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Sene 20 - N». 6912 - Fia« !•« J"*» ' *°™» — — ' — = ^ P l 1 ,1 Eski dünyadan geni dungaga: 5 
Sultanahmed meydanı Uevletj Trabzonlu B. Nişan: 

"Ah hamsi, geceleri 
rüyalarıma giriyor,, eliyor 

mahallesi halini alıyor 
Adliye saraymdan başka Vilayet ve 
Belediye binalanda^H?:?^^ yapılacak 

Sanaai mektebi vTd^i^^^MÎhMar kamilen gıktı-
rılaZ caminin etrafında bügük bir park gapılacak 

Karaköyden Taksime doğru aÇ''acak geniş 
cadde - Stadyom hakkındaki düşünce 

Hamburgda bütün gazinolarda genç kadınlar 
çalgı çalıyor. Hepsi de kardeş gibi 

Hamburgda sahüden bir görünüş 
[Hikmet Feridun Es'in mektubunu yedinci sahifemizde okuyunuz] 

Vaü ve Belediye Reisi B. Muhiddin 
Üstündağm Anlcaraya giderken şeh
rin baza mıntakaiarma âid imar plAn-
larmı ve bu plânlara göre hazırlanan 
maketlerin fotografilerini de birlikte 
götürdüğünü yazmıştık. B. Muhiddin 
Üstündağm Ankaraya götürdüğü 
fotografiler şehir mütehassısı B. 
Proste'un plâmna göre yapılan Sul
tanahmed meydam, Karaköyden Tak
sime kadar açüacak büyük bulvar ve 
Yenibahçe havalisine dairdir. 

Bu maketlere göre, Sultanahmed 
camisinin etrafı tamamile açılmakta, 
Sanayi mektebi ve civanndaki bina
lar, Tapu dairesi. Umumî hapishane 
kamilen yıkılmakta, caminin karşı ta
rafına Vilâyet ve Belediye binası ile 
Adliye saı-ayı yapılmaktadır. Caminin 
etrafı büyük bir park haline getiri-

Sultanataned meydanında Sanayi mdrtebl bina«. sağda 
devlet liyor. Bu suretle buraa bir 

mahallesi halini almaktadır. 
Eski Adliye bmasıtun bulıınduğu 

mevkiden Sanayi mektebine kadar 
olan kısım denize doğru, anfiteatr 
şeklinde, basamak basamak, bahçeli 
ve ağaçh bir mahalle haline kon
maktadır. 

Yenibahçede, dünyanm en büyük 
stadyomlarmdan biri sa3nlacak olan 
stadyom yapüacaktır. Bımdan başka 
bü3rük bir kültürpark, çocuk bahçe
leri ve çocuk kütüphaneleri için yer 
ayrılmıştır. Gazi köprüsü açılmca, 
Şehzadebaşı ve Yenibahçenin otobüs 
servislerile şehrin her tarafına bağ
lanarak bir eğlence semti haline ge
tirilmesi düşünülüyor. 

Oazi köprüsünden Taksime doğru 
yeni bir cadde açılacaktır. Bu cadde 

Budapeşte konferansı 
bittU tebliğ neşredildi 

Avusturya ve Macaristan, ispanyada Franko 
hükümetini tanıdıklarını îtalyaya bildirdiler 
Mümessiller siyasî faaliyeti hakikî sulh lıedeflenne 

müteveccih devletlerle anlaşma yapmak hususundaki 
müşterek azimlerini teyid ettiler 

;, Budapeşte 12 (A.A.) — Budapeş-
lede toplanan üçler konferansmnın 
jloJhayet bulması üzerine aşağıdaki 
.lebliğ neşredUmlştir. 
11 •— B. Cîiano, Schuschnigg, Schmidt, 
Daranyi ve de Kanya, Budapeştedeki 
,10, 11 ve 12 kântmusani 1938 tarih
lerinde. Roma protokoUan mucibin-
!ce müşterek fikir teatisinde bulun-
pıuşlardır. 
, 2 —̂  Üç hükümet mümessilleri, 
Roma anlaşmalarımn müsait inkişa
fım ve müsbet neticelerini bir kefe 
daha memnuniyetle müşahede eyle
mişlerdir. Siyasî ve ekonomik faali

yetlerini ve samimî iş birliklerini Roma 
protokoUarı zihniyeti dahilinde, faz-
lalaştırmak, müşterek azimlerini ye

niden teyit etmişlerdir. Bu bakımdan, 
Avusturya ve Macaristan mümessU-
leri, iki dost devlet, îtalya ve Alman
ya arasmda mevcut olan Roma - Ber
lin mihveri üe tekid edilmiş bulu
nan ve sulhun ve yapıcıhğm yeni ve 
mühim bir garantisini teşkil eyliyen 
sıkı iş birliğine karşı sempatilerini 
izhar etmişlerdir. 

Avusturya delegeleri. Roma pro-
tokoUarnmn ve 11 haziran 1936 Avus
turya - Aalmanya anlaşmasımn pren 
sipleri arasındaki ahenk üzerine mü
esses siyasetlerini anlatmışlardır. İ-
talya ve Macaristan delegeleri, bu si
yaset karşısında tam memnuniyetle
rini bildirmişlerdir. 

(Devamı 13 üncü sahifede) 

tapu dairesi 
Kasımpaşa üstünden, bugünkü Şiş
hane ahziasker binasmı ve çeşmesini 
yıkıp geçerek Tozkoparanm başm-
da bugün yapılmakta olan asfaltla 
birleşecek ve on sekiz yirmi metre 
genişliğinde olacaktır. Beyoğluna 
doğru giderken solda kalan binalan 
içine alacak ve Taksime ulaşacaktır. 

Karaköyden Taksime doğru geniş 
bir cadde daha açılacağım evvelce 
yazmıştık. Bu cadde için Domuz so
kağı ile Karaköy palas arasmdaki 
(Klaraköy poğaçacısının karşısına 
isabet eden) ada, kaldınlacaktır. Bu
günkü Karaköy meydam Denizyol
ları idaresi binası, eski Borsa ham-
nm bir kısmı yıktınlmak suretüe 
genişletüecektir. 

(Devanu 13 üncü sahifede) 

mP*Bg:lg:»^l.c»Mr 

Deniz kazalarından 
alınacak ders 

1 — Ordu vapurunun makineleri 
tutmadığından Hamidiye'ye l)indir-
di ve hemen dibi buldu. 

2 — Kisar vapuru fırtınada manev
rasına hâkim olarmyarak kayalara 
çarptı; 20 tayfasile battı. 

3 — Yekta vapuru, keza, Köstence-
de battı. 

4 — Galata ve Suad vapurları mü
sademe ettiler. 

Bunlar pek kısa zamanda olmuş 
hadiselerdir. Faciaların yan sebebini 
kaza olarak göstersek bile, vapurları-
mızın çürük çanklığımn bu felâket
lerde büyük bir mesuliyet hissesi de 
vardır. Fırtınanın çıkması, suların 
cereyanlı olması gemilerin batmasını 
icâb ettirmez. Çünkü vapurlar, deni
zin bütün cilveleri dikkate alınarak 
yapılırlar. Türk denizcilerinin de eh
liyetsizliğinden şüphelenmek aküdan 
geçmez. 

Vapurlannuzın çoğu fersudeleşmiş-
tir; hangüerine mal ve can emanet 
edileceğini daha ciddt bir surette ted-
kik etmek zamanı gelmiştir. *Kaza* 
lann böyle sıklaşması bunu ihtar. L 
ed^or. I • l l i l KÜTl 

a ANKARA 

Itaiyaya cevap 
İngiltere 35 bin tonluk beş zırhlı 

daha yaptırmağa karar verdi 
Bu suretle Ingllterenin her biri 35 bin 

tonluk on zırhlısı bulunacaktır 
Londra 12 (A.A.) — 1938 senesinde 

35 er bin tonluk beş hattı harp gemi
sinin tezgâha konulması projesi, İtal
ya tarafından ayni hacımda iki gemi 
inşa edilmesine karşı bir cevap şeklin
de tefsir edUmektedir. Malûmdur ki, 
halihazırda 35 er bin tonluk beş gemi 
İngiliz tezgâhlannda bulunmaktadır. 
Şu halde İngiltere 35 er bin tonluk on 
gemiye maUk olacak demektir. 

Maamafih bazı mahafil, zikri geçen 
beş geminin 1938 senesinde tezgâhla
ra konulması hakkında henüz katî 
hiçbir karar ittihaz edilmemiş olduğU' 
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nu beyan etmektedir. 
Bu mahafil, Akdenizde ve Uzak 

Şarkta vaziyette hasıl olan inkişafla-
rm amirallik dairesinin plânlannı ta
dil edebileceğini ve bu plânların res
men ancak nisan başlangıcında ma
lûm olacağını temin etmektedirler. 

T a y y a r e inşas ı a r t t ı r ı l ı y o r 
Londra 12 (A.A.) — Hava Nezareti, 

hava kuvvetlerinin birinci sınıf tayya
releri adedinin halihazırda, hvaî tesli-
hat programmm tatbik mevkiine ko
nulması tarihi olan 1935 teki miktarm 
iki misU olduğunu bildirmektedir. 

I 

hiçbir karar ittihaz edilmemiş olduğu- ı IKI mısu oıauguııu uııuınııcıvı,cu.ıı. 
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— Rica ederiz baylar, türkçe konuşıml. 
mil pardon monşer!... 



Sahife 2 A K Ş A M 13 Kânunusani 1938 

Dün Geceki ve Bu Sabahki Haberlei' L. 
Japonya, Çine son bir 

mühlet vermiş 
Sulh şartları kabul edilmezse, İmparatorluk 

konferansının kararları tatbik edilecek 

] 

Tokyo 12 — İmparatorluk konfe
ransında verilen kararların gelecek 
hafta neşri muhtemeldir. Bu karar
lar bir beyanname şeklinde halka bil-
iHıüecektir. 

împai:atorluk konferansı müna-
«ebetile Şank Kay Seke bir telgraf 
çekilerek Japon sulh şartlanmn ka
bulü için bir mühlet verilmiştir. Bu 
mühlet bittikten sonra verilen karar
lar tatbik edüecektir. 

Çinin şartları 
Tokyo 12 (A.A.) — Şark meselele

rindeki ihtisası Ue maruf olan Sunko-
ru Yoshioka, Kaizo adındaki mec
muada şöyle yazıyor 

<Şang Kay Şek alman sefiri B. 
Trautmann vasıtsile Japon hüküme
tine aşağıdaki sulh tekliflerini gön
dermiştir 

1 — Şimalî Çinin askerlikten tecridi. 
2 — Japon aleyhtarı unsurlarm 

kontrolü. 
S — Çin üe Japonyanm iktisadî 

mesîû yapmalan.» 
B. Yoshioka, bu şartların son teşrin 

bidayetinde kabul edilebileceğini, fa
kat Pekinde yeni bir rejimin teessü
sünün katî bir safhaya girmiş bu
lunduğu ükkânunda bu şairtlann ka
bul edUemiyecek bir hale gelmiş ol
duğunu yazmaktadır. 

Japonlar ilerliyorlar 
Tokyo 12 (A.A.) — Tebliğ: Şan-

tung eyaletinde, Tsinan - Tsingtao 
demiryolu üzerinde Japon ordusu, 
yekdiğrini müteakip, 8 sonkânunda 
Tsingchow ve 9 sonkânunda Changto 
şehirlerini işgal etmiş ve şiddetli mu
harebelerden sonra 11 sonkântın sa
bahı Tsinan'in 190 kilometre şarkın
da kâin Weihsien'i işgal etmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Bu suretle, 10 sonkânun tarihinde 
Tsingtao'nun Japon donanması tara-
fmdan işgalinden sonra Tsinan -
Tsingtao demiryolu Japon ordusımun 
kontrolü altında bulunmaktadır. 

Et fiatlerinin 
ucuzlatılması işi 
DünAnkarada İktisad 
Vekilinin riyasetinde 
bîr toplantı yapıldı 
Ajnkara 12 (Telefonla) — İstan

bul şehrinin iman ve et fiatleı-inin 
ucuzlatılması işleri etrafında alâkadar 
vekâletlerle temas etmek üzere bura
ya g^len İstanbul valisi ve belediye re
isi B. Muhiddin Üstündağ alâkadar
larla görüşmelerine devam etmekte
dir. 

Bugün İktisad Vekâletinde B. Şakir 
Kesebirin riyasetinde bir toplantı ya
pılmış ve et fiatlerinin ucuzlatılması 
hakkında almacak tedbirler etrafında 
müzakere yapılmıştır. Bu işle uğraş
mak üzere bir komisyon teşekkül et
miş ve komisyon ilk içtimaını yapmış
tır. İçtimada vali B. Muhiddin Üstün
dağ da bulunmuştur. Geç vakte ka
dar süren bu toplantıya yarın da (bu
gün) devam olunacaktır. 

Yarın (bugün) İstanbul şehrinin 
ixx\3.n işlerini göıüşmek üzere Dahili
ye Vekâletinde bir toplantı yapıla
caktır. 

Eminönü meydanının 
tevsii lâyihası 

Ankara 13 (Telefonla) — Tramvay 
flrketinin halktan fazla aldığı 1 mil
yon 7 yüz bin lira ile Eminönü mey-
damnm açılması ve bu maksatla o 
civardaki binaların istimlâki hakkın
daki kanun lâyihası Dahiliye encü
meninde müzakere ve aynen kabul 
edilmiştir. Lâyiha bugün Nafıa encü
meninde müzakere edüecektir. 

Büyük bir kayıp 
Sinop saylavı veTopkapı 

fıkaraperver cemiyeti 
mûessisi Doktor Galip 

Hakkı oldu 
Sinop saylavı ve Topkapı Fıkaraper

ver cemiyeti mûessisi Dr. Galib Hakkı-
mn dün Ankara Numune hastanesin
de vefat ettiğini büyük bir teessürle 
haber aldık. 

Dr. Gahb Hakkı ömrünü hayırlı iş
lere vakfetmiş çok kıymetli bir zattı. 
Üzün seneler Topkapı Fıkaraperver ce
miyetinde çalışmış, az para ile o hava
lideki fakirlere mümkün olduğu ka
dar çok yardımda bulunmak için uğ
raşmıştır. Fakir evlerini kapı kapı ge
rerek hastalara bakar, onların ihti
yaçlarını tehvine çalışırdı. Harp sene
lerinde Hilâliahmere de kıymetli hiz
metlerde bulunmuştu. 

Ailesi erkânına ve kendisini .tanı
yanlara taziyelerimizi sunarız. 

Buhran ve muva
zene vergileri 

Yapılacak tenzilât hakkın
daki tedkikatm bittiği 

doğru değildir 
Ankara 12 (Telefonla) — Buhran 

ve muvazene vergilerinde yapılacak 
tenzilât hakkındaki tedkikatm bitti
ğini ve bu hususta Maliye Vekâletin
ce bir kanun projesi hazırlanarak Baş
vekâlete verildiği etrafındaki haberler 
alâkadar resmî makamlarca "tekzip 
olunmaktadır. 

Evvelce de bildirdiğim gibi bütçe mu
vazenesine tesir etmiyecek bir şekilde 
yapılacak tenzilât nisbetlerinin tayi
ninden evvel buhran, muvazene ve ka
zanç vergilerinin tevhidine zaruret ha
sıl olmuş ve bu yüzden, tedkikler ev
velce tahmin edilen müddet içinde bi
tirilememiştir. 

Türk - A m e r i k a n t icaret 
an laşmalar ı müzakere ler ine 

baş landı 
Vaşington 12 (A.A.) — B. HuU, Tür
kiye ile Amerika arasında ekonomik 
görüşmelere bugün başlandığını bil
dirmiştir. Görüşmeler karşılıklı güm
rük tercihleri bahşeden bir ticaret an
laşması akdine matuftur. 

[Müzakereler Vaşingtonda cereyan ede
cek ve Türk heyeti murahhasasma İktisad 
Vekâleti müsteşarı B. Faik Kurtoğlu riya
set edecektir.] 

Faizler indirilecek 
Ankara 12 — Bankalar kanununa 

ek kanun projesi hazırlanmıştır. Pro
jeye göre faiz haddi yüzde on ikiden 
sekiz buçuğa indirilecektir. 

Şehirlerin su işleri 
Bazı vilâyetlerin projeleri 

tasdik edildi 

GÜNÜN HADISELERI 

İtalya parayı nereden 
buluyor ? 

italya'nın yeni zırhlılar ısmarlaması 
üzerine, Fransız gazetelerinden Paris »> 
flolr soruyor: 

— Bu devleti İflâsa yakın bir malî va-
«iyette sanıyorduk, parayı nereden bulu
yor? 

Yukanki sual, cidden, bütün dünyanın 
merak ettiği birşeydir. Zira, İtalya, ken
dine dair istatistik neşrini menetmiçtL 
Yalnız eşhasa âid olan muhtelif raenatoi-
den yüzde on nisbetinde kırpıntılar yap
tığı malûmdur. 

Bu müfrit silâhlanmaları bu sayede ya
pabildiği tahmin edilmektedir. 

*** 

Silâhlanma borsası 
Deniz silâhlanmasına dair haberler 

borsa gibi temevvüç ediyor. Ingilterenta 
yeani yaptıracağı büyük gemiler hakkmda 
«46, sonra da 52 bin tonluktur.» denmişti. 
Şimdi «On tane 35 bin tonluktur; zaten 
bunların beşi yapılıyordu, besi daha tez
gâha verilecek. Fakat henüz katî bir ka
rar yok!» deniyor. 

Bu takdirde gene muadelemizi kuralım: 
İtalya'nın 1941 de dört tane 85 bin ton

luğu olacağına göre, İngilterenin onun İki 
buçuk misli fazla yeni tip büyük gemisi 
olacak. 

*** 

Musikimiz esmeri mide 
fesadına uğrattı 

•—Ben esmeri badem ile beslerim! 
Her yerden bu şarkı işitiliyor ve gma 

veriyor doğrusu. «Esmeri bu kadar besle
mek olur mu? Bakalım esmerlere şiş
manlamak yakışır mı?» diyeceği geliyor 
insanın. 

Beyoğlu Halkevi, musikimize anz olan 
yeknasaklıktan ve zevksizlikten usanmış 
olmalı ki, kaydı bu aym on beşinde baş
layıp sonmıda bitmek, ve elemesi mute
na bir hakem heyeti huzurunda yapılmak 
üzere sesine güvenenler için mükâfatlı 
müsabakalar açmıştır. 

Musikide bu gibi canhlriüar sayesinde, 
esmer belki fazla fıstık yiyerek midesini 
bozmaktan kurtulur. F. Tanur 

Ankara 12 (Telefonla) — Dahiliye 
Vdtâleti nüfusu on binden yukarı 
olan şehirlerimizin su işlerinin başa-
nlmasım temin için beş senelik bir 
program yapmıştı.Belediyeler bu porg-
rama göre su işlerinin tahakkuku için 
çahşmaktadırlar. Şimdiye kadar Ed-
remid, Menemen, Uşak, ve Maraş be
lediyeleri projelerini tekemmül ettir
mişler ve belediyeler bankasından bu 
iş için istikraz akdetmişlerdir. 

Dahiliye Vekâleti projeleri gelen 
belediyelerden Tekirdağ, Çorlu, Mer
zifon, Tokat ve Siird belediyelerinin 
projelerini tasdik etmiştir. Erzurum, 
Amasya, Bergama, Zonguldak, Ada
pazarı ve Akhisar belediyelerinin pro
jeleri Vekâletçe tedkik edilmektedir. 

Son dafeika. 
ingiltere sanayi, limanlar 

için bize kredi açacak 
Bazı sanayi ve maden işlerinde Türkiye ile 
İng-iltere arasında sıkı teşrikimesaî bekleniyor 

Londra 13 (Akşam) — Türk millî bankaları direktör-
I«rif yakında I.<ondrayı ziyaret edeceklerdir. Bu ziyaretin 
baz: sanayi ve maden işlerinde Türkiye ile tng^iltere arasın
da sıkı bir teşriki mesaiye ve bilhassa Türkiyeye Karabük 
çelik fabrikaları, memleketin elektrikle$tirilmesi ve liman' 
ların ıslah ve inşası için muktazi kredilerin açılmasına mün
cer olacağı zannedilmektedir. 

Atatûrkün Mısır 
kralına hediyeleri 
Hediyeleri B. Cevad Abbas 
Gürer Kahireye götürüyor 

Irenya vapuru 
Köstenceden kaçmış! 

Vapur dün gece Büyük-
dere önünde durduruldu 

ve seferden menedildi 
Köstence limanmda Yekta vapuru

na bindirerek batıran Norveç bandıra-
h İrenya vapuruna Köstencede haciz 
konmuştu. Dün sabah Norveç vapuru
nun Köstenceden kaçtığı İstanbul li-
maruna bildirilmiştir. 

İrenya vapuru dün gece saat onda 
Büyükdere önüne gelince, limandan 
bir heyet vapura giderek seferden 
memnu olduğunu kaptana tebliğ et
miştir. Vapur, Uman motorunun delâ-
letile Selimiye açıklarma getirilerek 
durdurulmuştur. İrenya vapuru Seli
miye önünde durmaktadır. 
Şi le aç ıklar ındaki çarpışma 

Şile açıklarında çarpışan Galata ve 
Suad vapurları için tahkikata devam 
edilmektedir. Dün iki taraf ta biribir-
lerine protesto göndermişlerdir. Yapı
lan tahminlere göre, her iki gemide de 
4-5 bin liralık haşarat vardır. Her iki 
tarafın bugün mahkemeye müracaat 
ederek yekdiğerinden hak anyacakla-
rı duyulmuştur. 

YenJdeir39 yerde 
Halkevi açılacak 

t 

Bu suretle Halkevlerinin 
sayısı 206 ya çıkacaktır 
Ankara 12 (A.A.) — Bu yi yeniden 

açılacak Halkevlerinin açılma şart 
ve imkânlannı inceliyen C. H. P. 
Genyöl kurulu ayaşğıda yazılı 39 
yerde daha Halkevi açılmasına karar 
vermiştir: 

Adıyaman, Ahlat, Arapkir, Aşka
le Bakırköy, Balya, Bayramiç, Bayın
dır, Biga, Bozöğük, Buldan, Cizre, 
Çeşme, Demirci, Çine, Dikili, Divri
ği, Ereğli, Ereşkirt, Elmalı, Eyüp, Fa
tih, Gemlik, Karşıyaka (İzmir), Kes
kin, Kığı, M. Kemalpaşa, Menemen, 
Nazilli, (yukan), Nuseybin, Seferihi
sar, Sivrihisar, Sındırgı, Sungurlu, 
Şarkî Karaağaç, Ulukışla, Vartu, Ve-
rirköprii, Vize, 

Mevcud 167 olduğuna göre bu yıl 
açüacaklarla birlikte Halkevlerimizin 
sayısı 206 ya çıkmış bulunmaktadır. 

Bu yeni Halkevlerinin açılışı Halk
evlerinin açılma yıl dönümü kutla
ma törenile beraber 20 şubat 1938 pa 
zar günü merasimle yapılacaktır 

Ankara 3 (Telefon) — Mısır krah 
majeste birinci Farukun bayan Safi-
nazla evlenme törenleri bu ayın yir
misinde Kahirede yapılacaktır. Cum-
hurreisi Atatürk bu münasebetle kral 
Faruka değerli yediyeler göndermek
tedirler. Bolu mebusu B. Cevad Abbas 
Gürer, Atatürk'ün hediyelerini Kahi
reye götürmeğe memur edilmiştir. 
Haber aldığımıza göre B. Cevad Ab
bas, cuma günkü Toros ekspresile ha
reket edecektir. 

İspanya harbi 
Bir Fransız gambotu 3 asî 

tayyareyi şiddetle 
topa tuttu 

Paris 13 (Akşam) — Port Vendre 
açıklarında Fransız gambotu Suippe, 
kendisinin etrafında tehdidkâr uçuş
lar yapmakta olan üç âsi İspanyol 
tayyaresini şiddetle bombardıman et
miştir. Tayyareler kaçmışlardır. 

Madridde bir bomba 
patladı 

Madrid 12 (A.A.) — Metro vagon
larının birinde bir infilâk ohnuştur. 
Bir çok kişiler ölmüş ve yaralanmış
tır. 

Sansür dolayısile bu suikast hak
kında tafsilât alınamamıştır. 

Haliçte bulunan 
cesedin hüviyeti 

Cesedin izmitli bir sabıka
lıya aid olduğu ihbar edildi 

Bundan on on iki gün evvel HaMç-
te, boğazına kocaman bir taş bağlan
mış bir cesed bulunduğunu, tahkikat 
ve muayene neticesinde, cesed sahibi
nin bir cinayete kurban gittiği neti
cesine varıldığım yazmıştık. 

Cesedin hüviyetini tesbit için şim
diye kadar sarfedilen gayretler bir ne
tice vermemiştir. Cesed, t e ^ i r edilir 
ümidile hâlâ Morgda muhafaza edil
mektedir. 

Cesedin İzmitli, sabıkah Samiye ait 
olduğu hakkmda bir ihbar vaki ol
muştur. Sami, iyi bir aile çocuğlı ol
masına rağmen doğruluk yolımdan 
şaşmış bir çok defalar hapishaneye 
girip çıkmış, kadınlara fazla düşkün 
bir sabıkalı imiş, kadın yüzünden öl
dürüldüğü ve cesedinin Halice atıldı
ğı zannedilmektedir. 

Zabıta, bu ihbar üzerine tahkikata 
başlamıştır. Cesedin İzmitli sabıkaü 
Samiye ait olup olmadığı, bugün ya-
rm anlaşılacaktır. 

Saadabad paktı 
, Ankara 12 (Telefonla) — Afgan, 

İran. ve Irak devletleri arasmda tan
zim olunan ve geçen temmuzda 
Saadabadda imzalanan ademi teca
vüz ve müşavere muahedenamesinin 
tasdikine dair olan kanun lâyihası 
Hariciye encümenince müzakere ve 
kaubl edilmiştir. Lâyiha meclis umu
mî heyetine verilmiştir. 

Şark tütünleri 
konferansı 

17 Kânunusanide 
Istânbulda içtima edecek 

17 kânunusanide şehrimizde bir tü
tün konferansı toplanacak ve buna 
Yunanistan ve Bulgaristan hükümet
leri de iştirak edeceklerdir. Konferan
sa Trabzon mebusu B. Hasan Saka 
riyaset edecektir. 

On gün kadar sürecek olan bu kon
feransta tütün yetiştiren bu üç mem
leketin ecnebi tütün piyasalarında 
aralarındaki rekabeti bırakarak müş
tereken hareket etmeleri görüşülecek 
ve bühassa 1933 senesi toplantısmda 
teşkili kararlaştırılan Şark tütünleri 
merkez ofisinin nizamnamesi tetkik 
edüecek ve bu ofisin t e ^ l i için katî 
karar verilecektir. 

Konferans, mülga B(^azlar komis
yonuna tahsis edilmiş olan Toplıane 
köşkünde toplanacaktır. 

Mecl i s te d ü n m ü z a k e r e v e 
kabul edilen kanunlar 

Ankara 12 (A.A.) — Büyük Millet 
Meclisi bugün Refet Canıtez'in reisli
ğinde toplanmış, vazife esnasında şe-
hid olan Devlet Havayolları pilotîa-
rmdan Ekrem Ermek ile makinist Sa
mi Demirel'in kanunî mirasçılarına ve
rilecek tazminat hakkmdaki kantin 
lâyihasmı kabul etmiş ve kaçakçılğto 
men ve takibi hakkındaki kanunun ba-
zi maddelerini değiştüen kanunun 
ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun lâyihasının birinci müza
keresini yapmıştır. Büyük Millet 
Meclisi cuma günü toplanacaktır. 

Mahallî idareler riyaseti 
Bu husustaki lâyiha 

son şeklini aldı 
Ankara 12 (Telefonla) — Mahalli 

idareler riyaseti teşkiline dair kanun 
lâyihasının encümenlerce müzakere
si bitmiştir. Encümenlerde bazı tadi
lâta uğnyan bu lâyihanın aldığı son 
şekil şöyledir: J 

Mahallî idareler umum müdürlüğü 
bir umum müdürün idaresi altmda, 
umum müdür muavini üe üç daire 
reisliğinden ve bir de müstakil şube 
müdürlüğünden teşekkül edecektir. 
Daire reislikleri ikişer şubeye ayrıla
caktır. Her şubede bir müdür mua
vini lüzumu kadar mümejryiz ve me
mur bulunacaktır. Birinci daire re
isliği vilâyet hususî idarelerinin, ikin
ci daire reisliği Belediye idarelerinin 
üçüncü daire reisliği de köy idarele
rinin muamelâtile meşgul olacaktır. 
Müstakil şube müdürlüğü tâyinleri 
Dahihye Vekâletine âid ve tekaüd 
hakkını haiz hususî idare ve belediye 
memurlarına müteallik zat ve sicil 
işlerile uğraşacaktır. 

Amerika - İtalya 
müzakeresi durdu 

Vaşington 12 — İtalya Ue Ame* 
rlka arasmda bir ticaret muahe
desi akdedilmek üzere başlanan müza
kereler durmuştur. Bunım sebebi, yeni 
muahedenamenin «İtalya kralı ve Ha
beşistan imparatoru Emanuel» namı
na imza edilmesi için Mussolini tara
fından yapılan talebin Cordell Hull ta
rafından kabul edilmemesidir. 

i 
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AKŞAMDAN AKŞAMA^ 
Eyyam gördükten sonra 

sefalete düşenler,.. 
Tekir kedi, damdan dama atlar; 

sonra mutbak önünde dört diz üstü 
çöker; sahte bir rehavetle gözlerini 
yumar; uyuklar taididi yaparak, 
Lrdenbü-e hamle eder. Ahçmm ayık-
I::dığı uskumrulardan birini kaptı 
r.nydı yallah... Koydunsa bul!... Kuy-
1 »k, - dört nal giden bir süvarinin 
kamçısı gib - havada... Gğzler, «Ta-
1 onya arkamdan atılıyor mu?» diye 
arkada... Gene damdan dama... 

Bımlar olamadı im?... însinalar 
inhisar altına aldıkları gıda madde
lerini, asırlardır ehlileştirerek tered
di ettirdikleri bu bücürleşmiş kap
lanlardan bin bu- ihtiyatla esirgiyor
lar mı?... Öyleyse duvar kenarlarm-
da kur pusuyu... Hakikî kaplan ya
ban domuzunun beline pençesini na
sıl indiriyorsa kedi de fareyi öyle ya-
kalar... Devekuşunun küçülmüşü ta-
biatte yoksa, gelsin serçe avı! 

Yahud da çöp tenekeleri ne güne 
duruyor?... Fakat onların da gedik
lisi kavgacı köpekler, kediler var... 
Onlara meydan okuyabUenlere ne 
mutlu!... Doyururlar kannlan... 

*** 
Bu şeraitte yetişen kedi, hayat mü-

cadelsinden, sefaletten korkmaz. Fa
kat benim asıl acıdığım, ev kedileri
nin sokağa atılmışlarıdır. 

Küçükken boynuna mavi kurde
le takmışlar. Evin küçük hanımı üs
tü lavanta kokan göğsüne bastırmış. 
Anne elceğiziyle sütlü paparasını 
hazırlamış. 

— İştihası yok... Ciğer aldırsak... 
lergün beş kuruşluk tenbih edin ka

saba... 
— Hayır, tüylerini döker; yeme

ğin suyundan da yemelidir... Sofra
ya, onun için de bir iskemle koya
lım... 

Yemek vakti, ismile davet ederler: 
— Pompiş! Pompiş! Pompiş! Ne

redesin? 
O, tenezzül edip başını bile kaldır

maz. Zira, mangalın altında horul 
horul uyuyor.. 

Fakat bu nazh nazenin hayvanca
ğız, bu- gün, yukarıda bahsettiğim 
sokak kedisinden bile merhamete 
şayan bir hal alabilir: 

Kaderin defterinde akla gelmedik 
felâketler yazıhdır: Ev halkmm baş
ka bir yere taşmarak, Pompiş'i bir 
hayırsıza emanet etmesL Yahut ke
diciğim hastalanarak, tüylerini döke
rek illete yakalandı diye attırılması... 

îşte o zaman vaziyet kötüdün 
Hayvan, almaşım bilmez; çalmasuu 
bümez; bulduğunu beğenmez; sırt 
Sıcak ister; pençede tırmanacak kuv
vet yoktur; nazlandırılmak için yak-
"^Ştığı yolcudan birtekme... 

Suzan Munte ismindeki m e ^ u r 
Ilus artistinin son günlerini nasıl se
falet içinde geçirdiğini okudunuz 
mu? 

Bu kadmm karşısmda prensler diz 
çökmüş, onu nimetlere garketmiş-
ler. Sarah Bemardt'la ayni sahnede 
oynamış. Japon muharebesinde ölen 
RBS zabitlerinin üzerinde resimleri 
imlunmuş... Namı dünyada çalkan
mış... 

Fakat son günlerde, Paris sokak-
lannda, eski e lbis^, aksi, kibirli, 
kimseden para kabul etmez bir acu-
^ dolaşıyormuş, lüzumlu lüzumsuz: 

^ - Benim önümde prensler secde 
«derdi Beni bütün şehirler aUaşlar-
d»! - diyip istihzalara hedef oluyor- , 

Asfalt yerine.. . 
Yokuş caddeler 

parke olarak 
yapılacak 

BahçekapıdaM asfalt yolun yeni 
postane caddesini taMb ederek An
kara ve Babıali caddelerinden Divan-
yolunda Belediye önüne kadar inşa 
edileceğini yazmıştık. *̂  

Ancak, son günlerde yapılan fennî 
tedkikler neticesinde asfaltm yokuş 
olalı yerlere müsaid olmıyacağı ve kı
zak yapacağı anlaşıldığından, Anka
ra caddesinin alt kısmından, yarvl Me
serret otelinden itibaren Türbeye kar 
dar olan saha yeniden pairke olarak 
inşa edilecektir. Ankara ve Babıali 
caddelerindeki bütün parke taşlar sö
külecek, buraya yeni parkeler döşene
cek ve parke taşlairmm intizamını te
min etmek üzere de zemin beton İle 
takviye edUecektir. Taşlann araşma 
da Bütün denilen asfalt madde konar 
çaktır. 

Babıali ve Ankara calddelerinden çı
kan eski taşlar bu iki cadde civann-
da olan yan sokaklara, bu arada çok 
işlek olan Ebüssuud caddesine kona
caktır. 

Yokuş caddeler parke olacak, asfalt 
inşaat yalnız düz sokaklara hasredi-
lecektir. 

Yol kazaları 
Son 24 saat içinde 

beş kaza oldu 
Son günlerde- otomobil ve tramvay 

kazala:n fazlalaşmıştır. Dün muhte
lif yerlerde beş kaza olmuştur: 

1 — Emirgân hattında çalışan 3857 
numaralı otobüs Tophanede Hasan is
minde birine çarparak yaralamıştır. 

