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Alman ordusu Itumanda lieyetinde 
tasfiye devam ediyor 

Ordu kumandanları da değişti, 14 
general tekaüde sevkedildi 

Gizli mecliste ordu şeflerinin murahhasları bulunacak, 
iktisad nezaretinde esash ıslahat ve tebeddülat yapılacak 

Uç demokrat devlet 
Japonlara bir nota verdi 
Japonya 35,000 tondan yuitarı zırhlı yapmıyacaOına 

süz vermezse deniz mukavelesini bozacaklar 

Berlin 5 (A.A.) — Havas ajansının 
muhabiri bildiriyor: Yüksek kuman
da lıeyetinin ıslalıı, yapılan bir kaç 
tayin ile tamamlanmıştır. 

Von Reichenau dördüncü ordu 
grupu şefliğine tayin edilmiştir. Mer
kezi Leipzig'de bulunan bu grupun 
vazifesi ordunun motorlu kuvvetleri
ni teknik ve sevkülceyş noktasmdan 
yetiştirmektir. 

General Litz ikinci ordu grupu şef
liğine, general Becker de ordular bü
rosu şefliğine tayin edilmişlerdir. Or
du ve hava kuvvetlerinde bu? iman 
başka bir çok zabitler terfi etmi.," ve
ya tekaiüde sevkedilmiştir. 

İkinci ordu grupu kumandanı ge
neral Von Kleist ile kara ordusundan 
7 general ve hava kuvvetlerinden 7 
general tekaüde ı^pvkedilmişlerdir. 

Bu tayinler 14 üncü kolordu ismile 
yeni bir birliğin ihdasını intaç etmiş
tir. *Bu kolrdunun kumandanlığma 
general Von Wietersheim tayin edil
miştir. Hava ordusunda yapılan ısla
hat neticesinde bir hava müdafaa şef
liği, bir hava' umum müfettişliği ve 
bir de nezaret ofisi şefliği ihdas edil
miştir. 

Berlinde, Münihde ve Brunsvigde 
ûç hava ordusu grupu teşkil edilmiş 
tir. 

Abnan ordusundaU son tasfiyenin kararlaştmldıgı BeiBndeld 
Başvekâlet İtinası 

Amerikan filosu Bahrlmuhitikebirde manevra yaparken 

4 9 genera l in yerler i 
değişt ir i ldi 

Berlin 5 (A.A.) — Dün Alman or
dusu yüksek kumanda heyetinde vu
kua gelen değişiklik çok geniş olmuş
tur. Bugün öğrenildiğine göre, 20 sİ 
korgeneral olmak üzere 40 generalin 

(Devamı dördüncü sahifede) 

Istanbulun imarı meselesi 

Eski şehremini operatör 
B.Emin de fikrini söylüyor 

Operatör Gemilin liman ve mezbahanın nakli 
hakkındaki fikirlerine iştirak etmiyorum 

Fakat istimlâk sahasının tevsii ve imar tahsisatının 
belediyeye verilmesi hakkındaki düşünceleri doğrudur 

Profesör opera-
^ r Cemil Topuz
lunun İstanbul 
şehrinin imâri ve 
limanm Yediku-
leye nakli hakkın 
^a Şehir mecUsi 
azalarına açık 
mektubunu neş-
retmiştik. Sabık 
Şehremini opera
tör Emin Erkul 
bu mesele hakkın
ca kendisile görü
şen muharririmi 
*e demiştir ki 

Eski şehremini 
operatör B. Emin 

— Profesör '^nerator Cemil Topuz
lunun Şehir meclisi azalarına hitaben 
aün (evvelki gün) gazetenizde intişar 
«aen mektubunu dikkatle okudum 

Çok sevdiğim, saydığım, kendisin
den feyiz aldığım hocamın esas itiba-
nie fikirleri çok parlak. Bu fikrin ta
hakkuku kabil olsaydı, hakikaten gü-
2el Istanbula lâyık çok güzel birşey 
Olurdu ve böyle bir duaya âmin de-
»lekten başka birşey kalmazdı. Ancak 
»"^Uyarlara muhtaç bulunması itiba-
^»le kabiliyeti tatbikiyesi olmadığı gi-
»1 mezbaha ve liman hakkındaki mü-

talâalanna dahi maalesef iştirak ede-
bilmekliğim güçtür. 

Liman meselesi 
Profesör Gemilin evvel ve âhir li

man üzerindeki ısrarı muhiktir. Şu 
kadar ki, bugünkü iç limamn ehem
miyet ve mevkiini hiçe saymaları doğ
ru değildir. Büyük ve asrî bir dış li
man yapılmış olsa dahi iç limanın 
kıymetini düşüremez. Filhakika Ye-
dikule veya Samatyada muazzam bir 
liman yapmak elzemdir. Fakat bura
sı serbes liman mmtakası olmalı ve 
ecnebi sermayesinin dahi iştirakile 
yapılmalıdır. 

Elyevm iç liman etrafında yapılma
sına başlanan ve yapılması mutasav
ver olan ebniye ve tesisatm ikmalinde 
iç limanımızın her türlü ihtiyaca ye
tebilecek hale geleceği muhakkaktır. 
Bunun en büyük misalini Pire lima
nı ile kıyas etmekte bulabiliriz. Pire 
limanı bizim iç limammızdan çok kü
çük ve biçimsiz olduğu halde, bir kö
şesine sıkıştırılan serbes mmtaka sa
yesinde dünyanın transit merkezi ha
lini almıştır. 

Piredeki tesisata nazaran bizde ya
pılmakta olanlar ikmal olununca li-
mammızı Pire limanile değil, daha 

(Devamı 5 inci salıifede) 

Memur/ar kanu" 
nunda değişiklik 

Hazırlanan projede barem 
dereceleri hakkında 
yeni hükümler var 

Ankara 5 (Telefonla) — Memurlar 
kanununda yapüacak değişikliklere 
aid esaslar tesbit edilmiştir. Bunun 
için hazırlanan proje hakkmda Vekâ
letlerin mütalâaları almmıştu-. Pro
jenin bu devrede kanunlaşması muh
temeldir. 

Yeni porjeye göre barem derecele
rinde bazı tadiller yapılmış, gerek ilk 
memuriyete girenlerin, gerekse me
muriyet sırasmda kazamlmış olan ih
tisas vaziyetlerinin terfiler ve maaş 
nisbeti üzerindeki tesirleri genişletil
miştir. 

Yeni porje sermayesinde geniş öl
çüde devlet hissesi olan müesseseler
de çalışanlar hakkında da hükümler 
vardır. 

Ikkn^l 
Kelepçe ve siyah 

gözlük 
Her vatandaşın yüreğini sızlatan 

bir manzara vardır: 
Neşeli neşeli yolda giderken, bir de 

bakıyorsunuz, jandarmalar ortasında 
bir kelepçeli adam, utana utana gi
diyor. 

Düşünüyorsunuz: Bütün kelepçe
liler kabahatli değildir; çünkü bir 
ktsnu maznundur ve beraat edecek
lerdir. Böylelerinin bu suretle teşhir 
edilmesi yalnız kendi haysiyetlerinin 
kırılmasına değil, ammenin üzülme
sine sebebiyet veriyordu. 

Üsküdar adliyesi, bir usul bulmuş: 
Kelepçe ile sevkolunacaklardan isti-
yenlere maskeye benziyen bir siyah 
bağa gözlük veriyormuş. Bu usul de 
bir türk buluşu diye rikkati celbede-
rek Avrupa matbuatına geçmiş. 

Güzel buluşumuz TiirMyimin her I —~| 
tarafında tatbik edümelidk ••U-1 KÖTüf HAMEJ 

lokyo 5 (A.A.) — İngiltere sefiri 
bugün öğleden sonra Hariciye Neza
retine bir nota tevdi etmiştir. İyi ha
ber alan mahfillere göre, bu nota ile 
Japonya 1936 tarihli deniz muahede
sinin ahkâmım kabul etmeğe davet e-
dilmektedir. 

Vaşington 5 (A.A.) — Amerika bu
gün Japonyaya sert bir lisanla yazıl
mış ve İngiltere İle Fransa tarafmdan 
Tokyo hükümetine verilen notanm 
metnine benziyen bir şekilde kaleme 
alınmış bir nota tevdi etmiştir. 

Nota, Japonya; tesbit edilen tonaj 
nukdarmı geçen zırhhlar veya kruva
zörler inşa etmekte olduğu hakkmda 
bu ajan yirmisinden evvel teminat ver
mediği takdirde Amerika Londra de
niz muahedesinin muhafaza baklan

daki ahkâmına tevfikan Japonyanm 
inşa etmekte olduğu gemilerin tonajı
na müsavi gemiler inşa etmeğe başlı-
tacaktır. 

İngiltere, Fransa ve Amerika arasm-
da teati edilen malûmat neticesinde 
Amerikanın yaptığı bu teşebbüs Japon, 
yaya gemilerinin hacmi ve toplanmn 
çapım diğer memleketlerin gemileri
ne uyğım bir şekilde ibka etmek için 
son bir fırsat verecek şekilde hesablan-
mıştır. Aksi takdirde Japonya başlıca 
iki deniz kategorisinde kayıtsız olarak 
inşaata başlanmasınm mesuliyetini 
jnöklenmiş olacaktır. 

Bu nota Japon hükümetine Ameri-
kanm Tokyo sefiri tarafından tevdi *»-
dilmiştir. 

(Devamı 4 üncü sahifede) 

i 

HöUivutta herkes nazarı 
dikkati çekmeğe çalışıyor 

Uzun saçlı adamın göğsünde bir 
levha: "Musa rolünü iyi yaparım 

[Hikmet Feridun Es'in m a t u h u n u yedinci sahifemizde okuyunuz] 
umaiHuııaıı 

Şekspir!... Dünyanın en meşhur 
Hangi filimde oynamış?... 

adamlanndanl. 



Sahlfe 2 A K Ş A M 6 Şubat 1938 

Dün Geceki ve Bu Sabakki Haberler 
Sigorta şirketleri hak
kında bir kanun projesi 
Ecnebi parasile yapılan sigortalar Türk parasına 

çevrilecek, şirketlerin hariçteki döviz 
ve eslıamı memlekete getirilecek 

Ankara 6 (Telefonla) — îkti-
sad Vekâleti, sigorta şirketleri
nin teftiş ve murakabesi hakkında
ki kanunun bazı maddelerinin tadili
ne ve yeni bazı hükümler ilâvesine 
dair bir kanun projesi hazırhyarak 
Başvekâlete vermiştir. Bu^roje ile 
sigorta şirketlerinden alınmakta olan 
ihtiyat ve kefalet akçeleri mikdar-
lan arttınlmakta ve şirketlerin mu
rakabeleri şiddetlendlrilmektedir. 

Şirketlerden alınacak ihtiyat ve 
kefalet akçeleri şu şekilde kuUamla-
caktır. Türkiyede gayri menkul em
val iştirası hakikî kıymetlerinin yüz
de ellisini tecavüz etmemek üzere 
ipotek muamelesi, Türk lirası ola
rak nakden tevdiat, devlet menkul 
kıymetleri, îktisad Vekâletince ka
bul edilecek Türk şirketleri hisse se-
nedleri ve tâhvüleri iştirası. 

Projenin muvakkat bir maddesi
ne göre kanunun neşri tarihinde 
katı tasfiye dolayısile faaliyetlerine 

son verilen Feniks de Vien, Hayat ve 
Türkiye Millî sigorta şirketlerinde 
sigortalı olanlann haklarını koru

mak gayesile millî reassürans şirketi-
le diğer sigorta şirketleri arasında 
yapılan ve millî reassüransça teşkili 
zarurî ihtiyat akçeleri karşüıklan-
nm iki senelik tecile tabüyetini mu-
tazammm bulunan anlaşmalar bu 
hükümden müstesna olacaktır. 

Hayat üzerine muamele yapan si
gorta şirketlerinin Türkiyedeki faa
liyet tarihlerindenberi ecnebi para
sile akdettikleri sigorta mukavele
sinde yazılı kıymetleri Türk parasüe 
ki3rmetlendirilecekler, tahvil ve kıy
metlendirme 3 ayda neticelendiri
lecektir. 

Sigorta şirketleri sermaye ve ihti
yat akçelerinden yabancı memleket
lerde plase ettikleri paralan döviz ve 
devlet tahvili olarak 6 ay içinde 
memlekete getirmeğe mecbur ola
caktır. 

izmir havalisindeki 
seylâbm verdiği zararlar 

Dün taşan Gediz nehri bütün bir 
ovayı su altında bıraktı 

İzmir 5 (Telefonla) — Ege mmta-
kasmda son yağmurlardan sonra vu
ku bulan seylâb yapılan tahminlere 
nazaran fazla zararlara sebebiyet 
vermiştir. Menemenden sonra dün 
Foça kazası dahilinde de taşmış olan 
Gediz nehri sulan armudalam, Üç-
tepe, Maltepe, Görenköy ovasını ta
mamen örtmüş, Tuzluburundan iti
baren bütün ovayı kaphyan sular 
bir deniz manzarası almıştır. 

Bu havalide koyunlarile dolaşan 
beş çoban ağaçlara çıkarak hayatla-
nnı kurtarmışlar ve sonra kayıklar
la toplanmışlardır. 

Foça havalisinde su basan araziye 
ekilmiş olan 20 - 25 bin lira değerin
deki tohumlar tamamen hederolmuş-
tur. Kayıklarla kurtarma ameliyesi
ne devam edüiyor. 

Tire kazası dahilinde Mahmudlar 

köjrü civanndaki sedleri yıkan kü
çük Menderes suları bütün ovayı 
basmıştır. 

Cellâd gölünün kurutulmajsı için 
Kuşadası ve Torbalı kazalan dahi
linde müteahhid tarafından açılan 
kanallar taşan Menderes sularınm 
getirdiği toprak ve kumlarla dolmuş
tur. Kanalların tekrar temizlenmesi 
lâzım gelecektir. 

Söke ovası da su altmdadır. İzmi-
rln KızılçoUu mevkiindeki heyelan 
yağmurlar yüzünden tekrar başla
mıştır. Aydın demiryolunu tehdid 
etmektedir. 

Büyük Menderesin taşması yüzün
den Aydın havalisi mühim zararlara 
uğramıştır. Aydın - Çine şosesi ta
mamen harab olmuştur. Trenler ba
zı yerlerde yolculan aktarma sure-
tile taşıyorlar. 

Benzin ve petrol 
ucuzhyacak 

Belediye istihlâk resmi 
kaldırılacak 

Ankara 6 (Telefon) — İktisad vekâ
leti benzin petrol ve müştekkatıdna alı

nan vergilerin indirilmesinden sonra 
satış fiatlerinde düzenlik temin etmek, 
köylüye daha ucuz petrol vermek ve 
sanayii daha ziyade kollamak için be-
lediyeler tarafından alman istihlâk 
resimlerinin kaldırılması hakkında bir 
kanun projesi hazırlamıştır. 

Vekâlet bu resimlerin de kaldırılması 
hususunun teminini Dahiliye vekâle
tinden İstedi. Dahiliye vekâleti husu
si bir komisyon marifetile tetkikler 
yaptınyor. 

B. Numan Menemencioğlu 
Cenevreye gidecek 

Ankara 5 — Hatay intihabı nizam
namesinde yapüacak değişiklik mü
zakerelerine iştirak etmek üzere ha
riciye umumî kâtibi B. Numan Me-
n«nencioğlunun Cenevreye gideceği 
haber veriliyor. Hatayh bir heyetin 
de Cenevreye gitmesi muhtemeldir. 

Ziraat Enstitüsü rektörü 
istifa etti 

Ankara 5 — Ziraat enstitüsü rektö
rü doktor Falke yaşının ielrlediğinden 
baiu6İe istiıa etmiştir. 

Feci bir ölüm 
ihtiyar bir kadın cayır 

ca3nır yanarak öldü 
Dün Paşabahçede feci bir kaza ol

muş ve bir kadın yanarak ölmüş
tür. Bu kadm Paşabahçede Beyaz so
kakta oturan 70 yaşlarında bayan 
tfakattır. 

Esasen hastalıklı bir kadm olan ba
yan İfakat dün bir aralık helaya git
mek üzere bir mum yakmış ve bu 
mum elinde olduğu halde helaya gir
miştir. 

İfakat mumu yere bırakmış, fakat 
bu sırada eteklerinden tutuşmuştur. 
İhtiyar kadın kendi kendini söndür
meğe uğraşırken alevler bütüft vücu
dunu sarmış, nihayet, ayni evde kira
cı Mehmed Ali yetişerek üstünü başı
nı söndürmüşse de o zamana kadar 
kadmcağız muhtelif yerlerinden yan
mıştır. 

Hadiseden haberdar olan zabıta 
kadını hastaneye kaldırmışsa da al
dığı yanıkların tesirile ölmüştür. Tah
kikata ÜşküdEh" müddeiumumîliği el 
koymuştur. 

Yugoslav futbolcuları bugün 
âbideye çelenk koyacaklar 

Şehrimize gelmiş olan Yugoslav 
futbolculan bugün saat 11 de Cum
huriyet âbidesine merasimle çelenk 
koyacaklardır. 

GÜNÜN HADtSELERÎ 
iane kutusundan çıkan 

düğmeler 
Hamiyetli bir ihtiyar, bir hastahaneye 

on bin lira teberru etmiş ve hüviyetini de 
gi2aemiş. Derken bir dedikodudur başla
mış: 

— Varisi olan kız çarşafını çıkararak 
manto giymiş de mütaassıb olan bu ha-
cıbey de onu mirasmdan mahrum etmeK 
İstemiş... 

Peyami Safa, bu tarz düşünceye isyan 
ederek, dünkü yazısmda şöyle diyor: 

— Neredeyse bu muhterem zatın üstüne 
yürüyecekler: «Seni gidi mürteci hacı se
ni! Mantoya düşmansın, değil mi? İstik
lâl mahkemeleri seni nasıl görmemiş de 
İpe çekmemiş?» diye yüzüne mi tüküre
cekler?... İsminin Hacı Raşid ve yaşmm 
95 olduğunu sonradan öğrendiğimiz bu 
mübarek insanın ellerini imdadına koş
tuğu hastalar namma öpelim. 

Diğer taraf dan, şu tahkik edilmiş: Mev-
zuubahs zat, çok zengin olduğu için va-
İrtslerini de gadre uğratmış değildir. 

Peyami Safa ile hemfikir olarak, biz de, 
muhtaçlara yardım hislerinin, içtimaî 
muavenetlerin, hayır müesseseleri kur
maların ve bunlara emek ve para verme
lerin memleketimizde dikkati celbedecek 
derecede azaldığmı bu fırsatla da gene 
tekrar edelim. 

Hattâ bayramdan bayrama verilen ia
neler bile nikel onluklara inhisar ediyor. 
Şunu da ibretle, teessüfle söyliyelim: Ku
tulardan birçok düğmeler, civata somun
ları çıktığı oluyormuş. Bunu ender hayır 
müesseselerimizden birinin başında bulu
nan bir zattan işittim. 

«Diğerbinlik» terbiyesini, şefkat ve yar
dım hislerini kuvvetlendirici telkinlere 
ihtiyaç var. Bunlara karşı ne derece bi
gâne olduğumuzu şu hayır sahibine kar
şı yaptığımız hürmetsizlik de gösteriyor. 

Aman, ahlâkımızı, itiyadlanmızı tashih 
edelim... Bu, büyük bir ayıbımız, bir nok-
sanımızdır! F- Tanur 

Vekillerin tetkikleri 
Başvekil Atatürkû ziyaret 
etti Nafia VekUİ Mühendis 
mektebinde tetkikat yaptı 

Başvekil Celâl Bayar dün öğleye 
kadar Perapalas otelinde kalmış, dün 
sabah Ankaradan şehrimize gelen 
Büyük Millet Meclisi reisi B. Abdül-
halik Rendanm ziyaretini kabul et
miştir, ı 

Başvekille Meclis reisi Perapalasta 
bir müddet görüşmüşler ve Öğleden 
sonra Dolmabahçe sarayına giderek 
Atatürke mülâki olmuşlardır. 

Başvekille birlikte Perapalasa mi-
sa:fir olan Dahiliye Vekili ve Parti 
genel sekreteri B. Şükrü Kaya dün 
akşama kadar bir tarafa çıkmamıştır. 

Nafia Vekili mühendis mek
tebinde tetkikat yaptı 

Şehrimizde bulunan Nafia Vekili 
B. Ali Çetinkaya dün mühendis mek
tebine giderek tedkikler yapmıştır, 
Nafia; Vekilini mektep müdürü ve 
profesörler karşılamışlardır. B. Ali 
Çetinkaya mektep işleri ve ihtiyacı 
etrafında müdürden izahat almış, 
sonra mektebi gezerek yeni yapılan 
inşaatı gözden geçirmiştir. 

Millet Meclisi reisi geldi 
Büyük Millet Meclisi reisi B. Ab-

dülhalik Renda; dün sabah Ankara
dan şehrimize gelmişitir. B. Abdülha-
lik Renda Cumhurreisi Atatürkû ve 
Başvekil B. Celâl Bayan ziyaret et
miştir. 

Hariciye Vekilimiz 
Budapeştede 

Budapeşte 5 (A.A.) — Doktor Rüştü 
Araş Cenevre ve Viyanadan buraya 
gelmiştir. Vekil bu akşam BaşvekU Da-
ranyiyi ziyaret edecek ve yarın akşam 
îstanbula dönecektir. 

ingiltere ile Fransa korsan 
tayyarelerede ateş edecek 

İspanyada deniz kontrolünün bir lıava kontrolile 
tamamlanması diisünillüyor, İngiliz nazırları toplaRdı 

Üç Halkevi daha açılıyor 
Ankara 5 (Telefonla) — Bu yıl 20 

şubatta açılması kaı-arlaştınlan 38 
Halkevine ilâve olarak Malatya vilâ
yetinin Kemaliye, Kütahyanm Ge
diz, Kocaelinin Karamürsel kazala-
nna da 3 Halkevi açılması kararlaş-
mıstır. 

İzmirde bir çocuğu boğup 
denize atmışlar 

İzmir 5 (Telefonla) — Limandaki 
mavnalar arasında bir buçuk aylık 
bir kız çocuğu cesedi bulunmuştur. 
Çocuğun biri tarafından boğularak 
denize atıldığı otopsi neticesinde an-
laşüdı. Katil aranıyor. 

Paris 5 (A.A.) — Siyasi mahafiUer 
Alciranm batınlmasınm İngiltere ile 
Fransa tarafmdan verilen karara bir 
mukabele şeklinde telâkki edtUnekte-
dir. Endymionun batınlmasinı müte
akip bu devletler Nyon itilâfları ahkâ-
mma tevfikan Akdenizdeki karakol ge-
mUerine tesadüf edecekleri bütün de-
nizaltılara bUâihtar ateş etmek emrini 
vermişlerdi. Bu mahfiller ayni emri 
tayj'arelere de teşmil etmenin muva
fık olup olmıyacağını düşünmektedir
ler. 

Muntazam hatlarda çalışan tayyare
lerin ticaret gemileri gibi, Nyonda ka
rar verildiği veçhile, sabit bir yol ta-
kib etmeleri muvafık olacağı düşünül
mektedir. Bu takdirde de deniz kon
trol gemileri bu yollann haricinde se
fer eden tayyarelere ateş edeceklerdir. 

Bazı kimseler deniz kontrolünü bir 
hava kontrolü ile tamamalama fikri
ni ileri sürmektedirler. 

B. Eden İtalya ve Fransa 
büyük elçilerile görüştü 
Londra 5 (A.A.) — B. Eden, bugün 

öğleden sonra, birbiri ardına, Fransa 

ve İtalya büyük elçilerini kabul ederek 
İngiltere Bahriye makamlarmm Ak-
dehızde korsanlığa karşı mücadele içip 
önümüzdeki hafta başından itibaren 
alacağı tedbirler hakkında kendileri 
ile görüşmüştür. 

B. Eden, bilâhare Nyon anlaşmasının 
diğer âkidleri elçilerini de kabul ede
rek İngiliz hükümetinin kararlaştır
dığı hususat hakkında kendilerine iza
hat vermiştir. ' 

İngiltere ciddî bir ihtar 
yapacak 

Londra 5 (A.A.) — Hükümet, pek 
yakında, Salamankaya İngiliz gemile
rinin maruz kaldıkları hücumlar hak
kında bir protesto notası verecektir. 
Bu nota ile tazminat istenecek ve ol
dukça ciddî bir ihtarda bulunulacak, 
tır. 

Bir vapura daha taarruz 
rivayeti 

Barselon 5 (A.A.) —. Henüz teeyyüd 
etmiyen bazı haberlere göre dün saat 
17 de bir İngiliz vapuı-u Barselon acü* 
lannda bombardıman edilmiştir. 

Son dakika 
Almanyadaki değişiklik 

Berlin-Roma mihveri 
zayıfhyacak mı? 

Londra 6 (Akşam) — İngUtere Al
manyadaki vaziyetin inkişafını bekle
mektedir. Bu sebeple Almanya ile mü
zakere durmuştur. 

Paris 6 (Akşam) — Meclis Hariciye 
encümeni reisi B. Mistler Almanyada
ki son değişikliğin Nazi fırkasımn bir 
muvaffakiyeti olduğu kanaatindedir. 
Fakat bu tebeddülün Berlin - Roma 
mihverini kuvvetlendirmiyeceğini söy
lüyor. Yeni Hariciye nazırı B. Ribben-
tropun İngilterede birçok dostlan var
dır. Yeni nazır bu dostlukları bozmak 
istemiyor. 

Roma 6 (Akşam) — B.' Mussolini, 
B. Hitlere bir telgraf çekerek ordunun 
kumandasını ele almaşım tebrik etmiş
tir. B. Mussolini bu hâdisenin Alman -
İtalyan orduları arasında arkadaşlığı 
kuvvetlendireceğini bildirmiştir. 

Avusturyada Yahudi 
düşmanlığı 

Viyana 6 — Burada Musevi düşman-
hğı şiddetleniyor. Dün birçok yahudi 
mağazalarına taarruz edilmiştir. 

Faşist meclisi toplanıyor 
Roma 6 (A.A.) — 3 Martta toplana

cak olan yüksek faşizm konseyi nız-
namesinde aşağıdaki meseleler vardır: 

1 — Enternasyonal vaziyet hakkın
da rapor, 2 — P^rti ve gençlik teşkilâtı 
hakkında rapor, 3 — Malî ve ekonomik 
vaziyet hakkında rapor, 4 — Dahilî 
vaziyet ile nüfus siyaseti hakkında ra
por, 5 — Bir faşist korporasyon mecli
si kurulması etrafındaki ihzarî faali
yet hakkında rapor. 
Kahirede mavi gömleklilerin 

reisi tevkif edildi 
Kahire 5 (A.A.) — Vefd partisinin 

«Mavi gömlekUler» adı verilen teşkilâ
tının reisi Bilâl dün bir nümayiş es
nasında tevkif edilmiştir. 
Münhal mebusluklardan bi
rine B. Sadi Rızamn namzed 

gösterileceği söyleniyor 
Ankara 5 (Telefonla) — Doktor 

Galib Hakkının ölümü ve B. Cîemal 
Hüsnünün Brüksel elçiliğine taj^ni 
üzerine açılan iki mebusluktan biri
ne İstanbul avukatlarından B. Sadi 
Rızanın namzed gösterileceği söylen
mektedir. 

40 talebemizin seyahati 
Ankara hukuk fakültesi talebesin

den 40 kişilik bir kafile dün Kös
tence yolile Avı-upaya gitmiştir. He
yet Romanya, Macaristan, Avustur
ya ve Almanyayı ziyaret edecektü-. 

IMilâno maiıkemesi 
Sovyet alçaklarına 

lıaciz koydu 
Sovyetl/fcr mahkeme kara

rım hükümet nezdinde 
şiddetle protesto ediyor 

H^ıskova 5 (A.A.) — Milano malv 
kemesi İtalyan Ansaldo şirketinin 
İtalyadaki Sovyetler birliği hariciye 
mümessilliğine karşı açmış olduğu 
dava ile alâkadar olmak üzere taleb 
ettiği ihtiyatı haczi kabul ederek Sov
yetler birliğinin Banko di Roma'daki 
alacaklarına haciz koymuştur. 

