ne olur?. Halbuki Şakir 
Şemsi zaten şairdi. Şimdiye kadar 
kendisini, sanatindeki kudreti genç 
kansma gösterememişti. Vakıa mec
mualarda çıkmış birkaç parça man
zumesi vardı amma Münevver bun
can okumamıştı. 

İşte şimdi Münevvere, bu güzel ge
cede, kendisinin şiirdeki büyük kudre
t l i göstermenin tam sırası idi. Münev
vere son derece güzel, son derecede şa-
*rane şeyler söylemeğe karar verdi, öy
le şeyler, öyle büyülü cümleler söyli-
yecekti ki genç kadın hayran kalacak
tı. 

Şakir Şemsi gökteki aya, önündeki 
•İUrgun sulu göle, uzaktaki sivri tepe-
** dağlara bakarak karısına söyliyece-
P şairane sözleri düşünmeğe başladı. 

Evvelâ mehtap ışığmda pırıl pml ya-
**an gölü toparlak gümüş tepsiye ben-
«ctecekti. Sonra bu güzel gece için yep
yeni birşey bulmuştu. Münevvere: aSev-
^ i o ı bu güzel gece tatlı bir şuruba 
°*D2iyor. Gel onu yudum, yudum içe-
llnı..» diyecekti. 

Gölün kenarında uzun bir yol kıv-
' ^ kıvnla tâ uzaklara kadar gidi
yordu. Genç şair kendi kendine: 

— Bu kıvrıla kıvnla uzayıp giden 
yol «hayat» denilen şeye ne kadar ben-
~yor... dedi, «Hayat» da insanların 
g r i n d e n geçtiği bir yol değil midir? 
Onun da böyle dönemeçleri, girintileri, 
Çikmtılan yok mudur?.. 

Bu da güzel bir teşbih... Bunu da 
Münevvere söylerim... 

Şakir Şemsi epice düşünmüş, epice 
f^a patlatmıştı amma Münevveri 
^yran bırakacak, şiirdeki kendi bü-
| [ ^ kudretini ona gösterecek şeyler 
ouimuştu ya... 

Münevver onun dalgm dalgm dur-
°^unu görünce sordu: 

~~ Kuzum ne düşünüyorsun?. 
Genç şair sanki tath bir rüyadan 

^yanmış gibi silkindi. Oturuşuna, ta-
flarına büsbütün şairane bir hal ve-

^fek: sesini titreterek: 
— Bu güzel, bu harikulade geceyi 
yrediyorum Münevver... Bu nefis ge-

^ oaşlı basma bu- şUr... 
Bundan sonra elile büyük durgun 

eolu gösterdi: 
•^ Şu göle bak... Ay ışığı durgun 
arinı nasıl yaldızlamış!.. Göl, bu su-
ını yaldızhyan ışığın altında, sanki 

^ anıan, tostoparlak bir gümüş tep-

Genç şair bü- dakika sustu. Şairane 
iennm genç kadın -üzerinde yaptı-

ona^h"u ^°^™^^ iÇî  §öyle göz ucu ile 
toDarf ^^^^^ ^^"^^^ «kocaman, tos-
tieZ *'"' Siimüş tepsi), deymce Mü-
(Jin^y^^ ^°^^^^^ parlamıştı. Genç ka-

^ u n i kocasmm omuzuna koydu: 
j ^ Ş a k i r . . . dedi, tepsi dedin de aklı-
^ T ^^^^^ ^'^yor musun? 
• «^kir Şemsi sordu: 

"~~ ^e geldi sevgilim?. 
^ T r f ^̂  ^^^^ baklava... Canım birden-
Bürai V^^^" '̂' °y^^ ^̂ ^̂ ^̂  ^'' sorma... 
^^üTw ^^ ^'^ ^^^i^^a yok camm... 
AirLn ^̂ ""̂  *̂ ^̂ ^̂ ' ̂ y ^ baklava... 
<îeQbirp ^ ^^""'- ""̂  ^^^'"^ ^^^" ^ ' - Bir-
^ez b?uf^" «Kocaman tepsi., der de-
buia ^^ burnumda tüttü... İstan-
y^ylT.^^"^^^ *^^"a^ ilk işim do-
^ Şaki ^̂ ^̂ * baklava yemek olacak... 
^ n SSK ^!" ^^ ^^ ^iye öyle tepsiler-
«^ersin^îf'^^"^ tabaklardan bah-
^ ^ « u n w f ^"'"^"^ ™^ yaptığmı? 
^ ^ Hft h , istemesine sebep ol-

bula-
Şakir «?o,̂  • 

^emsı o saatlerce düşünerek 

V@ KAlROSflJ 
bulduğu şairane cümlesinin genç ka
rısı üzerinde yaptığı bu acaip tesiri 
görünce başından aşağı bir kazan kay
nar su yemiş gibi oldu. Fakat kendi 
kendine: 

— İlk cümledeki şüri anlamadı... Fa
kat ben ötekilerini söyliyeyim de onu 
hayran bırakayım... dedi. Sonra ken
disine büsbütün şairane bir hal vere
rek Münevvere seslendi: 

— Sevgilim... Sevgilim!... 
Münevver sıçramıştı: 
— Ay... Yüreğim ağzıma geldi... Öy

le birdenbire bağıracak ne vardı Şakir?. 
Tam tepsi tepsi baklavaları düşünür
ken... 

Şakir âdeta sinirlenmişti: 
— Baklavayı şimdilik bir tarafa bı

rak yavrum... Sen şu geceye bak... Şu 
karikulâde geceye... Şu nefis gece... Sev
gilim!.. Bu güzel gece tatlı bir şurupa 
benzemiyor mu?.. Gel onu seninle yan-
yana, yudum jmdum içelim. 

Şakir Şemsi gene sustu. Gene bu 
güzel buluşunun genç kansı üzerinde 
yapacağı büyük hayranlığı görmek 
üzere göz ucu ile ona baktı. Münev
verin gözleri parlamıştı. 

— Şurup değil amma dedi, bol sar-
mısakh bir cacık olsa daha hoşuma 
gider doğrusu... Bir kere gözünün önü
ne getir Şakir... Kocaman bir tas ca
cık... Gayet bol sarmısaklı... Bol zeytin
yağlı, bol sirkeli... Aman yarabbi ne içi
lir, ne içilir... Hiç değilse üç aydanberi 
cacığa hasretim... Ah Şakir olur insan 
değilsin vallahi... Şimdi bana cacığı ha
tırlatıp ağzımı sulandıracak ne var
dı sanki?.. 

Şakir Şemsi şaşırmıştı: 
— Yavrum... Sana cacığı ben mi 

hatırlattım? Şimdi cacıktan kim bah
setti?.. Ben etrafm, gecenin, ay ışığı-
mn şiirinden bahsettim... Senin aklına 
cacık geldi... Kabahat benim mi?.. 

Münevver şımarık bir eda ile: 
— Kabahat sende ya... dedi, yok bil

mem gece şuruba benziyormuş... Sen 
«Bu şurubu yanyana, birlikte içelim» 
deyince birdenbire aklıma cacık geldi... 
Geceyi şuruba benzetecek ne vardı?.. 
Bari gece ile şurubun münasebeti ol
sa... Gece nerede? Şunıp nerede?.. Ge
cenin de şurup gibi içildiğini senden 
duyuyorum... 

Şakir Şemsi iyiden iyiye kızmağa 
başlıyordu: 

— Benim şurubum öyle herkesin bil
diği, vişne şurubu gibi, kızılcık şurubu 
gibi âdi şuruplardan değil... Ben «Ma
nevî şurup» dan bahsediyorum... 