2 — Sirkeci - Topkapı hattmda çar 
lışan 168 numaralı tramvay Topkapı-
da şoför Nusretin otomobiline çarpa-
raîk hasara uğratmıştır. 

3 — Vatman Hasanın idaresindeki 
Beşiktaş - Fatih tramvayı Eminönün-
de 3399 numaralı otobüse çarparak 
hasara uğratmıştır. 

4 — 3849 numairalı kamyon Şişlide 
Margarit isminde bir kadma çarparak 
ehemmiyetli surette yaralamıştır. 

5 — Şoför Mustafanm idaresindeki 
otomobil Kartalda bayan Syheylâya 
çarparak muhtelif yerlerinden yarar 
lanmasma sebebiyet vermiş, şoför, jan
darmalar taraimdan yakalanarak tar 
kibata girişilmiştir. 

B i r p a l t o h ı r s ı z ı y a k a l a n d ı 
Beşiktaşta 19 uncu ilkmektebe gire 

rek palto, pardesü ve saire aşıran İs
mail Hakkı isminde biri Emniyet direk
törlüğü memurları tarafmdan yaka
lanmış, adliyeye teslim edilmiştir. 

muş. 
İşte Munte'nin son günleri 

Belki demokrasiye zıd, fakat in
sani bir lıis: İyiye ahşmışken, yük
sekten sefalete düşene daha açmı
yor. «Vaktile iyi yaşayıp hayattan 
nasibhü almış! Şûndi de biraz çek-
sm!» felsefesini prkin bulmamak, 
insafldann harcı değUdir. 

(Vâ-Nû) 

Haklı şikâyetler 
Böyle şoförlük 

olur mu? 
Bir muharririmiz, baştııdan ge

çen vakayı şöyle anlatıyor: 
Geçen gece saat bire doğru, 1821 

numaralı taksiye binmiş, ailem efra
dından iki bayanla birlikte eve dö
nüyordum. Makinede bir anzacık ol
duğu için. Köprü üzerinde kaldırıma 
yanaşıp durduk. Bu saatte, tabiatile, 
hiç bir İcalabalık yoktu. Hattâ kosko
ca köprüde bir araba, bir piyade bile 
görünmüyordu. 

Birdenbire, arkadamızdan bütün 
hıziyle gelen bir otomobil belirdi. 
Gelip bizim duran taksinin arkasına 
tosladı. Bizimkinin tamponu çarpıl
dı. Kendinin de çamurluğu yamru-
yumru oldu. 

Bu araba işlemeye yeni çıkmış, nu
marası bizde mahfuz bir taksidir. 
Nasıl olur da şoför bu derece acemi
lik eder? Böylelerl diğer meslekdaş-
larmın hakkındaki itimadı da halk 
nazarında azaltıyorlar. «Acaba bir 
şey mi içmiş?» şüphesini uyandırı
yorlar? 

— Yerler rutubetliydi. Fren yap
mıştır, kaymıştır. 

Fren yapılması iktiza eder bir va
ziyet de yoktu. Saha genişti. Fakat 
velev kayganlık da olsa, meydan dar 
da bulunsa, bunlar, duran bir oto
mobile çarpmak için sebeb midir? 
Şoför olan her vaziyette aUnacak 
tedbiri bilmeli değil midir? 

Bu meslek erbabının ve halkın se
lâmeti namına, şoförleri bu gibi ace
milerden yahud direksiyon başın
dayken gayri tabii hallerde bulun
mağı itiyad edinenlerden temizleme
lidir. 

Esash bir kontrol tavsiye ederiz. 

Bir paketin içinden 
çocüit cesedi' çılttı 
Cesedi kimin suya 
attığı araştırılıyor 

Yeşilköy ile Bakırköy arasmda Ay
mama deresinin ağzmda bir paket gö
rülmüş ve jandarma tarafından çıka
rılmıştır. 

Kat kat kâğıtlara sarıldıktan son
ra üzeri iplerle sımsıkı bağlanmış olan 
paket açılınca, içinde bir çocuk cese
di çıkmıştır. Vaka derhal müddeiumu
mîliğe bildirilmiş, nöbetçi müddei
umumi muaviıü ile Adliye doktoru 
mahalline giderek cesedi muayene et
mişler ve tahkikata başlanmıştır. 

Paket içinden çıkan, tahminen Ud 
üç aylık bir erkek çocuğu cesedidir. 
Çocuğun üzerindeki elbiseler temizdir. 
Pembe renkte bir kaşkorse giydiril
miştir. Yine temiz bezlerle güzelce 
kundaklandıkta:n sonra kat kat kâ.-
ğıtlara sarılmış, üzeri sicimlerle bağ
lanmış ve böylece denize atümıştır. 
Cesedin üzerinde bir yara bere izi yok
tur. Yalnız suda fazla kalmadığı için 
ıslanıp dağümainış ve vücud bozulma
mıştır. 

Üzerinde, çocuğun kime aid. olduğu
nu gösterecek bir şey de yoktur. Ölü
mün sebebini tesbit için cesed morga 
kaJdırümış ve cesedi denize atanlann 
-meydana çıkarılması için tahkikata 
girişilmiştir. " 

G a y r i m ü b a ^ i l b o n o l a r ı 
Gayrimübadil bonoları, geçen cu

martesi günü 25 kuruşa kadar çıkmış
tı. Son bir iki gündenberi bonolarda 
düşüklük vardır. Dün bonolar 18,30 
kuruştu. 

Deniz Bank 
Umum müdür 
tedkiklerde 
bulunacak 

Deniz Balık teşkilâtı için şelırimiz-
de tedküdere devam olunuyor. Denia 
Bank umum müdürlüğüne tayin edi
len B. Yusuf Ziya Öniş, Deniz Banka 
geçen teşekküllerin müdürlerile dün 
de temaslarma devam etmiştir. B. Yu
suf Ziya Önlş'in bugünlerde denia 
müesseselerini gezerek tedkiklerde bu
lunması da muhtemeldir. 

Deniz Bank umum müdür muavin
liğine de îş bankası Hamburg şubesi 
müdürü B. Tahir Kevkebin tayin olun
duğunu memnuniyetle öğrendik. 

B. Kevkep uzun müddet Kibrit şir
ketinde ve Karaağaç müessesatı idare 
meclisi reisliğinde bulunmuş, Avrupar 
da bankacılık tahsili görmüş değerli 
bir maliyecidir. 

B. Kevkep bir haftaya kadar HaraT 
burgdan şehriınize gelecektir. 

Eski İstanbul 
Üniversite tarih doçenti B. 
Cavid bir konferans verdi 

Eminönü Halekvinde İstanbul mev
zuları etrafmda tertib edilen konfe-
ranslarm ikincisi Üniversite tarih do
çentlerinden B. Cavid taarafmdan ve
rildi. Kıymetli doçentin intibah etti
ği mevzu: «Kuruluştan Türk fethine 
kadar İstanbul> idi. B. Cavid İstan
bul şehrinin milâddan evvel nasıl ku
rulduğunu, milâddan evvel ve milâd
dan sonra muhtelif muharipler tara
fmdan nasıl muhasara ve kaç defa 
tahrib edildiğini, İstanbul şehrinin 
mazide ne mühim roller oynadığını 
zikretmiş, Ayasofyanın inşasmdan, Is-
tanbulda büyük Mtal ve isyanlardan 
bahsetmiş ve bu şehrin mazisini bir
çok dikkate şayan tarihî vakalarla 
canlandırarak sözünü, şehrin Türk
ler tarafmdan fethedüdiği zamana 
kadar getirmiştir. 

B. Cavidin derin bir vukufla verdi
ği bu konferans alâlsa ile dinlenmiş 
tir. 

U l u a r e f i k i m i z 1 9 y a ş ı n d a 
Ulus refikimiz evvelki günkü nüs-

hasüe 19 yaşma girmiş bulunuyor. 
Ulus Ankarada 10 ikinci kânun 1919 
da intişare başlamıştır, O vakit ismi 
«Hakimiyeti Milliye» idi. Şu halde bu 
büyük refikimiz memleketin kurtıüuç 
davasile yaşıttır, denebilir. 

Bin bir müşkülât içinde ve iptidai 
vasıtalarla intişare başhyan «Hakimi
yeti Milliye» nin Türk istiklâl davalı 
smda ne büyük hizmetler ifa ettiğini 
o günleri yaşamış olanlar pek iyi har 
turlarlar. 

O tarihte iptidai bir şekilde intişar 
eden «Hakimiye Milliye», tıpkı yirınl 
sene evvelki Türkiye ile şimdiki Ata
türk Türkiyesi gibi, tekâmül ede ede, 
en ileri garp gazetelerile mukayese 
edilebilecek bir mükemmeliyete erişen 
(Ulus) a inkılâp etmiş bulunuyor. 

Refikimizi tebrik eder, devamlı mu-
vaffalayetler düeriz. 

TİYATRO TENKİTLERİ 

Erkek ve Hayaletleri 
îstanİHiI Şeiıir tiyatrosu R B. 

Lenormandın «Erek ve Hayaletleri» 
eserini temsil ediyor. 

Lenormand, 1910 dan sonra çökme* 
ğe yüz tutan Fransız sahnesini des
teklemeğe çalışan «yetmişler» deı| 
biridir. Yepyeni bir tiyatro Icııv» 
mak emdLile Ur araya toplanan yet> 
miş muharrire hükümet yardnn ett^ 
matbuat yardım etti, münekkldler, 
şeyhlerini uçuran müritler gibi bu 
muharrirleri göklere yükseltti. Bıf 
yetmiş kişi arasından ise ancak Mar> 
cel Pagnol Ue Jules Romains sivrU* 
di. Diğerlerinin de kerameti*^ ke» ' 
dilerinden menkul kaldı. 

H. R. Lenormand, kerameti ken
dinden ve yalan dostlarından m.enf 
kul muharrirlerden biridir. 

Dostlarının yazdıklarına baloluv 
sa, iddiası çok büyük: Eserlerin^ 
de beşer kanunlarım, felsefe ve 
sosyal balamdan tebarüz ettiriyor. 
Beşer şuursuzluğunu, tahteşşuurunu 
harekete getirip gözlerin önün» ee» 
riyor. 

Lenormand, sahnemizde oynan» 
makta olan «Erkek ve Hayaletleri» 
eserinde fikir bakımmdan inslcauv 
sız bir sürü tablolar göstererdk 
şunu demek ister: «Beşer ka< 
derle daimî mücadele halindedir, ye* 
nümiyen kaderin pençesinde esiru 
dir; beşer kanununun adaletsizliğine 
kurban olur. Kayal çok k » e hald^ 
katten kuvvetlidir. Esasen hakikat 
nedir? Hayal değil mi?..» 

Bize göre İL R. Lenormand 
Sdtıakespearein, İbsenin, ŞtrinbergİBt 
fena bir mukallidinden, Maupaa* 
santnın korkulu hikâyel^ile, AMkn 
edebiyatının tesirinden kurtulama
mış \m muharrirden başka bir şey 
değildir. 

Erkek ve Hayaletleri, müellifine 
yakışacak acaiplikle sahneye koo* 
muştu. Eserin müellifi.gibi t ah te^ 
şuura kapılan rejisör bazı tablo
lara bir takım fuzuli rakıslar ilâve 
etmiş, kadife perde önüne, sokak his* 
si versin diye bir fener dikmiş, sah
neye seyircilerin gözlerini kör edet-
cesine sert ışıklar sermişti. 

Temsilde Cahide Artemelden başka 
kayde değer bir nokta bulamıyonu. 
Aşk tuzağına dü^en mahcup çocuk 
LMT, alnına gayri meşru aşkın kara 
lekesi sürülen bitkin kadm Lor, er
kek düşkünlüğünün cezasuu tımar
hanede çeken çılgm Lor, bu üç bam
başka şahsiyet Cahide Artemelia 
tek şahsiyetinde, birbirinden bamba^ 
ka üç muhtelif şahıs kadar kuvvetli 
ve kudretli yaşadı. Erkek ve Haya
letleri sahnemizdekt kısa ömrünü 
Cahldenin sanatine borçludur. 

Sdâmi Sede$ . 
Komedi kısmında: 
Komedi kısmında M. Feridunun Vran* 

sızcadan ffüzel bir dille çevirdiftl sarl| 
bir İçemedi oynuyorlar. Satılık - Klndk 
bu sene itomedi lusmının en iyi tenudl 
edilen en muvaffak komedisidir. Nihayet 
lâubalilikten, Iıayhuydan, ki9 sünfl a»* 
ğuk duş tesiri jrapan kaba tulûattanı 
kurtulan komedi sahnemiıi doya doySı 
zevkle seyretmek mümkün oldu. Bedla İM 
Vasfinin, candan gelen neyeU tavırtaı^ 
yanında, Halide Pişkin bütün pişkinUU 
Ue yaman bir kadm tipi yaratıyor. Şer* 
kiye May bu üg sanatk&rm yanmda SUM 
nat duysulannm kıvılcımlannı saçıyoc» 
Necla Tezcan, Refik Ardcman, B««l| 
Günap çok İyi, Muammer Karaea büe ty^ 
o bile biraz biraz komedi temposuna htm* 
mama|a başlamu}. Salt Kfiknar da, ut» 
navut müteahhid Şefik tipini, ferek te« 
lâffuz, gerek temessül ve gerekse temsil 
itibarile kusursuz yaratqror. t 

Bay ümcay» göre... 

İt 

•If ! 

I 

— tçinden çıkamadığım bir mesele 
var bay Amca!.. 

B. A. — Gayri mübadiller meselesi 
İ2 

— Hayır, bir şehir nerden nereye ka
dar belediyenin idaresi altmdadrr, bu
nu herkes bilir... 

... Meselâ Istanbulun geniş belediye 
çerçevesi gibi!.. Fakat bu satıh üzerin
de kalan bir ölçüdürI., 

... Acaba bu idare3ri yükseklikle ölç
mek mümkün müdür, yani belediye 
kaç metre irtif aa kadar İstanbul geb-
rile meşguldür?. 

B. A. — Galiba iki metreye kadarf J 
— Daha fazla samyorum!.. 
B. A. — Hayır, öyle olsa şu meydaı^ 

saatlerine de birer lâmba takılır!.. 



Son keşidede büyük 
ikramiyeyi kazananlar 

Bu keşidede birkaç 
fakir aile sevindi 

Tayyare piyangosunun üçüncü ke
şidesinde büyük İkramiye 17933 nu
maralı bilete isabet etti. Piyango bu 
keşidede tam yerine çıkmış birkaç fa
kir aileyi sermaye sahibi etmiştir. 

İstanbuldaki talihlilerden biri ha
pishaneye düşen kocasma bakmağa 
mecbur bir kadmdır. Biletin bir par
çası da Yüksekkaldırımda üç ortak 
İşçiye aittir. 

Ortaköyde oturan bayan Şaziye ken-
aisine büyük İkramiye çıktığım du-
yımca baygınlık geçirmiş ve sonra se
vincinden gözleri yaşarmıştır. Bayan 
bımun sebebini şöyle anlatıyor: 

— Kocam hapse girdikten sonra ona 
bakmak mecburiyeti omuzlarıma yük
lendi. Zaten fakirdik. Dikiş dikerek, 
ötede beride çalışarak dosta düşma
na karşı yüzümün akile kocama bak-
tam. O, bir hafta evvel hapisten çıkın
caya kadar dişi sıktım. Fakat hemen iş 
bulmak kolay olmuyor ki... Nereye baş 
•urdu İsek boşa çıkıyordu. Garip ku
şun yuvasmı Allah yapar derler. Sacid 
nihayet dün lâstik fabrikasından söz 
aldı ve bugün işine başladı. Daha ha
ber gönderemedim. Piyango çıktığım 
duyunca kimbilir ne kadar sevinecek.. 

Piyangoya iştirakimi fakru zaruret 
İcap ettirdi. Ümld dünyası bu, kendi 
kendime «hep böyle gidecek değil ya, 
diyordum, elbet bu felâketli günlerin 
saadetlisi de gelecek!» ve işte geldi. 
Hem de Ikl saadet bir arada. Kocamm 
İş bulduğu gün 4500 lüra sahib olmak.. 
Dişimden tırnağımdan arttmp üç ay
dır aldığlm bilete ikramiye çıkacağı za
ten içime doğmuştu. Arkadaşım Nimet 
gişesi sahibi bayan Nimeti şevki, tabiî 
ile oturduğum pencere önünde bekler
ken alnımdan soğuk ter tanelerinin 
döküldüğünü hissediyordum. Birkaç 
saat sonra âdeta sözleşmlşiz gibi ba
yan Nimetin kapımın önünde otomo
bilden indiğini görünce kapıyı derhal 
açmak için kendimde kuvvet bulama
dım. Ellerim, bacaklarım tirtir titri
yordu. Ve, kapıyı açmamla kadıncağı
zın kucağına düşmem bir oldu. 

— Q\ğ» sahibesi, bu bileti kocamz-
dan glzU aldığmızı söylüyor. Buna se
bep ne?. 

Bayan Şaziye hafifçe kızardı ve söy
lemekle söylememek arasında biran 
tereddüd ettikten sonra: 

— Doğrudur, dedi. Bu sıkıntılı zama
nımızda Sacid bana daima iktisad et
memizi tenbih ediyor ve hapishane
de kendisini her ziyaretimde bu tavsi
yeyi tekrarhyordu. Ben de kocamm 
fikrindeydim. Fakat bir ihtimalle bu 
felâketli günlere bir nihayet vermek 
için iktisadı, piyango bileti haricindeki 
masraflarda tatbik etmeyi düşünmek 
lâzım geleceğini aklıma koymuştum. 
Bunlan uzun boylu kocama anlatmak-
tansa biletimi ondan gizlemeyi muva
fık buldum. Kimbilir, bilet aldığımı 
duyduysaydı belki de kızmazdı. Fakat 
mâni olması ihtimali karşısında sü
kût etmem daha iyi değil mi. Şimdi 
4500 lirahk adam oldu işte.. Kocam ha
pishaneye girmeden önce terzi kalfa-
sıydı. Ona dükkân açacağaım.. — N. M. 

Diğer talihliler 
Yüksekkaldırımda 169 numarah 

somyacı dükkâmnda üç ortak Yakup, 
Avram ve Alberde büyük ikramiyeyi 
kazanan talihliler arasında bulunuyor
lar. Üç kafadar somyacı dükkâmm 
genişleteceklerini, daha büyük mik
yasta iş yapacaklarını söylüyorlar. Ta
lihliler paralarım dün Kader gişesin
den alnuş ve kafalarındaki projeyi 
çizinceye kadar faizi işlemek üzere 
bankaya yatırmışlardır. 

Bunlardan başka Askerî Tıbbiye 
mektebi talebesinden 500 numaralı B. 
İhsan, Ltileburgazda köfteci B. Emin, 
adresini vermek istemeyen B. Osman, 
Adanada Döşeme mahallesinde B. Sa
di, Karagümrük Karakolay caddesi 16 
numarada küçük sevim 15,000 lira ka
zanmışlardır. 12,000 lirahk ikramiyeyi 
Kadıköy Altıyolağzı tütüncü Cevad kı
zı. Milâis Orman mesaha memuru B. 
Kâmil, İzmir Eşrefpaşada kunduracı 
B. Nuri, 10,000 liralık ikramiyeyi de 
Kasımpaşada Zincirlikuyuda B. Ah-
med, İzmirde seyyar bayi B. Yako, Ye-
nipostahane karşısmda Ananyadis ha-
mnda komisyoncu yanında B. Yova-
kim, Asmalatı 32 numarada B. Pavlı 
ve Galatasaray lisesi talebelerinden bir 
grup kazanmışlardır. 

Kar yağarsa... 
Sokaklar süpürge ve 
kürekle temizlenecek 
Belediye karları temizlemek için bir 

makine getirtmişti. Bu makine 15 
santimden yüksek karları temizlemek
tedir. Halbuki tstalıbula ekseriyetle 
bundan az kar yağdığmdan, bu za
manlarda suya müracaat edilmesi dü
şünülmüş. Sular idaresine müracaat 
edilmiştir. 

Sular idaresi, Kırkçeşme sularının 
kesilmesi üzerine yeniden birçok Ter-
kos çeşmesi açmak mecburiyetinde 
kaldığı için sokakların temizlenmesi
ne su tahsis edemiyeceğini bildirmiş
tir. 

Sular idaresinin bu cevabı üzerine 
sokaklarm yine süpürge ve kürekle 
temizleneceği anlaşılıyor. 

Mantar tabancası 
imiş f 

Aksarayda bir kızı tehdid 
eden üç gencin muhake

mesine başlandı 
Aksaray civannda Perihan admda 

bir kızı tehdid etmekten suçlu Ruhi, 
Necati ve Salâhaddin adlarında üç 
genç yakalanarak dün Sultanahmed 
birinci sulh ceza maJıkemesinde sor
guya çekilmişlerdir. Mahkemedeki 
ifadelerinde bunlardan Ruhi suçla 
alâkası olmadığını söylemiş, Necati: 

— Bu kız tramvaydan indi. Arka
daşım Salâhaddin kendisile konuş
mak istedi. Perihan kabul etmeyince 
kolundan tutup çekti ve Perihan yere 
düştü. O zaman kızı tanıyan diğer 
delikanlüar işe karışarak Salâhaddi-
ni döğmek istediler. Salâhaddin de 
korkutmak üzere cebinden mantai: 
tabancasını çıkararak patlattı, dedi. 

Suçlu Salâhaddin de: 
— Ben bu kızla tamşıyordum. Fa

kat Perihan son zamaiılarda başka er
keklerle konuşmağa başladı. Ben de 
kızdım ve hepsini korkutmak için 
mantar tabancası attım, dedi. 

Mahkeme, bu üç suçlunun gayn 
mevkuf olarak muhakeme edilmele
rine karar vererek kendilerini ikamet
gâha bağlanmak suretile serbes bı
raktı. 

Takas suiistimali 
40 suçlusu bulunan davaya dün 

üçüncü cezada devam edildi 
Af kanunundan istifade edilip edilemiyeceği hakkında 
bir karar vermek üzere muhakeme başka güne bırakıldı 

Takas yoUle ihraç ettikleri kereste
leri hakikî kıjmıetlerinden fazla gös
tererek mukabilinde memlekete fazla 
miktarda ecnebi maü sokmak suretUe 
takas suüstimalinden kırkı mütecaviz 
maznunu bulunan davaya dün üçün
cü ceza mahkemesinde devam edilmiş
tir. 

Dünkü celsede müddeiumumîliğin 
yeıü bir kararnamesi okunmuştur. Bu 
karanamede, gene ayni şekilde kereste 
ve tütün ihracatmda takas suiistimali 
yapmaktan maznun Yam Perikli, Fa
zıl, Arman Kogo, İsmail Hakkı, Meh-
med Vasıf, Artin, Yusuf Ziya, Artin Ye-
ramyan, Diyamandi ve Faik adlannda 
on kişinin davalarımn da diğer dava 
ile birleştirilerek beraber görülmesi 
isteniyordu. Mahkeme, bu talebi kabul 
ederek davları birleştirdi. 

Maznunlardan İsmail Hakkı bu su
çu kabul etmediğini ve üzerinde sah
tekârlık tesbit edilen faturaların sah
te olduğunu, kendi firması ve imzası 
taklid edilerek bu sahte evrakm baş-
kalan tarafından tanzim edilmiş oldu
ğunu söyledi. Arman Kogo da kendisi
nin, hâlen Filistinde bulunan karde
şi hesabına ihracat yaparak komisyon 
aldığım ve bu sahtekârlık işile alâka
sı bulunmadığmı söyledi. 

Diğer mazununlann müstantiklikte 
ahnan ifadeleri okunduktan sonra suç
lu vekilleri bu suçun af kanunımdan 
Ve Türk parasım koruma kanununun 
meriyete girmesinden evvel işlenmiş 
olduğvmu, büıaenaleyh affa tâbi olan 

bu suçtan dolayı müekkiUeri aleyhine 
takibat yapılamıyacağını söylediler. İd
dia makamı bu mütalâaya itiraz ede
rek suçım, sadece fazla ki3rmet göste
rilerek evrak üzerinde sahtekârhk ya
pılmak suretüe işlenmiş bir smstimal 
suçu olmayıp bu ihracata mukabil it
halât yapılmak suretile cürmün tema
di etmiş olduğunu ileri sürdü. Mahke
me bu hususta bir karar vermek üze
re muhakemeyi başka güne bıraktı. 

Lodos havalarda çöpler Kız-
kulesi açıklarına dökülecek 

Lodos havlarda çöplerin nereye dö
külmesi muvafık olacağı liman idare
sinden sorulmuştur. Liman idaresi, Kız-
kıüesi açıklarma dökülürse sahile gel-
miyeceğini bildirmiştir. İlk tecrübe iyi 
netice verdiğinden lodos havalarda 
çöpler, Kızkulesi açıklarına dökülecek
tir. 

İki zehirlenme vakası 
Kasımpaşada oturan 13 yaşiannda 

Salâhaddin, seyyar bir sütçüden alı
nan südü içtikten sonra zehirlenme 
alâimi göstermiş, zabıta tarafmdan 
Şişli çocuk hastanesine kaldınmıştır. 

Bir otelde yatıp kalkmakta olan De-
miryollan amelesinden Fethi ile ana
sı Servet odalarma aldıkları mangal 
kömürünün iyice yanmamasmdan ze
hirlenmişler, her ikisi de berayi tedavi 
Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmışlar
dır. 

Bu akşam! S A R A Y slnemasînıia 
En güzel, şen ve neşeli filmleri yaratan 

i t A i nü 17 
En son ve en fevkalâde temsili olan ve MİCHELE MORGAN ile beraber 

çevirdiği MARCEL ACHARD m meşhur piyesi 

SERSEMLER KRALI 
Filminde görünecektir. İki sevimli saat. İlâveten: Fox Jurnal dünya 

havadisleri 

^ 1 O 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " Meşhur ve dahî san'atkâr 

JACOUES THİBAUD 
YEGÂNE VİYOLON RESİTALİNİ 

19 Son Kânun Çarşamba akşamı 

SARAY sinemasında verecektir. 
Bu hafta: SAKARYA sinemasında 

Dünyanın en güzel sesine malik 
(Alman Bülbülü) E R N A S A C K ' ı Operetlerin en güzeli olan 

N i S ÇİÇEĞİ 
Filminde mutlaka dinleyiniz. Hem gözler hem de kulaklar için 

^m^^^^^^^^^^^^ bediî bir ziyafettir. 

Pek yakında: S A K A R Y A sinemasında 
C H A R L E S B O Y E R 

ve sanşmlarm en güzeli JEAN ARTUR ile birlikte 

BİR SAADET GECESİ 
Şimdiye kadar görülen en güzel bir aşk filmi 

MÜSAMERE 
C. E. K. Çocuk Kütüphanesi menfaatine 

18 ilijnci kânun 1938 salı akşamı Beyoğ-
lunda Fransız tiyatrosunda verilecek mü-
samere programıdır: 

1 — Çocuk oyunları ve çocuk festivali, 
2 '— Varyete, 3 — Caz rövüsü, 4 — Kon
ser, 5 — Komedi (Şehir tiyatrosu sanat
kârları tarafından), 6 — Komedi (Sa-
natkâr Naşid tarafından). 

Hava vaziyeti 
Dün şehrimizde hava fazla bulutlu 

geçmiştir. Yeşilköy rasad merkezinden 
aldığımız malûmata göre saat 14 de 
hava tazyiki 763,2 milimetre, en fazla 
sıcaklık 14, en az 9,7 santigrad olarak 
kaydedilmiştir. Rüzgâr cenuptan hafif 
kuvvette esmiştir. 

Memlekette hava Trakya, Kocaeli, 
Ege ve orta Anadlou tamamen kapa
lı, diğter mmtakalarda az bulutlu geç
miştir, 

Bir motor batma tehlikesi 
geçirdi 

Limammızdan Akdenize hareket 
eden Riza kaptamn idaresindeki An
kara motörü Marmarada bir batma 
tehlikesi atlatmış ve motörde bulunan 
700 teneke üe 7 büyük bomba gazı de
nize dökmeğe mecbur olmuştur. 

Bu teneke ve bombaların bir kısmı 
Samatya sahillerine kadar gelmiş ve 
gümrük memurları tarafından muha
faza altına ahnnuştır. 

T E Ş E K K Ü R 
Kıymetli zevcim ve sevgili babamız 

mülga Harbiye Nezareti Muhasebatı Umu
miye dairesi umum müdürlüğünden mü
tekait Bay Cemal Serim'in ebedi gaibin
den ötürü duyduğumuz acıya bizzat gel
mek veya mektup ve Telgraf göndermek 
suretile iştirak eden sayın dostlarımıza 
en derin teşekkürlerimizin gazetenizle 
bildirilmesini rica ederiz. 
Eşi: Münevver Serim, Evlâtları: Kadriye, 

Merzuka, Cevat, Fnat 

Tepebaşı Şehir tiyatrosu dram 
kısmı, saat 20,30 da ERKEK 
VE HAYALETLERİ piyes 4 per
de 16 tablo. Yazan: H. Le-
normand. Türkçesl: i. Galip 

Arcan 
Operet kısmı: Saat 20,30 da (SATILIK 
KİRALIK) komedi 3 perde: Yazan: 
Andre Birabeau. Türkçesl: M. Feridun 

W 

ŞEHZADEBAŞI 

solist kızlar. 

TURAN TİYATROSU 
Bu gece saat 20,30 da 

Sanatkâr Naşid ve ar
kadaşları Harry Flem-
mlng Amerikan revüsü 
40 artist sahnede Hed-
darova balet heyeti 
Xlophon kralı - Flem-
mlng caz ve orkestrası 
Telefon: 22127. 

Ö L Ü M 
istanbul Kâtibi adli merhum Muzaffer 

beyin kerimesi ve elektrik şirketi mü
hendislerinden Ali Muzaffer Boran'm ve 
dİ5 tabibi Tank Boran'm hemşiresi ba
yan Hadiye müptelâ olduğu hastalıktan 
kurtulamıjrarak çarşamba gecesi sabaha 
karşı vefat etmiştir. İyi yetişmiş bir Türk 
kızı olan merhume motörle Heybeliada-
ya naklolunarak kendisini sevenlerin göz 
yaşlan arasında aile kabristanma defne-
dilmiştir. 

ERTUĞRUL SADİ TEK TİYATROSU 
Pazartesi: Kadıköy -
Süreyya), salı: (Bakır
köy), çarşamba: (Üskü 

dar) sinemalarında 
SÜT KARDEŞLER 
Vodvil 3 perde 

Çeviren: İ. Galip Arcar 

Beyoğlu İstiklâl cadde
sinde satılık bina 

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

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

B O R S A 
12/1/938 

(AKŞAM KAPANIŞ FtATLERİ) 
ESHAM ve 

istikrazı 
dahili 
1933 istikrazı 
Unitürk I 
tjnitürk II 
Unitürk III 
Mümessil I 
Mümessil II 

> m iş Bankası 

94 

97,75 
18,75 
18,70 
18,70 
40,10 
40,40 

— 
10,20 

» hamiline 10,25 
» müessis 83 

TAHVİLÂT 
Türkiye Cüm- M 
hUrlyet Merkez 
Bankası 
Anadolu His. 23,60 
Telefon 7,75 
Terkoa 7 
Çimento 9,80 
İttlhad Değir 13,25 
menleri 
Şark Değir- 1«— 
menlarl 

F a n (Ç«k fiatleri) 
Londra 
Nev York 
Milano 
Atina 
Cenevre 
Brüksel 
Amsterdam 
Paris 

620 
0,79,40 

15,09,85 
86,88,40 

3,43,46 
4,68,22 
1,42,72 

23,47 

Sofya 63,59,30 
Prag 22,65,50 
Berlin 1,97,18 
Madrid 13,67,25 
Belgrad 34,30 
Zlotl 4,19,25 
Pengo 3,99,44 
Bükreş 106,04,13 
Moskova 23,72,75 

SENENİN EN 
GÜZEL FİLMİ 

B U G Ü N 
11 

ATEŞ 
İPEK BOCEGl 
^ 1 ^ ^ JEAHETTE MAC DONALD sinemalarmda birden başladı 

İ S P A N Y O L Ç İ Ç E K L E R İ 
İspanyolca büyük operet. Yıldızlan: Madrid operasının en meşhur artistleri 

PRİMADONNA RAPUEL RODRİGO — TENOR ROBERTO Rey — Miguel 
Legero — Dolores Cortes. Müzik Madrid Filârmonik orkestrası, İspanya 
temsil san'atınm en güzel eseri, neşe, eğlence, İspanyol sarkılan ve rakıslan 

^ ^ - ^ . ^ ^ ^ ^ TÜRK slNEiviADA mmm^amm^mmmmm 



Î33 
SIYASI tCMALı 

Romanyadaki değişiklik 

osu 

f 

a-
,1e 
a-

\ttl-

lU-

: 

98 

23,60 
7,75 

T 
9,80 

13,25 

3,59,30 
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• Orta Avrupanın olduğu kadar Şar-
hl Avrupanın ve Balkanların da çok 
mühim bir devleti bulunan Roman-
yada son seçimde demokrasi tarafta
rı partilere bir ekseriyet temin edeme
mesi üzerine Yahudi düşmanı mülî 
hıristiyanlann lideri Goganın hükû-
m,etin başına gelmesi Avrupa politi-
Jcasmı bir türlü sükûnet bulamıya-
çak bir surette dalgalandırmıştır. 

Almanya, İtlaya ve Japonya züm
resi bu tebeddülü kendi lehlerine gayet 
büyük bir kazanç telâkki ettiler. Ro-
Pumyanm askerî müttefiği Lehistan 
üe Yugoslavya da bu tebeddülü büyük 
bir memnuniyet ile karşıladılar. Çün
kü Ramanyanm her hangi suretle Sov
yetlerle dost olmasına artık imkân 
kalmamıştır. 

Romanyanın demokrasi rejimini 
muhafaza eden dost ve müttefikleri 
ise vaziyetin ne olacağını ve hiç ol
mazsa eski haricî politikasına kendi 
zararlarına bir değişikik olup olmıya-
cağım öğrenmek istiyorlar. Yeni Ro

manya Hariciye Naztrt Cenevreye gi
derken Praga uğrayıp Romanyanın 
haricî politikası hakkındaki düşün
celerini anlattı: Romanya Küçük iti' 
lâf ile teması muhafaza edecektir. 

Sırf Macaristamn eski yerlerini is-
tirdad etmesine karşı bir ittifak olan 
Küçü itilâf Çekoslovakyada Bratis-
lava konferansında imzası bulunan, 
her devlet, Macaristana taallûk et
medikçe, haricî politikasında serbes 
bırakılmıştır. Romanya; Lehistan ile 
askeri ittifakını sağlamlaştırdığı gi
bi İtalya ve Almanya ile de sıkı anlaş
ma yapmakta serbes bulunuyor. 