Gerek mahkemenin bu karan, ge
rek esassız olan Ansaldo'nun mezkûr 
talebi 7 şubat 1924 tarihli İtalyan -
Sovyet ticaret anlaşmeısmı ihlâl eder 
mahiyettedir. Ve yine bu hareketler, 
İtalyan müessese ve firmalarmm Sov
yet ekonomi teşkilâtlarına karşı ileri
deki keyfi ve gayri kanunî icraatınm 
nasıl inkişaf edeceğini gösterir, o mü
esseseler ki Sovyet teşkilâtlarına kai'-
şı teahhütlerini yapmamışlar ve şim
di de Sovyetlerin İtalyadaki mallan-
nı müsadere etmek teşebbüsünde bu
lunuyorlar. 

Sovyet hükümeti Roma elçisine 
verdiği talimatta Sovyetlerin gördü
ğü zarardan doğrudan doğruya İtal-
yayı mesul tuttuğunu bildirmeğe 
memur etmiştir. 

B. Cevad Abbas Gürer 
Mısırdan döndü 

Mısır kralının izdivacı münasebeti-
le Atatürkün hediyelerini götüren Bo
lu saylavı B. Cevad Abbas Gürer av
det etmiştir. B. Cevad Abbas Atatür
ke tazimlerini arzetmiştir. 

Mısır kralı, gönderilen hediyelerden 
çok mütehassis olmuş, selâm ve mu
habbetlerinin Atatürke iblâğını B. Ce
vad Abbastan rica etmiştir. 
Bu sabah köprü açılamadı 

Dün gece yansından sonra şid
detli poyraz esmeğe başlamış ve ayni 
zamanda sağanak halinde de yağ
mur yağmıştır. Yağmur sabah saat 
yediye doğru kesilmiş, sekizds tekrar 
şiddetlenerek bir müddet devam et» 
mistir. 

Karaköy köprüsü poyrazın şidde
tinden bu sabah açılamamış, liman
dan Halice girecek, Haliçten de lima
na çıkacak büyük yelkenliler ve deni* 
vasıtalan girip çıkamamışlardır. 

Uludağa 40 sporciî gidiyor 
istanbul Dağcılık klüb âzalanndad 

otuz erkek, on kadın, kırk kişUik bir 
kafile. Kurban bayramını Uludağda 
geçirmek üzere 8 şubatta yola çıka* 
caktu". 

>\ 
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Beynelmilel olan bir 
Türk ûoktoru 

Pr. Âkil Muhtar ilme 
neler kazandırdı? 

Profesör doktor Âkil Muhtar*!!! 
Paris tıb akademisine âza seçilerek 
türk ilmine bir şeref kazandurdığnu 
yazmıştık. Bir asırdanberi mevcud 
olan bu müessesede on altısı tababe
ti temsil etmek üzere ancak elli ec
nebi âza bulunur İd, bunlardan biri
nin bizden olması cidden iftihar du
yacağımız bir şeydir. 

[ ., 

^B^^^ 

^^^^^^^^^^^^^^K^^Br^^ •'• /i<k_ 

^BHp^^ 
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Profesör Dr. B. Âkil Muhtar 

B. Âkil Muhtarı evinde ziyaret et
tiğim zaman, tevazu göstererek ga
zete sütunlannda kendinden fazla 
bahsettirmemek istediğini söyledL 
Fakat bunun sade ona değil, hepimi
ze taallûk eden bir mesele olduğunu 
ileri sürmem üzerine kendisinden ba
zı izahat alabildim. En esash sual 
her halde şu idi:. 

— Sizi hangi mesainizden dolayı 
bu yüksek teşekküle intihab ettiler? 

Doktor Âkil Muhtar, on dokuzun
cu asnn son senelerindenberi mev
cudiyetini tababete hasretmif bir 
mütetebbidir. 1902 de, yirmi dört ya-
şmda iken Cenevre tıb fakültesinden 
mezun olmuş, Avrupamn muhtelif 
şehirlerindeki müesseselerde nazarî 
ve pratik bUgisini arttırmıştır; 1909 da 
vatana dönerek bizim tıb fakültesin
de kürsüler işgal etmiş ve etmekte
dir. Talebesi tarafından «Âldl hoca» 
diye çağrılan profesör, 1921 den iti
baren İsviçre'nin, Avusturya'nm ve 
Pransamn birçok cemiyetlerine âza 
seçilmeğe başlamıştır. Yüzden fazla 
eser yazmış, binlerce talebe yetiştir
miş ve on binlerce can kurtarmıştır. 

Yukarıda sorduğum sualin cevap
ları şunlardır: 

Hoca, tabiatUe, saydığımız mesaisi 
arasmdaki eserlerinden dolayı aka
demiye alınmıştır, fransızca «tra-
vail» lerinin adedi 27, hem fransızca 
hem türkçe olanlarının 22, yalnız 
türkçe olanlarının sayısı ise yüz ka
dardır. Bunlardan ilk iki çeşidi Paris 
tıb âleminin dikkatini celbettiğin-
den, Âkil Muhtar'ı sade eserlerinden 
tanıyan bazı âlimler akademiye nam-
2ed göstermişlerdir. 

Bilhassa zikre değer ihnî hizmetle
rdi şöyle hülâsa edebiliriz: 

— Uzun süren menenjitlerde sık sık ya
pılan Lonber ponksionlannm faydalı ol
duğunu 1904 de ileri sürmüştür. 

2 — Mevzii anestezilerin tesir derecele
rini tayin için bir usul bulmuştur ve bu u-
•ulle bir çok ilaçlan tedkik etmiştir. Buna 
dair müteaddid neşriyat yapmıştır. Bu 
öıeyanda morfin ve arkadaşlarının muhi
ti olarak anestezi yaptıklarmı isbat et
miştir. 

3 — Koleralıların idrarında nitrid bul
dukları için, bunu bazı âlimler kolera ara
zı gibi gösteriyorlar; bir ehemmiyet atfe
diyorlardı. Âkil Muhtar, bu, nitridlerin id
rar durduğu zaman husule geldiklerini 
göstermiştir ve kolera arazında bir rol oy-
nıyamadıklarmı meydana koymuştur. 

* —̂ Kalb üzerine tesir eden ilâçların 
bu tesir mihanikiyetlerini insanlarda ve 
hayvanlarda tedkik etmiştir. Eskiden zan-
nolundugu gibi bu ilâçların geç tesir et-
ınediklerini ortaya çıkarmıştır. Kalb has
talıklarında kalbin cazib kuvvetinin bir 
rol oynadığını göstermiştir. 

5 — Tansion yüksekliklerinin nabızda 
husule getirdiği tahavvülleri ve buna göre 
pronostik manalj>rı hakkında tedkikatta 
bulunmuştur. 

(Devamı dördüncü sahifede) 
(Vâ - Nû) 

f 
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Sanayi işleri 
B. Reşad 

şehrimizde 
tedkiklere başladı 

Sanayi umum müdürü B. Reşad 
şehrimizde sanaji işleri üzerinde dün
den İtibaren tedMklere başlanuşttf. 
Sanayi umum müdürü önce deri sar 
nayünl ele almıştır. 

Beş beygirden yukan kuvvette olan 
fabrikalar muamele ve istihlâk resim
lerine tabi ve buna mukabil beş bey
gire kadar olan fabrikalar bu vergi
lerden muaf olduklarmdan son za
manlarda fabrikalarm küçülmekte ol
duğu görülmüştür. Bu küçülme bü
yük fabrikalarm İkiye ayrılmaları su-
retUe vaki olmakta, bu suretle evvel
ce beş beygirden yukan olan bir fab
rika, beş beygirden aşağı kuvvette İM 
fabrika halinde çalışmak suretile mu
amele ve istihlâk resimlerinden kur
tulmaktadır. 

Bu hususta: sanayicilerin İktisad ve 
Maliye Vekâletlerine müteaddid mü-
racaatleri de göz önünde tutularak 
vaziyetin yeniden esaslı şekilde ted-
kiki münasip görülmüştür. 

Sanayi umum müdürü B. Reşad bu 
maksadla dün sabah Yedikuleye gi
derek deri fabrikalarım gezmiş, ma
hallinde tedkikler yapmış, fabrikatör
leri dinlemiştir. 

öğleye doğru sanayi umum müdü
rünün reisliğinde Ticaret odasmda 
deri sanayU İle meşgul olan bazı ze-
vatm iştirakile bir toplantı yapılarak 
bu mevzu üzerinde görüşülmüştür. 
B. Reşad tedkiklerine yann da de
vam edecektir. 

Kurtuluş cinayeti 
Katiller poliste verdikleri 

ifade3ri adliyede inkâr 
ediyorlar 

Kurtuluş civarmda Said admda 
bir sabıkalıyı tabanca ile ensesinden 
vurub öldürmekten maznun thsan 
ile arkadaşı Mehmed Alinin yakalan
dıklarım yazmıştık. Bu İM suçlu dün 
adliyeye teslhn edilmişlerdir. 

İlısanla Melımed Ali zabıtada ver-
diMeri ifadede cürmü tamamUe iti
raf etmelerine lağmen dün adliyede 
yapılan isticvaplarmda kendilerine 
isnad olunan suçu katiyen reddede
rek bu cinayetle alâkalan olmadığım, 
polisteM ifadelerinin gayri tabiî şe
rait altında; yazümış şeyler olduğımu 
ileri sürmüşlerdir. 

İhsan ve Mehmed Ali, birinci sor
gu hâkimine verilmişler ve ilk sorgu
lan neticesinde ikisi hakkında da 
tevMf karan verilerek tevMfhaneye 
gönderilmişlerdir. 

Berberler itongresi 
Kongrede berberler 
mektebinin vaziyeti 

görüşülecek 
Berberler Cemiyeti umumî heyeti 

21 şubat pazartesi günü saat 14 te top
lanacak, senelik faaliyet üzerinde 
görüşmeler yapüacaktır. Bu alada 
Berberler mektebinin vaziyeti ve ber
berlere verilecek ehliyetnameler de 
mavzuubahs olacaktır. 

Son zamanlarda ehliyetsiz berber
lere yeniden tesadüf edilmektedir. 
Ehliyetnameler Belediye, Maarif ve 
diğer resmî dairelerin birer mümessi
linden mürekkep komisyon tarafından 
veriliyordu. Bererler Cemiyeti elüiyet-
namelerin Berberler mektebi tarafm-
dan verilmesirü istemektedir. Böyle 
olunca ehliyetsiz berberler mektebe 
devam edip l)erberlik öğrenmek mec
buriyetinde kalacaklardır. 

Cemiyetin bu müracaatı üzerinde 
Belediyece tedkikler yapümış ve Ma
arif idaresi de müfettişlerinden birini 
mektebe göndererek incelemeler yap
tırmıştır. Müfettiş raporunu hazırlıya-
rak Belediyeye vermiştir. Rapor Şe
hir meclisinde bugün, yarm müzake- i 
re edilecektir. 

Haklı şikâyetler 
Yolcu bekliyenler 
saatlerce soğukta 

bırakılmamalı 
Mudanya vapurunu beklemeğe git

tim. Vapur gecikti, soğuktan dondum, 
Girecek, barınacak yer bulamadım. 
Evlâdını bekliyen ihtiyarlarm da sa
atlerce soğuğa maruz kalıp öksürme
ğe başladıklarını gördüm. 

Biliyorum, bir yolcu salonu yapıla
caktır. Fakat kim bilir ne zaman? O 
zamana kadar halkı dondurmalı mı? 
Yazın oturacak bir kaç sıra yoktur. 
Ehali tarhların etrafmdaki demiı; 
parmaklıklara ilişiyor. 

HİÇ olmazsa Mudanya vapurları i-
çin bilet satan salon kapalı, mahfuz 
bir oturup bekleme yeri haline geti
rilmelidir. 

Fransız lisesindeki 
Türk bayrağı 

Kasımpaşada foto Vedad yazıyor: 
Pangaltıdaki Fransız kız lisesine 

çekilen Türk bajrrağı pek biçlmslzdir: 
Ay şekli, eski harflerdeki «se» nin 
teknesine benziyor. Böyle bir ihmal 
pek çok vatandaşlarm sinirine doku
nuyor. 

Yusufpaşadaki radyo 
Aksarayda Yusufpaşada bir kahve

cinin yüksek bir ağaç üstüne koydu
ğu radyonun halkı rahatsız edecek 
şekilde gürültü ettiği, çoluk çocuğun 
ders çalışmasına bile mani olduğu 
bildiriliyor; alâkadarlarm dikkatini 
celbederiz. 

• • 

Hamallar haksız yere 
ezilmemelidir 

«Tophanede İskele caddesinde 12 
numaralı kahvede Tophane t^skûdar 
bölüğü hamallan namma Kadir» ad
res ve imzasile uzun bir mektup al
dık bunda tütün tahliyesi İşinde ha-
mallann çok yolsuz olarak ezildiğin
den ve haklannm muhtel olduğun
dan şikâyet edilmektedir. Bir müfet
tiş gönderilerek tahkik edilmesini di
leriz. 

Keza Sirkeci şimendifer hamallar 
bölüğünden Osman Ertürk, Kerim, 
Tayyib ve ömerin de şikâyetleri var
dır. Bunlara da bir mOfettig gönde
rilmelidir. 

Saiıtekâr selıefıesi 
l)akl(inMJiiıi(ii(at 
Adnan namında biri 

dün tevkif edildi 
Müddeiumumîlik tarafmdan mey

dana çıkarılan sahtekâr şebekesi etra-
fmda taiıkikat devam ediyor. Müdde
iumumîlik birinci tedkik bürosu bu 
şel)eke ile alâkadar olmaktan mazmm 
bazı kimselerin isticvablarUe uğraşır
ken, Sultanahmed birinci sulhceza 
hâkimi B. Reşid de kendisine tevdi 
edUen evrak üzerinde tedkikata de
vam etmektedir. 

Düne kadar yapılan tahkikat neti
cesinde bu şebeke ile yakından alâka
dar olmaktan suçlu Adnan admda bi
ri sorgu altına alınmış ve dün sorgu
su ikmal edilerek kendisi hakkmda 
tevkif karan verilmiş, tevkifhaneye 
gönderilmiştir. 

Adnan hakkmda, Sadiye ve Hatice 
adlarında iki kadmı dolandırmak, ic
ra tarafından bir yere konularak mü
hürlenmiş eşyayı kaçırmak için res
mî mührü bozmak suçlanndan da 
halen takibat devam etmektedir. 

Adnanm dünkü tevkifinin sebebi 
de bir doktorun yazısmı ve imzasım 
taklid ederek sahte bir rapor uydu
rup mahkemeye ibraz etmesidir. Diğer 
taraftan bu işle alâkadar olmaktan 
maznunen Suad namında biri de is-
ticvab altına alınmış ve dünden itiba
ren müddeiumumîlikçe isticvabma 
başlanmıştır. 

TahkUcat genişletildikçe bir çok ye
ni şahıslar meydana çüonaktadır. 
Müddeiumumîlik, 'muhtelif cepheler
den tahkikatım ilerletiyor. 

N o k s a n e k m e k l e r v e z a r a r l ı 
s i m i t l e r 

Zabıtaca yapılan umumî bir beledî 
kontrolde Fatih mmtakasmda 460 
ekmek kilodan noksan bulunarak 
müsadere edilmiş, sıhhate muzır ol
duğu görülen 315 simit imha olım-
muştur. Muayyen muhafaza şeraiti 
içinde bulunmıyan 2600 kUo mazot 
da müsadere edilmiştir. 

Tebligat parası 
2 sene içinde 

12 bin lira 
tovlandı 

Eskiden dava sahiplerine aid evra-
km alâkadarlara tebliği için iş sahip
lerinden tebligat ücreti namUe bir 
mikdar para sılmıyor ve bu para, bll-
fiü tebligat işlerinde çalışan mübar 
şirlere veriliyordu. 

Bundan iki sene evvel adliye encü
meninin bir toplantısında bu iş gö
rüşülerek tebligat parasınm bütün 
mübaşirlere tevziine karaâ: verilmiş, 
bımun için de bir talimatname hftr 
zırlanarak bu talimatnameye göre 
paranm bütün mübaşirler arasmda 
taksimine başlanmıştı. Fakat bu ka-
rann tatbikatı uzun müddet devam 
etmemiş. Adliye Vekâleti, encüme-/ 
nin bu kararırım doğru olmadığı 
kanaatini izhar etmiş ve Vekâletle 
adliye encümeni arasmda çıkan bu 
ihtilâf üzerine tebligat parası bUfiil 
tebligat yapanlara da, tebligat işle
rinde bulunmıyan memurlara da ve
rilememiştir. Bu suretle İstanbul ad
liye kasasmda ilci senedenberi biriken 
bu para' on iki bin lira kadar bir ye
kûna baliğ olmuştur. 

İstanbul adliye mübaşirleri namına 
mutemed tarafmdan Adliye Vekâle
tine yapılan son müracaatta bu pa
ralım bütün mübaşirler arasmda tak
simine müsaade edilmesi rica edilmiş
tir. Şimdi Vekâletten bu müracaatm 
cevabı beklenmektedir. İstanbul ad
liyesinde hali hazırda 181 mübaşir 
bulunmaktadır. Bunlardan 80 tanesi 
bUfiil tebligat işlerinde, mütebakisi 
mahkemeler ve müddeiumumîlik em
rinde vazife görüyorlar. 

Mezbaha resmi 
Resmin kilo üzerinden 

alınması projesi hazırlandı 
Hayvan basma almmakta olan mes-

baha resminin küo üzerinden talısili 
etrafındaki tedkikler bitmiş gibidir. 
Mezbaha müdürlüğü bu hususta bir 
porje hazırhyarak Belediye reisliğine 
vermiştir. Proje tedkik edildi, bugün
lerde Şelıir meclisine verilecektir. 

Mezbaha resminin kilo üzerinden 
tahsih için Şehir mecUsinden müsaa
de almdıktan sonra karann marttan 
itibaren tatbikine başlanacaktır. Ce-
lebler mezbaha resminin hajrvan ba
sma ahndığım göz önünde tutarak 
şimdiye kadar semiz hajrvan getiri
yorlar, bu suretle satışlarda hayvamn 
ağırhğmdan istifade ediyorlardı. Bu 
vaziyet zayif hayvanlarm satılama
ması bakmamdan müstahsilin zaran-
na idi. KUo üzerinden resim ahnması 
kararmm tatbikinden sonra bu mah
zur ortadan kalkacaktır. 

Beykozda cerh 
Yoğurtçuyu yaralıyan 
karı koca yakalandı 

Dün Beykozda bir alışveriş mesele
sinden ağır bir yaralama vakası ol
muştur: 

Beykozda oturan Osman isminde 
seyyar bir yoğurtçu mahalle arala-
larında yoğurt satmakta iken, evler
den birinden çağırılmış, yoğurt tene
kelerini kapının önüne indirmiştir. 
Kundura fabrikasında amelelik eden 
İhsanla karısı evin kapısına gelerek 
iki yüz elli gram yoğurt istemişler, 
yoğurtçu da tartarak bakır bir sefer-
tası içine kojoıp vermiştir. 

İhsan Ue karısı bunun eksik oldu
ğımu ileri sürmüşler, yoğurtçu da 
buna bazı ağır sözlerle mukabele et
miştir. Fena halde hiddetlenen İhsan
la karısı kenarı keskin olan bakır se-
fertasım Yoğurtçunun yüzüne fırlat
mışlardır. Sefertasımn keskin tarafı 
yoğtu-tçtmım yüzünü bir kaç yerinden 
tehlikeli surette yaralamıştır. İmdadı 
sıhhî otomobilile Haydarpaşa numu
ne hastanesine kaldırılmıştır. 

Zabıta, yoğurtçuyu yaralıyan kan 
kocayı yakalıyarak haklarmda kanu
nî takibat» başlamıştır. 

Al ışmak 
— Güzelliğin bir haddi vardır. 

Mükemmelden üstün bir şey tasav
vur oluruımaz. Bazı kitablan, ban 
mısraları oloırken: «Güzelliğin son 
haddine vamuş, bunun kadar güzel 
bir eser daha bulunur ama daha 
güzeli olamaz. Bayağılık için öyle de-
ğü: Her bayağıdan bir daha bayağısı 
olabiliyor. Meselâ: « . . . » şarkua-
m duyduğum zaman bayağıhğın 
son noktasına irişilmiş olduğunu 
sanmıştım. Tersine bir mükemmel
lik... Hani «Y...» diye alafrangamsı 
bir hava var? O da bende o teğsiri 
bırakmıştı. Fakat bu sene: «Ben...» 
şarkısı onlan bastırdı, onlara adetâ 
bir asalet verdi Gelecek sene beUd 
daha bayağısı da çıkar. 

Bunlan söylediğim arkadaş güldü 
ve dedi U: 

— Musikidm anlamadığın için 
böyle söylüyorsun. Ben de anlamam; 
onun için o havalan kötü bubmıkta 
hakh olup ohnadığuu bilmem. Hakb 
olduğunu farzedelim; ancak yeni 
şarkuun eskUerden daha bayağı ol
duğuna hükmetmene razı değilim. 

«Ötekileri ilk dhıyduğun zaman 
sinirlenmiş ve onlann bayağılıkta 
son hadde vardığına hükmetmişsin. 
Fakat aradan zaman geçmiş, onlara 
az çok ahşmışsın. Beğenmişsin de
miyorum, sinirlenmen geçmiş; hiç 
olmazsa alışmışsın. Onlan çirkinlik
lerine, bayağıhklanna rağmen kar 
bul etmişsin; öteden beri mevcud, 
âdeta tabiatte mevcud bir şey gibi 
karşılamağa başlamışsın. Hani baa-
çok çirkin jiizlü insanlar, kulaklan 
tırmahyan sesler olur; hoşlanmasan 
da onlann ortadan kaldınlmasım is
temeği akhadan bile geçirmezsin; 
geçen yıl âdi bulduğun havalar da 
senin için, işte öyle bir şey olmuş. 

«Yani o havalar senin için «actueb 
olmaktan çadmuş. Neden?... Çünkü 
musikiyi sevmez, anlamazsm; musi
kide yaşamazsın. Alıştığımız, bizi 
artik hayran etaıiyen veya sinirlen-
dimüyen şeyler, bizim için büyük bir 
kıymeti olmıyan şeylerdir. Miğmaılyl 
seven, ondan anhyan öyle adam
lar tanınm ki aşıtlardan beri mev
cud, beUd her gün önünden geçme
ğe mecbur olduklan çirkin bir bina
yı hâlâ hazmedemonişlerdir; onu 
sanki şahıslarına bir hakaret sayar
lar. O çirkin bina onlar için daima 
cactuel» dir. Mıudkiden anlasan, sevk 
alsaydm bahsettiğin o şarkılara da 
bir türlü ahşamaz, onlara sinirim-
mekte devam ederdin. «Edebiyat» ta 
yaşadığm için kötü bulduğun kitab-
lara, kötü bulduğun nusrağlara hiç 
bir sıman alışamıyorsun; güz^ bul
duklarına senelerden beri hayran ol
makta devam ettiğin gibi çirkin de
diklerine de sinirleniyorsun. Onlar 
senin için daima «actuel». Çünkü 
her hangi bir şeyi «actuel» kılan 
onun kendi yeniliği değil, bizim ihti
yarlamak bilmez asıl ihtirasımızdır. 
Her şeye ahşabilenler, ihtirastan 
mahrum olan kimselerdir. 

«Sen de bilirsin, bazı adamlar bun
dan bin yü evvel mahkûm edilmiş 
bir adanun avukatı oluverir, onu dün
ya efkân önünde temize çıkarmağa 
kallıarlar. İçlerinden bazılanmn bu 
işe, ancak dikltati çelonek için giriş
tiklerini farzedelim; fakat hepsi için 
söyliyemeyiz. Onlann bir kısmı, bin 
yıldır ölmüş ve kendUeri Ue hiç bir 
münasebeti bulunmıyan kimselerin 
mahkûm olmasma bir türlü alışama
mışlardır. Çünkü onlarda hak ihti
rası vardır; bin yıllık önceki haksız
lık onlar için «actuel» obnaktan çık
mamıştır.» 

«O havalan esldsi kadar bayağı 
bulmamanda senin ahşmış olman
dan başka onlann eskimiş olmasınm 
da teğsiri var. Daha iki üç yıllık 
şeyler; hele on beş, yirmi yü geçsin, 
güzel bulmasan bUe onlan bir neviğ 
rikkat, bir neviğ şefkatle anmıyaca-
ğın ne mağlûm? Sinirlenmek, öfke
lenmek başka, sinirlendiğimizi, öfke
lendiğimizi hatuiamak yine baba
dır. Her hatırada, bizi ağlatsa bile, bir 
zevk vardır. On beş yıl sonra bir şar
kıyı anarken onun bayağılığından bi
le bir haz dujrman pek âlâ kabildir. 
Dünyada birçok şeyleri çirkinlikleri
ne rağmen yaşatan, onlara sanld bir 
ebediyet veren, biz insanlann hatıra-
laraa kanşnuş olmalan değU midir? 

(Devamı 4 üncü sahifede) 
Nurullah Ataç 
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Alman ordusu kumanda 
heyetinde tasviye devam ediyor 

(Baş tarafı bilinci sahifede) 
yerleri değiştirilmiş ve mareşal Von 
Blomberg ile general Fritsch'den baş
ka diğer 14 general daha tekaüde sev-
kolımmuştur. 
Son tebeddüllerin hedef ve 

gayeleri 
Berlin 5 (A.A.) — Havas ajansmm 

muhabirinden: Berlin geniş bir nefes 
almıştır. Burada yeni bir «30 haziran» 
hadisesinden korkulmakta idi. Bu-
mmla beraber yapılan değişiklikler 
o zamanki kadar derin, fakat daha az 
hoyratcadır. Parti bu değişiklerle or
du, haricî siyaset ve ekonomi üzerin
de adaha büyük bir nüfuz tesis et
mektedir. 

Bu tebeddülâtm hareket noktası 
dört senelik plâmn tahakkukudur. 
Bu plân bütün millete ve memleke
tin teşekküllerine gittikçe ağırlaşan 
fedakârlıklar tahmil etmektedir. 

Hakikî bir muhtariyet elde etmiş 
olan ordu, gizliden gizliye veya açık
tan açığa muhalefet edenler için bir 
merkez haline gelebilirdi. İktisadî 
sahada pek cüretkârane yapılan ye
niliklere itiraz eden ordu haricî siya
seti, olduğu kadar din, yahudi aleyh-
tarhğı ve mekteb meseleleri hakkma 
takib edilen siyasetleri de tenkid ede
cek hale gelmişti. 

Bununla; beraber ordunun ıslahı işi 
heûüz halledilmemiştir. Ordu, filha
kika, yalnız partiye sadık olan bir 
Harbiye Nazın ile şefler kabvd ettir
mek imkânı hasü olamamıştır. Bu
nunla beraber görünüşe göre Goering 
yakmda Von Blomberg'in yerine geç
meğe davet edilecektir, t 

Hariri siyasette de bir anlaşma hu
sule gelec€^ söylenmektedir. Yeni 
şekle göre Von Neurath'm riyasetin
de gizli bir kabine meclisi ihdas edi
lecek ve ordu meclise üç smıfa men-
8Ub şefleri murahhas olarak göndere
cektir. Bu meclisin Von Ribbentrop'un 
teşebbüslerine mâni olup olmıyacağı 
şimdiden kesdirllemez. 
Iktisad Nezaretinde de esaslı 

ıslâhat ve tebeddülat 
Berlin 5 (A.A.) — Havas ajansımn 

muhabirinden: İktisad Nezareti beş 
başlıca daire ve bir merkez dairesin
den ibaret olacaktır. Doktor Schacht-
m yerine gelen yeni İktisad Nazın 
Walter Funk 1 ükkânunda vazifeye 
başlamıştı. 

Reichsbank müdürlük komitesi 
azasmdan Brinkmann İktisad müs-
teşarlığma, İktisad Nezareti müsteşa-
n Posse hususî vazifeler müsteşarlı-
ğma, hava generali Loel iptidaî mad
deler ve asıllannm yerini tutan mah
sulât endüstrisi idaresine, general Von 
Hanneken demir kuyulan ve elektrik 
idaresine, devlet müşaviri Schimer 
iktisadî tüccar ve esnaflar teşkilâtı 

dairesine, doktor Lange para ve kre
di dairesine, binbaşı Von Jagwiz ha
ricî ticaret, döviz ve ihracat dairesine 
tayin edilmişlerdir. 