Münevver katıla katıla gülüyordu: 
— «Manevî şm'up» mu?.. Bir yaşı

ma daha girdim... Darılma amma ko
cacığım, «Manevî şm-up))U da hiç gör
medim... Şurubun manevîsi olduğunu 
hiç bilmiyordum... Kızılcık şrubu işit
tim. Vişne şurubu işittim, çilek şurubu 
işittim amma «Manevî şurub))U hiç 
duymamıştım. Demek şurubun da ma
nevîsi varmış... Acaba öteki yiyecek 
içecek şeylerin manevîsi var mı? Mese
lâ manevî pastırma, manevî pirzola, 
manevî şiş kebabı, manevî patlıcan 
dolması... Öyle ya manevî şurup olduk
tan sonra... 

Şakir Şemsi karısının bu alayı üze
rine acı acı güldü. Kendi kendine: 
«Anlamıyor... Anlamıyor... Şürdeki bü
yük kudretimi anlamıyor...» dedi. Fa
kat Münevveri kendisine hayran bı
rakmak için son bir tecrübeye baş vur
maktan kendini alamıyordu. 

Biraz sonra gölün kenarında kıvnla 
kıvnla uzayıp giden yolu gösterdi: 

— Münevver şu yola bak... dedi, şu 
kıvnla kıvnla uzayıp giden girintili çı-
kmtılı yol «Hayat» denilen şeye ne ka
dar benziyor değil mi?.. Hayat da uzım 
bir yol değil mi? Onun da böyle gezin
tileri, çikmtılan, dönemeçleri, arıza
ları yok mu?... Gel bu uzun yolun üze
rinde seninle beraber elele, tâ uzakla
ra kadar birlikte yürüyelim... 

Artık herhalde Münevver bu güzel 
bulaşa hajrran olacaktı. Şakir Şemsi ge
ne göz ucu ile ona şöyle bir balAı. Mü' 

f.: .^mt'arkJy^V 
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İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,60: Havadis, 13,05: 
Plâkla Türk musikisi, 13,30: Muhtelif plâk 
neşriyatı, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb dersi: 
Üniversiteden naklen Mahmud Esad Boz-
kurt tarafmdan, 18,30: Çocuklara ma
sal: Bayan Nine tarafmdan, 19: Bayan 
tnci: Şan piyano ve keman irefakatile, 
19,30: Memleket sarkılan: Malatyalı Fah
ri tarafmdan, 19,55: Borsa haberleri, 
20: Rıfat ve arkadaşları tarafmdan Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 20,30: Hava 
raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafından arab-
ca söylev, 20,45: Belma ve arkadaşlan 
tarafmdan türk musikisi ve sarkılan (Sa
at ayan), 21,15: Fasıl saz heyeti: Okuyan
lar: İbrahim Ali, Küçük Safiye, kanun Mu
ammer, klarnet Hamdi, ut Cevdet Kozan, 
tanbur Salâhaddin, keman Cevdet, 21,50: 
Radyo fonik temsil: Stüdyo orkestrası 
refakatUe (Louise), 21,45: Ajans haber
leri, 23: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçaları, 23,20: Son haberler 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 şarkıları, 
13,15 - 13,30: Dahilî ve harici haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: İngilizce ders: Azi-
me İpek, 19 - 19,30: Türk musikisi ve 
halk şarkıları (Makbule' Çakar v c ^ r k a -
daşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayarı ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk musi
kisi ve halk şarkıları (Servet Adnan ve 
arkadaşlan), 20,15 - 20,30: Spor konuş
ması: Vildan Aşir, 20,30 - 21: Plâkla dans 
musikisi, 21 - 21,15: Ajans haberleri, 
21,15 - 21,55: Stüdyo salon orkestrası: 1 -
Moussorsky: İn der Krim, 2 - Massenet: 
Menuett, 3 - Peul Lincke: Lonclo fist, 
4 - Tschaikowsky: Andante Cantabile, 
21,55 - 22: Yannki program ve İstiklâl 
marşı. 

Avrupa proj^ramı 
Saat 20 de 

Viyana 20,25 de, senfonik konser — 
Berlin 20,10 da, marşlar ve valsler — Ko
lonya 20,10 da, orkestra konseri — Kö-
nigsberg 20,10 da, orkestra konseri — 
Leipzig 20,10 da, dans muzikası — 
Stuttgart ve Frankfurt 20,15 de, eğlen
celi muzika — Saarbrücken 20,10 da, or
kestra muzikası — Radio Toulouse 20 de, 
tangolar, şarkılar, eğlenceli konser — 
Londra 20 de, hafif muzika — Roma 
20,40 da, eğlenceli muzika — Bükreş 
20,10 da, radyo orkestrası. 

Saat 21 de 
Viyana 21,35 de, Karuzo plâkları — 

Deutschlandsender 21 de, eğlenceli kon
ser — Hamburg 21 de, büyük orkestra 
konseri — Kolonya 21,10 da, salon muzi
kası — Leipzig 21,05 de, senfonik kon
ser — Münih 21 de, dans muzikası — 
Saarbrücken 21,45 de, operet parçaları — 
Nis P T T 21 de, salon muzikası — Stras-
burg 21,30 da, konser — Radio Toulouse 
21,15 de, operet muzikası — Roma 21,30 da, 
eğlenceli muzika — Hilversum 21,55 de, 
salon muzikası — Varşova 21 de, dans 
muzikası — Bükreş 21,40 da, keman ve 
piyano konseri — Sottens 21,40 da, hafif 
orkestra muzikası r^ Prag 21 de, orkes
tra konseri — Peşte 21,15 de, çigan mu
zikası. 

Saat 22 de 
Deutschlandsender 22,15 de, piyano 

konseri — Breslav 22 de, orkestra kon
seri — Frankfurt 22,15 de, salon muzi
kası — Münih 22,20 de, salon muzika
sı — Saarbrücken 22 de, salon muzikası — 
Brüksel 22 de, operet — Lyon P T T 
22,30 da, senfonik konser — Radio Paris 
22,30 da, «Şakiler» opereti — Toulouse 
P T T 22,30 da, akşam konseri — Roma 
22 de, orkestra konseri — Lüksemburg 
22,30 da, askeri muzika — Bükreş 22,45 de, 
Rumen muzikası — Prag 22,15 de, viyo
lonsel konseri — Peşte 22,40 da, orkestra 
konseri. 

Saat 23 de 
Viyana 23,20 de, dans muzikası — 

Deutschlandsender 23,30 da, gece muzi
kası — Diğer Alman istasyonları 22,30 da, 
Kolonyadan nakİMi dans muzikası — Nls 
P T T 23,15 de, senfonik konser — Paris 
P T T 23 de, salon muzikası — Radio 
Paris 23 de, operete devam :— Radio 
Toulouse 23,15 de, Akordeon konseri — 
National 23,35 de, radyo orkestrası — 
Londra 23,20 de, hafif salon muzikası — 
Milano 23,45 de, dans muzikası — Hil
versum 23,55 de, senfonik konser — 
Varşova 23 de, radyo orkestrası. 

Saat 24 den itibaren 
Frankfurt ve Stuttgart 1 den 3 e ka

dar gece konseri — Brüksel 24 de, kaba
re — Radio Toulouse 24,15 de, konser — 
1,35 de, gece muzikası — Londra 24,25 de, 
dans^ muzikası — Roma 24,10 da, dans 
muzikası — Lüksemburg 1 de, cazband. 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitaplan satı^ 
yeri. Her nevi kırtasiye çeşitleri, 
Nanman dikiş ve yan makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levazmu 

saire bulunur. 

nevver: 
— Şakir... dedi, yol dedin de aklıma 

ayağımın baş parmağında çıkan nasır 
geldi... Kuzum nasır ilâcımı nereye koy
dun?.. Yatmadan evvel süreyim bari!.. 