Romankadaki yeni rejimin mahi
yeti ne olduğunu herkes bir türlü ta
rif ve tefsir edememektedir. Kral Ka-
rol bir İngiliz gazetesine verdiği mü
lakatta bunu autoritaire yani Alman
ya ve îtalyadaki rejimlerin esası gibi 
mutlak otorite ve bir elden ve 
toptan idare bulunduğunu beyan et
miştir. 

FeyzuUah Kazan 

italyanlar ingilizleri neden 
sevmiyorlar ve Ingiltereye 

düşman gözile bakıyorlar? 
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1937 de neler oldu ? 
Geçen 1937 senesinde olup biten 

şeylerden bizim sütunumuzu alâka
dar edenleri aşağıda tophyarak neş
rediyoruz. Bu bir sene zarfmda vukua 
gelen hâdiselere insanm inanmıyaca-
ğı geliyor. Halbuki hepsi hakikattir, 
biz bir çokları arasından en garibleri-
hi seçtik. 

EN GARİB ŞAKA 

Buna en garib değil, daha doğrusu 
en kaba şaka «emek lâzım gelirdi. 
Çünkü şaka diye yapdan oyun iki ki
şinin ölümile neticelendi. Şakacı diye 
geçinen bir adam Macaristamn ce-
nub hududuna yakm bir yerde, Gador 
kasabasında düğün eğlenceleri yapı
lırken kesilen domuzlardan birinin 
karnım barutla doldurdu. Macar, âde
ti veçhile domuz kazığa geçirilerek 
ateşin üzerinde çevrilmeğe başlandığı 
zaman barut patladı. Düğün halkı 
biribirine girdi ve maatteessüf bu ka
ba şaka iki kişinin ölümüne sebeb ol
du 

EN GARİB BAHİS 

:1937 senesinde bir çok bahislere gi
rişildi. Bunlarm içinde en garibi Çe-
koslovakyanm Ostrovo şehrinde artist 
Hruby'nin giriştiği bahistir. Bu adam 
bir sürahi birayı yiyeceğini iddia etti. 
İçeceğini demiyoruz, yiyeceğini diyo
ruz. Çünkü Hruby yalmz sürahinin 

içindeki birayı içmeyi değil, sürahiyi de 
parçalayıp mideye indireceğini söyli-
yerek bahse girişti Artist birayı içtik
ten sonra sürahiyi parçaladı ve cam 
parçalarım birer birer yuttu. Bahsi 
kazandı ama, ameliyat olmak üzere 
kendisinin hastaneye kaldırılması lâ
zım geldi. 

EN GARİB KOLLEKSİYON 
1937 de mevcud olduğu işitilen en 

garib koUeksiyon Avustralyanm 
Adalaide şehrinde Oturan mensucat 
fabrikatörü Richard Petersin kollek-
siyonudur. Bu adam çoktanberi eski 
kaputları topluyor. Şimdiye kadar 
yedi yüzden fazla kaput biriktirmiş
tir. Peters bu koUeksiyonile pek ifti
har etmekte ve kaputların adedini 
arttırmağa çok gayret etmektedir. 
KoUeksiyonun en kıymetli parçasmı 
altm yaldızh bir kaput teşkU etmekte
dir. Garib kolleksiyoncunun iddiasına 
göre bu altın yaldızh kaput Fnavun-
1ar devrinden kalma imiş. 

EN GARİB REKLÂM 
Geçen senenin en garib reklâmım 

Berlinde bir sigorta şirketi icad etmiş
tir. Halkı hayat sigortasına ahştırmak 
maksadUe BerUn şehrinin muhtelif 
yerlerine yapıştırılan bu reklâmda 
aşağıdaki şeyler yazıh bulunuyordu: 

«Bay Şulze öldü, karısı güldü, çün
kü kocası sigortalıydı!» 

Vaktile İngilte-
renin ve İngilizle
rin en büyük ve sa
mimî dostu olan 
İtayanlar neden 
birdenbire can düş
manı oldular?.. İtal
ya, birkaç sene ev
veline kadar İngil 

cerenin politlkasma 
daima çok bağlı ve sadık bir devlet ola
rak tanmmıştı. Bugünkü vaziyet ise 
tabantabana zıd bulunuyor. İtalyanla
rın İngiltereden ve İngilizlerden nefret 
etmelerinin sebepleri maruf İngiliz mü
tefekkirleri tarafından araştırılmakta
dır. Meşhur gazeteci Frank Owen bu 
zıddiyeti şu suretle izah ediyor: 

Alelade İtalyanların İngiltereden 
nefret etmelerine insan akıl erdiremez. 
Seyyar satıcı, çalgıcı, otelci, Lombar-
diyanın fabrika amelesi ve Sicilyanm 
sabırlı çifçisi İngiltereyi nasıl hakir 
görebilir?. 

Fakat B. Mussolini ((Bütün İtalyan 
milleti İngiltereden nefret ediyor» de
dikten sonra bıina inanmak zarurîdir. 
Çünkü B. Mussolini bunu dedikten 
sonra bütün İtalyan matbuatı, radyo 
neşriyatı ve faşist hatipleri hep birden 
şu sözleri tekrar ediyorlar: 

«İngiltere İtalyaya düşmandır! İn
giltere İtalyadan korkuyor! İngUtere 
tereddi etmiştir!. İtalyanlar İngiltere
den nefret ediniz?.» 

Bu talimata umum İtalyanlar itaat 
ediyorlar. Çünkü yarm bu emrin aksi
ne İngiltereye bizim dostomuz diye ba-
kımz denilecek olursa buna da itaat 
edeceklerdir. İtalyanlar herşeyden ev
vel İtalyanın vahdetini temin için Avus
turyalılara karşı harp ettikleri zaman 
İngiliz milletinin gösterdiği dostluğu 
ve Garibaldıyı hatırlarlar. 

Umumî harpte İtalyanlar Almanlara 
karşı harp ederken İngiltere kendile
rinin müttefiki idi. Binaenaleyh İtal-
yada efkârı umumiye İngiliz dostu
dur. Yalnız B. Mussolini ve faşist par
tisi İngiltereye kin beslemektedir. Bun
da tamamen haklıdırlar. Çünkü biz 
bunların boğazlarını kesmeğe teşebbüs 
etmiş idik. 

1935 senesi ilkbaharında İngUtere, 

Tanınmış bir ingiliz mütefekkiri bu suale cevap 
veriyor ve: "İngiltere İtalyanın blöflerine kulak 
asmayıp biraz daha metanet gösterirse "italyanlar 

İngilizleri neden bu kadar seviyorlar?,, 
diye sormak lâzım gelecek,, diyor J 

Adisababaya gir-
dUer. 

Bu vaziyet kar
şısında Baldvin -

Eden 
zecri 
suya 
mü-

Lüzumundan fazla iyi koca! 
Kadınların, sadakatsizlik yüzün

den kocalarına söylemedik lâf ve 
kafalarına fırlatmadık eşya bırak
madıkları sık sık iştilen hâdise
lerdendir. Fakat bir kadınıiı, hem de 
bir Protestan rahibinin karısı olan 
bir kadının kocası çok sadık ve çok fa
ziletli olduğundan dolayı evinden dı
şarıya fırladığı herhalde şimdiye ka
dar vukua gelmemiştir. Bu kadar sa
dakate ve fazilete dayanamıyan ka-
•öm hâkimin huzuruna çıkarak bo
şanmayı taleb etmiştir. Kadının hid
detten köpürerek boşanma sebeb-
lerini anlattığı esnada hâkimin 
şaşmasına hayret etmemek lâzım 
gelir. Amerikan kanunları mahke
melerin böyle bir vaka üe karşılaşa
cağını hatıra getirmediği için hâkim 
barışmayı tekUften başka bir şey ya
pamamıştır. Koca, istikbalde fazilet 
dizginlerini biraz çekmeyi vaadettik-
ten sonra karısı barışmağa razı ol
muştur. 

A ş k yüzünden vahşet 
Nevyork civarmda Asbury parkında 

geçen gün emsalsiz bir vaziyet arze-
den bir cinayet işlenmiştir. 26 yaşın
daki Franko 22 yaşındaki sevgilisi 
Antuanetle otomobil içinde parktan 
geçerken sevgUisine ((benimle evlene
cek misin?» diye sormuş, kız hayır ce
vabını verince Franko büyük bir de
mir parçasile şiddetle kızın başına 
vurmuştur. Başı yarılan güzel kız der
hal otomobilin içine yuvarlanmıştır. 
Bunun üzerine Franko kendisUe ev
lenip evlenmiyeceğini kıza tekrar sor
muş, cevap alamajanca demir parça
sını kızın kafasına vurmağa başla
mıştır. Kız bu aralık kendine gelerek 
otomobilden dışarıya fırlamış ve kaç
mağa başlamıştır. Fakat Franko oto-
mobiUle ona yetişmiş, kıza çarparak 
onu yere düşürmüş, otomobille çiğne
miş, geri dönerek' tekrar ve tekrar 
çiğnemiş, kızı parça parça etmiştir. 
Bütün bu hâdise bir kaç saniye zar
fında olup bittiği için kızın imdadına 
yetişmeğe vakit kalmamıştır. 

Gık demeden evlenenler... 
İngilterenin Weymouth şehri civa

rında küçük bir köyde iki genç ağız-
lanndiTn bir kelime bile çıkmadan 
^len, nişlerdir. Çünkü gerek nişanlı 
kız, mis Luiza Notley, gerekse 
nişanlı erkek, mister Frederik 
Çörçü, ikisi de sağır ve dilsiz ola
rak doğmuşlardır. Küsenin rahibi bu 
izdivaç için hususî mermim yapmağa 
mecbur olmuş ve evlenmek istiyen 
çift ne konuşabildiğinden ve ne söy
leneni işittiğinden kendilerine evlen-

Fransa ve İtalya Stresada konferans 
akdetmişlerdi. Herşey yolunda gidiyor
du. Üç devlet Almanyanın ileri gitme
sine fren koymak hususunda mutabık 
kalmışlardı. 

Söylendiğine göre Stresa'da B. Mus
solini, o zaman İngiltere Başvekili bu
lunan Ramsay Makdonald'a İtalyanın 
Habeşistanm hakkından gelmek iste
diğini açıkça söylemiştir. Fakat eski 
İngiliz başvekili hoşlanmadığ*! sözleri 
pek çabuk unuttuğundan İtalyan baş
vekilinin sözlerine aldırış etmemiştir. 

Stresa'daki Fransız delegesi Başve
kil B. Laval, B. Mussolininin Habeşis
tan hakkındaki kararını unutmamıştı. 
B. Laval İtalyanın emeli tahakkuk et
mesi için elinden geldiği kadar yardım
da bulunmuştur. 

1935 senesi sonbaharında B. Musso
lini impaı*ator Haile Selasie ile hesabı-
m görmeğe artık hazır bulunuyordu. 
Teşrinievvelin ikisinde İtalyan lejyon
ları Eritre hududuna tahaşşüd etmiş 
olduklan noktalardan Mareb nehrini 
geçerek Habeş toprağına girdUer. 

İngiliz nazırları hemen Cenevreye 
koştular ve Milletler cemiyeti azası 
devletleri İtalyanın aleyhine bir safa 
dizdielr. Mütecaviz sayüan İtalyaya 
karşı zecrî tedbirlerin tatbiki kararını 
aldılar. İngilterenin büyük zırhhlannı 
Süveyş kanalı civarında topladılar. 
Norveç ve Estonya gibi küçük hükü
metler mütecaviz ve müstevli İtalyayı 
cezalandırmağa hararetle taraftar gö
ründükleri halde Fransa birşey yapmak 
istemediğine şüphe bırakmadı. Eğer İn
giltere İtalyan ordularının can dama
rı bulunan Süveyş kanalını kapatsay-
dı B. Mussolini ihtimal İngilizlere kar
şı harp ederdi. Zecrî tedbirlerin ilk te
siri İtalyayı Habeş seferini biran evvel 
ikmale sevketmek oldu. İtalyanlar bom
ba ve zehirli gaz kullanarak altı ayda 

Makdonal -
hükümeti 
tedbirlerin 
düşmesine 
saade ettUer. 

B. Mussolini bu dersi unutmadı. Lâ
kin B. Mussolininin İtalyamn İngUte
re tarafmdan muhasara halinde tu
tulduğunu arasıra ilân eylemesi doğru 
değüdir. İtalyanın sıkıntısı kendi içbı-
den geliyor. Habeş seferinden evvel de 
servet iaenabii azdı. Buna 150 mUyon 
İngiliz lirası tahmin olunan Habeş se
feri masarifi inzimam etmiştir. Harp 
sana3rü ticareti müteessir etmiştir. Eo-
nebiler ve bahusus Amerikalılar para 
vermiyorlar. 

Mussolinmrn İngilizlere kızmasının 
bir sebebi de İspanya macerasma mü
zaheret etmemekliğimizdir. Akdenizde 
Fraııkonun tahtelbahirlerini faaliyet
ten menetmekliğîmlz ona Temelden 
ziyade ağır gelmiştir. 

B. Mussolininin İngiltereden nefret 
eylemesinin bir sebebi de Sezarlar Ro-
masmı jrirminci asırda yeniden kurmalt 
tasavvurudur. Akdeniz yeni Roma im-
paratorluğunım eski imparatorlukta 
olduğu gibi bir dahiliî gölü olacaktır. 

Bu tasavvuruna karşı üç engel var
dır. Biri İngilteredir. İngilizler Akde-
nizin bir serbes koridor olmasını isti
yorlar. 

İkinci engel Fransadır. Fevkalâde 
ahvalde şimalî Afrikadan Fransaya as
ker getirmekte serbes bulunmasım is
tiyor. 

Üçüncü engel Almanyadır. Bu dev
let iktisaden kuvvetli olabUmek için 
Balkanların buğday, kereste, petrol ve 
nüfus nenabiini kendi kontrolü altm-
da bulundurmak istiyor. Hariçte ham 
madde menabil ve müstehlik nüfusu 
olmadıktan sonra Almanyadaki fabri-
kalarm ne manası kalır. 

İngUtere İtalyanın blöflerine kulak 
asmayıp biraz daha metanet göstere
cek olursa «İtalyanlar İngilizlerden ne
den nefret ediyorlar? >> suali «İtalyanlar 
İngilizleri neden bu kadar seviyorlar?» 
sualine münkalip olacaktır. — F. 

mek isteyip istemediklerini işaretle 
sormağa ve onlardan işaretle muva
fakat cevabı almağa karar vermiştir. 
Garibi şudur ki gelinin refakatine 
verilen kızlardan birisi de sağır ve 
dilsizdi, sükût içinde geçen nikâh 
muamelesi esnasında güveyinin an
nesi evlenen çiftin o garib haline ta
hammül edemiyerek ağlamağa baş
lamış ve: «Bakmağa dayananuyo-
rum, dayanamıyorum!* diye bağıra
rak klişeden dışarıya fırlamıştır. 

Yaşıganları ölmüş 
gösterenler 

Dava bitti, beş kişi 
mahkûm oldu 

Yaşıyan kimseleri ölmüş gibi göste
rerek Üniyon Sigorta şirketini dolan
dırmağa kalkışmaktan maznun OnnUj 
ile Şemseddin, doktor Aasaf, doktor 
Leon, İzmaro, kocası • Dimitri, Kai'a-
bet, Sigorta şirketi memurlarından 
Voçino ve Didann muhakemeleri dün 
asliye dördüncü ceza mahkemesinde 
bitirilmiştir. 

Muhakeme neticesinde suçlan sabit 
görülen Onnik bir buçuk sene on beş 
gün, İzmaronun bir sene kocası Dimit-
rinin üç ay, doktor Leonun 22 gün, 
doktor Asafm on beş gün hapislerine, 
Şemseddin, Karabet ve Voçinonun 
suçlan sabit olmadığından beraetle-
rine, diğer suçlu Didai- ölmüş bulun
duğundan hakkındaki takibatın su
kutuna karar verUmiştir. Doktor Asaf 
ta 65 yaşını ikmal etmiş olduğundan 
cezası tecü edilmiştir. 

Teknik okulu mezunları 
k o n t e s i 

Merkezi Ankarada bulunan (Nafıa 
Fen mektebi mezunları birliği) nln be
şinci kongresi Ankara belediye salo
nunda yapılmıştır. 

Riıznamedeki mevcut maddelerin 
müzakeresi bitirildikten sonra yeni 
idare heyeti seçilmeğe başlanmış ve: 
Başkanlığa: Mazhar Güven, genel sek
reterliğe, Riza Özbek, azaliklara: Tah
sin Dinçey, Hayri Yunt, Kemal Çakm, 
mebus Güvenç, Seyfi Gürçey seçilmiş
tir. 

İKTİSADÎ MESELELER 

Siyah ekmek 
Geçenlerde bir diş doktoru, diş has-

talıklanndan bahsederken, beyaz ek
mek yiyen şehirlerde diş hastahkları-
na çok tesadüf edildiğini söylüyordu. 
FUvaki mısır, çavdar ekmeği yiyen 
köylüler arasında diş hastalüdarı pek 
nadirdir. Bilhassa mısır yiyen köyliUe-
rin dişleri bembeyazdır. Ömürlerinde 
diş hastalığı çekmemişlerdir. Bu gibi 
müşahedelere istinad ederek, diş dok
torunun sözlerini kolay kolay redde-
demeyiz. Diş hastalıklarının yalnız be
yaz elemek yiyenler arasında fazla ol
duğu hakkındaki iddiayı cerhetmek de 
elimizde değildir. Çünkü teknik bUgi-
ye ihtiyaç vardır. 

Siyah ekmeğin dişlere bir faidesi ol
masa bile, herhalde daha ucuza satıl
masını isteriz. Bilhassa kokulu çavdar 

ekmekleri sabah kahvaıltılannda, beyaz 
ekmeğe daima tercih edilebUir. Böyle 
olduğu halde, siyah ekmek memleke
timizde pasta gibi lüks bir jriyecek 
maddesi kadar pahalıdır. Çavdar ek
meğinin kilosu 20 kuruştur. Neden? 
Çavdar pahalı bir madde değUdir. Top
tan kilosu 4,5-5 kuruşa kadar satılır. 
Bazan buğday fiatinden daha aşağı bi
le düşer. Çavdar bu kadar ucuza sa-
tüdığı halde. Çavdardan yapılan ek
meğin 20 kuruşa satılmasmdaki hik
met nedir? Bunu bir türlü anlıyamıyo-
ruz. 

Ekseriyetle satılan çavdar ekmekleri 
mahluttur. Çavdarlarm içine arpa unu, 
kepek karıştırıldığı vakidir. Çavdar ek
meğini sevenler, halis çavdar ekmeği
ne 20 kuruş verirken «pahalıdır» diye 

. şikâyet büe etmiye€eklerdir. Fakat 

Kız kardeşe 
bırakılan çocuk 

Mahkeme takibat yapıla-
mıyacağına karar verdi 
Geçenlerde Plumi adında bir kadın 

mahkemeye müracsCatle kendisi hiz-
metçUik yapacağı için ücret muka
bilinde bakmak üzere kız kardeşi 
Emelyanm yauıma bıraktığı çocuğu 
Aleksandnn, Emelya tarafından ki
lisede yeniden vaiftiz ettirilerek kendi 
çocuğu diye zapteylediğini ve Emel
yanm kocası Civaninin de bu suça iş
tirak ettiğini iddia etmiş ve kız karde
şi Emelya ile Kocası Civani aleyhle
rine ceza malıkemesinde bir dava aç
mıştı. 

Dün ikinci ceza mahkemesinde bu 
dava bitirilmiştir. 

Mahkeme, her ne kadar Emelya üe 
kocası Civaninin, Pluminin çocuğu 
Aleksandrı kendi namlanna vaftiz et
tirerek zaptettikleri iddia edilmişse 
de bu suçu af kanunundan evvel işle
miş olduklarmdan ve suç ta af kanu
nunun şümulü dahüine giren suçlar
dan olduğundan, bu iki suçlu haklar 
rmda bu suçtan dolayı takibat icrası
na mahal olmadığma kaurar verdi. 

Davacı Plumi, çocuğunun Emelyar 
dan almaSrak kendisine teslim edilme
si için şimdi hukuk mahkemesine mü
racaat edecektir. 

•H l l l l l l l l t l IU l lUH l I l l l l l l lU I I I I IH I I I t lU l l I l IHHHI 

piyasada halis çavdar ekmeği bile bul
mak kabU değildir. Bizde en güzel çav
dar çıktığı halde, en kötü ve mahlut 
çavdar ekmeğini pahahya yiyoruz. 

H. A. 

file:///ttl-
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İzmir havalisinde su baskını 
Evvelden alınan tedbirler sayesinde 
nüfusça ve hayvanca zayiat pek azdır 
İBotr (Akşam) — Ege muıtakasm-

0a lon zamanda görülen seylâp, bil-
baasa mahsul bakunmdan zararlı ol
muştur. Nüfusça mühim zayiat yok
tur. Bergamada Bakır çayı sulan Ihtl-
Var hlr kOylü kadmı, Manisada da Oe* 
plz nehri bir ameleyi boğmuştur. M»r 
Idsa - Menemen hududunda bir klü-
pede beş nüfustan ibaret bir ailenin 
pnlar İçinde can verdiği haberi teey-
| tu ! etmemiştir. Seylâptan hayvanca 
İarar olmamıştır. Çünkü sulann taş-
İığı Uerideki köylere daha evvelden bil* 
Büllmiş, hayvanların kırlara çıkanlma-
inası, dağlara sürülmesi ve halkın da 
tarlalanlalrl işlerine gitmemeleri haber 
forflıııiştir. Bu itibarla halk, mttteyak-
k » davranmif, tarlalara, bağlara çık-
maouftır. 

Manisa kazası dahilinde Menemen 
hududuna yakm bir yerde beş köyü su 
basmış, köylüler epi korku geçirmiş
lerdir. Fakat şimdi sular çekildiği İçin 
su baskmma uğnyan eski ve yeni Har
mandalı, Bedir, Veziroğlu, Menemen 
kazasmm Musabey ve Çavuşlar köyle
ri halkı, artık köylerine dönmüşler, iş 
Tt güçlerile meşgul olmağa başlamışlar
dır. Bu köylerde en çok zarar gören 
kümes hayvanları olmuştur. Köylüler, 
evlerindeki eşyalarım yüksek yerlere 
koymak suretile eşyalarının da zarara 
uğramasına mâni olmuşlardır. Su bas
kım münasebetile civar köylere iltica 
eden bu köyler ahalisi, bir hafta ka
dar kendi köylerine dönememi§lerdir. 

Asıl tehlike, Menemen ovasmda Ge
diz nehrinin Seyrek köyü clvarmda Set 
önündeki köylerde belirmişti. Çünkü 
»edin dayanamıyarak sulann hücumlle 

Küçük Menderes nebrinin bozduğu Mahmı^lar kanalı 

yarılması ve yıkılması takdirinde ova
daki köylerin. bUhassa Kumtepe kö
yünün su altında kalması muhakkak
tı. Köylüler, bu sedi yazdan takviye ve 
tahkim ettikleri İçin çok şiddetli su 
tazyikine rağmen sed yıkılmamıştır. 

l i r e kazası ile Torbah kazası arasm-
da Cellâd gölünün kurutulması ve kü
çük Menderes yatagmm temizlenmesi 
ve ıslahı için müteahhid tarafından u-
zun zamandanberi açılmakta olan bü
yük kanallar mühim zararlara uğra-
DMştır. Muhtemel bir seylâba karşı açü-
mış olan ihtiyat kanal, müteaddid yer
lerinden yarılmış, buradan taşan su
lar, bu kanal civarındaki diğer kanalla-

n da kısmen hasara uğratmıştır. Hattâ, 
bu mühim tesisatın tamamen hasara 
uğramasmdan endişeye düşen müteah
hid, küçük Menderes sulannı eski ya
tağına çevirmek istemiş, bunun için a-
mele tedarik etmiş ve Tire kaymakam-

hğma da müracaatte bulunmuşsa da 
bunun çok tehlikeli neticeler doğura
bileceğini göz önünde tutan kaymar 
kam müsaade etmemiştir. İzmir - Ti
re şosesi üzerindeki Rahmanlar köp
rüsü fazla suların hücumundan teh
likeli vaziyete düşmüştür. Bu köprü 
tamir edilecektir. Tirenin Akarca ova
sı, taşan sulardan balçık deryası halin
dedir. Mahsuller, bilhassa baklalar za
rar görmüştür. 

Uzun süren yağmurlardan sonra 
müthiş soğuklar da başlamış ve Tire
de bir ihtiyarla 14 yaşında bir çocuk 
donmak suretile ölmüşlerdir. 

Ödemişte Adakide şosesi kısmen ha
rap olmuş, Bergamada da İzmir - Ber
gama şosesinin 30 metrelik kısmı ha
sara uğramıştır. Hava, gene yağmurlu 
ve hazan karlı devam etmektedir. Yağ
murlar sürekli olursa Eğede yeniden 
seylâp tehlikesi baş gösterebilir. 

Hocapaşa maliye tahsil şubesi 

Tire civarında seylâptan sonra görülen 
yarıklar, aşağıda dvanndaM arasiya 

mühim hasarlar yapan küçük 
Menderes nehri 

Temel atma resminde bir enstantane 

Sirkecide Şahinpaşa oteli yanında eski bir medrese arsasında Hocapaşa 
Maliye tahsil şubesinin temel atma merasimi dün saat 11 de Defterdar B. Kâ-
o m üe Defterdarlık erkânı huzurunda yapılmıştır. Yeni bina tahakkuk ve tah
sil şubelerini ihtiva edecek ve altı ay içinde bitirilecektir. 

Piyasada geçen haftaya 
nisbetle fazla faaliyet var 

Piyasada geçen haitaya nisbetle 
bir ferahhk hissedilmektedir. Geçen 
hafta, yazdıtğımız gibi, yılbaşı faali
yetinden sonra, piyasaya garip bir 
durgunluk çölcmüştü. Fakat bu dur
gunluk son günlerde yavaş yavaş 
ortadan kalkmaktadır. 

Bu haftamn en mühim meselele
rinden biri de, Türkiye - Romanya 
arasmda aylardan beri devam eden 
ticaret anlaşmasının neticesidir. An
laşmaya göre Türkiye ihracatına 
karşı geniş bir ufuk daha açılmak
tadır, İktisad Vekâleti müsteşarı 
B. Faik Kurdoğlu'nun ticaret odası 
salonunda verdiği izahattan bu ne
tice çıkmaktadır. Pek ümid verici 
mahiyette olan bu izahat, kendisini 
dinliyen ihracat tacirlerini çok 
memnun etmiştir. Bilhassa pamuk, 
pirinç, zeytinyağı için Romanyaya 
mühim mikdaı-da ihracat yapılaca
ğından bahsedilmiştir. Fakat henüz 
Romanyaya pirinç ihracatı başlama
dan evvel, piyasada pirinç üzerine 
hayli muameleler olmuştur. İhracat 
tacirleri, piyasadan ilıracat yapmak 
maksadile pirinç toplamışlardır. Bu
nun neticesi olaı-ak piyasada pirinç 
fiatleri artmıştır. Türkiye - Almanya 
arasındaki anlaşma normal şekUde 
tatbik edilmektedir. Fakat ihracat 
tacirleri Alman taletalerine karşı 
pek ihtiyatkâr davranmaktadırlar. 

Türkiye - Çekoslovakya arasında, 
Ankarada yeni bir anlaşma yapıl
mıştır. Bugünlerde imza edilecektir. 
İhracat tacirleri arasında Çekoslo
vakya üe anlaşmayı bekliyenler çok
tu. Bilhassa çorap, trikotaj müesse
seleri iplik getirmek için çok müş-
külân çekiyorlardı. 

Yakında Türkiye - Amerika ara-
smda yeni bir ticaret anlaşması ya
pılacaktır. 

î h r a c a t m a d d e l e r i m İ 2 
Hububat maddeleri — Buğday ih

racatı en ziyade Mersin limanı vası-
taslie yapılmaktadır. İstanbul lima-
mndan ufak partiler halinde ihra
cata devam edilmektedir. 

Arpa için yeniden talepler başla
mıştır. İtalyadan, Fransadan yeni ta
lepler vardır. Piyasada ihraç edilecek 
çavdar pek azdır. 

Yulaf üzerine de İngilteredn talep
ler devam etmektedir. Fakat bu ta
lepler mikdar itibarile pek azdır. 
Son günlerde, İtalya ve İngiltereden 
kuşyemi üzerine ufak partiler ha
linde istekler olmuştur. 

Y a ş v e k u r u m e y v a l a r 
Kuru nıeyva piyasası, mevsimi geç

miş addolunabilir, bu mevsimden 
sonra fındık, kuru üzüm, incir, ce

viz üzerine pek az mikdarda satışlar 
yapılmaktadır. Son zamanlarda Ma
latya kayısısı için Suriyeden, Mısır
dan istekler vardır. 

Yaş meyvalara gelince, Alman fir-
malarmm Cenup limanlarmdan olan 
talebleri devam etmektedir. Almnya»-
mn 200 bin sandıktan fazla portakal 
alacağından bahsedilmektedir. Bu 
sene Rizenin portakallanna geçen 
seneki kadar talip yoktur. 

Elma satışlanna gelince, Amasya 
elmaları mikdar itibarüe pek azdır. 
Manavlarda 50 kuruşa kadar satıl
maktadır. Fakat böyle olmakla be^ 
raber 7 buçuk kuruşa kadar elma 
vardır. Türkiyede nevi itibai'ile çok 
elma bulunmaktadır. Fakat bunla-
nıı arasında nevileri itibarile çok 
kötü elmalara tesadüf edilmektedir. 
Tatsız kötü elmalar en ziyade Suri
yeden istenilmektedir. Mısırdan 
Amasya ve Niğde elması taleb edil
mektedir. Rizenin ekşi elmaları da 
Alman piyasasında rağbet görmek
tedir. 

Y a ğ , y u m u r t a f i a t l e r i 
Trabzon yağının toptan kilosu 95 

kuruştur. Bu fiate satılan yağlar, 
Trabzondan gelen taze yağlardır. 
Soğuk hava depolarında bekliyen 
yağlaım kilosu 85 kuruştur. Karade
niz limanlanndan pek az yağ gel
mektedir. Her hafta gelen yağın 
mikdan 30 - 40 tenekeyi tecavüz et
miyor. Alâkadarların söylediğine gö
re, Trabzonda da az mal vardır. Ha
valar müsaid olmadığı için, Karstan 
da Trabzona yağ gelmiyor. Bu şerait 
altında yağın daha ziyade pahalılaş
mak ihtimalleri pek çoktur. Halbuki 
yaz mevsiminde Trabzon yağı 62 
kuruştu, yağı bu fiatten alıp, soğuk 
hava depolarında biriktiren tüccar 
şimdi ayni malı 85 kuruşa satıyor. 
Arada fark pek büyüktür. Bunu ile
riye sürdüğümüz zaman, soğuk hava 
depolarının birkaç ay için bir tene
keden 30 kuruş para aündığmdan 
bahsedilmektedir. 

Zeytinyağı fiatleri de yavaş yavaş 
düşmektedir. Asmaaltmdaki bakkal
larda; zeytinyağmı, 50 kuruşa kadar 
satıyorlar, fakat mahalle bakkalla-
rmdaki zeytinyağ fiatlerinin üzerin
de hâlâ «60» diye rakkam var. 

Zeytinyağı ucuzladığı halde, sabun 
fiBtlerinde hâlâ bir fark yoktur. Bu-
nndaki zeytinyağı fiatlerine göre bir 
icilo sabunun 22 kuruşa kadar satıl
ması lâzım gelir, halbuki toptan fl-
at 25 kuruştur. 

Yumurta fiatleri daha ziyade düş
müştür. Çünkü ihracat tamamüe 
durmuştur. — H. A. 

Yazan: 
Guy de Maupassant Aile Dostu 

Tefrika No. 13 

Tercüme eden: 
Selâm! Sedes 

Bayan Forestier, her şeyi ifade eden 
müphem bir ima ile omuz sUkerek 
göz kırptı: 

— Şimal hattında enspektör dedi, 
ayda bir hafta Pariste kalıyor. Karısı 
buna «mecburî hizmet» «hafta angar
yası» «bir haftalık bayram» diyor! 
Biraz daha tanırsanız ne kadar zarif, 
sevimli kadın olduğunu anlarsınız. 
Bir gün ona gitsenize. 

D u n ^ n aklından kalkıp gitmek 
geçmiyordu artık; hep burada kala
cakmış, kendi evindeymiş gibi geliyor
du. 

Fakat kapı usulca açıldı, içeriye 
uzun boylu bir bay girdi. 

Odada bir erkek görünce duraladı. 
Bayan Forestier biran bozuldu, son
ra, omuz başlarından kulaklanna ka
dar hafif kızararak, her zamanki se-
sUe: 

— Buyrunuz dedi. Size Charles'm 
eski arkadaşı, müstakbel gazeteci bay 
Georges Duroyu takdim ederim. 

Sonra, sesine başka bir ahenk vere
rek tanıttı: 

— En iyi ve en samimî dostlarımız
dan Vaudrec kontu. 

İki adam, biribirlerinin göz bebek

lerine bakarak selâmlaştılar, Duroy 
hemen izin istedi. 

Oturması için ısrar etmediler. Te
şekkür, minnet gibi bir kaç kelime ge
veledi, genç kadının elini sıktı, salon 
adamlanmn soğuk ve ciddî tavrını 
bıraknuyan yeni gelenin önünde tek
rar iğlldi ve sanki münasebetsizlik 
yapmış, bir pot kırmış gibi afallıya-
rak çıktı. 

Kendini sokakta bulunca içinde bir 
hüzün, bir rahatsızlık hissetti; kendi
ni ele vermiyen bir elemin belirsiz te
siri peşini bırakımyordu. Teessürü

nün sebebini araştırarak yüı-üyor,bula-
mıyor, ancak ihtiyarlığa yüz tutmuş, 
saçlarına ak düşmüş, kendinden emin, 
çok zengin bir adam tavrı ile hem sa
lan hem de küstah görünüşlü Vaud
rec kontunun çatık suratı mütema
diyen gözlerinin önüne geliyordu. 

Neden olduğunu pek bilmiyordu 
ama, bu adam onu bayan Forestiemin 
yanında görünce kızmıştı galiba. 

Üçe kadar hiç bir işi yoktu; henüz 
öğle bile olmamıştı. Cebinde altı frank 
elli santim kalmıştı: Çorbacıda ye
mek yedi. Sonra bulvarda gezindi; 
tam üçte, la Vie Françaisein reklâm 

için yapılan merdivenlerinden çıktı. 
Hademelerden birine sordu: 
— Bay Walteri görebilir miyim? 
Adam kalabalık bekleme odasını 

gösterdi: 
— Direktör müzakerede, biraz bek

leyiniz. 
Odada ağır başlı, yaka ilikleri ni

şanlı, kerli ferli insanlar; şöylece gi
yinmiş, gömlekleri gözden saklı, gırt
laklarına kadar düğmelenmiş redin
gotlarının önlerindeki lekeler harita
yı andıran adamlar vardı. Bunların 
arasına üç te kadın karışmıştı. Bun
lardan biri güzel, güler yüzlü, boya-
hydı; kokota benziyordu; yanındaki 
kadımn yüzü korkunçtu, o da adam
akıllı boyanmıştı, üstünden eski püs-
İdilük, alelûmum aktris emeklilerin
de görülen sunîlik akıyordu, bir nevi 
kekremiş aşk kokusu, turşusu kurul
muş sahte gençlik gibi bir şey... 