Goering ve Fımk yeni vazifelerini 
8 şubatta teslim alacaklardır. 

İktisad Nezaretinde yapılan ıslahat 
neticesinde Goering Alman ekonomi
sinin hakikî diktatörü olmuştur. 

General Frich tevkif 
edilmemiş 

Berlin 5 (A.A.) — General Von 
Frich'in tevkifi hakkında ecnebi mem
leketlerde dolaşan şayialar üzerine 
resmî bir Alman tefsirinde ezcümle 
çöyle denilmektedir: 

«Bu gibi şayiaların ecnebi memle
ketlerde dolaşması pek çirkindir. Bu 
husutaki haberler tamamile esassız
dır.» 

Diplomatlar arasında da 
değişiklik 

Berlin 5 (A.A.) — Havas ajansmm 
muhabiri bildiriyor: Diplomatik de
ğişiklikler o kadar anî olmuştur ki, 
alâkadar hükümet merkezlerinin hiç 
birini istimzaç etmeye vakit kalma
mıştır. 

Yapılan değişikliklerin en mühimi 
diplomatik servisten kat'î surette ay
rılacağı söylenen Viyana sefiri Von 
Papen'in ve Duçe'nin teveccühünü 
kazanmış olan Roma sefiri Von HaS-
sel'in vazifelerinden ayrılmalarıdır. 
Von Hassel'in yerine eski Londra- se
faret müsteşan prens Von Bismark'm 
tayin edileceği söylenmektedir. 
V o n P a p e n S a l a m a n k a e lç is i 

oluyor 
Berlin 5 (A.A.) — Almanyanın sa

bık Viyana elçisi Von Papen, kuvvet
le deveran eden şayialara göre, Al-
manyanm Salamanka büyük elçiliği
ne tajdn edilecektir. 

Londrada elçi kim olacak 
Berlin 5 (A.A.) — Deveran eden ri

vayetlere göre Almanyanın Salaman
ka büjrük elçisi Von Stohrer, Londra 
büjmk elçiliğine tayin edilecektir. 
Tokyo için ise, geçen yaza kadar 
Şanghayda başkonsolos bulunan Von 
Kriesel'in ismi ileri sürülmektedir. 
Von Kriesel, B. Hitler'in en eski ve 
en samimî atkadaşlarındandır ve 1923 
Münih hareketine iştirak etmiştir. 

Almanyanın Roma büyük 
« elçisi 

Berlin 5 (A.A.) — Söylendiğine gö
re Almanyanın Roma büyük elçiliği
ne, B. Hitlerin en eski arkadaşla-, 
rmdan ve B. Mussolini'nin samimî 
dostlarmdan doktor Hans Frank ta:-
yin edilecektir. Doktor Frank, Alman 
hukuk akademisi reisi ve Alman hu
kukçuları şefidir, kendisi İtalyaya 
bir çok seyahat yapmıştır. Sanıldığı
na; göre bu husus için agreman şim
diden istenmiştir. 

Uç demokrat devlet 
(Baş tarafı 1 inci sahifede) 

Tokyo 5 (A.A.) —Bahriye Nezare
ti memurlarmdan bir zat Reuter ajaur 
smm muhabirine demiştir ki: 

Japonyamn esas deniz siyasetini de
ğiştirmesi için hiç bir sebep göremi
yorum. Bu siyaset neticesmde 1936 
senesinde Japon murahhas heyeti Lon
dra deniz kanferansından ayrılmıştır. 

Bu memur, İngiltere, Fransa ve A-
merika taraftndan verilen notalarm 
tedkiki neticesinde Japon hükümeti
nin bu mesele hakkında resmî bir ka
rar ittihaz etmesi lâzım geldiğini ilâ-
ye etmiştir. 

£1 arabaları talimatnamesi 
Bart hamaUığimn lağvından sonra 

kullamlmaya başlanan el arabaları
na yeknasak bir tip buhnak için yapı
lan tedkikler ikmal edilmiştir. Tesbit 
edilen el arabası numuneleri dün Da
imî encümene verilmiştir. Encümen 
araba numunesini tedkik ederek müm
kün olduğu kadar süratle bir talimat
name hazırUyacaktır. Bu talimatna
menin bir aya kadar çıkarılacağı 
ümid ediliyor. 

Yeni el arabaları 50 kiloya kadar 
eşya alabilecek hacimde iki tekerlekli 
ve firenlidir. Beheri sahibine 25 lira
ya mal olacaktır. Talimatname çık
tıktan sonra herkes bu arabadan kul
lanmağa mecbur tutulacaktır. 

Sohbet 
Baştarafı 3 üncü sahifede) 

Çocukluğumuzda okuduğumuz ve 
sonradan hayh mağııasız olduklan-
m anladığımız bağzı hikâyeleri bu
gün çocuklarımızın da okumasını is
teriz. Kendilerine onları okumağı 
menğetsek bile bizden gizli onlan 
kanşturmalaruu arzu etmez miyiz?... 
Niçin? Hatu-alanmıza kanştıklan ve 
şimdi çirkinlikleri, mağnasızlıklan i-
le daha bizi rikkate getirdikleri için... 
Nahvetimizden. Biz onlan okuyarak, 
o sarkılan duyarak büyümüşüz, ye
tişmişiz. Bizim biz olmamızda onla-
n n da teğsiri var. Ne dersek diyelim, 
kendimizden memnun olmamak ka-
bü midir? O halde pek sevdiğimiz, 
pek beğendiğimiz benliğimizin yoğ-
nılmasmda himmeti dokunan o hi
kâyeler, şarkılar bizim için «aziz» ol
muştur, çocuklarımıza da onlan bi
raz olsun öğretiriz. Nat Pmkerton'Iar 
büsbütün öldü mü? merak etme, in
san oğlunda bu alışma ve bu nahvet 
varken sen de, o sinirlendiğin, bayağı 
bulduğun şarkdarm bir hayh zaman 
yaşamasına hizmet edersin.» 

Nurullah Ataç 

Dünyalım en meşhur Polis hafiyesi 

SHERLOK HOLMES'in 
En marakh, heyecanh müthiş mace

rasını görmeğe hazırlanuuz. 
Bayramda T Ü R K sinemasmda 

AKŞAMDAN AKŞAMA^ 

Türk doktoru 
Pr. Âkil Muhtar ilme 

neler kazandırdı ? 
( Baş tarafı üçüncü sahifede ) 

6 — Bazı ilâçların yeni istimal yerlerini 
göstermiştir. 

7 — Kalbin ritmik hareketini durdur
mak ve yalnız tonisitesini muhafaza et
mek için bir metod bulmuştur. Bununla 
muhtelif yonların bu tonisiteye olan te
sirlerini tedkik etmiştir. 

8 — Karaciğerin ademi kifayesini mey
dana çıkartmak için bir usul bulmuştur 
ve buna istinaden Avrupa'da şimdi bir çok 
tedkikler neşredilmiştir. 

9 — Safra ifrazı üzerine kalevi sulann 
ve bu meyanda Karahisar suyunun tesir
lerini mütalea etmiştir. Bunların, aç kar
nına almdıklan zaman başka, ve yemek
ten sonra alındıkları takdirde gene baş
ka tesirler yaptıklanni meydana çıkar
mıştır. 

10 — Rie vereminin teşhisi üzerine, a-
pandisit hastalığındaki teşrihi tahavvül-
1er üzerine tedkikatım neşretmiştir. 

Muhterem âlime sordum: 
— Türkiyeye has hastahklar var 

mıdır ve bunlar üzerinde tedkikatta 
bulundunuz mu? 

Bizim memlekete has bir hastahk 
olmadığım, fakat bazı hastahklann 
bizde bazı hususiyetler arzettiğini 
söyledi. 

— Ne gibi? 
—Meselâ «necatoriase» barsak-

larda bulunan bir parazitin mahsu
lüdür ki, bizde bazı şekillerine dikka
ti celbettim. 

Üstada dedim ki: 
— Şimdi siz «beynelmilel bir türk»-

sünüz. Size bu sıfatınızla soruyorum: 
Türk doktorluğu ne mevkidedir? 

— Şüphe yok ki bizde tababet ye
ni bir hamleyle tekrar ilerlemeğe 
başladı. Genç meslekdaşlanm içinde 
istikbali çok parlak olanlar mevcud 
olduğunu görüyorum. Bilhassa şunu 
tebarüz ettirerek yazın; zira benim 
idealimdir: İçlerinden en müsteidleri 
Avrupa'ya gönderilecek olursa pek 
yüksek bir ilim muhitimiz meydana 
geleceğinde imamm vardır. Görme
den olmaz. 

Hep ağır mevzulardan bahsetmiş
tik. Bahsi biraz da havaîleştirmek 
isteyip sordum: 

— Hayatınızda en sevindiğiniz, en 
müteessir olduğunuz vakalar?... 

Meslekinden misaller göstereceğini 
sanıyordum; halbuki o, türk milleti
nin en sevinçli günlerinde sevinç, en 
felâketli günlerinde matem duydu
ğunu anlattı. 

Henüz altmış yaşmda olan bu kıy
metli âlimimizin, daha uzun seneler 
memlekete ve beşeriyete faydalar te
min etmesini diliyerek, onu*kıymetli 
asistanlarUe başbaşa bıraktım. Aşa
ğıya indiğim zaman, bekliyen hasta
larının bir çeyrek evvelkinden üç 
misline çıktığım gördüm. 

(Vâ - Nü) 

Topkapı Fıkaraperver 
cemiyetine teberru 

Topkapı Fıkaraperver müessesesi 
reisliğinden: Müessesemiz Sinob say
lavı merhum doktor Galib Hakkı Üs
tün vefatmdan evvel cenazesine çe
lenk gönderilmemesini, çelenk gön
dereceklerin bunlaim paralarmı 
müesseseye teberru etmelerini vasi
yet etmişti. Sinob saylavları Yusuf 
Kemal, Hüsameddin ve Hulusi çelenk 
parası olan 22 buçuk lirayı müessese
mize göndermişlerdir. Arzı teşekkür 
olunur. 

Bir ölüm 
Bir aydanberi yatmakta olan İnebolu 

muhabirimiz B. Sami Altıokun eşi Havva 
Altıok vefat etmiştir. Kederdide arka
daşımıza taziyetlerimizi sunarız. 

Şan konseri 
Dresden konservatuvarmdan me

zun bayan Speranca Princu tarafm-
dan 8 Şubat Salı akşamı saat 21 de 
Fransız tiyatrosunda bir şan konseri 
verilecektir. Programda garp musiki 
üstadlarının eserlerinden muhtelif 
paraçalar vardır. 

Şehir tiyatrosu dram kısmı 
Bu akşam saat 20,30 da 

S Ü R T Ü K 
3 perde 

Yazan: Mahmud Yesari 
Komedi kısmı: Bu gece saat 20,30 da 
(SÖZÜN KISASI) 4 perde komedi. Yazan: 

Von Schonthan, türkçesi: S. Moray 
Pazar günleri 15,30 da matine 

ŞEHZADEBAŞI TURAN TİYATROSU 
Sanatkâr Naşıd ve arka
daşları Hakkı Ruşen bir
likte okuyucu küçük Se-
miha ve Misel varyetesi 
Gündüz: 
Hekimoğlu vodvil 3 perde 
Gece: Macun hokkası 

komedi 3 perde 

ERTÜĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
^ • M M M j i ^ Yarın gece (Kadıköy -
^SS^^W Süreyya) Sah: (Bakir
c i ^ U T köy) Çarşamba: (Üs-
^ ^ ^ ^ küdar) sinemalannda 

^ > y ÇİFTE KERAMET 
y^ Vodvil 3 perde 
~ .Çeviren: Reşad Nuri 

Kadın terzisi 

CEMAL BÜRÜN 
Mevsim sonu münasebetile 7 şubat pa

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

TEBLİĞ 
9 Şubat Çarşamba 
için 20 kuruş saklayın^ 

ALEIMDAR sineması K 
^ ALEMDAR da 

İKİ ELE GEÇMEZ ESER i 

K I Z L A R 
M E K T E B İ 
S İ M O N E S İ M O 

ve: 
A VE 

BENJAMİNO 
M A R I Y A 
GİGLİ -
KATE DE NAGY 

FRANSIZ tiyatrosunda 
8 Şubat salı akşamı 21 de Viyana 

Konservatuvarmdan 
YUNAN ŞANTÖZÜ 

SPERANZA PRiNGp 
nun Yegâne Resitali 

Programda: MANON, TOSÇA, BOHE
ME, BUTTERFLY T. s. T. >.... 

Biletler tiyatro gişesinde satılmaktadır. 

GANTOR 

AL İ BABA 
Hindistanda 

T Ü R K Ç E SÖZLÜ 
Büyük Şark filmi 

Senenin en MUHTEŞEM, en fazla MUSİKİLİ, 
en ZENGİN ve en fazla DANSLI filmini görmek için 

Bugün; S Ü M E R sinemasına 
gidiniz ve bütün dünyada her gösterildiği yerde her seansda 

salonlanm hıncahınç dolduran 

NEVYORK DAMLARINDA 
fevkalâde filmini görünüz. Amerikanm en güzel 500 kızı ve 

11 caz ve 8 balet heyetinin iştirakile 
DORIS NOLAN ve 

GEORGES MURPHY 
tarafmdan çevrilen bu muazzam filmi mutlaka görünüz. 

Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 

C ARZU ve KANBER 
Türkçe sözlü Şark filmi 

FİLİM SANAYİİNİN HARİKALAR DİZİSİNDEN BİRİ: 
Ölmez kahramanların... Yılmaz şövalyelerin... Asırlardan asırlara... NesiUer-

,/̂ ,̂ Uen nesillere... Gelen şanlı zafer teraneleri... jL, | 
% ALEXANDRE DUMAS'nm şaheseri ^ ^ \ 

ÜÇ S i l â h ş o r l a r KÜRKÇE ^^ 
YARIN AKŞAMDAN itibaren fevkalâde müsamere Ue "^^^^-^ j 

SAKARYA SİNEMASINDA 
mmmı^mmt^^mm^^ Yerlerin şimdiden kapatılması tavsiye olımur. Telefon: 41341 ^ ^ B ^ ^ ^ ^ B ^ ^ ^ ^ 

Bugün TÜRK sinemasında 2 büyük fransızca film birden 

Fakir Talebe 
Herkesi hayran eden Fransızca muazzam operet 

Marlka RSck-Johannes-Heesters-lda Vufs 
Seans : 11 2,30 - 6 Suare 9,15 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine 

Başkasının kılığında 
2 saat kahkaha attıran fevkalâde neşeli komedi 

Armand Bernard - Andre Lefaure 
Seans: 1 - 4 - 7,30 

Bugün İ P E K Sinemasında 
Emsalsiz bir program « 2 büyük Ift^ birden:: 

LA BOHEM 
Baf rolde 

M A R T H A E G G E R T H 

SUİ DAVASI 
Başrolde 

DANİELLE DARRİEUX 
,Saat II -138 Tl 7«SQ da (Saat İ l Seki tfajsa taazUftUdıdır Saat 2, 6.45, 9,30 



SİYASÎ tCMAL: 
b'^M^:>«'^ ^ - ^ 

Almanya, İtalya ve Japonyanın 
anlaşmalarının kıymeti nedir? 
Japonya Bahriye Nezaretinin seîâ-

hiyettar mümessili; Japonya, Alman
ya ve İtalya arasındaki ittifakın bu 
üç devletten birinin diğerlerinin kuv
vetine güvenerek müstaküen harbe 
hazır bulunmaktan kendisini vareste 
sayacak bir mahiyette atmadığım be
yan etmiştir. Bu sözler üç büyük dev
let arasında müşterek hudvdlar byr-
lunmadtğtndan biri diğerine asker ve
recek vaziyette olmadığım anlatrmş 
oluyor. 

Bunların arasındaki ittifak birbiri
nin arkastm korumak ve lüzumu ha
linde yükünü hafifletmek şeklinde
dir. Meselâ, Sovyet birliği Asyada Jor 
ponya üe harb edecek olursa Alman
ya Avrupada Sovyet Rusyastm sıkış
tıracaktır. İtalya Akdenizde harbe 
mecbur kahrsa bunun karadan arka
sını Almanya; Fransaya ve müttefik
lerine karşı koruyacaktır. 

Aralarında ittifak yok denmesi si
yasî hir tabiyeden ibarettir. Amerika 
bile Ahnan, İtalya ve Japon bahri 
kuvvetlerini bir donanma olarak te
lâkki etmektedir. Amerikanın bahri 
işlerinin başında harekâtı bahriye 
reisi stfatHe bulunan amiral Leahy 

Amerika donanmasının yüzde 20 nis-
betinde arttırılması için hazırladığı 
programda mezkûr üç devletin do
nanmalarım bir bahrt blok olarak 
izah etmiştir. 

Hakikaten bugün Amerikanın bü
yük Okyanusta Japonya ile uğraş
maktan ve uzak Şarktaki müttefik
lerini kuvvet ve şiddetle müdafaadan 
çekinmiş olmasında yegâne âmil Ja
ponyanın deniz sularında donanma
sının ve bahri mevkiinin nakabüi 
cerh bulunması değOdir. Almanya üe 
İtalyanm orta ve cenubî Amerikada 
şimalî Amerika müttehid hükümetle
ri devletinin siyasî ve bahri nüfuzu
nu ve iktisat hâkimiyetini kırmak 
için her vasıtaya >müracaat etmiş d-
malan başka bir âmüdir. Amerika 
kıtasında faşistlik ve mutlak otorite 
rejimine mütemayil memleketlere 
İtalya üe Almanya hem mebzulen 
silâh veriyorlar hem de mahsullerini 
iyi bir fiatle kaldırıyorlar. Bir gün 
bahri kuvvetleri ile de yardımda bu
lunmaktan geri durmıyacaklardur. 
Amerikamn yüz senedenberi kuUan-
dığt Monroe kanunu bu kıtayı hima
yesine artık kâfi gelmiyor. 

Feyzullah Kazan • otoı aijULuv uunuum OJIUTIU Lısany i-cj^uAitni j.ı.cu<uu 
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Istanbulun îman meselesi 

Singapurde büyük manevra-

(Baş tarafı birinci sahifede) 
büyük Avrupa limanlarile ölçebilece
ğiz. Yalnız iç limana ilâvesi lâzımge-
len birşey varsa, şimdiki Sirkeci istasr 
yonunda marşandiz trenlerine mah
sus makas ve depolan söküp Yedlku-
leye götürmek ve kalacak sahayı ye
niden yapılacak liman antrepolarma 
tahsis etmektir? 

Mezbaha başka bir yere 
kaldınlmalı mı 

Hele, hocamın en mühim bir eseri 
ve İstanbul belediyesine en büyük 
hizmeti olan, ayni zamanda belediye
nin vandat bakımından desteğini teş
kil eden mezmahayı şimdiki yerinden 
kaldırmayı düşünmesini aklım alma
dı. BelM mezbaha Halicin daha iyi 
bir yerine kurulabilirdi. Fakat mevki 
itibarile Haliç, mezbaha için yaratü-
nuş çok merkezî bir yerdir. Soğuk ha
va buz depolan ve fennî hayvan ahır-
larile de takviye edilen o civarda 
hayvan deri ve barsak vesair hasıl&tı-
hı işlemeye yarıyan bir çok müessesat 
yapıldıktan sonra bunlann kaldml-
öıasmı istemek doğru olabilir mi? Bü
tün bu müesseseler muvakkat telâkki 
olunabilir mi? 

Yapılacak $ey Halici 
temizlemekitr 

Burada yapılacak birşey varsa, Ha-
Mçin temizlenmesinden ibarettir. Bu 
sayede sulara temin edilecek cerejran 
ile birikintilerden mütevellid mazar
rat kalkacağı gibi umumî nakliyat ba-
kımmdEin bir çok kolaylıldar ve fay
dalar husule gelmiş olacaktır. Hocam 
Haliçten bütün antrepolarla fabrika
dan da kaldırmak istiyorlar. Aciz 

fikrimce bu dilek çok lüks birşey olur. 
Halici tabiat tersane, antrepo ve fab
rika merkezi olmak üzere yai'atmış. 
Buradaki müessesatı kaldırmakla ik
tisadiyatımızı kökünden sarsmış olu
ruz. Böyle bir tehlikeyi kabul etmek 
için ise sebeb yoktur. 

Profesör Gemilin en musib gördü
ğüm düşüncesi şudur: 

İstimlâk yapılacak sahalarda ka
nunun vermiş olduğu salâhiyetten is
tifade edilmek suretile biraz fazla de
rinlik elde ederek belediye menfaatine 
satmak ve hükümetin imâr için tah
sis ettiği ve edeceği paralan belediye
ye vererek biran evvel İşe başlamasını 
ve bazı varidat menbalan temin eyle
mekten ibarettir. 

Büjrük önderimiz Atatürkün ve hü
kümetin tasviblerine iktiran eden B. 
Proste projesi katî bir karar ve prog
ramdır. Benim dileğim, saltanat ida
resinin asırlarca bir çivi bile çakma
dığı imâr işine Cumhuriyet hükü
meti milyonlar tahsis etmek lûtfunda 
bulunmuşken biran evvel işe başlan-
maU ve hükümetçe dahi takarrür et
tiği gibi Yenicami etrafım açmakla 
işe mübaşeret edilmelidir. 

Ne yazık ki, on üç sene evvel yaptı-
nlan Re. Leurker projesi velev B. 
Proste'm kadar kıymetli olmasa bile 
bir kenara atümayıp ta tatbikatına 
geçilmiş olsaydı, hiç değilse İstanbu-
lumuz bugünkü acıklı vaziyette kal
mamış olurdu. Maahaza zarann nere
sinden dönülse kârdır. Hazır Aatamız 
elini bu işe uzatmışken belediyemiz 
biran evvel işe başlamışlardır. Le]rte ve 
lealle ile vakit geçirilmesine şaşarım. 

Tramvayla otobüs çarpıştı 
Dün gene bir otobüs - Tramvay 

Müsademesi olmuştur. Vatman Hur-
şidin idaresindeki Şişli - Beyazıd tram
vay arabası Beyazıd kavsinden dön-
öiekte iken Fatih tarafmdan gelen 
şoför Kadrinin idaresindeki 3291 nu-
''^laralı otobüsle çarpışmış, şoförün 
iyi manevrası, şiddetli bir müsademe-
* ^ önüne geçerek yalnus tramvay
la otobüsün yan kısımlalının hasara 
üğramasile tehlike savuşturulmuş-
tur. Vatman ile şoför yakalanarak 
baklarmda kanunî takibata glrişü-
öıiştir. 

iki tehdidci mahkûm oldu 
Beyoğlunda Laldner adında bir 

adaJna tehdid mektubu yazarak İM 
bin lira istemekten suçlu Yorgi, Har 
î'alâmbo ve Koço adlanndaki üç gen
cin muhakemeleri dün ikine ceza 
rnahkemesinde bitirilmiştir. Muhake-
»le neticesinde imzasız tehdid mek-
^ b u göndermek suçu sabit olduğun
dan bunlardan Yerginin bir sene se-
*̂ lz ay, Haralâmbonun bir sene müd
detle hapislerine karar verilmiştir, 
^iğer maznun Koçonun bu suça İş
tirakine dair delU bulunmadığmdan 
*>eraet etmiştir. 

Bakır fabrikası yangını 
tahkikatı 

Geçenlerde geceleyin Cağaloğlunda 
bir bakır fabrikasınm tamamile jran-
masile neticelenen yangm etrafmda 
müddeiumumilik tahkikata devam 
ediyor. Müddeiumumîlik tarafmdan 
şimdiye kadar ya'pılan tahkikat neti
cesinde yangmda kasid bulunduğuna 
dair bir delil elde edilememiştir. Elli 
beş bin liraya sigortalı bulunan bu 
fabrikada yangm neticesinde vuku 
bulan zarar ve ziyanm yüz kırk bin 
liradan fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

Fabrika bekçilerinden bir kaçı, var 
zifelerini ihmal ve tesejrjrüb ederek 
yangma sebebiyet vermek suçundan 
dolayı zan altma almmışlardır. Tah
kikatın bir müddet devam edeceği 
anlaşılıyor. 

İtfaiyeye hava tehlikesine 
karşı yardım tahsisatı 

Belediye, itfaiyenin hava tehlikesi
ne karşı icab eden âletlerle teçhizi 
için yardım tahsisatı ayırmıştı. İtfa
iyeye bu hususta vilâyet bütçesinden 
de yardım edilmesi muvafık görül
müştür. Bu maksadla 938 vilâyet büt
çesine 30,000 liralık tahsi^t kon
muştur. 

lar başladı, 45 lik ağır 
toplar patlıyor 

Şubatm ikinci günü Singapurdaki 
İngiliz kuvvetlerinin manevralan baş
ladı. Ayni zamanda bir nümayiş ma
hiyetinde olan bu manevralara 27 
harp gemisi, 30,000 asker ve takriben 
100 tajryare iştirak ediyor. Talimlerin 
ve nümayişlerin dört gün kadar süre
ceği tahmin edilmektedir. İngilizler, 
bu «hattıüstüva Gibraltar» mda yap-
tıklan manevralarla iki gaye taklb 
ediyorlar: 

1 — İngiUz donanması Şarktan 
gelen bir düşman donanmasmı Sin
gapur'a istinad ederek Hint denizine 
ve ondan sonra Kızıldenize girmekten 
menedebilir mi? 

2 — Singapur denizden ve karadan 
zaptolunabllir mi? 

Bu manevralarda ilk defa olarak 
Singapur kalelerine konulan 45 İlk 
toplar faaliyete geçmiştir. Bu topla-
nn namlulan 30 metre uzunluğunda 
ve mermileri de 1.500 küo ağırhğmda-
dır. Mermiler, yapılan tecrübelere na
zaran her hangi bir harp gemisinin 
zırhını delip geçecek kabiliyettedir, 
Singapurun 45 lik topları 50 kUomet-
redeki hedeflere kadar erişebilir. 

Singapur 30 kilometre uzunluğım-
da ve 19 kilometre derinliğinde kü
çük bir adadır. Donanma, Singapur 
şehrinden 22 kilometre uzaktaki Yo-
hore boğajanm Şangl mevkiinde du
rur. Buradan denize kadar olan me
safe 19 kilometredir. Bataryalar v© 
tahkimat Şangi etrafmda yanm da
ire çevirir. Tayyare toplan pek fazla 
miktarda mevcuttur. Bu toplar pek 
mahirane bir surette hurmalıklar ara
şma gizlenmiştir. Şangi etraftndaki 
arazi tepeliktir. 

Yapılan manevra bir nevi 
nümayiş mahiyetindedir. 
Bu nümayişe 27 harp ge
misi, 30,000 asker ve 100 

ta3ryare iştirak ediyor 

Bugün 11 milyon ingiliz lirası sar-
file vücuda getiriledn tahkimatm bu
lunduğu yerler bımdan bir kaç sene 
evvel içerlerine nüfuz edilemiyen ba
taklıklardan ibaretti. İngiliz mühen
disleri orada, ucuz bulduklan amele 
ücreti sayesinde bir mucize yaratmış
lardır. Evvelce mevcut olan büjoik 
petrol tanklan emin görülmediği için 
yeniden yer altında, tayyare hücum-
larma karşı mahfuz petrol ve benzin 
depolan vücuda getirilmiştir. 

Singapurun stratejik noktai naza
rından haiz olduğu mevki emsalsiz 
denilecek derece müsaiddir. Singapur 
sonsuz ve hesabsız bir çok adacıklarla 
muhattır. Bunlann arasmdaki dar 
yoUarm mayinlerle kapatılması pek 
kolaydır. Onım için Singapunm de
nizden ele geçirilmesine imkân yok
tur. 

Ancak, karadan yapılacak bir hü
cuma karşı ada kendisini o kadar ko
lay müdafaa edemez. Şayed bir düş
man Johone'nin şimalinde, donanma-
sma istinad ederek karaya asker, ağır 
toplar, bomardıman tayyareleri ve 
tanklar çıkarmağa muvaffak olursa 
Singapunm «arka kapısmdan» zapte-
dilmesi tehlikesi baş gösterir. İngiliz-
amirallerinden Sewara geçenlerde bu 

tehlikeyi açıktan açığa İleri sürmek
ten çekinmedi. Bundan da anlaşüıyor 
ki bir İngiliz - İtalyan harbinde Ja
ponya İtalyaya yardım edecek olursa 
o zaman Singapur büyük bir tehlike 
karşısmda kalacaktır. Bir iki gün eı-
vel başhyan büyük manevralar bu va
ziyeti değiştirmeğe kâfi değildir. 