(Biryüdu) 

NEVROZİN 
Bas, di$) nezle, grip romatizma ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser, tcabmda günde 3 kaşe almabilir. 

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

••— Yazan: İskender F. «-"•*-»"« Tefrika No. 139 ••>«-

"Onu pencereden seyrettim. Ağlamaktan gözlerini kan 
bürümüştü.. Eski güzelliğinden eser kalmamıştı !„ 

— Bunu bilmiyen kaldı mı be?! 
Donanma hazırlandı. Bir kaç güne 
kadar Akdenize çıkacak. Sinanı da 
birlikte götürecekler. 

— Haniya padişah Sinanı İstanbul-
dan uzaklaştırmıştı! Şimdi hava dön
dü mü? 

— Döndü ya. Senin bir şeyden 
haberin yok galiba? Donanma (Kor
kunç Filip) i yakalamağa gidecek. 
Onuı Sinandan başka tanıyan yok
muş... Padişaha arzetmişler. Hün
kâr da: «Öyleyse onu donanmaya 
alımz!» diye irade etmiş. Şimdi ha
ni hani o aslanı arıyorlar... 

Murad, Yusuf un yüzüne baktı: 
— Senin ne işin var burada?... 
Yusuf gülümsedi: 
— Sinan reisi haber vermeğe gel

dim. 
— Vay, sen onun neıede olduğunu 

biliyor musım? 
— Bilmez olur muyum? Ben onun 

eski arkadaşıyım. Beni buraya gön
deren odm'. 

— Desene ki, vadedilen yüz altını 
sen alacaksın! 

— Kısmet olursa... 
— Başına devlet kuşu konmuş... 

haydi, uzun etme! Cibalide Todori-
nin meyhanesinde bari bir akşam 
kafaları tütsiyelim de eski günleri 
anahm... 

— Hay hay. Hele bir paralan ala-
3am. Ben gelir, seni bulurum gene. 

* 
Yelkenci Yusuf eve gelince. . 

Yusuf büyük bir sevinçle eve geldi. 
Arkadaşı Muraddan aldığı malû

mat onun kafasındaki şüpheleri ta-
mamile silmişti. Sinanı görür gör
mez: 

— Müjde! - diyecekti - seni yeni
den donanmaya memur eden padi-
şahmış. Onun iradesile aratıyorlar-
mış seni... 

Gülerek yukan çıktı... 
— Koca aslan, ngredesin? Sana müj

de vermeğe geldim... 
Diye bağırdı. 
Evde kimseler yoktu. 
— Sinan sokağa çıkmış., neredey

se gelir. 
Diyerek akşama kadar bekledi. 
Sinan, Yusuf un o gün Yalı köş

küne gittiğini biliyordu. 
Neden bu kadar gecikmişti ya?... 
Ortalık ijnce karardı... 
Sokakta sesler kesUdi. 
Herkes evine dönmüş, her taraf 

tenhalaşmıştı. 
Eğer mevsim yaz olsaydı, Yusuf 

bu kadar merak etmiyecekti. Bu so
ğukta Sinan nerede kalabilirdi? 

Yusufun aklına bin türlü fena ihti
maller geliyordu. 

Sinan bir gece: 
— Yusuf, demişti, benim İstanbul-

da çok düşmanım vardır. Fakat, 
bunlann en tehlikelisi Demir Recep
le asesbaşıdır. 

Gerçek Sinanın başını yakan ases
başı olmuştu. Onun hâlâ nüfuzu var
dı. Eğter Sinanm İstanbula geldiğini 
duyarsa, muhakkak ona bir fenalık 
yapardı. Yusuf bunu Sinamn ağzın
dan işitmemiş olsaydı, bu kadar me
rak etmiyecekti. 

— Sinan çocuk değü ya., elbette 
bir dostunun evinde kalmıştır. 

Diyecekti. 
Yelkenci Yusuf o geceyi merak ve 

kuşku içinde geçirdi. Sabaha kadar 
kulağım kapıdan ayınnadı. 

Sabah olmuştu. Etraftaki dükkân
lar açüıyor, yolcular sokaklan dol-
duruyordu. 

Sinan hâlft dönmemişti. 
Yusuf evden çıktı. Dükkânına git

ti.. çırağUe beraber işine başladı. 
Dükkânda çalışamıyordu. 

Sinan nerede kalabilirdi? 
O, daha bir gün önce Yusuf a: 
1— Artık benim İstanbuldaki evim 

burasıdır. Ben yabancı bir yerde ge-
celiyemem. 

Dememiş miydi? Yusuf bunlan 
hatırladıkça merakından çıldınyor-
du. Gözlerini kapıya dikmişti. İçeri 
bir müşteri girse, Sinan geldi, diye 

meyus 
yerinden fırlayıp koşuyor ve bir baş
kasının geldiğini dörünce 
oluyordu. 

Yusuf, Binanın o gün de akşama 
kadar bekledi. 

«Benîstanbuldan ayrıla
mam, çünkü..» 

ikinci gece.. Yusuf evde oturur-, 
ken, geç vakit kapı çahndı. 

Sinan gelmişti. 
Yusuf sevinçle: 
— Neredesin Sinan reis? dedi. 

Merakımdan çathyacağım. Sana müj
deler getirdim... 

Sinan asık bir suratla yukan 
çıktı. 

Yüzü gülmüyordu. 
Kendini ağır bir yük gibi yerdeki 

mindere attı: 
— Rozita çok hasta imiş, Yusuf! 
— Vay, sen onu görmeğe mi gittin? 

Dün gece boşuna bekledim desene... 
— Ne yapayım? Dün sen gidince, 

ben de arkandan sokağa fırladım. 
Çırağan dairesine gittim. Tesadüf 
bu ya... Bahçıvanlardan biri tanıdık 
çıktı. Ona Rozitayı görmeğe geldi
ğimi söyledim. Bana: «Rozitayı gö
remezsin oğul! O. ha<;ta yatıyor.» 
dedi. 

— Sonra ne yaptın? 
— Ah, neler yapmadım, Yusuf! 

Neler yapmadım bilsen... Onu bir 
dakikacık görebilmek için, her türlü 
tehlikeyi göze aldım. Geceyi bekle
dim. 

— Gece onu görebileceğini mi sa-
myordun? 

—Bahçıvan Şaban bana ümit ver
mişti. Kendisine çok yalvardım: 
«Elinden bir yardım gelirse, benden 
esirgeme. Sana iyiliğim dokunur!» 
dedim. Şaban: 

— «Öyleyse geceyi bekle!» demiş
ti. Oralarda döndüm, dolaştım. 

— Hem de bu soğukta, öyle mi? 
— Ben soğuk demiyordum. İçim

deki ateş beni saatler geçtikçe ya
kıp kavuruyordu. Nihayet aksam ol
du... 

— Görebildin mi bari?.. 
— Gördüm, Yusufçuğum! Kanmı. 

uzaktan ve dünya gözile bir kere 
daha gördüm. 

—-Ya o seni? ... 
— O, beni değil, hiç kimseyi göre-

miyordu. Ortalık kararınca Şaban 
ağa bana onun oturduğu odayı gös
terdi. Çiçeklerin ve küçük şimşir 
tarhlarının arasına sinerek pencere
den içeri baktım. Küçücük bir de
likten seyrediyordum onu.. 