Üçüncü kadın siyahlar giyiniş, 
teselli bulmaz bir dul tavrı ile bir kö
şeye büzülmüştü. Duroy onu sadaka 
istemeğe gelmiş bir kadın farzettl. 

Yirmi dakikadanberi beldediği hal
de kimseyi çağırdıklan yoktu. Akhna 
başka bir şey geldi, hademeyi buldu: 

— Bay Walter saat üçte randevu 
vermişti, dedi, siz hele bir bakınız bay 
Forestier burada mı? Arkada.<?mıdu:. 

Uzun bir doridordan geçti, geniş ye
şil bir masa başında dört kişinin yazı 
yazdığı büyük bir salona geldi. 

Forestier, şöminenin önünde dur
muş, sigara içerek bilboke oynuyor
du. (*) Bu oyunun ustasıydı, top mü
temadiyen sivri çomağın ucuna sap
lanıyor, Forestier sayıyordu: — «Yir
mi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi 
beş.» 

Duroy devam etti: Yirmi altı... 
Arkadaşı oyunu bırakmadan başmi 

kaldırdı: 
— Vay geldin mi?.. Dün üstüste tam 

elli yedi puvan yaptım. Burada yalnız 
Saint-Potin benden daha usta. Pat
ronla gömştün mü? Şu baba hindi 
Norbertin bilboke oynaması da görü
lecek şeydir. Topu yutacakmış gibi 
ağzını açıyor. 

Muharrirlerden biri: 
— Hey Foretier dedi, çam tahtasm-

dan yapılmış satıhk bir tane var, çok 
güzel. İspanya kraliçesininmiş diyor» 
1ar, altmış frank. Pahah da değU. 

Forestier sordu: 
— Nerede? — Ve otuz yedinci pu-

vam kaybedince bir dolap açtı; Duroy, 
biblo kolleksiyonu gibi sıralanmış, 
numaralanmış yirmi kadar nefis bU-
bokeler gördü. 

Muharrir: 

— Vaudevrilledeki bilboke dükkâ-
nmda, dedi. İstersen yarm getireyim. 

— Gretir bakalım. Eğer sahiden gü
zelse alnım; bilbokenin fazlası olmaa. 

Sonra Duroya döndü: 
— Haydi gel. seni patrona götüre-

yim, yoksa akşamın yedisine kadar 
burada pineklersin... 

Bekleme odasından geçtiler, ayni 
adamlar, ayni yerde oturuyordu. Genç 

kadınla ihtiyar aktris Forestieryi görül! 
görmez yerlerinden fırladılar. Fores
tier onları pencerenin köşesine çekti; 
Duroy yavaş sesle konuşmalarına rağ
men, Forestiemin ikisile de senK ben
li konuştuğunu duydu. Sonra bir ka-
pmın iki kanadını itip direktörün ya
nma girdiler. 

Bir saattenberi devam eden müza
kere bir ekarte partisiydi. Forestier 
oyuna acıkan gidenlerin ellerini sık
tı, bekledi. B. Valter partiyi kazamn-
ca takdim etti: 

— Arkadaşım Duroy. 
Direktör, gözlükerinin üstündaa 

Duroyu süzdü: 
— Makaleyi getirdiniz mi? Bugün 

tam günüdür, Morel davasile beraber 
çıkar. 

Duroy, dörde bükülmüş k&ğıdlan 
cebinden çıkardı: 

— Hazır, dedi. 
XArkası var) 
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Eski dünyadan Yem' dünyaya: 5 
Trabzonlu B. Nişan:"M hamı 

rüyalarıma giriyor,, diyor 
Hamburgda gazinolarda genç kadınlar 
çalgı çalıyor. Hepsi de kardeş gibi... 

ESRAREN6İZ KERVAN 
Yazan: Arif C. Demker Tefrika No. 57 

Hasan bey ve Güldost hazırlanan 
suikasde karşı tedbir alıyorlar 

Berlinde Lehterbanof istaayonnn-
«an Hamburg trenine bindik. Bla İçe-
ttde küldür küldür türkçe konuşurken 
Icompartunammısan kapışma bit 
«dam diküdL Meğer bütün Avrupada 
STürkiyenin hasretini çeken insanlarla 
larşüaşmak naaipmlş. Kompartnnanir 
jmzuı kapısmda duran eJU beşlik, kar 
fası ustura ile adamakıllı kn^nmış 
Bat bize kendisini takdim ettt. Sem 
de pürüzsüz bir türkçe ila: 

— «Nişan» bendeniz... îstanbuldaij 
mı geliyorsunuz?... 

Cevap verdik: 
— Evet... 
Kompartunanırtıızda oturmak için: 

müsaade istedL Oturur oturmaı d» 
anlatmağa başladı. Romanyada btl-
yük bir şeker f abrikasınm sahibi imiç, 
35 sene evvel İstanbıüdan çıkmış. 

— Trabzonluyum... diyor, Trabzon 
burnumda tütüyor... 

Bay Nişan şakacı bir Ermeni idi: 
— Hele hamsi... Rüyama giriyor... 

dedi. 
Sordum: 
— Köstencede de hamsi bulamıyor 

musunuz? 
— Hamsinin ancsOa tuzlusunu bula

biliyoruz. Kendisi neredeki... 
Bay Nişan sanM aklma çok mühim 

birşey gelmiş gibi birdenbire sordu: 
— İstanbulda pastırmayı yasak et

mişler öyle mi?.. 
— Yakmdan bilemiyorum amma 

zannederim... 
Bay Nişaiı uzun bir «yazık!» Ç^^L^ 

Sonra üâve etti: * "fi 
— İstanbula gidersem hamsi, pas

tırmalı yumurta yiyeceğim diye sevi
niyorum... 

Bir istasyonda durmuştuk. Büfeden 
su istedik. Bize bir bardak su gethrdi-
1er. Ben suyun lezzetini pek beğen
medim. 

Bay Nisan: 
— Sen artık bizim memleketin, Is-

tanbulım sularım burada arama... Bu
lamazsın o suyu... Suda o lezzeti bu-
lamazsm.. O bal, şeker su yok Avrupa
da... diyordu. 

Türkiyede uzun müddettenberi bu
lunmadığı için bizdeki yenilikleri yalr 
nız ağızdan işitmiş... 

— İstanbul çok değişmiş, diyor, öyle 
anlatıyorlar. İstanbuldan gelen biri 
bana «Eminönünde», «Beyazıd))da tay
yare meydanları var... Bir semtten 
öteki semte tayyare ile gidiyor... dedi. 
Vallahi inandım... Türkler herşeyl ya
pabilirler...» 

Biz bay Nişanla konuşurken bir is
tasyondan kompartımanımıza iki genç 
Alman kadım bindi. Biraz sonra çan-
talarmı açıp birer domates çıkardılar. 
Bir tane de bize uzattılar. Teşekkür et
tik. Fakat öyle bir İsrar M hiç sorma-
yımz. Hayatunda böyle bir İkram kar
şısında ilk defa kalmıştım. Almaaak 
Almanlar belki kızacaklar, hatırlan 
gönülleri kalacak... Alsak domatesi na
sıl yersin.. Hey yarabbi sen blllrrfn... 

Hamburgda bir cadde 

Çaresiz aldık... Bereketkl, tren bu es
nada büyük bir istasyonda durdu. Do
matesi pencereden fırlattık. Yoksa har 
limiz haraptı... 

Nihayet Hamburg... Eşyalarımızı 
biricaç gece kalacağlmuz istasyon kaıv 
şısmdaki büyük otele yerleştirdikten 
sonra bir tramvaya atladık. Hamburgu 
gezmeğe başladık. Fakat bu Alman 
tramvay kondüktörleri ömür adamlar
dı. Her istasyona geldiğimiz zaman: 

— İnecek var mı?.. Stizünü nutuk 
söyler gibi kalın bir sesle sert sert öyle 
bir bağınşlan var ki... İnsan da bir is
tasyona gelsek de bağırsalar... diye bek
liyor... Sonra biletçilerin boyunlarda 
para bozmağa mahsus küçük bir âlet 
asıü... Biletçi kendisine verilen bÜ3rük 
pMaja bu makinenin deliklerinden bi
rinden atıyor, öteki delikten müşteri
ye verilecek bozukluk para çıkıyor. Bu
rada: 

— Bozukluk yok!., diye tramvay 
kondüktörleri insanı aşağı indirmiyor^ 
lar. Berlinde, Hamburgta günlerce 
tramvaya atlıyan tek bir insan aradım. 
Ve bulamadım. Bir tek kişiyi tramvaya 
atlarken görmedim. 

Hamburg, Berlin kadar değilse bile 
onun yansı kadar bol ban ve gazinosu 
olan bir yer... Sonra gariptir. Bütün 
barlarda, büyük gazinolarda çalgıyı 
genç kadınlar çahyor. Kadmlarm hep
si de sanki kardeş. Uzun boylu, sapsarı-
şm saç... Ve hepsi de güzel... 

Muzikayı idare eden ve ayni zaman
da keman çalan kadmlan görmeli. Bir 
taraftan yaylanm çekerken bir taraf
tan da saçlarım dağıtarak öyle bir ha
reketler yapıyorlar ki, insan onlan 
uzaktan uzım uzun seyrediyor. 

Hamburg, şimal Alman tipinin kay
naştığı bir yer... Bütün şimalll Alman
lar dağ gibi iriyan, upuzun boylu İn
sanlar... 

Akşam üstleri Hamburgun geniş as
falt caddelerinin İki tarafı seyyar sa

tıcılarla doluyor. S(m derece çenebaz 
kadınlar, son derece dili kuvvetli sey
yar satıcılar nutuklar söyllyerek neler, 
neler satmıyorlar... Mürekkepli kalem
ler, esvap asküarı, kıravatlar, lahana 
doğramağa mahsus bir takım âletler.. 

Büyük mangallı, ocaklı bir takım 
tahta kulübelerde sucuklar kızanyor. 
Asfalt yollara iştiha kabartıcı sucuk 
kokulan süzülüyor. Şık kadınlar. Gö-
beldi erkekler bu kulübelerin başmda 
birikmişler. Dumanlan tüten sucuklar 
la, haşlanmış ve henüz kaynar sudan 
çıkanlmış patatesle biralan yuvarlı
yorlar... 

Saat yediyi çeyrek geçe îstanbulu 
hatırlatacak bir manzara her tarafta 
göze çarpıyor. Bütün dükkânların ke
penkleri, demir kapılan çekiliyor. Ye
diden sonra dükkân açmak yasak.. 

Maamafih içeride ışıklar yamyor. 
Mağazalarda çahşan genç kızlar came-
kânlarm içine girerek vitrinleri düzel
tiyorlar... 

Birşey almak isteseniz içeriden ma
ğaza müstahdemlerinden biri bağıra
rak size bunun yasak olduğunu söylü
yor. 

Yarm size Hamburgtaki dünyanın 
en büyük hayvanat bahçesinde gördük
lerimi anlatacağım... 

Hikmet Feridun Es 

Çal ı şkan genç bir Türk 
talebe 

istanbul Kole
jini bitirdikten 
sonra Nevyork 
Kolombiya üni
versitesinde ikti-
sad tahsüini 23 
yaşmda muvaf
fakiyetle ikmal 
eden bay Nejad 
Sönmez memle
kete dönmüştür. 
Kendlshü tebrik 
eder ve hayırlı 
muvaffakiyetler 
dileriz. 

Güldost: 
— Korkak Çmlinin hakkı var. Bi

zim silâhlarla Çin askerleri başa çıkar 
mazlar. Fakat neticede neye karar 
verdiler? Çabuk söyle! 

— Bizim kervancılann müsellâh 
olmadıklarım gönderdikleri casuslar 
vasıtasile tesblt etmiş olduklarım söy
ledikten sonra da Mmg-Tseyi kandı-
ramaymca Japonyah Takomo - Asa 
desise kullanıimasım teklif etti. Ming-
Tse buna muvafakat eyledi. Teklif 
olunan desisell plân şımdan ibaret: 

«Yarm Mtog-Tsenin askerlerinden 
bir çoğu, kervamn nehirden geçiril
mesini se3rreden halk arasına karışa
cak. Askerlerin hepsi silâhU olacak, 
fakat silâhlarım elbiselerinin içine 
gizliyecek. Bu suretle gece olunca 
askerler karargâhımıza iyice yaklaş-
maş olacaklar. Geceleyin herkes yat
tıktan sonra, geride kalan Ming-Tse 
askerleri birdenbire silâh atmak ve 
fişekler yakmak suretile ortahğı vel
veleye verecekler, bağıracaklar, boru 
çalacaklar. Bir taraftan bu gürültü
yü işiten hayvanlar ürkecek, diğer ta
raftan konak yerinde yatan adamları
mız da gece yarısı başlıyan bu tama-
şa (1) yi seyretmdc üzere yerlerinden 
flrhyacaklar. Meraka kapüan kervan
cılar develerine ve atlanna bakmayı 
bir müddet unutacaklar, konak ye
rine girmiş olsm Çin askerleri hemen 
bu fırsattan istifade ederek develerin 
jrularlarmı kesecekler, yardım etmek 
istiyorlarmış gibi öteye beriye koşar
larken gürültü çıkararak, iterek, iğ-
neliyerek develeri büsbütün ürküte
cekler. Bir kere bir kaç atla bir kaç 
deve koşarak kaçmağa başladı mı, di
ğerleri de onları takib edeceklerin
den bütün hayvanlar etrafa yayılacak 
ve bü3rük kervan hayvansız kalacak, 
ileri gitmesi artık mümkün olmıya-
cak. Bir kere başım alıp kaçmağa baş-
hyan develer hiç durmadan saatler
ce koştuğundan deveciler hayvanlan-
m arayıp bulmak için günlerce, hat
tâ haftalarca uğraşacaklar. Kervana-
1ar dağıldıktan ve konak yeri tenha-
laştıktan sonra Ah-Sing içm sizi ve 
Hasan beyi yakalamak, denkleri ele 
geçirmek artık güç olmıyacak. İşte 
müzakere ettikleri plân bundan iba
ret. 

Heriflerin bu plânda müttefik kal-
dıklanm işitince hemen oradan aynl-
dım, Hüsejrtn efendiyi buldum, yann 
atımı alarak buraya geri gelmesini 
kendisine tembih ettikten sonra va
ziyetten seni haberdar etmek üzere 
koşarak geldim.» 

Ahmed Abud uzun hikâyesini bitir
dikten sonra Güldost: 

— İyi ettin, Ahmed Abud, dedi. Bu 
gece bir şey yapılmıyacağmdan emin 
misin? 

— aminim, 

Hamburgdaki muazzam binalar 

Geçinme masrafını ucuzlat
mak için ne yapmalı? 

Geçinme masrafmı ucuzlatmak için 
Dahiliye Vekâletimn yeni bazı tedbir
ler alacağı yazılmıştı. Vekâlet bu hu
susta bazı belediyelerin, mütalâasmı 
sormuştur. 

İstanbul belediyesi, şehirde halkm 
geçinme kudretini sırttırmak ve haya
tı ucuzlatmak için hükümetçe veyar 
hut belediyelerce ne gibi tedbirler al
mak lâzım geldlğtoe dair tedkikata 
başlamıştır. Bu tedkikat vali ve bde-
dlye reisi B. Muhiddin Üstündağ ile 
îktlsad müdürü B. Asım Süreyya-
nm Ankaradan dönüşünden sonra ne
ticelenecek ve bımun hakkında Vekâ
lete bir rapor gönderilecektir. 

Güldost ne yapmak lâzım geldiğini 
düşimdü. Tabiî her şeyden evvel Ba^ 
san beye haber verilmesi lâzımdı. On
dan sonra kervamn ertesi günü akşa
ma kadar karşı sahUe geçirilmesini 
tamamlamak icab edecekti. Şayed bu
na imkân hasıl olamazsa kervsına 
mensup hayvanlann dağıtılamaması 
için tedbirler alınmalıydı. Güldost 
saate baktı, gece yansından sonra 
üçtü. Bir buçuk saat sonra ortalık 
aydınlanacaktı. Geçen her dakikadcm 
istifade etmek elzemdi. Onun için 
Güldost ayağa kalktı. Ahmede: 

— Sen yat ve uyul Ben de gidip 
Hasan beye haber vereyim!., dedi. 
Üşüdüğünden arkasma kürkünü giy
di. Sahili takiben Hasan beyin çadın-
nm bulımduğu tarafa doğru yürüdü. 

Çadmn önünde Hasan beyin uşa
ğı yatıyordu. Güldost dürterek onu 
uyandırdı ve gidip efendisini çağır-
masım emretti. Uşak çadırdan içeri 
girerken Güldost orada yanmakta 
olan ateşin içine bir iki kuru odun 
attı, ateşi alevlendirdi. 

Biraz sonra Hasan bey çadırdan 
dışarıya çıkarak hayretle: 

— Ne var? Hasta mısınız? Bir şey 
mi oldunuz? diye sormağa başladı. 

Güldost Hasan beyin evvelâ kendi
sini merak edip sormasına çok mem-
nım oldu. 

— Bana bir şey olmadı, merak et
meyiniz, dedi. Yegâne rahatsızhğım 

uykusuzluk. Çünkü bir saatten fazla 
bir zamandanberi kervamn akılseti 
hakkında münakaşa yapıyordum. G©« 
imiz, şuraya yanıma oturunuz da ba
lanız neler anlatacağım. 

Hasan bey onun bu sözüne itaatle 
gidip yanma oturdu. Güldost dedi ki: 

— Uşağınıza söyleyiniz de bize çay 
yapsm. Hem biz konuşurken o meşgul 
olur, hem de sabahın soğuğunda çay 
içerek ısınmış oluruz. Şimdi dinleyi
niz. 

Kız bunlan söyledikten sonra Ah
med Abuddan işittiklerini birer birer 
Hasan beye anlattı. Güldost sözünü 
bitirdikten sonra Hasan bey: 

— Demek ki vaziyet bımdan ibaret. 
Eğer kurulan tuzağı evveUnden har 
ber almamış olsaydık, hakikaten fena 
bir vaziyete düşerdik. Siz Allah tara
fından bu kervam kurtarmağa me
mur edilmiş bir meleksiniz, Güldost 
hanimi 

Güldost gülerek: 
— Bj03mn pöstekisine bürülû bir 

melekl dedi. Hem bu seferki teşekkü-* 
rünüz bana değil, yanımdaki Türk-* 
men genci Ahmed Abuda aittir. Hır
sızlıkla centilmenliği şahsmda toplı-
yan, kurnaz, hildb:âr olduğu kadar 
namuslu da olan Ahmed Abud olma
saydı halimiz harabdı, mutlaka tuzar 
ğa düşerdik. Bu akşama kadar karşı 
sahile geçecek olan adamlarımız, bel
ki siz de beraber, hajrvansız, devesiz 
çöl ortasında yaman bir vaziyette ka
lacaktınız! 

— Doğru, hakkınız var. Şimdi bü
tün gün çalışarak hem denkleri, hem 
de ha3rvanlan karşı sahile geçirmeğe 
çalışmalıyız. Ondan sonra konak ye
rini sıkı bir kordon altına alacağım. 
Yola çıkmadan evvel de adamlarıma 
birer tüfek dağıtacağım. Bahsettiği
niz Çin generali tüfekleri görürse hü
cumdan ebediyyen vazgeçecektir. 

— Ya bu akşama kadar her şeyi 
karşı sahile nakledemezsek, ne ola
cak? 

— Bımu da düşündüm. Evvelâ ka
rargâhımız sıkı bir kordonla çevrile
cek, sonra hayvanlar daha kuvvetli 
ve iki katlı iplerle bağlanacak. Üçün
cüsü, hayvanlann bulunduğu mmta-
kamn etrafında bütün gece ateş yak
tıracağım. Onun için ne kadar gürül
tü çıkarüırsa çıkarılsm, hayvanlann 
yerlerinden bile kumldamalanna im
kân yoktur. Kurulan tuzak, bu ted
birlerim sayesinde akim kalacaktır, 
kalmasa bile desisenin İcra mevkiine 
konulması zorlaşacaktır. 

Güldost hiç sesini çıkarmadı. Ce
binden tabakasını çıkardı, bir sigara 
alarak yaktı. Hasan bey: 

— Niçin susuyorsunuz? Mukabil 
tedbirlerim hoşunuza gitmedi mit 
Eksik bir tarafı mı var, diye sordu. 
Güldost dedi ki: 

— Teklif ettigiıüz tedbirlerin hepsi 
doğru ve alınması kabil olan şeyler. 
Hattâ içmde bulunduğumuz vaziyet
ten kurtulmak için pek muvafık ola
rak düşünülmüş şeyler. Yalnız Japon-
lann ve Çinlilerin akılsız adamlar ol-
madıldarmı ımutuyorsımuz. 

— Ne demek istiyorsunuz, BUâkla 
heriflerin çok kurnaz olduklanm ka
bul ediyorum! Fakat bize yaklaşa-
mıyacak bir hale gelirlerse kumazük-
lan neye yarar? 

— Evet, belki hiç bir şeye yarama». 
Ancak muvafık olduğunu itiraf etti
ğim tedbirlerinizi tatbika kalkıştığı
nız takdirde, düşmanlarımız plâıüan-
mn ifşa edilmiş olduğunu derhal an-^ 
hyacaklardır. Onun İçm başka bir plâflj 
düşünecekler ve yarm gece bize baş
ka bir suretle hücum etmeğe kalkışa
caklardır. Onun içm biz fevkalâde 
tedbirler almakta olduğumuzu belli 
etmiyecek bir tarzda hareket etmeli
yiz, eski vaziyette işlerimizi bitirme
ğe çalışıyormuşuz gibi göstermelijdz. 

— Fakat mukabU tedbirler almağa 
mecburuz. Kurulan tuzağı ve tasav
vur edilen hücumu başka türlü nasıl 
başımızdan defedebiliriz? Çünkü bu 
akşama kadar develeri, hem de bütün 
develeri karşı sahile geçirip geçireml-
yecegimi bilmiyorum. 

(Arkası var) 

(1) Eğlence, oyun yerine kuUanüaıı 
(temaşa» kelimesine TOrU^lanlıIar tam»* 
şa diyorlar. 
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ADANA ve ÇUKUROVA 
13 Kânunusani 1938 

Çukurova, su basması 
tehlikesinden kurtuluyor 
Seyhan nehri üzerinde büyük barajların, 

regülâtörlerin inşasına başlandı 

Çukurovada arazi fimdl böyle sulanıyor, fakat yann bunlara lüzum kalmıyacak 
Adana (Akçam) — Adana ve bütün 

Çukurova tablatln tehlikelerinden kur
tuluş arif esindedir. Her derde çare bu
lan cumhuriyet idaresi, Çukurovayı 
İhmal edemezdi. Yapıcı elini buraya, 
Seyhana ve Ceyhana uzattı. Büyük su 
projesinin ilk tatbik sahası olan Sey
han nehri üzerinde, sulan nizam altı
na alacak, büyük barajlar, regülatör
ler İnşa etmek için kaSmalar işlemeğe 
başlamıştır. 

Bugün için mevcud 1,500,000 liralık 
İlk tahsisatla birinci plândaki işler ya
pılacaktır. Yani ovayı sel baskınlann-
dan kurtarma ve sulaina işi.. 

Seyhan nehrini seyrüsefaine salih 
bir hale getirmek için asgarî 30-40 mil
yon liraya ihtiyaç görülmektedir. Bu
nun için büyük su plânının bu kısmı 
bilâhare ele almacaktır. Fakat baişla-
mış olan ameliye müstakbel inşaata 
göre tanzim edilmektedir. 

Seyhanm yatağının bir metre derin^ 
likten taranması asgarî sekiz milyon 
liraya ihtiyaç gösteriyor. Bunun için 
tarama işinden evvel yataklann ısla
hına çalışüıyor. Halihazırdaki ameli
ye tuğyanlarda ovajT muhafaza etme

ğe kâfi görülmektedir. Nehrin man
sıbında da bir temizleme ameliyesi 
yapılacağı sanılmaktadır. 

Çukurovanm geçen 3̂ 1 sellerin bas
kınına uğramış köylerini bir defa gör
mek, bu işin ne büyük bir ehemmi
yetle takip edilmesi icap ettiğini 
açıkça anlatır. BUhassa şehrin cenup 
vadisindeki köyler büyük bir tehlike 
içinde idi. En küçük bir tuğyanda bi
le bura köylerinin arazisini sular ba
sar, mahsulât sele karışır; Çukurova
nm şimal ve garp arazisi yağmur bek
lerken, buraları güneş İsterdi. Köylü 
tohumunu saçamaz, tarlasmı süre
mezdi. 

İşte Adananın Demirköprüsünden 
Akdenize kadar Seyhanm iki boyun
daki köyler bu vaziyettedir. Fakat önü
müzdeki yıl artık tamatoen kurtula
caklardır. Aldığmı malûmata göre, 
Seyhan nehri üzerindeki ameliyede ça» 
lışan amelenin miktan dört bine ka
dar çıkacaktır. Görülüyor ki, bu bü
yük ameliye yalnız coğrafî, ziraî ba
kımdan değil, Çukurovamn iş haya
tında da daha büyük bir inkişaf te
min etmektedir. 

Adana portakalları 
Bu yıl Çukurovada 200 

milyon portakal elde edildi 
Adana (Akşam) — Çukurovadaki 

portakal rekoltesi, seneden seneye 
artmakta ve bu artış, müstahsile bü-
ytik bir kuvvet vererek çalışmayı art
tırmaktadır. Artık Çukurovada por
takal meselesi patauk kadar ehem
miyetli bir dava haline gelmiştir. Va
ziyeti göz önüne alan Ziraat Vekâleti 
bu işe büyük bir ehemmiyet vermiş 

^ve harekete geçmiştir, önümüzdeki 
yıl artık portakallar resmen standar-
dize edilecek, bu suretle ihracat İşle
ri düzelerek dış piyasalarda Çukur
ova portakalları daha ehemmiyetli 
bir mevki alacaktır. 

Önümüzdeki jnl Kozan, Adana, Os
maniye, Mersin, Silifke, Dörtyol por
takalları tamamile standardizasyona 
tabi tutulacaktır. Bu iş için gelen 
mütehassıslar, bölgelerde tedkikleri-
ni İkmal ederek raporlarmı Vekâlete 
vermişlerdir. 

Ayrica haber almdığma göre Dör-
yolda bir portakal suyu fabrikası açı
lacaktır. Bu fabrika iskarta porta-
kallann usaresini alacaktır. 

Son tahminlere göre bu yıl Çukur-
ovadan 200,000,000 portokal elde edil
miştir. İhraç faaliyetine hararetle 
devam edilmektedir. Satış fiatleri biı; 
kuruştan beş kuruşa kadardır. 

Çukurova höyükleri 
tarihî hazinelerle doludur 

Çukurovaya, Kilikya diyorlardı, halbuki 
Etilerden kalma asıl ismi Kız-Vatnadır 

Eski eserlerden Kozan kalesi 
Adana (Akşam) — Çukurovanm 

hafriyat sahalan, sayısız kıymetli ha
zinelerle doludur: SUllkenin Gedik 
suyundan Kanh geçide kadar ovamn 
çarka giden eski yolu üzerinde ve 
Yüreglre inen, Ayaş - Payas ve Kara-
taşa sapan yolla:rmdan nerede bir 
damla su, bir ırmak görürseniz, mut
lak orada bir höyük vardır. Bu höyük
lerin hepsine arkeologlar yaptıkları 
araştırmalarda sörfez tabakalannda 
Eti seramiklerine tesadüf etmişlerdir. 

Bu höyüklerde üç sene evveline 
kadar hiç kazı yapılmamıştı. Üç sene 
evvel Amerikadan gelen tarihçi Mis 
Goldman ve heyeti, Zetnik, Kabarşa, 
Domuztepe höyüklerinde yaptığı ufak 
tefek araştırmaların yüzde yirmi be
şinden fazlasmda Eti eserlerine ras-
lamıştır. Mis Goldman bu araştırma-
lann sonunda Tarsus - Oözlükule hö
yüğünde hafriyat yapmak İçin müsa
ade almış, ve üç senedir devam eden 
hafriyat, Çukurovaya şerefli, tarihî 

vesikaları bağışlamıştır. Oözlükule 
hafriyatı başlar başlamaz İslâm - Bi
zans ve Roma eserlerinden sonra bir
çok Eti eserleri meydana çıkmış ve 
hattâ Kilikya unvanım taşıyan Çu
kurovanm adı, Milâddan evvel X-XI. 
asır önce Kız-Vatna olduğunu ve bir
leşik Eti hükümdarlarından İşputah-
su'nım buralarda hâkim bulundu
ğunu meydana koymuştur. Bu halde, 
Tarsusun yolu üzerinde olan Adana-
nm tarihî kıymeti çok büyüktür. 

Liverpul üniversitesi namına profe
sör Garstank, Mersin garbinde ve Mer
sin çayının kenarındaki Yünüktepe 
höyüğünde hafriyat yapmaktadır. 
Profesör Garstank, geçen yü, Kazan-
lı. Sirkeli, Çavuşlu höyüklerinde yap
tığı küçük araştırmalar Ue bu yû ya
pacağı hafriyattan çok ümidli bulun
maktadır. Kısaca: Çukurova, tarih ba
kımından eskiliğini, kıymetini isbat 
edecek arkeoloji hazinelerile dolu
dur. 

Adananın nefis portakalları 
Bu yü Adanada ve Dörtyolla Ko

zanda bilhassa aşı ve fidancılık faa
liyeti her seneden çok büyüktür. Önü
müzdeki yıl birçok yeni. fidanların 
mahsul vereceğine bakılarak rekoltenin 
280,000,000 u bulacağı söylenmekte
dir. 

Adanada endüstri 
30 fabrikada 15,000 

amele çalışıyor 
Adana (Akşam) — Adana ziraî ba

kımdan olduğu kadar, endüstri saha
sında da ehemmiyetli bir mevki tut
maktadır. Şehirde büyük mikyasta 
istihsal yapaiı 30 fabrika mevcuddur. 
Bunların istihsal şekilleri ayrı ve cins
leri de keza ayrı ayrıdır. 

Bu mevcud fabrikalarda çalışan 
amelenin mikdarı 14,500 dür. İthal, 
İhraç İşlerinde çalışan insanlarm 
adedini de bu rakama katacak olur
sak, Adanadaki amele mikdarı asgarî 
20,000 dir. 

Bu amele adedi. Adananın endüs
tri sahasmdaki faaliyet şeklini pek 
sarih bir surette tebarüz ettirmekte
dir. 

Gene bu rakamlara, ziraatte çalı
şan amele mikdannı da katarsak, 
bu yekûn azametli bir raddeyi bu
lur: 60,000. 

Vilâyet, belediye, çifçi birliği ve ti
caret odası bu vaziyeti göz önüne 
alarak Adanada ameleyi organize et
mek işini düşünmüş ve bir çok teşeb-
btislere girişmişti. Fakat henüz bu 
İşe ald bir eser ortaya konmamıştır. 

İş dairesi amele Ue çalıştıran ara
sındaki ahengi temin etmekte ise de, 
amelenin, yaşayış işi bu dairenin va
zifesi haricinde bulunmaktadır. 

Bugün, yalnız şehirdeki 15,000 ame
le bile hakkile bannamamaktadır. 
Bilhassa amelenin mesken meselesi
ni halliçin vilâyet, amele paviyonları 

Adananın çehresi 
tamamen değişiyor 
Yansenin plânına göre yarınki 

Adana şehri nasıl olacak? 
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Atatfiıfe parkından bir köşe 
Adana (Akşam)—Adana belediye

si, büyük işler peşindedir. Düne göre 
bugün çok değişen Adana, yann ta-
nınmıyacak müstesna bir güzellikle 
Çukurovanm göbeğinde yükselecektir. 

Şehirdeki baymdırlık İşlerinin ana 
hatian üzerinde biraz durmak lâzım
dır. Çünkü Adana belediyesi çok bü-
3rük bir projenin tatbikine girişmiştir. 

Adana şehri, fevkalâde iktisadî 
ehemmiyeti haizdir. Mersinin bir sahil 
şehri olması bakımından mühim ise 
de Adananın ehemmiyeti bilhassa, ile
ride daha fazla inkişaf edecek kabili
yette bir sanayi, ziraat mmtakası olu-
şundadır. Umumî imar plânının ga
yesi, bu inkişaf hareket ve kabiliyetini 
şehircilik noktasından disiplinli yola 
sevketmek, ve bu suretle elde edilecek 
açık ve pürüzsüz kuruluş sayesinde, 
nizalnsız bir inkişafın sebebiyet ve
receği ahvale, yani şehrin malî kud
retinin dağılmasına, netice itibarile 
iktisadî müşkülâta uğranmasına mey
dan vermemektir. 

Büyük plânda', Adananın inşa mın-
takalan, endüstriye, nakil vasıtalarına 
tahsis edilen yerler, bahçe olarak isti
fade edilecek arazi, istirahat ve park 
sahalai'i vazıh surette ayrılmıştır. 
Şimdiki halde mevcud olan ve Ana 
demiryolu ile eski istasyon şube hattı 
arasındaki zaviyede müesses bulunan 
İkinci bir endüstri mahallesi ise, Cey
hana devam eden demiryolu ile irti
batı temin edilmek suretile, Seyhan 
nehrinin şarkında teşekkül edecek
tir. 

Bu endüstri sahalarına müsaid va
ziyette amele oturma yerleri de yapı
lacaktır. Belediye, şehrin istasyon cep
hesinde de bir tipte meskenler inşa et
tirmek tasavvurundadır. Evlerin bu
lunduğu imar mmtakasından ziraî sa!«-
halara geçiş hududunu, amele mahal
lelerine aid sebze ekim yeri olan kü
çük bahçeler teşkil edecektir. Adana
nın Seyhan kıyısındaki sırtlardan fay-
dalaiımak için burada orman yetişti
rilecek, ve buraları halkın gezintisine 
tahsis edilecektir. Şehrin garbinde, 
şehir hipodromunun yanında da bir 
hava limanı tesis edilecektir. Bu hava 
limanının inşaatı başlainış ve birçok 
tesisatı ikmal edilmiştir. 