Singapur şehri, İngiltere tarafından 
yapılan manevraları büyük bir me
rak ve alâka ile karşılamıştır. Çünkü 
manevralar o ıklımda hüküm süren 
müthiş sıcaklarda ve geçirilen yekna-
sak hayatta büyük bir değişiklik hu
sule getirmiştir. Hele Amerika tara
fmdan gönderilen ve manevralan 
seyredecek olan üç kruvazörün 
gelişi dedikoduları büsbütün art
mıştır. Bu hadiseden dolayı en zi
yade meraka düşenler Singapurda 
oturan Amerikalılardır. Çünkü Itru-
vazörlerin bir davet üzerine mi geldi
ğini, kimin tarafından davet edildi
ğini, davet edilmedise niçin Singapu-
ra kadar zahmet ettiğini hiç kimse 
bilmiyor. 

Her halde Amerikan kruvazörleri 
İngiltere tarafmdan davet edilmiş ol
sa bile bu cihet itiraf edilmiyor, bilâ
kis gizli tutuluyor. İngilizler tarafm
dan Singapurda neşrolunan gazete
lerde intişar eden havadislerde Ame
rikan kruvazörlerinin kendiliğinden 
geldiği bildiriliyor. Bu havadislerin 
neşrindeki makssul, Singapurda İngi
lizler manevra yaparken Amerikan 
harp gemilerinin de oraya davet edil
miş olmasma Japonlann mâna ver
melerine ve kızmalanna mâni olmak» 
tır. 

Taman dolndfncı 
Elise Bıırton 

Yaman kadın 
Prenses unvânile 

dolandırmadığı adam 
bırakmamış 

Paris zabıtası çok 
yaman bir dolan-
dına kadm yakar 
lamıştır. ĝuı jrar 
çuu aşkm olan 
bu kadın, kendi-

I sine prenses Erick-
son unvanı yere* 
rek ve gittiği yer
lerde petrol krali' 
lun hemşiresi olr 
duğımu söylly»* 
rek yüksek adan> 
lar ile münasebet
ler ıtesls etmiş ve 

milyonlarca para dolandırmıştır. Bu 
dolandıncı kadın, son zamanlarda 
Parisde bir buçuk milyon frank mur 
kabilinde mükellef bir konak satın 
almış ve para yerine bankaya karşılir 
ğı bulunmıyan bir tsünm çekler ver
miştir. 

Konağı satanlar paralarım almak 
için bankaya müracaat ettikleri zar 
man prenses Erickson nammda bir 
kadm tanımadıklan, böyle bir kad^ 
mn bankada parası bulunmadığı c*-
vabım almışlar ve derhal zabıtaya baş 
vurmuşlardır. 

Fransız zabftası yaptığı tahkikat 
neticesinde, bu kadımn prenses oW 
madiği, Istokholmda doğmuş EMe 
Burton nammda on beş defa mah
kûm olmuş sabıkalı bir kadın oldu» 
gunu meydana çıkarmış ve kendisini 
tevkif etmiştir. 

Otobüs tahkikatı 
otobüs meselesi hakkında Mülkiye 

mûfettişlesri tahkikata devam ediyor
lar. Müfettişler dün cumartesi olma
sma rağmen akşama kadar çahşmıç-
lardır. Tahkikatm süratle ikmaline 
çalışılmaktadır. 

Müfettişler iki gün evveline kadar 
şikâyetçileri dinlemek suretile tahki
kata devam etmişlerdi, İki gündenbe-
ri de şikâyetçilerden ziyade otobüs im
letme ruhsatiyesini alanlan dinleme
ğe başlamalardır. 

Şehinşahm refikaları 
Tahrana avdet etti 

Şehinşalun refikaları bir kaç ay 
Berlinde kaldıktan sonra Tahrana 
avdet etmişlerdir. Yukanda Ş^ünşar 
hm refikaları, kızı ve damadı ile Ber^ 
Un istasyonımda görünüyor. 

İzmirde iki doktor hakkında 
tahkikat yapılıyor 

izmir (Akşam) — İzmirde Karar 
taşta oturan binbaşı B. Sadık gecele
yin ansızm fenalaşmış ve telefonla 
İki doktor davet edilmişse de istirar 
hatlerinl feda etmiyen doktorlar ge
celeyin evlerinden çıkmamışlardır. 
B. Sâdık, esid bir kalb hastahğı yür 
zünden vefat etmiştir. Davet edildik
leri halde gecelejrin hastanm evine 
gitmiyen iki doktor hakkmda tahki-
*-̂ t yaiMhyor. 

Kıskanç koca 
Kalbine saplanan kendi 

bıçağile iki gün sonra öldd 
İmir 5 (Akşam) — Bahribaba par

la civarmda kıskançlık jrüzünden fe
ci bir valfia olmuştur. Taksi şoförle
rinden B. Reşad bir müddetten bert 
kansmdan şüphe ediyormuş. Bir g&-
ce sarhoş olmuş ve Bahribaba parkı 
civarmda üç genç kadına rastlaımş, 
onlara, karısınm kendilerile gezip 
gezmediğini sormuştur. 

Kadınlar, böyle bir şey olmadığını 
söylemişlerse de B. Reşad, belinden 
bir bıçak çıkarmış, kadınlara hücum 
etmiş, onlar kaçmışlardır: B. Reşad, 
kadmlan kovalarken yere düşmüş ve 
o sırada elinde bulunan bıçak, kalbi
ne saplanmıştır. Kıskançlık yüzündoi 
yaralanan Reşad, Memleket hastane* 
sinde iki gün tedavi altmda kahmşsa 
da yaraşırım tesirUe ölmüştür, 

İsmail berâet etti 
Geçen cuma günü akşamı. Alemdar 

polis merkezi memurlan tarafmdan 
İsmail isminde birini, cadde üzerinde 
sarhoş bir halde vesaiti nakliyejri dur
durmak ve istirahatı umumiyeyi selb 
etmek suçlarile yakalıyarak cürmü 
meşhud mahkemesine vermişti. 

Kumkapıda Bâlipaşa yokuşunda bir 
yazıhanede muakkıplık ve daktiloluk 
yaptığım beyan ile gazetemize müra
caat eden B. İsmail mevzuubahis va
ka gecesi bir otomobil ve tramvay ta
rafmdan ezilmemek için bunlara işar 
ret etmiş olduğunu, bu sırada Alem
dar komiseri tarafından karakola gö
türülerek cürmümeşhud sulh ceza 
mahkemesine sevkedildiğini ve evvel-
Id gün biten muhakemesi neticesinde 
de bu hareketinin suç teşkil etmediği 
cihetle beraetine karar verilmiş oldu
ğunu bildirmektedir. 

Vapurda kaza 
Limanda bulıman Ege vapuru an-

barmda çalışan tahmil ve tahliye 
amelesinden İsmail bir sapan demi-
rinin ayağına düşmesile yaralanmif 
ve kırılmıştır. Polis, Ismaili BearoğlU 
san yakalanmıştır. 

II 
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Samsunda bir çok büyük 
binalar yaptırılıyor 

Vilâyet dahilinde yeni yeni köprüler ve şosalar 
yaptırılmairta esiâleri de tamir ettirilmelrtedir 

wt0tımım^t0t^ik 

LIERD 

Safrada Kızılınnak Özerinde Kurulan 254 metrelik bfiyük beton arme köprü 
Samsun (Akşam) — Vilâyetimiz 

dahilinde yol ve köprü inşaatma 
ehemmiyetle devam edilmektedir. 
Tamamen bozuk denecek bir vaziyet
te olan Samsun - Bafra yolunun 33 
kilometrelik kısmı vilâyet bütçesin
den tahsisat verilmek suretile geçen
lerde 163 bin liraya müteahhidine 
ihale edilmişti. Bir müddettenberi 
yapılmakta olan bu yolun birkaç ay 
sonra bitirileceği söylenmektedir. Bu 
kısım bitiriUdikten sonra Engizden 
Bafraya kadar olan 23 kilometrelik 
ikinci kısmınm da esaslı bir şekilde 
yeniden yapılmasma başlanacaktır. 

Terme kazası ile Ünye arasında 
idarei hususiyece ve (50) bin lira 
sarfile yaptırılmakta olan iki -büyük 
betonarme köprünün inşaatı da! bi
tirilmiştir. Bu köprülerden biri Ter
me kazası içinde ve Terme suyu üze
rinde, diğeri de Miliç ırmağı üzerin
dedir. Terme ile Ünye arasmdaki bo
zuk yollarm tamirine de başlanmış
tır. Alaçamdan Sinop hududıma ka
dar olaiı kısım da vilâyetçe yeniden 
yaptırılmıştır. 

Samsun - Çarşamba, 6afra - Ala
çam, Samsun - Havza, Lâdik ve Vezir
köprü yollan çok iyi bir haldedir. Bu 
yollar üzerindeki ufak tefek bozuk
luklar da düzeltilmiş ve gene bu yol-
lai- üzerindeki irili ufaklı bütün köp-
riiler de betonarme olarak yeniden 
inşa olunmuştur. 

Üç dört yıl önce Çarşambada Ye-
şihrmak üzerinde kurulan muazzam 
köprüden sonra bu yü da 225 bin lira 
sarfile Bafrada Kızılumak üzerinde 

yapüan ve (Çetinkaya) köprüsü adı 
verilen muhteşem kemer köprünün 
inşaatı da bitirilmiş ve açılış töreni 
yapümıştır. 

Bafra ve çevresi için büyük kıyme
ti haiz olan bu muaazam köprü ta
mamen betonarme olarak inşa edil
miştir. 254 metre uzunluğu vardır ve 
7 kemerlidir. Bundan başka geıüş 
bir sahaya yayılan nehir yatağı ya;-
püan esaslı tesislerle yedi gözden 
mürekkeb bu köprünün altma çev
rilmiş bulunmaktadır. 

Bugün vilâyet dahilinde Samsun -
Bafra şosesi hariç olmak üzere kaza
ları merkeze bağlıyan bütün yollar 
mükemmel bir haldedir. Samsunla 
Bafra arasındaki bozuk yolun yapıl
ması da bitirildikten sonra: Sinob hu
dudundan Ordu vilâyetinin Ünye ka-
zasma kadar olan sahil kara nakhya-
tı çok kolaylaşmış olacaktır ve Ünye-
den Alaçama kadar otomobille bir 
kaç saatte gidilebilecektir. 

Samsunda büyük binalar 
Samsun merkezinde 57 bin lira 

sarfile vücude getirilecek modem 
postahanc binasının temelatma me
rasimi yapılmıştır. Yeni postahane-
nin inşaatı haziran ayında bitirile
cektir. 

Bundan başka gene bu cadde üze
rinde ve yeni posta binasımn karşı
sında Cumhuriyet merkez ve îş ban
kadan da bir°r güzel bina yaptırar 
caklardır. Bunlann inşasına da pek 
yakında başlanacaktır. 

Tayyaire cemiyeti tarafından büyük 
tayyare binasının inşaatma da baş^ 

Kilisin su iiıtiyacı 
Bu sene İçinde 
şehre su gelecek 
Küîs (Aksata) — Üç yüdanberi ka

zamız kaymakamlığını yapmakta 
olan B. Necmeddin Ergin bütün ka
sabalıların ve köylünün sevgisini ka
zanmıştır. 

Üç sene evveline kadar bir harabe-
jar maiızarası taşıyan Kilisin umumî 
çehresi bu kısa müddet İçinde çok 
değişmiştir. Yirnü altı bin nüfusla 
geniş kasabamn her semt ve köşesin
de yepyeni bir güzel esere raslanmak-
tadır. Yollar açümakta, ana caddeye 
parke döşenmektedir. PaS-k yapılmış
tır. Kilisin elektrik derdi de halledil
miştir. 220 volt kudretinde olarak 
tesis edilen fabrika şehri tamamile 
tenvir etmiştir. Su ihtiyacı 938 jrdı 
içinde temin edilecektir. 

Kiliste kültür hareketleri çok can-
hdır. Bir orta, tam ve nakıs teşkilâtlı 
beş ilkmekteb olduğu halde ihtiyaca 
gene kâfi gelmemektedir. Dokuz köy
de mekteb açümıştır. Saym ilçebayın 
himmetile üç köyde modem ilkokul 
kuraklan tesis edilmiştir. 

Yozgad umumî meclisi 
toplandı 

Yozgad (Akşam) — Yozgad vali
sinin riyasetinde vüâyet umumî 
meclisi toplanmıştır. Meclis, Büyük
lere tazimlerini iböığa. karar verdik
ten sonra vilâyetin bir seneUk icraa
tım tedkik etmiş ve her sene açıkla' 
kapanan vilâyet bütçesinin bu sene
ye âit vergi tahakkuklannm tama
mile tahsil edilmiş olmasmı ve vi
lâyet kasasmda 200,000 Ura mev-
cud bulunmasını takdirle karşüamış-
tır. 
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lanmıştır. Bu bina için 46 bin lira 
sarfedUecektir. Üç kat üzerine ve üç 
kısım olarak yaptınlmakta olam tay
yare binasımn altmda piyango gişe
leri, mağazalar, orta kısnunda cemi
yetin daireleri üst kısımda şehrimiz
de aiçüması karariaştmlan Türkku-
şıma tahsis edüecektir. 

Belediye ve hususî muhasebenin 
yardımile 110 bin liraya yapılacak 
olan büyük Halkevi binasmm pro
jeleri hazırlanmıştır. Bu binanm in
şaatma da yakında başlanacaktır. 
Bundan başka bu sene belediyece yap-
tmlması karariaştmlan mezbaha in
şaatına da başlanacaktır. Bütün te-
ferrüatile 150 bin liraya çıkacidc olan 
Samsun mezbahası 50 bin kişilik bir 
şehrin ihtiyacmı fazlasile karşüıya-
büecek bir şekilde olacak,kesim, pa-
çahane, bağlrsakhane, soğukhava de
polan, dinlendirme dairesi, hayvan 
ahırlan, satış mahalleri ve memu
rin dairelerini ihtiva edecektir. 

Atina mektupları 

Yarım kalan hükümet 
darbesi teşebbüsü 
Yunanistan tarihî kıymeti haiz camileri 

muhafaza etmeğe karar verdi 
AtİTM (Hususî) — B. Metaksasm 

iş başına geçmesinden sonra feshedil
miş olan eski siyasî fırkalar, hükü
met aleyhinde olarak geçen hafta 
gizliden gizliye halka dağıttıkları 
beyannataelerle tekrar canlanmağa 
teşebbüs etmişler, fakat zabıtamn 
müdahalesi üzerine maksatlanna 
muvaffak olamamışlardır. • 

Atina zabıtası, lâğvedilmiş ola'n es
ki siyasî fırkalar şeflerinin bir müd
dettenberi gizlice toplanarak bir şey
ler hazırlamak istediklerini haber al
mış, bunların yapmağa kalkışacak
ları her hangi bir hareketi derhal 
bastırmak üzere lâzım gelen tedbir
leri ittihaz etmişti. 

Zabıtanm tahminleri boşa çıkma
mış, eski siyasî fırkaların gizlice bas
tırarak halka dağıttıkları beyanna
melerin müsveddeleri ele geçirilmiş, 
yapüan tahkikat neticesinde buna 
ön ayak olanlar derhal yakalanarak 
uzak adalara sürgüne gönderilmiştir. 
Hükümet, akim kalan hükümet dar
besi hareketini ve müsebbipleriıün 
yakalanarak Atinadan uzaklaştırü-
dıklannı kısa bir tebliğ ile halka ha
ber vermiştir. 

Alman malûmata göre esM fırka-
cüar tarafmdan halzırlanarak halka 
dağıtılan beyannameler, baştan aşa
ğıya kadar Başvekil B. Metaksas 
aleyhinde yazümış, sonunda da halk 
ve ordu, bugünkü hükümeti devir
mek için ayaklanmağa davet edil
mişti. 

Bu hükümet darbesi teşebbüsünde 
eski siyasî fırka şeflerinden hangUe-
rinin medhaldar olduklannı öğren
mek kabil olamamıştır. Salâhiyettar 
makamlar, bu hususta azamî ketu
miyet göstermekte ve hiç bir isim 
vermemektedir. 

Fakat ağızdan ağıza dolaşan riva
yetlere inanmak lâzım gelirse bu ha
rekette eski Başvekil B. Mihalakopu-
los, eski terakkiperver ahrar fırkaSi 
reisi B. Kafandaris ve Venizelist fır
kası reisi B. Sofulis terakkiperver fır
kası reisi B. TeotoMs varmış. Fakat 
bu rivayetlerin ne dereceye kadar 
doğru olduğunu tevsik etmek kabil ola
mamıştır. 

Bütün Atina gazeteleri, başmakale
lerinde, memleketi eski anarşiye sü
rüklemeğe matuf olan bu hareketin 
faillerini şiddetle muahaze ediyorlar. 
Yunanistanm, Başvekil B. Metaksa-
sm âkUâne idaresi altmda, milletin 
bünyesini kemiren siyasî kin ve hu
sumetleri vmutairak birleştiğini, her 
sahada seri bir kalkmmaya adım at
tığını kaydediyorlar, sonımda da hü

kümetten hâlâ îikıllanmamış olan, 
memleket ve mUleti bir türlü rahat 
bırakmıyaiı politikacılara karşı şid* 
detle hareket etmesini istiyorlar. 

Tarihî camiler muhafaza 
edilecek 

Yunan hükümeti, Yunanistanda 
ve bilhassa Makedonya ve Yanyada 
bulunan ve tarihî kıymeti haiz olan' 
camileri, muhafazaya karar vermiş
tir. Bunlar haricî ve dalülî şekilleri 
değiştirilmeksizin ya olduklan gibi 
veyahud müzeye çevrilerek muhafa
za edilecektir. Atina gazeteleri, Tür
kiye Cumhuriyetinin Ayasofya ca
misini müzeye ifrağ etmesirü ve eski 
mozayiklerin meydana çıkaülmasıni 
büyük bir memnuniyetle kaydediyor
lar. 

Yunan radyo istasyonları 
Atinada yapılmakta olan 15 küo-

vatlık muvakkat orta dalgalı istasyon 
binası bitmiştir. Şimdi makinelerin 
montajı yapümaktadır. Bu istasyon 
mart ortasmda neşriyata başlıyacak-
tır. 

Bundan başka Yunan hükümeti 
üç daimî raüyo istasyonu inşası için 
bir Alman şirketüe mukavele yapmış
tır. Bu istasyonlar Atina, Selanik v« 
Korfuda inşa edileceklerdir. Atinada 
biri 10 kilovatlık kısa, diğeri 100 ki-
lovatlık orta dalgalı iki istasyonla Se-
lânikte 15, Korfuda 5 kilovatlık bi
rer orta dalgalı istasyon inşa edile
cektir. Bu istasyonlar, iki sene zar-
fmda ikmal edüecek ve 150 milyon 
drahmiye yaiıi bizim paramızla aşağı 
yukan 1,800,000 küsur liraya mal ola
caktır. Bımlar yapılmcıya kadar Ati
nada inşaatı biten 15 kilovathk ortaf 
dalgalı muvakkat istasyon neşriyatı
na devam edecektir. Alman şirketi, 
yapacağı üç ra;dyo istasyonunu 25 
sene işletmek imtiyazmı almıştır. Fa
kat mukavele mucibince Yunan hü
kümeti, şirketin yan kânnı alacak, 
neşriyatmı kontrol edecek ve yapıl-
masmı münasib göreceği neşriyat 
için de şirkete hiç bir para vermiye-
cek, beş sene sonra isterse, bedelini 
vermek şartüe, bu istasyonlan satın 
almak hakkını haiz olacaktır, 

• • • 
Bayramlanmzm sahici bayram 

olabilmesi için bizi yaşatan top-
raklann selâmetini hatırdan çı
karmamalıyız. Göklerimizin ko-
runmasmı, felâkete uğnyanlann 
yardımma koşmağı, kimsesiz yav
ruları ölümden kurtarmağı ımut-
mamalıyız. 

Aile Dostu 
Tefrika No. 37 

Tercüme eden: 
Selâmı Sedes 

B. Walter: • 
— O kadmı gidip bizzat görünüz 

ve öyle bir tekzip yazmız ki, bir daha 
hakkmızda böyle şeyler yazamasm-
1ar. Dedikodudan bahsediyorum. Ga
zete için de, sizin için de, benim için 
de fena oldu. Bir gazeteci şüphe altm
da kalmamalıdır., Sezann karısı gi
bi... 

Duroy yanma Saînt-Potin'i aldı, 
arabaya bindi: 

— Montmartre'da Ecureuil soka-
ğmda 18 numaraya... 

Kocaman bir binaydı, altı kat tır-
mandüar. Yün ceketli ihtiyar bir ka-
dm kapıyı açtı, Saint-Potin'i görün
ce dedi ki: 

— Yine benden ne istiyorsunuz? 
Saint-Potin: 
— Arkadaşım polis müfettişidir, 

başmıza geleni öğrenmek istiyor, dedi. 
Bunun üzerine anlatarak içeri 

aldı: 
— Sizden sonra bilmem hangi gar 

zete için iki kişi daha geldi. 
Sonra Duroy a baktı: 
— Bu bay mı öğrenmek istiyor? 
— Evet. Sizi ahlâk zabıtası tevkif 

etti mi? 
Kollarmı havaya kaldırdı: 

— Allah vermesin, Allah verme
sin!.. Benim bir kasabım vardır, 
iyi mal verir amma eksik tartar. Bu
nu sık sık farkeder ainma ses çıkar
mazdım; o gün damadımla kızım ge
lecekti, pirzola alıyordum, bir de bak
tım, kalmış pirzola kemiklerini tartı
yor. Bu kemiklerle zerzevat pişirebi
lirdim amma, pirzola isterken artık 
kemik alamazdım. Almam, dedim, ser
sem bunak dedi. Terbiyesiz, dedim, 
böyle diye diye ağız dalaşma başladık, 
derken etrafımıza yüz kişi toplandı, 
gülüyorlar, kahkahalarla gülüyorlar
dı. Bir polis memuru geldi, bizi mer
keze götürdü. Gittik, ifade verdik, çık
tık. Artık yüzüne bakmıyorum, başka-
bir yerden alışveriş ediyorum, kapısı
nın önünden bile geçmiyorum. 

Sustu. Duroy sordu: 
— Bu kadar mı? 
— İşin doğrusu bu. 
Bir kadeh likör ikram etü, Duroy 

içmedi. Kadın raporda, kasabın eksik 
tarttığmm yazılmasını istiyordu. 

Duroy, gazeteye gelince cevabmı 
yazdı; Aubert kadmm bizzat gördü
ğünü, ahlâk zabıtası tarafmdan tev
kif edilmediğini, bir pirzola kavgası 
neticesi merkeze kadar gittiklerini 

kaydetti ve şöyle bitirdi: 
«Plume muharririnin öteki iddia-

lanna gelince, dudak bükerim. Esa
sen maske altında yazüan o gibi şey
lere cevap verilmez— Georges Duroy* 

Bay Walter üe Jacques Rival bu ce
vabı kâfi gördüler ve hemen o gün, 
havadislerin sonunda neşredilmesine 
karar verdiler. 

Duroy eve erken döndü; biraz hele
canlı, biraz endişeliydi. Acaba öteki 
ne eevap verecekti? Kimdi? Neden on^ 
böyle hücum ediyordu? Bu işin so
nu fenaya çıkabilirdi. Rahat uyuya-
madı. * 

Ertesi günü gazetede cevabım oku-
yımca, daha şiddetli buldu. Biraz da
ha hafif ya^abilirdL 

Bütün günü humma içinde geçirdi 
ve gece yine rahat uyuyamadı. Şa
fakla beraber kalktı. La Plume'ü al
mağa gitti. 

Hava soğumuştu; etraf buz tutmuş
tu, henüz bayilere gazeteler gelme
mişti. Duroy ilk makalesini hatırladı. 

Nihayet gazeteler geldi, La Plume'ü 
Duroy aldı, açtı, cevabı okudu: 

La Vie Française'de Duroy denen 
biri bizi tekzip ediyor ve bizi yalancı 
çıkarırken kendisi yalan söylüyor. 
Aubert kadının mevcud olduğunu, bu 
kadının bir zabıta memuru tarafın
dan merkeze götürüldüğünü itiraf 
«ediyor. Buna bir tek kelimeyi ilâve 

etmesi kalıyor. «Zabıta memuru» sö
zünden evvel bir «ahlâk» kelimesi ya
zarsa' olur biter. 

«Ancak bazı gazetecilerin vicdanı ka-
büiyetlerüe ajmi seviyededir. îşte im
zamı da atıyorum: Louis Langremont» 

Duroyun kalbi hızlı hızlı çarpma
ğa başladı. Hemen evine koştu, ne yap-
tığmm da; farkma varmadan giyindi.. 
Onu tahkir etmişlerdi, hem de öyle 
bir tahkir etmişlerdi ki, tereddüde ma
hal yoktu. Neden? Hiç. KasabUe kav
ga eden ihtiyar bir kadm yüzünden. 

Acele acele giyindi, saatin sekiz ol-
masma rağmen, B. Walter'e gitti. 

B. Waleter kalkmış Plume'ü okuyor-
dı. Duroyu görünce, ciddî bir tavırla: 

— Artık rücu edemezsirüz, dedi. 
Duroy bir şey söylemedi. Direktör 

devam etti: 
— Gidip Rival'i bulunuz, o ne yap

manız lâzım gelen şeyleri yapar. 
Duroy bir şey mırıldandı, çıktı, Ri-

vale gitti. Rival uyanmamıştı. Kapı 
Çalmmca yataktan fırladı. Gazeteyi 
okuyunca: 

— Vay, dedi, çare yok. Bir şahid 
daha lâzım, kimi bulacağız? 

— Ne bileyim ben, 
— Boisrenard olmaz mı? Ne der

siniz? 
— Olur. 
— İyi silâh kullanır roısmız? 
—, Kullanamam, 

— Fena!... Tabaiıca? 
— AtabUirim. 
— Ben işle meşgul olurken siz ta

lim edersiniz. Biraz bekleyiniz. 
Tuvalet odasma girdi, yıkanmış, 

tıraş olmuş, süslenmiş çıktu 
— Haydi gidelim. 
Küçük bir binanm alt katında otu

ruyordu. Duroyu geniş bir bodruma 
indirdi; bu bodrumu nişan atma salo
nu haline koymuştu. Bir sıra havaga
zı yaktı, tâ nihayette mavi kırmızı, 
boyalı demir bir adam heykeli duru-v 
yordu. Son sistem iki tabancayı dol
durup masaya! bıraktı ve sanki düel
lo sahasmdaymış gibi, kısa kısa ku
mandaya başladı; 

Hazır mısmız? 
Ateş! -Bir, iki, üç... 
Duroy, şaşkma dönmüş, söz dinli

yor, kolunu kaldırıyor, nişanlıyor, at^l 
ediyor ve sık sık demir mankeni kar-
nmdan vuruyordu, çocukluğunda, ba
basının tabancasile kuş avlamağa aüflf 
kandı. Rival seviniyor; 

— İjri, çok iyi, mükemmel diyordu. 
Nihayet Duroyu yalmz bıraktı: 
— Öğleye kadar talim ediniz, dedi. 

îşte cephane, çekinmeden harcayınız* 
Öğle üstü gelir, size malûmat veri
rim. 

Yalnız kalan Duroy bir iki el dah* 
başladı... 

(Arkasj var). 
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Hollvwoodda herkes, dikkati 
kendine çekmeğe çalışıyor 

Uzun saçlı adamın göğsünde bir levha: 
** Musa rolünü iyi yaparım!...,, 

Çöpünüzü alan genç kız bir dünya güzeli... Zerze -
vatçıda size ıspanak tartan genç kız dünya güzeli... 

Karşımıza evvelâ büyük bir dağ çı& 
ftL Dağın üzerinde beyaz boya ile v«ı 
•on derece büyük harflerle bir İsin» 
yazılı: Hollywood... tçte yeryüzünd©* 
ki milyonlarca genç kızın, milyonlaar-
ca delikanlının rüyalarına giren bü
yülü şehir... Dünyanın her tarafında 
tn çok merak edilen yer... HoUy-
Sirood.... 