Sinan içini çekerek anlatıyordu: 
— Ah, sevgili kancığım... Onu bu 

halde görecek miydim? Zavallı Ro
zita yatakta yatıyordu. Başı bağlıy
dı. Yatağın dibinde bir ihtiyar sa
raylı ona şunları söylüyordu: «Hiç 
merak etme yavrum, insanın göz
leri, çok ağlamaktan kanlanır ve güç
lükle görür. Sen de öyle olmuşsun! 
Bu ağlamalara nihayet verdiğin gün, 
sen de bizim gibi dünyayı ve etrafm-
dakileri göreceksin!» 

Yelkenci Yusuf titremeğe başla
mıştı. Sinanm anlattığı manzarajn 
gözünün önüne getirerek, kendi ken
dine: 

— İkisi de talihsizmiş! 
Diye mırıldanıyordu. Sinan başı-

m ellerinin içine aldı: 
— O da, ben de dünyanın en ta

lihsiz insanlarıyız, Yusuf! Onun göz
leri ağlamaktan kör olmuş. Zavallı 
Rozitacığımı bu halde görünce, bah
çede dizlerimin bağı çözüldü. Bir an 
için ona seslenmek arzusunu yene
medim: «Rozita, ben buradayım! ı> 
diye bağırmak istedim. Dudaklanmı 
ısırarak, kendimi zor tuttum. Bağır
mak kolaydı amma, Çırağan muha
fızı Mahmud ile karşılaşmak ihti
mali beni korkutuyordu. Rozita, jra-
takta sol elini kalbinin üstüne koya
rak, kendini tescili eden ihtiyar sa
raylıya bağırdı: 

—Ben, adamakıllı kör oldum, tey
ze! Ben artık dünyayı ve güneşi gö-
remem. • (Arkası var) 
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Pazartesi konuşmaları 1 Hollyvood şehri artistlerin ayai( izierile doiu.< 
(Baş tarafı altıncı sahifede) 

Oktay Rıfat, Bir Şehri Bırakmak... 
Şair aynhyor. Muhatabı, küçük bir 
bahkçı çocuğu veya güzel bir satıcı 
kızı. Ayrıldığı memleketi, ancak bu 
vasıflarile bize söylüyor. Şairin bı
raktığı şehir, balık satıcılan arasın
da kızların da bulunduğu bir şehir 
olacak. Orası neresi? Bana sorma-
ym. Küçük esnaf işlerini o kadar iyi 
bilmem. 

Orhan Vel'nin Oktay'a Üç Mektu
bu. Kısa, veciz. Fakat pek muam
malı. Her halde iki arkadaş arasında 
ya şifre ya parola; olacak ki birbirle
rini anlıyabiliyorlar. Selâm «bütün 
sarhoşlardan», Haber «ayni kızı iki 
arkadaşın sevdiği». Şikâyet «metelik
sizlik, üstte, başta hiç bir şey bulım-
madiği». . . 

Mektuplardan sonra Mehmed Ali 
Sel'in (Montör Sabri) si geliyor. Fa
kat bu zat, o kadar sarhoş, o kadar 
kendinden geçmiş ki mevzu, şiiri de 
bu hale sokmuş. Şiir de o duvar se
nin, bu duvar benim diyecek halde: 

Montör Sabri ile 
Daima geceleyin 
Ve daima sokakta 
Ve daima sarhoş konuşuyoruz. 

Sarhoş şiirleri artık kendi hal
lerine bırakahm. Fakat ben bu genç 
şairleri tanıyorum ve tanıdığım için 
çok üzülüyorum. Taşıdıklan sanat 
istidadına bu kadar ihanet etmek
te kimden teşvik görüyorlar, kimin 
takdirine uğruyorlar bilemem. Bu 
çetrefil yazüarla belki bir iki çet-
refilmizacı memnun edebilirler. Bir 
akşam kendilerinin de bulunduğu bir 
mecliste, biri bizzat hocalan olmak 
üzere iki edebiyat ve bir felsefe mu
allimi vardı, bu şiirleri beğenmediler. 
Geçen gün beraber bulunduğum ve 
umumî kültürleri yüksek, edebî zevk
leri olan iki profesör doktora bu 
şiirleri okudum; onlar da ajnıi fikir
de bulundular. O halde bu gençler 
kimin için yazıyorlar? Eğer sırf ken
dileri içinse niçin neşrediyorlar? 

Hasan - Âli Yücel 

Zayi — 936 tarihinde liman dairesin
den almış olduğum 1604 numaralı liman 
cüzdanmı zayi ettim. Yenisini çıkaraca-
glımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Aksn vapom: Hüseyin 

(Baş tarafı yedinci sahifede) 
Gene minimini çıplak ayak izi gö

züme ilişti. Çocuk yıldız Şirley Templin 
ayakları... Buradaki âdetlerden biri de 
bu... Bazen artistlerin pabuçlarım çı
kartıp yaş çimentonun üzerinde çıp
lak ayaklarının izlerini ahyorlar. Meş
hur komik Eddy Cantor'ım böyle çıp
lak ayak izlerini almak istemişler, 
Eddy Cantor: 

— Yoo... demiş, ayakkabılan çıka-
ramam.. 

Sormuşlar: 
— Neden?. 
— Kokusundan hepiniz düşüp bayı

lırsınız!. 
Çin sinemasımn önünde etrafı si

yah bir çerçeve ile çevrilmiş iki ayak 
izi gördüm. Küçük biçimli iki ayak., 
baktım. Altında bir cümle... Genç ya
şında ölen Jan Harlovun ayak izleri... 
Ayak izlerinin bol olduğu bir yer de 
meşhur Hollywood oteliıün önü... 
Holİ3rwood belediyesi şehir işlerini âde
ta artistlerin arzularına göre tanzim 
ediyor. Çünkü Hollywood'u yaşatan 
sinema ve yüdızlar... Bunvm için so
kaklarda oturduğunuz her sıramn bi
rer ismi var: Norma Shearer, Carol 

Lombad Marlene Dietrih, Greta; Garbo, 
Joan Crawfort.. Belediye, yıldızlann 
gözüne girmek için herşeyi yapıyor. 

Evime dönerken birdenbire az daha 
lüks bir otomobilin altmda kaüyor-
dum. Hiddetle döndüm. Şoföre çata
caktım. Fakat bir de baktım. Direksi
yonda Dolores del Rio... Çatabilirsen 
çat., bu şoföre bağırabilirsen bağır ba-
kalun.,. 

Hikmet Feridun Es 

Romatizma, lûm-
bago, siyatik, sinir 
ve soğuk algınlığın
dan ileri gelen şid
detli ağrıları teskin 
^e izale eder. 

Beşiktaş askerlik şubesinden 
Yoklamaya davet 

Şubemizde kayıtlı lıarp malûllerile şe
hit yetimlerinin 938 yılı için ikramiye 
kayıtlan 15/2/938 gününden itibaren ya
pılacaktır. Yedlerinde bulunan resmi se
net, rapor, maaş cüzdanı, ve nüfus cüz-
danlarile beraber yoklamalarını yaptır
mak üzere müracaatları ilân olunur. 

mmmmtmmmtmtmmmmm 
TÜRK HAVA KURUMU I 

B U Y U K P İ Y A N G O S U 
Dördüncü keşide 11/Şubat/938 dedir. 

Büyük İkramiye: JıDODD 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
goya iştirak ediniz... 
İM mmmmmfi 

l Emniyet Sandığı ilânları 

I 
Cafer Müshil Şekeri 
Teslrhkat'î İçimi kolay 

en İyi mUshii şekeridir I Bilûmum eczanelerde bulunur. ı 

18/6/933 tarihine kadar emlâk mukabilinde borç para ahp da henüz bor
cunu ödeyemiyenlere: ^ 

Az faiz alınmak ve uzun vadeye bağlamak gibi 
büyük kolaylıklar gösterilmektedir. 