Şehrin güzel, geniş, umumî yollan 
aynen kalacak, umumî yollara birle
şen mahale arası yollarının şekilleri 
yeni plâna' göre bozulup, esasa göre 
yeniden açılacak ve genişletilecektir. 
Şehirle demiryolu arasındaki tevsi 
mmtakasının ortasında Atatürk paı--
kı bulunmaktadır. Bu park büyük bir 
yeşil saha teşkil etmektedir. Yanse
nin plânına' göre, Atatürk heykeli 
önünde bir merasim meydanlığı, bir 
şehidler paviyonu ve teraslı, müzik 
hollü bir şekir oteli tesis ve inşa edi
lecek, gül bahçesi, konser bahçesi, ço
cuk oyun yerleri, yüzme havuzu, te
nis kortları yapılacaktır. 

Şehrin günden güne artmakta olan 
nüfusunu barındırmak için, belediye^ 
bilhassa mesken işlerine büyük ehem
miyet verecektir. 

Adanada mevcud mek-
tebler ihtiyaca kâfi değil 
Mekteb azlığı yüzünden çocuklar 
ilk ve orta tahsillerini yapamıyorlar 

Adana (Akşam) — Bugün Adana
da, gerek ilkokul ve gerekse orta ted
risat okulları mevcudu, Adananın 
kültüre olan alâkasına cevab vere
cek mikdarda değildir. Mekteb azlığı 
yüzünden, tahsil çağında bulunan 
bir çok çocuklar okuyamamaktadır. 
Bu sebeble ilkokulların bir kısmında 
çifte tedrisat usulü tatbik edilmekte 
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İnşası teşebbüsüne geçmişti. Fakat 
her nedense bu gaye henüz tahakkuk 
safhasında bulunmuyor. 

Bu kadar çok İşçisi bulunaiı bir iş 
yerinde, mutlak surette müteaddid 
amele paviyonlanna ihtiyaç olmakla 
beraber, amele ücret işlerini de tan
zim edecek ve iş dairesUe beraber ça
lışacak hususî bir büro teşkiline mu
hakkak surette ihtiyaç hissedilmek
tedir. Bilhassa ziraat mevsiminde, 
ziraatte çalışacak amelenin vaziyeti
ni tanzim meselesi, hem çifçi ve hem 
de amelenin menfaatine dalıa uygun 
olacaktır. 

ise de bu da, ihtiyacı tahfif edeme
mektedir. 

Bugün Adananın bütün ilkokul
larında sınıf mevcudlan altmıştan 
eksik değildir. Bazı sınıflarda 75 - 80 
mecvud vardır. Bu vaziyet hem sıhht 
bakımdan ve hem de tedrisattan isti
fade noktai nazarından mahzurlu bir 
haldir. 

Orta tahsil ihtiyacını bu yü açılan 
ikinci bir ortaokul da tamamile gide
rememiş ve birçok ilkokul mezunu 
kadro harici kalmıştır. 

Adananın köy maarif teşkilâtı da 
dahil olmak üzere okullarda 25,000 
talebe vardır. Eğer ihtiyaca kâfi mek
teb olsa bu rakam 60 bini hiç şüphe
siz bulacaktır. 

Görülüyor ki Adana, büyük mik
yasta bir mekteb ihtiyacı içinde bu
lunmaktadır. Önümüzdeki yıl Maa
rif Vekâletinin, bu hususu hassasi
yetle göz önünde bulunduracağı şüp
hesiz ümid edilmektedir. 
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Salüfe 9 

N e des in . . 
Zamane çocukla-

n , en küçüğü kan 
Jormızı. Bugün cey
lanın bUmediğini 
lODl'ar bUlydr. 

Babası, altı ya
lındaki oğluna: 

— Oğlum dedi, 
bu sabah erken- ' 
den, kapımn önün
de sana bir kardeş 
bulduk; ne dersin... 

Çocuk kaşlanm 
çattı: 

— Beni emri vâ
ki karşısında bıra
kıyorsun baba, ne 
diyeyim?... 

T E N K I D 

. Neye ıslık çalıyor?... 
- Şarkıyı öyle yanlış söylüyor ki... Dalagalann tenkidi!... 

Süt 
İsviçrede bir ote

lin taraçasmda. 
Dört beş bay otur

muşlar keyifli ke
yifli konuşuyor. 

Hizmetçi kız kah-
vealtı hazırlıyor :. 
Kahve, çay, süt... 

Baylardan biri 
kıza sataştı, şaka 
etti: 
liz bayanın banyo 
yaptığı süt değü ya. 

Kız çok tabiî ce
vap verdi: 

— Hayır efen
dim, o süt şehirde 
satılır!... 

Hasis 
Batıdan gelirken trende Salamona 

tasladım. 
— Hayrola Salamon nereden 

böyle?... 
— Viyanadan geliyorum, dedi, kal

bimden rahatsızım da kendimi pro
fesörlerden birine muayene ettirdim. 

— Geçmiş olsun Salamon... 
— Teşekkür ederim. 
Amma dUckat ettim, Salamon tre

nin her durduğu istasyonda iniyor, 
gişeye kadar gidiyor, sonra gene ge
lip vagona biniyordu. 

— Salamon her istasyonda ne 
yapıyorsun? 

— İstasyondan istasyona bilet alı-
yonım. 

— Bu da neden? 
— Viyanada beni muayene eden 

doktor, her an kalb durmasından 
ölebileceğimi söyledi, boş yere bilet 
parası vermek istemiyorum... 

E s k i d e v i r l e r 
Eski devirde bir Baba Cafer var

dı, Baba Cafere mum yakanlarm 
her ne muradı varsa olurdu. Koca-
smdan bıkıp usanan bir kadın, ko
cası huyunu değiştirsin diye Baba 
Cafere mum yaktı. Eve gelince koca
sı oluverdi: 

—Hey mübarek, dedi, vur dedimse 
öldür demedim!... 

Lokantada 

<— Belki dünkü meseleyi tamamla
mak istersiniz diye dünkü örtüyü 
getirdim!. 

Y a b a n c ı 
— Birer kadeh daha! 
— Hayır, teşekkür ederim. 
— Ayol, senin rakı reddettiğini ilk 

defa görüyorum. Heısta mısın? 
— Hayır, yeni eve taşındık, henüz 

merdivenlere alışamadım!... 

I Aşka dair 
Aşk ordusunda yirmi yaşında-

küer generaldir, neferllkle tekaü
de sevk olunurlar. 

* • « 
Bir badın bir erkeğe: Güzel

sin! dediği zaman, söylediğine 
pek inanmaz; amma: Akıllısın! 
derse bunu inanarak söyler. 

Aşk, alışkanlık içinde, suda 
şeker gibi erir 

Âşüdara deli derler, delilere 
akıllı diyemedikleri gibi. 

« 

I 

Yanlışlık 

iki gönül bir olunca samanlık 
seyran olur amma, kann do
yurmaz. 

Hapishanede 

— Kabadayı İsen dışan çık göre
yim seni!.. 

Geçenlerde Hasan Âli Yücel, eski 
tamdıklanndan birinden bir mek
tup aldı. Adam asabî hastalıklar has
tanesinden yazıyor, şöyle yalvarı
yor du: 

«Altı aydanberi buradayım. Bu
gün tamamlle iylleştim, fakat dok
torlar çıkarmıyorlar, akıllandığıma 
inanmıyorlar. Ne olursa senden 
olur, gel beni buradan kurtar.» 

Hasan Âli Yücel eski tanıdığına bir 
şey yapamıyacağını biliyordu. Fa
kat teselli olsun diye kalkıp hasta
neye gitti. Eski tanıdığı ile uzun 
müddet konuştu. Giderken kendisini 
geçiren gardiyana dedi ki: 

— Deliye benzemiyor. 
— Delidir efendim. Siz aklı ba

şında gibi konuştuğuna bakmayımz. 
Bazan kendini general, bazan vekü, 
bazan hâkim yerine koyuyor. Dikkat 
etmediniz mi, çıkarken size de: 
«Muhterem mebusum» dedi.. 

— Ben mebusum... 
Bunun üzerine - Hasan Âli kendisi 

anlatıyor - gardiyan şöyle bir irkil-
miş: «Ya demiş, demek siz de...» 

Perşembe musahabeleri ] 
KAir A.K 

Kitap 

Peri 
İstanbulun anh şanlı dUberlerin-

dendi. Güzeldi, kıvraktı, oynaktı. 
Adresi lâzım değil, kadm elbiseleri 

diken tamnmış terzüerden biri ona 
abayı yajktı." Bımdıari istifade eden 
oynak kız, bin liraya yakın elbise 
diktirdi, terziye de vere vere ancak 
söz verdi: Bugün buluşuruz, yann 
buluşuruz diye adamı oynattı durdu, 

Günlerden bir gün seyahate çık
tı, batıyı. Balkanları dolaştı ve on 
parasız İstanbula döndü. Hemen 
kâğıda kaleme sanldı, terziye şöyle 
bir mektup yazdı: 

«Gözden kaybolan peri işte gel
di...» 

Terziden şu cevabı aldı: 
«Ben periye, cine inanmam!...» 

— Koca kütüphanede bir tek kita-
bm mı var? 

— Bu da, okuyup iade etsinler diye 
eşe dosta verdiğim kitapların kata
logu!... 

Nuh 
On yaşmdaki Afacana sordular: 
— Nuhun üç oğlu vardı: Ham, 

Sam, Yafes; babalan kimdi? 
Çocuk gülümsedi: 
— Nuh kansından şüphe mi edi

yordu?... 

— Size kaç kere tembih ettim, müşterilerin her de
diğini yapınız diye... 

'— Çocuk sakalınızı kesmemi istiyordu... 

— Bunda kızacak ne var anlamıyorum ki, sen aşk 
romanları yazıyorsun, ben tatbik ediyorum... 

Yukarıda solda B. Selim Simya «kayak» öğreten mülâzim Fick, sağda mülâzim 
Fick ile Selim S im bir yamaca tırmamrken, altta solda Selim S im ve B. Vehbi 
1909 da Stokholmde kayak sporu yaparken, sağda SeUm Sırn ve iki İsveçli 

bayan 1909 da kayak sponmda 

1909 yılı ilkbaharında İsveçe gitti
ğim zaman orada yaşıyan insanların 
vücudlerindeki tenasüb ve ahenge 
hayran olmuştum. Yaz, göz yumup 
açacak kadar çabuk gelip geçti ve 
daha iMnciteşrinde bir gün kar yağ
mağa başladı. 

Bir gün sefarette başkâtib Vehbi 
bey bana şunları söyledi: «Stokhol-
m'ün kışı yazından güzeldir. Hele kar 
sporları seyrine doyulmaz. Beş altı 
yaşında çocuklardan yetmiş yaşında
ki ihtiyarlara kadar herkesin ayağın
da bir kar kızağı vardır. Hem bu âleti 
yalmz yarışlarda kullanmıyorlar; so
kaklarda onunla dolaşıyorlar, işe 
onunla gidiyorlar. Kar kızağma bin
mek bu diyarda ata binmek gibi bir 
şey.» 

Filhakika çok geçmeden sokaklarda 
kız erkek büyük küçük herkesin vızır 
vızır kayıp gittiklerini görünce bende 
de bir heves uyandı. Derhal gidip bir 
çift (işdur) aldım. İsveçte bu âlete 
(şidur) diyorlar. Bir hafta bir iki İs
veçli zabit arkadaşın delâletile İdrots-
park'da düşe kalka muvazenemi bu
lup kaymayı öğrendim. Başkâtib biraz 
mülâhhamdı, sporla başı pek hoş de
ğildi. Şöyle ettim, böyle ettim kan
dırdım, ona da bir çift kayak satın 
aldık. Hayli güçlükle on gün içinde 
o da öğrendi. Boş zamanlarımızda 
kayakları ayaklarımıza takıp biz de 
kış sporcularına katıldık ve üç dört 
ay kUometrelerle mesafe kattettik. 
Ben o kadarla da kalmadım, o yıl 
Salçöbadın'da tertib edilen atlama 
müsabakalarına girdim ve fena hal
de düştüm. 

1911 yılında İstanbulda neşretti
ğim «bizce meçhul hayatlar» adlı ese
rimin 156 ncı sahifesinde bundan 26 
yıl evvel şunları yazmışım: 

«İsveçte, Norveçte, Finlandiyada 
kışm kullandıkları bir kar kızağı var. 
Bunlar çamdan, cevizden, kayın ağk-
cmdan yapılır. Genişlikleri sekiz on 
santimetre, uzunluklan İki ilâ 
dört metredir. Adına şidur di
yorlar. Ayaklara takılıp kayış
la bağlanan bu uzun satha 
vücudun ağırlığı taksim olduğım-
dan kara gömülmüyor. Yaya yürü-

. mek kabil olmıyan bir metre kar üze
rinde insan kuş gibi kayıp gidiyor. En 
acemiler bile bu kızaklarla saatte ye
di sekiz kilometre katedebiliyorlar. 

Şidur bisiklet gibi bacakları kuv
vetlendirir ve bütün mafsalları işlek 
bir hale koyar. Yalmz mütemadiyen 
kayıldığı için muvazeneti bulmak ön
celeri biraz güçtür. Fakat o muvaze
ne hareketlerinin tekerrürü bel kemi
ğinin iki yan taraflarında bulunan 
adaleleri mütemadiyen işlettiğinden 
endamın güzelleşmesine çok yardım 
eder. 

İnişlerde ve düz yollarda kaymak 

ne kadar kolaysa, yokuşlara, bayırla
ra çıkmak o nisbette zordur. Evvelce 
vücudlerini jimnastikle terbiye etmiş 
olanlar kayaklara binmekte o kadar 
güçlük çekmezler. Eğer ayak, diz ve 
kalça mafsalları evvelce jimnastikle 
kuvvetlenmemiş ise burkulma ve çık
ma hâdiseleri kesretle vuku bulur. 

Miralay (Balck) m tesis ettiği «şi
mal oyunlan» komitesi her yıl şidur 
müsabakaları tertib etmektedir. Bu 
müsabakalar bütün İskandinavya şe
hirlerinde yapılmaktadır. 

Şahsan yaptığım tecrübelerle şi-
durların gerek spor, gerekse bir nak
liye vasıtası gibi kullanılması pek fay
dalı olacağına kani oldum ve vatana 
avdette bu âleti kullanmayı gençleri
mize öğ'reterek bu sporun tamimine 
çalışacağım.» 

Stokholmden İstanbula döndüğüm 
zaman üç takım şidur da beraber ge
tirdim. İki sene sonra idi İstanbulda 
kuvvetli bir kış oldu. Bütün yollan 
kar kapladı. Tramvaylar işlemez ol
du. Belediye bu beliyeyi temizlemek
ten âciz kaldı. 

Bir sabah bu güzel fırsattan istifa
deyi düşündüm. Golf pantalonumu, 
ayağıma taktım. Kalın yüncenperimi 
sırtıma geçirdim. Başıma da İsveçten 
getirdiğim sanlı mavili sivri külahı 
giydim. Kayakları da omuzuma vur
dum. Nişantaşmdaki evimden Harbi-
yie yolunu tuttum. Niyetim şimdiki 
apartımanlann maziye karıştırdığı 
Taksim meydanında kaymaktı. Daha 
yolda sokak köpekleri havlamağa baş
ladılar. Gelen geçenler de durup, du
rup bu bir şeye benzetemedikleri ada
ma hayretle bakıyorlardı. Taksimde 
şimdiki dağcılık klübünün önündeki 
köşede şidurlanmı ayağıma bağladım 
ve iki istinad bastonumu karlara ka
karak kaymağa başladım. Bilmem ne
reden peyda oldular. Bir sürü sokak 
çocuğu peşime düştüler ve avazları 
çıktığı kadar: «Yuha!... Herife bak! 
Yuha!..» diye bağırmağa başladılar. 
Onlara bir o kadar da sokak köpeği 
iltihak etti. Beni bir güzel de kar to
puna tuttular. Kızakları ayağımdan 
çıkardım ve gene sırtıma yüklenip 
eve geldim. 

Zaman denilen, durmadan yürü
yen ve her şeyi değiştiren, inkılâblar 
yapan âmil beni taşlıyanlara ayni şe
yi yapanları bugün alkışlatıyor. 

İlk şimendiferi, sonra ilk velospiti, 
daha sonra ilk otomobili de önce taş
lamamışlar mıydı? Şükrettim ki bana 
taş yerine kar topu attılar. 

Her şey de böyledir. İlk uğranılan 
düşnamlara katlanmak ve doğru yol
da sebat etmek lâzımdır. Geçen gün 
gazeteler Erzurumda bir kayak spor 
klübü kurulduğunu haber veriyordu. 
Kalbim iftiharla doldu ve bilâihtiyar: 

Aferin Erzurumlulara! dedim. 
SeUm Sırn 
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Tayyare kupası etrafında 

Güneş ve Beşiktaş takımları bu 
pazar karşılaşacaklar 

SoD yapıtan Gfinev - B«(|iktaf msfmda Güneş kalecisi Cihad 
topu Şerefin STaklanndan alıyor 

Evvelki sene Türk Hava kurumu 
tarafından tumua şeklinde tertip 
edilen «Tayyare kupası» maçlan, ara
ya giren resmî maçlar dolayısile dö-
mi finalde iken yanda kalmış ve o 
zamandaiıberi bir türlü intaç edile
memişti. Bu maçlann artık bitiril
mesi ve ortada kalan kupanın tumu-
ayı kazanacak klübe verilmesi karar
laştırılmıştır. 

Bu turnuaya', o sırada Türkiye bi
rincilikleri için Ankaraya gitmiş olan 
Fenerbahçe girmemiş ve neticede 
Galatasaray finale, Güneşle Beşik
taş dönü finale kalmışlardı. 

İşte bu hafta oynana^cak olan r»«^ 
Güneş - Beşiktaş arasıdaki döml final 
maçıdır. 

Bu maç neticesmde Galatasarayla 
finale Güneşin mi yoksa Beşlktaşın 
mı kalacağmı kestirmek kolay değü-
dir. Çünkü lig maçlarmda Güneş Be-
şiktaşa 3-1 yenümişti. Fakat o maç 
Ug müsabakalanmn ikinci haftasına 
tesadüf ettiği için Güneş takımı, son
radan şahid olduğumuz gibi en kuv
vetli şeklini bulmuş olmadığı gibi o-
yuncular da pek idmanlı ve birbirle-
rUe anlaşır vaziyette değillerdi. Ne-
tekim Beşiktaşa bu ma:ğlûbiyetinden 
bir hafta evvel İstanbulsporla 1-1 be
rabere kalmıştı. 

Güneş Beşiktaşla bir hafta evvel-
kUe kıyas edilemiyecek kadar üstün 
bir oyun çıkarmasına rağmen biraa 

da şanssızlıkla mağlûb olmuştu. Zira 
ilk golü yaptığı halde çok müsaid 
ikinci bir golü, atacak oyuncusunun 
ayağı kayması yüzünden kalçıran 
Güneş, bu fırsat kaçtıktan sonra 
kendini toparlıyamamıçtı. 

Fakat ondan sonra Güneşi her haf
ta biraz dana iyi ve biraz daha yük
selir vaziyette gördük. Nihayet son 
maçmı da iyi bir netice ile kazandık
tan sonra «Gol valsatîsi» ile tstanbul 
şampiyonu olduğu ajanlıkça da tas-
düc ve tebliğ edUdl, 

Beşiktaşa gelince yediği on iki gol 
dolayısüe Güneş ve Fenerbahçenln 
tuttukları gol vasatilerine yetişemi-
yerek üçüncü oldu amma şampiyon 
kadai: puan topladı ve ligde de mu-
vaffakiyetsizllk sajılabüecek Beykoa 
beraberliği istisna edilirse çok iyi ne
ticeler aldı. 

Şu halde bu paaar Tayyare kupası 
dömi finali, tstanbul kümesinde ve 
millî kümede iyi birer mevküeri olan 
iki kuvvetli taJam arasında ojmana-
caktır. Öyle iki takım ki birinin mü
dafaası ötekinin müdafaasmdan aa 
gol yemiştir ve birinin hücum hattr 
diğerinin hücum hattmdan fazla gol 
atmıştır. Herhalde lig maçlarında faz
la gol atmış bü- kamun ayni maçlar
da en az gol yemiş bir takıma karşı 
lig maçlan bittikten ve millî küme 
başlamadan yapacağı ük maç çok 
enteresan olacaktır. 

Dünya şampiyonu yenildi 
M. Thirin galibi F. Apostoli dünya şampiyonu 

F. Steele'i K. 0. teltnilde mağlûb etti 
Yazm M. ThU'i teknik nakavt ile 

yenen Amerikan boksörü F. Apostoli 
bu aym yedisinde Nevyorkta Madi-
son Square Garden'de orta sıklet dün
ya şampiyonu F. Steele Ue yaptığı ma
çı dokuzuncu ravundda teknik na
kavtla kazanmıştır. Steele bu döğüş-
te dünya şampiyonluğımu ortaya koy
madığından kaybetmemiştir. Maçtan 
evvel dünya; şampiyonu ve meneceri 
gazetecüere verdikleri beyanatta: 
Apostoli'nin muhakkak yenileceğin
den bahsetmişlerdir. Diğer taraftan 
Apostoli ise: ThU'e karşı galibiyetin
den sonra kendinden emin olduğımu 
ve iki sene evvel F. Steele'e olan mağ
lûbiyetinin acısını çıkarmak istediği
ni söylemiştir. 

Maçm Avrupa gazetelerinden aldı
ğımız tafsüâtı: 

İkinci sınıf boksörler arasında ya-
püan müsabakalardan sonra A^os-
toü ve Steele ringe çıluyorlar. Ojrunu 
meşhur boks hakemi Arthure Donno-
van idare ediyor. 

Apostolinin iyi başlangıcı 
Gonğla beraber Steele hücuma ge

çiyorsa da Apostoli hemen kendini 
toplıyarak mukabil hücumlar yapıyor 
ve rakibine bir seri sol direkt, bir seri 
sağ kroşeler vurarak birinci ravundu 
avantajlı bir vaziyette bitiriyor. 

Steele'in bumu kanıyor 
Bu iyi başlangıçtan cesaret alan 

Apostoli gongla beraber hücuma ge
çiyor ve Steele'in bunumu, dehşetli 
bir direkt vurarak kanatıyor. Steele 
mukabil hücuma geçiyorsa da Apos
toli iyi kaçmıyor ve ikinci ravundu da 
avantajlı bitiriyor. 

Steele tehlikede 
Apostoli üçüncü ravundda da hâ

kim döğüşüyor. Bir an Steele nakavt 
olacak gibi görünüyorsa da kendini 
kuratrabiliyor. Yüzü gözü kan içinde 
iken gonk imdadına yetişiyor. 

Apostoli kesiliyor 
Apostoli yavaşlar gibi görünüyorsa 

da ravundun bidayetinde rakibinin 
vücudüne sıkı bir kroşe vuruyor, fakat 
hâkimiyeti tedricen kaybediyor. Steele 
de rakibinin yorulduğunu sezerek şid
detle hücuma geçiyor. Bu ravundda 
avantaj Steele'de. 

Steele hâkim 
Nihayet dünya şampiyonu hâkimi

yeti ele alarak çok müessir bir takım 
sağ kroşelerle puan topluyor. Bu be
şinci ravundda da avantaj Steele'de. 

Apostoli kendine geliyor 
Altmcı ravunda başlar başlamaz 

Apostoli rakibinin yüzüne mükemmel 
bir kroşe indiriyor ve iplere dayanma
ğa mecbur kalan Steele, vücudüne bir-

1 Millî küme 
Fenerbahçe - Beşiktaş 
Güneş - Galatasaray 
Mevsuk bir membadan öğrendi

ğimize göre, İstanbul klüpleri mu-
rahhaslarınm fikstürü görmeden 
kura çekmekten istinkâf etmeleri 
üzerine milli küme kuralan Anka-
rada Futbol federasyonunda çe
kilmiştir. 

ÇekUen bu kuralar neticesinde 
hangi klüplerin hangi tarihlerle 
nerelerde ve hangi talamlarla 
karşüaşacaklan tamamile tesblt 
edilmiş bulunmaktadır. Bu flks-
tür Ankarada bastınlmakta olup 
birkaç güne kadar tstanbula da 
gönderilecektir. 

îlk haftanm maçlan, geçen se
ne de olduğu gibi, her şehirde ma
hallî takımlar arasmdadır. Bu iti
barla Ankarada Muhafız gücü üe 
Harbiyenin, îznürde Alsancakla 
Üçokun karşüaşmalan tabUdir. 

Istanbuf takımlarma gelince, 
kura Fenerbahçe Ue Beşiktaşı, 
Güneşle Galatasarayı karşı karşı
ya getirmiştir. 

Viyanada yapılan yılbaşı 
turnuasını Sparta kazandı 

Avusturyada yeni sene münasebe-
tUe Austria ve Wacker takımlan ile 
Sparta ve Slavya takımlan arasmda 
tertib edüen tumuayı Sparta kazan
mıştır. İlk gün yapılan maçlarda Sla-
via Virackerii 3-2, Sparta da Austria'yi 
6-1 yenmişlerdir. Austria bu maçta 
çok fena oynamış. BUhassa meşhur 
müdafi Sesta o kadar fena oynamış
tır ki ikinci devrede değiştirmek mec
buriyeti hasü olmuştur. Spartamn 
genç sağaçığı Riha ise fevkalâde bizi 
03mn çıkarmıştır. 

İkinci gün birinci günün tamamUe 
aksi neticeler elde edilmiş, Wacker, 
Spartayı 3-2, Austria da SlaVia'ja 3-2 
yenmeğe muvaffak olmuşlardır. Bu 
maçlann birincisinde Wacker Avus
turya millî kümesinin en iyi takımlar 
rmdan biri olduğunu gösteren bir 
03run oymyarak Çek şampiyonunu 
yenmiştir. Austria üe Slavia'.yı karşı
laştıran ikinci maç ta diğer taraftan 
çok enteresan olmuştur. Bu maçta 
meşhur Sindeiar da oynamıştır. Sla-
viada ise Avusturya millî takımında 
Sindeiar oynamadığı zaman merkez 
muhacim mevkiini alan Bican 03ma-
mış ve bu vesUe ile de iki merkez mu
hacim arasmda bir mukayeseye im
kân hasü olmuştur. Aradaki büyük 
yaş farkına rağmen bu mukayese Sin-
delarm lehine olmuştur. 

Her zamanki gibi harikulade oym-
yan Sindeiar ild defa kaleciye kadar 
bütün Çek mkdafaasını çalımla geçe
rek gol yapmıştır. 

Tumuayı bu suretle gol vasatisi ile 
Sparta kazanmıştır. 

kaç yumruk daha yiyor. Bu ravımdda 
avantaj Apostoli'de. 

Apostoli aşağı vuruyor 
Apostoli şiddetle hücum ederek ra

kibini Nakdavt yapıyorsa da Steele 
hemen kalkıyor. Biraz sonra Apostoli 
aşaği bir yumruk voruyor. Bu hatadan 
dolayı yedinci ravundu kaybediyor. 

Steele ayakta nakavut 
Ravund başlar başlamaz Steele mi

desine bir yumruk yiyor ve yumruklar 
artık biribirini takib ediyor. Steele 
yüzü gözü kan içinde ayakta nakavt 
olmuş gibidir. Nihayet gonk Steele'i 
nakavt olmaktan kurtanyor. 

Apostoli galib 
Steele ringdeki köşesini terkeder et

mez Apostoli hemen hücum ediyor. Ar
tık Steele kendini muhafaza edemiyor 
ve ravundun 54 üncü saniyesinde ha
kem Steele'in beyhude yere fazla da
yak yememesi için oyımu durduruyor. 
Apostoli teknik nakavtla gaUptir. 

Maçtan sonra gazetecüerle görüşen 
Apostoli neticeden çok memnım oldu
ğunu ve rakibinden intikamım almış 
olduğunu söylemiştir. 

Lig maçlarının tam 
bir istatistiği 

Lig- maçlarında birinciden sonuncuya 
kadar her takımın aldığı neticeler 

Güneş: 
Güneş 1 - İstanbulspor 1 

» 1 - Beşiktaş 3 
» 5 - Eyüp 1 
» 3 Beykoz O 
» 4 - Fenerbahçe 2 
» 7 - Topkapı 1 
» 6 - Galatasaray O 
» 3 - Süleymaniye O 
» 4 - Vefa O 

Fenerbahçe: 
Fenerbaçe 1 

» 8 
- Beşiktaş 1 

• Topkapı O 
» 5 - Beykoz 1 
» 4 - Süleymaniye 1 
» 2 - Güneş 4 
» 9 - Eyüp 1 
» 3 - Vefa O 
» 5 - İstanbulspor O 
» 3 - Galatasaray 2 

Beşiktaş: 
Beşiktaş 1 - Fenerbahçe 1 

» 3 - Güneş 1 
» 4 - Galatasaray 4 
» 11 - Eyüp 2 
» 1 - Beykoz 1 
» 5 - Süleymaniye O 
» 9 - Topkapı 1 
» 4 - Vefa 2 
» 6 - İstanbulspor O 

Galatasaray: 
Galatasaray 2 

» 8 
Topkapı 1 

Süleymaniye I 
4 - Beşiktaş 4 
4 - İstanbulspor 1 
4 - Vef^ 1 
1 - Beykoz 1 
O - Güneş 6 
11 - Eyüp 2 . 
2 - Fenerbahçe 3 » 

Vefa: 
Vefa 1 - Beykoz 1 

» 6 - Eyüp 1 
» 3 - Süleymaniye 2 
» 4 - Topkapı 1 
» 1 - Galatasaray 4 
» 3 - İstanbulspor 1 
» O - Fenerbahçe 3 
» 2 - Beşiktaş 4 
» O - Güneş 4 

Beykoz: 
Beykoz 1 - Vefa 1 

» 2 - İstanbulspor O 
» 1 - Fenerbahçe 5 
» O - Güneş 3 
» 1 - Beşiktaş 1 
» 1 - Galatasaray 1 
» 1 - Eyüp 2 
» 3 - Topkapı 1 
» 3 - Süleymaniye 2 

İstanbulspor: * 
İstanbulspor 1 - Güneş 1 

» O - Beykoz 2 
» 1 - Topkapı 1 
» 1 - Galatasaray 4 
» 6 - E3aip O 
» 1 - Vefa 3 
» 3 - Süle3mıaniye O 
» O - Fenerbahçe 5 
» O - Beşiktaş 6 

Süleymaniye: 
Süle3mıaniye 1 - Eyüp 1 

» 1 - Galatasaray 8 
» 2 - Vefa 3 
» 1 - Fenerbahçe 4 
» 2 - Topkapı O 
» O - Beşiktaş 5 
» O - İstanbıüspor 3 
» O - Güneş 3 
X 2 - Beykoz 3 

Topkapı: 
Topkapı 1 - Galatasaray 2 

» O - Fenerbahçe 8 
» 1 - İstanbıüspor 1 
)) 1 - Vefa 4 
» O - Sülesrmaniye 2 
» 1 - Güneş 7 
» 1 - Beşiktaş 2 
» 1 - Beykoz 3 
» 3 - Eyüp O 

Eyüp: 
Eyüp 1 - Süleymaniye 1 

» 1 - Vefa 6 
» 1 - Güneş 5 
» 2-Beşiktaş 11 
» O - İstanbulspor 6 
» 1 - Fenerbahçe 9 
» 2 - Beykoz 1 
» 2 - Galatasaray 11 
» O - Topkapı 3 

Muhtelit madan tamamils mevsimsizdir 
I 

Çünkü lig, kupa, şild ve millî k ü m e 
maçları birbirini kovalamaktadır 

istanbul lig maçlan geçen hafta 
bitti, ajanhk da takımlann aldıkları 
derecleri Uân etti. Kısacası İstanbul 
futbol faaliyetinin bir kısmı netice
lendi. Şimdi diğer kısımlarm yapü' 
masına veya başlamasma intizar ede
biliriz. 

Yalnız bir nokta var: Lig maçlan 
biter bitmez Genel Merkez mi. Fut
bol federasyonu mu, yoksa Ankara 
bölgesi mi pek iyi bilmiyoruz, bunlar

dan birisi İstanbul futbol ajanlığından 
İstanbul muhtelitinin gelecek hafta 
iki maç yapmak üzere Ankaraya git
mesini istedi. 

İstanbulun birinci küme takımlain 
dokuz hafta sırtı sıraya maç yaptüar. 
Bu hafta ise, evvelki sene jranm kal
mış olan Tayyare kupası maçlanna 
Güneş ve Beşiktaş takımlan arasm-
daJd dömi finalle başlanacaktu:. Her 
halde bir hafta sonra da ya Güneş -
Galatasaray veya Beşiktaş - Galatar 
saray arasmd bu kupanm flnali oy 
nanataktır. 

Diğer taraftan İstanbul futbol 
ajanlığı İstanbul şüd maçlarını oy
natmak üzere lâzım gelen tebliği neş-
retmiştir. Havanm fenalığı dolayısüe 
geçen hafta geri bırakılan bu maç
lar her halde bu önümüzdeki hafta
larda ojmanacaktır. Futbol federas
yonunun verdiği karar ve hazırladığı 
talimatname mucibince millî küme 
maçlan da 13 Şubatta yani biray son
ra başlıyacaktır. 

Göriüüyor ki dokuz haftadır fut-
bolculanna hiç istirahat vermiyen 
klüpler, bundan böyle de mühim ve 

hayü uzun sürecek yeni bir faaliyet 
devresine girmiş olacaklardır. Hal 
böyleyken, Ankara ve İstanbul muh
telitlerine bu sırada iM maç yaptu> 
mak çok mevsimsizdir. Biz futbolcu-
lanmızm mümkün olduğu kadal" çok 
maç yapmalarım faydalı bıüan-
lardan ve bunu daima mü
dafaa edenlerdeniz. Böyle ol
makla beraber herşejön bir haddi, bir 
derecesi vardır. Bu gibi şehirler aîrasi 
veya beynelnülel temaslar ve hele se
yahatler umumiyetle klüplerin birkaç 
hafta serbest kaldüdan, yahud da 
umumî tatü devrelerinde yapılır. 

Mülî küme fikstürü tanzim edUdl 
ve hat tâ öğrendiğimez göre kuralafic 
da Ankarada çekildi. Bizim büdiği-
mize göre bu fikistürde maçlar ikiye 
aynlmış ve arada birkaç ayhk bir 

zaman ecnebi temaslan ve şehirler ara* 
sı maçları için serbes bırakılmıştır. 
İşte Ankara - îstanbıü muhtelitleri 
ai'asmdaki maçı bir serbes devreye 
veya millî küme maçlanndan sonraJ-
ya bırakmak çok muvafık olacaktır 
kanaatinde3?iz. 

Zira birbirini kovalıyan lig, lAıpa, 
şild ve millî küme maçlan arasmda 
dinlenmeden, nefes almadan faal bir 
vaziyette bulunan futbolculan daha 

fazla yormamak ve hırpalamamak, her* 
keşten evvel spor teşkUâtınm düşün
mesi lâzım gelen bir zarurettir. 