Birdenbire önümüze yüzü kıpkınnı-
B boyalı bir takım insanlarla, güzel 
«aiTşm bir kadın çıktı. Sanşm kadıa 
bir takım hiddetL hiddetli işaretlerle 
otobüsü durdurttu. Şoföre: 

— Görmüyor musıın? Burada çalı» 
Hyoruz. Elimizde belediyenin müsaa* 
ûesi de var... Geçme buradan... diyf 
fena halde çıkıştı. 

Bu sert sert bağıran genç kadma 
«dikkatle baktım. Meşhur filim yıldızı 
Marion Davis... Şimdi çevrilen bir fl-
Mmde rejisörlük ediyor... 

Rejisörlerin aksi, sinirli, çok bağı-
ttm insanlar olduklannı okumuş
tum. Fakat bu sefer gözümle görün
ce inandım. Rejisörlük zarif genç bir 
kadmı bUe bu hale sokarsa geri kala-
Dmı siz tasavvur ediniz. Biz yolumu-
«u çevirdik. Fakat öteki sokağa sapar 
«apmaz Holİ3rwood'un meşhur St, 
Brendan kilisesi önünde durmağa meo» 
bvur olduk. Kiliseden büyük bir kala
balık dışanya çıkıyordu. Son dereCQ 
fık kadmlar, kara elbiseli erkekler... 
£n önde güzel Mr gelin, yanmda bir 
delikanh... İçimden «Ben bu damadı 
tanıyorum amma nereden?..> diye dü-
«ünürken, bizim otobüstekUer hep bil 
ağızdan bağumağa başladılar:: 

— Jackie Coogan.. Jackie Coogan... 
Hakikaten yıllarca evvel meşhur 

tYumurcak» filmindeki bacak kadar 
yumurcak şimdi kocaman adam ol-
^«8. güzel sanşm karışım kokma taK-
^ , kiliseden alkışlar arasmda çıkı
yordu. Fakat Jackie Cooganda ne bü-
ytik değişiklik... Bizim hayalimizde 
O kasketi yana çarpılmış küçük bir ço-
^^ olarak yaşarken birdenbire onu 
***yle görünce şaşırdım. Hayalimizde
ki küçücük çocuk bugün 30 yaşmda 
^ adam gibi görünüyor. Meğer Hol-
*ywood'a ayağımız pek uğurlu gelmiş. 
^ gün sinemanm meşhur yıımurcağı 
*vleniyormuş... Kalabalık arasında! 
"^ de baktım meşhur sinema yıldızı 
^ ^ k Gable... 

Nihayet otobüsümüz durdu. Şoför 
»>ağttdı: 

— Hollywood!... 
Bu herkesin merak ettiği «Genç 

^ a r ve Delikanlılar Cenneti» ni 
**^ birkaç satırla anlaitayım... Kar-
^ m d a sıra sıra dağlar... Bu dağlann 
^ûünde büyük bir cadde: Hollywood 
buivan... Bu caddeye muvazi birçok 
«okaklar... Yalnız HolIywood bulva
r d a sura sıra binalar görebilirsiniz. 
J t̂eki caddelerde hep bahçe içinde ev-
^ • . Her evin önünde ikişer hurma 

^®^i-.. Yahut başka cins ağaçlar... 
Bütün sokaklar baştan başa asfalt... 

Hollywood'a ayak basmca' insanın 
^ ziyade hayretini tophyan şey cad
delerdeki güzel ve genç kadm çoklu-
^•' Her ay HolIywood'a dünyanm 
^ r tarafmdan, yeryüzünün güzellik-

en seçme kadınlannm , en seçme 
*2lannm kafUe kafüe akm ettikleri-
^ okumuştum. Hakikaten Hollywood 
^ a n güzeiuğinin ne derecelere kar 
J*ö" Üerlediğini gösteren şayanı hay-
fBt derecede güzel genç kızlarla, genç 
J^o^arla, delikanlılarla dolu... Bu, 
jj^jy*^^^ her tarafından ne ümidler-

Duraya gelen seçme güzellerin mil-
JoöJarcası burada büyük bir hayal 
^ tuna uğnyoriar. Yıldız olmak, sa-

^amıyacak derecede servet kazan
l a ümidile buraya koşanlar, önle-
«tort ^ ^ P ^ ^ stüdyo kapıları karşı-
*^°a, eğer Holly^oodda bir satıcı-

m 

ESRARENGİZ KERVAN 

Hikmet Feridun, Hollyırood'da 

ilk, bir tezgâhtarlık bulabilirlerse ne 
&1Â... Büyük saadet... Bulamazlarsa 
yandila*. Hele o Hollywood'un lüksü
nü, ihtişamım gördükten sonra... 

Bımun için Hollywood'da hangi 
dükktoa girseniz size bir sentlik çik
let sakızı satan kız dünya güzeli,, pan
siyonunuzda çöpünüzü alan genç kız 
dünya güzeli, bakkalda süpürge, fırça 
vesaire satılan tezgâhtaki kız dünya 
güzeli, şu karşıdaki arsada 25 sente 
kocaman otomobili yıkıyan genç ka
dm dünya: güzeli, lokantada size hiz
met eden kız dünya güzeli... Zerze
vatçıda İspanak tartan genç kız bir 
âfet... Dondurmacıda dondurmanızı 
getiren kız dünya güzeli... Sağınıza 
bakm dünya güzeli, solunuza bakın 
dünya güzeli... 

Sonra; «Horoz ölür, gözü çöplük
te kalırmış »derler. Bunlar da Holly-
woodtı yüdız olmak düşüncesile gel
dikleri için bir türlü bu hayalden vaz
geçemiyorlar. Her zaman bir sinema 
yüdızı tuvaleti ile dolaşıyorlar... îs-
panak tartarken tırnaklar sedef renk 
manikürlü... Saçlar ondülell... Du
daklar kıpkızıl... Gözlerde kaşlann 
üstüne kadar çıkan kocaman koca
man kirpikler... Çöp alırken de böy
le... Dondurma getirirken de ayni 
hal... 

Eeee... Ümld bu... Belli olmaz M... 
Belki bir gün... Düşünsenize ki meş
hur Roudolph Valcntino senelerce 
garsonluk etmiş.. Ramon Novarro yıl
larca bulaşıkçılık yapmış... 

Bir kere Hollyvpood sokaklarmda 
gördüğünüz kadmlann, genç kızlarm 
yüzde sekseni beyaz perdede hayran 
hayran seyrettiğiniz yüdızlarm hep
sinden, mukayese edilmiyecek dere
cede güzel... Holywood'daki güzellerin 
derecesinde ben sinema artistleri için
de hiçbir güzel tanımıyorum. 

Bu da gösteriyor ki sinema artisti 
olmak için katiyen güzellik mçyguu-

HolIywood'un meşhıu bulvarı 
bahis d ^ d i r . Bir gün bir fUim reji
sörü bana dedi ki: 
— Sinema artisti olmak için güzellik 

mi?.. Güzelden bol ne var?.. Güzellik
le sinema yüdızlığınm, sinema artist
liğinin alâkası yoktur.' Elverir ki in
san iğrenç derecede çirkin olmasm... 
Sinema; artisti olmak için güzellik de
ğil, yüzün manalı, ifadeli olması lâ-^ 
nmdır. Eh biraz güzellik te olursa za
rarı yok... 

Görüyorsımuz ya... Burada güzel
lik zararsız, fakat pek te faydalı olmı-
yan bir şey addediliyor. Fakat ben 
îstanbuldan kalktım, Avrupayı baş
tan başa geçtim, Atlantiği aştım, Ame
rikanın bir kıyısından öteki kıyısma 
gittim. Hayatımda Hollywood kadat 
garip yer görmedim. 

Burada herkes nazarı dikkati üze
rine celbetmek için elinden geleni ya
pıyor. Meselâ sokakta sakalım göbe
ğinden aşağıya, saçlarım beline ka
dar uzatmış ihtiyarlara sık sık rash-
yorsımuz. Ellerinde tırtıklı sopalara 
dayana dayana' gidiyorlar. İhtiyar er
kekler arasmda delikanlılar kadar si
nema delisi, sinema meraklısı, sinema 
heveslüeri var... Bu sokaklarda tır
tıklı sopalara dayana dayana giden 
uzun sakalh, uzım saçlı adamlardan 
bazılarımn göğüslerinde birer lâvha: 
«Tarihî filimlerde oynıyabilirim..» 
«Hazreti Musa rolünü gayet iyi yapa
rım!..» gibi cümleler... 

Sokaklar, dikkati üzerine toplamak 
için acayip kıyafette gezenlerle dolu... 
Sa^te Hind mahraceleri, kunmuvus-
ta şövalyesi kılığmda gezenler... Ga
yet uzun eteklerini yerlerde sürte sür-
te giden sözüm ona markizler... 

Burada yalmz büyükler değil, kü
çükler, çocuklar da bu halde... Mese
lâ yedi, sekiz yaşında olduklari halde 
en aşağı 80-85 kilo çekebilecek dere
cede gayet şişman bir sürü çocuk... 
Kimi kız, kimi oğlan... Yamyassı aca
yip bisikletlere binmişler, stüdyolann 
etrafında: fır dönüyorlar... Hepsi de 
küçük bir yüdız olmak hülyasında... 

Hattâ burada hayvanlar bile naza-
n dikkati toplamağa çalışıyor. Cadde
lerde bin bir marifetli köpeklere raS-
hyorsunuz. Bunların içinde iki ayağı 
üzerinde durup bir ayağUe selâm re-
renler... Yine iki ayağı üzerine kalkıp 
tıpkı bir insan gibi sarhoş taklidi ya
panlar... Sonra sokaklarda bir sürü 
marifetli maymunlarla dolaşanlar... 

Bunlarm sahipleri de ümid içinde... 
Belki köpekleri, maymunlan bir reji
sörün nazarı dikkatine çarpar... Son
ra acayiplik yalnız kıyafette kahnı-
yor... Hayu:... Stüdyoların önündeki 
10 - 15 polisten içeriye giremiyen he
veslilerden, dışanda bağıra bağıra 
şarkı söyliyenler, dansedenler var... 

Dükkânlarm camekânlan acayip aca-
(Devamt 9 uncu sahifede) 

Bikmet Feridun E» 

Yazan: Arif C. Dcnker Tefrika No. 79 — 
Ah - Slng tehdide başlamıştı, 

İşkence hazırlıkları görülüyordu 
Gelenler, kapıyı kapadıktan sonra ' 

ilerlerken Güldost ta Mr kaç adım 
gcrüedi Ah - Sing korkunç bir sınt-
ma ile Güldosta bakarak dedi ki: 

— «Bugüne kadar vali Ma - Şao • 
Vu'nun himayesi altında idin. Fakat 
şimdi burada artık Ti - Du Yang -
Dsansu'nım sözü geçiyor. Belki 
bunu bUdikten sonra aklım basma 
alarak inatçılıktan vazgeçersin.» 

Güldost elile kerevetlerden birini 
göstererek: 

Odasına giren adamlara; 
— Buyurunuz, lütfen oturunuz da 

ondan sonra konuşuruz.» dedi. Za
bit üe Japon casusu oturdular, fa
kat Ah - Sing ayakta kaldı ve: 

— «Biz burada...» diye söze başla-
<Iı İse de kız hemen onun sözünü ke
serek dedi ki: 

— «Bu kadar yüksek zatlan ağır
lamak için lâzım olan vasıtalara bu 
karanlık ve çırılçıplak odada malik 
olamadığıma cidden mûteessifim. 
Muhterem misafirlerim İçinde yalmz 
sizi tamyorum, Ah - Sing. Onun için, 
çayet İkramda kusur edersem affe
dilmemi dilediğimi muhterem misa
firlerime iblâğ buyurmamzı sizden 
rica ederim.» 

Güldostun Cinde âdet olan bü
yük nezaket kaidelerine İmtlsalen 
hareket ederek söylediği bu sözler 
üzerine Ah - Sing şu suretle muka
bele etti: 

— «Bu odanm vaziyetini ye sizin 
burada mevkuf olduğunuzu gerek 
ben, gerekse bu zevat pek âlâ büiyo-
ruz. Biz buraya izaz ve İkram edü-
mek için gelmedik. Dört gün evvel 
verdiğimiz istidaya doğru dürüst bir 
cevap alamadığımızdan, istida mün-
derecatım tekrar müzakere etmek 
maksadile seni bir kere daha, hem 
de bu sefer adamakılh, rahatsız et
mek üzere geldik.» 

Ah - Sing bunu söylerken Güldost 
gidip İkinci kerevetin üzerine otur
du. Diğerleri hiç ses çıkarmadan 
Ah - Singi dinlediler. Ellerinde iç
leri dolu birer torba tutan uşaklar 
İse kapıda bekliyorlardı. 

Hüekâr Çinli susunca Güldasıt işi 
gene anlamamazhğa vurarak dedi 
U : 

— «Fakat istediğiniz cevabı çok-
tanberi alruış olacaksınız. Çünkü 
bütün eşyalanmm araştırılması için 
uşağıma lâzımgelen emri vermiştim. 
Tabu bu aralık evim taharri edilmiş 
ye netice ahnmıştır. Başka ne isti
yorsunuz?» 

Ah - Sing cevap verdi: 
—1 «Evet, eşyam araştırdık, bir şey 

çıkmadı. Buradaki bavullarma bir 
daha bakmak istiyoruz.» 

—I «Bavullarım yandaki odada, 
açık duruyor. Uşaklardan birine em
ret te getirsin, bakımz.» 

Ah - Sing'in bir işareti üzerine 
uşaklardan birisi elindeki torbayı 
yere bıraktı ve Güldostun nesi var, 
nesi yoksa hepsini ortaya yığdı. Çinli 
bu eşyayı birer birer aradı. Sonuna 
doğru Japon casusu da araştırmaya 
Utihak etti. Hiç bir şey bulamaymca 
Ah - Sing dedi ki: 

— «Şimdi üzerindeki elbiseleri 
araştırmak istiyoruz. Fakat, yanda
ki odaya giderek orada soyunmana 
ve elbiselerini bize uzatmana müsaa
de ediyoruz.» 

Güldost, düşünmek için fazla va
kit kazanmak maksadile bir sigara 
yaktı. Ondan sonra dedi ki: 

— «Pek âlâ, soyunacağım ve şu 
örtüye bürüneceğim. Sen ebiseleriml 
birer birer muayene ettikten sonra 
bana uzatırsın.» 

Güldost bunu söyledikten sonra 
minderin üzerindeki örtüyü aldı ve 
yandaki küçük odaya geçti, soyun
mağa başladı. 

Ah - Sing, hasmımn bir kız ol
duğunu bildiğinden ve kendisini de 
ele vermeden bu sırrı meydana çıka-
ramıyacağmdan bu hususta Güldos
tun arzusunu yerine getirmekten baş
ka bir şey yapamazdı. Güldost bunu 
pek âlâ bUiyordu. Onun için küçük 
odaya geçerek rahat rahat soyundu 
ve elbiselerini birer birer dışan 
uzattı 

Güldost bu esnada çizmesinin 
içinde sakü duran evraktan ziyade 
duvara yerleştirdiği dinamit fişeği
nin görülmesinden kokuyordu. Çün
kü İki katlı yumuşak deriden mamul 
olan çizmesinin iki derisi arasına 
sakladığı evrakın bulunanuy.acağm-
dan emindi. Halbuki dinamit fişekle- -
rinin fitilleri meydanda idi. 

Güldost birer birer kendisine iade 
olunan elbiselerini tekrar giydikten 
sonra gene odaya geçti. Dedi ki: 

— «Size karşı hüsnü niyetimi is-
bat etmek için her sözünüzü din
lediğimi görüyorsunuz. Çahndığın-
dan bahsettiğiniz evrak ile hiç bir 
alâkam olmadığı artık iyice anlaşıl
mıştır. Onun için ziyaretinizden do
layı teşekkür eder, hasta ve yor
gun olduğum için beni artık rahat 
bırakıp dışanya çıkmanızı dilerim.» 

Fakat, ne Ah - Sing, ne de dost-
lan Güldostım bu sözlerine hiç al-' 
dırmadılar. Biraz sonra Ah - Sing 
dedi ki: 

—' «Aradığımız şeyleri elbisen d 3 
de bulamadık. Fakat, senin bu iş 3 
alâkadar olduğunu biliyoruz. Ker\'r.-
m ikaz ettiğini. Çimene gönderdiği
ni, orada tarafımızdan yapılan te
şebbüsü akkamete uğrattığını hep 
haber aldık. Kervan şimdi senin tev
riyen üzerine Hotana gidiyor. Fa
kat, meı-ak etme. Orada bekliye a 
dostlarımız kervanı Hotanda yakala
mak için icab eden tertibatı almış
lardır.» 

Bunu söylerken Ah - Singin sesi 
gittikçe inceleşiyor ve ıslık gibi çıkı
yordu. Sonunda Çinli ellerini kar-
mna vurarak bağırdı: 

— «Evet, bütün bunlan biliyoruz. 
Şimdi artık elimizden kurtulamıya-
cağın için seninle açıktan açığa ko
nuşabiliriz. Kâğıdlann nerede ol-
duğımu bize söyliyeceksin. O kâğıd-
lan mutlaka bize tedarik edeceksin. 
Seni zorla söyletmek için lâzımgelen 
vasıtalanmız var.» 

Çlnü bu son sözleri söylerken Gül
dost odada bir kaç adım geriledi, 
çıplak, sanmtırak duvarlar kendisi
ne, korkunç ziyaretçüerile birdenbi
re yerin dibinde bulumuyonnuş hissi
ni verdi. Kâğıd fenerin ziyası yer
de garip gölgeler çiziyor ve alçak ta-
vamn kirişleri arasında kannakan-
şık halkalar hasıl ediyordu. Kerevet 
üzerinde oturan Çin generalile Ja
pon casusu Güldostun her bir hare
ketini sert ve kinci nazarlarla takip, 
ediyorlardı. 

Ah - Sing bu sefer yavaşça fısıl-
dıyarak dedi ki: 

— «Tekrar ediyorum. Şayet nzan-' 
la söylemezsen seni söylemeğe mec
bur edeceğiz.» 

Ah - Sing bunu söylerken uşakla
ra işaret etti. Herifler yere bir de
mir çanak koydular, içine petrol dol
durdular. Çanağın üzerine delikli bir 
kapak kapadılar. Kapağın delikleri
ne pamuk fitiller soktular. Bu fitil
leri birer birer yava^ yavaş yaktılf.r. 
Güldost onların bu harekâtını, na 
yapılacağım anlamadan takip edi
yordu. 

Fitüler iyice yanmağa başlajanca 
uşaklar çanağın üzerine bir saçaya'ç 
koydular. Sacayağın üstüne de tah
ta saph küçük bir kap yerleştirdiler. 

Ah - Sing bu garip tertibatı Gi-I-
dosta göstererek müstehziyane 
tavırla: 

—. «Bunu görüyor musun?» diye 
sordu. 

Bu aralık Güldost odanın duva^ 
nna kadar gerilemiş ve oradan yere 
doğru kayarak bağdaş kurup otur* 
muştu. Kız artık korkmağa ba-şlı-
yoı-du. ÇinlUerin işlıence yapmak hu
susunda müthiş bir ihtira kudreti
ne malik olduklarım biliyordu. Bu
na rağmen soğukkanhlığını muhafa
za ederek cevap verdi: 

— «Evet, görüyoı-um, fakat ben
den ne istediğini juılıyamıyonım. 
Kâğıdlar bende olsaydı elbette ve
rirdim. Bence onlann ne kıymeti 
olabilir?» 

(Arkası var) 

il 
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Ostün oynıyan misafirler normal 
neticeyi yorulmadan aldılar 

Yugoslavya - Pera :3 -J (2' 0) 
TVGOSLAVTA: Spast^ . AnceUnrlOr 

Ukl9 - Bn4tQ, RıdnonaTİf, OO1EIQ - Ba-
TlS. Baku. Pttrovle» TomaasTİs, Z«Ç«fi9. 

C ^ • Vlastardi, Ç ŷilakl - C>leoTi9> 
Ct9«n, Oağo* • Hipa, Oulatl. Budul, Sam-
btoobTalMk 

•^JTtrrBiitfra 

Toiuaıda Tagodavya Pcn ttlnmlan Mb araAı, ajagıda; 
hfar httcumıı 

l^ıgosfiiTfutB 

Yugoslavya takma, ilk maigım dfln 
Taksim stadında epey bir kalabalık 
önünde Pera ile yaptı. 

Kuru bir soğuk var, rü:%âr da ol
dukça şiddetli. 

Mutad merasimden sonra Abmed 
Âdemin hakemliği altmdat oyıma bak
landı. Topun hafifliği, Ud tarafm 
uaım vuruşlarmdan belU oluyor. Hat
tâ, rüzgâr altma düş^ı Yugoslavya 
müdafaası bile top kale önlerme gel
dikçe uzun vuruşlar yapmaktan geri 
kalmıyorlar. 

Hafif iop, nede olsa üstün takunm 
aleyhine oluyor. Çünkü rü^ârlı bir 
havada topu istenildiği gibi kullan
mak ve yere indirmek kolay olmıyor. 
Nitekim ilk devrenin büyük bir kıs-
mmda Yugoslavya futbolcüleri bir 
taraftan rüzgârm, bir taraftan da 
topun hafifliğinin gadrine uğradılar. 
Daha teknik oynadıkları halde rüz
gâr oyunu mütevazin bir şekle sok
tuğu gibi topun hafifliğine alışmcıya 
kadar da bir dûzlye havadan oynar 
mak mecburiyetinde kaldılar. 

Bundan başka Peralüarm iki ta
raflı oynamasına mukabil Yugoslav-
laa: mütemadiyen soldan oynamakta 
İsrar ettiler. Halbuki Peramn en sağ
lam oyımcusu Vlastiras sağ müdafi 
oynıyor ve bu soldan hücumları kır
makta büyük güçlük çekmiyordu. 

Oyunun ilk güzel ve tehUkeU hü
cumunu neticdendiren sıkı bir şüt 
Yugoslavya kalecisinin güzel bir blo
kajı Ue akün kaldı. 

Devrenin bitmesine on on beş da;-
kika kala Yugoslavya futbolcüleri ni
hayet bir tarafdan topu yere indir
meğe, bir tarafdan da sağdan işleme
ğe başladılar. Bu taktik derhal tesi
rini gösterdi. Sağdan seri bir hücum
dan sonra sağiç, uzakdan ve yerden 
mükemmel bir sütle topu zaviyeden 
Uk olarak Pera kalesine soktu. 

Misafirlerin bu ilk sayısmdan son-
ral oyımun yukarıda anlattığımız şe
kilde düzeldiğini gördük. Peralılar 
kendilerini toparlıyamadan Yugoslav 
merkez muhacimi önüne çıkan iki 
hasmi atlattıktan sonra ikinci golü 
de yaptı. 

Devrenin geri kalan kısmı Peralı-
lann beyhude gayretile geçti ve dev
ri 2-0 misafirler lehine bitti. 

tKİNCİ DEVRE 
İlk devreyi, rüzgâra karşı oynadığı 

halde, 2-0 bitiren Yugoslavya takum-

G. Saray-Yugoslavya 
Misafir takım ikinci maçmı bu

gün gene Taksim stadmda sa;at 
on beşte Galatasarayla yapacak
tır. Oyımım daha canU ve daha 
güzel olacağını, misalirlerln bu 
maçı da kazanacağım zannediyo
ruz. Meğer ki Galatasaray her 
zamankind^ı kuvvetli bir takım 
çıkararak beklenmiyen bir oyun
la bu tahminimizi boşa çıkarsm. 
Biz de bunu temenni ederiz. 

nm rüzgân lehine almca ve hde ar
tık sahaya ve topa alışık cdarak oy-
naymca daha fazla bir üstünlük gös-
t e r e c ^ muhakkaktı. 

İkinci devrenin yüzde sekseni, gü-
z^ paslaşmalar arasmda Yugoslavya 
lehine cereyan etti. Oyım ilerledikçe 
de Peralüarm bazan topu karşüıya-
mıyacak kadar yorulduklan, şaşırdık-
lan görülüyordu. Pera müdafaasmda 
hemen hemen jralnız Vlastiras Yugos-
lavlann tevali eden hücumlarım, tek
rar başlamak üzere, muvakkatten kes< 
meğe muvaffak oluyordu. Yirmi ikin
ci dakikada soldan bir hücumda Yu-
goslavlar üçüncü golü yapmca esa
s l ı kendisini başlangıçta' hissettir
miş olan maçm mukadderatı teayytin 
etti. 

Btmdan sonra daha rahat oynıyan 
Yugoslavyalüar işi yavaş yavaş gev-
şettüer, tabiatüe Ferahlar harekete 
geçtiler. Misafirler, bu gevşekliğin 
cezasını oyun bitmesine on dakika 
kala çektiler. 

Peramn sağdan bir hücumımda 
Flipa topu kaleye doğru şandelledi, 
topu yakalıyan Bambino sıkı bir süt
le Peranm yegâne sayısmı yaptL 

Zamanm daralmış cdmasına rağ
men Yugoslavya futbolcüleri tekıaı 
canlandılar ve Perayı tazyika baŞla-
düar. Bununla beraber netice değiş
meden oyun 3-1 misafir takım lehine 
bitti. 

NASIL OYNADILAR? 
Yugoslavya parlak bir oyım göster

medi. Fakat futbol bilgileri, Perayı 
mağlûb etmeğe kâfi geldi. 

Dünkü ojrundal en fazla göze çar
pan oyuncular sağ müdafi, merkez 
muavin, sağaçık ve sağiçti. 

Pera takımmda en fazla muvaffak 

Bugünkü spor j 
hareketleri 

TAKSİM STADINDA : 

Galatasaray - Yugoslavya ma-
ÇL Saat 15 de. 

FENERBAHÇE STADINDA: 
1 — Anadolu - Ortaköy şüd ma-

9 . Saat 12 de. 
i — Fenaljahçe - Anad(dulıl-

sar şUd maçL Saat 15,15 dot 
BEŞİKTAŞ STADINDA : 

1 — Beylerbeyi - Galatagençler. 
tklnci kflme B. takımlar lig maçı. 
Saat 9,30 dai. 

2 — Paıeryılmaz - Altınordu. 
İkinci küme lig maçı. Saat 11,15de, 

S — Kasımpaşa - Beylerbeyi. 
İkinci küme lig maçı. Saat 13 de. 

4 — Hüâl - Boğaziçi. İkinci kü
me lig maçı. Saat 14,45 de. 

flnkarada şild maçları 
Muhafızgûcû - Ankara-

gûneş 2-2 berabere kaldı 
Ankara 5 (Telefonla) — Şild maç

larına bugün Muhafızgücü ve An
kara Güneş takımlannın karşüaşma-
sile başlandı. Yeni kurulan Ankara-
güneşin ilk maçı şehirde büyük bir 
flüAka uyandırmıştL 

Takımlair sahaya şöyle çıktılar: 
Muhafızgücü: Fuad, Saffet, SaUh, 

tbrahün, Cahid, Ahmed, Nad, Rıza, 
İbrahim, İzzet, Saim. 
Ankaragüneş: Cavid. Mehmed, Rauf, 

Beçad, Sedad, Mustafa, Riyazi, Ces-
ml, İskender, Püruzan, Kenan. 

tik haftayım Güneşin bariz hâki
miyeti altında geçti. Şu devrede İs-
kenderin attiğı iki golle Güneş 2 - 0 
gallb vaziyette haftayımı bitirdi. 

İkinci haftayım başladığı zaman 
Muhafızgüçlülerin açıldığı ve Güneş 
kalesini sıkıştırmağa başladıkları gö
rülüyordu. Nitekim bu güzd oyun 
tesirini gösterdi. Bu devrede Muha-
fızhlar iki gol çıkarmağa muvaffak 
oldular. Maç bittiği zaman İM ta-
knn 2 - 2 berabere vaziyette idiler. 
Hakem maçı 15 dakika uzattıysede 
netice değişmedi. Muhafızgücü ve 
Güneş tekrar karşüaşacaklardır. 