Şimdiye kadar müracaat etmemiş olanlann bu kolaylıklardan istifade et
mek üzere vakit kaybetmeden Sandığa başvurmaları. (700) 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
800 kilo Litopon 

3600 » Reçine 
3600 » Alçı 
I — Yukarda cins ve miktarı yazılı üç kalem malzeme şartnamesi muci

bince pazarlıkla satın alınacaktır. 
II — Pazarlık, 23/11/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat (14) d« 

Kabataşta Levazım ve müb&yaat şubesindeki Alım komisyonunda yapılacak
tır. 

III — Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden alınabilir. 
IV — İstekUlerin pazarUk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte yukarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (711)1 

I — Kabataşta Şarap Irnalâthanesiyle yanmdaki ambar arsasınm kapatıl
ması ve ambar zemininin grobeton üze rine saplanması işi şartname ve projesi 
mucibince pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II — Keşif bedeli 3294 lira 52 kurug ve muvakkat teminatı 247 liradır. 
III — Eksiltme 15/11/938 tarihine rasthyan sah günü saat 13,5 Kabataşta 

Levazım ve mübayaat şubesindeki Ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartname ve projeler 16 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar înşetat 

Şubesinden almabUir. 
V — İsteklilerin pazarlık için tajrin edilen gün ve saatte % 7,5 gfüvenme par 

ralariyle birlikte 3mkarda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (579) 

1 — Şartname ve projesi mucibince Kayseride yaptınlacak Başmüdürlük 
binası inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 — Keşif bedeU 32801 Ilı a 40 kuruş ve muvakkat teminatı 2460.10 lira
dır. 

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

4 — Şartname ve projeler 1,64 lira bedelle İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
inşaat şubesiyle Ankara ve Kayseri Başmüdürlüklerinden alınabilir. 

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

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

• 
I — Küçük Yo2:gatta şartname ve projesi mucibince yaptınlacak 3 odalı 

memur evinin inşaatı yeniden ve pazarlık usuliyle eksiltmeye konmuştur. 
II — Keşif bedeli «3730» lira «95» kuruş ve muvakkat teminatı «280» 

liradır. 
III — Eksiltme 17/11/938 tarihine rasthyan perşembe günü saat 14 de 

Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

rv — ŞD.ıtname ve projeler «19» kuruş mukabilinde İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü inşaat şubesiyle Ankara başmüdürlüğünden alınabilir. 

V — Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fennî evrak ve vesaiki İnhi
sarlar İnşaat şubesine ibraz ederek ajmca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. 

VI — İstekUlerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gfüvenme 
paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. i 

(B.) (601) 

1 — Şartnamesi mucibince 17,000 kilo bel ipi pazarlıkla satm ahnacaktır. 
2 — Pazarlık, 8/11/ 938 tarihine rasthyan sah günü saat 14 de Kabataşta Le* 

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komsiyonunda yapılacaktır. 
3 — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabiUr. 
4 — İsteklilerin pazarlık için tayin edUen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa

ralariyle birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (465) 
* 

1 — İdaremizin Zonguldakta şartname ve projesi mucibince yaptınlacağı 
barut tecrit deposu inşaatı pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Keşif bedeli 425 lira ve muvakkat teminatı 32 liradır. 
3 — Eksiltme 9/2/938 tarihine rasthyan çarşamba günü saat 16 da Ka

bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Şartname ve projesi 2 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar İnşaat 

şubesUe Zonguldak müstakil müdürlüğünden alınabilir. 
5 — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenin* 

paralariyle birlikte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olımur. «432» 

Gaziantep Nafia Direktörlüğünden: 
Madde 
1 — 51239 lira 15 kuruş bedeU keşifli tahta köprü, Melikânh ve Alagö* 

banisi gümrük karakolları inşaatı 27/1/938 tarihinden itibaren 21 gün müd
detle kapah zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2 — EksUtme 17/2/938 perşembe günü saat 15 de Gaziantep Nafıa mü
dürlüğünde toplanacak eksiltme konüsyonunda yapılacaktır. 

3 — Keşif ve projelerle hususî eksiltme şartnameleri görmek istiyenleT 
G. Antep Nafıa müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. 

4 İstekUlerin elinde Nafıa Vekâletince verilmiş müteahhitlik vesikası 
bulunması şarttır. 

5 istekUler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazıh ves^ 
kalar ve muvakkat teminat makbuzu veya banka kefalet mektublarile birlik' 
te kanunun tarifat ve şartnamedeki şeraite tamamen uygun ve noksanstf 
olarak yazacaklan teklif mektublan havi kapah zarflan ihale saatinden bV 
saat evvel komisyon reisUğine vermeleri ilân olunur. vWj* 

Afyon Nafia müdürlüğünden: 
TekUf edilen bedel lâyık hadde görülmediğinden dolayı ihale edUemiye» 

Afyon lisesinde yapılacak «44799» Ura 66 kuruş keşif bedelU tadilât ve pavyo» 
inşaatı bu kerre şartnamedeki müddet keyfiyeti uzatüarak daha müsait bir g** 
kUde yeniden ve 17/2/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de Afyo^ 
Nafıa müdürlüğü komisyonunda ihale edihnek üzere kapah zarf usuUle eksilt" 
meye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak Ud Ur* 
yü-mi dört kuruş bedel mukabiUnde Afyon Nafıa müdürlüğünden almabiUr. Mü' 
vakkat teminat 3360 liradır. İsteklilerin Nafıa vekâletinden 938 senesi için alu^' 
mış otuz bin lirahk müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektuplarui^ 
17/2/938 tarihinde saat 14 de kadar Afyon Nafıa müdürlüğüne göndermeler* 
ilân olunur. (639) 
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Sahife I I 

"Hastam, Son Derece 
Muztarip İdi.. 

Fakat, hastabakıcısı, birkaç 
saat zarfında siyatik 

illetini defetti 
Hastabakıcı Bayan M. yazayor : " Bir 

^staya bakmak üzere davet edilmiştim, 
«astanın muztarip bulunduğu SİYATİK'e 
^*m BU banyolarile tedavi edilmesinden 
«olayı kuTvetU bir soğuk algmlıgma 
y»kaknmış, bacaklarmdaki ağrıları yapı-
»n tuzlu 9u ve saire banyoları ile kat'iyyen 
inmemişti. Ben daima yanmıda bolun-
aurduğum sizin kıymetli ALLCOCK 
^ ı s m ı tatbik ettim. Bir kaç saat zar-
™»da ağnhm sükûn bulmuş ve bir gün 
•onra - Doktorunun büyük hayrwti kar-
•ttmda - siyatik tamamen zail olmçutur." 

Siz de siyatikten muztarip iseniz, 
wrkaç saat «arfmda müz'iç sandlarindan 
«Örtülürsünüz. DeÜkli ALLCOCK jakı-
•n» tatbik ettiğinİKİe hamen sıhhî bir 
«oaklığın OTOMATİK BÎR MASAJ gibi 
*^yan yerin etrafma yayıldığı ve bütün 
^^ılan defettiğini hissedeceksiniz, DeÛUi 
AI^OCK yakısı, adelâte ve yorgun 
•••ba tam bir sükûn ve «grıyan mahalle 
y"u bir kanın cevelânmı temin eder. 
ĵĴ LCOCK yakısınm terkibinde Capsioum, 

•"^^KnsenBe, Myrrhe vesaire gibi kıy-
ttetii maddeler vardır, Uouz ve taklit 
^•kılardan sakınmak için delikli 
^UiCOCK yakılanndaki kmnızı daire ve 
••̂ •rtal resmine dikat ediniz. Bütün 
•«»nelerde 291/2 kuruşa satılır. 