A. Bahtiyar 
a 

-A^Galata Gençler Birlisinden: Birliği
mizin yıllılc Icongresi 15/1/938 Cumartesi 
günü saat 20,30 da Galatada Arapcaml 
Buğulu sokak 15 No. Iı Birlik kuragmda 
yapılacağından bütün üyelerimizin gel
melerini önemle dileriz. 
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emin etmek yüzünden... 

daima W ucunda bulun- | uzun müddet bulunmuş, kıymetti bir 
*****^ »^ « . . _^ ı J : _ » » I % ^ A ««ıv^VtAiAV 

— Unutma, Saliha... Büiyorsun ya, 
paşalann köşküne kadar gideceksin. 

•— Peki anneciğim, gideyim ana», 
mgln gitmem İftzmı geldiğini bana 
lyke anlat. 

Saliha ile annesi, bahçeye nanr, 
laklrane döşenmiş Mr kttçttk odada 
kjmujuyorlardı. Ourup yaklaçmifltı; 
hava karanyordu. Saat beşi çaldı. 

Genç kız lâmbayı yaktı. MaMnm 
Ibıünde oturmuş, mektup yazan Mr 
dellkanlmın yanma koydu. Erkek ba-
fmı kaldırdı. Biribirlerine samimiyet
le gülümsediler. 

Annesi anlatıyordu: 
— İşte bu sabah, paşamn hanımın

dan mektup aldım. Biliyors\m ya, 
kendisi Bursada... Yamndan hiç ayır 
madiği ve 
durduğu saatini köşkte ımutmu^f, al
dırıp kendisine yoUamanu yazıyor. 

— Peki, köşkün bekçisine niçin 
tembih etmemiş? 

— Çünkü adamcağız bir kaç gün
dür İstanbul'da. Oğlunu evlendiriyor. 
Giderken anahtarları bana teslim et
ti. Ama kuzum, ben sana bunlarm 
hepsini anlatmıştım. Akim nerede? 

Saliha, nikâhlısmı göstererek: 
— Onda! - dedi. 
Kadın bu muhabbeti için için tak

dir etmekle beraber, böyle izhar edili
rini doğru bulmıyarak kaşlarım çattı: 

— Ah bu zamane gençleri... - diye 
söylendi. 

Nail, kıza büyük bir alâkayla bak
tı. Bir ay sonra düğünleri olacaktı. ^ 

Sordu: 
— Seninle beraber köşke kadar gel

memi ister misin, Saliha? 
— Hayır, hayır... Yazılarm var. AK-

fama mutlaka bitmesi lâzım olduğur 
nu biliyorum. 

— Peki ama, yalmz gitmekten korlo-
maz mısm? 

F— Neden korkayım? 
— Köşk uzak... Civarda da bu yar 

kınlarda epey hırsızlıklar oluyor. 
Saliha güldü. 
>— Amma da yaptm. Hırsızlık gecs 

Olur. Hem köşk te o kadar uzak degllli 
ben yarım saate kadar dönerim. Ba-
km, göreceksiniz, geldiğim zaman or-
tahk tamamen kararmanuş olacak
tır. 

Erkek saate bir göz attı. 
— Pek âlâ. Eğer beş buçuğa kadar 

gOrünmezsen, ben de çınarlı yoldan 
karşılamağa gelirim. 

— Hemen gidiyorum. 
Kız, çıktı. 
Prtretlnde sükûn ve muvazene var

dı. Emniyetli ve sakin adımlarla 3rü-
iHdtt. Clddt, ağır başb, kendine hâkim 
bir kızdı. Etrafına neşe ve saadet sa
çardı. 

Köşkün bahçesi, beş yüz metre ka
dar ötedeydi. 

Saliha, demir parmakhklı kapıya 
vannca, kanadı açtı; binaya doğru 
Ileriledi. 

Evin İçinden kulağına garib garib 
patırdılar gelir gibi oldu. Rüzgârdır 
diye ehemmiyet vermedi. 

Köşkün kapısmı da açtı. Büyük 
mermer taşlıkta yürüdü. 

Buralar ona hiç yabancı değüdi. 
Çünkü çocukluğundanberi dalma, 
annesile beraber, paşalara gider, ge
lirdi. 

Merdivenlerden çıktı. Ökçeleri, bi
nanın içinde akisler hasıl ediyordu. 
Genç kız, kendi kendine söylendi: 

— îyi ki daha geç kalmamışım. 
Çünkü etrafımı hiç göremiyecektim. 

Karşısında duran bir kapınm tok
mağını çevirdi. İçeriye girdi. 

Birdenbire, iki el onu omuzlann-
dan yakaladı ve yere devirdi. Genç kız, 
boğuk bir sesle bağırdı ve düşerken 
etrafında bir kaç erkeğin kendine bak-
tıgpu gördü. Hepsinin yüzü haşin, en
dişeli ve haindi. 

îçlerinden biri: 
— Sakın bağırayım deme... Yoksa 

halin dumandır! - dedi. 
Başka biri homurdandı: 
— Ne biliyorsunuz? Gebertin, git-

dn. 
Elini ayağmı lâhzede bağlaımşlardı. 

Agzma da bir tıkaç sokulmuştu. Bir 
pençe, - müthiş bir pençe, - boğazını 
«ıkıyordu. 

Artık mukavemete mecali kalma

mıştı. Kendini mukadderata teslim 
etti. Fakat tam o sırada bir ses emir 
verdi: 

'~ Çekilin kızm etrafmdan... Bura
ya niçin geldiğini anlamadan öldür
mekte ne mâna var? 

Sonra, Saliha'ya hitaben: 
«— Nereden geliyorsun sen? Burada 

ne anyordım? 
O kadar âmirane konuşuyordu ki, 

etrafmdakiler onun sözünü dinlediler. 
Saliha'nm yamndan çekildiler. Reis 
olduğu haUnden belli olan erkek, yak
laştı v« kızı görerek, hayretle: 

— Vay... Ben seni tamyorum, yahu! 
Saliha da cmu tamdı. 
Bu adam, köşkün eski uşaklarmdan 

biriydi. Hanımefendinin maiyetinde 

halımn çalınması üzerine şüpheler 
kendisinde toplanmakla beraber, po
lise haber verilmemiş, sadece köşkten 
kovulmuştu. 

S^kek: 
— Evet, evet. îjrtce tanıyorum. Bi-

dm eski hammla beraber cami cami 
dolaşırlardı. Her gün namazında, du-
smdadır. Bu yakınlarda nikahlandı 
galiba... 

Saliha, baştan aşağı titredi. 
Ya Nail gelirse? 
Korkusu içinde, şimdiye kadar onu 

düşünmemişti. Fakat İşte birdenbire 
aklına geldi. Beş buçuğa kadar dön
mezse, delikanlı mutlaka burada ola
cak; Q da onım gibi içeriye girecek ve 

NikâhlanmıçUrdı, fevlşiyorlardı, yakıada .vleneceklerdi... 

bu haydudlann eline düşecekti. 
Herif, kıza doğru iğilerek: 
— Eh... Küçük hanım... Buradan 

çıkar çıkmaz beni ele vereceksin, de-
ğü mi?... 

— Hayır. 
Erkek bir kahkaha attı. 
__ Korkuyorsun da onun için böyle 

söylüyorsun. Kim inanır?... Ama, me
rak etme seni öldürtmiyeceğim... Ne 
demeğe elimizi kana boyayalım?... Bir 
saate kadar bizim burada işimiz biter. 
Bu zaman zarfında da kimse gelip 
seni burada aramaz. Sonra istediğine 
meseleyi anlat... Biz, uzaklara kaç
mış oluruz... Bulanın alnını kanşla-
nm. 

Bir saat, iki saat sonra değil, be
ni on dakika sonra gelip anyacaklar. 

— Ne? 
Bütün hırsızlar telâşa düştüler. 
İçlerinden biri teklif etti: 
— Haydi kaçalım. 
Reis olan eski uşak, âmirane bir ta

vırla: 
— Aptal mısınız be?.. Alacakları

mızı ahnadan nereye gideceğiz? 
— Ya yakalanırsak? 

Haydi ulan... Böyle fırsat kaçırı
lır mı?... Bomboş koca bir köşk... İçin
de tıklım tıkhm kıymetli eşya... Hepsi
ni taşıyıp dağ tarafında bekliyen ara
baya dolduı-madan şuracığa kmuldan-
mak yok! 

— Ama... 

'— Haydi, sus ta ben sorup işi anü-
yayım... 

Salihaya doğru tekrar iğlldi. 
Gözlerini kızm gözlerine dikerek: 
.— Seni kim almağa gelecek? 
>— Nikâhhm... İki arkadaşile bera

ber... 
— Yalan.,. Nikâhlm yahıız gelecek. 
— Evet ama, yanında silâhı var... 

Cesurdur, bağırır... Poliıd çağırır. 
— Çeneni kıs... Fazla lâf istemez... 

Sen onu seviyorsun, değU mi? 
— Evet. 
— Peki öyleyse... Ben seni serbest 

bırakacağım... Koşa koşa git... Yal
mz... 

— E... Ne olacak?. 
— Nikâhlına raslarsan, koluna gir; 

dosdoğru evine götür... Ve yarın akşa
ma kadar hiç kimseye bizim hakkı
mızda bir söz söyleme. Anladın mı?... 
Bir söz bUe... İşte buna mukabil hem 
kendi hayatını, hem de sevdiğin ada-
mmklni kurtarmış oluyorsun. 

— Pek âlâ. 
.— Yemin et. 
— Vallahi... Billahi... Tallahi! 
— Hayır, öyle yemin İstemem... Al-

lahm birliğine, nikâhlının başı üzeri
ne, yemin edeceksin... Ağzından bir" 
şey kaçırırsan, dinden, imandan mah
rum olmanı göze alacaksın... İşte böy
le bir yemin... 

Kız, ciddiyetle tekrar etti: 
— AUahın birliğine, Nail'in başı 

üzerine yemin ederim ki ve dinden, 
imandan uzak ka
layım ki, ne sö
zümle, ne halim
le hiç bir şey bel
li etmiyeceğim.... 
Sizi ele vermiye-

— Pek âlâ. 
İpleri çözdü. 
Öteden biri söy

lendi: 
— Senin yaptı-

ğm deliliktir, re
is... Çıkar çıkmaz 
bizi ele verecektir, 
görürsün. 

— Hayır... Ben 
onu kaç senedir 
tanınm... Pek so
fudur... AUahtan 
öyle korkar ki... 
Artık kafasım 
kessen su sızdır
maz... Yeminini 
bozmaz!.. 

— Ne olursa ol
sun, güvenilmez. 

— Canım, size 
ne?... Bu mesu
liyeti üzerime alı
yorum... Siz denk
leri yapadurun. 

Kızı çözdü, kal
dırdı. Sokak kapısına kadar götürdü. 1 
Orada tekrar etti: 

— Yeminin yemin, değil mi? | 
Saliha, ciddijretle: 
— Ben dinime bağlıyım. Yalandan 

yemin etmesini bilmem. 
— O halde, haydi, çık, git. Ben bu 

kapının arkasında saklı duracağım... 
Eşyalar taşınmcıya kadar... Şayed 
içeriye biri girmek isterse... 

Elindeki kamayı gösterdi: 
— ... Bunu ciğerine saplarım... Yal

lah... Koş beni de duadan eksik etme! 
Genç kız, çıktı. 
Bu sefer, koşarak gidiyordu. Alaca 

karanlık içinde, gözü, etrafta nikâh
lısını araştırıyordu. Fakat ona hiç bir 
yerde raslıyamadı. 

Bir arahk, yanyana yürüyen iki 
jandarmayla karşılaştı. Onlara doğru 
koşup meseleyi anlatmak hissi, için
den kabardı. Fakat yemini aklma gel
diği için kendini tuttu. 

Eğer ahdini bozarsa kendisine ve 
sevgilisine dünyada ve ahrette felâ
ketler geleceğinden korkuyordu. Ar
tık ister istemez susmağa mecburdu. 
Yoluna devam etti. 

Uzaktan bir saat altıyı çaldı. 
Mademki nişanlısına raslamamıştı, 

demek Nail dışarı çıkmamış. Biraz 
sükûn bularak, evinden içeri girdi. Ne
fes nefese, küçük taşlıktaki hasır is
kemlenin üstüne yıkıldı. Bacakları 
kesilmişti. Vücudünde mecal yoktu. 

^ 
Nakleden: 

Vâ- Nû 
içeriden, odadan, iki kişinin konuş

tuğunu işitiyordu. Biri erkek, biri ka
dın sesi. Demek, nişanlısı, annesile 
lâfa dalmış... 

Saliha, sevinçle, cenabı hakka şük
retti. Gözleri yaşla dolmuştu. Hayatın 
tatlılığim bir kat daha anlamıştı. Bu 
kadar ucuz kurtulduğuna nasıl şük-
retse azdı. 

İskemlenin üzerinde hamdüsena 
ederek epey kalmış olacak ki, bir müd
det sonra annesi elinde idare lâmba
sı, dışarı çıkıp ta kızı orada görünce, 
hayret etti: 

— Allah Allah... Neye burada ka
ranlıkta oturuyorsun sanki?,,. Saati 
getirdin mi?... 

Saliha, bu sualle karşılaşacağını 
hiç düşünmemişti: Gelişigüzel bir ce
vap verdi: 

— Evet. Odama koydum... Paket 
yapacağım... 

İhtiyar kadın: 
— Peki ama burada ne bekliyor

sun? Gel içeri... Mühim bir mesele 
var... 

— Ne hakkında? 
— Düğünün hakkında... Yava§ ya

vaş hazırlanmamız lâzım... Daymla 
müzakere etmeli... 

— Yarın gider, kendisini görürüm. 
— Zahmete hacet yok.. O, burada! 
— Burada mı? 
— Evet... Seni bekliyor, karşılıklı 

çene çalıyorduk. 
Saliha'nm İçini hafif bir endişe kap

ladı. Sordu: 
— Mademki burada o halde Nail'le 

anlaşsaydmız? 
— Nail'le mi? 
— Öyle ya... Onun bütün söyliye-

cekleri kabulümdür. 
— Nail yok... Çıktı. 

— Seni karşılamağa gitti. Raslama-
dm mı? 

Genç kız, boğuk bir feryad kopara
rak: 

— Ne diyorsun?.. Ne?... 
Yerinden fırlamıştı. Heyecan için

deydi. 
— Aman... Aman anne... Nasıl çık

mış olabilir?... Ben ona raslamadım... 
Onu görmedim. 

İhtiyar kadın sordu: 
— Neye telâş ediyorsun?... Gayet 

tabiî değil mi?... Nail yazılannı çabu
cak bitirdi. Postaya götürüp oradan 
da çarşı yolile köşke gideceğini söyle
di. 

Genç kız, sendeledi: 
Gözlerinin önünde, herifin çizdiği 

tablolar teressüm etti: Kapının arka
sında saklı duracak... Ehnde bir ka
ma... 

Sonra, jandarmalara raslamasma 
rağmen aptalca yeminini bozmadığı
nı düşündü. 

Birdenbire, çılgınlar gibi, dışarı fır
ladı. Belki Nail çarşıda geç kalmıştır. 
Belki yetişebilir, onu yolundan çevi
rir. 

Hem koşuyor, hem bağırıyor, hem 
çağırıyordu. 

— İmdad... îmdad... Gelin... Yeti
şin... Köşke... 

Esnaf kıükh bir kaç delikanlı, pe
şine takıldı. Kız, demir parmaklıkh 
kapıdan rüzgâr gibi girdi. İki adımda 
kendini evin içinde buldu. Kapı, ardı
na kadar açılmıştı. Fakat karanlık
larda ayağı, taşlar üzerinde yatan bir 
cesede çarptı. 

îğildi. 
Hareketsiz olan bu vücudu tuttu. 

Arkasmdan yetişen köylüler kibrit 
çakıyorlardı. Ve o soluk ziyamn altm-
da, göğsünde bir bıçak olarak, nikâh-
lısmm cansız yattığını gördü. 

Saliha, inlemedi, ağlamadı. Kamayı 
eUle sevgilisinin göğsünden çekerek 
kendi kalbine sapladı. 

Nakleden: (Vâ. - Nû.) 

Beynelmilel briç 
nizamnamesi 

Türkçeye çeviren: R. Birim 
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Madde 17: 1 — Bir oyuncu yapılıma 
olan muhtelif deklarasyonları tekrar et^ 
tlrebilir: 

A: Deklarasyon devresinde kendisinin 
deklare etmek sırası geldiği zaman, 

B: Deklarasyon devresinin hitamila 
Uk kart oynanıncaya kadar geçen müd
det zarfında. 

2 — İlk kart oynandıktan sonra kon-
trenin ne olduğunu kontre veya sur-
kontre edilip edilmediğini sorabilirse da 
bunlarm kimlerin taraflarmdan yapıl-
dıklarmı soramaz. 

O y u n u n c e r e y a n ı 
Madde 18: Deklaı-asyon devresi ka

pandıktan sonra koz sahibinin solundaki 
oyuncu ilk kartı oynıyarak ojnma başlar. 
Koz sahibinin ortağı kartlarmı önüne 
acar. Koz sahibi kendi kâğıdlarile ve mor 
olmuş olan ortağının kartlarlle oynar. 

Madde 19: :Mor ne bir hareket ne d« 
bir kelime ile ortağma her hanKİ bir 
kartı oynamasııu telkin edemiyeceği gibi 
(50 nci madde) hasımlar tarafından sı
rasız oynanmış bir kâgıd, yapılmış bir 
rönons ve yahut gösterilmif bir kart 
beückmda da ortağınm nasan dikkatini 
celbeyliyemez. Mor elden veya yerden 
oynıyacağını ortağma İhtar edemlyeceğl 
gibi sorulmadan kimin kâğıd oynama sı
rası olduğunu da söyliyemez. (51 inci 
madde). 

Bu memnuiyetler ve rönonsu teşkil 
edecek bir kart hakkındaki 55 inci mad
de hükümleri müstesna olmak üzere mor 
diğer oyuncuların bilcümle hukukun» 
maliktir. 

Madde 20: 1 — Bir Atâkdan sonra her 
el sırasile bir kart verir. Böylece oynan
mış dört kâğıd bir löve teşkil eder. 

2 — Atak kendine ait bulunan oyuncu 
her hangi bir kartla başlayabilir. Diğet 
üç elde, bulunduğu takdirde, ayni renk
ten vermeğe mecburdurlar. Aksi takdir
de istedikleri İmrtı verebilirler. 

3 — Bir veya bir kaç koşu ihtiva eden 
löve en büyük kozu oynıyan ele ait olur. 
Koz bulunmıyan löve atak yapılmış olan 
rengin en büyük kartmı oynıyanın olur. 

4 — Bir löveyi yapmış olan el müteakip 
löve için atak yapar. 

Madde 21: 1 — Oynanmış bir kart geri 
almamaz. Keza bir oyuncu oynıyacağmı 
söylediği kart yerine başkasmı oynıya-
maz. [Bu husustaki istisnalara ait ka-
vaid nazarı dikkate alınmak şartile - sı
rasız atak, 45 ve 46 ncı maddeler, 49 un
cu madde, lövelerde bulunmuş eksik kart, 
55 inci madde, bir rönonsun tashihi - ). 

2 — Âtideki vaziyetlerde bir kart oy
nanmış addolunur: 

A: Koz sahibi taraf nidan. 
Elinden yüzü gözükecek surette bir 

kart çıkarmış ise, morım kâğıdlanndan 
birine dokunmuş ise, [morun kâğıdma 
dokunmasmuı aynamak maksadile olma
dığını evvelce söylerse, ve yahut bunun 
böyle olduğu fazla aşikâr ise dokunulan 
kart oynanmış addedilemez.] 

B: Yan oyunculardan biri tarafından; 
Elindeki kâğıdlardan birini ayırmış ve 

bu kart, velev kısmen olsun, ortağı tara-
fmdan görülmüş ise. 

Madde 22: Her löve yapanlardan biri 
tarafından toplanıp yüzü aşağı olaralc 
masanın üzerine konulmalıdır. Löveyi 
toplıyanın eli löveden kalkınca bu löve 
kapanmış olur. 

Her iki tarafın yapmış oldukları löve-
1er kolaylıkla adetleri ve sıraları malûm 
olacak surette konulmalıdır. 

Madde 23: Haksız olarak bir taraf m 
tesahür ettiği löve haklı tarafça isteni
lir ve bu tarafa iade edilir. Bu hak, yeni 
oyun için kâğıd verilmek üzere, lövelerln 
toplandığı ana kadar mevcuttur. 146 neı 
maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkraları. Sıra
sız atak ve netayiciL 

Madde 24: Bir löve kapsmdıktan son
ra, kartlar, yüzleri çevrilmemek şartile, 
sayılabilir. Oyun hitama ermeden evvel 
kapanmış löve tedkik edilemez. (53 üncü 
madde), Ancak: 

A: Lövenin hangi tarafa ait olduğun» 
dair ihtilâf mevcut bulunduğu, 

B: Lâzımgelen mikdarda kart ihtiva 
etmediği, 

C: Eksik kartı koymak için löveyi çe
virmek lâzımgeldiği, 

D: Bir oyuncu rönons yaptığından 
korkarak müteakip löve için kendisi veya 
ortağı oynamadan evvel, löveyi çevirme!» 
müsaadesi istediği ve müsaade verildiği, 
takdirlerde löve çevrilebilir. 

Bu son vaziyette hasımlardan biri mü
saadeyi red hakkını haizdir. Fakat kendi 
ve ortağı artık nmons iddiasmda bulu
namazlar. 

Madde 25: Bir löve kapanmadan evvel 
her oyuncu tabloyu sorabilir. 

(Arkası var) 

Bu akşam 

N ö b e t ç i e c z a n e l e r 
Şişli: Kurtuluş caddesinde Necdet, 

Taksim: Nizameddin, Beyoğlu: Kan-
zuk, Yenişehirde Baronakyan, Bos-
tanbaşmda İtimad, Galata: İsmet, 
Kasımpaşa: Müeyyed, Hasköy: Aseo, 
Eminönü: Beşir Kemal, Heybeliada: 
Halk, Büyükada: Halk, Fatih: Vez
necilerde Üniversite, Karagümrük: 
Ahmed Suad, Bakırköy: Hilâl, Sarı
yer: Osman, Tarabya, Yeniköy, Emir-
gân, Rumelihisanndaki eczaneler, 
Aksaray: Cerrahpaşada Şeref, Beşik
taş: Süleyman Recep, Fener: Emilya-
di, Beyazıd: Kumkapıda Belkls, Ka
dıköy: Pazaryolunda Rıfat Muhtar, 
Modada Alâaddin, tjsküdar: İmra-
hor, Küçükpazar: Hasan Hulusi, Sa-
matya: Yedikulede Teofılos, Alem 
dar: Ali Rıza, Şehremini: Topkapıd; 
Nâzım. J 
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Kayser, müzaheret isteğine karşı Osmanlı 
devletine nasihat vereceğini söylüyor 

Baron Derental 1908 kânunusani
sinde bir nutkunda Avusturyamn şi-
löüalî Arnavutlukta inşa edeceği de
miryolundan bahsetmişti.. ;: 
• ̂ Bunımla iki müttefikin - Avustur
ya ve İtalya - Arnavutluk 'fiakkında 
takib ettikleri emel ve mşölaatlerin 
çaifpıştıklan kati olaraK, «tneydana 
kçlgıulmuş oldu. İtalya e^^^ Romamn 
gfjBirbden - şarka yollarını fekib ede
cek projeler için Sırbistan.ile itilâf 
etti. 

Avusturya ise şimalden cenuba in
mek istiyordu. Bu emel İtalyan ta
savvurlarım yukandan aşağıya kesi
yordu. 

Artık Arnavutluğun bu iki mütte
fik arasmda yeni bir Şlezvig - Holştayn 
olup olmıyacağı siyasî bahislere mev
zu teşkil ediyordu. 

Avusturya tarafım tutan Bulgaris
tan da Arnavutluk siyasetinde ve 
mukadderatında kendisini yabancı 
sajnmıyordu. Önde Avusturya, Yuna
nistan, Bulgaristan ile İtalya, Sırbis
tan, Karadağ; arkada Rusya; daha 
arkada ve gölgede İngiltere, Fransa! 

Bütün bu devletlerin karşısında 
çırpınan Arnavutluk; yeni daldığı 
meşrutiyet hayatının gürültüleri için
de yuvarlanan ve Arnavutluğun beş-
yüz senelik sahibi olan Osmanlı dev
leti! Bu didişmelerden, çekişmelerden 
ne netice hasıl olacaktı? jjfi şıktan bi
risi: 

Ya Osmanlı devleti hakikî bir garb 
devleti halini alacak; bu takdirde Ar
navutluk ta kendi mümeyyiz vasıfla
rını muhafaza ile beraber Osmanlı im
paratorluğu içinde tabiî bir inkişafa 
mazlıar olacaktı. 

Yahut genç Türkler kurmağa mu
vaffak oldukları eseri yaşatmağı ba-
şaramıyacak, milliyet cereyanları Av-
rupada Osmanlı imparatorluğunu 
parçalıyacaktı; bu takdirde de bir Ar
navutluk teşkiU gecikmiyecekti. Bal
kan harbi bu ikinci neticeyi verdi. 

Arnavutluğun Osmanh devletile ne 
mülken rabıtası, ne de hududu kaldı. 
Müverrih Albert Sorel (on sekizinci 
asırda şark meselesi) eserinde (işte 
bir asır var ki şark meselesinin halli
ne çalışılıyor. Bu mesele halledildi sa
nıldığı gün Avrupa Avusturya mesele
sinin içtinabı kabil olamıyacak suret
te ortaya çıktığını görecektir.) de
mişti. 

Müverrih Avusturya meselesinin 
hallini şark meselesinin hallinden 
sonraya tehir ediyordu. Dünyayı tu
tan bir keşmekeş bu iki meseleyi bir
den halletti! 

Avusturya - Macaristan imparator
luğu nüfusu arasında Slar unsuru 
arttırdıkça kendi harabîsini tesri etti
ğini farkedemiyordu. Bosnamn Avus
turyamn teşebbüsü ve müttefiki Al-
manyanın müzaheretile vaki olabilen 
ilhakı milletler arasındaki muahede
lere Umumî harbde Almanya şanselye-
sinin Belçika bîtaraflığını ihlâl mese
lesinde kullandığı -paçavra kâğıd;) 
nazarile bakılmasına bir mukaddeme 
teşkil eylemişti. 

Bu hal milletler arasında işlenmiş 
bir cürümdü. Almanya mütteîiki olan 
mücrime zahir oluyordu. Bı\ misale 
müsaade etmek Avrupayı sonra en bü
yük felâkete sevkedecekti. 

Bosna ve Herseğin ilhakının Sırbis-
tanda hasıl ettiği aksülâmel altı sene 
sonra Saray Bosna cinayetini, bu ci
nayet Umumî harbi. Umumî harb de 
Avusturya - Macaristan imparatorlu
ğunun inhilâlini hazırladı. 

Cihan harbi Osmanlı imparatorlu-
ğile Avusturya imparatorluğunu ve 
Karadağ hükümetini ortadan kaldı
rınca Arnavutluk sij'asetinde çarpış
mak nöbeti de İtalya ile Yugoslavya-
ya geldi. Bugün İtalyaya müsaid gö
rünen bu siyasetin acaba yannı ne 
olacak? 

P a m u k ip l iğ i ! 
Girid hıristiyanlan 1770 de Rus do

nanması Ege sularında göründüğü 
vakit ilk defa ayaklanmışlardı. İkinci 
isyanları Yunan istiklâli esnasında 
1821 den (1830) a kadar dokuz sene 
sürmüştü. 

Bundan sonra da 1833 de, 1840 da, 
1856 - 1858 de. 1866 - 1868 de, 1877 -
1878 de, 1889 da adada mühim ihti
lâller görülmüştü. 

Fakat askerle çatışmalar, müslü-
man ve hıristiyan Giridlller arasmda 
vuruşmalar, cinayetler, kıtaller devle
te karşı isyansız geçen senelerde de 
hiç eksik olmamıştı. Girid adası Os
manlı - Yunan muharebesinin mü
sebbibi olmuştu. Bu harbde Yunanis-
tanm mağlûbiyeti adanın ilhakı emel
lerine uzun bir vade vermek zarureti
ni hasıl etmişti. Avrupaca adaya muh
tariyet temin olunmuştu. Fakat Girid 
hıristiyanlan adalarında serbestiyi 
ve muhtariyeti değil, ancak Yunanis-
tana iltihakı istiyorlardı. 

1896 dan itibaren Avrupada Giri-
din bir gün Yunanistana iltihakı em
ri vaki haline gireceği kanaati umu-
men kabul olunuyordu. 

Fakat bu yavaş jravaş, tedricî adım
larla, sadmesiz olmaUydı! Büyük gü
rültü Avrupa konserinde kulaklan 
tırmalardı. 

1897 de devletler 'Sunanistana (ha
li hazırda Girldin Yunanistana ilhakı 
kabil değilse de adanm muhtariyetle 
idare edileceğini) temin ederek Yu
nan gemi ve eskerlerirün Giridden çe
kilmesini isterken Babıâliden de (Gi-
ride verilen muhtariyet, adadaki Os
manh kuvvetlerinin tedricen azaltıl-
masım istilzam edeceğinden Yunan 
askerleri çekildikten sonra Osmanh 
askerinin de kalelerde toplanmasını) 
taleb eylemişlerdi. 

Giridlilere de (padişahm hüküm
ranlık hukuku altmda tam bir muh
tariyete nail olan adamn dahilî işleri 
Babıâlinin kontrolünden tamamen 
azade bulunduğunu) ilân eylemişler
di. 

6 Eylül 1898 de Kandiyede vaki 
olan kıyam esnasmda İngiliz zabit ve 
askerlerinden de 50 kadarının katil ve 
cerhedilmesi üzerine dört «hami» -öev-
letin - İngiltere, Fransa, İtalya, Rus
ya - İstanbuldaki elçileri tarafından 
Babıâliye verilen ültimatomda (bir ay 
içinde Osmanlı askerlerinin adadan 
çekilmesi, muayyen tarihe kadar çe
kilmediği takdirde dört devletin ken
dilerini Giridde padişahın hükümran
lık haklarına riayete mecburiyetten 
vareste tutacakları, adada ahali ek
seriyetinin dileklerine muvafık bir re
jimin tatbiki için tedbirler ittihaz ede-
cekleri> bildirilmişti. 

Almanya imparatorunun 1898 de 
ikinci defa Istanbulu ziyaretinde mih-
mandan Turhan paşa Girid mesele
sinde devletin bütün ümidi padişahın 
büyük dostu Alman imparatorunun 
müzaheretinde kaldığını söylemesine 
karşı Kayser: 

— Osmanlı devletine en iyi, en ha
lisane tavsiye ve nasihatleri her vakit 
ibzal edeceğim! cevabını vermişti. 

Almanya imparatoru müzaheret et
miyor, yalnız nasihat veriyordu. Bu 
nasihatler de devletlerin mukarrera-
tına boyun eğmek lüzumu dairesinde 
devredip duruyordu! 

İngiltere Bağdad demiryolu işini 
başarmak için İstanbula kadar gel
mek zahmetini ihtiyar eden Almanya 
imparatorunun şarka dair siyasî me
selelerde aczini gösterip Abdülhami-
din kulağını bükmek istiyor gibi Giri-
din tahliyesinde ısrar ediyordu. 

Nihayet Abdülhamid itibarî dahi 
olsa hükümranlık haklarını muhafa
za için askeri çekmeğe muvafakat et
meği zarurî görmüş, teşrinisani orta
sında askerler vapurlara bindirilmiş
ti. 

Türk - Yunan muharebesi bidaye
tinde Rusya Yunan kralının oğlu 
prens Jorju Girid valiliğine namzed 
göstermişti. 

Bundan o zaman Osmanlı hüküme
ti de Yunanlılar da memnun kalma
mışlardı, ilhak istiyen Etniki Eterya 
cemiyeti Giridin Osmanh devletine tâ
bi bir prenslUc haline konulmasım 
protesto bUe etmişti! 

Babıâli ise bu namzedlikte ilhaka 
doğru atılmış bir adımdan başka şey 
görmemişti. Babıâliyi ikna için aczile 
istihza edilircesine o zaman (bir Yu
nan prensinin Girid vahşi olması pa
dişah için şan ve şerefi badi bir mua
mele gibi telâkki edilmesi lâzım gele
ceği) söylenilerek Osmanh hükümeti 
ikna edilmek istenilmişti! Fakat Ba-

' bıâli bu şan ve şeref heyulâsile kandı-
rılamamıştı. (Arkası var) 
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İstanbul — öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 
Türk musikisi, 12,50: Havadis: 13,06: 
Muhtelif plâk neşriyatı, 14: SON. 

Akgam neşriyatı: 18: Çocuk tiyatrosu 
(TUtU Ue MltU ormanda), 19: NebU oğ
lu İsmail Hakkı ve arkadaşlan tarafm-
dan Türk musikisi ve halk sarkılan, 19,30: 
Spor musahabeleri: Eşref Şefik, 19,56: 
Borsa haberleri, 20: Cemal Kâmil ve ar
kadaşları tarafmdan Türk musikisi ve 
halk şarklan, 20,30: Hava raporu, 20,33: 
Ömer Rıza tarafmdan arabca söylev, 
20,45: Fasü saz heyeti: OkuyajüaB Kü
çük Safiye, İbrahim,, Ali: Kanun Mu
ammer, klârinet Hamdi, keman Cevdet, 
tanbur Selâhaddin, ut Cevdet Kozan. 
(Saat ayan), 21,15: Bedriye Tüzün Şan: 
Orkestra refakatUe, 21,45: ORKESTRA: 
1 - Lehar: Cloclo potpourri, 2 - Trans-
lateur: Valse reverie, 3 -Delibes: Mazur
ca, 4 - Pinozzi: Serenade, 22,15: Ajans 
haberleri, 22,30: Plâkla sololar, opera ve 
operet parçalan, 22,50: Son haberler ve 
ertesi günün programı, 23: SON. 

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

Akşam neşriyatı: 18,30 - 19: Muhtelif 
plâk neşriyatı, 19 - 19,30: Türk musikisi 
ve halk sarkılan (Servet Adnan ve arka
daşlan), 19,30 - 19,45: Saat ayan ve arap-
ça neşriyat, 19,45 - 20,15: Türk muslkM 
ve halk şarklan (İnci ve arkadaşlan). 
20,15 - 20,30: Meteoroloji mevzuunda ko
nuşma: Tevfik Göymen, 2030 - 21: Plâk
la dans musikisi, 21 - 21,15: Ajans ha
berleri, 21,15 - 21,55: Stüdyo salon orkes
trası: 1 - Offenbach: Les Briganda, 2 -
Neruda: Berceuse Slave, 3 - Tschaikowsky: 
Romanze, 4 - Liszt: Nottumo, 5 - Ho-
negger: Le camp de saüi, 6 - Lalo: 
Tristesse, 21,55 - 22: Yarınki program ve 
İstiklâl marşı. 