B e ş i k t a ş H a l k e v i n i n 
yürüyüşleri 

Beşikta4i Halkevi spor kcnnitesine 
mensup kadm, erkek sporcular pazar 
sabahları Beşiktaş Halkevinde toplar 
narak B. Muzaffer Kazancımn idare
sinde yaya yürüyüşleri yapacaklardır. 
Bu yürüyişlere kadm ve erkek bütün 
yurddaşlanımzm iştirak edebilecek
leri Beşiktaş Halkevi tarafmdab bil
dirilmektedir. 

B a r u t g ü c ü a l a n ı n d a k i m a ç l a r 
Yüdızspor - Barutgücü A takuylan 

saat 15 de. Yıldızspor - Barutgücü B 
takımlan saat 13 de. Bakırköy Rum 
A takımUe Barutgücü genç takımı 
saat 11 de kalrşılaşacaklardır. 

S c h m e l l i n g - B e n F o o r d 
m a ç ı n ı n A m e r i k a d a k i 

a k i s l e r i 
Alman boksörü SchmelUngin Ben 

Foorduı nakavt edeme3rişi Amerika 
boks âleminde büyük bir sürpriz te
lâkki edilmektedir. Maçm tafsilâtım 
radyodan dinliyen şampiyon Joe Lo-
uls gazetecUere lîeyanat vermiş ve 
demiştir ki: 

cSchmeUinge boks mütehassısları 
lüzumundan fazla kıymet veriyorlar. 
Ben Foordu nakavt edemediğine çok 
müteessirim. Zira ben kendisini na
kavt ettiğim zaman ihtiyar ve jıp-
ranrmş bir adanu yendi diyecekler. 
Schmelling ile yaptığım birinci dö
vüşte bir Taktik hatasına düşmüş
tüm. Bu sefer muhakkak nakavüa 
kazanacağım. » 

Joe Louis ile Schmellingin maçı 
önümüzdeki hazirandadır. 
Hiııııııııııııtııııııııınııııııııııııııııııııutııııııııııı lA. llllllllllllflIllU 

SARAY ve BABIALİN İN İÇ Y O Z O 
Yazan: SÜLEYMAN KÂNİ İRTEM —Tercüme, iktibas hg^in mahfuzdur 

• Tefrika No. 87 ^ 

Meclis nasıl açılmıştı ? - Abdülhamidle 
mebusların ilk teması 

olan Vlastiras üe Bambino idi. Öteki
ler vasat bir oyun gösterdiler, bunun
la beraber canU oynamaları netice
nin daha farklı olmasma sed çekti. 

' A. Bahtiyar. 

Tanin gazetesi: (Kıhç çekmeden 
evvel kesemizi Yunanlılara kapıyalım. 
Bundan meşru, bundan mantıki birşey 
olamaz. Bu İktisadî harbin bize de şim
di zararları olmıyacak değildir. Fakat 
müstakbel menfaatlerimiz büyük olar 
çaktır, ^lünkü Yunan bandırası ve Yu
nan mallan piyasadan ve rekabetten 
çekilmeği mecbur kalacaktır.) diyor
du. 

Bazı yerlerde boykota] heyetleri 
veya hususî ticarethaneler tarafmdan 
ücretle tutulan adamlar Yunanh ma
ğazalar önünde müşterileri içeriye gir
mekten menediyorlardı. 

tzmirde boykotçular bir Rum tütün 
dükkânım tahrip etmişlerdL 

Bu, sade bir boykota] değUdl. Elenll-
ğe dair ne varsa İzale edilmek, 
Osmanü imparatorluğu haricine tard 
olunmak İsteniliyordu. 

Yunan meclisine Glridli mebuslar 
seçilmek suretüe Giridlüerln Yunan 
rrüllî meclisine iştirak etmeleri te
min edilmek IstenÜmesi boykotajm 
bir kat daha teşdidine sebebiyet ver
mişti. 

1910 hazirammn sonlarına doğru 
elçUer, Yunanlılar aleyhine boyko
taja ve bu jrüzden bazı limanlar
da hasıl olan karışıklıklara nihayet 
verilmesini BabıâUden talep ettiler. 

Babıâli temmuzun birinde boykot-
çulara, boykotajdan vazgeçmelerini 
mülâyimane tembih etti. 

(Tanin) boykotajın yalmz Yu
nan mallanna hasrolunması, bu 
jrüzden umumi ticaretin ihlâl ve ız
rar edilmemesi tavsiyesinde bulundu. 

Ağustosun ommda elçUer jreni bir 
teşebbüs icrasına liteum gördüler; 
şiddetli bir protesto yaptılar. 

Bizzat Mahmud Şevket paşa ile 
Talât bey boykotaja nihayet veril
mesi için konütejd tazyik ettiler. Fa
kat komite mukavemet etti. Boyko
taj OsmanU tebaası rumlara bUe 
teşmU edümeğe başlandı. 

Elçüerin tekerrür eden müracaat-
lan bir ara boykotajı gevşetir gibi 
olmuş iken 1911 kânunusanisinde 
Giridde yeni bir kıyam haberi şayi 
olur olmaz boykotaj yenlbaştan 
şiddetlendi. 

Yunan elçisi aylardanbert devam 
eden boykotaj yüzünden iki yüz mil
yon franklık tazminat istiyordu! 

Bu vakte kadar Yunan gemileri 
kendi vesaitUe mallarım gümrüğe 
çıkarabiliyorlardı. 

Yunan maJlanna (boykotaj mer
kez heyetinin) bulımduğu Sdânikte 
boykotajm tahfifi yolunda hiç bir 
şey yapılmadıktan başka komite bu 
işe siyasî bir müdahale vaki olsa bi
le Yunan gemüerlle gelen mallarm 
karaya ihracma ve nakline müsaade 
etmiyeceğini üân etti, 

İzmir boykotaj heyeti bir be3ran-
namesınde: (Bu boykotaj rumlaria 
ticaret edenlere, rumlaria ticaureten 
müşterek olanlara, işlerinde rum 
kullanan ticarethanelere, rum tica
retinin İnklşafma açıktan veya gizil 
çalışanlara, rum kahve ve müessese
lerine devam edenlere de teşmil olu
nacaktır. 

Bu memnuniyeUere riayet etml-
yenler büyük zararlfra uğnyacak-
lardır.) 

Denilmişti. 
İzmir civarında Yunanlılarm zey

tinlikleri, bağlan tahrip olunuyordu. 
Yunanhlai-a en muhtaç olduklan 

levazım büe verilmek istenilmiyordu. 
Bir Yunanhya selâm vermek bfle 
fena nazarla görülüyordu. Yıman, 
hattâ Osmanü rum tüccan bundan 
büyük zararlara uğradılar. Hattâ 
maJıvolmamak için tabUyetlerini de
ğiştirip Avusturya ve İtalyan tabU-
yetlerine geçmek üzere müracaatta 
bulunanlar bUe görüldü! Bu İM hü
kümet bu yoldaki müracaattan mem
nuniyetle is'af ve kabul eylediler. 

Fakat zarar yalmz Yunanlılara ve 
rumlara münhasır kalmadı. Devlet har 
zinesl de hayh mutazarrır oldu. Yalnu 
liman ve fener resminden hazinenin 
zayiatı yirmi bin Osmanü alünmı 
buldu. Bütün ecnebi vapurlan eşya 
nakliyesini ve yolcu tarifelerini yiûc-
selttüer. 

Türk tüccar da, müstehlikler ĞB 
bu jrüzden az güçlükler çekmedUer. 

Türk ve rumlarm iktisadi hayatla-
n pek süa bir surette birbirine bağ-
h, büljirinin âdeta mütemmimi idi. 
Bu sebepledir ki Yunan boykota]! 
tam olamamıştır. 

Selanik limamnda sandalcılar kâh-< 
yosi. Kerim ağa Avusturya ve Yu
nan boykotajlam esnasmda mühim 
bir şahsiyet olmuştu. Kendisinde 
boykota] komitesinin talimatına, hü
kümetin emirlerine iataat etmlyecek 
derecede bir kudret tasavvur edi
yordu. 

Bir Yunan kumpanyasmm yerini 
tutan Amerika bandıralı Hacı Davut 
vapu^laımdan biri yüzünden çıkan 
bir ihtilâf neticesinde Kerim ağa hü
kümetçe tevldf edildi. 

İtalya ile Trablusgarp ihtüâfı 
uyanmağa başladığı günlerde artık 
Yunan boykotajı kuvvetini büsbütün 
kaybetti. Yedi ay süren bu boyko-
ıtaj, hedefi tamamile taayyün etme
den siyasî bir hırs ve hiddet mah
sulü gibi ortaya çıkmışta; Yunarüı-
lan ızrar ederken türkleri de siyasî 
ve iktisadî müşkülâta maruz bıra
kıyordu. Bu hareket devletlerin Ciri
din Yımanistana iltihakma nza gös
termemelerinde muvakkat âmiller
den biri olsa dahi bununla Avustur-
yaya karşı elde edilen muvaffakiyet 
derecesinde bir netice almamadı. 

Avusturya tecrübesinin Yunanls-
tana karşı tatbikinde ilk zamanda 
hasıl ( ^n ümiUer de jravaş, yavaş 
söndü. 

Üçüncü bir boykota] tecrübesi 
Trablusgarp harbinde İtalyanlara 
karşı jsLpûdı. m 

Tanin gazetesinin teşet)büsile bir 
çoklan ömürlerinin sonuna kadai* 
İtalyan maU almamağa andlar içti
ler. Fakat bu galeyan da ancak İtal-
yaıüarla harbin devam ettiği müd
dete münhasır kaldı; sulhun inika-
dile netice buldu. 

Boykotaj acem kıUcı gibi iki ta
rafı da keser bir silâhtır. Umumî 
harpten sonra mületler arasmda 
türlü türlü unvanlarla buna ben
zer ne kadar iktisadî silâhlar icad 
edilmiştirl 

İlk temas 
Meşrutiyetin ikinci defa teessüsün

de Abdulhamldin mebusan meclisi Il« 
İlk teması tereddütsüz geçmedi. 

Padlşahm birinci meşrutiyetin ilâr 
mnda mebuslan nasıl Beşiktaş sara
yına davet ettiğini, meclisin küşad 
töreninin ne kadar soğuk devam ey
lediğini mebhasi muhsusunda tafSÜ 
eylemiştim. 

O defa kanımuesasî taraftarian-
nm tazyiki ve tatmin edilmesi muv** 
fık görülen efkârm teskin emeli U« 
nisbeten gürültüsüz açılan bu «tesisi 
celili padişah!» bu defa Rumelids 
hasü (dan ve kıyamı smdıran galeyan 
üzerine hemen zorla İhya edilmiştL 

Abdülhamid buna hulûs ve hüsntt 
niyetle değü, biraz tevekkül ile^ beDd 
siyasî bir riya perdesine bürünerek» 
her halde bir derece korku ve deb-
şet içinde isteksiz ve zaruri nza gös-
termiştL 

Meclisin açüma günleri yaklaştık' 
ça halkta yeıü bir inşirah ve mem' 
nuniyet görünüyordu. Meclisin a ^ ' 
ması bütün f enalıklann izalesinde, If 
lerin tanziminde iksir teşrini göste* 
recektil 

Kalblerde derin, âdeta körü kârO' 
ne bir nikbinlik ve ümit hâkim bö
lünüyordu. Kime ne sorulsa: 

—y Hele bir meclis açılsm dal 
Demekten başka cevap işitiloo'̂  

yordu. 
Mebus intihabı muameleleri bitin' 

ce rey sandıklan mahalle ve ki)/ 
ehallsince süslenerek, yerine gö** 
muzika marşlar çalarak, yahut d** 
vuUar döğerek muayyen mevkie g** 
tiriliyordu. 

Ayasofyada Adliye binasında d^ 
olmakla beraber mebusan mecU^ 
dairesi, mebuslan kabule müsait ol** 
cak bir surette tefriş ve tanzim olun
muştu. 

(Arkası var). 

lön 

Jcor 
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E R C İ M E U 
liebrure Ur bafta için Bursadaki 

iBmıesine gidecekti. Evd^ı çıkarken 
JEOgâcök kıymetli köpeği <;Mereimek»i 
beOd yirmi kere (^tü. Sonra Kadriye 
Okı sıkt tembih eti: 

—̂ Kuzom Kadri «Mericimek» e 
1^ bak... Ben gidiyonım. Evde senden 
h a ^ kimse kalmıyacak. Sana can 
Jtödası (Asan diye cM^cimek» i bira-
to^ormn... \ 

Küçük köpek pek sevdiği Mebrure-
den aynlacağmı hissetmişti. Mebru-
TCDin etrafmda fu: dönüyor, onun diş
lerine sıçrıyor, karşısmda salta duru
yor, bin bir şaklabanlık yapıyordu. 
«Mercimek» bayanım son derece se
verdi. 

Kadri, Mdırureye: 
— Üzülme, yavrum, dedi, «MercI-

"0^» e iyi bakanm... ^ le ler i gelir, 
Cöun yemeğini, suyunu reririm... 
üç gün sonra banyosunu yaparım, 
m e r ^ etme... 

Mebrure, «Mercimek» ten aynür-
ten adetâ ağhyacaktı. Onun bu hali
ne Kadri bayağı tutuldu: 

— Yahu benden aynlcağma o k»-
**^ tizülmüyorsım da, «Mercimek» 
*ea bir hafta uzak kalaX;ağm için ne-
^^^ ise ağhyacaksm.. dedi. 

^adri, Mebrureyi vapura kadar gö-
* ^ ü . Vapur kalktıktan sonra yavaş 
yvmş Karaköye kadar geldi. Hararet 
**SQMştı. Bir bira içmek için bir yere 
tim. 

^ beş senedenberi Mebrure ile be-
" ^ r yaşıyordu. Bir günü büe Meb-
"tteden ayn geçmemişti. Kadri, gar-

• "onun getirdiği ikinci birayı dudakla-
*** d(^ru götürürken kendi kendine: 

•"- On beş sene içinde ilk defa ola-
' •^ Taşıyacağım bir haftalık bekâr 
*»ayatı şerefine... dedi ve bh^ kadehi
ni bir hamdede yuvarladı. 

vakıa birahaneye tek bir bira içmek 
"*yetile girmişti. Fakat yuvarladığı 
'*ı^ar beşi bulduktan sonra masadan 
**iktı. Köprü üstüne doğru şöyle bir 
'y^irümek İstiyordu. Kadıköy Iskele-
* * ı önüne gelince, telâşla koşan pek 
?* bir kadm kendisine çarptı. Sonra:: 

•~ Affedersiniz... diye özür diledi, 
'«kat kendisine çarpan kadınla göz 
8Q*e geldikleri zaman ikisi de hay-
Wtle duraladılar: Genç kadm: 

^ Kadri, dedi. 
Kadri: 
*~" Ayşe... di3re mmldandı. 
^^^ kadmm uzattığı di. Kadri 

*̂*™ müddet avuçlarmda hapsetti. 
^yf^ soruyordu: 

'~- Nerelerdesin Kadri... Hiç değiş-
^*%in . . . Aynen Erenköyündeki 
^ ^ adamsm... Halbuki seni görmi-
'"^ *am 15 sene oldu değil mi? 
jj."~" ^a sen Ayşe?... Erenköyündeki 
. yaşındaki afacan kızdan birkaç yaş 
"'«yük gösteriyorsun... 
v ^ esnada Kadıköy vapuru düdü-
2 ^ " öttürerek iskeleden ayrılıyordu. 

^ vapura baktı: 
^r~ Vapurum kaçtı amma zaraar 
»^^- dedi. 

^^^i sordu: 
1 ^ ^ir yere oturup birkaç lâf ata-
^ö^iAyşe?.. . 
^ j ^ Oturalım., evden merak edecek 
^ ^ yok... Ben son vapurla da gi-

Karaköyden bir otomobUe aüadı-
• Beyoğiujja. çıkarlarken Kadri: 

^^7 ilâhi Ayşe, diyordu, Erenköyün-
günleri bazan hatırlıyor musun? 

yiğidi günler hey... Biribirimizle ne 
* ^ 1 komşuluk etmiştik? Ne tatlı 

™ŞUluk?... Karşı karşıya iki köşk-
^^uımak. . . Bizim köşkün arkasm-
J*sı büyük, içi yosunlu havuzu hatu> 
'ar mısın? 

^yşe gözlerini yere indirdi: 
"^ Nasıl hatnlamam... 

^ Hani mehtaplı bir gece, havu-
j ^ kenarma oturmuştukta.. ilk de-
. ^ a içimden gelenleri anlatmış-
Liıv," ? " ^ kolumu ük defa beline do-
^7?tun. . . îlk defa... 

Ayşe tath bir sesle: 
İj^-^Kadri... dedi, başka şeylerden 
^ ^ ^ . . . Bana yeni hayatım anlat... 
İj^~Y°^- Yok Ayşe, o günlerden 
^^*^elim. Buna o kadar ihtiyacnn 
j y ^ | ° - . Bir gün sizin evdeküer de, 
JJJ^ evdeküer de hep beraber îstan-

amnüşierdi de biz ikimiz yapayal-
^eğjP^Ştık... Hatnrlarsm o gimü 

^mobUden, tenha, büyük, paha-

h bir lokahtanm önünde indiler, hiı 
kaşeye çeküdiler. Kadri yine buzlu bi
raları getirtti. Yine eski günlerden 
bahsettüer. Sonra şimdiki hayatlarmı 
biribirlerine anlattılar. Ayşe de Kadri 
gibi evlenmişti. Fakat iM sene evvel 
kncasmdan aynlmıştı. Şimdi duldu. 
Kadıköyünde teyzesile beraber oturu
yordu. Bir aralık gözleri saate ilişti. 
Ayşe telâşla: 

—. Aman., dedi, son vapura yirmi 
beş dakika var... 

Kadri onun elini tuttu: 
— Ayşe bu gece eve gitmen şart de

ğil ya... Bende kal... Ne olur?... Ben 
de evde yapayalnızım. Eski arkadaşı
na misafir olursım... 

Ayşe tatlı bir gülümsemeyle eldi
venlerini giyreken: 

— Olmaz Kadri... Olmaz... Bu ge
ce imkânı yok... Teyzem meraktan 
çıldırır... Çünkü eve döneceğimi söy
ledim... Başka bir gün. Bak söz veri
yorum. Başka bir gün... 

— Meselâ ne zaman?... 
Ayşe, güzel gözlerini süzerek düşün

dü. Kadri onun cevabını merakla bek
liyordu. 

— Çarşambaya'... 
— Saat kaçta?.., 
— Tam beşte gelirim... Sen bir ke-" 

re adres ver..'. 
— İstersen ben seni gelip bir yerden 

alayım... 
— Hayır... Hayır... Sen evde bekle... 

Ben gelirim... 
Kadıköy iskelesinde biribirlerinden 

a3mldılar. Kadri çarşambayı sabırsız
lıkla bekUyordu. Çarşamba erünü evi 
iyice süslemiş, hattâ Ayşeye güzel gö
rünsün diye, «Mercimek » i bile yıka
mış, her tarafına kolonyalar sür
müştü. 

O gönü saat tam beşte kapı ça-
hndı. «Mercimek» müthiş surette hav-
hyarak kapıya koştu. Kadri de heye
canla kapıyı açtı. Ayşeyi gayet şık bir 
tuvaletle, saçlarım yeni yaptırmış, 
makyajma gayet iyi itina etmiş bir 
halde karşısında buldu. Fakat «Mer
cimek» bu yabancı kadmı görür gör
mez onun üstüne atılmıştı. Ayşe te
lâşla kaçınmasaydı, «Mercimek» mut
laka cttiun üstünü başını parçalıya-
caktı. Kadri «Mercimek» I hiç bu ka
dar hiddetli, bu derece sinirli görme
mişti. «Mercimek» sanki Mebrurenin 
hukukunu korumak istiyormuş' gibi 
gözleri dönmüş, bu karşısmdaki şık, 
güzel, süslü kadma saldınyordu. 

Ayşe Kadriye: 
— Aman, dedi, şunu tut... 
Kadri: 
— Mercimek!.. Mercimek!.. Uslu 

dur!... diye bağırıyordu. Fakat Mer
cimek bu bağırmalara aldırış bile et
miyordu. Yumruk kadar cüssesile ade
tâ bir aslan kesilmişti. Kadri baktı 
ki olacak gibi değU, Mercimeği iki eli-
le tuttu. Ayşe öyle içeri girdi. Fakat 
genç kadmın içeri girmesile «Merci-
mek« in Kadrinin elinden kurtularak 
genç kadmın üzerine atılmadı bir oldu. 
«Mercimek» Ayşenin eteğinin bir ucu
nu dişlerile yakalamış, çekince kopar
mıştı. 

Köpekt«ı son derece korkan Ayşe, 
çığlıklar savurarak salonda Merci
mekten kaçıyor, bir yandan da Kad
riye bağırıyordu: 

— Tut, tut şu hayvanı... Ay bayüa-
cağım... 

Kadri kan ter içinde Mercimeğin 
arkasmdan koşuyor; Ayşe: 

— Tut şımu... diye bağırdıkça, ce
vap veriyordu: 

— Bu hınzıra ne oldu bilmem ki?... 
^mdi Mercimekle Ayşe ve Kadri a-

raismda müthiş bir kovalamaca baş-* 
lamıştı. Güzel kadın köpekten kur
tulmak için kanapelerin, divanlarm 
üzerine basarak korku içinde (nadan 
oraya kaçıyordu. 

Nihayet Mercimek bir atılışta Ay
şenin sağ bacağım dişledi. Ayşe avaı 

vaz bağırarak sokak kapısına doğru 
kendim attı. Kapıyı açtı, dışanya fır
ladı. Biçimli bacağı kanıyordu. Mer
cimek sokak kapısmm önünde bir as
lan gibi durmuş: «Hele içeri gir!..» 
der gibi, müthiş müthiş bağırarak, 
korkunç korkunç bakarak Ayşeye haV-
Uyordu. 

— Kadri: 
— Ayşeciğim... Ben bu hmzırı tu- • 

tanm... Sen içeri gir... diye seslendi. 
Ayşe fena halde sinirli: 
— Aman istemem... Bacağımı ısır

dı. Kuduz mudur, Nedir? Derhal Ku
duz hastanesine gideceğim. Benim ne 
kadar meraklı olduğumu bilmiyor mu
sun? Bittim, mahvoldum... Şu başı
ma gelenlere bakınız... Sen köpekle 
güle güle otur... 

Diye, merdivenlerden dörder beşer 
atlıyarak aşağıya indi. 

Ertesi günü Mebrure eve dönmüş
tü. Köpeği Mercimeği yine 15-20 ke
re öptü. Sonra Kadriye sordu: 

— Mercimek seni çok üzdü mü?... 
Huysuzluk etti mi? 

— Aman Mebrureciğim... Bu hay
van sensiz pek üzülüyor... Bir daha 
böyle uzak bir yere gittiğin zaman 
onu da beraber al götür... 

Mebrure: 
— Yoooo... dedi, ben olmadığım za

man «Mercimek» sana can yoldaşlığı 
eder... Hep onu seninle beraber bıra
kacağım... Ne güzel bir can yoldaşı... 

Onlar böyle konuşurlarken Merci
mek bir aralık kayboldu. Sonra Ay
şenin o gün kendisinden kaçarken te-
lâ.şla kanapelerden birinin arkasına' 
düşürdüğü «A» markalı^;nendili ağ-
zmda Mebrureye doğru yaklaştı. 

Mercimek, bu «A» markalı dante-
lâlı kadın mendilini Mebrurenin önü
ne bıraktıktan sonra birdenbire coş
tu, mendili kokluyor, avaz avaz hav-
hyarak, gözlerile Kadriyi gösteriyor
du... 

Kadrinin başı döndü, döndü, sonra 
kendini kaybetti... (Bir yıldız) 

Hollywoodda 
(Baş tarafı 7 nci sahifede) 

yip pozlai'da çekilmiş yüz binlerce re
simlerle dolu... Sanki fotoğraf sahiple
rinin hepsi birer rol yapıyorlarmış gibi 
kaşlar kalkık, gözler açümış... Kimi 
ölmüş gibi yere yatmış, göğsünü aç
mış... Kırmızı boya ile göğsünden kan 
akıyormuş gibi yapmış., yerde bir bı
çak... Hollywood'da ahbap olduğum 
bir gazeteci bana: 

— Büiyor musunuz? dedi, bu fo-
toğraflarm sahiplerinin hepsi resim
lerinin asılı durduğu dükkânın sahi
bine her ay kira verirler... Ümid iş
te. .. Olur ya, bir gün bir rejisör bu fo
toğrafı beğenebilir... Bunım için fo
toğraf sahibi meselâ bir garsona her 
ay ayhğmın mühim bir kısmını ayı
rır, dükkân sahibine getirir, teslim 
eder., asılı duran fotoğrafmm kira
sı... 

Sonra dünyamn en uzun boylu 
adamlarile, en kısa cüceleri burada... 
Sokakta ne tarafa baksamz gözünü
ze acayip bir şey takılıyor. Güzellerin 
bolluğımu anlattım. Bımun yanmda 
bir de çirkinler smıfı var... Amma bu 
derece çirkinlik tasavvur edemiyece-
ğiniz halde... Çirkin ve korkımçlar 
grupu... Ötekiler güzelliklerine ne ka
dar gfüveniyoriarsa, bunlar da çirkin
liklerinden, korkımçluklarmdan o 
kadar ümid içindeler... 

Hollywood'da ihtiyar kadm pek 
az... Sanki şehrin kapüanna: «Bu 
Hollywood denUen şehre 35 inden, 
azamî 40 mdan yaşU kadm gire
mez.» diye levhalar asılmış gibi., ihti
yarlara tek tük rasgeliyorsımuz... 

Caddelerdeki ekseri kadınlar, uzun 
pantalonlu... Hattâ tek tük olan ihti
yar kadmlarm bile ayağmda erkeik 
pantalonu... Hikmet Feridun E» 

KAPTAN PAŞA BELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

—« Yazan: İskender F. g-"^"'" Tefrika No. 138 —— 

Sinan, arkadaşını Kaptan paşaya göndererek 
Rozitayı almadan donanmaya girmiyecegini bildirdi 

— Ne var, Yusuf, çıldırmış gibi ba
kıyorsun yüzüme? 

Yusuf yan sevinç, yarı hayret için
de bocahyordu. Nihayet dayanamadı: 

— Sokaklarda münadüer, kaptan 
paşa tarafmdan senin arandığını 
ilân ediyorlar, dedi, izini bulana yüz 
altm verilecekmiş. Bu, senin için 
çok hasm-h olsa gerek, Sinancığım! 

Sinan gözlerini açarak bağırdı: 
— Sakm, yüz altm alacağım diye 

beni ele vermiyesin?... 
Yusuf sendeledi: 
— Daha kimseye ağzımı açıp bir 

şey söylemedim amma sanıyorum ki 
seni tekrar donanmaya alacaklar! 
Bu İşi ben haber verirsem, sayende 
yüz altm alır ve dükkânıma sermaye 
yaparım. 

— Beni donanmaya tekrar ala
caklarım nereden anladın? 

—̂  Geçen gün duydumdu.. donan
mada (Korkunç Filip) i senden baş
ka tanıyan bir kimse yokmuş. Ge
miler bu yüzden yola çıkamıyorlar-
mış. 

— Bundan neden bahsetmedin 
şimdiye kadar bana?... 

— Geçen akşam içki arasında an
latmıştım amma, senin kulağma gir
memiş. Bunu her zaman sen de 
söylemiyor muydun? «Donanma, kor-' 
kımç Füipi yakalamağa gidecek 
amma, onun izini bulmak çok güç
tür. O kendini her tarafta gösterir. 
Hakikî FiMpin nerelerde dolaştığını 
kimse bilmez!» diyen sen değil miy
din? 

Sinan bir müddet düşündükten 
sonra: 

— Ben yeni bir suç işlemedim ya., 
her halde kaptan'paşanın beni arat
ması hayırhdır. 

Diyerek, sevinçle odanın içinde do
laşmağa başladı. 

— Şimdi ne yapmak istiyorsun, 
Yusuf? 

— Gidip altınları alayım ve falan
ca saatte Sinan reis kaptan pasaja 
ziyarete gelecektir, diyeyim, ^aydi, 
Sinancığım! Bu iyiliği de sen bana 
yap! Ömrümün sonuna kadar sana 
dua ederim. Beni zengin yapmış olur
sun! İstersen alacağım paramn ya
nsım da sana veririm. 