Bir hastabakıcı; 

Bu-Biocel-li 
Cild unsuru 
Bir mucize gibi 

teni gOzelleştirdi 
dedi 

Tesiri âdeta sihirli oldu. Bir kaç 
6ün zarfında yüzümdeki küçük 
Ç ^ i ve buruşuklukların kaybol-
duğunu gördüm ve iki üç hafta 
*>nra kendimi âdeta on yaş genç-
leşmiş buldum. Bir doktor de-
? ^ t l ki, «Biocel» cevheri bir Vi-
y^ûa üıüversitesi profesörünün 
Düyük keşfidir. Bu cevher, şimdi 
P«nbe rengindeki Tokalon kremi 
'^rkibinde mevcuttur. Bu kremi 
p r «kşam yatmazdan evvel kul-
^ •̂̂ "̂uz. Sabahlan da beyaz ren
gindeki Tokalon kremini sürü-
* t̂iz. iki kremin tesiri ile en es-
^ r ve çirkin bir tene bile yeni 
Wr canhlık ve gençlUc verir. Cü-
^ beyazlatıp tazeleştkir ve bü 

JÎİİİİ__buruşukluklardan kıu-tanr. 

_ D r . İhsan S a m i ^ 

Clonokok aşısı 
: e İ ^ ^ ^ " ^ ^^ ihtüâtlarma karşı pek esirii ve taze aşıdır.Divanyolu Sultan 

*ahmut türbesi No. 181 

T. İ S BAMKA5İ 
1938 

Kuçûh Carî Hesaplar 

İnramluc 4e pl oını 

4 adet 1000 liralık - 4000 lira 
8 „ 500 „ -4000 „ 

16 „ 250 „ - 4000 „ 
76 „ 100 „ - 7600 „ 
80 „ 50 „ - 4000 „ 

200 „ 25 „ -5000 „ 
384 „ 28600 „ 

i*tf«««0* 

Kuralar: 1 Mart, 1 Haziran, 1 Eylül, 1 t 
Birincikânun tarihlerinde çekilecektir, t 

En az lira mevduatı 
bulunan kasaplar kuralara 

dahil edilecektir. 

eyva tuzu 

Devlet Demiryoilan ve Limanlan İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARm USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİİ BİR METVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edilebilmesi 
mflmkün değildir. Hazımsızlığı, mide yanmalarım ekşiliklerini ve muannit 
tokibazlan giderir. Ağız kokusunu İzale eder. Umumi hayatm intizamsız* 
pıklgriTiı en emin surette Islâh ve İnsana hayat ve canlılık bahşeder. 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

Muhammen bedelleri ve muvakkat teminatı ile miktarları aşağıda yazı 
İl iki liste muhteviyatı kayın traversler 22/2/938 salı günü saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada İdare binasmda satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa Müteahhitlik vesikası ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 474 kuruşa Ankara ve Haydiarpaşa, Eskişehir, İzmir veznele
rinde satılmaktadır. (726) 
Eksiltme Cinsi Miktarı 
listesi 

No. 
1 
2 

Kaym 
Kayın 

Adet 

111.000 
33.000 

Muhammen 
bedeli 

324.120 
94.710 

Muvakkat 
teminatı 

• 
16714,80 lira 

0985,50 lira 

Mulıammen bedel ve muvakkat teminat miktarları aşağıda yazıU 7 gurup 
muhtelif cins vagon ve lokomotifler ayn ajnrı veya icabmda toptan ihale edil
mek şartUe 8/4/938 cuma günü saat 15,30 dan itibaren sıra ile Ankarada idare 
binasmda kapah zarfla satın almacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin aşağıda gösterüen muvakkat teminatları ile ka
nunun tayin ettiği vesikalan ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 za kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 825 kuruş mukabilinde Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır.. (534) 

Gurup İsmi 

— Bayramlık Elbisenizi 
ucuz ve İYİ ALMAK İSTERSENİZ 
Mağazamıza uğramadan almayınız. Fiatlarımız rekabetsizdir. 

Bahçekapıda Orozdi-Bak karşısmda 

ULUS B Ü Y O K ELBİSE DEPOSU 
Hususî ısmarlama dairemiz vardır. 

m 

I I E tipinde lokomotif 
II I £ ve I D I tipinde lokomotif 
m Yolcu vagonları muhtelif tipte 
IV, Kapalı yük vagonları 

V. Muhtelif cins yük vagonlan 
VI Muhtelif tipte otoraylar 
V n Dinamometre vagonu 

Miktarı 

44 
44 

106 
450 
366 
12 

1 

Muhammen 
bedeli 
Lira 

4.100.000 
4.080.000 
3.100.000 
1.800.000 
1.400.000 
1.100.000 

165.000 

Muvakkat 
teminatı 

Lira 
136.750 
136.150 
106.750 
67.750 
55.750 
46.750 

9.500 

15/2/938 tarihinden itibaren; 15 günlük, bir ve İki aylık halk ticaret bilet
leri, sürat trenlerinde munzam ücret verilmek şartiyle, meriyet müddetleri da
hilinde. Devlet demli- yollarmın idaresinde bulunan bilûmum hatlarda ve tren
lerde yapılacak seyahatler için muteber tutulacaktır. Avrupa, Erzurum, Samsun-
Çarşamba ve Mudanya - Bursa hatlarımızdan da halk ticaret bUeti satılır. 

(811) (669) 
• 

Ağaç kömürü nakil ücretleri, ton basma olmak üzere, yeniden tesbit edilmiş
tir. Yeni tarife 20/2/1938 tarihinden itibaren tatbik edüecektir. Fazla tafsilât 
için istasyonlara müracaat edilmelidir. (310) (670) 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden : 
15 şubat 988 tarihinden itibaren vapurlanmızla naklolunacak kasaplıK 

hayvanlar hakkmda tenzilâtlı navlun tarifesi tatbik olunacaktır. İzahat al
mak isteyenlerin acentelerimize müracaat etmeleri. (710), 
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Zev/^'/3yctqf î(e o/u/? 

Bütün dünyamn en nefis 
yağı Türkiyede Ayva-

lıkda çıkar. Ayvalı
ğın en leziz ve eti 

sıhhî yağı da şüphesiz 

HASAN 
Zeytin YaOidır 

Şerbet gibi tatlı olduğundan taba
bette içmek suretile müstameldir. 

Kum, böbrek ve bilhassa Karaciğer, 
safra, sanlık hastalıklannda, zaafı 
umumide, inkıbazda. 

Tereyağ yerine yemeklerde, salata!-
larda, tatlılarda, pilâvda Hasan zeytin 
yağı kuUamnız. 

1 / 4 ş i şe 4 0 , 1 / 2 ş işe 5 0 
1 l i tre ş i şe 8 0 , 2 l i tre 

ş i şe , 155 , 

T e n e k e l e r i l e bir k i lo 7 5 , üç 
k i lo 2 1 0 , b e ş k i lo 3 5 0 , 

y e d i k i lo 4 7 5 

Mutlaka Hasan 
markasına dikkat. 