Bugrünkü Avrupa programı 
Saat 20 de 

Peşte 20 de, çigan muzikası — Berlin 
20,10 da, eğlenceli muzika — Frankfurt 
20,10 da, konser — Kolonya 20,10 da, 
konser — Königsberg 20,10 da, balo eğ
lenceleri — Münih 20,10 da, operet ve 
film havaları — Stuttgart 20,15 de, kon
ser — Florans 20,25 de, mandolin kon
seri — Brüksel 20,15 de, hafif muzika — 
Strasburg 20,20 de, hafif muzika — Radlo 
Toulouse 20,20 de, eğlenceli konser — 
Londra 20,20 de, eğlenceli konser — Or
ta İngiltere 20,20 de, dans muzikası — 
Roma 20,30 da, eğlenceli muzika — Bük
reş 20,05 de, banjo konseri — Prag 
20,35 de, Çek operet muzikası. 

Saat 21 de 
Frankfurt 21 de, konser — Kolonya 

21 de, konsere devam — Königsberg 
21 de, balo eğlencelerine devam — Leipzig 
21 de, hafif muzika — Münih 21 de, ope
ret ve filim havalan — Berlin - Hamburg 
21,10 da, dans akşamı >— Sottens 21,30 da, 
opera muzikası — Radlo Toulouse opera 
havalan ve konser — National 21 de, 
konser — Lüksemburg 21,40 da, konser — 
Varşova 21,10 da. konser — Bükreş 
21,15 de, senfonik konser — Beromünster 
21 de, konser. 

Saat 22 de 
Berim - Hahıburg 22 de, dansa de

vam — Frankfurt 22 de, konser — Leipzig 
22 de, kosere devam — Stuttgart 22 de, 
güzel bir akşam konseri — Königsberg 
22,25 de. eğlenceli klâsik muzi
ka — Lyon 22,30 da, konser — Strasburg 

22,30 da, konser — Toulouse P T T 22,30 da, 
gala gecesi konseri — Londra 22,15 de, 
konser — Roma 22 de, Kovançlna ope-
rasi — Sottens 22,45 de, operet muzika
sı — Beromünster 22,55 de, radyo or
kestrası — Prag 22,25 de, konser — Peşte 
22,25 de, konser. 

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

Hamburg 23,30 da, gece muzikası — 
Breslav - Stuttgart, Münih 23,30 da, halk 
ve dans gecesi — Viyana 23,30 da, eğlen
celi konser — Strasburg 23,30 da, kon
ser — Radio Toulouse 23,30 da, dans mu
zikası — Milano 23,35 de, keman konse
ri — Lüksemburg 23,30 da, senfonik kon
ser — Varşova 23 de, konser. 

Saat 24 den itibaren 
Peşte 24 de, dans havalan — Deutsch-

landsender 24 de, dans muzikası — İn
giliz istasyonları 1,05 den itibaren dans 
muzikası — Brüksel 24 de, gece muzi
kası — Radlo Toulouse 1,15 de, Travlata 
operası parçaları ve gece muzikası — 
National 1,15 de, dans muzikası — Mi
lano 24,15 de, dans muzikası. 

14 Kânunusani 938 Cuma 
İstanbul — Öğle neşriyatı: 12,30: Plâkla 

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

Akşam neşriyatı: 17: İnkilâb dersi: 
Üniversiteden naklen Receb Peker ta
rafmdan, 18,30: Plâlda dans musikisi, 
18,45: Saz eserleri: Kemani Reşad, piya
nist Feyzi, 19: Konferans: Çocuk terbi
yesi, Ali Kâmi Akyüz, 19,30: Beyoğlu 
Halkevi gösterit kolu tarafmdan temsil, 
19,55: Borsa haberleri, 20: Necmeddin 
Rıza ve arkadaşlan tarafmdan Türk mu
sikisi ve halk sarkılan, 20,30: Hava ra
poru, 20,33: Ömer Rıza tarafından arab
ca söylev, 20,45: Bayan Muzaffer Güler 
ve arkadaşlan tarafmdan Türk musikisi 
ve halk sarkılan. (Saat ayan), 21,15: 
ORKESTRA: 1 - Fucik: Marche, 2 -
Tschaikowsky: Andantino in modo can-
zonne, 3 - Drigo: Pizzicato, 4 - Ponchlelli: 
Danza delle ore, 5 - Tosti: Parted, 22,15: 
Ajans haberleri, 22,30: Plâkla sololar, 
opera ve operet parçalan, 22,50: Son ha
berler ve ertesi günün programı, 23: SON. 

Bursada ( Akşam ) m 
satış yeri 

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

KAPTAN PAŞA GELİYOR 
Tarihî Deniz Romanı 

Yazan: İskender F. Sertelliı Tefrika Na 114 

Duman Ahmed mezarlığın ortasından geçerken, fırtına 
başlamıştı. Edirnekapı feneri uzaktan görünüyordu 
Rüzgârın uğultusu kulak zarım 

patlatacak kadar sert ve korkunçtu. 
Saraybumunu dönmüşler.. Yenicar 
mi önünden Halice girmişlerdi. 

Burada rüzgâr, fırtma durmuştu. 
Şimdi ikisi de küreğe sanlmışlarâı. 

Balyozlar köşkü, Esnaf iskelesi, 
daha sonra Cibali, Dökümhane, Ay-
vansaray kıyılanndan geçerek Eyüp-
sultana doğru gidiyorlardı. 

Tipi dinince gökyüzündeki yıldız
lar tek tük belirmeğe ba^ilamıştı. 
Tersane önündeki kırmızı fenerle
rin ışığı ince bir şerid halinde karşı 
yakaya uzamyordu. 

Kayıkçı İbrahim kürek çekmekten 
kızışnuştı. Sırtı âdeta terlemiş gi
biydi. Ahmed de ondan az yorgun 
değUdi. 

İbrahim kendi kendine: 
—, Şaka mı bu, aslamm! Böyle ha/-

vada Üsküdardan Eyübe gelecek kaç 
babayiğit bulunur tstanbulda? 

Diye söyleniyordu. 
Ahmed, Deli İbrahimi çok sev

mişti. 
—• Seni gemilere alsam çalışmaz-

mısm, İbrahim? 
— Çalışınm, gözüm! Çalışmaz olur-

muyum? Fakat, adım deli diye çıkmış 
bir kere. Beni gemilere alırlar mı hiç? 

— Sen bana söz ver. Ben, donan
ma bir daha sefere çıkarsa, seni ya-
mma alınm. 

— Allah razı olsun senden! Ölün
ceye kadar dua ederim sana. Ve böy
le bir iyilik yaptığın için, katiyen 
pişman olmazsın! Çünkü ben iyilik 
unutmam. Kolumdan tutup kaldı
rana canımı veririm. 

« A ş k ı n g ö z ü kö rdür . . , n e ö l ü m 
g ö r ü r , n e f ı r t ına ! . .» 

Deli İbrahim boğuk bir sesle ba
ğırdı: 

— Caminin önündeki iskeleye ya
naşalım mı? 

Ahmed: 
—• Nereye yanaşırsan yanaş, dedi, 

hel bir karaya ayak atahm da... 
Kayık, büyük caminin önündeki 

Hünkür iskelesine yanaşmıştı. 
Ahmed atladı. Hemen paraya sa

rıldı. 
Arkasından Deli İbrahim de indi. 
İskelenin üstünde duruyorlardı. 
İbrahim: 
— Ben para istemem, dedi, kayığı 

şuradaki kayıkhaneye çekip seninle 
beraber geleceğim! 

— Benimle beraber mi geleceksin? 
— Evet... Seni bu ıssız yollarda 

yalnız bırakır mıyım? 
— Ben bu yollardan lik defa git-

miyoiTim ki . . . 
— Ne olursa olsun, ben de gele

ceğim. 
Kayığı bir kenara çekti. 
Ahmed, bu genç ve deli-şmen ka

yıkçının gösterdiği sevgiye karşı: 
«Haydi git, istemem!» diyemedi. İb-
rahimin o gece gösterdiği fedakâr
lık para ile elde edilemiyecek kadar 
büyük ve değerliydi. 

— Pek âlâ, dedi, öyleyse şuradaki 
hana gidelim de ahırdan iki at ,çıka-
rahm. Birine sen binersin, birine de 
ben. 

Hancıyı uyandırdılar. Ahırdan iki 
at çıkarttılar. Orada Duman Ahme-
di herkes tanırdı. 

—. Bu vakit nereden geliyorsun a 
kuzum? 

Diyen hancıya Ahmed Tersaneden 
geldiğini söylemişti. 

Ahmed ayağımn topuğunu hay-
varun karmna dokundurdu. At kiş-
niyerek seğirtti. Dar bir yoldan ge
çerek Eyüpten aynldılar. 

Kısa bir yokuş çıktıktan sonra, 
uzun servileri çıtırdıyan mezorhğa 
dalmışlardı. Mezarhğm ortasmda bir 
yol vardı. Ahmed - kestirme olsun 
diye - her zaman bu yoldan giderdi. 
İbrahim, Ahmedin arkasından geli
yordu. Duman Ahmed korku bil
mezdi. Deli İbrahim de cesur bir 
gençti.. Fakat o geceye kadar böyle 
korkunç bir mezarlıktan geçmemişti. 

— Bu ne ıssız yol, aslanıml Mo-
sar taşlan, canlanmış ölüler gibi itt-
sana uzanıyor. Neredeyse boğazıma 
sanlacaklan 

Diye söyleniyordu. 
Sahilde fırtına dinmişti. Lâkla 

karada yol uzadıkça ve dağa dognı 
yükseldikçe keskin poyraz rüzgârı 
bıçak gibi insamn jrüzünü kamçıb' 
yor, ve servüerin çıkardığı uğultulac 
gittikçe artıyordu. 

Mezarhğm ortasma gelmişlerdi. 
Deli İbrahim dayanamadı. 
Tekrar sordu: 
— Bir hastamz mı var? Üsküdar

dan buralara gece vakti mühim blıl 
sebep olmadan gelinmez, değil mi? 

Duman Ahmed, İbrahimln mera
kım izale etmek istedi. O, temiz yü
rekli bir gençti. Ahmed ondan der
dini saklamadı. İçini döktü: 

— Aşkın gözü kördür, yavrum! N© 
ölüm görür, ne de fırtma... 

— Bunu akşamdanberi neden söy
lemedin a kuzum? Bu hastahğı ge
çen yıl ben de çekmiştim... 

—f Nasıl kurtuldun sonra?... 
— Babası kaçırdı benden. Konya-

ya gittiler. 
— Kurtuldun demek?! Ne mutlu 

sana. 
— Kurtulamadım... Kurtulsay-

dım, bu hale gelmezdim. Bir sabah 
onun kaçtığını duyımca, deli gibi 
kendimi Çamlıcaya attım. Günlerce 
izini aradım, bulamadım. 

— Hâlâ seviyorsun demek?... 
— Sevmek te lâf mı? Onun kar 

dar güzel, onun gibi sevimli bir ka
dın göremiyoiTim aı-tık. O bir tane 
idi., eşsiz bir kadındı vesselam! 

— İşte, ben de tıpkı senin gibi
yim, İbrahim! Bu gece Mihrimah 
sultamn sofrasında idim. Gündüz
den davetU olmasaydım, gitmiyecek-
tim. Gece olunca aklım burada kal
dı. Israr ettiler, kalmamı söyledi
ler. Soframızda melek gibi güzel bir 
de kadın vardı amma, dedipn gibi, 
benim gözüme hiç bir şey görünmü
yordu. 

— Sevgilini yalnız bırakmamak 
için dönmeğe karar verdin; yola çık-
tm, değil mi? 

— Evet. Fakat, ben evliyim. 
— Daha iyi ya. çöpçatan, tam çat

mış demek. Allah mesud etsin. Çok 
oldu mu dünya evine gireli? 

— Üç ay oldu... 
— Çok ta yeni imişsiniz., hakkm 

var gözüm. Fakat, bu tehlikeli yol
culuklar sık sık olursa, bu ıssız yol
larda seni bir gece harcayıverirler. 
Yazık olur canına! Biı- daha geç kal
ma böyle! 

« N e y a z ı k . , g ü v e n d i ğ i m 
d a ğ l a r a k a r y a ğ m ı ş ! . . » 

İki kardeş gibi konuşarak gidi
yorlardı. 

Mezarlığı geçmişler, Mısır tarlası
nın kenarındaki düz ryoldan atlar 
rını sürmeğe başlamışlardı. 

Eedimekapmm üstündeki büyük 
karakol feneri uzaktan görünüyordu. 

Duman Ahmed mınldandı: 
—» Evimiz, feneri geçince hemen 

oracıktadır. Geldik artık. Yoruldun 
mu? 

— Seninle Bağdada gitsem, yorulr 
mam! 

— Akdenize benimle birlikte gele
ceksin, değil mi? 

— Söz verdim ya yolda... 
Ahmed güldü: 
— Eh, olur ya... Denizde verdiğin 

sözü, belki karada ımutursun! 
— Merdin sözü denizde de, karada 

da birdir. Ben, kalp akçe kullan
mam. 

Edimekapısmdan geçiyorlardı, 
betçi aseslerden biri: 

— Uğurlar olsun, Ahmed reisi 
Diye seslendi. 
Duman Ahmed bir kelime ile 

vap verdi: 
— Eyvallah... 
Biraz yürüdükten sonra dar 

sokağa saptılar., ikinci kapmın önün
de durdular. 

(Arkası var) 
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13 Kânunusani 1936 
A K Ş A M Sahife- İli, 

Budapeşte konferansı 
bitti, tebliğ neşredildi 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
3 _ Avusturya ve Macaristan de

legeleri, komünizme karşı sarih mu
halefetlerini teyid eylemişler ve aynı 
prensiplerden mülhem olan İtalyan -
Japon antikomintem paktın sempa
ti ile selâmlamışlardır. Bu delegeler, 
memleketleri dahilinde komünist 
propagandasına karşı bütün kuvvet
leri ile mücadele etmek hususundaki 
kararlarını teyit etmişlerdir. 

4 — Avusturya ve Macaristan de
legeleri, Başkumandan general Fran-
co hükümetini İspanyanın ve butun 
İspanyol müstemlekelerinin meşru 
hükümeti olarak katî surette tanı
mak kararlarını İtalyan delegelerine 
bildirmişlerdir. 

Üç hükümet mümessilleri, bu kara
rın, İspanya ile diğer milletler ara
sındaki münasebetlerin normalleşme
sine ve Avrupanm sulha kavuşması
na hakikî bir yardım teşkil eylediği^ 
fikrindedirler. 

5 — Avusturya ve Macaristan de
legeleri, İtalyan hükümetini Milletler 
cemiyetinden çekilmeye mecbur eden 
muhik ve mühim sebeblerden kaydı-
malûmat etmişler ve böyle bir kara', m 
Milletaller cemiyetinin terkinde ga
yelerinde ve imkânlarının vücuda ge
tirdiği derin neticelerini müşahede 
eyledikten sonra, MilletUer cemiyeti
nin ideolojik bir grup mahiyaetim 
alarnıyacağı ve almaması lâzım geldi
ğini beyan etmişlerdir. Böyle bir ihti
mal karsısında, Avusturya ve Maca
ristan , Milletler cemiyeti ile olan 
münasebetlerini yeni bir tedkike tabı 
tutmak hakkını muhaiaza etmekte
dir. 

6 — İtalya ve Avusturya mümessil
leri, hükümetlerinin Macaristaı^.m 
askerî silâhlanma bakımından tam 

-müsavatını tanımakta olduğunu bir ke
re dha: teyid eylemişlerdir. Üç hükü
met mümessilleri, bu prensipin ça
buk bir surette filiyata çıkarılmasını 
lüzumlu telâkki etmektedir. 

7 — İtalya ve Avusturya mümessil
leri, hükümetlerinin Macaristan ve 
Romanya arasındaki münasebetlerin 
inkişafını büyük bir alâka ile takb 

Sultanahmed 
meydanı 

eylemekte olduğunu bildirmişlerdir. 
Bu mümessiller, Macaristan - Roman
ya münasebetlerinde şayanı memnu
niyet bir neticenin Tuna havzaSmda 
sulhun takviyesine mühim surette 
yardım edeceği fikrindedir. 

8 — Üç hükümet mümessilleri, eko
nomik vaziyeti tedkik etmişler ve ya
kında vücuda getirilen esaslar dahi
linde üç memleket arasındaki tica
ret mübadelesinin fazlaJaştınlma-
sına bütün vasıtalarla devam huşu-" 
sunda mutabık kalmışlardır, 

9 — Üç hükümet mümessilleri, si
yasî faaliyeti, hakikî sulh ve imar 
hedeflerine ve mületler araSmda daha 
iyi bir anlaşmaya müteveccih 
bulunan bütün devletlerle iş birliği 
yapmak hususundaki müşterek azim
lerini teyit etmişlerdir. 

Fransada tevkifler 
Patronlarbirlîği binasında 

yapılan suikasd henüz 
aydınlanamadı 

Paris 12 — Tevkif edilen Locuty, 
Vogeli gizli teşkilât yapaiı İ. C. S. A. 
R. grupuna dahil olmakla İtham et
miştir. Vogel bunu inkâr etmiştir. 
İstintak hâkimi Metenier'i dinlemiş
tir. Bu da Locutynin ithamlarmı red-
detmişitri. 

Bir ay evvel patronlar birliği bina
sına yapılan suikasd tahkikatı hak
kında yeni birşey tebliğ edilmemiştir. 
Mevkuflar arasında muvacehe yapı
lacaktır. Adliye Nazırı bu sebeble şim
dilik mevkufların kimse ile görüş
memeleri ve ayrı ayrı bulunmaları 
lâzım geldiğini söylemiştir. 

Tahvi l ler in mübade les i 
Ankara 12 (Telefonla) — 1334 -

1918 dahilî istikraz tahvillerinin 1938 
ikramiyen tahvilleri ile, 1933 Türk 
borcu tahvillerinin de dahilî istikraz 
tahvilleri ile mübadelesine dair kanun 
lâyihası İktisad ve Maliye bütçe 
encümenlerince müzakere edilerek 
hükümetin teklif ettiği şekilde kabul 
edilmiştir. 

(Baş tarafı birinci sahifede) 
Cadde Köprü başından Yüksekkal-

dınma kadar bu suretle gelecek, 
yüksekkaldınmı solda bırakarak, 
dar sokaklar genişletilmek suretile 
Taksime doğru uzıyacaktır. Bu cad
dede bir viadük (kemerli köprü), bir 
de tünel bulunacaktır. 

B. Proste'a göre burada viadük 
yapmak şarttır, tünele gelince, o 
noktanın tünel veya yarma yapıl-
masım yol mühendislerinin reyine 
terketimşitr. 

Başvekil B. Celâl Bayar İstanbulu 
son ziyaretinde, o zaman hazır olan 
bu bulvann maketile yakından alâ
kadar olmuş, izahat almış, plâm çok 
beğenmiştir. 

Muhlddin Üstündağm Ankaraya 
götürdüğü plânlar tasdUc edüdiği 
takdirde, evvelâ Karaköy - Taksim 
bulvarı için lâzım gelen istimlâk İşi
ne ve Sultanahmed meydanının ima-ı 
rı projesinin tatbikine başlanacak-' 
tır. 1940 da Gazi köprüsü inşaatmin 
bitmesi çok muhtemeldir. 1941 de
de, bu sene temeli atılacak olan, Şeh-
zadebaşı konservatur ve tiyatro bi
nası ikmal edilecek, bundan sonra 
Yenibahçenin tanzimine başlana
caktır. 

İlk imar hareketine başlanması için 
beş milyon lira lâzımdır. Hükümet 
bütçeye Istanbula yardım parası ola^ 
rak altı senede ödenmek kaydile yir
mi milyon Ura koyarsa 1944 senesin
de şehrimizin yüzü gülecektir. 

B. Goering Bükreşe 
gelecekmiş 

Sofya 12 — Bildirildiğine göre. ge
neral Goering bir Alman harp hava fi
losunun refakatinde Romanyayı ziya
ret edecektir. Bu ziyaret ayın 25 ine 
doğru yapüacak ve B. Goering Roman-
yada beş gün kalacaktır. 

Yedikleri yemekten 
zehirlenerek ölmüşler 

Havza (Akşam) — Havzamn Musu-
cuk köyünden Abdullah namında bi
rinin, biri bir buçuk, diğeri üç yaşla
rında iki kız çocuğu bakır kabdan ye
dikleri yemekten zehirlenerek ölmüş
lerdir. 

BaŞ} diş, nezle» grip, romatizma, nevralji, kırıklık ve bütÜıl 
ağrılarınızı derhal keser, tcabmda günde 3 kaşe almabilûr» 

Kumbara biri 

ciltli 

TÜRKIYE 
CUMHU RIYETI 

i 2IIWn:BflNKflSI 

MiiMliM 
Grip, Baş, ve Diş ağrıları 

Nevralji, Artrit lzm, R p m a t l z m a 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresi İlânları 

Muhammen bedelleri, muvakkat teminat vç cinslerile miktarları aşağıda 
yazılı üç liste muhteviyatı kayın ve meşe traversler 28/1/938 cuma günü sa
at 15,45 den itibaren sırasile ayrı ayrı veya toptan ihale edilmek üzere kapa
lı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın aünacaktir. 

Bu işe girmek isteyenlerin her listenin hizasında muvakkat teminat ile ka^ 
nunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhitlik vesikası ve tekliflerini ay-
m gün saat 14,45 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lâzımdır. 

Şartnameler 141 kuruşa Eskişehir, İzmir, Ankara ve Haydarpaşa vezne
lerinde satılmaktadır. (205) 
Eksiltme listesi Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

Lira Kr. 
No.: 1 

2 
3 

Kayın 
» 

(Kaym 
(Meşe 

111,000 
33.000 

6,000) 
3,000) 

324.120 
94.710 
28.110 

16714 
5985 
2108 

80 
50 
25 

1/2/1938 tarihinden itibaren: 
1 — Sürat trenlerinde muteber olmıyan tenziUi tarifelere tevfikan bilet 

almış olan alelûmum yolcular trene binmeden evvel istasyonlarda munzam 
ücret tediye ederek sürat trenlerine mahsus munzam biletini almak şartile 
bu trenlerde seyahat edebilirler. 

Sürat trenlerinde muteber bileti olrmyan yolcular hakkında biletsiz mua
melesi tatbik edileceğinden sayın yolcuların her halde trene binmeden evvel 
biletlerini temin etmiş olmaları kendi menfaatları iktizasmdadır. 

2 — Sürat trenlerinde muteber olmıyan tenziUi bilet hamili yataklı va
gon yolcularının sürat trenlerinde seyahat etmek için tediye edecekleri mun
zam ücret, umumî tarife ücretinin yüzde on iki buçı^a indirilmiştir. (202) 

Şehitlikleri imar cemiyetinden: 
Cemiyetimizin senelik heyeti umumiye toplantısı 16/1/938 pazar günü sa

at 14 de Cağaloğlunda Halkevi salonunda yapılacaktır, gaym azanın teşrifleri 
rica olunur. 

İSTANBUL 
TİCARET ve ZAHİRE BORSASİ 

12/1/938 
F İ A T L A B 

CtNSt AgaSı Tukan 
Kr. Pa. Kr. P«. 

Buğday yırmuşak 5 34 6 — 
Buğday sert 
Arpa Anadol 
Aıpa yemlik 
Çavdar 
Mısır beyaz 
Mısır san 
Keten tohumu 
Kaplıca 
Nohut natürel 

5 27 5 30 
4 12i 4 15 
4 24 4 26 
6 — 
3 38 
4 25 

10 28 
3 20 
5 la 

iç fındık 
Peynir beyaz 

34 — 
40 — 

G K I. E N 

Buğday 
Arpa 
Çavdar 
Yulaf 
Susam 
Z. Yağ 
Kepek 
B. Peynir 
Un 
Tlfük 

360 
130 

15 
80 

9 3/4 
62 1/2 
15 
2 1/2 

14 1/2 
2 

Ton 
> 

> 
» 
» 

> 

O 1 D E N 

12/1/938 Çarşamba r ü n ö 
Istanbal Halinde toptsin satılan ymf meyva 

ve sebzelerin fiatleri 
En aşağı En yükseli 

Cinsi Mikyası Flati Fiatl 
Kr. S. Kr. S, 

Pırasa Kilo 3 60 5 — 
Ispanak » 5 — 8 — 
Lahana > 3 50 5 — 
Kereviz kök > 6 — 8 —> 
Kereviz yaprak Demet 3 50 4 — 
Havuç Kilo 4 — 5 — 
Karnabahar » 10 — 20 >-
Pancar » 3 — 2 60 
Yeşil salata 100 Adet 60 — 100 — 
Taze soğan Demet 1 —: 1 25 
Maydanoz > — 40 — 60 
Turp » — 50 — 70 
Balkabağı Kilo 4 — B — 
Kestane kabağı » 4 — 5 — 
Elma Amasya » 15 — 30 — 
Elma Gümüşhane » 7 — 22 — 
Elma Ferik » 7 — 18 — 
Elma İnebolu » S — 12 — 
Armut Ankara > 1 2 — 2 5 — 
Armut Karadeniz » 5 — 6 — 
Ceviz » 7 — 12 — 
Ayva » 5 _ 10 — 
Nar > 9 •_ 13 _ 
Kestane » 6 — 10 — 
Muz » 80 — 120 — 
Kuru üzüm » 13 — 24 —• 
Kuru incir » 10 — 22 —• 

Adet 4 — 6 — 
» 180 — 240 — 
» 130 — 160 — 

Tiftik 11 1/2 Ton 

D I B F t A T L A B 

Buğday: Liverpul 
Buğday: Şikago 
Buğday: Vinipek 
Arpa: Anvers 
Mısır: Londra 
Keten T.: Londra 

5,34 Kr 
4,43 > 
5,90 
4,82 
4,89 
7,79 

Yanlış tabelâlar hakkında 
takibat şiddetlendirildi 

Yanlış imlâü, bozuk şiveli tabelâların 
ortadan kaldınlması için belediyenin 
başladığı takibat son günlerde artmış
tır. Beyoğlunda cenaze levazımı sa
tan maruf iki dükkâmn tabelâlarmda 
çok bariz yanlışlıklara tesadüf edil
miştir. Bu iki dükkân hakkında ceza 
zaptı tutulmuştur. Bundan başka Bey
oğlunda kahve, kakao satan gene ta
nınmış bir dükkânın yaptığı kahveye 
nohud karıştırdığı anlaşılmış ve para 
cezası verilmiştir. 

Ağaç kavunu 
Limon yerli 100 
Limon ecnebi 100 
Por takal ; 

» Dörtyol 64 lük sandık 300 — 320 — 
» Dörtyol 80 lik ı> 220— 250 — 
> Dörtyol 100 lük » 120 — 150 — 
» Dörtyol 150 lik » 120 — 250 — 
9 Alanya 64 lük » 375 — 400 — 
» Alanya 80 lik » 275 — 300 —> 
» Alanya 100 lük » 180 — 200 — 
» Fenike 160 lik » 400 — 500 — 
» Rize 80 lik » 1 8 0 — 1 2 0 — 
9 Rize 100 lük » 100 — 160 — 
» Rize 150 lik » 50 — 8Ö —. 

Mandalina Alanya 100 ededl 150 — 400 — 
» Rize 100 adedi 70 — 100 — 
9 Fenike 100 adedi 250 — 300 — 
9 Bodrum 100 adedi 550 — 600 — 
» Mersin 100 adedi 100 — 250 — 

Yeniden 90 Terkos üşmesi 
tesis edilecek 

Belediye sular idar^^i şehrin su ih
tiyacını karşılamak ü^ere şehrin muh
telif semtlerinde bedava su verecek 90 
terkos çeşmesi daha tesisine karar ver
miştir. 90 çeşmeden altmış beşi Istan-
bulda, yirmi beşi de Beşiktaş, Kasım
paşa ile Beyoğlunun kenar sokakların
da tesis edilecektir. 
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KüÇ 
KÜÇÜK İLÂNLAR 

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

KÜÇÜK İLÂNLAR Pazar, SaU 
Perşembe günleri intişar ede(. 

ve 

J 
1 - İş ARIYANLAR 

BİR TÜRK BATAN İŞ ARIYOR — Cid
dî, çalışkan orta yağlı bir bayan mûMse-
»e ticarethane resmi hususi hastane ve 
mektep gibi yerlerle doktor avukat ya
nında çalışır, bir iş arıyor. İsteklilerin 
son verecekleri ücretle adreslerinin sarih 
olarak Akşam gazetesinde (F A) rumu
zuna mektupla müracaat. — I 

BİR TÜRK BAYAN İŞ ARIYOR — 
Yeni türkçeyi okur yazar İyi bir aUe nez-
dlnde iki yaşından yukarı bir veya iki 
çocuğa bakar. Kalabalık olmamak şartlle 
yemek ve ev işi de yapar. 15 - 18 lira 
arasmda ücretle çalışır ve 22 yaşlannda 
bulunan bir bayan taşraya gitmez, istek
lilerin Üsküdar Doğancılar caddesi 31 
numara (Bayan) rumuzuna tafsilâtlı mek
tupla müracaatları 4 

BİR FRANSIZ BAYANI MÜREBBİYE
LİK ARIYOR — Mükemmel referansları 
vardır. Taksim Bülbüldere Şehid Muhtar 
caddesi 75 No. Edime hanı içinde 8 No. da 
bayan Hrissi'ye müracaat. — 1 

18 YAŞINDA BİR TÜRK KIZIYIM — 
Orja tahsilim var, müessese, idarehane 
veya yaaahanede kâtip olarak çalışmak is
tiyorum, daktilo da bUlyorum. İsteklilerin 
Akşamda (P.) rumuzuna mektupla mü
racaatları. 2 

2 - ÎŞÇÎ ARIYANLAR 

BİR KIZ ÇOCUĞUNA NEZARET — Ve 
ev işlerini görebilecek Türk veya ecnebi 
bir bayana ihtiyaç vardır. Ankarada otur
mak üzere arzu edenlerin Akşamda M. S. 
rumuzuna mektupla müracaatları. 

DAKTİLO ARANIYOR — Bi;- mühen
dis müteahhidin yazıhanesinde çalışmak 
üzere bir daktiloya ihtiyaç vardır, fran-
sızca bilenler tercih olunur. Ankara pos
ta kutusu No. 471 re tafsilâtlı mektupla 
mürcsıat. ~ 8 

YAZIHANEDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZE
RE — Okur, yazar 15 - 17 yaşlarında bir 
gence ihtiyaç vardır. Matbaamız ittisa
linde Kenan matbaası müdürlüğüne mtt-

^facaat. • — 2 

3 - SATILIK EŞYA 
DOKTORLARA MAHSUS DİATERMİ Cİ

HAZI — Yeni denecek derecede gayet az 
kullanılmış Pantatherm - Standard Dia-
termi makinesi ehven fiatle satılıktır. Dl« 
tabibi bay Halil İlyas Ankara caddesi 66 

_ müracaat saati 9 - 12. 

SATILIK OTOBÜSLER — Beyazıd -
Maçka ve Eminönü - Emirgân hatlannda 
satılık otobüsler. İzahat için Beyazıd'da 
îatandart benzin deposuna müracaat. —2 

\ SATILIK OTOMOBİL — 1937 modeU 
az kullanılmış Fiat marlca kapalı küçük 

I bir otomobil satılıktır. İstiyenlerin Ak
şam gazetesi ilân memurluğuna müracaat
tan, _ 4 

SATILIK YAĞU BOYA TABLO — 
(C. Stol Loff) imzasmı ve gayet güzel 
bir manzarayı havidir. 17/1/938 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 13 de 
Bandal Bedesteninde satılacaktır. .— 1 

4 - KİRALIK - SATILIK 
' SATILIK KELEPİR HANE — Beşikta?-
ta Yenimahallede otobüs durak mahal
linde Pınn sokağında yedi oda banyo 
mutfak elektrik ve terkos aynca bol su
lu büyük bir sarnıç ve bahçeyi havi 13 
numaraU hane satılıktır. Ayni sokakta 
Avukat bay Feride müracaat. — % 

* SATILIK TÜTÜNCÜ DÜKKÂNI ARA-
Ĵ riYOR — Tütüncü dükkânı olup satmak g;Iyenler ve kârü İ9 olup sermayeli or-

k istiyenler Akşam gazetesine A. H. 
tümuzile mektupla müracaat etslnlez. 

•" SATILIK EVLER — Kadıköy Altıyol 
fiSzmda Kajnşdağ çeşmesi bitişiğindeki 
89 umaraU büyük ve yanındaki küçük OT-
fer satılıktır. Bahariye 96 avukat bay Sır-
,n Celâle müracaat. , 

) ACELE SATILIK VE KİRALIK HAN — 
ÇemberUtaşta Nuruosmanlyft eaddasind» 

Sal fabrikası ittisalinde köge başında on 
6rt odalı ve altmda cadde üKertn* 

Mstamel dört dükkânı havi 1 No. İl 
1çiaxı acele satılık veya kiralıktır. İstekliler 

ıj^eyoğlunda İstiklâl caddesinde havagazı 
«irketi karşısmda Kristal luraathanesine 
ber gün akşamlan saat 4 - 6 ya kadar 
fnüracaat etmelidir. — 8 

GALATASARAY LİSESİ — Sabık fran-
zca ve riyaziye muallimi, birinci sımt-

onuncu smıfa dahil talebelere der* 
leriı; ve ihzari smıflarm taleblerlni pek 

zamanda hazırlar. S. Oeron Meşrutiyet 
lesl No. 249 Toptaş apartımanı Ho. 7 

eyoglu. m~ 5 

NİŞANTAŞINDA SATILIK FEVKALÂ-
DE NEZARETLİ MÜFREZ UCUZ ARSA
LAR — Nişantaşmda İngiliz mektebi ar
kasında Güzelbahçe sokagmda nezaretli 8 
metre cepheli ve muhtelif derinlikte yek
diğerine bitişik müteaddit arsalar satılık
tır. Bahçekapıda Cermanya hanmda 27 
No. ya müracaat. Telefon: 21468. — 4 

SATILIK ECZANE — Ceyhan,da 20 
senelik kıdemli ve tanınmış Vatan Ecza
nesi sahibinin ahvali sıhhiyesinden dola
yı acele satılıktır. Almak için Ceyhanda 
hlbi Ali Rıza Atasaguna yazı ile ve ya
hut bizzat müracaat. — 5 

SATILIK EV — Fatih Çırçır PenerU 
sokak No. (2) ev ahşap yedi oda, iki 
mutfak, elektrik, tulumba, kuyu ve sar
nıcı havi iki ayn bölük, tramvaya yakm 
fevkalâde havadar Halice umumî man
zarası vardır. Müsait fiatle acele satılık
tır. İçindekilere müracaat. — 6 

5 - MÜTEFERRİK 
ORTA VE LİSE TALEBELERİNE MÜJ

DE — Muktedh: bir muallim riyaziye, fi
zik, fen bilgisi dersleri vermeğe başla
mıştır. Talebelerine az zamanda dersle
rini öğretir ve imtihanlanna hazırlat. 
Akşam gazetesinde A. D. Öğretmen ru
muzuna mektupla müracaat ediniz. — 3 

KİRALIK — Galata'da Mumhane ve 
Şarap iskelesi caddesinde yeni yapılan 
yolcu salonu ve antrepo ve gümrük dai
resi yakınında 24 odalı altında büyük ga
zinosu üstünde taraçası bulunan bina 
kiralıktır. Han, otel, depo ve resmi daire 
olarak kullanılmağa pek elverişlidir. Gör
mek için karşısmda kahveci bay İbrahi-
me, görüşmek için de sahibine müracaat. 