Sinan, arkadaşınm kendisine yap
tığı iyüiğe mukabil bir de üstelik 
ondan para almayı aklmöan büe ge-
çirmemişti. 

— Pek âlâ, dedi, haydi hemen 
Yah köşküne git, doğruca kaptan pa
şanın huzuruna çık. İlk önce bu 
işte benim için bir tehlike olup ol-
madığmı araştır! Ondan sonra, kap
tan paşaya sadece şu sözleri söyle: 
«Küçük Sinam buldum. Beni gön
deren, kendisidir. Tekrar hizmete 
girmesi için bir teldifi var: Padişah
tan Rozitayı istiyor!» kaptan paşa 
bu işe peki derse, benim için bir teh
like yok demektir. O zaman derhal, 
hakkm olan altınları istersin! 

Baş, dif, nezle, grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütün 
ağnlannızı derhal keser, icabında günde 3 ka$e almabilir. 

«Rozitaja almadan, bir 
adım atamam!» 

Hüsrev ve Salih reisler Sinan pa
şaya meseleyi açarak: 

— Füipi, içimizde Küçük Sinan-
dan başkası iyi tammaz. İrade bu
yurursanız, kendisini aratalım! 

Demişlerdi. 
Padişaha Kıhç Ali paşamn teklifi

ni arzeden Sinan paşa, iki saat son
ra üçüncü Muraddan şu fermanı al
mağa muvaffak olmuştu: 

«İstanbul haricinde otur
mağa mahkûm olan Sinan 
reisi affettim. Paytabtmıda 
serbes olarak gezebilir.» 

îşte Muradm bu iradesi üzerine, 
münadüer Küçük Sinam sokak sokak 
Kamağa başlamışlardı. 

ya... Küçük Sinan tarafmdan geli
yorum. 

Deyüıce, haremağalan şaşırmıştı. 
Bu kılıksız adam acaba çılğınm 

biri miydi? Yoksa yüz altını kolay
ca kopannak için mi geliyordu? 

Yelkenci Yusufun ısran üzerine, 
kendisini kaptan paşanın odasına gö
türdüler. 

Yusuf, Küçük Sinamn tekliflerini 
ezberlemişti. 

Fakat, onun: «Rozitayı almadan, 
bir yere adım atmam!» dediğmi Kılıç 
Ah paşaya söylemek te kolay bir if 
değildi. 

— Adam sen de, elçiye zeval yok, 
derim. Hakikati anlatırım. 

Diyerek, kaptan paşanın yatağı-
nm önünde diz çöktü. İki harema-
ğası sağında ve solunda ayakta du
ruyordu. 

Yelkenci Yusuf: 
— Kulunuz, Küçük Sinan tarafın

dan geliyorum. 
Diye sröe baştedı. 
Kılıç Ali paşa gözlerini açmış, dik

katle Yusufu dinliyordu. 
Yusuf, Sinanın sözlerini aynen söy* 

ledi. 
—• O şimdi sizden cevap bekliyor, 

devletlim! dedi. 
Kılıç Ali paşa, Sinan reisin yaşadı

ğı haberini almca, çocuk gibi sevin
di. Başını yastıktan kaldırdı: 

— Ne diyorsun? - diye sordu - Si
nan hayatta mı? 

Yusuf ciddiyetle cevap verdi: 
— Evet, paşam... Hayatta. 
— Nerede şimdi? 
— İstanbulda... 
— Affedildiğini duyunca İstanbu-

la geldi demek? 
— Hayır. O, affedilmeden önce 

gelmişti İstanbula... 
— Nerede imiş şimdiye kadar?... 
— Orasını bilmiyorum, devletlimi 
Kıhç Ali paşa birdenbire kaşlanm 

çattı: 
— Sen bizden yüz altın koparmak 

için geldinse buraya, yanıhyorsun! 
Eğer dediklerin çıkmazsa kafam ko-
panrım! 

— Kafamm kopanlmasma razı
yım, paşam! Köleniz, aklı başmda, 
eski bir denizciyim. Para için gel
medim buraya... 

— Eski bir denizci misin? 
— Evet.. Hüsrev ve Mahmud reis

lerin maiyetinde uzun yıllar çalış
tım. 

— Sinam nereden tanıyorsun? 
— Cezair seferinde onun gemisin

de yelkenci idim. 
— Âlâ. O halde Sinan neden gel

medi beni görmeğe?... 
— Sinan çok küskündür, devlet

lim! Rozitayı hâlâ çılgınca seviyor. 
Gözden düştüğünü görünce İstan
bula gelmiş. Fakat, onun İstanbul
da olduğunu benden başka bir kim
se bilmiyor. 

— Bunu bana gelip söyleseydi, pa
dişaha arzeder ve Rozitanm kendi
sine çırağ edilmesine çalışırdım. 

— Bu, bugün de sizin elinizde
dir, devletlim! Eğer söz veriyorsanız, 
Sinana gidip müjde vereyim. 

— Haydi, hemen git ve ona de ki: 
«Kaptan paşa, Rozitayı sana verme
ği vadetti. Seni Yalı köşkünde bek
liyor! » 

** 

Yükenci Yusuf Yah köşküne git
tiği zaman, şakırtıh bir yağmur ya
ğıyordu. Yusuf köşkün kapısmdan 
içeri girerken adamakılh ıslanmıştı. 
Kıpıdaki haremağalanna: 

— Tez haber verin kaptan paşa-

Yelkenci Yusuf Yalı köşkünden 
dönerken, kaptan paşamn kürekçi-
leri arasmda eski bir arkadaşına 
rasladı.. yamna sokuldu: 

— Çoktanberi burada mısın? Mu-
rad? 

— İki yıldır paşa efendimizin mai-
yetindeyim... Sen neredesin? 

— Ben Tersaneden çekUdim. Bir 
küçük dükkânım var. Yelkencilik 
yapıyorum. 

— Çok âlâ. Dansı bize... 
Yusuf yavaşça Muradın kulağmaı 

eğüdi: 
—. Sinan reisi niçin arattıklarını 

biUyor musun? 
(Arkası var) 

İlli 
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6 Şubat 938 Pazar 
istanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

Türk musikisi, 12,50: Havadis, 13,05: 
Keman konseri: Prof. Liko Amar tarafın
dan piyanoda bayan Sabo, 14: SON. 

Akşam neşriyatı: 15: Yugoslav - Gala
tasaray futbol maçı: Taksim stadmdan 
naklen, 18,30: Plâkla dans musikisi, 19: 
Bayan Nihal ve arkadaşları tarafından 
Türk musikisi ve halk sarkılan, 19,30: 
Konferans: Prof. Salih Murad fRadyo 
dersleri), 20: Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi ve halk şarkıla
rı, 20,30: Hava raporu, 20,33: Ömer Rıza 
tarafından arabca söylev, 20,45: Bay 
Muzaffer ve arkadaşları tarafından Türk 
musikisi ve halk şarkıları (Saat ayan) , 
21,15: Cemal Kâmil ve arkadaşları tara
fından Türk musikisi ve halk şarkıları, 
21,50: Keman konseri: Violonist Orhan 
Borar tarafından. Piyanoda madam Va-
lantin Taskin, 1 - Tango: Albeniz, 2 -
Ave Maria: Schubert - Vilhelm\ 3 - R o n -
dino: Kreisler, 4 - Danse Espagnole: 
Granados - Kreisler, 22,20: ORKESTRA: 
1 - Boieldieu: Calife de Bağdat Ouverture, 
2 - Sinding: Frühlinsranschen, 3 -
Poppy: Valsa Pondr6e, 4 - Linoke: La 
poup6e de porcelaine, 22,45: Ajans haber
leri, 23: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçaları, 23,20; Son haberler ve ertesi 
günün programı, 23^0: 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: DahUÎ ve haricî haberler. 

Akşam neşriyatı: 18,30 - 18,35: Plâk 
neşriyatı, 18,35 - 19: Çocuklara masal: 
Nureddin Artam. 19 - 19,30: Türk musi
kisi ve halk sarkılan (Hikmet Rıza ve ar
kadaşları), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve 
arapça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk mu
sikisi ve halk sarkılan (M. Karındaş ve 
arkadaşlan), 20,15 - 20,30: Edebî konuş
ma: Behçet Kemal Çağlar, 20,30 - 21'. 
Plâkla dans musikisi, 21 - 21,15: Stüdyo 
salon orkestrası: 1 - ^opy: Süite - Ballet, 
2 - Strauss: Morgenblatter, 3 - Schreiner: 
Musikalische Fauschungen, 4 - Michiels: 
Gzardas No. 10. 21,55 - 22 Yarınki prog
ram ve İstiklâl marşı. 

Avrupa programı 
Saat 20 de 

Berlin 20,25 de, operet havalan — 
Breslav 20,30 da, «Saraydan Kaçtık» ope
rasından parçalar — Königsberg 20,10 da, 
süvari marşları — Münih 20,50 de, 
«Mudine» operası — Strasburg 20,30 da, 
piyano konseri — Londra 20,05 de, hafif 
orkestra muzikası — Lüksemburg 20 de, 
orkestra konseri — Peşte 20,20 de, viyo
lonsel konseri. 

Saat 21 de 
Viyana 21,05 de. Viyana operetlerinden 

parçalar — Deutschlandsender 21 de, çe
şitli konser — Berlin 21 de, çeşitli kon
ser — Breslav 21 de, operaya devam — 
Frankfurt 21 de, çeşitli konser — Ko
lonya 21 de, orkestra konseri — Leipzig 
21 de, «Opera balosu» opereti — Münih, 
21 de, operaya devam ^- Saarbrücken 
21 de, eğlenceli konser — Toulouse P T T 
21 de, senfonik konser — Radlo Toulouse 
21,15 de, filim havalan ve eğlenceli kon
ser — Roma 21,30 da, eğlenceli muzika — 
Lüksemburg 21,15 de, eğlenceli muzika — 
Varşova (Lemberg) 21 de, mandolin or
kestrası — Beromünster 21,45 de, keman 
konseri — Prag 21 de, «Serseriler krah> 
opereti. 

Saat 22 de 
Breslav 22 de, operaya devam — Leipzig 

22 de, operete devam — Münih 22 de, 
operaya devam — Stuttgart 22 dfe, kon
sere devam — Prag 22 de, operete de
vam — Viyana 22 de, operet havalanna 
devam — Brüksel 22,10 da, radyo orkes
trası — Radio Paris 22,30 da, «Le Clos» 
opera komik — Strasburg 22 de, «Don 
Juan» operası — Toulouse P T T 22,30 da, 
«Mignon» operası — Radio Toulouse 
22 de, operet havaları — Roma 22 de, 
askerî muzika — Milano 22 de, «Nihayet 
Yalnız Kaldık» opereti — Bükreş 22,10 da, 
radyo orkestrası — Peşte 22,35 de, çigan 
muzikası. 

Saat 23 de 
Viyana 23,35 de, dans muzikası — Ber

lin 23,30 da, eğlence ve dans muzika
sı — Deutchlandsender ve diğer Alman 
istasyonları 23,40 da, dans muzikası — 
Münih 23,30 da, eğlenceU konser — 
Brüksel 23,15 de, Fransız operalanndan 
parçalar — Radio Paris 23 de, operaya 
devam — Toulouse P T T 23 de, operaya 
devam — Radio Toulouse 23,15 de, kon
ser — Londra 23,05 de, orkestra konse
ri — Milano 23 de, operete devam — 
Lüksemburg 23 de, çeşitli konser — Var
şova 23,20 de, salon muzikası — Peşte 
23,15 de, cazband. 

Saat 24 den itibaren 
Alman istasyonları 1 e kadar 

muzikası — Stuttgart ve Frankfurt 
3 e kadar gece muzikası — Brüksel 
2 ye kadar konser — Lyon P T T ! den 
2 ye kadar dans — Paris P T T 1 de dans 
muzikası — Radio Paris 1 de, Bouillon 
orkestrası — Radio Toulouse 24,15 de, 
konser, 1,35 de, gece muziltası — Roma 
24,15 de, dans muzikası ^ Peşte 24 de, 
radyo orkestrası. 

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

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

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb dersi: 
Üniversiteden naklen Mahmud Esad Boz-
kurt tarafından, 18,30: Çocuklara ma
sal: Bayan Nine tarafından, 19: Bayan 
İnci: Şan piyano ve keman refakatile, 
19,30: Memleket sarkılan: Malatyalı Fah
ri tarafından, 19,55: Borsa haberleri, 
20: Rıfat ve arkadaşları tarafmdain Türk 
musikisi ve halk sarkılan, 20,30: Hava 
raporu, 20,33: Ömer Rıza tarafmdan arab
ca söylev, 20,45: Belma ve arkadaşlan 
tarafından 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 
refakatile (Louise), 21,45: Ajans haber
leri, 23: Plâkla sololar, opera ve operet 
parçalan, 23,20: Son haberler ve ertesi 
günün programı. 23,30: SON. 

dans 
1 den 
1 den 

KÜÇ 
KÜÇÜK tLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar. Salı ve 
Perşembe günleri intişar eder. 

1 — İŞ ARIYANLAR 
HER İŞE YARAR BİR ADAMA İHTİ

YACI OLANLARA — 34 yaşmda, talim ve 
terbiyesi yüksek, modem hayat geçirmiş 
şerefli bir ailenin kimsesiz kalmış ferdi
yim. Ticarethane, fabrika, çiftUk. inşaat 
ve emlâk idaresi gibi işlere ve bunların 
yazı ve hesap işlerini idareye bihakkin 
vakıf ve muktedirim. Her hangi bir işin, 
kısmen veya tamamen İdaresini dcruh-
de edebilirim; muhtelif kombinezonları 
kabul ile her yere de gidebilirim. Anlaş
mak ve tafsilât için: Ankara Yenişar 
caddesi Kızılırmak pansiyonu 6 numarada 
A. Hulusi adresine mektupla müracaat. 

— 2 

TÜRKÇE, FRANSIZCA, ALMANCA VE 
RUSÇA — Lisanlannı iyi bilen tercüme
ye muktedir bir Türk bayan vazife a n -
yor. Tercihan kibar aileler nezdinde 6 
yaşmdan yukan çocuklara öğretmenlkle 
iştigal edebilir. (S A) rümuzile İstanbul 
176 posta kutusu adresine yazılması. — 3 

2 — İŞÇİ ARIYANLAR 
DAKTİLO ARANIYOR — Fransızca 

bilen bir daktiloya ihtiyaç vardır. Taliple
rin Yenipostahane karşısmda Eski Zap
tiye caddesi Kızılay hanı yanında 26 
numaralı mağazaya müracaatlan. Alman
ca da bilenler tercih edilir. — 2 

BİR HEMŞİRE ARANIYOR — Taşrada 
doktor yanmda muayenehanede çahşmak 
üzere ehven ücretle bayan isteniyor, fo
toğraflı mektupla müracaat. Beşiktaş 
Köyiçi Mektep sokak 8 No. —2 

MEMUR ARANIYOR — Fransızcayı da 
iyi bilen muhasebeye âşinâ bir Türk me
mur aranıyor. İsteklilerin saat 14 den 
sonra Galatada Ünyon hanmda 26 numa
raya müracaatlan. — İ 

GÜZELLİK, MAKİYAJ — istişareleri 
ve muayeneler cuma, pazartesi, perşem
be saat 15 den 19 a kadar ücretsizdir. 
Fransa resmî dlplomasmı haiz Paris gü
zellik enstitüsü - İstiklâl caddesi Büyük 
Parmakkapı. 123. —2 

YÜKSEK MÜHENDİS — Mektebi elek
tro - mekanik şubesinden mezun olup ta 
kalorifer ve bina tesisatı işlerinde ^J ı ş -
mak Istiyenlerin Ankara posta kutusu 
No. 471 e müracaatları. — 1 

TİCARİ MUHABERATIMIZI TÜRKÇE 
OLARAK YAPABİLECEK — DaktUo bi
len bir gence ihtiyacımız vardır. Askerli
ğini bitirmiş olması ve tercümei halini ve 
şeraitini Beyoğlu 2330 posta kutusu ile 
behemehal bildirmesi. — 1 

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

— 12 

3 — SATILIK EŞYA 
SATILIK AZ KULLANILMIŞ 937 MO

DELİ FORD VEYA ŞEVROLE — Hususî 
otomobili olanlann, evsafını, kilometresi
ni ve peşin para ile son fiatini mektup
la bildirmeleri. Adres: Cihangir caddesi 
No. 64 Muharrem. — 2 

UCUZ OTOMOBİL — Taşraya azimet 
dolayısile 1937 modeli ve çok az kullanıl
mış, açık Opel Süper Six sisteminde bir 
otomobil acele satılıktır. Taksimde Bü
yük Garaja müracaat olunması. — 2 

SATILIK P I Y A N O — Alman markalı 
mükemmel bir piyano Içl demir boy bü
yük ucuz satüıktır. Müracaat: Beyoğlu, 
Aynalıçeşme Emincami caddesi Eminca-
mi apartımanda 63/3 saat birden ak
şama kadar. 

ÇİFÇİLERE — Traktör, puUuk ve saire 
almak isterseniz, Bakırköyünde Vellefendl 
çayırmdaki âlâtı ziraiyeyl bir defa görü
nüz ve orada Fikret Atlıya müracaat edi
niz. — 1 

937 modeli ARIEL — 6 beygir. ÇOk 
az ve temiz kullanılmış, spersiyal saytka-
rlle veya saytkarsız satılıktır. Beşlktaşta 
benzin deposu sahibi bay Neşete mü
racaat. — 2 

YENİ PİYANO SATILIK — Meşhur 
Alman markah'şık, üç pedaUı son sistem 
yeni bir piyano acele satılıktır. Müraca
at: Beyoğlu Balıkpazar Duduodalan so
kağında 26 numaralı düldcânda. — 1 

4 — KİRALIK - SATILIK 
SATILIK UCUZ EV — 2 bölüğe müsait 

çok kullanışlı, havadar, güneşli, deniz gö
rür. Altı odası, bahçesi, hava gazı, elek
trik ve terkos tesisatı var. Önünden oto
büs geçer. Her yere giden tramvaya ya
lan. Cerrahpaşa caddesinde Keçi Hatun 
Hafız Galip sokak No. 3. Mezkûr caddede 
83 No. İl dükkânda kunduracı i)ay Mita-
ta müracaat. — 2 

HEM SATILIK, HEM KİRALIK KÖŞK — 
Göztepede İstasyon caddesinde 27 numa
ralı bay Mazhann köşkü hem satılık, 
hem kiralıktır. Göztepe İtfaiye garajı kar
şısında bay Lûtfinin köşköne müracaat. 

— 3 
ACELE SATILIK ARSA — Yerebatan-

da Şengül hamamı karşısmda 13 No. ü 
18 metre yüzü olan 680 metre murabbaı 
arsa satılıktır. Üsküdar İmrahor caddesi 
111 No. ya müracaat. — 1 

SATILIK HANE — Sultanahmedde, In-
ciliçavuş sokağında 29 No. lı hane ehven 
fiatle satılıktır. Talip olanlann Kadıkö-
yünde Caferaga mahallesinde Ruşen so
kağında 1 No. İl haneye müracaatlan. 

— 1 

SATILIK DEPO — Galatada Keman
keş mahallesinde, Karaoğlan sokağında 
20 No. İl depo çok ucuz fiatle satılıktır. 
43358 Telefon No. suna müracaat. — 1 

DEVREN SATILIK KIRAATHANE — 
Sirkecide mevkii güzel ve işlek bir yerde 
bir kıraathane satılıktır. Sirkeci Mura
diye caddesi 25 No. h kuru kahveci bay 
Mehmede müracaat. — 2 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİR 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
almır, kâr teminatlıdır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanında berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 3 

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

— 7 

UCUZ BEDELLE EMLÂK SATIŞI — 
Kuzguncukta İcadiye caddesinde 44 - 46 -
48 No. İl arsa ve 48 No. lı fınn hissesi 
1/41 No. lı ahşap mağazalann arsası sa
tılıyor. Üsküdar Demirciler içi, 67 No. 
zerzevatçı Dimitriye müracaat. 

UCUZ BEDELLE EMLÂK SATIŞI — 
Beylerbeyinde Abdullah ağa mahallesin
de Bostanbaşı caddesinde 22 - 24 - 26 
numaralı üç dükkânın üstünde odalan 
olan mahal satılıktır. Üsküdar Demirci
ler içi sokak 67 No. zerzevatçı Dimitriye 
müracaat. 

KİRALIK İKİ BAHÇE — Sanyerde 
Sular caddesinde biri motor ile su çıka-
nr, diğeri beygirle işler kovalı dolabı 
vardır. Müçjıcaat: Beyoğlunda Tarlabaşı 
caddesinde 110 No. U atelyede bay Ke
male. — 6 

ACELE SATILIK ÜÇ DAİRELİ APAR
MAN — Cihangirde Yeşil Palas gazi
nosu sırasında Hastane bahçesi karşısın
da 56 No. lı her katta banyo ve sair kon
foru mükemmel ve senevi yedi yüz srlrml 
lira kira getirmekte olan apartıman ace
le satılıktır. Üçüncü kattakilere müracaat. 

— 9 

ACELE SATILIK MÜCEDDET ÜÇ DAİ
RELİ APARTIMAN — Beyoğlu Kalyoncu 
Kulluk Hamalbaşı Kordelâ sokak Yeni Yol 
38 No. lı müceddet her katta banyo ve sair 
konforu mükemmel güneşi bol, senevi 700 
lira kira getirmekte olan üç daireli apar
tıman acele satılıktır. Karşısmdakl bak
kala müracaat. — 9 

5 — MÜTEFERRİK 
HUSUSÎ VE MÜNFERİD DANS DERS

LERİ — Beyoğlu Karlman karşısında 
Nur Ziya sokak 3 No. Her gün müracaat 
saatleri 12 - 14 - 17 - 21 e kadar. En son 
danslar tedris olunabilir. Profesör Pa-
nosyan. — 7 

DİPLOMALI BİR ALMAN MUALLİME-
Sİ — Kendi veya taleiıelerin evlerinde 
Almanca ders vermektedir. Arzu edenle
rin W. 23 rümuzile gazetemize mektupla 
müracaatlan. — 2 

GÜZELLİK, MODA ESERLERİ — Ka
dınlara aid ciddî neşriyat ücretsiz her 
gün saat 10 dan 12 ye kadar salonumuz
da okunabilir. Paris güzellik enstitüsü -
İstiklâl caddesi Büyük Parmakkapı tram
vay durağı 123. — 2 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
sızca ve riyaziye myallimi, birinci sınıf
tan onuncu sınıfa dahil talebelere ders 
verir ve ihzari smıflann talebelerini pek 
az zamanda hazırlar. S. Geron Meşrutiyet 
caddesi No. 249 Toptaş apartımanı No. 7 
Beyoğlu. — 36 

GAYET MÜHİM KÂRI — Vasi komis
yonla yapılacak bir iş için kâfi mikdar-
da sermayesi olan arkadaşla anlaşmak 
istiyorum, sermayesine dokunulmıyacak 
ve garantilidir. Muntazam yazıhaneleri 
ve teşkilâtı olanlar şayanı tercihtir. Mu-
vazzah adreslerile Akşam'da A. M. adre
sine mektupla müracaat. — 1 

DANS BİLMİYENLERE MÜJDE — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bir fiat ile valtit kaybet
meden profesör Yorgoya müracaat ediniz. 
Adres: Beyoğlu Tokathyan arkası Topçe-
kenler sokak No. 31, 1 ci kat. — 2 

ALMANCA DERSLER — Taksimde otu
ran bir Alman bayanı talebelere ve bayan
lara son metodlar üzerine ve uygun fi
atle ders vermektedir. Türkçeden Alman-
caya tercüme işleri yapılır. Akşamda 
(M R T) rumuzuna mektupla müracaat. 

— 1 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak gösteiTniş olan karilerimizden 
Radyo — R T — Ders. 

namlanna gelen mektuptan İdareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

S/2/93S 
F t A T L A a 

CİNSt Aıaftı Yukan 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 32i 6 4 
» sert 5 26 5 30 

Arpa yemlik 4 15 4 17i 
» Anadol 4 4 4 5 

Çavdar 5 — — — 
Mısır s a n 4 28 4 30 
Yulaf 3 35i 4 10 
Kuşyemi 8 — 8 15 
Nohut kalburla 7 20 
Fasulye ufak 6 30 
Tiftik oğlak 130 — 
Yapak 52 — 

G E L E N 

Buğday 
Arpa 
Pamuk 
Un 
Kü 
Z. yağ 
Tiftik 
Yapalc 
Mısır 
Susam 

225 Ton 
155 > 
14 3/4 » 

101 
1 

118 
5 
7 

30 
20 

» 
» 
» 
» 

1/2 » 
> 

O t D E N 

Kuşyemi 
İç fındık 

24 3/4 Ton 
2 » 

D I 9 F t A T L A B 

Buğday: Llverpul 
» : Şlkago 
> : Vlnipek 

Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T. : Londra 

5,35 
4,40 
5.90 
4.47 
3.94 
732 

Kr. 
> 
» 
> 
» 
» 

Fmdık O. : Hamburg 44.-

Dr. Hafız Cemal 
(LOKMAN HEKİM) 

Dahfliye m ü t d ı a u u ı 

Pazardan bagka günlerde öğleden 
•oma saat (2 ,5 tan 6 ya) kadar İstan-
bulda Divanyolunda ( 1 0 4 ) nun.aralı 
husus! kabinesinde hastalannı kabul 
eder. Salı, cumartesi günleri sabah 
«9.3 - 12» saatleri hakiki fıkarayn mah« 
H.'̂ ' ' Murjvenehane ve ev telefooı 
»SOS. Kandilli 38 — 48. 

5 / 2 / 9 3 8 Cumartesi günü 
İstanbul Hâlinde toptan satılan yaş 

ve meyva fiatleri: 
Cinsi Emsali En aşağı En 

flatı 
Bakla 
Bezelya 
Pırasa 
Ispanak 
Lahana 
Havuç 
Kereviz kök 
Kereviz yaprak 
Pancar 
Enginar 
Karnabahar 
Yeşil salata 
Taze soğan 
Maydonoz 
Turp 
Elma Amasya 
Elma Gümüşhane 
Elma Ferik 
Elma İnebolu 
Armud Ankara 
Ceviz 
Ayva 
Kestane 
Ağaç kavunu 
Limon yerli 100 
Limon ecnebi 100 
Portakallar: 
Dörtyol 36 lık 
Dörtyol 64 lük 
Dörtyol 80 lik 
Döryol 100 lük 
Dörtyol 150 lik 
Alanya 64 lük 
Alanya 80 lik 
Alanya 100 lük 
Fenike 160 lık 
Rize 64 lük 
Rize 80 lik 
Rize 100 lük 
Mersin 200 lük 
Mersin 160 hk 
Mandalinler: 
Alanya 100 lük 
Rize 100 lük 

» 
Demet 

KUo 68 
» 28 
» 3 
> 9 
» 4 
» 5 

9 
2 

» 2 
Aded 10 

» 5 
100 »40 

Demet 1 

KUo »20 
> 20 

— 4 50 

— 4 50 

50 
50 

40 
60 

» 8 — 
» 6 — 
» 15 — 
» 7 — 
» 5 — 
» 6 — 

Aded 3 — 
» 250 — 
B 130 — 

Sandık 280 t— 
» 330 — 
» 240 — 

150 — 
150 — 
350 — 
275 — 
170 — 
400 — 
130 — 
100 — 
75 — 
600 ^ 
900 

300 
90 

sebze 

srüksek 
FiaU 
70 — 
30 — 

4 
12 
4 
6 — 

10 — 
3 — 
3 — 

15 — 
20 — 
75 — 

1 25 
— 60 
— 80 
40 — 
24 — 
25 — 
20 — 
30 — 
15 — 
15 — 
7 — 
5 — 

350 — 
160 — 

300 — 
350 — 
250 — 
160 — 
160 — 
400 — 
325 — 
220 — 
450 — 
140 — 
120 — 
90 — 

650 — 
1000 — 

400 — 
120 — 

DOYÇE ORIENTBANK 
Dresdner Bank Şubesi 
nHerkeais Berl in 

Tfirkiyede Şflbeleri: 
İstanbul (Balata ve istanbul) 

Depoc TatOnGOmrük 
İzmir 

Her tQrlQ banka muamelâtı 

Bu akşam 
Nöbetçi eczaneler 

Şişli: Halaskar Gazi eadd«ânde 
Halk, Taksim: Nlzameddin, Tarlsüba-
şmda Nihad, Beyoğlu: Kanzuk, Dai
rede Güneş, Galata: Topçular cadde
sinde Sporidis, Kasımpaşa: Vamf, 
Hasköy: Halıcıoğlunda Barbut, Emin
önü: Mehmed Kâzım, Fatih Şebsa-
debaşında Asaf, Karagümrük: Ah-
med Suad, Bakırköy: Hilâl. Sanysr: 
Asaf, Aksaray: Etem Pertev, Beşik
taş: Halld, Fener: Balatta HOsamed-
din, Kumkapı: Belkis, KöçükpazaT: 
Hikmet Cemil, Samatya: Kocamusta-
fapaşada Rıdvan, Alemdar: Ankara 
caddesinde Arif Neşet, Şehranlni: 
Topkapıda Nâzım, Kadıköy: Pazaryo-
lunda Rıfat Muhtar, Üsküdar: İmra-
hur, Heybeliada: Halk, Büyükada: 
Şinasi Rıza. 