H a s a n D e p o s u : 

Sümer Bank Kayseri Bez 
Fabrikası Müdürlüğünden: 
Halkın sağlam ve ucuz bez ihtiyacını temin 

maksadile imal etmekte olduğumuz 14 tip 
anahtarlı kaput fiatları 

85 santimlik topu 778 kuruş 
75 santimlik topu 710 kuruş 

Satışlarımız fabrika teslimi ve peşindir. Fiatlarımız asgarî 
bir balya içindir. Bu fiatlara yüzde iki zam edilmek 

suretile asgari bir topa kadar perakende satış yapılır 

Balyalar 20 top, 720 metredir. Siparişin bedeli 
Fabrikamıza vâsıl olmadıkça sipariş teyid ve sevkedilmez 

SATILIK 2 EV 
Kızılay istanbul Mümessilliğinden: 
Halatta Kesmekayada Hamam! Muhittin mahallesinde bulunan 71 ve 

73 numaralı kısmen kagir iki ev elverişli fiyatla satılıktır. Almak isteyen
lerin Sirkecide Kızılay Hanınm ikinci katmda 8 numaraya müracaatları. 

Sümer Bank umum 
müdürlüğünden: 

1 — Konya Ereğlisinden takriben 16 kilometre mesafede bulunan İvriz mev
kiinde yaptınlacak su kuvvet santralı inşaatmdan olup mııhammen keşif be
deli 295.836,89 lira olan kaptaj, kanal ve santral Ue teferruatı vahidi fiat esasiy
le, ve keşif bedeli 75393.63 lira olan mezkûr SMitral yerinde bulunan binalarla 
Ereğlide Bez Fabrikası sahasmda yapılacak 6 tısta evi inşaatı tamamen top
tan götürü olmak üzere ve kapalı zari usulile eksiltmeye konulmuştur. 

İnşaatın heyeti umumiyesmin muhammen keşif bedeli 369,763,52 liradır. 
2 — Eksiltme evrakı 25 lira mukabilinde Sümer Bank İnşaat Şubesinden 

alınabilir. 
3 — Eksiltme 25/2/1938 cuma günü saat ll,30 da Ankarada Sümer Bank 

Umum Müdürlüğünde yapılacaktır 
4 — Muvakkat teminat «13540>, liradır. 
5 — İsteklilerin ihale gününden en az üç gün evvel Sümer Bank İnşaat 

şubesine gelerek bu kabil inşaatı yapabilecek fennî ehliyetlerini isbat için Na
fıa Vekâletince verilmiş müteahhitlik vesikasiyle icabeden diğer vesikalari ve 
Millî Bankalardan birinden ahnmış e 150.000» liralık malî itibar mektubunu ib
raz ederek eksiltmeye girebilmek üzere birer vesika almaları lâzımdır. 

6 Teklif mektuplarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 14,30 a 
kadar makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank U. Muhaberat Şubesi Mü
dürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. 

7 Bu inşaatı Banka di'ediği müteahhide vermek hakkım muhafaza eder. 
(250) (591) 

SAÇ BAKIMI 
Gözellisin en birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 

terisi mücerreb bir ilâçtır. 

Sogus'a karşı 

Yalnız sıkı giyinmek 
kâfi değllâlr 

Cebinizde bir t üp 
kaşe 

GRiPiN 

Operatör 

Dr. İffet Naim Onur 
Beyoğlu Parmakkapı durağı 

karşısı İmam Sok. Nuri B. Apt 
K. 3 Tel. 41960, 

Saat 14-19 

«I 

i 
i 

de bulundunmuzl 

[ddldlil 
üşütmekten mütevellit baş, diş adele, bel ağnlarile kınkhğa ve emsaline 

karşı en seri, en kat'î tesirli ilâçtır. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla GRİPİN isteyiniz. 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

Kendini üşüt
müştü. Bir kaşe 

SEFALİN 
aldı. Hiç bir 
şeyi kalmadı. 

^.t>-

ü ş ü t m e k t e n husule g e l e n bütün ağrı lar ı 

G R İ P , N E Z L E ' y i derhal geçirir . 

j ^ y H ^ ^ D I o ağr ı larma tesiri kat ' îdir . 

Tak l i t l er inden sakınınız . 
Eczanelerden 1 — 12 lik ambalajlarım araymu. 

Tarağra isyan eden saçlar 
Ekseriya bulundukları yeri terketmek arzusunda 

olanlardır. Binaenaleyh 

Saçlarınızı itaate alıştırınız 
Bunun en iyi çaresi 

PERTEV BRİYANTİNİ 

1 

kullanmaktır. 

Bayramda yalnız 

KIZILAY GAZETESİ 
Çıkacaktır. 

' ilânlarınızı vermekle hem kendinize ve hem de 
Kızdaya yardım etmiş olacaksınız* 

M Ü R A C A A T Y E R İ : 
İstanbulda, Postane karşısında Kızılay Satış Bürosu. Tel: 22653. 
Istanbulda, Postane arkasmda İlâncılık Şirketi. Tel: 20094 - 95. 
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Nişanta; Şaimigâr sokak No. 84 
Telefon: 49169 

Fukaranın hayvanlarına mahsus parasıs 
muayene ve tedavi pazardan maada her gün 

saat 9 - 12 ve akşamlan 6 - 6 

Sene 20 — No. 6938 — Fiati her yerde 5 kunı$ SALI 8 Şubat 1938 Telefon: 24240 (tdare) — 24249 (Tahrir) — 24248 (Müdür) — 20113 (Klişe) 

ingiltere ile italya arasında 
tekrar konuşmaya başlanıyor 

italya, ispanyadaki gönüllülerden 
yarısının çekilmesini teklif etti 

İngiltere bu teklifi muvafık buldu, 
alâkadar diğer devletlere bildirecek 

Londra 7 (A.A.) — Emin bir men-
badan öğrenildiğine göre, cumartesi 
günü İngiliz Hariciye Nazın B. Eden 
ile İtalyan sefiri B. Grandi arasmda 
yapılan görüşmeler esnasmda İngilia 
-İtalyan müzakerelerine tekrar baş
lamak meselesi konuşulmuştur. 

B. Eden Akdenizde korsanlık hareke
tine mani olmak için ingiliz kabinesi 
tarafından verilen kararları bildirmiş
tir. B. Grandi İtalyan hükümetinin t-
talyan karakol gemilerine ajmi şekil
de talimat verdiğini söylemiştir. Bu 
beyanat B. Edeni pek memnun etmiş
tir. 

İngiliz Hariciye Nazın İtalyan sefi
l c e İspanyada bulunan ecnebi gönül
lülerinin geri alınması İngiliz - İtalyan 
Diünasebetlerinde bir salâh husule ge
tireceğini söylemiştir. 

B. Grandi, İspanyadaki ecnebi gö
nüllülerinin yüzde elli nisbetinde geri 
öJınması için diplomasî tarikle müza-
keııeye girişlmesine taraftar olduğunu 
bildifmesi üzerine B. Eden böyle bir 
teklifin kabul edilebileceğini beyan 

İtalya namma tngiltereye teklifte 
Grandi ve refikası 

etmiştir. 
İngiltere hükümeti İtalyan teklifim 

büyük bir ihtimalle Fransa da dahU 
olmak üzere muhtelif alâkadar hükü
metlere bildirecektir. 

Selâhiyettar mahfiller İspanyada
ki ecnebi gönüllülerin geri almması key

fiyetinin Akdeniz meselesi hakkmda 
geniş müzakerelere başlanmasım müm-

bulunan ttalyanın Londra sefiri B. 
faşist gurupu arasında 

küm kılacağım kaydetmektedir. Bu 
müzakerelerin hedefi Habeşistan ilha-
kınm tanmması ve İtalyaya ikrazat-
ta bulunulmasıma mukabil İngiliz 
muvasala yollanmn emniyete almma
sı ve İtalya tarafından İngiltere aley
hine yapılan propagandadan vazgeçU-
mesini temin etmekten ibarettir. 