— 8 

DANS BİLMİİ^LERB MÜJDB — En 
kısa bir zamanda iyi dans öğrenmek is
terseniz ve ucuz bin flat ile vakit kaybet
meden profesör Yorgojra müracaat edinil. 
Adres: Beyoğlu Tokatlıjran arkan Topçe-
kenler sokak No. 81, 1 d kat. — 18 

BEYOĞLUNDA GAYET İŞLEK BİB 
KIRAATHANE SATILIKTIR — Ortak ta 
alınır, kâjg temlnatUdır, almak istiyenler 
Sirkecide Paris oteli yanmda berber bay 
Mehmede müracaat etsin. — 1 

BUSUSt RİYAZİYE DERSLERİ — Yük
sek tahsilli bil! muallim orta mektep T* 
lise talebesine husul riyaziye ve flzik 
dersleri vermektedir. Akşamda R. T. ru
muzuna müractıat. — 1 

ALMANCA, İNGİLİZCE VB FRANSIZ
CA — (Bahusus ticaret şubeleri ve ba
kalorya imtihanlarına hazırlık dersleri 
İçin) Berlin ve Oxford Üniversitelerinden 
edebiyat ve felsefe agrej eliğine malik 
ve İstanbulda bir yüksek mektepte lisan 
tedris eden genç bir Alman profesörü hu
susi veya grup halinde dersler vermekte
dir. Esaslı ve en seri yeni usullerle ted
ris eder. Platler mutedUdir. «PROF. M. 
M.» rümuzile (Akşam) a mektupla müra-
caat. _ 

İYİ FRANSIZCA ÖĞRENMEK İSTİ-
YENLERE — Çok kısa bir zamanda Fran-
sızcayı öğrenmek istlyen bir Fransız ba
yan tarafından ders almalıdır. Akşam
da (D N) rûmuzıma mektupla müraca-
atlan. — * 

MEKTUPLARINIZI ALDIRINIZ 
Gazetemiz İdarehanesini adres ola

rak gösteiToiş olan karilerimizden 
M S 

namlarına gelen mektuplan idareha
nemizden aldırmalan mercudur. 

Saclarınızı Dökülmekten Koruyunuz! 

I!/J:MII[< 
SAÇ EKSiRi 

KOMOJEN 
Saçların köklerini kuvvetlendirir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri ta
mamen giderir ve büyüme kabili* 
yetini artırarak saçlara yeniden 
hayat verir. Kokusu Lâtif, kullanışı 
kolay bir saç eksiridir. 

İNGİLİZ KANZUK 
ECZANESİ 

BEYOĞLU - İSTANBUL 

RE O SİL 
Öksürük, nefes darlığı, soğuk 
algınbğı ve göğüs nezlelerin
den sizi kurtaracak en iyi ilâç 
budur. 
Her eczaneden İsrarla isteyi
niz. 

KELEPİR SATILIK DÜKKÂN VB KV — 
SO Ura irat getiren Beyazıtta Ok-

59 No. İl dükkân ile 5 odalı 10 
İl kagir ev acele 240 liraya satüıktır. 

Bktrlk ve su vardır. İçindeki Bekçi Re-
be müracaat. — 6 

Betonarme köprü inşaatı ilânı 

Nafia Vekâletinden: 
1 — Sinop vilâyetinde ve Sinop - Ayancık yolu üzerinde, Karasu Betonar

me köprüsü inşaatı kapalı zarf usullyle münakaşaya çıkarılmıştır. Bu köprü
nün yeni keşif bedeli (48,000) liradır. 

2 — Eksiltme 19/1/1938 tarihine müsadif çarşamba günü saat (16) da 
Nafıa Vekâletinde şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyorıu odasmda yapı
lacaktır. 

3 •— Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak (240) kuruş mu
kabilinde şose ve köprüler reisliğinden almabilir. 

4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin (3,600) liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve bu gibi işleri yapabileceklerine dair Vekâletimizden alınmış mü
teahhitlik vesikaslyle Ticaret odasma kayıth olduklarma dair vesaik ibraz et
meleri lâzımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarım ikinci maddede yazıU saatten evveline ka
dar komisyon'reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktezidir. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. ' (4709) (8699) 

inhisarlar istanbul Başmüdürlüğünden: 
Sirkeci Tuz ambarı zeminine «400» metre murabbaı ahşap müteharrik dö

şeme pazarlıkla yaptınlacaktır. Bu işe ald keşif bedeli «1870» liradır. 
İsteklilerin şartname ve keşifnameyi görmek üzere her gün ve pazarhğa if-

tirâk etmek üzere 18/1/938 sah günü saat 14 de % 7,50 güvenme parasUe birlik
te Kabataşta İnhisarlar Başmüdürlüğündeki komisyona müracaatları. (174X 

Asrî kadın güzelliği 
ve 

Avrupa müsabaka salonlarında 
VENÜS MÜSTAHZARATI 

Venüs Kremi 
Venüs Pudrası 
Venüs Ruju 
Venüs Allığı 
Venüs Kirpik sürmesi 
Venüs Briyantini 
Venüs Kolonyası 

Venüs müstahzaratımn gayet saf, temiz ve pahalı maddelerden yapılması 
ve cildler için sıhhi ve en kıymetli unsurları ihtiva etmesinden bütün dünya 
teşhir ve müsabaka salonlarında müttefikan beyam tebrik ve takdir edilerek 
daima en büyük mükâfat ve altın madalyalar verilmiştir. Ömrümüzün sonuna 
kadar bir Venüs gibi gene, güzel ve cazibeli olmak isterseniz, şayanı emniyet ve 
itlmad Venüs müstahzaratını daima kullanınız. Memleket düşüncesi ve halkı
mıza hizmet maksadile Venüs müstalızaratını kıymet ve değerlerile mütenasib 
plmıyan ucuz fiatlarla satılığa çıkarmaktan müessesemiz müfterihdir. 

Nureddin Evliyazade, Eczayı kimyeviye, Alâtı llbbiye ve Itriyat deposu, 
İstanbul. 

Hazımsızlık 
Hayatın zevkinden insanı mahrum eder. 

PERTEV KARBONAT KOMPRİMELERİ 
Çok temiz bi-Karbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât göz 

önünde tutularak yapılmıştır. Her eczanede satıhr. 

İstanbul beşinci icra memurluğundan: 
Bir borcım ödenmesi için mahcuz olup açık arttırma ile paraya çevrilmesi

ne karar verilen ve tamamına 6000 lira kıymet takdir edilen İstanbul limanı
na kayıth ve Türk sancağını hamil ve kayden uzunluğu 100,04 genişliği 20,D 
ve derinliği 8,05 ve 176,70 gayri safi hacmi istiabisinde ve 89,33 safi rüsum to
nilâtosunda olduğu gösterilen ve 1907 tarihinde Tiryestede inşa edilmiş olup 
100 beygir kuvvetinde kampavunt markaU makinayı havi bir adet iskovatı ka
zam olan ajrrıca bir adet tarama demiri bir adet domuz tırnağı bir adet kan
ca bir metre zincirle beraber bir adet zincir merdanesi üç adet köhne göz de
miri zincirli iki parça bir adet iyi zincir bir kilit demirle bir simens demiri bir 
somun anahtar merdane için sekiz can kurtaran yeleği, iki zincir kihdi bir ras
pa çekiç bir eski yorgan bir yarım rota halat bir anbar kapağı muşambası bir 
tahta yemek masası bir ağaç çift dilli makara bir direk çenberi bir battal bü
yük anale bir salyafora kancası, iki metre kadar boru parçası iki kırvamatafo-
rası bir direk iki abris uydurma üç vinç iki kilit bir ağaç makara dört filika 
mataforası, üç battal makara bir küçük iki büyük bastika üç manivelâlı pım-
tal demiri bir harap kuzina bir su sarnıcı bir çamaşır teknesi, bir borda feneri, 
bir cilyom.bir liman feneri, bir el dümen dolabı, bir ufak ayna, bir raspa çe
kiç, iki el çekici bir ufak zincir kilidi, bir kumanda telgraf, bir çaydanlık bir 
tencere, bir filika servis patalyası, bir baskül mataforası, bir kazan önünde 
mika bir tek külhanlı kazan bir sarfiş kondenser bir goznik fon tulumbası bir 
döğüş ferebji, iki pafta bir ingiliz anahtarı on bir çifte anahtar, on sekiz tek
li anahtar, bir cırcır firazı bir maiUi pusula bir masavlo parakete saati bir mU-
11 sancEik, dört işaret filaması, bir müstamel deniz haritası bir eski barometre
den ibaret avantan mevcut «Geyve» adındaki algarinalı geminin tamamı açık 
arttırmaya çıkarılmış olup 14/1/938 tarihinden itibaren şartnamesi herkesin 
görebilmesi için daire divanhanesinde asılı bulunacak ve 14/2/938 tarihine 
tesadüf eden pazartesi günü saat 14 den 16 ya kadar İstanbul beşinci icra dal- ' 
resinde satılacaktır. Satış peşin para iledir. Arttırmaya iştirak için mezkûr 
gemiye takdir olunan 6000 Uranın yüzde 7,50 nisbetinde pey akçesi veya jnUlî 
bir bankamn teminat mektubu alımr. Mezkûr geminin nefsinden doğan ge
miye muzaf olan bilcümle müterakim vergi ve rüsum ile tellaliye resmi borç
luya ait olup satış bedelinden ödenecektir. Yalmz intUcalden sonraki bekçi 
ve masraflar ile badelihale muhafaza masrafları müşteriye aittir. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ni bulduğu takdirde en çok arttırana 
ihale edilecek aksi halde en çok arttıranm taahhüdü bakı kalmak üzere art
tırma on beş gün daha temdit edilerek 1/3/938 tarihine tesadüf eden sah gü
nü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde arttırmaya devam olunacak ve 
en çok arttırana ihale edilecektir. 2004 No. lu İcra ve İflâs kanımun 126 cı 
maddeshıe tevfikan ipotek sahibi alacaklılar ile bilcümle diğer alacakhlann 
dahi işbu gemi üzerindeki haklarım ve hususile faiz ve masrafa dahil olan id
dialarım evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde Dairemize bildirmeleri lâ
zımdır. Aksi takdirde hakları Deniz sicilli ile sabit olmadıkça satış bedelinin 
paylaştınlmasından hariç kalırlar. Alâkadarların işbu maddei kanuniyeye 
göre hareket etmeleri ve daha fazla malûmat almak isteyenlerin dairemizin 
937/4707 sayılı dosyasma müracaatları ve alacakhların işbu gemiye ait bUcûnv* 
le malûmatı öğrenmiş ve o suretle arttırmaya iştirak etmiş addolımacaklan 
İlân olumu:. (3886) 

Maliye Vekâletinden: 
Eski bronş beş kuruşluklarla yüz paralıklar ve nikel kırk parahklaı; 

1/1/938 tarihinden itibaren bir sene nihayetinde yani 1/1/939 tarihüıde ta
mamen tedavülden kaldınlacaktır. 

Keyfiyet 2257 numarah kanunun sekizinci maddesi mucibince İlân 
olunur. «8620» 

Tabîb ve eczacı alınacak: 
Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğünden: 

tiri tabib ile bir eczacı ahnacaktır. İstekUlerin şartlan anlamak üzere» 
isti^fi ve birer hal tercümesi ile Umum Müdürlüğe müracaatları. (873iy 

Yüce ve görgülü 

BİÇKİ DİKİŞ YURDU 
Tesis Müdttrû: EleniÇorbacıotlo. Tecrübeli ve Beyoî lu Akkanı 
San'atten pek iyi derecede mezun. En son ve çok kolay bir 
usulle Fransız lüks metodla İyi dikiş bilenlere 3 ay, az dlkl^ 
bilenlere 6 ay, hiç bilmlyenlere 9 ay, beyaz çamaşır, erkek 
kostümü, reklâm pardesü, pijama dersleri bayanlara veri
lir. Yüce Kültür Direktörlüğünden musaddt^ eehadetoa" 
me verillz. Adrea - Kumkapı Kadlrga cad. Mo. 93. 
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İLAN 
İktisat Vekâleti îç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Türkiyede Hayat Sigorta işiyle meşgul olmak üzere müseccel ecnebi sigor

ta şirketlerinden Ünyon Hayat Sigorta Kumpanyası bu kerre müracaatla Şir
ketin Türkiye Umumî vekilliğini yapan Şark Kontuvan Türk Limitet Şirketi 
bu vazifeden çekilmesine binaen İstanbulda Galatada Ünyon Hanmda İttihadı 
Millî Türk Sigorta şirketini kura|)anya için ve kumpanya namına, kumpan-
yanm esas mukavelenamesine ve nizamatma ve kumpanya tarafından verilen 
veya bilâhara verilecek olan talimata tevfikan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ye makamatı resmiyesince lüzum görü lecek kâffei muamelâtın icrası zımnında 
Ünyon Hayat Sigorta Kumpanyasını Hükümeti müşarünileyha ve bilcümle Türk 
makamatı resmiyesi nezdinde terasile ve bu maksadla her nevi taahhüdatı nafi-
aya girişmeğe ve ezcümle mevzu bulunan veya ileride vazedilecek olan bilûmum 
kavanin, nizamat. ve t-alimata riayet ve tevfiki hareketi taalıhüt eylemeğte. bi
naenaleyh (1), Hayat sigortası akdi içm vukubulacak teklifatı ahz ve kabule, 
bunlara ait muvakkat sigorta senedatı, sigorta mukavelenamelerini ve zeyil-
namelerini tanzim ve imzaya, sigorta ucuratım tahsil ve mukabilinde makbuz 
itasına, her gûna ihbarat ve tebligatı ahz ve istimale ve ledelicap sigortaların 
tamamın veya kısmen fesh:ni tebliğe, (2) mezkûr sigorta ucuratının ademi te
diyesi halinde mehakimi.aidesi nezd.'nde medyunlara karşı takibatı kanuniye ic
rasına, (3) müddeti munkazi olan, iştira edilen veya eshabı vefat eden Sigorta 
mukavelâtı bedellerini tediyeye, (4) Türkiye Cumhuriyetinin bilûmum memali-
kinde acenta, dellâl ve memur tayin ve azUne, bunların evrak ve hesabatını rü-
yete ve kumpanyaya ait olan her gûna mebaliği tahsile (5) Hayat sigorta mua
melâtından mütevellit bilcümle deavide ve derecatı mehakimin kâffesinde müd-
dei, müddeaaleyh ve şahsı salis sıfatlariyle isbati vücut etmeğe her nevi mü
racaat veya kefalet davalarını ikame ile icap edenlerin dahilî dava edilmelerini 
talebe, haciz vaz ve fekkine, derecatı mehakımm kâffesinde kumpanya leh ve 
aleyhine ikame olunabilecek deavide kumpanyanın hukukunu müdafaaya, 
mümkün ise akti sulha, davadan feragate, murafaa ve muhasamaya, itiraza, her 
nevi ilâmatı istihsâl ve tenfizini talebe, mücrim sigortalılar aleyhine mehakimi 
cezaiyede takibat icrasma ve müddel şahıs sıfatiyle ikamei davaya, vekil ve avu
kat tayin ve intihabına itiraz ve temyizi davaya, balâda muharrer hususattan 
dolayı her nevi evrak ve zabıt varakalarını tanzim ve imzaya, ikametgâh tayin 
ve iraesine, bımdan maada kendi mes'uliyeti tahtında olarak işbu selâhiyetle-
rin cümlesi veya bir kısmı için tensip eylediği bir veya müteaddit eşhas vekile ve 
bımları vazifei vekâletlerinden dolayı ibra etmeğe, icap ederse azil ile yerlerine 
diğerlerini nasba ve bunları da vazifei vekâletlerinden dolayı ibraya, alelûmum 
İktiza eden kâffei hususatı ifaya salâhiyettar olmak üzere Türkiye umumî ve
killiğine tayin edildiğini îîildirmiş ve lâzım gelen evrakı vermiştir. 

Keyfiyet 25 Haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş ol
makla ilân olunur. 

İTeni bir 
C i L D 

Beyaz ve 
yumuşak 

ÜÇUNCU 
GON 

İLÂN 
İktisat Vekâleti îç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 
Türkiyede yangın ve icaza-ve muhtelif muhatarata karşı sigorta yapmak 

üzere müseccel ecnebi sigorta şirketlerinden Ünyon Yangın ve Kaza ve muh
telif muhatarata karşı sigorta kumpanyası bu kerre müracaatla şirketin Tür
kiye Umumî vekilliğini yapan Şark Kontuvan Türk Limitet şirketi bu vazifeden 
çekilmesine binaen İstanbulda Galatada Ünyon Hanında İttihadı Millî Türk Si
gorta şirketi kumpanya için ve kumpanya namına, kumpanyanın esas muka
velenamesine ve nizamatma ve kumpanya tarafından verilen veya bilâhare ve
rilecek olan talimata tevfikan Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde kum
panyanın nizamname! esasisi ve nizamatı sairesi ve mezkûr kumpanya tara
fından kendisine verilen veya verilecek olan talimat ile tesbit edilen hadler da
hilinde her nevi sigorta m.uamelâtı icrasına, Türkiye Hükümeti ve makamatı 
resmiyesince lüzum gösterilecek kâffei muamelâtın icrası için «Ünyon Yangın, 
Kaza ve Muhtelif muhataralara karşı sigorta kumpanyasını Türkiye Hüküme
ti Cümhuriyesi ve bilcümle Türk makamatı resmiyesi nezdinde temsile, bu mak
satla her türlü taahhüdatı nafiaya girişmeğe ve bilhassa elyevm mer'î bulunan 

veya bilâhara mevkii mer'iyete konacak olan bilûmum kavanin, nizamat ve tali
mata riayet ve tevfiki hareketi taahhüt eylemeğ'e ve binaenaleyh (1) teklif 
edilecek sigortaları anifülbeyan talimat ile tesbit edilen hadler dairesinde kabul 
veya akde, bunlara ait muvakkat sigorta senetlerini, sigorta poliçelerini ve ze-
yilnamelerini tanzim ve imzaya, sigorta ucuratım tahsil ve mukabilinde m.ak-
buz itasına, sigortaların tamamen ve kısmen feshine muvafakate ve ledelicap 
bunlann tamamen feshini resen tebliğa (2) mezkûr sigorta ucuratının ademi 
tediyesi halinde mehakimi aidesi nezdinde medyunlara karşı takibatı kanuniye 
icrasına (3) kumpanya hukukunun muhafaza ve vikayesi zımnında hâkim
ler ve memurini adliyeye müracaata, sigorta sahiplerinin beyanatını ahz ve is-
timaa, haşarat ve zararların rizayı tarafeyn ile veya keşif icrası suretiyle ve ya
hut sulhan tesviyesine, ehlihibre veya üçüncü ehlihibre tayin ve azline, ihtilâf 
vukuunda bunların tayin ve azillerini talep ve istidaya, mezkûr ehlihibreler mu
vacehesinde kumpanyayı temsile, her nevi^ifadat ve müddeiyat ve mülâhazatı 
icraya ve tasfiye edüen bilcümle tazminatı tesviyeye (4) Türkiye Cumhuriyeti 
hudutları dahilinde acente, tellâl ve memur tayin ve azline, bunların evrak ve 
hesabatını rüyete ve kumpanyaya ait bilcümle mebaliği tahsile, (5) Sigorta mu-
jımelâtından mütevellit bilcümle deavide ve derecatı mehakimin kâffesinde 
müddei, müddeaaleyh ve eşhası salise sıfatiyle isbati vücut etmeğe ve her nevi 
sulh ve tahkimname imzalamağa ve hakem nasp ve tayin ve azline, her nevi mü
racaat veya kefalet davalarını ikame ile icap edenlere dahilî dava edilmelerini 
talebe, haciz vaz ve fekkine, derecatı mehakimin kâffesinde kumpanya aleyhine 
ikame olunabilecek deavide kumpanyanın hukukunu müdafaaya, mümkün ise 
akdi sulha, davadan feragate, murafaa ve muhasamaya, itiraza, her nevi ilâmatı 
istihsal ve tenfizini talebe, müerim sigortahların aleyhinde mehakimi cezaiyede 
takibat icrasına ve müddei şahıs sıfatiyle ikamei davaya vekil ve avukat tayin 
ve İntihabına, itiraz ve temyizi davaya ve balâda muharrer hususattan dolayı 

her nevi evrak ve zabıt varakalarını tanzim ve imzaya, ikametgâh tayin ve iraesine 
ye bundan maada kendi mes'uliyeti tahtında olarak işbu salâhiyetlerin cümle
si veya bir kısmı için tensip eylediği bir veya müteaddit eşhası tevkile ve bun-
lan vazifei memuriyetlerinden dolayı ibra etmeğe, icap eder ise azl ile yerleri
ne diğerlerini nasba ve bunlan da vazifei vekâletlerinden dolayı ibraya ve alel
ûmum İktiza eden kâffei hususatı ifaya salâhiyettar ohnak üzere Türkiye 
thnumî vekiUiğine tayin etmiş ve bundan evvel Türkiye Umumî vekUi sıfa
tiyle verilmiş olan bilûmum vekâletnameleri ve bilhassa Şark Kontuvan Li
mitet şirketine verilmiş olan 24 Birincikânun 1931 tarihli vekâletnameyi ip
tal eylediğini bildirmiş ve lâzımgelen evrakı vermiştir. 

Keyfiyet 25 Haziran 1927 tarihli kanun hükümlerine muvafık görülmüş 
öhnakla İlân olunur. 

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

[Büyük İkramiye: ^OıOOO 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 i«tirak ediniz... 

Açık me
sameler 
ve siyah 
benler, 

Ebediyen kaybolmuştur! 
Çirkin siyah benler, sivilceler, cil

din sert tabakaları, renksiz ve sol
muş bir ten.... Bütün bunlar açık 
mesamattan ileri gelir. Bu mesame
leri kapatan gayri saf yağlı madde
leri ne su ne de sabun üe izalesi ka
bil değUdir. Her açık mesame, d i 
din taharrüşüne sebep olur. Beyaz 
rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon 
kremi hemen mesamata nüfuz ile 
cild guddelerinin taharrüşünü ani-
yen teskin eder. Mesamatın derin
liklerindeki gayri saf maddeleri ve 
siyah benleri hal ederek harice tard 
ve açık mesameleri tabiî hadlerine 
irca eder. Esmer ve sert bir cildi be
yazlatıp yumuşatır. En kuru bir cildi 
kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Almn 
yorgunluk çizgileri ve bumun par
lak ve yağlı manzarası tamamen 
zail olur. Beyaz rengindeki bu yeni 
Tokalon kremi terkibinde taze kre
ma ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi 
mukavvi, besleyici ve beyazlatıcı 
maddeler mevcud olduğundan 3 gün 
zarfında cilde yeni bir güzellik verir, 
ve beyazlatıp yumuşatır. Bu kremi 
her sabah kullanınız. 

NOT — Yüzünüzde buruşukluklar 
varsa, yüz adaleleriniz zayıflamış 
ise, cildinizi Biocel Ue beslemeniz 
lâzımdır. Cildinizdeki Biocel'in aynı 
olan bu kıymetli cevher, şimdi genç 
hayvanların cild hüceyrelerinden is
tihsale muvaffakiyet hasıl olmuştur. 
Penbe rengindeki Tokalon kremi 
terkibinde tam cildinizin genç ve 
taze kalması için matlûp nisbet dai
resinde karıştırılmış olarak Biocel 
cevheri vardır. Akşamları yatmaz
dan evvel tatbik ediniz. 

Dikkat Ediniz 
ve 

Pertev çocuk pudrası 
üe 

Adi Talk pudralarmı 
karıştırmayınız. 

Eyüp Sulh Hukuk Hâkimliğindeı^-
937/396 
Küçükmustafapaşada Ayakapı Denizci

lik İdman güreş klübünde yazılı Küçük 
Remzinin öz kardeşi Hüseyin oğlu tsak 
İsmail kardeşinin ana babası olmadığın

dan ve kendisinden başka kimsesi bulunma
dığından kendisinin kardeşine vasi ta
yinini talep etmesiyle: Yapılan muhake
me neticesinde: Küçük Remzinin 13 ya
şında olduğu ve ağabeysi de vasilik yapa
bileceği ve ehil olduğu ve küçüğün vesa
yete muhtaç olduğunu şahitler ve zabı
tadan gelen cevapla ve küçüğün ifade
siyle anlaşılmış olduğundan küçük Rem
zinin ağabeysi İsmailin kardeşine vasi 
tayinine ve usulen ilânat icrasma kabili 
itiraz ve itizar olmak üzere 30/12/937 ta
rihinde verilen karar 8 gün müddetle İlân 
olmıur. 
YENt NEŞRİYAT 

ÇOCUK DUYGUSU 
Çok faydalı yazılar ve resimlerle inti-' 

şar etmekte olan Çocuk Duygusu gazete
sinin 16 ncı sayısı çıkmıştır. 

Çocuklanmıza bilgi veren ve yurdumuz
da en çok okunan bu güzel mecmuayı 
bütün çocuklara tavsiye ederiz. Fiatl her 
yerde 5 kuruştur. 

SİNEMA OBJEKTİFİ 
Haftanın film mevzulan ve film kri

tikleri ile en son sinema haberlerini yük
lü olan bu mecmuanın 14 üncü 
da çıkmıştır. sayısı 

İzmitte Şark Pazan Sadeddin 
Yalım Ticarethanesi 

Kocaeli vilâyeti mektep kitapları satış 
yerL Her nevi kırtasiye «elitleri, 
Nauman dikiş ve yan makineleri, Ko
dak fotoğraf makine ve levazımı 

saire bnlnnar. 
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Neden 
irin ? 

seneler-
denberi her förlû soğukal» 

gınhkiarına ve ağrılara karşı 
, 4«>3rJ|a^n"az h\r îlâç olduğunu 
îsbaf, otmİşffr. 

A S P İ R i N in tesirinden 

emin olmak^İçin.lütfen CL 

ma dikkat ediniz^ 
mar ka-

eyva tuzu 

EN HOŞ VE TAZE MEYVALARIN USARELERİNDEN İSTİHSAL 
EDİLMİŞ TABİÎ BİR MEYVA TOZUDUR. 

Emsalsiz bir fen harikası olduğundan tamamen taklid edUebilmesl 
mümkün değüdir. Hazımsızüğı, mide yanmalanm ek§üiklerini ve muannit 
İnkibazlan giderir. Ağız kokusunu izale eder. Umumî hayatm intizamsız
lıklarım en emin surette islâlı ve insana hayat ve canlılık bahşeder 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I — İdaremizin Paşabahçe fabrikası İçin şartnamesi mucibince 1 adet 

maateferrüat hava Kompressörü açık eksütme usullyle satm ahnacaktır. 
n — Muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 93.75 liradu-. 
m — Eksiltme 19/1/1938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 15 de 

Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki aüm komisyonuda yapUacaktır. 
IV — Tadil edilen şartnameler parasız olarak her gün sözü-geçen şube-' 

den ahnabilir. 
V— Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin fiatsız teklif mektuplarım 

İnhisarlar Müskirat Fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltme gününden bir 
gün evveline kadar tekliflerinin kabulünü mutazammin vesikalan almaları 
lâzımdır. 

VI — İsteklilerin kanunnen kendilerinden aramlan vesaik ile 5 nci 
maddede yazıh vesika ve % 7,5 güvetune paralariyle birlikte tâyin edüen gün 
ve saatte yukanda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (B.) (lO) 

• 
I — Şartnamesi mucibince 3 ton yük taşıyabilecek 2 adet kamyon açık ek

siltme usullyle satın alınacaktır. 
n — Muhammen bedeli beheri 2400 liradan 4800 lira ve muvakkat temina

tı 360 liradır. 
III — Eksütme 14/1/933 tarihine rastlayan cuma günü saat 15 de Kaba

taşda levazım ve mübayaat ş'cbesindeki ahm komisyonunda yapılacaktır. 
IV — Şartnauneler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. 
V, — İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte yukarıda adı geçen 
ko-.nisj'ona gelmeleri üân olunur. (B.) (8670) 



Sahife 16 A K Ş A M 13 Kânunusani 1938 

Mideniz bozulc, diliniz paslı, kabız çekiyorsunuz. Iştihanız yok mutlaka 

HASAN MEYYA OZO 
Blmıa. Yanm bardak su İçinde alınan V0 meyve usarelerinden yapılan bu harika midenize rahat ve huzur verecelcUr. 

ŞİSe büyük 40, dört misli 60 Kr. 

HASAN GAZOZ ÖZÜ 
Limon, Portakal, Frenk üzümü. Muz ve Mandalina çaşitleri çıkmıştır 

Meyve usarelerinden yapılmıştır. Şampanya gibi lezzetli ve midevîdir. Misafirlerinize Hasan Gazoz Özü iltram ediniz. 
Yakmda, Ananas, Çilek, Kayısı, Ağaç çileği nevileri çıkacaktır. 

Şişesi 2 5 % ^^9^^ 3^f dört misli 50 kuruştur 

D E N İ Z Y O L L A R I K O O P E R A T İ F İ N İ N 

KOCATAŞ SUYU ve 6AZ0ZUNU 
HER YERDE ARAYINIZ ^ 

Çünkü, Kocata§ suyu İstanbulun en hafif ve şifaü sularmdan biridir. Mikyası ma' derecesi birdir. Hazım ve 
müdrirdir. Membamda fennin en son terakkiyatma göre toplanmakta ve emaye borularla sahile getirilmekte
dir. Şişeler her defasmda sodalı kaynar su ile ve otomatik tesisatla dezenfekte edilmekte ve el değmeden doldurul-
maktcidır. Şimdiye kadar Karakulak sulan hakkında gösterilen emmyet ve rağbetin Kocataş susru ve gazozlan 
hakkında dahi esirgenmemesini Kooperatif muhterem müşterilerinden rica eder. 

Kooperatif halis Karakulak sulannı gene eskisi gibi satmakta devam edecektir. 
Kooperatif : Tophane. Telefon: 44893 
Merkez Deposu : Galata Fermeneciler. Telefon: 40712 
Beyoğlu Bayiliği : Taksim Aydede caddesi Talât îneli 
İstanbul Bayiliği : Sultanahmed, Akbıyık. Şeref Memişoğlu. Telefon: 21934 
Kadıköy Bayiliği : Muvakkithane sokağı No. 15. Telefon: 60466. 
Galata Bayiliği : Necatibey caddesi No. 84 Mehmed Ali. 

wamm I 

ROMATİZMA 

LUMBAGO 

fl&RILRRI 
TESKİN EDER 

P A T I 
İŞ ve dış basur memelerinde, basur memelerinin her türlü iltihablarmda, 

cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur memelerimn tedavisinde 
daima muvaffakiyetle şifayi temin eder. 

Afyon Nafıa Müdürlüğünden : 
Afyon lisesine ilâveten yaptuılacak (44,799) lira (66) kuruş bedelli pa-

viyon inşaatı 20/1/1938 perşembe günü saat 15 de Afyon Nafıa binasmda 
toplanacak komisyonda ihale edilmek üzere kapaU zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve bıma müteferri diğter evrak iki lira 
yirmi dört kuruş mukabilinde Afyon Nafıa Müdürlüğünden ahnabilir. Mu
vakkat teminat (3360) liradır. İsteklilerin Nafıa vekâletinden 937 senesi için 
alınmış (30,000) liralık müteahhitlik vesikası göstermeleri ve teklif mektup
larını 20/1/938 perşembe günü saat 14 de kadar Afyon Nafıa Müdürlüğüne 
göndermeleri ilân olunur. (8700) 

W 

Eczanelerden 1 — 12 lik amba
lajlarım ısrarla araymız. 

Taklitlerinden sakınınız. 

SAÇ BAKIMI 
Güzelliğin en birinci şartıdır. 

Petrol Nizam 
Kepekleri ve saç köklerini tedavi eden 

terisi mücerreb bir Uâçtır. 

Zayi — Malûl maa^ı aldığım tatbik 
mührümü zayi ettim, yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. Çorlu Va-
taflar Yeni kttyünden Hasan oğlu Rasim 

Sahibi Necmeddin Sadak 
Umumi neşriyat müdürü Şevket Rado 

Akşam Matbaası 

NEVROZİN 
Kaşelerinin tesirini öğrenenler romatiz^ 

ma ve adale ağrılarını unuturlar 

NEZLE, KIRIKLIK;, ROMATİZMA, GRİP VE EMSALİ HASTALIKLARA 
KARŞI BİLHASSA MÜESSİRDİR. 

Terldbi ve tesirindeM sür'at itibarile emsalsiz olan NEVROZİN'in 10 taneUk 
ambalajlarım tercik ediniz. Geceleri tutacak olan ağnlara 

karşı ihtiyatlı bıüunmuş olursunuz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Cafer Müshil Şekeri 
Tesiri kat'î içimi kolay 

en iyi müshil şekeridir I Bilûmum eczanelerde bıdunur. 

İ L Â N 

Türk Endüstri ve Tecimi 
Anonim Şirketinden: 

İzmltten İstanbula taşmacak takriben beşbin ton şekerin nakil işi 
münjüıasaya konmuştur. Münakaşa ZZ son kânun 1938 tarihine müsadif 
cumartesi günü saat 11 de Bahçekapı Taş Han üçüncü katta 42 numa
rada yapılaraktır. Şaruname isteyenlere şirketimizden parasız olarak ve-

rilir. 

Vilâyet ve Kaza Merkezlerindeki 
TÜCCARLARIMIZIN 

N A Z A R I D İ K K A T İ N E : 
Yurdumuzun birçok yerlermdeki sayın Bayanlarımızdan aldığımız 

mektuplarda bulunduklan yerde 

I" E i I. 
bulunmadığından müşkU bir vaziyette kaldıklarını bildirmektedirler. 

Her ne kadar bu müşkilâtı koli olarak önlemekte isek de müşterileri-
mii^ daha pratUc bir kolayhk göstermek için her vilâyette ve kaza mer
kezlerinde umumî vekâletimizi yapacak müesseseler arıyoruz. Kendileri
ne sürümünün fazlalığı cihetinden epeyce bir kazanç bırakacak olan 
FEMİL satışım yapmak arzu eden tüccarlarımızın bir mektupla 

İSMET Eczanesi İstanbul, Galata 
adresine müracaatları rica olunur. I 