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

Gülhane müsamereleri 
Senenin dördüncü tıbbi müsamefesl 

röntgen profesörü Şükrü Cangörün reisli 
ginde toplanmıştır. • 

Bu müsamerede Prof. Burhanettln O»* 
man tarafından diyabet ve ipertlroidl< 
Prof. B. Abdülkadir Noyan tarafmdan A-
bartiküler romatizma, baş asistan Dr. 
P. Va.sıf Yener tarafından röntgenle teda
vi edilmiş muhtelif yüz kanseri vakaları 
gösterilmiş, münakaşaya: 

Prof. Gn. Tevfik Sağlam. Prof. B. NtH-
het Şaklr, Prof. B. Şükrü Cangör, Prof. 
B. Burhanettln Osman, Prof. B. Nazna 
Şaklr, Prof. B. Burhanettln Urus iştirak 
etmişlerdir. 

B O R S A 
5/2/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FÎATLEKİ) 
ESHAM ve TAHVİLÂT 

94 Istilurazı 
dahlU 
1933 istikrazı 98,50 
Ünltürk I 18,95 
Ünitürk II 18,95 
Ünitürk m 18,95 
Mümessil I 39,90 
Mümessil II 40,60 

> III — 
tg Bankası 10,20 

> hamiline 10.25 
» müessls 85 

Para (Çek fUtleri) 

İt Türkiye Cum
huriyet Merkes 
Bankası 
Anadolu His. 23,75 
Telefon '.'" 
Terkos 1^ 
çünento lO.* 
İttihad Değir- lî.** 
menleri 
Şark Deglt- ^ 
menltrl 

Paris 
Londra 
Nev York 
MU&no 
Cenevre 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 

24,26 
630 

0,79,51 
15.11,10 
3,42,30 
3.4230 
4,69,42 
1,42,33 

Sofya 
Prag 
Berlin 
Madrid 
Belgrad 
Zlotl 
Pengo 
Bükreş 
Moskova 

63.49-îJ 
22.64.75 

\!fl 
13,65 
34,«' 
4,1» 

3,98JÎ« 
105,87,»^ 

23,75,5" 

AK^AM 
Abone ücretleri 

TOrUye EcneU 

SENELİK 1400 kuros 2700 kurul 
• AYLIK 750 > 1450 > 
S AYLIK 400 » 800 > 
1 AYLIK 150 • — » 

Posta ittihadma dahil olmıyan 
ecnebi memleketler: Senellti 

3600, altı ayUgı 1900, Oç 
aylığı 1000 kuruştur. 

Adres tebdili İçin yirmi beş 
kuruşluk pul göndermek lâzımdır. 

Zilhicce 5 — Ruzukasım 91 
& İBUtk Ganaı OtU İkmdi Alc««m Ydıı 

E. 11,55 134 657 9,44 12,00 133 
Va. 5,26 7,05 12^8 15,15 17^2 19,05 

İdarehane: Babı&li civan 
Acırousluk So. 

No. 1? 

Zayi — 931 - 932 senesi Erzurum Ü ^ 
sinden aldığım orta mekten şehadetn»^ 
sinden aldığım orta mektep şehadetı»» 
dan hükmü yoktur. Ahmed B b ^ 

BANKA KOIVIERÇİYALE 
İTAIYANA 

Sermaye v e ihtiyat akçesi 
8 4 7 . 5 9 6 . 1 9 8 . 9 5 İtalyan liretidir. 

Merkezi-İdare: MİLANO 
İtalyanın taşlıca şehirlerinde 

ŞUBELERİ 
İngiltere. İsviçre, Avusturya, Maca
ristan, Yugoslavya, Romanya, B>"' 
garistan, Mısır, Amerika Cemahir' 
Müttehidesi, Brezilya. Şili, Urugua/» 

Arjantin, Peru, Ekvator vo 
KolıT.nbiyada 
Afilyasyonlar 

İSTANBUL ŞUBE MERKEZ! 
Galata V o y v o d a caddesi KaraköY 

Palas (Telef. 44841 7 2 / 3 / 4 / 5 ) 
Şehir dahilindeki acenteler: 

Istanbulda: Alalemciyan hanmda 
Telef. 2 2 9 0 0 / 3 / 1 I / 1 2 / I 5 Beyoğ
lunda: İstiklâl caddesi Telef. 41046 

İZMİRDE ŞUBE 
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7,7» 
7,2» 

10,9» 
. 12,5» 

22,64.^ 

13.«» 
54,«» 

4,1» 

Tıbbın ilk ve son sözü Bütün Tıb kitaplan katra
nı mü2min bronşitler, ök
sürüklere ve göğüs nezle-

folne karşı en müessir bir Uâç olmak üzere tavsiye ediyor. Kinin nasıl sıtmanın ilâcı ise katran da' öksürüklerin is-
pesifik ilâcıdır. KATRAN HAKKI EKRiSM'de katrarun bütün şifalı hassaları bulunduğundan öksürüklere ve müzmin 
hronptlere ve göğüs nezlelerine karşı en müessir ve en ehemmiyetli bir ilâçtır. Balgamlan söker ve yeniden olmasma 
Bıanl olur. 

En sağlam 
En Ucuz 

Hesap defterlerini 
AKŞAM matbaasında 
bulacaksınız. 

• 

*evmiye defterleri 
Kasa defterleri 

Defteri kebirler 
Muavin defterler 

£n iyi cins kâada basılmış 
^ ingiliz prese kartonu ile ciltlen
miştir. 

F i y e t l e r 
200 sahifeU 140 - 160 kuruş 
"W , 175 .200 » 
*00 , 250 - 275 » 

Akşam matbaası 
Telefon: 24240 

ür. A. Asım Onur 

Ortaköy 
ŞİFA YURDU 
istanbulun en güzel yerinde, genl^ 

^ park İçinde, konforu mükemmel, 
^ ü m ı İyi, kadm ve erkek her türlü 
«*?talıklara açık hastane. 

"ogum Ve kadın ameliyatlarile fı-
r*. apandisit, basur ve dlger ameUye-
^ ıÇln çok ucuz hususi fiatler. Orta-

'• «"amvay yolu, MuaUim Naci cad. 
111 - 115. Telefon: 42221. 

ÇAĞLAVAN'aa 
Meşhur rakkaseler 

Amira Cemal 
ve 

ZEYNEP ELSUDANi 
Solist M U A L L A 

ve arkadaşları 
Yeni ve zengin program 

Seanslar tam 21 buçukta başlar. 
N. D. — 6 Şubat Pazar günü gün-

düı yapılması mukarrer olan musiki 
müsameremiz 20/2/938 pazar gününe 
tehir edilmiştir. 
Yerlerinizi evvelden temin ediniz. 

Telefon: 40335ı 

Dr. F E T H İ 
LABORATUVARI 
Cerrahpaşa hastanesi 

bakteriyologu 
Kan, idrar, balgam, mevadı gai

ta tahlüleri ve (İDRAR VASITA-
SÎLE GEBELİĞİN İLK GÜNLERİN-
DE KATI TEŞHİSİ) yapılır. 
Beyoğlu : Taknme giderken Meşelik 
•okağı Ferah «partımanı Tel. 40534 

*«»nitte Şark PaEan Sadeddin 
j ^ Talim Ticarethanesi 

*«*eli vilâyeti mektep kitaplan satı^ 
Her nevi kırtasiye çe^iUeri. yeri. 

*OöJan dikiş ve yatı makineleri. Ko-
lotojraf makine ve levazımı 

Baire balım ur. 

lENt NEŞRİYAT 

Yeşilay 
18 yıldanberi memleket sağlığı yolunda 

verimli çalışmalarma devam eden Yeşil
ay kurumunun neşretmekte olduğu ay
lık (Yeşilay) mecmuasmm (61) İnci sa
yısı yeni bir kapak içerisinde zengin 
münderecatla çıkmıştır. 16 sahileden İba
ret olan. bu kültür ve sağlık mecmuasmı 
okurlarımıza tavsiye ederiz. Merkez satış 
yeri: Ankara.caddesi 47 No. lı Remzi kü-
tûphanesldlr. ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Bursada (Akşam ) m 
satış yeri 

cAKŞAM» gazetesi ve «AKŞAM neş
riyatı» Bursada münhasıran Atatürk 
caddesi Okullar Pazannda satılmak
tadır. «AKŞAMs abonelerine hususi 
tenzilât yapılır. Sahibi Bay Esada 
müracaat. 

ŞAYANI HAYRET 
BİR TEN 

"Maklyajlı,, 
görOnmeksizin 

Havalandırılmış 
YENİ PUDRA 

CILODE HEMEN BÖRÜNMEZ 
Makyajı aratnııyan ve hatırlatma

yan taze, nermin ve cazip bir sevimli
lik, o kadar ince ve o kadar hafiftir ki 
cild üzerinde âdeta görülmez bir pud
radır. Hiç kimse, yüzünüze bakında 
güzelliğinzin tamamen tabiî olmadı-
ğmı iddia edemez. 

Bunım sırrı, yeni «havalandırma» 
usulü sayesinde temin ve Tokalon 
pudrası da bu usul dairesinde istihzar 
olunmuştur. Gayri kabil zannedildiği 
halde on defa daha ince, daha hafiftir. 
Hemen bugünden «havalandınlmış» 
yeni Tokalon pudrasını tecrübe ediniz. 
Bütün gün, işmiz başmda çalıştığınız 
halde, yüzünüz kat'iyyen nerminllğinl 
kaybetmiyecektir. Bütün gece danset-
seniz bile teniniz, daima ter ve taae 
kalacaktır. Yalnız Tokalon pudrası sa
yesinde cazip ve sevimli bir güzelliğe 
malik bir ten temin ediniz. 

Osmanlı Bankasından 
İ L Â N 

Kurban bayrajnı münasebetile Osmanlı 
Bankasmm Oalata merkezile Yeni-caml 
ve Beyoğlu şubeleri şubatm 11 İnci cu
ma, 12 ncl cumartesi ve 14 üncü pazar
tesi günleri kapalı bulunacaktır. 

[ Emniyet Sandığı ilânları I 
18/6/933 tarihine kadar emlâk mukabilinde borç para alıp da henüz bor

cunu ödeyemiyenlere: 

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

Şimdiye kadar müracaat etmemiş olanlarm bu kolaylıklardan istifade e^ 
mek üzere vakit kaybetmeden Sandığa başvurmaları. (700) 

Malatya Kayısı İstasyon Binaları Eksiltmesi 
Malatya Nafia Müdürlüğünden: 

8/2/938 salı günü saat 15 de Malatya Nafıa dairesinde 40712,56 lira ke
şif bedeli Malatya Kayısı istasyon binalan inşaatı kapah zarf usuiUe eksilt
meye konulmuştur. Mukavele, Eksiltme, Baymdırük işleri genel, hususî ve 
fennî şartnameleri, proje, ke îf hülâsası ile buna müteferri diğter evrak her 
gün Nafıa müdürlüğünde görülebülr. Muvakkat teminat 3054 liradır. İstekli
lerin teklif mektuplan ve en az 25000 liralık bu işe benzer iş yaptığma dair Na
fıa vekâletinden almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalannı havi 
kapah zarflarm «8/2/938» salı günü saat 14 de kadar Malatya Nafıa Müdür
lüğüne vermeleri. (381) 

Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü hânları 
1 — Taşdelen menbamda mevcut hangara ilâveten yapılacak şişe depoları, 

makine ve kazan depoları ve su depolan (24696) lira (90) kuruş bedeli keşfi 
ile Ser'idepri üzerine 29/1/938 gününden itibaren 15/2/938 tarihine kadar on 
sekiz gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle yeniden eksiltmeye konulmuştur. 

2 — Bu inşaata ait şartname projeler ve mukavele ve yapılacak inşaatın 
nev'i ve cinsini gösterir hülâsai keşflye 15/2/938 akşamı saat 17 ye kadar İs
tanbul Vakıflar Başmüdürlüğü Baş mimarüğmdan (123) kuruş mukabUinde 
almabilir. 

3 — İhale 16/2/938 çarşamba günü saat 15 de Kadıköy Vakıflar Müdür
lüğünde uygun fiyat verene Vakıflar Umum Müdürlüğünden istizan edilmek 
şartiyle yapılacaktır. Zarflar ihale saatinden bir saat evvel makbuz mukabi
linde komisyona verilmiş olacaktır. 

4 — EksUtmeye girmek istiyenler (1900) liralık teminatı muvakkate akçe
sini Kadıköy Vakıflar Müdürlüğü veznesine teslime mecburdurlar. 

5 — EksUtmeye girmek istiyenlerin mimar veya Mühendis olmaları ve bu
na benzer (25000) liralık işleri iyi bir surette yaptıklarım isbat edecek Bayın
dırlık Bakanhğmm vesikalarım İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ba^ mimarlı-
ğma göstererek aynca vesika almalan meşruttur. (553) 

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

[Büyük İkramiye: JıUUUU 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 işt irak ediniz.. . 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 
Umum İdaresi İlânları 

Ankara gan içindeki büfe, büvet, gazete satış yeri ve gazino binasınm bun-
iflan evvelki ilân şeraiti dahilinde ve pazarlıkla kiraya verilmesi 28/2 938 
pazartesi gününe bırakılmıştır. Talep edUen ehliyet, mali kudret, nüfus ve 
hüviyet cüzdam vesaiki 23/2/938 akşamma kadar Ankara'da 2 inci İşletme 
komisyonıma; Haydarpaşada 1 inci İşletme Müdürlüğüne verilmeledir. Şaı*t-
nameler aym makamlarca parasız olarak Istiyenlere verUecektir. (727) 

istanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 
9081 sayıh arttırma kâğıdmdaki ve numaralan müdüriyette saklı 601 adet 

Brovnik otomatik tabanca kanun! safî sıkleti 511 kilo 6151 lira 48 kuruş de
ğerinde olup işbu tabancalarm satışına Ticaret Odası vesikasını haiz herke
sin girebileceği ve yalmz satış bedeline göre % 25 inhisar resmile zabıtadan 
izin aldıktan sonra silâhlan ambardan çekmek ve bu izin alma müddeti hu
susî şartlardaki ambarda yer klrasız bekleme müddetini geçerse silâhlar her 
ne surette olursa olsun ambardan kaldınlmcaya kadar muafiyet müddeti 
haricinde kalan zaman için muayyen yer kirasına tâbi tutulmak ve ihale be

deli de kezalik hususî şartlar mucibince muayyen müddet içinde verilmek 
şartüe bu tabancalar 9/2/938 günü saat 13 buçukta Sirkecide Reşadiye cad. 
Gümrük satış salonunda 2490 sayıh kanun hükümleri dairesinde pazarlıkla 
dahile satılacaktır. İsteklilerden % 7 buçuk pey akçesi makbuzile Ticaret 
Odosı vesikası almır pey akçelerinin saat on ikiye kadar veznej'e yatınlması 
mecburîdir. (621) 

Operatör 

Dr. İffet Naim Onur 
Beyoğlu Parmakkapı durağı 

kaıçısı İmam Sok. Nuri B. Apt 
K. 3 Tel. 41960. 

Saat 14 -19 
Denizlide tstasyon civarında Sakallı Un 

deftinnenlnde olup elyevm Ucametg&hı 
belli olmıyan Mustafa oftlu Bekire: 

İstanbul Besinci icra memurluğundan: 
J. Odrlya vekili avukat Orhan Mldhat 

BaıİMrosun (24250) i tenm temini latlfa-
m. İçin açtığı tahinin paraya çevrilmesi 
yoUle vaki İcrai takip faerlne adresinize 
gönderilen 937/3253 numaralı ödeme em
linin tebliğ edilmemesinden dolayı bir 
Ay müddetle ll&nen tebligat icrasma icra 
hâklmllglnce karar verilmiştir. Tarihi 
Hândan İtibaren (80) gün İçinde borcu 
Memeniz ve takip talebine karyı bir İti-
rannız varsa bu müddet içinde İtirazmızı 
İstida Ue veya gifahen İcra dairesine bil
dirip bedava vesika almanız l&zımdır. Ak
si halflo rehinin satılacağı tebliğ yerine 
geçuiuk üzere üâacu tebliğ olunur. (4704) 

1938 
Matbuat Almanağı 
Ç I K T I ! 

Kütüphanenizin en güzel eseridir. 
1937 yılmm tarihî, en meşhur 

muharrirlerin makaleleri - Gün
delik, haftalık aylık gazete ve 
mecmualarda isimlerini gördü
ğünüz bütün muharrirlerin re
simleri, istatistikler - Faydalı bil
giler. 

Fiaü 50 kuruştur 
Bütün kitapçüardan araymız 

Toptan satış yeri: İstanbul 
BASIN KURUMU - Taksim 

Zayi — İş Bankasmm İstanbul Yenica-
mi şubesinde bulunan, 663/108 numaralı 
ve 841.78 üç yüz kırk bir lira yetmiş sekil 
kuruşluk bir kıta vadeli bonomu kaybet
miş olduğumdan biç bir kıymeti kalma
dığı Uân olunur. Bayan Beşire BUsia 
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Dişler niçm çürür 7 
Salya dedifimiz ağız guddelerinin usaresi yalnız yemeklerii 
hazma hazurlamakla kalmaz, ayni zamanda yemek saatleri 
arasmda dişleri temizlemeğe de yarar. Fakat bu, temizlik 
kâfi değildir. Dişlerinizi çürümekten kurtarmak istiyor

sanız sabah öğle ve akşam R A D Y O L İ N 
kullanarak tabiate yardım etmelisiniz. 

RADYOLİN 
. Beyoğtunda KARLMAN 

. BÜYÜK REKLÂM SATIŞI 
Reklâm fiyatına satılmakta olan eşyanın bazıları: 

KADIN MUŞAMBALARI 
KADIN MUŞAMBALARI 
KÜRK YAKALAR 
KÜRK YAKALAR 
ÎPEKLÎ EŞARPLAR 
BÜYÜK MENDİLLER 
ÜÇ KÖŞE ATKILAR 
YÜN ERKEK KAZAKLAR 
KADIN BLUZLARI 
ERKEK ÇORAPLARI 
ETEKLİKLER 
ERKEK ROB Dö ŞAMBR 
BÜYÜK EL ÇANTALARI 
KOMPOSTO TAKIMI 

Pamuklu 
İpekli 

Renardin 
Hakikî tilki 
Silon emprimeden 

» » 

İpekli kadife emprime 

Elle işlenmiş 

Son moda 
Safi yün 

Safi yün İngiliz kumaşı 

Kışlık 

Deriden, spor 
Porselen 7 parça 

I I 

» 

t t 

"10 liradan 

17. 60 „ 
7. SOLlra 

13. 50 
1.50 
2.50 
1.75 
2. 10 
3.60 
0. 50 
5. — 

10. 75 
3. 25 
1. 20 

» 

I I 

Balo, suvare ve kibar aile toplantıları 
mevsimi münasebetile jiinlü ve ipekli dantelâlar, Payet garnitürleri, 

renkli eldivenler ve «LYS» marka Fransız çoraplarının 
zengin çeşitleri gelmiştir. 

KURTULUŞ 
Doktorlar, bankacılar, kâtipler, mekteplüer velhâsıl bütün mürekkepU 
kalemle yaaı yazanlar mürekkebin ceplerine akmasmdan, kurumasından 
ucun bozulmasından kurtaran yegâ
ne TIKU dolma kalemi Avrupada da
hi tasdik olunduğu gibi, Almanyanm 
bu icadı mürekkepli kalemle yazı 
yazmak mecburiyetinde olan halkı 
hakikaten bu yazı yazmak eziyetin
den kurtarmıştır. 

TIKU ucu aşınmaz, bol mürekkep 
alır kuvvetli basılır 3 — 4 kopye çı- ^ ^ j ^ . , , , _ 
karabilir ve açık bırakıldığı halde her ( f î S & . ^ " ^ ^ S 9 k l 
ne şekilde durursa dursun mürekkep 
akmaz ve kurumaz. TIKU en sağlam 
ve kuUanışh mürekkepli kalemdir. 

Sîyalhıtaın ımaadla Yeşil, Mavi 
ve Kırmızı reni(ieride ayni fiaytta satılmaittadır. 
Her yerde arayıraz. Fiati 3 liradır. Deposu: Havuzlu Han No. 1, İstanbul 

Taşraya posta üe gönderilir. 

NERVİN 
Sinir ağrıları, asabı öksürükler, uykusuzluk, baş ve 

yarım baş ağrısı, baş dönmesi, baysrmlık, çarpıntı ve 

sinirden ileri gelen bütün rahatsızlıkları giderir. 

TASFİYE HAIİNDE 

Türkiye Milli 
SijTorta Anonim Şirketi 

TASFİYE MEMUFLUĞUNDAN:^ 
îstanbulda Galatada Berektezade 

mahallesinde Voyvoda caddesinde es
ki 12, yeni 3,16 numaralı ve sağ tara
fı Ünyon hanı, sol tarafı Bahtiyar ha-
m, arkası Kamanto sokağı ve önü 

Voyvoda caddesile mahdut ve tasfiye ha
linde Türkiye Milli sigorta Anonim şir-
ketimn malı olan (Türkiye Milli ham) 
namile maruf gayri menkul Şirketin 
tasfiyesi dolayısile açık arttırma su-
retile satışa çıkarılmıştır. 

Muayyen günlerde müracaat eden 
taliplerin teklif eyledikleri bedel tas
fiye heyetince muvafık ve lâyık görül
memiş ve bu sebeple gayri menkul ye
niden açık arttırma suretile satışa 
çıkarılmıştır. 

Gayri menkıüün ön cephesi yedi 
ve Kamanto sokağma bakan arka 
cephesi beş katlıdır. 

Birinci katta Vojrvoda caddesine ba
kan bir oda ile birkaç odaya; tefriki 
kabil büyük bir salon ve Fayans kap-
h musluk ve hela mevcuddur. 
Oda ve salonun duvarları kısmen ağag 
kaplama ile örtülüdür. Odanın sene
liği 390 liraya kiradadır. Salon halen 
tasfiye heyeti tarafmdan işgal edil
mektedir. 750 lira icara mütehammil
dir. 

İkinci katta beş oda. iki hela ve Ka
manto sokağına çıkan kapı vardır. Se
neliği 670 lira kiradadır. 

Üçüncü katta altı oda ve bir helayı 
muhtevidir. Seneliği 790 liraya kira
dadır. 

Dördüncü kat beş oda ve bir helayı 
muhtevidir. Bir kısmı seneliği 460 li
raya kiradadır. Diğer kısmı 500 lira
ya icara mütehammildir. 

Beşinci kat altı oda ve bir heladan 
ibarettir. Senelik kirası 1000 liradır. 

Altıncı kat Voyvoda caddesine nazır 
taraşa ile dört oda, bir aralık, bir he
ladan ibarettir. Tavan arasmı teşkil 
eden yedinci kata asansör makinesi 
bulunmaktadır. 

Birinci katta kâin büyük mağaza 
seneliği 750 lii:aya kiradadır. 

Satış şartnamesi 3/11/937 tarihin
den itibaren gayrimenkulun birinci 
katmda kâin tasfiye odasınm kapısı
na asılmış bulunmaktadır. 

Gayri menkulü görmek ve gezmek 
istiyenler her gün kapıcı ve asansör-
cüye ve saat 16 dan sonra orada bulu
nan Tasfiye memurlanndan birine 
müracaat edebilirler. 

Birinci açık arttırma gayri menku
lün birinci katında kâin tasfiye me
murlarının odasında 1938 senesi mar-
tmm onuncu gününe rastlayan per
şembe günü saat 15 ile 17 arasmda ic
ra edilecektir. 

İnkinci artttırma 1938 senesi mar-
tımn yirmi beşine rastlayan cuma gü
nü ayni mahalde ve ayni saatte icra 
edilecektir. 

Gayri menkule takdir olunan kıy
met (45580,63) kırk beş bin beş yüz 
seksen lira ve altmış üç kuruştur. 

Birinci arttırmada mukadder kıy
metin jrüzde yetmiş beşini tecavüz 
eden ve tasfiye memurlarınca haddi 
lâyikinde görülen bir bedelle talip zu
hur ettiği takdirde ihale yaplaCak, 
aksi takdirde en yüksek bedel vere
nin mesuliyeti baki kalmak üzere ikin
ci arttırma günü en çok arttıranın 
uhdesine ihale olunacaktır. Satış pe
şindir. 

Arttırmaya iştirak edeceklerin 
gayri menkule takdir edilen kıymetin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde temi
nat akçesini veya bu miktar için Mil
lî bir bankanın teminat mektubunu 
daha evvel tesfiye memurlarma tev
di etmeleri icab eder. 

Birikmiş vergi, Belediye resimleri, 
Vakıf icaresi ve diğer her nevi harç, 
resim_ve mükellefiyetler müşteriye 
ail^r. 

T I F O B l L 
Dr. İ H S A N S A M t 

Tifo ve paratifo hastalıklarına tutul
mamak için ağızdan alman tifo hapla
rıdır. Hiç rahatsızlık vermez. Herkes 

alabilir. Kutusu 50 Kr. 

MM Ediniz 
ve 

Pertev çocuk pudrası 
Ue 

Adi Talk pudralarmı 
karıştırmaymız. 

FENA HAVALARDA KENDİNİZİ 

GRIPiN 
ile koruyunuz. 

Baş, diş, adale ağrüarile üşütmek
ten mütevellit bütün ıztıraplan 
durdurur. Nezle, kınklık, grip ve 
emsali hastalıklara karşı bilhassa 
müessirdir. 

kullanınız. 
icabında sfUnde 3 k a ş e alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız ve her yerde ısrarla 

G R I P 1 N isteyiniz. 
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En muannit öksürüklerle Bronşit, astm, ve boğmaca öksürüğünün 
Ikat'î Uâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikaye edici tesiri sayam dikkattir. 
İBütün eczanelerde bulunur. 

İ N G İ L İ Z KANZUK E C Z A N E S İ 
Beyoğlu, İstanbul 

Yeşil İsparta 
yolcularına 

Müjde 
îspaSrt^ım Mimar Sinan caddesin

deki İstiklâl otelini bu defa yeni ve 
fennî bir şekilde sajon müşterilerimi-
le güzel bir yolcu yuvası haline getir
dim. Yazm İspartanm saf, yayla ha-
vaSma maruz olan, kışm teshinatmıO 
İntizam ve mükemmeliyetile havanın 
her türlü şiddetinden masun bulunaO 
bu otelde müşterilen kendi evlerinde 
gibi. her türlü istirahatleri temin edU' 
mistir. Mevkiinin güzelliği, çarşı ve 
resmî müesseselerin ve her türlü ye* 
me, içme yerlerinin yakmlığı, sıhhî, 
içtimaî her türlü asri levazıımn mev
cudiyeti, bu otele konan her müşteri' 
yi fevkalâde memnun etmektedir. 

İstirahatlerini anyan saym yolcU-
larımızm bir kere otelimize teşriflei* 
rica olunur. 

I. KARON, BEYOĞLU, TÜNELMEYDANI 
«cBeyers Mode für aile» mecmualarının satış yeri. 
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Sahibi Necmeddin Sadak Umumi neşriyat müdürü Şevket Rade 
Akşam Matbaası 