(Devanu on üçüncü sahifede) 

Yüzde 8,5 dan fazla 
faiz alınmıyacak 

Yeni kanun lâyihası Meclise verildi, yüzde 
8,5 dan fazla faiz alacaklara tefeci denir 

Ankara 8 (Telefonla) — Faiz had-
ölhin yüzde sekiz buçuğa indirilme
si hakkmdaki kanun lâyihası mecli-
•e verilmiştir. Lâyihanın metni ay-
ûen şöyledir: 

1—• Ödünç para vermek işleri ka
nununun 9, 14 ve 15 inci maddeleri 
aşağıda yazıU şekillerde değiştiril-
ûüştir: 

l^ğişen madde 9 — Ödünç para 
^rmek işlerinde, 15 inci maddede 
yazılı komisyon ve masraflar da da

hil olduğu halde yüzde sekiz buçuk
tan (dahil) fazla faiz almak yasak
tır. Ancak açık kredi şeklindeki mu
amelelerde yüzde on ikiy^ (dahü) 
faiz aUnabilir. 

Değişen madde 14 — Bu kanun 
hükümlerine tâbi hakikî ve hükmî 
şahıslardan dokuzuncu madde hük
müne aykın hareket edenler veya 
birinci madde mucibince izin usu
lüne tâbi olup ta izinsiz faizle ödünç 

(Devamı 2 nci sahifede) 

ingiltere hava kuvvetlerini 
pek ziyade artırıyor 

Harb zamanında bütün otomobil 
fabrikaları tayyare yapabilecek 

I^ondra 7 (A.A.) — îngilterenin 
^va teslihatının resmî rakamlann 

eosterdiği mikdan aşacağı söylen-
^^^t^^^r- Filvaki resmî bir memba-

an öğrenildiğine göre antrenman 
yapmış olan pilotlann adedi 8,000 e 
'"fiaşmaktadır. 

iyi malûmat almakta olan inaha-
' bundan ihtiyat tayyareler mik-

arının pilot adedine tekabül etmesi 
zımgelmekte olduğu neticesini çı-

*^iTnaktadu-lar 
Muhareb esnasmda düşebüecek 

ayyarelerin derhal yerlerinin dol-
ve"^ .̂ ^̂  için her hava filosu iki 
^^ üç misli kuvvetlendirilmekte-

^akinistlerden v» alelade askeri 

efraddan mürekkep olan ve «Cîölge 
filolan» demlen bu ihtiyat kuvvet
lerde çalışanlar, muhtemel muhasa
matın başladığı anda tayyare za
biti olabUecek surette antrenman 
göreceklerdir. Pilotlar adedinin ge
ne «Gölge fabrikalar» denilen fab
rikalar tarafından vücude getirUmek-
te olan muazzam ihtiyat tayyareler 
mikdarile tedricî surette mütenasip 
kılacağı beyan edilmektedir. Daha 
şimdiden pek muazzam olan bu tay
yare imalâtı harp esnasmda otomo
bil fabrikalannm da derhal bu işte 
kullanılması suretile bir kaç misline 
çıkanlacaktır. 

(Devanu on üçüncü sahifede) 

Roma radyosunun 
asılsız bir haberi 

Madritteki elçimize ve 
elçilik erkânına tecavüz 

edildiği doğru değil 
Anluıra 7 (A.A.) — Bu akşamki 

Roma radyosu neşriyatında Madrid-
deki Türkiye elçisinin ve elçilik erkâ-
nımn hakarete maruz kaldıklan hak-' 
kında bazı haberler işitildi. 

Anadolu ajansımn tahkikatına gö
re, mesele, Türkiye elçiliğine mülhak 
bir binaya hükümet polisi tarafından' 
girilerek içinde bulunan IspanyoUa-
nn götürülmüş olması hâdisesinden 
galattır. Bu hâdise hükümetimizle İs
panya cumhuriyet hükümeti arasm
da henüz görüşülme halindedir. Ta
rafımızdan yapılmış olan protesto, 
tahkikat safhasına girmiş bulımu-
yor. Elçimize, elçilik erkâmna teca
vüz vukua geldiği haberi hakikate 
külliyen muhaliftir. 

Hamam pahalılığıl 
Dün gazetemizde ahalinin yıkan

mak hususunda mükilât çektiğini 
yazmıştık. Bir dostumuz bu yazı üze
rine bize müracaat etti: 

,— En esalı nokta unutulmuş! -
dedi. - Yıkanmanın pahalılığı: Geçen 
gün Beyoğlunun bir hamamına git
tim. Sabunumu vesairemi de beraber 
götürmüştüm. Sadece su kullana
rak yıkandım. Benden otuz beş kuruş 
aldılar. Düşünün: Otuz beş kuruş! 
Bir çok vatandaşların yan yevmiye
sinden fazla bir para!... Hattâ bazıla
rının tam yevmiyesi, heyhat... Bu şe
raitte, ikinci mevki tramvaylarına 
binen halkın nasıl temiz kokmasını 
istersiniz ki, bilhassa vücutla çalışan 
tabakanın haftada lâakal bir kere 
yıkanması lâzımdır, üstelik saVun da 
alınacak. 

Fakir halk için, on kuruşa, beş ku-
ruşa yıkanacak hamam isteriz! 

Taksim cinayeti 

Rakı eğlentisinin parasını 
vermediklerine kızmış! 
Katil bir ustura almış, biletmiş 

ve iki gün saklamış 

Bekçi Bahri, cinayetin olduğu kömürcü dükkânı ve 
üstündeki oda, yandı Ali 

Evvelki gece Beyoğlunda ustura ile 
bir adanun boğazlanarak öldürüldü
ğünü, bir adamın da ağır yaralan
dığım dün yazmıştık. Bu feci cinayet 
etirafmda müddeiumumîlik tahkikata 
el koymuştur. Yapılan adliye tahki-
katma nazaran cinayet şöyle olmuş
tur: 

Beyoğlunda Taksim civarmda Kas
nım Galib sokağmda 23 numaralı 
kömürcü dükkâmrun üzerindeki oda
da Çatalcalı Hüseyin, ardakaşı Ali Ue 
Abdurrahman ve Emin adlannda iki 
kasdeş beraber oturmaktadırlar. Bım-

lardan Hüseyin 25, Ali 20, Abdurrah
man 20, kardeşi Emin de 16 yaşlarm-
dadırlar. Abdürrahmanla kardeşi 
Emin, odanm altmdaki kömürcü 
dükkânım işletmektedirler. 

Dışanda çalışan Hüseyinle Ali de 
akşam üzeri gelince kömürcü kar
deşleri alarak bir müddet gezdikten 
sonra odaianna çıkıp yatıyorlarmış. 
Odada Hüseyinle Abdurrahman bir 
yatakta, Abdurrahmanm kardeşi 
Eminle Ali de bir yatakta yatmakta
dırlar. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

Hollywoodda sinema 
yıldızlarının evleri 

Hollyvvoodda kübik dediğimiz 
binalardan ilâç için b r tane 

göremezsiniz 
En büyük ev Harold Loid'indir. Greta Garbo'nun 

evi âdeta bir kulübe kadardır 
Hihmet Feridun Es'in HoUywooddan gönderdiği bu güzel yazıyı 9 uncu 
sahHemizde okuyunuz. 
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İ IU|t KÜ70PH«llfiE|r, 
ANKARA V 

-^_Tiyatro kafa yorucu bir İş monşer!.. 
et!.. Hele insan böyle arka sırada oturursa!. 


